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Protsk*1.l frfi-n $å,I$*0st: s styrelseraö*e åen I9?8-02-i 9.

$ 1" St:.2'*l.sen r*try*kte sin trppska*tning at* f$rsta nunret av
$LI$*.5-r-r:1s*t{-:ren kom,nåt ut* i{an var-o i stort settr helt positiv
tål i E:.:.1"1-*tinen.s **f*rm::iltgn
$ 2. å*ti:"iffar";åe tävlångarr ?år uppfattningen att alLa bord"e kunna
vat:r ya.:t ry*'h tävlau oa.,nsett kunskapsnåvå. För att stä1La upp i
s*:nå.**t.;.::t ske"ll d*t såled.es ånte rrara nödvåndiet att k'rrnna alla
mel:i4'.rr.j":': .t'ör att S+3tage"
$ 5o $';3.r*lssn f::a*förde en rekonmend*,ricn till $J,iS-Östls nedle::inar
aåt iö::ellile deLta i nlnst två *.v ele stunttävlingar som arrangeras
::å: r;ästh::l#tsn

1

S,ro

*r;* u*i{$å av intre$se å,tE iå veta vilka tävlingar
på sstkr.,r',*rl sss stIS*tIäst/gv* avser att d"*1taga, 1 första hand.

u

$4'

q-!,rt.,dr*,

$*ir:r,"1*::i:'r;* tåck å uppdrag att skriva en ttblänka:rett o$ S!1S i
Åii* +::r iipbby" Redaktören oe]: $ven Fontan skal.l kontaktas för

konsuit*tå*n *ch bilåbidras*

$5.

$t;i::;,:l**n f,S:esiår att någon forn: av tiivling arrangerasr förslags
vis via Sli$*Sulletinen, för att få fram ett Sll$-emblen.

$6.

Styr.*),sen dåslcuteraåe för och errot arerllernekort o;i: utryckte en
önsiran att i:dra meålennarnas uppfaitningr

I;:*;:l s-;;':'*3**;: \,-ar marl för nnetlLenskortr dels sorn rne'ålemsskapebevåa, dr:ls *så tanke på eventuel"la firn:araba*ier för $LIS-:ned*
lem*rar r:n'fl o skåil "

$ ?. t':titats asslutan*e'
/sek:e ter"r,\nl
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BRANSLETANKEN
Massor av stunttankskonstruktioner har dykt upp und.er årens lopp. En
cLeL har varit lyckade - and.ra inte. Den här artikelns avsikt är att
visa olika tanknod.eller frars till d.ags dato och påvisa fördelar och
nackd.elar för var och en.

ursprungliga triangeltanken ( fig"1.)
var det första försöket att franrställa en
tank son kunde tillåta inverterad. flygning
påfyllnads- och skvallenöret hind-rade
bräns1et att rinna ut när tanken befann
sig upp och ner.

Den

påfyllna&s- z

1

är triangelformad- för att kunna
leverera bränslet tilL den sista d.roppen, rnen hade nackd.eLen att d.en
var svår att installera i rnodellen, tack vare sin säregna forn, samt
att d.en r$mrnsr ganska lite bränsle i förhål1ande till den volym d,en
tar upp i kroppen.
Dessutom förorsakar luftd.raget från propellern srr s.kr sifoneffekt i
påfyllnads- och skvallerröret gienon ait d.essa står vertikalt not luftströnmen och denna effekt får bräns1et att sugas ur tanken und.er flygTanken

ni.ng.
Den enkla ideen förbättrad.es genon att göra tanken mer rektangulär nect
bibehållen triangelforn 1åings utned. ena J"ångsid.an. Då försvann problenen ned insta]lation och den utnyttjsbara volynen ökades.
Sifoneffekten avhjälptes genon att böja

påfyllnad.s- och skvallemören franåt
not luftströ'nqen för att d.ärigenon skapa ett positivt tryck inuti tanken.

(rig.z.

)

Nu börjad.e nod.ellerna bli allt rner sofistikerade och piloterna ner på det
klara ned" hur tankens utseend.e påverkar motorgången.

bockade

franåt

i flygriktningen

En av d.e oönskad.e effekterna ned den i Fig 2" beskrivna triangeltanksnod.ifj.eringen, var att allteftersom bränslet förbrukades und.er flygn5-ngen, desto svårare fick motorn att få tillräck3-igt ned bränsle. Därigenon ställdes inan inför ett vaL: antingen fick rnan stäl1a in nålen
på frikligt" i starten ned. påföljand.e d.åIig'ork i den kraftkrävande
Wing-overn som ju kornner i början av pxogranrnet' eIler också blev nåLen

för snåIt ställd ned ri.sk för överhettade rootorer not slutet

tid.en.

av

Har Du någon gång lagt närke til1 en av de d.är vattenautomatetna, som
finns i hönshus, d.är en behållare för va;ten sitter nedstucken i en sl:ål
son automatiskt fyIls när vattennivån i den sjunker ? Den här typen av
autoroat kallas ltiarriots flaska och anled.ningen ti11 att inte vattnet
rinner över kanten är att det
bild.as ett vacuun i toppen aY
behål1aren som hå11er kvar
vattnet. i är en höna d.ricker

lite vatten sjunker nivån tills
dess en luftbubbla kan konnra in
i huvudbehå1Iaren vilket i sin
tur rnedför att vacuumet rainskar
så att vattnet åter kan fylla
upp d.rickskålen. (f ig. r. )
Någon smart person, ven vet man
inte roed. säkerhet, kon under-

fund rqed att llarriots princip
rned. förd.e} kund.e användas på
stunttankar. Dessa blev känd.a
som tr0hj.cken Hopperrr-tankar

e1ler ttUniflow"-tankar. (f iS.4.

)

<!<t:1,-/

Uniflow är den enklaste och on
nan ser på Fig.5. så ser man d.ess
arbetsprincip.
Avsikten är att eliminera utnagringseffekten rnot slutet av
flygningen, så nu har rnan d.å
funnit d.en tank som fungerar
i inverterat läge, inte förlorar bränsle under flygningen,
upptar en rninimal vo13rn i förhålland e'till
briinslernåingd. sarnt
ger en konstant motorgång.
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'Jniflow rark
ard !cciion

through unifiow
Finns det någon mer önskad. egentank in flight
r
SEÄilt.lG
\ :Nl
i l C\./iif
skap hos en stunttank ?. }Ian
har nu tillgod.osett de krav
son stäIls av reglerna från
FÅI. Ett problen som några
piloter fann var att när roan kon fran ti1l rlen sista nanövern i programnet
- fyrklövern - upptäcktes att man fick bränsleförsörjningsproblen när man
utförd.e d.en första loopingen beroencle på att bränslenivån i tanken nu var
väId.igt 1-åg och nan gick in i rnanövern på relativt hög höjd d.är den centrifugalkraft som verkad.e på bränsIet var minimal. Dessa faktorer fiek bränsleCÅP

:-Ow'

nivån i tanken att se ut son
.f'J-go

b

på

i{atarröret
utanför

r

Ene11ertid., om man nu lyckades
fullfö1ja fyrklövern utan bräns1eproblern fann man att nan istället
hade för mycl:et bränsle kvar i tanken
för att kunna landa inon J-rninutersgränseno Detta led.de tiI1 att nan
tvingad.es att flyga modellen runt,
runt så högt nan kund.e för att på så
sätt ctöda motorn så a-Lt nan kund.e

Fiturc

6: Entine rurved ol f uei (view from

rw)

Skvalle
I(lunk

land.a.

Lösningen ? Helt enkeLt att låta
matarröret befinna sig d.är bräns1et

Påfyllnadbrjj

finnse d,v.s. ett böj1igt rör rned. en
tyngd i Zind.an - €D s.k. CLunk-tank.

Filutc 7: Clunk tenk

nenna typ av tank finns ju i använd.ning i radionodeller sed.an en 1ång

tid., men har j-nte förrän nu även
börjat användas för linkontrollbruk.

Fi3urr t

Double clunk
Uorflow ank

Clunk-tanken är vanligtvis gjord. i
VENT S:AI'D
FOi ii-lCH;
små rund.a eller rektangulära plastflaskor även om cl.en trad.itionella
plåttanken kan använd.as med. d.enna
V€NT PIPE'-- ,MA\',8t tRtsstnrsED
princip. Fördelen raed. plastflaskiROf,1 51LEl\CaR'
orna är att man slipper aIlt lödand.e
och att man Iätt kan se nivån i
tanken. Dessuton är det lätt att
instalLera en clunktank i nodellenr d.et är enkelt
för att göra justeringar, byta rör o"sovc

t
Fttxtgl !

att ta

d.en

RUe?!p oR 5it lcor.: :..Jilr.ic
,i tr{ BRA,35 \,,'E iG.i: ,

ur nodellen

Den rektangulära clunk-tanken är bäst beroende på att den är 1ätt att installera och tnan löper inte någon risk att den vrid.s prgoå1 notorrribra-

tioner och därigenon förorsakar kinkar på bränslesIangen.
En clunktank som d.en i Fig. 7. Iöser våra bränsleproblen men den är inte
nUniflowtt och vi har all-tså ett problem kvar: Utnagringstendensen.
Lösningen ligger nära tj.L1 hand"s: En lubbel UnifLor* C1unk-tank å
Systenet en1. Fig B. har vj.sat sig fungera utonordentligt, förutsatt att
slangarna sitter ord.entligt fast och kan röra sig fritt, Motorgången
blir stadig til1 d.e sista fen varven ungo d.å man varnas av att motorn
ökar något i varvo Pröva sjä1vt
. /Glen ålison / (rritt översattsUs.)

Spara

v ikt ,

Ur

tidning t'Str:nt News'r hämtas:

PAliPArs

eller ------?

klarlack. På så
alItså ca J lager
lack soin normalt åtgår att fylla si<lenet ned så att d"et blir tätt.

Den klädd.a nen olackade vingen sprutas ned kokand.e
sätt läSger sig lacken oJanpå sidenet och man spar

Gör så härl
Placera behållaren med lack i en pyts med. vatten som upphettas ti}l
kokning" Fortsätt ocLr värn tills Du ser att lacken börjar koka inuti
så ait inte lacken e1ler vattne
behåIlaren.
kokar över sina behå1lare och harnnar på t.ex. den heta spisen.
När Du sprutar - spruta i vinkel mot ;1134 så att inte lacken blåses
rakt igenom japanpappret. ( Yid sidenklädsel är d"etta knappas-h något
problen. )

Detta verkar intressant - är d.et någon som vågar sig på att prova?
Återkon gärna med. rapport till red. så vi andra 1är oss något./Red..

lntrimmning av stuntmodeller
Ti1l Dig som tror att trantingen flyger kärran som den skall - elLer
ocirså flyger den inte allsrt vill jag säga - läs den här artikeln. Den
är inte baserad på vetenskapliga fakta utan huvudsakligen på sunt
förnuft och erfarenhet.
Det kan s1ås fast ned en gång att med. en väl intrinmad. kärra har Du
betydligt större chans att kunna flyga den rned bättre resuLtat än vad.
Du skulle oru Du inte trimmat den.
YÄIBYGGE IÖNAR

SIG

T

Bygg noggrant - €rr rnodells frangång bör;ar redan på byggbrädan" Visserligen kan man ånga en skev vinge så att den blir någorlund.a rakr nen
d"etta är en nöd}ösning. Vid. bygget bör n'Ian lägga särskild vikt vid"

att aLla vinklar blir som d.e skall t.exo vinge/stjärtparti/rnotorns
utåtriktning/hö ; dro der/f 1aps.
Det är nu, under uppbyggnaclen av nod.el1en1 so$ man har chans att montera in finesser som sedan gör d-et lättare att trinma in planetl t.ex"
justerbar vingtipstyngd", variabla lead-outs, anord"ning fön tlnegdpunkts
justering ( exo ett viktutryrnme i stjärten. ), metod. att justera det
relativa neutralläget på flaps och höjdroder. nessutom är dei en förd.el att kunna änd.ra flaps och höjd.roåerutslag g:entemot varandrao

första konirollen när nnodellen är färd.igbygäd är att kr:lla anfells
vinklarna hos vinge, stabbe och höjd::oder. Ietta är lätt att göra orn
Du ser på Fig. 1
Placera modellen på en plan yta ("Byggsk.ivan är en teoretiskt bra plats
och 1ägg en klots under stjärten så at+" model.lens med.ellinje är pära1e11 mot underlageto ( n-t = D-2 ) i:rit sedan avstånden n-1 och D-4.
Den

o

De

får inte skilja sig
än ca 1r! mm från

mer:

varandra.

skillnaden
är större är det stor
risl,. att Du tvingas
trimrna så mycket "uppt'
Orn

Thrusr lina
level lo work
surfoce

Proiection of
thrust line

rrnedtr

för att moeller
dellen ska11 ligga rätt
i luften att fortsatt
trimnning blir svår e11e::
omöjlig att utföra.
Gör motsvarande kontroll

-_'\_
I
I

d2
t_

Work surfoce
Supporting biock

Nore: ir is oemed thol
wing onci toil reclionr
ore symmeiricol

mellan D-5 och D-6

En annan viktig punkt att kontrolleia ä: flapsens och höjdrodrets neutra1lägen, samt raotorns och fenans utåtriktning.

llärnäst på listan kornmer vingtipstyngden, vilken bör vara justerbar.
Enklast görs detta genon att placera en liten box av plyvood1ängs ut
i vingspetsen. I'boxen görs ett hål, stort nog att s1äppa igenorn t.ex.
blyhagel. Väg upp rekommend.erad. vikt och pröva Dig fr:am huruvid.a Du behöver öka eller ninska vikten. En grov uppskattning kan fås genoni att
1åta nod.ellen balansera nel1an spinner ocLr. sporrhjul - )rttörving:en
ska1l då vara rnårkbart tyngre.
Läget på rood.ellens tyngdpunkt l:omrner seCan. I,lontera på a1la tillbehör
son t.ex. spinrrer, propeller, 1ju:idäropare, fö:gasarnål , tank m.m.
Enklast utförs kontrollen on nan ve.inder mod.ellen upp-och-ner (orn kärran
är 1ågvingad). Iiål1 flngertopparna inti1l kroppen och mot vingen och
flytta dem tills dess rnodellen vägel jännt. Läget är inte så kritiski
i det här stadiet" I,trormal.t liggel Tp mellan 5 och 2J "/" av vingrotskord4rrr nätt från frankanten av vingen.
Som regel kan sägas a.tt det är bätt:e att ha byggt en nostung rnaskin
än en baktungr beroende på att mornentarnarnas längd. gör att en baktung
modell kräver förhålland,evis stöue vii.:tjustering än en motsvarande
baktung,

Nu, ålntligen är Du nästan klar att ta Ditt nya plan till fältet - men
innan dess - en sj"sta, kontroll: placeringen av leaå-outsen. Har Xu inte
gjort den justerbara har Du inget val men gål riorn att justera göl Iu så
härl Overför Tp:s 1äge tillvingtipparna (Fig.2.) genorn att balanoera mod.ellen
me11an Dina fingrar som lu
har placerat vid" bägge vingdotvn
Proiccted C, G.

öronen.
Frärore 1ead.-outen bör ligga
mellan 25 - 50 nm bakom baIanspunkten. De två lead.outsen bör ligga så nä::a varand.ra som nöjligt - helst
ovanpå varand.ra men inte mer
än 2J mn isär. Den slutliga
placeringen avgör Du efter
alt ha flugit modellen, nen
på det här sättet får Du en
rrsäkerrr kärra.

gprcx. I in.
,ilracn l!odoutt

KO}JTROTLIIR FORE TLYG].]IIIG.

Kontrollera att tanken är tät - orr inte få::

man hoppas

att Dlr 5;jort

d.en

löstagbaro Kontrollerao utan kopplade linor, att norlell-en rulla,r utåt
ur flygcirkeln om Du skjuter den franåt" Det är inir,e a1ls trevligt att
se sin nTodell starta inåt not cirkelns centrum med slaka linor.

llar Du rätt linor? De flesta scn fl;..ger 35to:: anviincle:.'lino:: vars läng1å
varierar ne11an 1715 - 1Bo! n..d:r: Iu osäker på hrr rnodellen kommer att
d.::a använd.er Du kortare linor. Lämplig di-ameier är Orj0 mn (Sig wire nr
455) för rnodeller up1, till .15tot och 0rlB nn iör modeller mellan "152o
ocb .46ror (Sig r*ire nt 457 1458),
Gå över alla lin,nslutninåarna och gör dragprov (15 gånger modeilens
v]-Kt / .

FÖRSTA FIYGI'I]IJGNN.

Ta d.et lugni de första flygningarna, 1är känna nodellen i luften. Ligge
d.en rätt på vingarna i planflykt? Går motorn som den skall?
}u k:inner DiS nöjd - pröva ned en loopin6n föl"jd- av en stunrls in"{är
verterad flygning och förvissa Dig on att z ttf t:olorn går (väldj.gt förar4;ligt on <ien ir:te gör aet) B/ att rnodellen inte har tenrlens till att
slalca linorna vid" toppen av loopingen.
0m nu allt är väI kan den riktiga intrinnning:en nåbörjas,
nörja med. att flyga ett par varv i planfl;rkt, gå sedan över i inverterad. plan.flykt och iakttag mo<i.ellen nogao On den har den minsta tendens
till att höja den yttre vingspetsen eller sänka den i förhållande til1
den inre behöver nodellen trimrnas i rollplanet. Detta görs genorn att
änd.ra d.e båd"a flapsens neutrallägen i förhå1land.e till varand"ra åt önskat hå11. 0m aan har haft den här tr:inmningsraöjligheten i bakhuvudet
und,er bygget ha:: nan sett til1 att flapshornet är gjort av såd.ant naterial som går att v::id"a. Vid. korrigering - gör så härr
Fatta flapsen vid roten rned tunne och pekfinLler placeracle över d"en yta
mellan vilken flapsförbindelsen sitter infästa. och vrid så pass att
neutralpositionen ändras åt önskat håll.
Figur J a visar modellen i norFigur 3
c) Nomol ievcl flight
- outboord wing rip high
nalflykt och d.är yttre vinghalvan ligger högt. b/ visar sanma
nodelL fast i ryggläge där vinghalvan hänger ner. Korrektionen

visas i c/ d.v.s. rien yttre
flapshalvans neutralläge skal1
peka något uppåt om den inre
står neutralt i förhållande
tiIl planets 1ängdaxel. liotsatt
korrektion görs orn planet ligger
på motsatt sätt i luften d..v.s.
yttre vinghal-van pekar något ned.åt und.er nornal planf lykt. 03S
var noga n:ed. att inte överkorrigera I En förändring på I nm
nätt vid flapsens bakkant, ger
en rnärkbar effekt.
$kul1e modellen rrhängail rned
vingen i såväl planflykt som
i j.nverterad. planflyktr tyder
d.etta på för mycket vikt i
vS.ngspetsen. Sku11e Du ha för

- otio*rd wiög tip lfrar

(nodcl viewcd

c)

fro rw)

Vio lo rer $owin6 ir'berd flcp ol ltuc aculrol
with outbmrd lloP odillled ro hove rlight upwcd bio

lite viict, höjs yttervinghalvan i stället.

0:n Du

titta

nu fått Din modell" att ligga rätt pii vini;a.rna, iit r1r:t rla,,;s att
lite närmare på hur den beter sig i looping-planet.

to

I3örja mecl att glira ett antal loopin;;ar fr:ån noriurl flyghöjdr fd}jda av
först riair bijr iiirsäk::a sig
l)ei;j; första
eit antal" buntar lrån inverielat liii;r:"
-iJ
on är ait loopingarna blir til1räckligt "iro;rclra;:-ta'r. 31ir corn för stora
kan det betycla att Du behöver fJ-ytta tyngcpr:rrft'r,sJ,liget något ba]cåt.(detta
föruisatt att Iu ha:'tj.1lräc1iga rcderuisla2;. fqJ\r åt båda håll brukar
Se uirp ba.ra sl" a+.t D.i int,e får en alitför känsanses vara tillräcktigt)
lig nodell - ien blir svår ait f t' en ;änn fl;'i;f,.
liär ])u. är nöja med ?P-p).aeeringen - äpprela l.oopingtestet och kontrollera den ihär gängen att stcrleken på loopin.e?"Tne överenssiåimmer rced storän buntarna meC un;;efär
lel;en på buntarna. Skul1e loopingerna b1i rninå::eI'upptrimnatrrn
l(origera
sailma utslag t;r'Cer ie',"ta pä att, plaliei år nå6;ot
genon att be någon hålla fast fl-apsen ordentliglt under clet att I'u böjer
höjdrodretrpå båda sidornarneoåt. Ta ae+" fö:sj.ktigi bara så att Du inte
överkoirigerar. På nosatt sätt korri"Eerar lu orn buntaina blir mindre iin
loopingarna.

Fortsä.ttning i nästa numner av SLlS-lulletineir.

II

ll

MÄRKEST'IVLING

!

som sedan
S.L.I.S" kornmer att skaffa sig ett eget:nbl::l:e eller s;rmbol
j"
a,v dekal"er
a"11i:.
form
neClennar
nettop:;s ti1l
koinrnet att s;iljas till
och ev etf brodytmärke.

Redakiionen har rerlan motba6it ett antai förslag från stt antal nerllernrnar och tanken är att en onröstning bl"rnri neilenrnarna ska,Il ritkora
d,et rnärke scm så småningom skall pr;'cla våra ncåeller, tr:unkar, jackor rn.

gäl}er det för lig att
slcissa fram Ditt förslag till

Så nu

@.

geniluölarnar f'atta pennan och
märlre/synbcl och slcicka in d.et iil1 red.

gnu33a

Efter d.etta d.atum komraer samtliga närken att publ"icera,s iillsar,imans
en siffra och samtliga medlenrnar konner seCan att få vijsta. fran det
bästa förslaget.
De tre bästa förslagen kornner a'ut bel"Linas nei någon form av p:iso
:

= = =-- = = =
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:
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== :=
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!u sorn ännu inte sl:ickat in Cet irå;efornuli,r lcn ned.följd"e förra
nunret - skicka in d.et nu till rcl-. {:tfl Selst:;.nriundbyvägen i2 F
44o 06 Gråbo.)

=========-:========================::==;===-============:a

TIPS i

::r::=-==*===::=-

rrån uitly Blon har vj- fåti fö1janåe enkla tvinfl:
Man tar en bj-t ganska kraftig slå1tråd (ca 2 tt* ) och
bccka:r den enln fig. Ståltråå*n f'l::ses naå en gr*::r:i*
-t\:r.
snocld- - och tving:en är fiirdig. E!L4e-l= I,å.gi p:isr.
Ilackdelr Risk för märken i modeflen.
uta.n
Ett annat tips i sarrtraird. med detta är a.'l:t iä"sta f;rarr"rka.i:.+.slisten
j
+;aget
en
varje
sp:yg+l
bö;a
J"in, men med. tvingar och rliiref"t*::
r1r{ri'
Lite åt sid.an och i lrign ocir::o låmna fast spr1'g;1-:rna
o''Jc!,r--'L!rrr mot
II
framkantsli.sten utan att bei:.ii'ra jiil':'bao

=

ffiffi
Protokol-1, fört vid. Sl,I9 Väst:s stlrrelsesai:'rnanträde.avhå11et hos Leif

Paln.

d"en 197f1-0'l-1

1

voro: U1f SelstamrAlf Esl:i1sson, Claes,Tanssonl ,Jan Ijernby,
Glen Percival, I'.ichae1 Faln, Iiarl-Iri1l ?örjesson och Lars-Åke A.rrlerssono
ldärvarande

Att

Linfl;rgtävlin;en cen 15f Q"
$2 StIS-3u11eiinens utfornnin5 och utgivning.
$J Tenanunrner an;len,lc Sl -iT i l-ode11f11,'gn;rtto
$4 3est:tnna:rce av tidpunl:t iör nästa möteo

avhand1a: $1

tiivlingsplatsen ti1l liungs$1. Styrelsen beslöt ati lörlä3ga
bacl:a" Tre donare s]::.1-I r;6nl:l:tes. lörs1ag: Gunnar Grahn,
Sven Tlrik l,1artinscon, l; örn ia,l1:, Sven Samuelsson.
Iörslag till sekret:riat: ieif Pa.1n (räknare) samt två
llo^rjnmrrall
uI/r rilu(af

!

.

Priser utreds"
$e. Styrelsen gick i;enon UIfs utkasi av tid.ningen och uttryckte
sin tillfredsstäl1else neri resultatet. Vi föreslog en liten
förklaring av merilensa.rgiftens utfornning. Vidare beslöts
att komplettera mei bilder på SLIS Väst:s styrelse. Trolig
utgivning konmer att ske i slutet av ianuari eller i början
av Februari-.

$1. Vi besJ.öt att invr'"nta det natertal sorn ligger hos fng:var
Svensson och konplettera detta med en helsid.a on SLiS och
där en::anrnä1ningsl<upong sl:al-1 finnas ned.erst.
$4" llasta möte skaLl hålIa.s hos Clees .iansson, Vår1öksvägen 2),
Fjärås mellan den 11 och 20 lebruari.
/l,ars-Åte Andersson, Sekr" SiiS Täst,/Syd/

"Det är sunt
att stunta !"

0m färdigköpta tankar
})u köper Dina stunttanl;ar färcij"ga t"exo Fox/Veco 815r810 * rnontera
aldrig in den i Din kärra son: d.e år. lJessa f?irdiga tanl:ar är endast
att betrakta såson haLvfabrikat" Tanken rnåste göras ren invänd"igt och
rören byta,s ut för att Iu skall få en tank som svarar rnot krav'en.
Om

För att få isär tanken - värm upp den roed en gaslåga el1er d.y1. iills
dess tennet i skarvar:na flyteir Tå bort tanken från 1ågan och avlägsna
botten med. hjäIp av någon passande tång" Gör rent hela tanken invändigt. Ett bra riedel är den spray som använd.s att göra rent ugnar rned..
Använd. tandborste och ståluIl för att få den ren. Kolla att baffeln
sitter ordentligt fasi och att d"ei finns en springa på niinst 1n5 mm
nellan bakstyckets plat,s och baffeln. Är spalten mindre ån 1r! mm får
Du en dålig motorgång.

3yt ut rören av raässing root nya av kopparn iletta upp <ie nya rören så
att d.e blir röda innan lu monterar fast dem d.å blir d.e lätta att
bocka för hand. Orsaken til1 att orginalrören skall bytas ut är att
dessa relativt 1ätt spricker av vibrationer och av bränslets påverkan.
Fasa av rörändarna så att åe hå1Ler ca 45o och löd fast änd.arnar
En hårkläruna är praktisk vid. lödningen
av natarröret. (S" skiss )
löd ihop tanken igen och var generös
ned. värrne så att Du inte riskerar ka1l1ödningar"

TiIl slut - provtryck tanken und.er vatteno
Ev. läckor avslöjas genom att luftbubblor pressas ut vid" d.et ställe
d"är d.et finns en 1äcka"
/ur Stunt News /

00JGNilUT!! ',

l3

Stuntprogrammet

sommarens tävlingssäson6; är det kanske pii p.l-ats att presentera
stuntprograrnmet för oern som känner sig osäiira på manövrernå.s utseende
och o::d.ningsfö1jd" 5å snåningon ;<onrner en rltförli"5a::e steg-för-steg
beslcivning av varje manöver att presente::as i en artj.l:efserie här i
rRulletinenil men ti1l en viss hjä1p i:an de hiir bilderna var:a. De är iag

Inför

del

na ur SI,tr'F:s rrTeknislla bestärrneLser för linkonirolltävlingart,
som kan bestälIas direkt från förbuni-ets kansli.

4o

skall rulla ninst 4r5n
nornal planflykt och
till
;an"Ttigning
på
höjd. r1å noaellen bedenna
utplaning
finner sig över den punkt där den påbö:jaåe sin ruilning. gortsätt i ytterligare 2 varv iilL den punht där noae.ll
en ursprungligen planade ut.
ST-{P.T, l.-odellen

t.5n

t
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li,OeiIaClenI:

rT:.c :,n
-?':-4
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sri ::sruttrPP.,)cItAll'lET J-'.
---J/

DUåirAl';illG-cYE3..( 1 st)
Påbörja nanöverri i motvindr vertikal
stigning följd av en ver:ti]:al d'ykning
oelaac.e flygcirkeln i två lika halvor.
Övergång ti1l inverterat läge - inverteraå flygnlng ett halvt varvr upptag-

ning til1 vertii;al sti6ning på sanma
ställe son tidiga:'e, vertikal dykning
och ävel:'ånr i. rlanfltrkt. Koefficient

B

r0oPrIG ( rst)
Påbörjas från normal flyghöjd. Görs i
en fö1jd. och avslutas genom ytterliSare
invert3f 4 Tooping rned övergång till

erat läse. l:= (1)1 (z) 2 (t)

.- .+ ".'

-'

€cån r
-n?#

ll,5a

%%*

1

sul,irsru;trPRocRAlltfcl>

(2 varv)
Två järnna, stabila varv på nornal fly€iIiIVERTERA! ll,YGl'liNG
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SII:TSTU:]TPROGRÄ]

rrivaRTEnÄl t0oPllrc

]{ET;

(] st)

Påbörjas från inverterat flyglåiger i st
jämna, rund.a loopi.ngar på sanna stäJ"le.

lioe"fficient; som LooPing
(rucÅ:i r sntirsrutlrPROGRAlu';l!:'--'

l4

-+\
i.a;rövein bör;ar ocir slutar ne,L at'i; i::oclcLl-en i plani'1;'1:t vid den 1lr:nkt ciil cien
i,j:s;a svä:r;;c:r påbörj:ides. ilil:ncn s.k:,:Ll
Iz
r^o

I *-stAgt

,,|--jr'f

1't)

i

r" !
r\..*

q ?! rl i-e Och Vin, l-afniZ Sf.ilma vi|.

siiväl de undre hörnen son de Cvre.
/4 \
/a\
tr
r,o9rILc-ient:
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t lj - )
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IllVIP.TU,,i!-

llnt*.:i-or.

och flyger en kvadratisk bana ( sorn börj::: ned en 're;:tiha1 di.kningr). ]lode11er:
s]:al1 åier;å ii11 nornal fl";rghöjå inon
et*, j:varts varvo
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TRrÅ:sEtiCC$ir.QAR (2 st)
De tre sidcrna skal-l var&

lika långa och
,:e tre hörnvinklarna lika stora. Alla
hörn sk:.i11 vara jämnarnocgranna och ha
115 n rad.ie.
/r\
iLoefiicient: (t) = 5
\-,/ - R*

Igrä

_-c{_

f:cicnt:
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?r^^{.r'a-r
r- sult:,rjl:

Slur -{.8- h
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,t9nrt
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tttrr:jas och avsluias i skärn:-ngspunkten nellan de två cirkla::na. De rät'i,
väncla loolli:r6a::na måste f};rgas f'örst.
ingån6 i nanövern s}:er från p1anf1yl:tt
och noi.elleil irå-'-sie btliinna sig ' vertikalt 1äge i skärningspr.rnkten nel"Lan

t

'a-J

irillarna '
Iioefficientr (1) = 5 t?) = 4
(-€.--.------*-å
r:,c.in i sEI:TSt'TJ;JTFP(r:;liÄrJr glr:
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IIGGAIII}.I lYRl",','lTSÅTTl,\ (z st)
Påbörjas utrneå lciopinSarnas stig:and.e si*
d.or och urgången skel: i samma ::illtni"ng,
Al}a s'riingar skail vara jä.nna"r nogsranne
och ha cn rad,j.e på 1rl n.

i(oefficientr (t )
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Påbörjas i- en 1'un1.,t på 45o elev. och
alvslutas i sanir:a prinkt i inverterad
fl;.';:nilg. l)e:r rättvänd,a loopingen
sl:a1l- f1;-5as f örsr". i,oriel-1en e .la--i 1

beiinna sig i horisont,ellt läge i
cirklarnas sllä::ningspu.nkt,,'',ttorna
sl:all vara sJrrrlmetriska meå sin högst
^^u
pu:il;t på6 90"
elev. och med sin lägst
pei
flyghöjd.
nornal
lunkt
lioefficien'i,:('tr ) 4 Q) 5

Jerrtr
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Startar frå:r nornal flyghöjd.r en tvä
vänd,ni::g följC av en inverte::ad. sti
ning, vänder och flyger i en t*ingove::bana över cirkelcentrun, lika
1ångt son hal'ra stigningen. Vänder
tj11 en inverterad. dykning och tar
ut på nornal fl;,'ghö jd,
lloeff i.cient: i 0

4
d

t
t,
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l,5a

l3
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st-$r

örunr,rcce$ln Årron (a st\
5kal1 påbörjas ocl:. avslutas i cirklarnas genensatirrna tangeringspu.nktt

raiit ovarr.för flygarens h.uvud. len
räit.räncia loopingen ska1l flygas
först.Åttorno skall va::a symnetriska
och får ej gå und.er 45" elev.
Iioefficient: (1) 4 (2) 6
(riiä'iF. r ss,iår'uutpnocani,slilt 2
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ii1;1--.r-1 /,{
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Fåbcirjas från planflykt på ca JEo
elev. och består av en fuilstänCig
rättv:inrl loopingoplanf lyk'boJf A Lnv.
looping, vertjkalstigning, 3/4 rylf"

1

''..

I

\

looping, int-er-berarå planflyktr 1,1 4
rätt'ränå looping och en ve:rtikal
stigning. llär rl-en sista loopingen
full-bcrdats skall nanövern
ha:
15/ tAi{ptTil'rc
avslrrias rned en vertikal stigning
I'lod.ellen skall sänka sig i en g:enon fyrklö'rerrrs centrum och en
jämn bana från normal flygövergång ti11 nornal flyghöjC'
höjd tills dess den landar
iioef f icient: B.
utan att studsa eller kränga
och utan att någon annan åe1
av mod.e11en än la.ndstä11et
I SliliSTUi,|TPe0GtuA,T'iilnf tillkonmer
har vidrört rnarken. l{odeilen
sl<al1 stanna inom ett varv ft:ån dessutom en valfrj" nanöver ur
den punkt där den först tog nark. storstuntprogr:amnteto
.Eoe.flf i-cient;1-'.---ii:"riisruNrpn0cnc.I
j.. ::-:---l
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--_

r

I.|t )

,v

Frågat Yarför stod. cLet inte vilken motor sonn.skulLe använd.as till
fStunt-nasterr i förra nunmret ?
7fU=t.rivlad byggare/
r$tnnt-I,lastetslfr
Svarr
flygs ned en 55ra I *o."*.7*"åo7

I'rågat Finns ciet några speciella säkerhetsregJ.ex nan nåste känna titl
när man flyger Linkontrollmodeller?
/Veat.lZ/
Svar; Otd.rag ur Luftfartsverkets BCL D5.1 av den 1,7.64r oVld upptlsni
uetl linstyrd.a nod.ellpJ-an skall a.rstånd.et till åskåclare vara minst
1o n. räknat från den cirkel-båge pranet beskriver i ruftenr områdlet skal1 dessutom vara så avspåirrat eller beyakat att åskåd.are
icke kunna uppehåLLa sig inor,r dets&filrnårtt
Dessuton gä}1er FAIIs regler beträffand.e belastningsprovl frsarrtli
ga kontroJ.lanord.ningar(handtagrl.inor och nekanisn i modellen)skal
undergå dragprov tiI1 15 gånger rnod.ellens vikt, d.ock ej mer än 20
kp. Detta prov utföres nred Låimpligt nätiton före varje startförsök
Fråga: Yar gkaLl jag el{icka det frågefornulär
sosi var nred i fii33s nunrret?

Svarl Sl:lcka den iilL BedaktionenrUlf Selstam,
Lundbyvägen J2'ts, 44O 06 Gråboo
ömsPtst },{er material

ti1l"

d.en

här sidan.,/Red.

lträsta nunner av Sll$-bul"Letinen utkonrner

förhoppeligen i sl"utet ay HAJo

(pet
om

ican komrna att bli ett tunt numner
ted. inte får lite ner raaterial)
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