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Svrtgu [inflygara fntraxfränjande

av S trnt

LINA- nyhetsbladet för

medlemrar i Sveriges Lj.nflygares InLressefraim-

jande av StunL. Bladet
behandlar dock a1la for:mer av linflyg, SyfteL
ned S.L.I. S. och LINA

är b1.a. att bidråga Li11
linflygets uLveckling

atl sprida kunskap
konlakLer, förnedla nyheter, publicerå ritningar samt infonnera orn tävlingar
och resultatLINA utkomer med minst
4 nunrner per år.
Bidrag till innehå11et
mottages tacksant av
genon
skapa

redaktionen !
InSen censur e11er

för-

kortning av inkoma bidrag utan bidr.agsgivar:ens
LilIstånd.
Prenuneration= medlenskap i S. L.I. S. kostar
60:- per år. Norden i

övrigt B0:- per år.
Insättes på

PG

96 34 51-0,

ordf. region öst-nord:
Johan Isacson
Donherrevägen
16140 BRoIETÄ

08-25 31

4

60

ordf. region väst-syd:
Lars-Åke Andersson
Henbyggarevägen 9
416 76 GOTEBORG

031-26 25

HEJ

!

är deL ju] igen! E1ler har vqrit rentav,
Srejorna kom nänlitpn ivaP l'lp se'I trll lrvck
aren den här gången. Sånt händer. Llvet är ju
Nu

lyllt av verksanheter vid sidan av red-jobb
och node11f1y8, det känner vä1 de ffesta igen.
Nå-ia, fr.o.m. 19:e mars är t:edaktören arbelslös så då blir det vä1 tid över för både det
ena och det andral Nå8on dä.ule son behöver en
43-årlg fräsare? Tja, a1lt ordnar sig väI son det
brukar och nåste.
DeLta nunmer innehå11er inte så rnycket nyheter, uLan nest fortsättningar av påbör-iat
stoff. Pipartikeln avslutas denna gån8' ner
finns att säga om pipstunt, det kotmel 1ängre
fran. P-0 Axelssons 1ödkurs är bra, det behövs
nycket ner sånt här "ho\t-to". Det firms naturligtvis nassor alL sno från ul1ändsk press, nen
det är betydligt roligare att 1äsa on era lips
och erfarenheLer. A1la ni sofir sä1jer gr.ejor som
kan användas av linflygare borde tota ihop en
lista son vi kan ta in i tidningen, deL kostar
ju gråLis fakLiskr än så läoge!
Mån8a kärror blir säkert aldrig byggda pga
att det är svårt att få lag på svårtillverkade
detal-jer son ok, horn, mm mn speciellt Li1l
större strmLkärror. Slutgnä]]t.

vl med genensanna krafler lyckacs tillytterliSare en årgång! Tack tiff a1la som
bidragit ned något under året! Tack ti11 alla son
orkat läsa "srrörjan" ! Speciellt tack ti11 Gert
Assernark son snabbt och effektivL ordnat frain
tjusig dekal saml Lack till Erik Björn\nafl
Nu

har

verka

designat densanna I
Det är dags atl betala nedlemsavSift isen!
obs. atL evgiften har höjts någor; 60:- resp.
B0: -/år för "ut1ännin8ar".
som

Nästa nurL'ner kao mycket
februari. Malerial hi tåt !

Styrelse
God

väl

konnna

och 'proalukt ionsgäng./

Jul

i nitten

av

ijnskar

och GotE NYtt År!

37

-5eeg32r-.-!@!-g,i.rtribution:
ove Andersson
Åsgatan 2c
724 63 VÄSIERiS
o2L-t37142
Vardagar 17-17:45
e]ler efter 21:30
Redaktionen:

Lars

Roos

Slussgatan 6
231 62 TRELI,EBORG
0410-102 B i

Kinesiska stunttagct Irlil2. tsild: StaiJan [.ksl rbn.

Urik Björnwal I s "Kestre l" son ni säkert
tål ell bi ld till av, ellcr hur?

PROFESSOR-

-ta steget till klassen över profilkarrorna med denna kapabla helkroppsstunter för 4o-notorer !
"Professor" är faktiskt en modifiering
av en nodifiering! Förebilden var en
"stretchad" verslon av TopFlites "Tutor"
av Jim Armour, CA. (Kan ses i Model
Aviation Juli 88) DeLta var en profilkärra som hade för1ängd vinge och stabbe
samt förlängt stjärLnomeot och hängande
r0otor. Den kärran hade jag stor framgåag
ned i stunLens "me11ank1ass". (Intermediate
slunt) Faktiskt lyckades jag komna på
8:e plats ned modellen i Advanced-klassen
vid BB års Nats. Det är en mycket sLabil
konstruktion ned bra "kantförnåga" sant
en relal ivL lunn vinSprofil sotn ja8,
nisstänker hjä1per modellen genorn ganska
svår b1åst och turbulens.
När jag började fundera över en egen
konstruktion lnför säsongen 89, beslöt
jag att gr.u.nda den på Jims beräkningar.
Jag ersatte profilkroppen med en 1ådkropp nen behö1l utseendet i övrlgt
i någon mån. Hå11 i ninnet att modellen
inte var tänkt son en fu11fjädrad "Prostunt-naskin" utan snarare en nodell son

nellanklassflygale skulle kurma k1ättra
ett par pirular uppför stuntstegen rned.

Vlngen är hjärtat 1 alla bra stuntplan och detta är inget undantag.
Den måste byggas lätt och rak men fortfarande stark nog att motstå de höga
belastningar som uppstår vid "hårda"
rnanövrer och i blåsväder. Använd gärna
jigg av något slag vid vingbygget. Jag
.- föredrar AjusLo-j1ggen. Första steget

vld

vingbyggeL

är att tillverka

en

byggsats. När du skär ti11 bakkanten
är det en god ide att "avspänna" den geoom att först skära LiIl bilen några
nn för bred och sedan skära till måLt
med ett ytterligare snitt. Gör förresten
en byggsaLs till hela kärran, det spar
tid! Var noga med att skåira ut delarna
så exakt son mö-i1igt.

Rtwlrl
I

r&nt
v,nQFf|

När vingen är klar: så när som på
plankningen av frankant och mittsektion är det dags att installera kontrollmekanismen.
Se ti11 att allt går så lätt
,
och glappfritL son nöjIigt !
Putsa spryglarna försiktigt ned en lååång
putskloss så att plankningen ligger
ti11 perfekt övera11l. c1ön ej att ko11a
att vingen är rak både före och efter
plankningen.
Tipparna är gjorda av balsakltsar i
två halvor som urholkas ti]1 c:a 3 rm
väggljocklek. Gldn ej aLt installera
viklbox i yttre och leadout-guide j
inre tippen.
Flåpsen bbr göras av qarter.grain
ba1sa. Stabben bör göras av ganska stw
balsa då den får utstå ganska mycket

under flygningen.

Kroppen kan nan bygga genom att dra
centrumlinje på byggbrädan och sedan
lägga kroppen upp och ner ned spant
Fl och F2 på plats och sedan liflna in
övriga spant med ]injen som referens.
Var noga ned att kroppen blir rak och

vinkelrät.

en

Punktlimna topp och bottenblocken på plats
och fonna den med hwel och putsblock.
Var noga med att linpunkterna ej konner
för när:a ytterkanten på skarven, för
annars kan kanten skadas och så måste
rDan spackla extra efteråt. Ta sedan loss
blocken och urholka ti11 c:a 3 rnn vägg.
Skär eller såga ut vin8öppningen i
kroppen. Rita en linje vinkelrätt not
den du riktade kroppen efter.
L:igg åter kroppen efler den första 1injen och rikta vingens bakkant noggrant
efter den andaa tinjen samL kontroflera
atL vingen inte får någon anfallsvinkel.
Limna tillbaka kroppsbitarna som ska1l
6itta under vingen. Lirxna förstärkningar
över skatvama på kroppens insida. Limna
de vttre okupphängn ings förs tärkn-inga rna
på p1ats. Installera stabbe och höjdroder
ned sanma noBgrannhet som vingen-

(rgo+A9.ee eeR--r<,
Lirina nu på kroppsblocken pernranent.
Lägg försi en limsträng(aliphatic resin)
på kroppssidornas kanler, b1öt därefter
kontaklytan på blocken ned en b1öt bomu11stuss. Sätt blocket på plats och hå11

på plats med naskeringstejP.
Limnel pyser nu ut ur skarven. Iorka av
överf]ödet ned fuktat hushållspapper.
Anledningen til1 blötninSen av linkanten
tidigare är att detta får bafsan att
svä1ta någoL vilket teducelar Sapet
nel-ta block och kroppssida. Aven mininala sprinSor syns efter ytbehandfing och
denna netod garanterar perfekt passning!

{ggen spackling efteråt !
Installera nu roder, passa Li11 motorkåpan, utfyllnader, sporrstäI] sant ti11verka hjulkåpor. Flyger du på gräsfäIt
bör kåporna utelämas.
Nu är det dags för finish.
Men försl ska11 ett par ]ager epoxylin

i notor och tankutryirne, Klä vinge
kropp ned "Silkspan" och fortsätt sedan
strykas

ned

din favoritfinlshnetod.

Orlginal-Professorn hade enbarL klallack
på papperet och färgad dope på kroppens
framdel sanl ving och stabfrankanterna

vilket ser trevligt ut.
Flygning.

originalet var bestyckat ned en standard
0S 40 FP-S. Ingen nodifiering behövs!
Propeller Rev-Up 11X5W samt bräns1e
bestående av 102 nitro, 25iA rrcinolia
och resten metanol. Jag flyger Professor
med l8,q m, och 0.18 run t iock u/ire.
Placera TP enligt ritninSen e11er någol franför de första flygningarna.

"Professor" är elt ku1 plan att flyga
både under lugna och mera besvär1i8a
förhål1anden. Ha det så kul ned din
"Professor" ! /r<Troueccttr Få,t Fa^ +{ Q.eo: /

US-Nats Stunt 1992

..'rat/-,a----'-

Paul walker dominerade open stunt to-

talt och har nu vunnit Nationals 3 8ånger i fö]jd och 5 gånger lotalt! Sannna
rekord

som Bob Cieseke. Påu1 dominerade
också \rl4 och hans frangångar har en
dast åstadkonmits på det där gammaldags
viseti hårL arbete, hängivenhet och en

ju

hel del talang.

Pauls plan-Inpact- är en varianl av
hans original "Bad Nevs" som började
sitt 1iv ned en ST 60 i nosen. Kärran
har sedan utvecklats till en pipad
konstr_uktion Senom åren. Den frandrivs
med saruna 0S 40 \.F son Paul använt i
flera år, nunera kopplad ti11 den senaste SniLh-l]er$age-Pipan'
Propellern ar efl 1I,5x4,25 Bolly CFprop. Konbinationen verkar fungera under mycket breda väderförhå1landen för
Paul gjorde inte mycket mera under hela
Nats*veckan än satte igång den.
'lotalvikren;r 1700e, vilket ä' l€tr
lor en 45dn2 kärra byged deLbar fdr

1ättare flygtransport.

ordf.) hanrnade på
2:a plats ned splitternya "Trivial PurTed Fancher(Panpa

OS 46VF och S-W pipa. Ganska
stigning på sourran, 3,25 tun!

suit",

1å8

Trean BilI Rich f1ög Randy Smith desiSnade SV 11 ned ST 60 och Bolly 13X6
prop.
Bob I{hitely tog si8 in På 4:e Plats
ned vä1kända "Showtine"Lasern nred 6 69
(sT 60) i nosen. Bob snackar on en
möjlig pipversion senare.
FemLeplatsen togs av välkände Bob
Hunt som åler börjar ulvecklas Li1I en
flygare i världsk]ass. Han f1ö8 bra med
sin "Lpxicon" och oPS 40 med egna pipan.
Bob flyger nämrare den klassiska 4-2-4
stuntgången rned pipan än de flesta.
Lite högre varvtider också; 5,7-5,8 sek.
ilen kärran är lätt, 1560g fördelat på
45dn2 vingyta gör alt kärran flyger e1egant vid dessa varvtider.
Bland "expertflygarna" fanns 10 kärror
med pipa, B ned ST 60, en ST 46 och en
ST 34(cieseke).
Junior stunt vanns av 14-åri8e carlos
Serra, en nykonling som f1ö8 nycket vä1poleraL och imponerade på a1la de gamla
rävarna. Han f1ög Steve Buso desiSnade
"Litevåve" med OS 40.(Okänt vi]ken4o)
Senior stunt vanns av Bob [unts Srabb
Robbie, son faktiskt bijrjar kunnå mäta
sig ned ven som helst. Han f1ög "Europa"
med sidmonterad pipad HP 40. /?45 -,

NaT 'e Fo ars .
Advanced-klassen vanns av Archie
Adamisin ltr (18 är) mpd sin avanceråde
"Gemini" - NedåLpekande V-stabbe, glasfiberkropp, plugg-in vinghalvor sant
modifierad 0S 40 FP.
old Time stunt vanns av A11en Brickhaus med en deBolt Stuntwagon med ST 46

Nostalgia klassen vanns av Ted Fancher
son änen fick pris för bästa nostalgikärra; VECo-Chief ned Johnson 32.
Ändra priser son delades ut var:

Arets nykom.l in8: Chris |4cll;1.1 in, bäsl
placerade pilot över 50: Bob Whitely,
Concours de Elegance för snvggaste openscuntkärra: Windy Urtnowski ned "Cardinal"
son hade pipad ST G-51 i nosen.
qrindy hade oturen att få bränslebrist mirt
I fö.sta flygningens fy.k1över. IIan
slöt att fortsälta manövern ändå, därför att utan konpletL program( förlorade
gatter:n points) hade han ej nöjlighet att
aå toppen. Ty"värr tog soppan helt slut i
tel öSonblick och så var den dan förslördi)
Pipteknologin har nu verkligen komniL ,f
]ån8t och deL fanns nånga väl fungerande 6
.xempel.

Ovan: Mikael Ströms kärra, Fox 35
Nedan: Stefan Lagerquists, också
Fox 35. Vä1kända och bra
I I ygare från KBA.foto red.

rrån

hruC 92.

llalkers flyming i b-tåsväder
rl5nph) var en a\,,undsvärd slm! Hans "sel-6L
up" var mer "upp på kurvan" än t.ex. Bob I
Hlmls, som gick ner ned klassisk 4-2-4
8ång. Fancher 1åg någonslans mittemellan.
Brian Eathers(Australien) pipa var tyslast

och liirnnade enor:m effekt. Standard ST 60
och andra notorer Fungerade fint, men pip
orna var över1ägsna i b1åsväder tack vare
propel lrar mpd lå8 sljgnins och högre
motoreffekt ! (Uppglfter från Model Aviation
snott av red. )
!!
TÖRNYA
DAGS ATT

!{EDLE''$(APET

tig le Inuines

åK

Tlorld tleclronhs
..-ar siä]le1 att vända sig ti11 om
vifl ha ta8 i reservdelar ti1l sin

tnan

Super Tigre

notor!

G1öm

Slotcar-

dom var

inte särskilt intresserade.
Mike wilshire på Tlgre Engines sä8er att
han har nästan a1la reservdelar för upp
Li11 20 år garnla ST motorer, Alflså
även sådana som är borta ur produktionen.
Sjä]v hittåde jag kolvrinSar till ST 60
där, pris c:a lO:-/sL. Kolv och cyL.ndcr
hade han också. Skicka med adresserat
svarskuver:t och svarskupong( posten) vid
förfrå8nin8ar. Snabh service, ja8 hade
gre.jorna på nindre än en vecka./Red/

Ove Andersson uLför inverterade
loopar vr' uJindnil I ir2. Ioto rFd.
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SLIS Ritningservice
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ånrar€r rihrnsar)

Rjr rn€dlemmanus räknino iar SUS h€ln rihinqar huvudsakllg€.r lrån "Flving Models'. Rthingama t!€stålls
40, 13a 0O ÄLTÄ, tfn O8/n3 32 72. I normalpris€t 70 krooot/rhnlng ingår porb
trån Wiliv Blom. Evalundsvåoen
-med inb€talningsko lill slls postqirokodo 96 34 51-0 vlll Du vela m6r om d€
och kwåd. hbdtalninq ske.
ötifä nroctette-a riin"_isas till åldre årqårEaiav "uN{, däi rnäiga av modell€ma b€sknvitB D€l går.ock6å
b.a afl €tr€r över€nskommelse b€6dka- wi- y. Rihingarna finns ibiand åv€.r att b€s&åda vld slörl€ låvl,ngat'
'lidningsankbr
rilt rnnirE6ma kan lbland skåflås lråm lrån äldr€ålgång6r av "Flying

Models".

Modell
OS Måx 40 vF

Avadi ll (2r)

OS Ma; 40 FSR

C€res (1x)

HP 40

Chall€rE€r (1)()
Cobra 7 (1x)

vange _

slabb€ ligger i

samma linje.

'

Epiö lll ('lx)

Excalibur

Beskrlvnhg
Allen Erickhaus 92. avsriind pipa.
Bob Baron -81, delrog iVM lSverige 19a2, motor -

i_

Fox 35

Bob Nlc Doneld -81,l-bsamvinge hslplankad.
Dlcl Sarpolris -47. orolllmod€llmed pillormad vinge

oS Max 35

lvllke Dierrjch -a7, l-beamvinge.

ST 60

{å) r

Geneels 12x)

N4c

Coy 40

sr

46,

Dick Mathis -73

os 40

FSB

Bob Hurn -.76. VM vinmre 1980. {lvodelbn nygs i Sv€rige av slårdQ€

SM-ivåan Are Nyslröm).

Gsni(1x)

Hi Lo

(1x)

*

Paul J Palan€k, rak ving€.

Fox 35

OS lvax 40

lmpact l1x)
Junar {ä)
Juno l1x)

vF

oPs 40
40

Mlss Dara (lx) r
Mlss Jlll (1x) *

.35

-

.40

Fox 36

.19
Enya 49 X

Rosue (1x)

OS max 35

PaulWalker -91. vlv vinmre 1992, av$ämd pipa.
BillW€lwao€ -91, vM-cleftågare 1992. åvsämd plpa.
Bill werwåg€ -80, Fb€amving€.
All6n Brickhaus -83, proflmodell m€d pillormad rrigolltvlng€.
Jack Sh€€ks -75, protilfiodell msd pllformåd I b€åmvinge.
Dick Sarpolus -79, prorilmod€llmad rak ving€, (han som rital Unusv€rlarha
sneglai på den här modellen).
Bill Sirnons, (Jan Bemdlssons ddbrudårlpapp€rsfårgådo modell?)
Don Wintres -83, profilmod€ll m€d uppbyggd rrcs och $å€rde molot för

tiinre snJntgång.
Jack Sheeks, s€miskalåmodell m€d elliptiska vingar.

Spitfir€ (1x)

Sp€drum Mk lll (1x)

ST 60

Spldl ot Saginåw (å)

OS Max 35

Jim Casal€ 84, llknando mod€llvann ameikanska "Nars' 19a3.
Dick Pacini -73, prolihodell m€d nosstilloch pilitrmed vlng€.

Srardusler {1x)

ST 46

Ed CapitanelliJr 78

Sundance (1x)

.40

Talon (lx)

OS lvlax 35

Chns Lella -75
Dav€ R€€s -74, semiskalamod€ll av

Tornado (1x)

OS lvlax 35 S FP

All€n Bdckhaus -91 , en "Twist€r" m€d uppbyg€d kropp och rak ving€.

- Normalpris p€r riini.E = 70 konor inklusive porlo och

kuv€rt. vissa typ€r:

") =

T38" msd "iet-look" och nossläll.

60 kronol

**) =

55 kronor.

llats sl1mt 90, stuntlrinminS,
GJCBJuneMeetg0,Noblerbygge,gtuntmotorer,Dopefinish''A"nllt'OveA'j{'td''
GLOM

EJ SLIS

VIDEOBIBLIoTEK!

US

The World Champion! Paul Walker:s
"IMPACT", Paul fedde tävlingen från
start tiIl må]. En välförtjänt seger.

Andraplatsen knep kinesen Wang Jianzhong.
TWärr inte nycket uppgifter nen snygg
kärr.a ned konventionellt kraftpaket.

På tredjeplaLs hannade ytlerligare en
k ines, Nj u An t-in, hdr var r t i Sver ige

och

flugit vid W-82. iinnu en snYgg
med konventione ll tramdrivnjnA.

kärra

SAt

lLii(

B;l,tR I ovEhvoEEsra{/

W 40 ned Hut-pipå och varvtid
på c:a 5,5 sek, En kombination soin

0S

ko nit för att

sLanna!

fjärdeplats en klnes igen! Han Xiuplng
heter han och flyger denna flotta kärra
Lägg inärke ti11 den öppna kabinen.
På

M.r!!r,.L

ti!..,43.

Fefima blev ganle världsmästaren( 78)och
f -Ly.ing flodels-reddkrören samt p.ip-pion
jären Bob Hunt. Ny kärra för året försedd ned traditionell Hlmt-dekor saint
OPS 40 med epa -pi?koå6årrlkt+€ne6naturligtvis! "Saturn" konner snart i FM enl
Bob s iä Lv. X Saih WQroaee -P/"e,/.

ST'UwT- V tvl

På 6:e

plats haniade en av de verkliga

\D1- veteranema och

Bill

pip-pionjärerna;

lllerwage. Han f16g sin "gam1a"
"Junar" föusedd rned oPS 40 och "Snithl,lefiraSe"-pipan.

Nia blev Shinichi Ilrulawa från Japan.
Snygg kärra ned ovanlig dekor.

Sjua blev förre värIdsnästaren Zhang

Xiandong( 88,90 )FIög
dan.

ei sista finalrtmPå tlondeplats hanmade

Victor Safenek
från Ryssland, Man ser inte så nånga
kärror rDed denna "jetstil" nunera.
Tyst och mjukt motorliud ned fin strmtgåns.

På åttondeplatsen hittar vi världsnästaren från -86, Anatoly Kolesnikov.
FlySer nycket lugnt och behärska!.
Här kan nan snacka om "Builder of the
model"- Anatoly 1är ha tiltverkat så

Sott son a]lt uLom 8lödsriftet sjäIv!
Mycket väIbySgd kärra sorn är delbar i

c:a 6 de[ar. A.K. är trån Kirgizsipn
eller våd det heter, dcl är IånSl
borta det I fLånArbortrstan?

)

På

elfteplatsen hittar vi Kazuhir{)

I'{jnato f(ån Japan. Snugp 'Blue Flax"
försedd med OS 46vFoci aF-pipa.

STUVT VM

Tolva blev Attila Morolz, Ungern
sin "Skylab".

med
stdtDot,.r3iry nrdo nlm iidtco3i[ o.nasb nor.d.i.kitr!,
h.trdt l0r gdlii! dE riro/n!ö tlitm.il co@cr: btr r4l.lis

Fao.2.Ä

.rt..irtly

ii

io, il.t

rsd.Äc.upleoliou6.pdDl .kiiq.3inDl!lirt4lite$kere@loumrny
hou6 rid ftuci qn.rll'ilgi0idm a.oolld.i@l.ic!

TIPS

!
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Hårdlödnino?
Prova att silverlöda (hårdlöda) detaljer till din modell och åven andra
saker naturligtvis. Hårdlödning år låttare att utföra ån mjuklödning
(tenn lod) om man bara tar hånsyn till några regler.

1
2
3
4
5

Rent lödställe putsa bort slagg/glödskal samt avtetta med t ex
acceton.
Flussmedel, rätt mängd och rått sort.
Rått temperatur, Gasol går utmärkt till små detajer.

Ett bra lod (t ex Easyfiow).
Rätt spaltutrymme för lodet. Spalten skall vara 0,07-0,15 mm.
Om du borrar ett hål för att löda en 3 mm pianotråd skalt hålet
således vara 3,15-3,25 mm idiameter.

Gör så hår:

*
*

LäSS på llussmedel i pastaform, eventuelh utspäft med destillerat vatten, oå alla och hela de vtor du vill att lodet skall "väta',.

Värm med gasollåga eller Clas Olsons lilla brennare tör cigareft-tåndargas som är mycket bra vid modellbygge.
Håil lågan på sådant avsiånd att bara spetsen av lågan berör
lödstället. Vårm tills dess arbetsstycket är mörkt, mörkt rött
ca 625550 oC.
Flussmedlet skall därvid tlyta som klart vatten. Tillsåft lodet
samt se till att det våter hela fogen med snygga hålkålar.

Om delarna är väl lixerade kan man med fördel placera en bit lod på
lödstället före vårmningen. Det flyter då ut helt perfekt når temperaturen är uppnådd.
Känsliga delar kan avskärmas mot värmeskador med gullliber och
plåtskårm, till klippt tör ändamålet.

Jag har med tramgång reparerat detaljer genom att vårmekånsliga
delar hållits under vatten och bara låtit lödståltet sticka upp några
centimeter över ytan.
Pianotråd av vissa kvaliteter behåller hårdningen ganska bra om man
är iörsiktig med vårmen, Det år dock olåmpligt att silverlöda där som
pianotråden år mest påkänd t ex vid landställinfästningen vid kroppen. Hjulkåpor, fåsten för bromssköldar, linkontroll-ok och roderhorn
är låmpliga objekt.
Silverlod fungerar utmärkt till rostfritt, måssing, koppar, stål och även
gjutjårn.
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DEL TvÅ

(Av två)

Fritt översatt av Johan Isacson.
och nu några ord om pipans handhavande och matning. Pipan
måste rnatas med bränsle. PiPan gör sitt arbete qenom att dra
stora mångder luft och bränsle genom motorn i Plötsliga snabba
insugningar. om nan stryper venturi.n koflxmer man att hi.ndra pipans
styrande funktion och kanske t.o.m. orsaka att notorn rusar ivä9.
Det sanna gåller om avgasutsläPpet stryps: pipan måste dominera
motorns insugni.ngsegenskaper Iioduction characteristicts]. Det
får ej finnas något annat som hindrar pipan. Några som har börjat
experimentera rned systenet startar antingen med en alltför liten
venturi eller stryper den i ett försök att få rnera växling till
rik gång når de dyker med planet. Detta är fel sätt, i själva
verket fick Rich så ri.k motorgång att motorn nästan stannade
nertill i rnanövrarna när han hade ett mycket stort insug' llur
stort? Med eo super Ti.gre oå1 och venturi (bland de rikaste)
slutade vi med en diameter på 0.3I5 tj.ll 0.320 tum. nedans så snå
som 0.290 också verkar fungera bra. oPs nål och venturi som bara
har en nålbredds hinder i venturin fungerar med en dianeter på
0.250 till 0.260 tum. En annan sak man skall kornrna ihåg år att
brånsle också är ett kylmedium och att det kyler från insidan.
Eftersom en stor del av kylningen som våra motorer får kottmer
från bränslet så använd en venturi i övre delan av ovanstående
siffror om planet är stort eller tungt. En liten venturi miDskar
pipans förmåga att växla motorqånqen genom att mi"nska rnängden
brånsle som år tillqänqli.9t att pressa tillbaka i cvlindern. En
extrernt liten venturi vi11 strypa i nsugni ngsvåga rna till den
punkt där den tradi.tionella Fox-typiska riklsnål cyke1!|
uppkornmer. Skillnaden är dock att vridmornentsegenskaperDa
fortfarande verkar åt rått håtI. Det fungerar bra, rnen varför
skal1 rnan ej ta tillvara på effektöknlngen som pipan kaD 9e.
sorn vi förklarat ovan är pipan inte extremt känslig vad
beträffar 1ängden men om man får den rätt från början blir
världen en lyckligare plats att leva i. En kortare piPa är ständ
för ett högre RPU och ett motsvarande högre avgasoljud. För en
gj.ven varvtid i ci-rkeln, kråver också en kort PiPa en rikare
stigning rnen det
oålinställning eller en propeller ned ]ågre
just
för
nu' om pipan år
lite
lånqt
diskussion
leder
denna
grånslinjen son är
speedplan.
Det
är
ett
kort
sä
har
man
al.ltför
ti11 detta: den
finos
två
anledningar
delen.
Det
den intressanta
vid en
största
eifekten
man
får
ut
den
år
här
ena är att det
given belastning och det år endast här nan ser hur piplångden är
beroende av ongivningens temperatur. Låt mig b6rja med att
beråtta att skillnaden nellan Toledo i Novenber och Lake charles
i JuIi. år omkrj.ng l/2 till 3/4 inch. sPel rumnet åt det korta
eller 1ån9a hållet är onkrinq 3/4 inch. sLutsatseD blj.r att om
pipan har justerats till korrekt längd i slutet av våren behöver
man saonolikt ej röra den förrän det blir dags att ställa lrPP
skeppet för vintern.

om

pipan emellertid sätts aningen för kort, vad koruner att

hända då ? Till att börja rned år det troligt att man justerar
nålen för rikare gång för att försöka få vartiden i cirkeln som
man vill ha den och alet medför att motorn komner att ge väldigt
rikt när planet dyker. om varvtalet sjunker alltför nycket kan
motorn kornma att hamna till vånster om v r i drnonent sma xinurn [se fig
21. under tiden kornrner den extrent rj.ka brånsle,/luft blandDingen
att kyla oer notorn. Når motorn ger under vridmomentsmaxinum på
detta sätt år den extrent 1abil. Den vill rusa ivåg tillbaka tj.ll
det varvtalsområde som den är instäl1d på, men först måste den
värma upp se att den kan börja öka effekten, Det kan ta några
sekunder,

För att se ett exempel. vid 1987 års uttagningstävIing till
VM f]ög Bob Hunt den erkännt övervj.ktiga Crossfire och i ett
försök att få bort varenda tänkbar vikt från plaoet så skar han
av en bj.t på den silicon koppliDg som son förenar avgasröret
Iheader] med pipan. Denna typ av kopplinq år inga 1ätta grejer
så senare ändrades pi.pkonstruktionen så att ett kortare
koppl ingsstycke kunde användas .

Han tog bott 3/4 tum från

koppl

ingsstycket och kortade

därigenom pipan lika nycket. Allt fu[gerade bra under dagens
hetta men når solen började gå ned och tenperaturen sjönk så
intråffade fenomenet med extremt rik gång, som beskrivits ovan,
när harl gjorde sina tre inverterade loopingar och den rika gången
varade i ett halvt varv efteråt. varmare väder betyder kortare
pipa och kallare våder betyder längre pipa. orsaken ti11 detta år
att kallare luft (eller avgaser) är tätare ocb ljudhastighelen
ökar rned tåtheten på mediet. Den reflekterade tryckvågen gör sin
ruldtur i pipan snabbare så rundturen måste göras längre för att
återställa tidspassningen av håndelserna. vi för1ångde pipan med
I/4 tum och problemet försvann. orn detta intråffar en vacker varm
dag vet man alltse att pipan är cta !12 - 3,/4 tun längre än
ideallängden, olika propelLrar konuner att behöva olika långd pe
pipan endast om belastningen är mycket olika. vi talar etnellertid
on att 1åsa propeller och piplångd för hela säsongen. Hela
systemet med stuntpj.pan år faktiskt så såkert, bara fråga Bill

Werwage.

Hur lång skall den vara? För nårvarande siktar vi på att ha
1.1000 RPl.{ pe marken och då blir piplångden 15 1/2 tum. om nan
minskar RPM med lOt de måste piplängden ökas ned 10*. LängdeD
mäts från cylinderns mitt till den punkt där den expanderade
konen slutar och man följer hela tiden våqen mitt i rörmokeriet.

om pipan är för lång blir effekten Iåg och nan meste snåla
in
för att få rimliga varvtider i cirkeln, Detta, att
tvingas köra på övergången till ren tvåtakt, minskar graden av
brytning i systemet. Boternedlet blir att öppna nå1en och
antingen korta pipan eller öka propellerns stigning för att få
rätta varvtider. ltotorn koftner också Iåta som den hade en potatis
i avgasrvret hela tiden.
på nå1en

Det förtjänar dock att påpekas att det som nu beskrivits är
det "qodkåndå" såttet att ninska gradeA av bromsning när planet
dyker. om flygplanet är antingen tungt eller har ett stort
luftmotstånd behöver nan kanske lite mera effekt för att få
baksidan av trianglar och timglas att snyqgas upp- Uycket av
safittna verkan kan man få genom att strypa antlngen venturin eller
utblåset, men dessa åtgärder minskar pipans inflytande över
insugnings egenskaperna och ersåtter den med orsaker sorn ligger
utanför pipans kontroll. väderlekskånslighet, särskilt under heta
dagar koruner att bli ett problem.
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Nåst i tur står bränsletanken och att gå tillbaka till
historien om utprovningeD och resultåten av sökandet efter en
låmplig propel ler.
En .40 motor ned pipa förbrukar fern och en kvarts ouDce och
Iandar inorn sju minuter, 9å en sea ounce tank år precis lagon. Vi
använder den sneda typen av plasttankar avsedda fvr R/C. Varför?
De år billiga,
de finns i alla storlekår och du kan se var rören
Det
år
åckse lått att etperinentera ned klunk och
9år.
luftningsrör, de fungerar bra och de år billiga. Ja. jag upprepar
mig. Klunken följer brånslet vart det ån tar vågen och det är
onekligeo bra.

Luftningsrörets placering kan vara lite aDnorlunda än
vanligt. Uniflowststem fungerar båst nen det höga piptrycket gör
att åven enkla tryckrnatade tankar fungerar utnärkt. I en icke
uniflow tank har vi låtit luftningsöret sluta precis nitt i
tanken med rörets slut mitt emellan taket och botten på taDken.
Det höga trycket ger en säker gång och bubblorna hålls borta från
bräDs I einsuqningsöret. KluDk-Uniflow år det senaste vaIet. vi har
dock försökt att göra tvårörsklunken så att luftningen inte år
ovanför insuget när planet är råttvånt och ulder det när det
flyqer inverterat och vice versa [det ster faktiskt så JI]. Det
år ett bra knep. Det hjålper ockse att strypa trychratningeD för
att ninska hastigheten på bubbelflödet. Med det höga trycket som
år tillgångligt finns risk att man skusnar hela tanken on det ej
finns någon strypning. Även om luftningsöret slutar i fråmle
delen av tanken år det nog bra att ha strypning pe det. Ett hål
på 0.030 turn är rner ån tillräckligt.
Det båsta är att såtta
strypning var son helst utom i sjålva slutet av luftnitgsröret.
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Tillbaka tj.ll historj.en. Efter den ödesdigra natten i Bob
llunts verkstad letade vi fram Bobs ganla provbånk ur Lou Wolgasts
vind. Detta var ett plan rned plankkropp och rnålat ned hlar
urethänlack. Iten under den hemtrevliga exteriöreo dolde sig en 60
ounce cenesis UklII. Först satt Rich fast en Rossi sport 40 och
en oPS 40 i provbänken och testade igenom en rad med olika pipor.
Hattori nr40l blev vår utgengspunkt tör pipkonstruktio!.
Plasttanken var en del av prografilnet från börja!. Bob Hunt eller
flindy Urtnolrski vred på handtaget. Super Tigre .40 f,ungerade bra
och några andra notorer befanns ha utveckl ingspotential föruton
att de var portade för ett högt varvtal och pipan kunde bara dra
ner effektmaximrm en bit. Den låggta propel lerstiglingen sorn vi
då hade vat 4 L/2 tum den måste gå så lågt son 10000 RPl4 för att
fe 5.5 - 5.? sekunders varvtid i cirheln. De notorer som var
portade för ett högt RPU behövde eD propellerstigning pe 3 3/4
tum för att ge något över 11000 RPf. Bob gunt kallade Bill Rich
till !{ew ,tersey och efter neqra veckor hade de fått ihop ett
system som demonstrerade 5.7 sekunders varvtider i turbulent vilal.
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Bill tog med sitt 86 års vu plan med pipmooteringsdetal jer
och under en veckoända flög han både Rossio och oPs c:a I0
flygningar vardera, Han var oåterkalleligen engagerad i projektet
och en av de första åtgärderna var att få bort den tunga pipan ur
systemet. Den försköt planets vertikala tyngdPunkt och
förorsakade eI! obehaglig rolltendens och doppande vingspetsar.
Detta kunde bara trinmas bort genon att förskjuta utledarna se
att de kom i järnnhöjd rned den vertikala tyngdpunkten. Det tog
ungefär nio månader att utveckla en kolfiberpipa som lårnpade sig
för serj.eproduktion. ceorge spar vid AerosPace products var

nycket hjälpsam mot både oss och s6w Products eftersom både stunt
och Pattern pipor utvecklades samtidig.
Det sorn går runt kofiuner runt kornrner runt, eller hur [något
oklart vad han menar, jag tror att han syftar På Bob Eunts far
son också är entusiastisk rnodell.flygarel? Jim Hunt, Bobs far
gjorce alla verktyqen till piporDa efter vera specifikationer. De
färdiga pipornas vikt var 1 3/4 ounce. Bi11s arbete var att åka
bem och flyga en zillion flygningar och hitta den rätta
propellern såväl soln att törfina tanken. Märkligt noq har
resultaten kornrni t att harnna pe ett varvtal ornkring 11000 RPM och
omkring tl tums propellerdiameter. Detta motsvarar naxineringen
av kraft Ii relation till oväsen] i det tidigare närnnda
propel lerprojektet med den magiska produkteD ]20. Detta år
måhånda ej den absolut båsta propellern men det är ände märkligt
att BilI korn fram till detta resultat där han maximerade kraft
gentemot ovåsen enbart genom känsla. Systemet kan koruna att
utvecklas tlll att man använder propeller ned större diameter
(mera effektivt) som arbetar vid lä9re varvtal (färre hästkrafter
till propellern) för att få samna flyghastighet neo lite tvstare.
I varje fall blir det så on Rich och jag får vår vilja igenon
eftersom vi båda vill slå vakt on PiPans rykte soln en tyst

effektförbättrare.
Under de första flygningarna anvdnde vi en 12 f/4 '1 4 L/2
blev
propeller som snurrade i c:a 10000 RPM. Resultatet
varvtider låogsammare äIl 5.5 sekunder och även om vi skruvade in
nålen gick det ej fortare. Istållet kortades pipan och vj. fann
den idealiska kornbinationen för .den stora propeller belastningen.
Om jag koruner ihåg rätt så blev pipan 16 eller 16 I/2 turn. Det
var nu som teorin bekråftades; för en given stignlng är det
piplänqden son åndrar varvtiden och nålens inställning åndrar
graden av växling mellan ri.k och snål gång Ithe needle setting
varies the amount of rich breakl.
Där fanns omkring 2 tiondelars spelrum [1 varvtid?] med
nålen. Ju tunnare propellerns blad var desto större diameter
kunde vi använda under det att vi hade samma stigning och utan
att varvtiderna ändrades. Når jag sä9er tunnare menar jag
luftprofil Iairfoil] ej bredd. När rnan ökade diametern på detta
sätt, utan att ändra stigningen eller RPM resulterade det i en
uppenbar förbättni.ng. Bromsningen när planet dök var påtaq1j.g och
pj.pans påslag [boost] verkade kornrna snabbare när nosen riktades
uppet. Det enda problenet var att bladen blev sladdriga och
resul terade i nera oljud.
orn mao gjorde bladen tjockare blev bromsniltgen lika bra men
pipans "påsIag" i stignj.ngarna försämrades. Det var uppenbart att
de tunna propellerbladsprofilerna var rhera effektiva eftersom
alla läroböcker säger så, men den mårk1i.ga delen var "hur känner
motorn ökningen i belastning snabbare, med en tunn propeller,
bara för att nosen vänds uppåt"?. Vad som sånnolikt händer är att
når belastningen på propellern ökar så är motorbelastningen
närmare korrelerad till

den tunna

än den tjocka propellern.

L

till detta är att en del av belastningen på propellern år
Iuftnotståndet som uppstår de man trycker dess profil genom
luften. Detta rnotstånd år nästan det sanma med både de tjocka och
de tunna bladen når planet står still på marken dårför att
bladens anfallsvinkel är se stor. I luften dåremot, är
anfallsvinkeln nycket 1ägre och luftnotståndet år proportionellt
not prope I lerbladens tjocklek.
Aha! detta betyder att den tunnbladiga propellern ändrar RpU
1ättare når belastningen ändras. Kon nu ihåq att en pipförsedd
motor känner av en föråndring i RPU och svarar med en förändring
i vridmoment och effekt för att kompensera. Resutlatet blir att
den tunnbladiga propellern ger större föråndringar i kraft mellan
stignig och dykning i manövrarDa än den tjockbladiga propellern.
Det var hår som Bill rusade ivåg för att göra sina
eaperiment och Rich satte igång för att finna alla häskrafter han
kulde. Windy och hans 80 ounce 1985 ers skepp vårvades. Nu
upptäckte vi att man kunde få avsevärt rnera håstkrafter genom att
stärona pipan till 10000 RPM och flyga i 11000 än den tidigare
instållniDgeo som var 1000 RPl,t lengsanrnare bela tj.den. De bästa
propellrarna var !2-4 gjorda antingen fren 12-5 Rev Up eller 124 AHM. Rossi Sport 40, sorn hade det största naturliga
vridmornentet, var en given piprnotor och den passade precis i 5T60
hålen i. motorbocken. Effekten var förvånande för alla de som flög
planet vid ci.rcle Burners sanroankornst den hösteo. Windy 1åt också
orsaken

ganska många pröva planet.

I propellerutvecklinqsslaget rådde följande förhållande: En
propeller med stor diarneter, med c:a 4 tuns stigning och med
oändligt tunna vingprofiler, sorn gick i c:a 11000 RPl,t på marken
vore idealj.sk. Den skulle dessuton uppfylla våra krav på en låg
ljudoivå om bladen kunde förhindras att från att fladdra ned allt
det oväsen som detta medför. Fyra tums kolfiberpropellrar skulle
ha varit precis vad vi behövde men de fanns ej de. Två olika sätt
att nalkas problemet tog Bob och Bill genom 8?, 88 och 89 års
säsonger. Ett sätt var att använda en trebladig 10-6 Grish l,tagnum
sorn modifierades til.l en 10-4 propeller. Med cia 11000 varv
resulterade den i 5.3 - 5-4 sekunders varvtider vilket var precis
lagom för crossfire med dess höga vingbelastning.
Å andra sidan lyckades Bill rninska bladens fladdring genom
att öka deras bredd, Detta tvingade ner hotom till IL tums
diameter och han kunde anvånda rnycket tunna blad. Bladen var så
tunna ocb långa som trä ti1låt. Det var här vi stod när Les
Eollenhagen och Randy srnith kom io i projektet Ide tillverkar
resp. sdljer och modifierar kolfiberpropellrar].
I'tålet var att öka diameterD eftersom detta skulle göra
propel lern nera effektiv
och återspegla den förändrade
belastningen tillbaka till rnotorn bättre. Det var detta viktiga
samband son vi. har diskuterat fem stycken tidigare. vi upptåckte
ej nålet utan istållet kon vi på ett nytt sätt att se på det. De
grundläggande principerna är: 1 När de befinner sig I luften år
propellerbladen inte ens i nårheten av att stalla. 2. lyftkraften
som presteras av en vingprofi.l är proportionel I mot
anfallsvinkeln rnultiplicerat rned vingytan. 3. Sorn en följd av
detta år propell.erns skivyta [disc area = den yta som begränsas
av propellerspetsarna när propellern roterarl rhultiplicerat med
överskotts-stigning I ika med dragkraften.
vad år dj överskott-stigning Iexcess pitch]? Låt oss ta ett
teoretiskt exempel. Propellern ger i 12000 RPU i planflykt och
varvtiden i cirkeln är 5.5 sekunder. Linlångden år 70 fot. Ett
vårv är 439 fot och hastigheten år dårför 80 fot per sekund.
12000 RPM motsvarar 200 varv per sekund. Om man nu dividerär blir
den teoreti.ska stigninqen 0,4 fot eller 4,8 tun. Id.v.s. den väg

E,

propellern skruvar sig fram på en sekund]. Teoretish stigning
?o fots flaggstång ned
i"""iåi-utt on stålmannen snurraåe runt enoch
en Propel I er med
!l-i siuntst<epp fastkl istrat i änden
skulle propellern
RPM
se
siiqningen +,g tum snurrade ned l2ooo var 5.5
sekunder]' rDet
;;;; ;is dra eller bromsa Iorn varvti.den
turn
utöver
;;;; ;;; "t aå" .j vore dår' En viss stigninsuPPenbart4,8
om
att
blir
nu
behövs för att erhål]a dragkraft. Det
överskotts
kan
då
ptop"it"tttt skivyta Idisc area] är större procenttal
Idetta
vara rnindre ned samna
i""å"r" pii"ttl stigninöen
dragkraften sorn
i". "vait, men Äe åven hur han räknarj.fram
stycket tidigarel '
riis"i"s."' nultiplicerat med skivytan
år att del
iOiå.i"" med stor skivyta/nindre öve rsko t tsst igning
yttrycka
det På
sätt att
si. Oråi i bronsning .ttalb.... Ett annathar
teorelieh
en lågre
år ati propetlern med liten stigning
lufthastj.;hei (under förutsdttning att motorn reglerar RPU till
som

t 2000 )
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'coNsTÄN l' iPrvl'
IHqrjSr vS ArRSe€E!' FOp 2 UFFERENT pRoP
OIÅVET!RS WIIH IH€ P TCHES AOJUST€D TO
pRODUC€ !.rE SAME THAUST I LÄP lrM€S lN

Figur 3 vj.sar detta sarnband mel Iao draqkraft och
lufthastighet för propellrar med 10 och 12 tums di.ameter och med
en överskottsstigning för att 9e saNna dragkraft i Planflykt tned
en varvtid på 5,5 sek. -r fallet med 12 tums ProPellern är
överskot tss t i gni ngen 0,2 turn (baserat Pe faktiska exPeriment).
överskottstigningen för 10 tums ProPellern år 1,44 gånger se stor
tuwnaren är L ,44 gänger så stor '
eftersom f2
gniDg
överskot tss t i
en för den mindre proPellern borde vara omkring
0,3 inch, Det hår tåter inte mycket men i figur 3 ser mau *tt
den lilla propeller dröjer en tiondels sekund längre rned att
bronsa än den större, Detta år
tydl igt rnårkbart.
Under elt natt vid Amerikanska nåsterskaPen, modifierade
Rahdy Smith en trebladig Bolly Propeller, som visade ovan
relaterade förhellande för Bill wer*age. vi använder nu
propellrar med en diameter på 11 till 11 I/2 tun ned tre srn*,1a
t&ns
iunna blad. De något större 46orna använder snarare 12ger
i
går
12
tununarna
i c:a llooo RPu medans
dianeter. 4Oorna
omkrinq loooo RPu. Dettå håller nere ljudni'vån. stigningarna
varierar trän 3 3/4 till 4 I/2 beroende på RPM.

I

Några av de propellrar som folk experimenterat med år lite
välvda Iundercambered ??] eller så har de en Phillips entry
vilket medför att stiq[ing Lan vara upp tl1l en l/2 tun högre än
den ursprungliga. sådana propellrar modiferade för stuntpipa ,
finns att köpa från Randy Smith's Aero products (1880 Scenie
Hiqhway, Snellville CA 30278, USA). Om nan flyger ett litet 1ätt
plan kan man dra nytta av kraft/tystnadsförhållandet och gå upp
till
4 l/4 till 4 7/2 och qå ner i varv så lågt som 90OO eller
10000RPM. Inoan vi Iåmnar ämnet med propellrar bör nan pepeka att
ovanstående resonemang om överskottsstigning påvisar att det är
diameter som är önskvärd, inte RPU. crafen i figur 3 skulle inte
åndra sig alls on skalan ändrades till halva RpM. Nu komrner vi in
pe att växla ner motorns varvtal... Nej! strunt i det.
Jag tror att vi nu har gett igenom hela det tekniska
resonetnanget. Efter detta ändrar sig historien till att lystna på
vem soxn satte en pipförsedd motor i ett gar$nalt plan och lät alla
flyga det. Många har gjort detta. Tack till er alla. Det e'lda som
återstår ätt diskutera är vi.lken verkan detta kan ha pe
stuntp I anets kons t rukti on.
sT 60 har en mycket dåli9 brornsande förrnåga och massor av
hästkrafter. Till skillnad från Fox35 så har den inte den
klasslska stuotgången. DeD varvar lått upp och detta har lett
till att flygplanen har utvecklats åt ett hå11 sorn har fått några
av rnina aerodynarAiskt skolade vånner mycket förvirrade.
De har avslöjat en del grundlåggande pri.nciper som låter
mycket intressanta. Den första är att effektiviteten av en
vingprofil Iairfoil] i förhållande till dess tjocklek minskar när
den blir tjockare än 15*. Allting över 15? ger allt mindre bidrag
till
att lyfta rnedans den bromsande verkan blir allt slörre.
Denna luftbroms var säker mycket aovändbar med 5T60. Den aldra
intressanta principen är att allting över 20å av vingkordan är
för mycket för att flapsen skall göra sitt jobb effektivt, De
kurvor som de visade nig demonstrerade hur, för en given
utslagsvinkel på flapsen, lyftkraften ökar med bredden på
flapsen. Kurvan börjar plattas ut vid 20t av vingkordan.
Bromseffekten fortsätter dock att öka och vid flaps större än 20t
verkai- de nera som bromsar ån lyfthjälpnedel. Om man har ett
trångande överskott av hastighet i dykningarna då är en tjock
vingprofil till
nytta när det gä11er att hella farten nere.
Lyftkraftsförstärkande luftbromsar som saktar Der monstret och
får del att svänga verkar också förnuftigt,
Det finns dock en hake i resonerlanget. A11a flaps flyttar
centrum för vingtrycket bakåt när de ger utslag och åstadkoruner
en vridning kring en axel genorn vingspetsarna Ipitch] son är
motsatt mot den man vi.ll åstadkor na. Resultatet blir att större
flaps betyder större höjdroder för att åstadkomma mer vridnonent
åt det håll man vill svänga. De stora höjdroderna flyttar
tryckcentrum ännu länqre bak och det är här sonr haken koNner in:
Ätt flytta tryckcentrurn bakåt är som att flytta tynqdpunket
framåt. Vad man nu i sjålva verket har år ett plan med en
variabel tyngdpunkt. Varje gållg man gör ett hörn flyttar sig
tyngdpunkten franåt och ger sedan tillbaka Där nan neutralställer
roder och flaps.
Det låter ganska bakvänt, eIler hur? Alla plan med flaps
beter sig så här. Det år bara fråq'an om att minirnera denna
olyckliga tendens. Resultatet blir ett flygplan sorn år lättare
att styra. En effektiv flygplanskonstruktion, gjord för att flyga
rinligt
långsamt har en vinqtjocklek pe 15t och flaps pe 202 av
vingkordan. Detta passår in på den stora majoriteten av plan som
nu kallas för klassiska och fleste av dem som konstruerades fram

ti.ll 1980. Nu när vi har fått ett system där notorn sköter om
bromsningen borde det ej vara nödvåndigt att bySSa in
ineffektivitet i flygplanskonstruktionen. Dessa plan konune också
att flyga båttre i vinden och lämnar mindre turbulens efter sig
under lugna förhål landen,

På kort sikt koNner folk att sätta pipa på notorn i sina
tjockvinsade 60 kärror för att försöka få li.te nera kraft att
slåpa omkring den stora frontytan. De konrner också att anvånda
större notorer än 40or. Detta kräver tjockare li.nor och dår
förloras de fördelar som rnan hade vunnit. Beroende på kravet på
tjockare linor över en viss rnotorstorlek Ii USA krävs det 0,018
liltor om motorn år över 0.401 blir det en tvåvariantslösoing. Den
ena är den som nyss beskrivits och den andra år ett aerodynamiskt
effektivare plao för 40 storlek och tunna linor r[ed en vingytä pe
625 - 560 kvadrattum. I vilket fall sorn helst så bör man nog
återvända till klassiska tal för stuntplanskonstruktioner. Jag
måste tillågga att när Bob, Bil1, Rich och jag satt och pratade
den där kvållen se var ett av våra huvudåmnen hur bra det skulle
varq om vi blev av med de tunga linorna och kunde flyga med 0,015
f I åtade eller 0.012 heldragna.
Får har du det. Tyst, långsam och alla håstkrafterlra på rätt
stå11e för att flyga "regelboks" naltövrar rent och snyggt i.
långsam fart. Du vet nu i stort sett allting son man kan
vidarebefodra med det skrivna ordet och utan tvivel homrner många
människor att prova olikä konbi.nationer serr det år bara en
tidsfråqa innan ytterligare ett genombrott sker.
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l,lODOS6 E Co. X'",'ir:ä:f,l.t'"f,is på i,nport av framförallt oldtime
av en herre med del

och "vintagestunlbyggsatser från USA. finmn leds
indiskklingande nanmet Chulan weerinsinghe, en nycket entusiastisk man son
ger ut ett egeL nyhetsblad/prislista då och då. Han har även "vanfig" stlmt
p:i :,..agrannet. Prisex härinti11. Man kan antaSligen b1i med på sändlislan
ön r,r:r köper något eIler sklckar ett trevligt brev med eLL Par pundsedlar i!
Ilan 1är vara Europadistributör för vissa åmerikanska tillverkare, t.ex.
CLC. (Control Line Classics)
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F2Ä SPEED

1.
2.
3.
4.

272.10 knvtim
FK
oxelösunds MsK 266.27 km/lim
231.66 km/lim
Soha MSK
Kairineholrns MFK 0.00 km/llm

våst€rås

Per sljämesund

Gö.an Fällgren
Ove Klellberq
Gert Asserma*

LÄGTÄVLINGEN sM.92

2.
s.
6.
7.
8.

Delresr'ltat F2A

Göran Fällg.en
Ow Kjellberg

267.45
252 63

260.30
261 43

272.10
266-27
231.66

oxelösunds MSK

35 poäng
28 poång
22 poång

Solna MSK

17
15
12

poång
poång
poäng
7 poäng

Vall€ntuna MFK
MFK Vlngarna
MFK Kometen

6 Poång
6 poång
6 poäng

tlanlnge MFK

'fi.

F2A STUNT

s poäng
3 poång

12.
6089 poäng

5759
5428

Erik Blörnwarr
Stailan Ekström
Stelan Låg€rqvist

5418

Kungsbacks MFK
MFK Galax

Magnus odsiö

4it76
41 62

poång
Poång
poäng
Poänq
poäng

2 poäng
2 poång

13.

AKMG

't5_

MFK ned Baron

,rc68 poäng

ÄKMG

,H:t3

5:5;:3

Delresuhai r-28

3071
2741
2699
2851
2115
2142
1904
1850

Erik Bjöhwail

Statlan Ektröm
Steian Lageq!isl
Magn{rs Odsjö

2950

3018
2855
2729

2904
2433

2524

2567
2186
2060
2036

2190
1969

2432

t402

1472

F2C TEAM FACING

l.
2.
1.
4.
5.
6.
7.

Åhllng
Böhrin
Hårne
Karlsson

Häns Andersson/Johån
Håkan ostman/Mars
Jan Guslavsson/Gunmr
P€r EnwalvLeil

MFX Gålåx
väsby MF

5.47.3

7.26.8

Solnå MSK
Haninqo MFK
Görsn Fållgr€n/Bengt-Åk€ Fårrgr€n Oxorösund MsK
Klell Axtlllus/Bengl-Olot Såmuelsson MFK Galax
lnqemår LaFson/Anders Äppring Vånercborg MFK

DelGs!11år F2C

Heatl Heät2 semil
3.35.1 4.16.9

3.37

Semi

0

2

7.50.5
3.47.7
4.57.1

4.58,9
5.14.1

Final

ä fåä$ ä
el g5ö5 ,fl
q *åeå g

,, 9xp*
t;V;
!

H 9=s=

H

!l

g t:E;

P 1S" i'j
<:ö:
åH F;5

åEE# å

?lt-Ea

t{ gööo q

=e-Et

>t

iess#

3_24.3 0.423

7ÅÅ
3.35.5 4 14.9 3-s4.4 3.35-1 7t0t
3.53.8 3_29.5 3.37_7 3.39.7

EhnwalvKadsson

3lZZ

v.

3-54.s

3.40.8

Fällgren/Fällgren 5.11.s !.521 4.s2-3

5.114

4lgl ---LårssodÄppnng --,-.- 514.1

3.40.7

68

Axliliuvsamuelsson
F2D COMBAT

1.
2.
3.
4.
5.
7.
12.

4.04-5

F-YYYY
Yirr-r!u-L

Y

3åi*iåoxi

ut

Torbjörn ösdin
Niklas Karlsson

!l !l

55vvvv5>r

tårs-Erik Johansson

Mars Beihem
Nlklas Nilsson

u'l

v:2991?9v:29
E[åäåäLLd

Håkan östmän

Bengi-Äke Fållgen
Jörgen Andersson
Matlias Bluckerl
Per Sllernesund
Tord Gusravsson
Anders Nyströrr
Ricl€rd Nyström
Slelan Sjöholm

!t ut

onoooNo{o
,4

cicåååg€g <99E:
Solna MSK

g*;€åq€F*s äeå$;qggå$

å åiqå€€ieå

Resultat Galax-Trof6n 1992
l. $€{an tag€rqvist Klnqsbåckå MFK 9
2. Johä.lsaeon VålledunåMF( n
3. Stauan Ekstöm MFKXomete.
Conny Ähqlist
Ku.gshannsMFK e
5. OeAnd€Gson Våslerås FX
O
6 LaE R@s
Trc ehorqsMFK o
Edk giönwåll
MFK Vinqana O
3. Jan Bernlsson AkMG
9. Maqnus Odsiö MFKGåtd o
lO. Äl<. Nysrröm Va[entunaMFK 0
oanielaeeqvisr Kunoshamn MFK 9
12. Mkaei$fljm Kungsbacka MFk
05

Resultat i Galax-Trol6n efter tre år
9q

92'

91

S.ia

25 25

74

O

20
l9

o0

22.5

53.5

22.5

55.5

O

O

r.
2.
3.
4
5.
6.
7.

vinb.r?illinoen, Klngsbacka

18.

Orclöpokalen
WindmrttCup,T@tteborq
StV Tun nge
VåneGborqspokaren

lnqvår Abahamsea

Våslkusnråfi.n.Kungsbackå
Gald Open. Turinge

FESULIAT FBÅN DISTRIKTSMÄSTERSKAPEN I LINFLYG
sTocKHoLM LÄNs MooELLFLyGFöRauNo rslMl 1992
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F2Ä SPEED

--l! ltl

.sig

1247 1133 1426 2673
F2B STUNT

l

aft.,9& MF(

F€d

3.6i

p3

crusB Mod.ilts,åt

i

1241 99A 1217

0 199 72

lh

Måis

Bahrrlv

HAkan

F2C TEAMRACING

3.

211

,qnus O&i6

He.r

1.

2164

M* eåhrnår.^

{.{ri

ödnån

vebvMF

Jå. Guslavssorv

Sotna MSK

KjerrAnitius/

MFK

Gdd

hnqö.MF(GAWpäTunino€Flyol.l

osnån

vå.by

MF

32e5 3sr.r

?.03,e

rngemar Lden
GödnO$on

.,8der.obr satu.rse.

1

Vå.eBbora
SolnaMSK

MFK

2
3.51,r

Hear

3.26.1

3 22.1

5.27j

3 3a.3

,g

4 4A.2

4.37

Flnät
7.03,9

COMAAT F2O
F2D COMBAT

Arla4rMF(Garapårulr€åFyqlah

I

2.

LaF EikJohan$on

6.

AenE Äke F;nqren

LL

BEsulTÄT FFÄN LÅNSMÅSTERSKAPEN I LtNFLyc 1992
SEMI

z

STUNT

kr.qo, vn nd Ben pi

c@6 Mddald

'

arå

GOOO.YEAF
Sor.a MSK
Väne6boGs MFK 603,1

Pd cådn

4
5. 8iöh

o:nu

Ande6on

. ltt(r

6,HdikFnb4

GOOD-YEAF

JörO6n

Gala
MF

MFK
Våsby

Ara@o' MrK G.iar rå rd in!€

iniåi

5473

21nN

I

t("',,n;tb'''nn

ht (50

1152.2

3.02,3
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$arln

Efternann

cata

Lasse

Aal tio
ÄbrahatrEson
Ändersson
Andersson
Andersson

Vid jegråinde. 5c 17
Linbl cfilsvägeo 3C
Barnängsgatan 36
Henbyggareväge! 9

Jan

Allan

cöran
Gert
sebastlan
rrel I

Aronsson
Ässemårk
Axel sson

vallgatan

Äxti l ius

Iluldrestigen

w-rran

Ba9ge

l,tats
Ciista
Darriel

Bejhqn

Ingvar

Erik

Hans

Lars Åke
Ove

Postnr

Åsqatån 2 c
Askrikevåqen 34
Finnst rinEvägen

tsF.ot 360

Yt

116 41
416 76
124 53
181 46
s40 70
643 32
590 50

8

9
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