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Formandens klumme
Vi går mod lysere tider. Dagen er forlænget med næsten4 timer. Inden længe kan vi komme ud, og få luftet voregamle modeller. Det er nu vi lægger sidste hånd påvinterens byggerier, klargøre for den første trimning, også op i en lille højstart.
Det går også mod lysere tider med vor lille klub. Medlemstallet stiger stadigog flere af de nye medlemmer har meldt ud, at nu skal der bygges og flyvesmed modeller fra ungdommens glade modelflyve dage.
Hvorfor har så mange svært ved at indbetale kontingentet rettidigt.??? Vorkasserer har brugt sin fantasi, og bøjet det danske sprog i høflige vendinger,for at få de mange betalinger ordnet.
Flyvesæsonen indleder vi d.29. april på Midtsjællands Svæveflyveplads fra kl.13.oo. Så skal der flyves, om vejret vil det, og som sædvanlig også hygges.Touger senere er vi på Randbøl Hede.
Sæsonens store begivenhed bliver det store svenske stævne fra d. 8. til d.11aug. Her afholder man både SWEDISH CUP og DE SVENSKE OLDTIMERMESTERSKABER. Herligt med 4 dage kun til modelflyvning. Jeg håber vibliver rigtig mange danskere derovre. To uger senere afholder vi de danskeOLDTIMER MESTERSKABER.
Søndag d. 1. sept. er af ”Modelflyvning Danmark” blevet valgt somMODELFLYVNINGENS DAG. Dette betyder, at alle danske modelflyveklubber arrangerer stævner og opvisninger, får omtale i de lokale aviser m.m.Vi kan jo afholde vort DM på dagen!
Så velmødt til en ny MODELFLYVESÆSON.

Forsidebilledet:
Ukendt modelflyver. Sandsynligvis fra 1930'erne, dengang der var stil over
modelflyvningen. Kilde: Eli V. Nielsen

Kalender 2013
Tirsdag d. 1. jan
Lørdag d. 16. mar
Mandag d. 29. apr
Lør.Sønd. d.1819 maj
Mandag d. 13. maj
Mandag d. 3. jun
Mandag d. 17. jun
Torsdag d. 8. aug
Fre.Sønd. d. 9.11. aug
Lør.Sønd. d.24.25. aug
Søndag d. 1. sep
Mandag d. 9. sep
Mandag d. 30 sep
Mandag d. 21. okt
Mandag d. 4. nov

Årsrekorderne starter i Varighed og Distance.
Landsmøde i Nyborg fra kl. 11.00 til ca. kl.16.00.
Hyggetræf på Midtsjællands Svæveflyveplads fra kl. 13.00 (Fritz)
Vårtävling på Rinkaby Fältet
Hyggetræf på Randbøl Hede fra KL. 14.00 ( HFN)
Hyggetræf på Midtsjællands Svæveflyveplads fra Kl. 13.00 (Fritz)
eller på Flyvestation Værløse
Hyggetræf på Randbøl Hede fra kl. 14.00 (HFN)
Jubilæumsstævne i Rinkaby for Wakefield og A2 klassen. *)
Svenske Oldtimer Mesterskaber på Rinkaby Fältet. *)
Danske Oldtimer Mesterskaber på Randbøl Hede.
Modelflyvningens Dag.
Hyggetræf på Midtsjællands Svæveflyveplads fra kl. 13.00 (FN)
Hyggetræf på Randbøl Hede fra kl. 14.00 (HFN)
Hyggetræf på Midtsjællands Svæveflyveplads fra kl. 13.00 (FN)
Hyggetræf på Randbøl Hede fra kl. 14.00 (HFN)
Evt. aflysning af hyggetræf Sjælland hos Fritz Neumann,
mandag mellem kl.9.30 og 10.00.
*) Tidspunkterne for de svenske konkurrencer er foreløbige.
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Nye medlemmerVelkommen til Geert Jørgensen, Æblehaven 1, 6630 Nordborg ogJens Ove Petersen, Hvedevænget 3, 4270 Høng.Jens Ove var i ”tresserne” medlem af Modelflyveklubben i Slagelse.

ByggebrædtetOve og Hans er færdige med henholdsvis JOKUM og SUPER DIOGENES. Bent Smidt er ved at beklæde sinDiogenes påny, og Finn Mortensen er igang med en stor RC svæver. Frede bygger på sin selvkonstruktion, ogKjeld er næsten flyveklar med sin Fidusia. Karl Erik er så småt igang med en wakefield af egen konstruktion,og Christian bygger Eriks EK9 Wakefield.

ÅrsrekorderIngen rekorder er registreret endnu.

Fra medlemmerneFra Skandinaviens ældste (92) og aktive modelflyver, Per Hoff, denne hilsen:"Jeg er nu faldet godt til i Oslo.Vi har fået indrettet os hyggeligt, og mit nye hobbyrum fungerer rigtigt godt.Den 26 okt. startede jeg på bygning af en RC motormodel med en spændvidde på 139 cm., beregnet til enOSLA46 motor. Jeg mangler blot en sidste finish og montering af RC anlægget. Men jeg har god tid, denskal først flyve til sommer på Jarlsberg. Det er min model nr. PH  256. Flyvesæsonen er startet så småt her. Viflyver jo på islagte vande, men jeg har droppet vinterflyvningen. Et nyt firma producerer nu byggesæt til 2 afmine gamle modeller, nemlig Radio Master og den linestyrede Competitor.Bedste hilsener, Per Hoff."

En anden af vore seje norske medlemmer, Finn Olav Buø skrev i Oldtimer 12011 en artikel ompinnemodeller. Han har nu sendt en opfølgende artikel om cirkelflyvning og skriver om denne:
"Jeg er ikke utdannet dynamiker men tvert om statiker (bygning). I min artikkel er derfor forklaringer mestmulig knyttet til observasjoner enhver modellflyver egentlig selv kan gjøre og gjør. Dette reduserte/eliminertesamtidig behovet for grafikk. Men jeg ønsker jo samtidig å få fram resultatene i en form og terminologi så deholder mål for å kunne diskuteres, korrigeres og videreutvikles. For videreutvikling/tilpassing til størrebruksområder må til: Kroppsmodeller, øvrige dihedrale vingeformer osv. Men ved en alder av snart 82 år, ogen mengde øvrige jern i ilden som av humanitære grunner må gis høyere prioritet, så innser jeg klart egenbegrensning for det gjenstående arbeide.
Jeg synes selv at jeg kommet inn på nye og ukjente stier som bør kunne berike vår hobby. Samtidig har jegfulgt dårlig med hva som utenlands har hendt innen faget siden "Aeromodeller" forrige gang sluttet (midt på90tallet?). Jeg frykter derfor at jeg kanskje bare har funnet opp kruttet på nytt?
Fremdeles bør forskertrang pirres, slik den gjorde med oss fra vår ungdom av. Og bl a ble en viktig impulssom rekruttering til ingeniøryrkene. Jeg unner dagens samfunn, ungdom og oss veteraner å få fortsette isamme spor! Og mener at den foreningen vi har medlemskap i, har en samfunnsoppgave her.Med vennlig hilsen Finn Olav "
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Finn Olav Buø
Swing it!
Utepinnemodeller i sirkelflukt
Første artikkel om temaet kom i dette tidsskrift nr1/2011. Der var det medtatt tips angåendemotorstangelastisiteten. Dette kan bl a gi etalternativt, actionpreget fluktmønster !
GrunnlagetHer legges til grunn en rolig Hsirkelflukt.«Dimensjoneringsfasen», notat 0, er (enklest!)horisontal flukt uten krengning ved nær utgåttmotor. (Dette og øvrige notater er påberopte bevisbidrag for de konklusjoner som trekkes.)
 Til nå er brukt radius 10 20 x spennvidden.
Vedtatt praksis for å trimme utendørsmodeller tilhøyresving er:۰Siderorutslag til styrbord۰Washout på babord vinge samt eventuelt washinpå styrbords vinge.
”Wash” betegner tradisjonelt jevn endring avinnfallsvinkelen ved vridning av vedkommendevingedel. Enkel Vform er i denne omgang lagt tilgrunn, og jeg legger under byggingen i stedet innen og samme konstante endring , i , avinnfallsvinkelen i hele vedkommende vingehalvdel:Lik av tallverdi i begge halvdeler, men positivtfortegn i innervinge, negativt i yttervinge. Dette erpraktisk under bygging og senerekontroll/justeringer.
i var i utgangspunktet tenkt som likevektsmessigkompensasjon for at overgangen fra rettflukt tilsirkelflukt medfører: Den tidligere konstantefartsvind får nå i stedet hastighet proporsjonalt medavstanden til sirkelsenter. I alt 7 modeller bletestfløyet, dog i noe varierende grad. For i ble(mye høyere enn forventet, notat 1) funnetverdiene:

i (° ) = b /r ۰ 5۰(1 + 8/AR)
Fortegnet på i er: positiv i innervinge, negativ iyttervingeb = spennviddenr = sirkelradius for modellens tyngdepunktAR= vingens sideforhold definert som:b2 /S som er likeverdig med b /c midc er vingekorden med sin middelverdi c midS = vingearealet

Modellene har spennvidde 2575 cm. Flyging undertrange flyplassforhold er mitt hovedanliggende, småmodeller blir da et must!
AR er i området 412. Det er samvarians blanttestobjektene ved at AR minsker med minsketspennvidde. Er ønskelig med hensyn til effekten avde lave Reynoldtall små modeller får.
Testene viste at det var nødvendig å gjøre innervingelenger enn yttervingen, notat 2.
Eventuell vugging langskips gav tilsvarende effekttverrskips. Kunne forklares bare dersomstabilisatoren satt eksentrisk i sideretningen, notat 3.Men plasseringen var den vanlige, sentrisk påmotorstangen!  Noen modeller synes i starten åfamle etter rett kurs, notat 4.
Hver modell ble trimmet til tilsynelatende lik (H)fluktradius i motor og glidefase, notat 5. Såvidtvites er denne mulighet en nyhet.
VingesammenskjæringsvinkelEndringen, i, av innfallsvinkelen, må overføres tilbyggebrettet: Sammenskjæring av de to delene forhver vingelist må foruten vvinkling også bygge innvridningen 2۰i dem imellom. Tilstøtende listlengdersamt festedetaljer mot motorstang må tillate to typerav forskyvning.(neste type se Vingeeksentrisitet)
Første type:Forbindelseslinjen mellom listenes Vknekkpunkter(vingesammenskjæringen) skal vinkles k (° ) motbabord (motsatt sirkelbevegelsen).Rent geometrisk gjelder : sin k = sin i/sin vvanligvis ved enkel Vform: k ≈ i/sin vv = Vformenk måles egentlig i horisontalplanet når vingen står ikorrekt Vform, Nøyaktig nok kan det dog måles iplanet for den først bygde vingehalvdel.
Den samlede vingen betegner jeg har fått envridning selv om hver vingehalvdel for seg er plan.På modellen må det på forhånd etableres siktemerkerfor sammenskjæringslinjen i ferdig vinge på plass imodell. Og på ferdig modell skal et øye plassert idenne linjen oppleve den som knekkpunktet i en V,samt at vingehalvdelene linjeformet stråler ut somVarmene.
Om man med uendret siktelinje dreier vingenhorisontalt, blir bildet igjen 3dimensjonalt: Detframstår en gradvis øket innfallsvinkel, dog positivpå «fremre» (i sikteretningen) vingehalvdel, negativpå «bakre». Dette siste gjelder forøvrig enhver Vformet vinge, altså inklusive normalvinger.
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Tolkes inntrykkene i stedet relatert til det som vedenhver tid representerer «fremre» vingehalvdel, vilfartsvinden få lavest innfallsvinkel isammenskjæringskursen. Og uansett side øke medøket avvik fra denne, notat 6 .
For mange modeller har vingeflatene ikkereell/synlig sammenskjæring. Kontrollhensyntilsier dog at en linje etableres, der øyet opplevervingehalvdelene som beskrevet.
Ved senere siktkontroll som beskrevet oppdagesofte at vingehalvdeler har vridd seg. I stedet for åkorrigere innlimingen kan mindre avvik oftesttrimkompenseres. Også på dette stadium er foretablert siktlinje meget nyttig.
Propellens høyretrekkVinkelavviket (fra kroppens midtlinje) viser seg åbli mindre enn normalt, notat 7.
Finnens vinkelFor denne faststående delen av siderorskomplekset, brukes vingens sammenskjæringsvinkel, notat 8. Sideror? Kun trimklaff!
FlymønsterNominelle iverdier er knyttet til fartsvind i flyetslengdeakse. Formelens altfor høye verdier for detantatte formål, (notatene 0, 1), viser at fartsvinden istedet har kurs som/nær vingesammenskjæringen(notat 6). Modellen har ny lengdeakse, som notat 3og 8 indikerte.
Kroppshelling henholdsvis propelltrekklinje vil ihenholdsvis glide/motorfasen i tillegg til fart langsny lengdeakse gi en horisontalkomponent somskaper sentripitalakselerasjon og sirkelbevegelse.Med propell trekklinje som avviker lite (notat 7),blir retningen av startimpuls/motordrift/ glidefluktnærmest sammenfallende. Fluktfasene får dervednær kongruente kraftkomponenter. Et godtgrunnlag for én enhetlig sirkelradius (notat 5)!
Trekkkreftene «tenner» først, sirkellikevektbygges seg mer langsomt opp (notat 4).

Vingeeksentrisitet (notat 2)Ulik lengde av de to vingehalvdelene oppnås ved åforskyve motorstangen (med ca 80 % avtotalvekten) distansen e utover yttervingen.Plassering og trimmemulighet må forberedes underbyggingen, realiseres i felten.
Eksentrisiten som ble prøvet fram i felten, ble målttil 24 mm. Noen lovmessighet kunne ikke spores,og man måtte forvente innblandede måle byggeog tidsutviklende feil av samme størrelsesorden.Kanskje var verdiene vesentlig høyere for tilfellerforsøkene ikke dekker? Nærmere analyse måtte til:
I dimensjoneringsfasen (notat 0) antas nylengdeakse å være parallell medsammenskjæringslinjen, og at også avstanden(babord ) fra motorstangens akse følgertreghetsakseprinsipper. Tyngdepunktet formodellen må da flyttes sideveis fra tidligerebeliggenhet i gammel lengdeakse til den nye aksen,og dette utføres ved eforskyvningen. Med devanligste mål og trimmeforhold kan da utledesdenne veiledende e verdi, og som viser seg innen 1mm samsvare med de oppmålte resultater:
e = 0,3• b• sin k/(1+AR)
SluttbemerkningVinkling med verdien k ° mellom kroppen ogsammenskjæringslinjen representerer en vridningav den geometriske innmaten i vingen. Kunne manikke enklere og penere bygge en normal vinge, ogrotère den k ° i horisontal¬planet, rotère alt ivingen altså? Nei! For «alt» ville ut fra det ovenfornevnte grunnprinsippet også måtte inkludere flyetstverrakse. Og du sitter tilbake med et tilnærmetnormalfly, men lett sammenfoldet medtommestokken som forbilde. Pluss et eventueltudekket e behov, samt en propell med økethøyretrekk på k (som godt kan være 6 °). Førherværende metode ble utviklet satte jeg igang etpar slike «rotèr alt»forsøk. Først da ble jegklokere,  men et tilsvarende antall propellerfattigere!
«Ars longa, vita brevis» som de gamle romere sa.Modellfly tilhører «ars». Basta!

Karl Erik Widell skriver:
I forrige nummer beskrev Christian Schwartzbach sine overvejelser mht. at vælge hvilken Wakefield, hanskulle bygge til Wakefield 60 år i år. For mig er valget let. Jeg er endelig blevet så gammel, at jeg kan byggemin egen konstruktion fra 1953 og jeg har brugt vinteren på at rekonstruere en tegning på basis af nogleoprindelige blyantsskitser, fotografier og, hvad jeg kan huske. Det eneste jeg har tilbage af den oprindeligemodel er krax'ene, som jeg har gemt som en souvenir i alle år, og som nu kommer til hæder og ære igen. Detvar min første selvkonstruerede Wakefield, og man kan godt kan se af tegningen på næste side, at den varmeget inspireret af Arne Ellilä's modeller. Nu er der kun tilbage at bygge modellen.
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Mit flyvske liv  eller lidt af det jeg husker.
Nogle af mine oplevelser som modelflyver.

PROFILEN
Eli Valdemar Nielsen

Født i 1927, i Lundtofte ca. 500 m fra den dengang værende militære flyveplads, hvor der blev fløjetskoleflyvning med bl.a. Tiger Moth og Fokker R maskiner.
For at starte helt fra begyndelsen har min mor fortalt, at jeg blev stillet ud i haven i barnevognen, og når flyeneså fløj landingsøvelser og kom lavt over hvor vi boede, lå jeg i barnevognen og “rullede” med øjnene for atfølge med i hvad der skete  så flyvebacillen er næsten kommet hid med modermælken.
Fritiden i drengeårene foregik på og omkringflyvepladsen, jeg konstruerede svævemodeller lavet afpap og lister, de fløj udmærket. Vi byggede også en“hængeglider” uden større held (og det var nok godt).
I 1942 byggede jeg den første rigtige model, en FJ1,den var naturligvis forsynet med Royal Air Forcemærker på vingerne. I 1943 fandt vi, nogle ungemennesker sammen og startede LyngbyModelflyveklub, hvor jeg blev formand. Vi havde lejetet kælderlokale hvor vi havde ugentlige byggeaftner iskæret fra en 15 watt pære, der var også en kakkelovnog alle mødte op med brænde eller koks så vi kunne fålidt varme.

Der opstod gode venskaber hvoraf nogle harvaret hele livet. I juli 1944 afholdt vi et lokaltflyvestævne på Eremitagen med fineflyvninger. I efteråret deltog vi i et DMUdistriktsmesterskab på Trollesminde markerved Hillerød. Vi fik pæne placeringer som nr.1,2 og 3 i 3 forskellige klasser. Minnykonstruerede Anita placerede sig som nr. 1.Selv fløj jeg med en Grimponimus som nr. 3.
Eli med replika af Anita 44 ved
DMV stævne på Trollesmindes
marker april 1994, hvor han blev
nr. 4

Fra DMV stævne ved Langstrup
Nordsjælland 1996
Eli og Poul Rasmussen på Vandrehjemmet i
Hillerød

Min første rigtige model FJ1 i 1942
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Efter den tyske besættelse begyndte jeg i 1945 atsvæveflyve og modelflyvningen gled i baggrunden, derblev dog lidt tid ind imellem til modelflyveaktiviteter i1960serne byggede og fløj jeg med de første radiostyredemodeller sammen med bla. Harry Nielsen og KnudChristoffersen.
Radioanlæggende var hjemmelavede og kun delvispålidelige hvilket også medførte slemme havarier. Jeg hardoneret mit gamle radioanlæg til DMV til museumsbrug.

Og så Dansk Modelflyve Veteranklub. Jegdeltog i det forberedende møde i Korsør,oktober 1991, men nåede ikke med til detstiftende landsmøde i Kalundborg juni 1992,men er noteret som medlem nr. 19 så jeg harværet med fra starten.

DMU stævne på Trollesminde marker 1944
Lyngby Modelflyveklub
tv. Børge Møller med SVH 1 nr. 2
midt Olaf Bangsfeldt med Anita nr. 1
th. Eli V. Nielsen med Grimponius nr. 3

Erimitagen juli 1944
tv. Henning med egen konstruktion
th. Helmer Andersen med FJ6Min Holger Danske på Lundtofte Flyveplads 1946

Sandholm 1956  Birkerød Flyveklub
Eli gør klar til start med LSpatz OYDXU
 har 75 timer på dette fly

Sandholm 1957. Modificeret Albatros konstruktion
Harry Nielsen med hjemmelavet radio
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Siden har jeg deltaget i forskellige Oldboys stævner, det første var på Tro1lesmindes marker ved Hillerød iapril 1994. Til dette stævne havde jeg bygget en replika af min Anita 44, hvilket jeg synes var passende tillejligheden da det var 50 år siden den vandt samme sted. Denne gang blev det til en 4. plads. Jeg har afleverettegning til arkivet hvis nogen skulle være interesseret.
I juli 1995 var jeg med i Egeskov stævnet med en Fidusia og Anita 44, her opnåede jeg en 1. plads med Anita44 og en 2. plads med Fidusiaen. I Juli 1996 var der et vellykket stævne ved Langstrup i Nordsjælland. Jeghavde en nybygget Aurikel med og det blev til en1. plads. Efter sidste flyvning havde vi store kvaler med atfinde frem til landingsstedet, men heldigvis lykkedes det at finde Auriklen.
I 1997 var der Vårtävling i Revinge i Skåne, her fløj jeg med uden resultater. Samme år var jeg deltager iSvenske Oldtimer SM, og her lykkedes det med stor fornøjelse at vinde i Sint klassen med Auriklen. Det er joaltid en god fornemmelse at slå svenskerne.
I 1999 havde vi Oldtimer DM på den nedlagte flyvestation Vandel i skønt vejr, god plads og mange deltagere.Her kom minderne frem, jeg havde tidligere været på Vandel som deltager i DM og klublejre med svævefly,og herfra fløj jeg min første strækflyvning i svævefly.
Det lykkedes med Auriklen at blive nr. 1 i kl. A 2 og samtidig vinde Weishauptpokalen, så jeg kunne rejsehjem i godt humør.
På grund af ryg problemer har jeg haft noget besvær med“understellet” og dermed besvær med at bevæge mig somen Gazelle, det er gået ud over aktivitetsniveauet selvommin søde kone tjenstvillig “løber efter modellen.
Det sidste stævne, jeg med til, var det hyggelige “71 årsjubilæumsstævne” på Eremitagen i dejligt vejr og gladedeltagere. Stævnet var samtidig et “Fidusia”stævne, hvordenne model var standardmodel. Her opnående jeg en 3plads.
Jeg holder meget af at bygge, og lægger stor vægt påkvalitet, min sidste model jeg har bygget er en Jokum. Idag har jeg en hel luftflåde af flyveklare modeller somalle trænger til at blive 1uftet. Jeg har Anita 44, 2 Fidusia,Sunnanvind, Aurikel, Skymaster og en Jokum. Jeg haraltid bygget modeller, også skalamodeller. I l956 fik jegEllehammerpokalen’s 3. plads i en KDAlandskonkurrence, med en model af Ellehammer’s 1906udgave, hvormed han fløj 42 m! og tænk så lige på at detkun er godt og vel 100 år siden, hvilken spændendeudvikling indenfor al flyvning.
Når jeg sidder her og tænker mens jeg skriver, mindes jegmed taknemmelighed alle de dejlige venner ogkammerater jeg har haft gennem de mange år, hvor villejeg nødigt have været foruden.
Jeg ønsker DMV lykke og fremgang, i dag gælder det om at “fange” de aktive fritflyvere som med årenebliver “DMV modne". Det er af stor vigtighed med nye medlemmer for at vor forening kan overleve.
Stor tak og lykke til, til Jer alle.Med flyverhilsen
Eli V.

Nogle af mine flyveklare modeller:
Anita 44, Fidusia, Sunnanvind og Aurikel
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Nu for tiden er det kun Frede Juhl der holder fanenhøjt mht. til andemodeller. Det er synd at der ikkeer flere, som bygger disse modeller, som både haret meget smukt flyvemønster og kan flyve rigtigtgodt. Forhåbentligt kan de to nedenståendeartikler af SP, som er sakset fra Flyv nr. 2 og 4,1945, inspirere andre til at gøre Frede selskab.

ANDEMODELLERAf Svend Petersen.

1. Andemodellen og Reynoldstallet.
ADSKILLIGE, for ikke at sige mange, danskeModelflyvere har givet sig af med Konstruktion afspecielle Modeller, og af disse har de flestekonstrueret Andemodeller, fordi dekonstruktionsmæssigt ligner Normalmodellernemest, Men de fleste af disse selvkonstrueredeAndemodeller har alligevel haft daarligeFlyveegenskaber, og den uheldige Konstruktør harderfor sagt:
"I MODELFLYVESPORT staar der, at enAndemodel kan konstrueres saadan, atFlyveegenskaberne bliver bedre end ved enNormalmodel af samme Størrelse, idetAndemodellens Totalopdrift er større i Forhold tilTotalmodstanden.*) Min Andemodel flyver ikkehalvt saa godt som en Normalmodel, og derforgider jeg ikke ofre yderligere Tid og Penge paa detSkidt."
Men er det da Forfatterne til MODELFLYVESPORT, der har overvurderet Andemodellerne saameget? 
Nej, det har de ikke. At Andemodellerne paa ligeFod kan tage Konkurrencen op medNormalmodellerne, har de tre Modeller, der bliverbeskrevet i 2. Afsnit af denne Artikelserie, bevist.
Men hvad var der da i Vejen med de Andemodeller,der ikke kunde flyve?
Jo, se. "Middelalderen"s Andemodeller fulgtenaturligvis Tidens Mode med "fint" stortSideforhold i baade Plan og Forplan. Dengangudstyrede man Normalmodellerne med et Haleplanpaa 2025 pct, Ergo skulde et Andeforplan havesamme Størrelse. Endelig fik Forplanet enIndstillingsvinkel paa + 3  5° i Forhold til Planet,samtidig med at Tyngdepunktet helst skulde liggeA/3 fra Planets Trykcentrum, hvor A er Afstandenmellem Planets og Forplanets Trykcentrer.
Jamen, det er jo netop saadan, jeg konstruerede minAnd. Er det Konstruktionsgrundlag da ikke rigtigt?
________________________________________*) Glidetallet er som bekendt proportionalt medTotalopdrift divideret med Totalmodstand. EnModel med Glidetallet 13 har altsaa en Totalopdrift, der er 13 Gange saa stor somTotalmodstanden.

Nej. Der er, som du maaske har læst i FLYV, noget,der hedder et Planprofils kritiske Reynoldstal.
Det vil sige det Reynoldstal, ved hvilketStrømningen om Profilet slaar om fra laminar tilturbulent eller omvendt. Denne grimme lille fysiskeStørrelse har sine Skavanker. Den er revnendeligeglad med Profilets Kordelængde, men naarIndfaldsvinklen bliver større, saa vokser ogsaa den.Dengang brugte man naturligvis "gammeldags"Profiler, det vil sige Profiler med stort kritiskReynoldsfal, i baade Forplan og Plan. Detteresulterede i, at Strømningen om Forplanet blevlaminar, mens Planet godt kunde flyve i detturbulente Omraade, idet Forplanet jo havde baadestørre Indfaldsvinkel og meget mindre Korde endHovedplanet; disse to Ting gør deres til, atStrømningen om Forplanet bliver laminar. Det varaltsaa det, der var galt ved de "gammeldags"Andemodeller.

Af de Modelflyvere, der eksperimenterer medAndemodeller, er der sikkert mange, der har lagtMærke til, at naar de kastede deres Model medstørre Hastighed end den normale Flyvehastighed,kunde modellen have en fin Glidevinkel.
Men naar saa Modellens Hastighed, mens dennærmede sig den normale Flyvefart, kom ned underen ganske bestemt Hastighed, blev Glidevinklenatter den normale, store. Hvad dette skyldtes,kunde man ikke finde ud af, Men her følger nuForklaringen paa Fænomenet:
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Vi betragter en Andemodel, hvis Flyvehastighed er6 m/sek. Profilkorderne er 10 og 14 cm ihenholdsvis Forplan og Plan. Da Hastigheden forProfilet, v, indgaar som Faktor i Formlen forReynoldstallet: v*t/ρ, hvor t er Profilkorden og ρ erLuftens Viscositet (den kinematiskeGnidningskoefficient), ved vi, at Reynoldstallet erproportionalt med Luftstrømmens Hastighed omProfilet, d. v. s. Flyvehastigheden Nu kan vi jotænke os, at vi for Nemheds Skyld bruger sammeProfil i baade Forplan og Plan, og at dets kritiskeReynoldstal er 50.000. Dette indsætter vi i v* t/ρ =Rekrit, hvor ρ er 1/70, t er 10, henholdsvis 14, samtsom nævnt Rekrit = 50.000. Heraf finder vi toVærdier for den kritiske Hastighed, nemlig 7,14m/sek. og 5,10 m/sek. Det vil sige, al mensForplanet behøver en Hastighed paa over 7,11m/sek. før Strømningen er turbulent, behøverPlanet kun en Hastighed paa over 5,10 m/sek.
Vi kaster nu Andemodellen med en Hastighed af f.Eks. 10 m/sek. Hastigheden vil nu naturnødvendigtsynke ned til den normale Flyvehastighed, 6 m/sek.

Glidevinklen er fin, men lige idet Hastighedenpasserer de 7,14 m/sek. for nedadgaaende, bliverden daarlig. I dette Øjeblik slaar Strømningen omForplanet nemlig om fra turbulent til laminar, da de7,14 m/sek. jo var dets kritiske Hastighed.Forplanets Opdrift bliver derfor mindre og detsModstand større, medens Planet endnu bærer forfuldt, da Flyvehastigheden jo altid ligger overdettes kritiske Hastighed, 5,10 m/sek.Her var Grunden til den daarlige Glidevinkel altsaaat søge. S. P.

ANDEMODELLER
Af Jørgen S. Petersen.

2. Tre Andemodeller. Konstruktionsoversigt.
DENNE Gang vil jeg gennemgaa Konstruktionsgrundlaget for Andemodellerne SP 90 Mike, SP' 90Wrap og SP 93 Anders And.
Den første Model, Mike, er en Termikmodel afbedste Skuffe. Kroppen er af Hvepsetype, hvilket sernoget originalt ud, anvendt paa en Andemodel.Formaalet er at faa saa lille en Sideflade, og dermedsaa lille en Kølvirkning, som muligt. Finnen har etgodt tykt Laminarprofil. Mike adskiller sig fra mineandre Ænder ved at have "Haleplansprofilet" iForplanet. Ellers plejer jeg at have del tyndesteProfil i Planet, jævnfør Wrap og Anders A, Der er,paa Grund af det tyndere Profils lavere Rekritnaturligt nok at anvende dette i Forplanet, men af

Styrkehensyn er det ikke saa gunstigt, da det derforbliver vanskeligt at faa Forplanet stærkt nok, fordidet sidder saa udsat. Man forstaar altsaa, at de lidttykkere Profiler har deres Berettigelse; blot skalderes Rekrit være lavt nok i Forhold til Korden.Modellens øvrige Data er i Datalisten.
Ligesom Mike er særpræget af Udseende, er dendet ogsaa af Opførsel, naar den er i Luften. PaaGrund af sine fine Kurveegenskaber kan dentrimmes saa bagtung, at den ligefrem smaastallerunder Højstarten. Denne Tendens har dog ingenIndflydelse paa Startsikkerheden. Lige iUdløsningsøjeblikket tager Modellen Tilløb tilStall, men lægger sig i Stedet for over i Kurve medfin Synkehastighed.
Dens Kropform er videre udviklet i SP 100 Xerxes.Som Termikmodeller har Andemodeller nemlig denFejl, at Kroppene er for lange, idet hele FinnensLængde er ekstra. Finnen er derfor ved Xerxesflyttet hen over Planet. Kroppen er iøvrigt en rundHvepserørskonstruktion, hvilket giver meget lilleKølvirkning. Se Skitsen.

Andemodellen Xerxes
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Moderne Andemodel. Læg Mærke til den store Forplanskorde
samt til Turbulenstraaden.
SP 84 Wrap er kendt paa Grund af sine fine Resultater.Der er ikke meget al sige om dens Udformning, blot viljeg lige nævne, at Forplansprofilet er et omkonstrueretGö 450 (tyndere og mere hvælvet), mens Planprofilet erSPH3 (FLYV Nr. 544), Se iøvrigt Datalisten.
Under Trimningen af den første Wrap, viste det sig, atModellen opførte sig temmelig fjantet. Vi lagde voresaakaldte Hjerner i Blød, og Resultatet af denneKraftanstrengelse i Sommerheden blev, at SP og jegenedes om, at Forplanets Rekrit vist var en Smule forhøjt. Der blev sat en Turbulenstraad paa Forplanet, og Modellen fløj som en lille Afgud. Jeg vil her ligenævne, at det under Forsøg med Wrap viste sig, at naarden havde Turbulenstraad paa, var Længdestabilitetenlangt den bedste.
I Bjergstedlejren fløj Modellen, til Trods for, at den varsmadderskæv, et Haandstartgennemsnit paa 56,2 Sek.

D. 17, September satte den som bekendtDanmarksrekord. Den blev startet med kort Snorog Tiden blev 35 min 40,6 sek. Distancen varnæsten 12 km. Senere har Wrap i surt, graatBlæsevejr fløjet et Gennemsnit paa 3 min 02,6 sekmed 100 m Snor. Det kan altsaa siges, atModellen har holdt mere end den lovede, da denblev trimmet.
Saa er der Rosinen i Pølseenden, SP 93 AndersAnd. Denne Model blev konstrueret og byggetspecielt med Henblik for Eliteprøven. Herudnyttede jeg saa de Erfaringer, jeg fra Wraphavde om Formgivning og Profilering. Modellenblev derfor faktisk en forstørret Udgave af Wrap,blot med en hel Del aerodynamiske, skønheds ogbygningsmæssigeForbedringer. Data: se Listen,
Anders And er en stor Model, men den flyverogsaa derefter: langsomt og roligt. med lavSynkehastighed. Meget betegnende for den er, atden ved Eliteprøvens Aflæggelse, til Trods for, atden blev startet med 160 m Snor, kun laa 200 mborte fra Starteren. Tiderne blev: 5.34,9; 4.22,8 og5.42,7. Flyveegenskaberne fejler altsaa ikkenoget. Dens Startsikkerhed er stor. Som Eks. blevhele Eliteprøven aflagt i Løbet af tre Kvarter.
Jeg vil haabe, at disse Oplysninger kan hjælpemed til at forbedre Andemodellernes Standard heri Landet.S. P.

O. Behnke med SP 90 Mike.
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På vej til et MODELFLYVE MUSEUM
Da vi startede Dansk Modelflyve Veteranklub ( DMV )for godt 20 år siden, var en af målsætningerne ” At sikremodelflyvehistoriske værdier bliver registreret,indsamlet og opbevaret på forsvarlig måde.” I startenopbevarede vi effekterne privat, men senere kunne visamle tingende i et klublokale på Skjern Skole. Midt ihalvfemserne startede vi et samarbejde med DanskVeteranflysamling i Stauning. Vi skulle etablere enudstilling af vore gamle modeller i et hjørne i en afhallerne, mod at vi fik et lille rum til opbevaring af voremodeller, tidsskrifter, bøger, m.m. Vi har så siden haft enudstilling der, med varierende indhold. Samtidig ersamlingen af vore historiske effekter vokset støt, så vi nuer i pladsnød.
Vi begyndte at registrere effekterne i 1998 og har nu et katalog, hvor næsten alle vore ting er registreret.Kikker vi lidt nærmere i KATALOGET ser vi en opdeling i følgende 10 kategorier:
1.0 Bøger2.0 Tidsskrifter3.0 Fotos, artikler, referater m.m.4.0 Klubrelateret oplysninger5.0 Skitser og plakater6.0 Kataloger, biler og både7.0 Modeller8.0 Byggesæt m.m.9.0 Motorer, materialer, værktøjer m.m.Diverse
Kikker vi under 1.0 BØGER så er opdelingen:1.1 Danske1.2 Svenske1.3 Engelske1.4 Tyske1.5 Andre europæiske1.6 Amerikanske1.7 Andre
Søger vi videre under 1.1 DANSKE BØGER er følgende arkiveret:.01 Modelflyvesport af Svend Wiel Bang, Per Weishaupt og Johs. Thinesen. (1941).02 Dansk Flyvelitteratur gennem 160 år.(1944).03 Johs. Thinesen Flyvningens billedbog (1945).04 Kongelig Dansk Aeroklubs Modelflyvebestemmelser(1963)
På tilsvarende måde er de øvrige kategorier opdelt.Går vi ind under ”Tidsskrifter”, Danske, finder vi følgende:.01 Det nye modelflyve blad (årgang 194243).03 Luft Sport (årgang 19444546).07 Modelflyve Nyt (årgang 193544).08 Flyv. KDA medlemsblad (årgang 19431996).09 Modelflyve Nyt (Dansk Modelflyve Forbund,senere Modelflyvning Danmark) (årgang 19692012.).10 Hobbybladet (årgang 19601979).19 Oldtimer Modelflyverne (årgang 19922012)
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Flere Svenske, Engelske, Tyske og Amerikanske blade erogså arkiveret
Blandt foto og artikler findes en del album af Svend WBang, Per Weishaupt, Poul Rasmussen med flere.Af klubrelaterede oplysninger har vi noget fra OMF,Cirrus, Hurricane, Ikaros, Globus, Djursland og LyngbyModelflyve Klub.
Under 7.0 MODELLER er inddelingen Danske ogUdenlandske.Kikker vi under DANSKE er opdelingen,01 Svævemodeller.02 Gummimotor modeller.03 Dieselmotor modeller.04 Linestyret modeller.o5 Skala modeller..06 Indendørs modeller.07 Radiostyrede modeller af Henning Jønson
UNDER SVÆVEMODELLER er en serie af FamilieJournalens modeller blandt de ældste.. De er fra perioden193840.De mest kendte modeller er Hans HansensAurikkel, som vandt VM i 1953, og Jens Arne LauritsensJAL52,som vandt det første Nordiske Mesterskab i1949. I alt 28 modeller REPLIKA. Der er yderligere 6gummimotormodeller, og 2 dieselmodeller.
Blandt de linestyrede modeller er den ældste H68 Artistmed en Thorning lll motor, og Jan Harckes Sportsmandfra 1953..Af RC modeller er den største Electro Elpine 2 kanals,med en spændvidde på 3.5 meter.
Kikker vi under 8.0 BYGGESÆT indeholder samlingen10 svævemodeller, 5 gummimotormodeller og en del skalamodeller både i massivt træ ogspantbygget.
Under punkt 9.0 MOTORER, er der 6 danske bl.a.THORNING og VIKING motorer. samtflere udenlandske.

Under 10.0 DIVERSE findes pokaler, plaketter,diplomer og forskellige former for præmier.Her plaketter og præmier
Der kommer stadig ting og sager til vor samling, mendet kniber efterhånden med plads til det hele.Har du effekter som kan have interesse for et evt.MODELFLYVE MUSEUM er du meget velkommentil at kontakte Dansk Modelflyve Veteranklub.En anden vigtig del af vore gamle effekter er vortrigholdige TEGNINGS ARKIV. Her er flere end 300tegninger, de ældste fra 1938.

Hans Fr. Nielsen




