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LINA- nvhecsbladet för nrecl-

lcnunar i Svcriges LinflY;'.ar-
es InI ressef rärn-iande av
Stunt . Bladet beirand I ar rlock
rr I la [ornler av I rrr I I Y'1i -

Syfrec ned S.L.I.S- och
LtllA är: bl.a.-*:;iiL bttlrtrli:t
r-iIl linfll'gers utvcckll-rr;i
Benorn at c sprrda kunskaP,
skapa kontakter, formedla
nyhecer, publ icera ri Irr irtgar
safltt infornera on tä\'lingar
cch JesuIcat.
Ui sätter en iå-a att lnte
censurera eller'beskära in-
komna bidrag ucan bidrags-
g,ivarens t ill s iånd .

LINA uckommer ned minst
1 rrtrmner per ;ir..
Iti.drag mot[ages IacksarnI
av redakcionen, se adress
nedan !

Prenurneration = rnedlemskap i
SIIS kost:r 50:-/år.För nredl
utanför sverige 70i / är-
Insättes pa PG 963451-0

Ordförande reg. ösc/nord

Johan fsacson
Donherrevägen 4
161 40 Bromma
08-25 37 60

OrdföranCe reg. väsc/syd

[ars-Äke Andersson
ilcnrby5,,p,a revägen 9
\L676 Göceborg
03r-26 2i 37

Kassör, cryck och distr.l

-l
Ove Andersson I

isgaran 2C
72463 Väscerås
021-i3 17 t2
Vardagar I7-1;.1J eller
efrer 21.30

Redaktionen

---lcrr Roos-.'-------

Slussgacan 6
23162 Trellebor-g
c4l0-102 83
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Material t111 LINA nr 4 senast mitt i november! Tack.
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HEJ!

Hög tid för liLe linkontrollnyheter e11er hur?
En hel säsong har hunnit passera sedan sist-hoppas
a1la haft möjlighet att flyga av sig ordentligt!

Detta nunmer präg1as naturligtvi-s av sommarens eve-
nemang, det har ju varit VM, SM, och en massa andra

nheter. Tyvärr har bara stuntens vänner varit
på hugget vad det gäl1er tävlingsrapportering men
kanske något dyker upp ti11 nästa nunmer. Fast det
kanske kommer ett maffigt VM och SM reportage i MFN
istä1let, med många bilder på fina modeller som kan
inspirera oss och andra. Annars får man vä1 kolla
Dansk Modelflyvenyt istältret.....det är en bra tid-
ning förresten, prenunerera på den!

Stuntfansen får en godbit i detta nummer, Flying
Models artikeln "Contröl Line Str:nts New Tune" år
äntligen översatt ti1l svenska! 51å en signal ti11
Johan fsacson och tacka honom för att han offrade
en massa semestertimmar på att översätta den mas-
todontartikeln !

Nya SllS-dekalen har blivit verkli.ghet! Snygg var
den också! Kontakta Ove vid köp.

Till sist ett besked till aIla som skickat in oöver-
satta artiklar(W111y! ) Materialet kommer med så små-
ningom, översatt e1ler ej. Kan vi ha oöversatt materi-
al i LINA? iir det något speciellt ni vi1l arr det ska
skrivas mera om? Mera nybörjarinriktat material? Vad
vi11 ni ha?? Hör av er så ska vi fixa!

0K! Luta er tillbaks med valfri dryck osv och
"avnjut" LINA 3-92! . :

Trevlig bygghöst! I
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LIN-VM IIRADEC KMLOVE, Tjeckoslovakien
'/0/7-25 /7 1.992
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FzB-tävlingen vid sonmarens W kom
domineras av USA och Kina som hade
pletta lag i finalomgångarna.
USA återtog mästartiteln efter att
gjort tappra försök sedan 1982 när
McDonald tog sin tredje W-titel.
USA tog dessutom hem lagguldet.
(Den här gången får man nog lnte höra
några klagomå1 på domarna! )

Flygförhål1andena på VM får betecknas
som bra, fast någon dag b1åste det 11le
och då skapades turbulens från de höga
träd som omger den fina cirkeln. Vid
andra ti11fä11en var det vindstilla
och det har naturligtvis också sina
nackdelar. Vindenvred si-g dessutom ibland
så att domarna fick fu1lt sjå att knata
runt cirkeln för att kunna se manövrerna
ordentligt.

De svenska deltagarna hamnade ganska
1ångt ner i prislistan- Ove 35:a och
Staffan 59 a. Staffan hade något problem
med bräns1eförbruknlngen så alt kärran
f1ög al1deles för 1änge. 0ves model1
började gå a11deles för fort efter halva
tanken,då är det svårt att hänga med i
svängarna. Efter hemkomst tryckprovades
tanken ordentligt och mycket riktigt
en minimal 1äcka upptäcktes !

Trots dessa problem verkade de sven-
ska sluntflygarna inklusive medåkande
supporter Erling Linnd nöjda. Det ges
ju ti11fälle att se och lära mycket
och möjllgheten att snacka med Pau1, Bob
Anatoly, Zhang m.fl. är ju halva nöjet
med en sådan resa!

Ove video"filmade" flitigt och har
satt thop enrulle på 3 tim. som visar
några kvalflygningar, invigning, Lävlings-
platsen, en flygning vardera av samtliga
finalister, några combatheat och team- afinal. Videon är mycket bra och alla med I
minsla sluntintresse bör se den och )kolla in de bästa flygarna i världen. -J

ln
f Vrid upp volymen och lyssna på motorerna!
I Fin stuntgång över1ag, även de pipadeI kärrorna har tvåtakt/fyrtaktsbreak om

man hör efter.
En krasch får man också se, det är

japanen Masuda som råkar ut för ytterving-
brott i urgången ur andra loopen i fyr-
klövern. Tråkigt, men dramatiskt att se-
nan hör t.o.m. den torra smä1len när
vingen går av, samt ett "åååh" från pub-
liken !

- Samtliga finalister flOg med riktig
dämpare e11er pipa. Ryssarna och Xianåong
med konventionella motorer med bakblås.
iiotorena var förrnodligen hembyggda också.
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ftaliens Luciano Compostella tävlar
fortfarande, denna gång med en dubbel-
däckare! Lagkompisen Alberto Maggi hade
koirveritiorreii kärra,,,eti fyr LakLa,-e i-.
Maggi finns på 0ves video.
Både Luciano och Alberto kör som vanligt
med talkburken i näven!

På Oves video finns även en 1ång sek-
vens där Anatoly*Kolesnikov demonterar
sin ytterst välbyggda mode11. Mycket
intressanta 1ösningar på transportpro-
blemen. Allt utom g1ödpluggen är av
egen tillverkning, däcken l.ex. bär ini-
tialerna A.K. ! Hör av dig ti11 Ove så
får du säkert låna bandet nån vecka e1ler
så.

En sak vi inte får g1ömma bort i
a1lt stun[snacket är fngvar Abrahamssons
strålande combatinsats, en silvermedalj
i den omgivningen får betraktas som goci-
känt e11er va? ! Gralulationer från alla
SLISare! ! (Landets övriga modellflygare
bör instänma! ) /nedaktorn/
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VINGKONSTRIKTION BNLIGT BOB HI]NI.

Skär ut en skumvi-nge på normalt
vi-s men utan att holka ur den.

Märk ut "sprygelplaceringen" på
vinghalvorna.

Kapa skumvingen på de märkta stä1l-
ena och du erhål1er en hög perfek-
ta ma1lar för sprygeltillverkning.

Bygg vingen på normalt sätt med

balkar och landställsfästen osv.

Planka nu vingen som en normal
skumvinge, dvs vingen 1äggs i
press mellan "skrotbitarna".
Obs! Långsamt epoxylim /plant underlag!
Slutresultatet blir en rak och
extremt lätt vinge, limmängden
blir ju kraftigt reducerad jåirn-
fört med en skumvinge.
Bob Hunt och Bill Werwage 1är ha
byggt en (geodetisk) "GeoMax"vinge
med ovanstående metod. Vikt komplett
130 gram! /från Model Aviation,
snott av red/
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STUNT-SM l.992

Att som i galareportagen
en överdrift men vi var
lingården när årets
betongplatta en vacker
välkomna nästa år!

utbrista att ttalla var därtt är kanske
i atla fall åtta tappra som befolkade

stunt-SM startade På TuIlinges
Iördagmorgon i augusti. Ni andra är

Vilka åtta var vi då och vad flög vi? Jo, i atfabetisk ordning
såg startfältet ut så här:

Ove Andersson (det hjätper inte med alfabetisk ordning, han
kommer först ändå). FIög sin gamla röda #zz som ser
förvånansvärt fräsch ut får sin åIder. Den nya kärran med

iostaqntr vinge fanns med som reserv men Ove var inte riktigt
nöjd iied dess flygegenskaper än. Kanske nästa år. ST 46 i båda
modellerna.

Jan Berntsson hade sin trogna Rogue med ST 60 i nosen. Har
något tankproblem som yttrai sig så att Janne inte alltid kan
,r.i. riftigt säker på ått ta sig igenom fyrklovern-_.Måste vara
nervpåfres€ande! Under en provflygning på lördagseftermiddagen
lyckädes Janne tanda så olfckliq! att höger vingspets träffade
rnekboxen varvid kroppen Uråts tvars av båkom vingen. Med hjätp
av lite epoxy o"tf - 91asf iberväv var han i 1uf ten igen-..på
söndag-mo.got't"-.r och påstod att modellen flög lika bra som före
smälIen.

Erik Björnwall var den ende som hade ny nodell för året, €r
Steve Buso-konstruerad Kestrel framdri-ven av en ST 46 med ABC-
cylinderenhet från George Aldrich och herni-head svarvat av
tårs Roos. GA-ST 46 ABC HEMI ! Det Ni! Det låter mest som en
japansk sportbil !

Staffan Ekström flög precis som i fjol sin SPI-SPECIÄL med OS

46 VF och kolfiberpipä. Pipan var i år bytt titl en med tre
bafflar vitket stcuffe sänka ljudnivån ytterligare men )aq vet
inte om det rnårktes så mycket. Ett mycket imponerande
kraftpaket är det i alla fall -

Johan Isacson har i år fått riktig klädsel och färg på
vingarna på sin Charisma. Lite vikt tappade kär:an på köoet
ocXåå! En Royal 45 sitter i nosen på Johans modell och den
drar verkligi lugnt och pålitligt. Vevhuset är vänt 18Oo så
att avgaspoiten åt*.t.t på utsidan av kroppen vilket innebär
att man kan minska någöt på vi-ngspetstyngden- Förhoppningen
var kanske också att få nindre oljekladd på modellen men det
ser snarare ut att fungera tvärtom. Pipa nästa år Johan?

Stefan Lagergvist flög liksorn ove med noshjulstä}1 på
modellen. En Fox 35(?) drog den ganska litla modellen runt på
utomordentligt korta varvtider (under 4,5 sek/varv) men
flygningen såg trots det inte jäktad ut. Vi andra tog från 4,9
(Åxe) tilf 5,5 (Staffan) sekunder på oss för varie varv.

Åke Nyström ftög som vanligt sin gamla Genesis med OS 45 FSR.
14 år tror jag visst att den är och det syns också! I år hade
ÅXe hårdtränat (tre flygningar på fredagen) men inte slog han
ove f ör det ! Fvtls. ___f



Su raers.
Magnus odsjö slutligen hade inte hunnit få sin Magnun
tävlingsklar än utan flög sin gamla Banshee med oS 4o FP.
Magnus visade att det qär alldeles utmärkt att tävla om SM i
F2B med en enkel profilmodell. Tänk på det alla Ni som tycker
att Ni inte har tillräckligt rrfinarr grejor eller är ovilliga
att Iägga ned en hel vinter på att bygga en enda stuntmodell.
Stunt behöver inte vara så komplicerat, det viktiga är att vi-
har roligt!

Arrangiörerna (Ga1ax var huvudarrangör med Red Baron som
ansvarig för stunten) hade lyckats pricka in två dagar med
utrnärkt väder och hela tävlingen flöt (flög?) rnycket fint. Att
leda och döma en stunttävting nåste vara hirnmelriket för en
arrangör. Stuntflygare är ett mycket disciplinerat släkte som
alltid finns på rätt plats i rätt tid nedförande rätt
utrustning. Finns det bara domare och poängräknare sköter vi
tävlingen sjätva! Detta förringar dock på intet sätt Red
Barons arrangemangi där speciellt den enormt snabba uträkningen
och annonseringen av flygpoängen imponerade.

on själva flygandet titl sist är inte så mycket att säga.
Efter lördagens två omgångar var det ganska tydtigt att Ove
och ÄXe tänkte fortsätta sina abbonemang på guld- och
silvermedaljerna. Så blev det också och den enda onkastning i
Iistan som skedde i sista omgången var att Erik tog sig förbi
Staffan och lade beslag på tredjeplatsen med minsta möjliga
marginal. 10 poäng dern emellan innebär en differens på mindre
än 2 pronille! Ibland är det riktigt spännande med stunt och
inte bara roligt.

VäI mött nästa år! ! ! !

RESIJLTAT SM FzB 1992

NAMN

1. Ove Arrderssorr
2. Äke Nyströnr
3. Erik B.'iörnrva11
4. Stefan Bkströnr
5. Stefarr Lagerqvist
6. Magnu:; Ods jö
7 . JoLrarr Is;ac:ss;orr
B. Jan Berntssorr

Flvg 1

3071
27 47
2699
2857
2r75
2702
1908
1 850

FIyg 2

2950
2904
2433
2567
2tB6
2060
2036
1402

Flyg 3

301 B
2855
2729
2520- 2190
1969
2032
7872

Total

6089
5759
5428
5 418
4376
4162
406,3
J I LZ
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Resulrar OXELöPOIGLEN 92 05 23-24

SPEED OPB{

1. Jari Valo Finland

2. Per Stjärnesund WK
3. J. Rasmussen (lcc)Darunark
4. Ove Kjellberg Solna
5. K. Jörgensen Darunark

STI]I{T

1. Erik Björnwall Umeå
2.Stefan Lagerquist K-backa
3. Johan fsacson V-tuna

TEAMRACING

1. Rasmussen/Thorhauge DK
2. Böhlin/östman väsby
3. Gustavsson/Härne Solna
4. Åhling/Andersson Galax
5. Sarnuelsson/Axtilius Galax
6. Carlsson/Envall Haninge

COODYEAR

W-RESI'LTAT i KORfl{ET

FzA SPEED

-

40 de1t.

1. Sergej Schelkalin Ryssland 308,5
2. Andrej Bolshakov Ryssland 301.0
3. Sergio Tomelleri Italien

,277 r9
Banrekord!

277,34
L36,77
0
0

3348
3LOZ
2950

7,25,4
7 ,25,7
50 varv

9,42,L
10,11, 5

11, 11,0

4. Stefano Zanin
5. Elio Zanin

Italien
ftalien

300,6
298.4
297.2

40. Ove Kjellberg Sverige fngen tid not.

FzB STIDIT

-

63 delt.

1. Paul Walker USA 6229
2. Wang Jianzhong Kina 6L53
3. Niu Anlin Kina 6073
4. Han Xiuping Kina 6073
5. Bob Hunt USA 6072
36. Ove Andersson Sverige 2684
59. Staffan Ekström Sverige ZL59
Lag: USA, Kina, Ryssland, llkraina,

Ungern

F2C Teamracing 42 Lag

1.
z.
3.

G.Olsson Solna
J. Rasmrssen DK
H. Forbech DK

-@L
1. H. östman Väsby VTWWV
2. L-E Johansson Väsby VVYLVVVL
3. I. Abrahamsson Ronneby WLWL
4. C. Johansson Ronneby WWLL
5. B-Å Fällgren 0xe1ö VVLVL
5. H.Forbech DK VWLL
5. A. Koorup DK WYLL
8. T. Gustavsson 0xe1ö LVL
8. M. Gleffe 0xe1ö VtL
8. B. Compier Åkersberga LVL
8. M Kesselmark Nybrc LVL
12. N.Nilsson Red Baron LL
12. R. Roos Karlskoga LL
12. 1{. Karlsson Karlskoga LL
12. S. Karlsson Karlskoga LL
12. N" Eriksson Kerfsnbga.: Lt

SE}IISTUNI

-

L. Niklas Nilsson Red Baron 967
2. Per Carlin Red Baron 837
3. Kalle Carlin Red Baron 46
4. K. Jörgensen DK 0

l.Titov/Yugov Ryssland
2. Shabasov/fvanov Ryssland
3.Pennisi/Rossi ftalien
14.Böhlin/östman Sverige
17.Samuelsson/Axt. Sverige
21 .Åhling/Andersson Sverige
Lag: U.K., Ryssland, Kina

6,42 r00
6, 53, 10
6,56,08
3r 30100
3,37,00
3,42,20

F2D Combat

-t

58 delt.

1. Viatheslav Beliaev Ryssland
2. **Ingvar Abrahamsson Sverige***
3. Merrryn Jones U.K.
4. Loet Wakkerman Nederl.
5. Tom van Mourik Nederl.
28. Håkan östman Sverige
28. Mats Beijhem Sverige
Lag: Nederl./U.f., Sverige, Danmark

Mest framsånssrika las totalt:

1. Ryssland
2. Storbrittanien
3. USA

(hskas kompletta resultat? Kontakta
redaktionen!

US-NATS STMNRESULTAT
OPE-F-,
1. Paul Walker Impact/40 VF-p
2. Ted Fancher Trivial pursuit/VT 46-p
3. Bill Rich SV-ll/ST 60
4. Bob l{hitely Laser/ST 60
5. Bob Hunt Saturn/0ps 40-p

$era fakta
rngsner 

t

kring US-Nats 
stuflt i nästa



Linflygets dag Bå Bromma

Kjell Axtilius och Bengi-olov Sarnuelsson niec en Good-Year'kä"a

0 \rädret varvacken och r inden liisk
när ett 60-tal linfll centusiaster silrlt-
iades örLinfil gets Da-:: på B;-ci:riia
fl1'gfält den .3 nra.i. Linl-llgets da,l
arran,serades i år gentens:inrt av

SI\{FF t Sveriges \lodel l lll giorbund )

och SL['l (Stockholnrs Läns
lr4odellfll'gförbund t sorn för åttrude
året i rad kallade till linflrgantas
r'årträfi Bronrmadagen. Det hela var
en bjiin konlrast till Brontrniidagen
förra året då regnet öste ner hc'la

dagen och blåsten kunde karrktäri-
seras som i det nännasle stomt.

lr{ålsättnin,cen rled Li nfl 1 gets dag

är att träffas. flr,ea. prlta. titta pil
nrodelleroch äta den korv som SLN4

av rradirion bju,Jer pi. År.'t: träff

frångi;k inte tidigare lröniler. utan
här nrönes allt från nlbtirjare till
land:);g,.tli: r-:ch C: sct:-. :r gång i
sin ungtiorn t11'git lina trch nu lill
uppJer a linll1'get på nr rt. Här finns
också de sonr bara tar frant rin I inkärra
en gång per år och tllger den på

Bronrnra. En uppskattad besökare
r ar Jan $'old som komnrit ända från
\orge till Linfl1'gets dag nred bilen
fr lld nred både stunt- och contbat-
k ärror.

Vad fick då besökanra ta del ar'?
Ja. der r aren hel del. Or e Andersson
risade upp sin nla stuntkäna nred
löstagbara r insar. Den är ännu inte
helr klar. rnen Ove räknar nred att få
den i iuften under året. -lan Carlerud

från \lfl Red Baron hade b1'-egt en
tr'å-motori-e linskalamodell av en
I4osquiro som han t'iög ien bejublad
uppvisnin-u.

Sven Pontan demonstrerade och
uppvisningsflög en eldriven com-
bat-modell. T1'st och fint gick den,
nren lite merkraft skulle den behöva.
Sen hade som vanligt \\'illy Blom
med si-e linnrodel ler och mindre fl 1'g-
plan för dubelkonrmandofll'g som
han flö-e tillsamnrans med ett antal
unga entusiaster. \\'illl och kompani
höl I ut in i det längsta och var de sista
att länrna Bromma fl1'gfält denna
Linfllgets Da-e -92.

Te.tr ot'h bild: Thorh.itirn Odsjö 0

Ovan ses Ove Anderssons nya
stuntplan med löstagbara vingar.
T v: Sven Pontan demonslrerar el-
combal.
Nedan: Jan Carleruds tvåmotoriga
Mosquito.

Allt om Hobby 5192
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SLISDEKATEN! ! !

...är en realitet!
Snygg va? det tycker i varje fal1 jag!
Finns i höger/vänsterutförande och i
två storlekar.
Kontakla Ove Andersson för pris och
leveransvillkor! /Red/

röpröpröpröpröpslrsDEKAlEN! ! ! ! !
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Resultater fra Stunthose Cup
Stunt >ekspert< I Aage Wiberg, Herning

2 Uffe Olesen, Herning
3 Hans RabenhOj, Trekanten

Stunt>novice< 1 CarlJohanFanoe,Aviator
2 Kim Pedersen, Herning

Jury: Bjarne Simonsen, Grindsted og Emil Madsen, Videbak

F2A >FAl" Speed
I speedkonkurrencen var der i år tilmeldt
flere internationale esser, så vi var meget
spendte på udfaldet.
Finnen Jari Valo lagde hårdt ud med
282,5 kmlt, ny banerekord; han påstod
endda, at motoren var sat mildt op, så
hvad mon der sker, når han skruer bissen
på?

Niels Lyhn blev 2'er med 263,7 km/t,
hvilket er meget taet på den danske re-
kord, så mon ikke den snart falder.

Vi havde fornemt besggaf Rob Metke-
meier og Paul Rietbergen fra Holland;
men de skuffede en lille smule, Metke-
meier blev 3'er med 260,8 km/t og Riet-
bergen blcv 4'er med 245 km/t. De kan
begge runde 280kmlt.

F2A-1A. Mini-Speed
Man kan roligt sige, at der er nye tider på
vej. De nye kinesiske motorer, CS, har
efterhånden gjort det meget vanskcligt
for almindcligc motorcr sirsom IäW og
Cox at gore sig ge ldendc.

Vi så sidste år Niels Lyhne srette ny

dansk rekord; men den holdt blot et år.
Vor egen lokale V2 speed-flyver Jesper
Buth havde kreeret en ny sidewindermo-
del, og den blev dagens vinder.

Den danske rekord blev slået 2 gange.
forste gang til 1621 og derefter til 170,7
knvt. Et sToRT rillykke.

Niels Lyhn halsede bagefter med 152,8
på andenpladsen og Carsten S. Jorgen-
sen sluttede af som 3'er med 3 x 0. Men
kil bare på.

F2B kunstflyvning,
ekspert og begynder
Der var modt ialt 12 mand. Ove Anders-
son vandt igen-igeno.s.v. og blev en v&r-
dig Nordisk Mester. I tredje runde blev
han dog udfordret af Kerkko Kehravuo
fra Finland.

Kalle er så suveraen blandt begynder-
ne, at det vist er på tide, at han får le rt de
sidste manovrer i programmet og flyver

"ekspert".
Begynderne havde nogle enkelte 9-tals

manovre, men uden fatale skader. Pud-
sigt nok skete styrtene i sondagens vind-
stille og ikke under lordagens (på det
tidspunkt) ret friske vind.

Det bliver speendende at se, hvad de
nye regler for K-tal vil betyde for point
placeringer (f.eks. 3 loops bedommes
som 6n manftvre, hvor det i dag bcdOm-
mes som tre enkelte loops).

F2B-ekspert
Ove Andersson, Sverige 5981 point
Kerkko Kehravuo, Finland 5497 point
Leif O Mortensen, Aviator 5275 point
Aage Wiberg, Herning 5109 point
Stefan Lagerquist, Sverige 4890 point
Uffe Olesen, Herning 4718 point
Henrik Ludwigsen, Kjoven 4-571 poinr

F2B-begynder
Calle Fanoe, Aviator
Per Corlin, Svcrige
N iklas Nilsson, Svcrigc
Carl Corlin, Sverige
Carsten JOrgensen, Aviator

2374poinr
1393 point
li()3 point
3til point

18 point

3877 point
3534 point
3163 point

1767 point
1286 point

Good-Year

Eller "Goodia., som den lokale presse
har dobt klassen, havde 6 tilmeldte hold.
Da det mislykkedes for to af de lokale
hold at score en tid, var der ikke nok
deltagerc til semifinalcrnc, som dcrfor
blev skippet.

Jesper/Calle brakkede en krop i et

Petersen/Olsen Danmark
Thorhauge/Korup Danmark
Olsson/l3cjhcm Svcrige
Larsson/Frantzcn Svcrige
Morte nscn/llisgård Danmark
Rasmusscn/Fanoe Danmark

hurtigt pitstop og underhalede Johs/Al-
lan i neste heat ups. Leif O./Ole B. hav-
de alvorlige problemer med rnotorernc.
De provede vist hel Leifs lager igennem.

I finalen udgik de lynhurtige svenske-
re, og så var der taet kamp mellem Luis/
JOrgen og Johs/Allan, indtil sidstnevnre
fik problcmcr mcd briendstofforsynin-
gen, cutoff-et klemte, så Luis/Jorgen scj-
rede i fin stil.

6:17,4 5:22,6 I 1:09,5
5:58,3 6:15,6 13:45,2
4:14,6 85 omg. 2{) omg.
6:27,9 7l onrg.
7:00,0 7l omg.
37omg. 69 omg.

Limfjordsstavnet

Åbent Nordisk Mesterskab
Allerede torsdag eftermiddag dukkede
de forste deltagere op, og lige indtil kon-
kurrencestarten var der en jevn tilstr6m-
ning af deltagere.

Stevnet blev da også det storste i Dan-
mark inyere tid.

Vejrguderne var med os i en grad, som
kun meget gamle modelflyvere kan hu-
ske: Hoj sol, 27 grader i skyggen og nul til
frisk vind.

Til grillfesten lardag aften var der 125
deltagere. Alle blev stokmene og fik ud-
lignet vaeskebalancen, nogle mere end
andrc.....

Stemningen var virkelig god, selvom
dcr på et tidspunkt blev danset til radioa-
viscn. Der var mange f'estlige indslag,
bl.a. blev 90 års fodselsdagen genopfort.

På trods afden sene sengetid (for nog-
le) var alle mand m/k igang sondag for kl.
8. Derefter gik dct slag i slag til ved 5-ti-
dcn, hvor lrormand Carstcn kunnc udle-
verc medaljer og pokalcr til de lykkelige
vindere.

Stcvneledelsen havde magt over tin-
gcnc, tidsplancrnc blev holdt eksempla-
risk, undtagen en enkelt smutter i team-
racefinalen.

Selvom combat startede med, at halv-
delen af streamerne måtte kasseres, da
de revnede i luften, blev der - med en
kraftig indsats fra hjrlperne - indfarvet
og produceret nye, således at combat
kunne fortsrettes uden ophold.

De tre kokkcnalfer sorgcdc i vanlig
perfekt stil for, at med mad og drikke
fungeredc heltene.

PS. Enten drikkes der for meget, eller
også må der et e kstra koleskab til. Red.

Alt i alt ot stcvne af mcgct hoj intcrrra-
titlnal karat, modcll'lyvcnrlr:ssigt og sct
fra "sidclinicn.

{t



I
F2C teamrace
|)t'r'\'ilt' rrrctl rrrjiskc'cr og ltvis'cr tillncltll
i.l lroltl. Al'tlcrrr rrrrrtltc tlc ll op. hvilkcl
ct llot, tllr rxr.qlc al'rlc rrtlchlcvrrc vtrr ll'a
tlc lrultiskc stlrtcr. hvorll':r rc.jscn k:rrr viu-
rc l;rrr{l

7 svctrske. I l/2 tlarrskc og ct lysk/lrol-
lrrrttlsk holtl.

l)ct lurlvc tlurrskc hold skylclcs, at Obc-
lir gik i lirrlrrld. sji cn hollicrrtlcr trirdtc
irrd srrnr sulrstitut.

l)cr hlcv ikkc llrl.jct pii dc supcrhurtigc
titlcr. rncn tict. ()g allc vlr cn p()tcnticl
trusscl nrod allc - tascinercndc at se.

Dc flesle Lrrugte Nelson med begrun-
dclscn "Dct kcndcr vi.. Mcn det ligger
kllrrl. lrt Nclsorr hirr ll'enrtidcn bag sig.
Frenrtidcn er hjenrnrelavede som Metke-
tttcicr <tt Kj:r:rgiir<Js cllcr SNG'ske mo-
t()rcr, s()nl \'lats/Håkan brugte, og som
dc llcstc cr vcd at anskafl'e eller kore ind.

Mct kcnrcicr/Brcndel inrponercde med
rrrrglc nrctcl t'lotte pitstop; modellcn var

- tlrrkct. l'aktisk firr dcn blcv stillct pir jor-
,,lcn.

CarstcniJcspcr blcv diskct i l. semi
p.t.a. pikrtfusktejl (intc så bra).

I)ct r':rr lidt lrt ct irntiklinraks. at clc sir
lik srtals i tanke n i 2. hcat : yt al' datr

-- linalc.
LuisiJcns hirvclc problenrcr nrcd pit-

\t{}l)l)ct. lrrilkct qltv cn krrlckkct ltlopcl.
l)c h:n,dc liScsonr Jcspcr/C:rrstcn opgi-
rct at anvende de nve Vl5-motorer, der
virkccic ma:rkclise og blev gemt. til pro-
lrlcntcrrrc kullnc l(rscs i ll'cr.l. I stcdct ltlcv
rlcl til konkurrcrrcctriunirrg ()g ny nllclcl-
rckilrtl nrcd cn l0 irr gammcl Nelson nro-
tlcl.

:airt* 4;--if';"6*5 ' *

Meget {lot russisk kulkrop, vinder LFS 92 v.

lvlats Bohlin/Håkan Ostmann. Naste model for
JesperiCarsten.

F2D Combat :.

Mcd 25 dcltagcrc blcv conrbat ogsir i ilr
dcn st/rstc klassc, dog truct al'teamracc
lmcd22 'ltrtvedcr...

Dct hr,tjc deltagerantal hicn{cr sam-.
men med den lette adgang til motorer.
nrotlcller og propcllcr if hlrj kvltitct og
til rinrclig pris. Og sii cr clct spa:ndcndc
flwning.

Ogsir i irr var dcr intcrnational dclta-
rclsc ll.ir Litaucrr, Svcrigc. l)arrrnlrk,
I lollarrd,'l'vskland og liinland.

De danske deltagere lavede nogle go-
de kampe. men placerede sig alligevel
ikkc i dcn bcdstc halvdcl.

lsa:r skll be rniurkcs dcn litluiskc Au-
drius lLastcnis på 6.pladscn; han gilr mcd
krykkc. tilrdi hans cnc bcn cr lirr k<lrt og
sklrl striukkcs. F6r' trlykkcrr vlr lr:rn cn ul'
vcrtlerrs :rlrsolu t bctlslc l)il()tcr-

Vi huvrlc liint ct 3 rnctcl h1,r.it nct ul'
RC-Unionen; det kom ikke i brug som
modelfanger, men gav alligevel stor tryg-
hed, fordi det sikrede, at tilskuerne ikke
kom for te t på banen.

De få losgående modeller, der var,
havnede i traerne, der omkranser banen,
på nrcr en, der rOg ifjorden.

Der blev flOjet mange fantastisk flotte
kampe , Der var isier en kamp mellem en
svensker og en hollrender, der var helt
tutnrligt llot: dc flOj pir fuld tid og havdc
lgtrst hlurlt bct:ltc strclnrcrc, tll tle l var l0
se kunde r tilbagc pit urct.

Finalen måtte afgores ved omkamp, på
grund af uafgjort i forste kamp.

Cirkelmarshallcn og overdommcrcn
havde magt over tinge ne. Hvis dcltage rne
smolcdc, skullc hun kun rstmmc sig, Sir
sprang tolk.

Skrib0ilu:
Jesper, Calle, Birger, Henning. Bent,
Kristoltcr nr.l'1.

I Loct Wakkcrmann I lolland
2 'Iirm Van Maurik I lolland
3 Monit;uc Wrkkcrnrlnrr I loll:rntl
4 l3cngt Akc ljallgre n Svcligc

Norbert Figus Tyskland
6 Audrius Rastenis Litauen

Mattias Llliickcrt Svcrigc
l{olandasJ:rsnr()nt:ls I-itrrucn

9 Cor Verschoor Ilollancl
I lcnning l'irrbcch l)irnmirrk
Nikl:rs Nilssorr Svclitc
lnllvilt/\l)r':rltir|ilss()n Svcnqc
J:rri V:rltr

14 Marcel Korper
Mats Bejhem

Ole Bjergager
Gunnar Kowark
Allan Korup

Tord Gustavsson Sverige
Thomas Wisur Sverige
Lars Skjodt Hansen Danmark
Håkan Ostmann Sverige

ljirtlurrrl
Holland
Sverige

Danmark
Tyskland
Danmark

Tak
ar.

ValentinasNavelskas Litauen
Michael Clcffc Sve rigc
Christian Johansson Svcrigc

for denne gang og på gensyn naste

lJ(ih Iirr,r(-)st ntrrr n

Brendel/Metkcmeier
Samuels./Axtilius
'l horhlugc/l{itslltuss.
Wir kkclrnarri Kjicrgir rd
Gustaf .ssoni l-liirno
l)ctcrse niGeschwend
,\hliniAnclersson
Iilt n*'ulllKurlssort
l{ylini l.rrrss(}n
l .:r rssorl l:r:rrrl zcrr

3;29,2 J:1t9,6
3:57,4 3:41,3 7:26,7
4:00,4 3:36,7 24omg.
disq 3:50,0
3:46,4 3:42,8
3:47,3 68onrg.
3'.45,9 4:00,6
3:4-5.5 3:52,9
33onrg. 3:-59,7

' l'id t ugcrk n t t t n ( t t ! u r:
Vi lbrstirr ikkc, at vi skal havc skyld lirr,
at i 7 ud af 12 heats udgik ovores" hold, vi
var da de bedste!

Finalcn blcv ikkc dct brag, dcr var lagt
op til, da Samuclsson/Axtilius hurtigt ud-
gik mcd en skadet motor og en tabt pro-
pel. Det blev alligevel flot og intens flyv-
ning, der var ikke givet noget for til sidst.

Vindcrc og vicrdigc nordiskc mcstrc
blcv.ligcsom sitlstc iir Mats Böhlin/t'ki-
kan Ostmann.

Svcrigc
Tysk/Hol
Sverige
Dannrark
I Ioll/Dan
Svcrigc
Danmark
Sverige
Svcrigc
Svcrigc
Svcrigc

45



"WfNDMfLL-Cup" -92

"WMC" årsmodell 92 avhölls enligt
planerna den 13:e juni i elt fanlas-
tiskt sommarväder. Svag nordvästlig
vind, något ökande fram på dagen(4-7
m/s enl. Johans vindmätare. ) Under
sådana förhå1landen bör ingen ha några
problem. En sak var nindre bra, i den
rådande vindriktningen kom manövrerna
att 11gga rakt i solen. I{an kan ju
inte få allt här i livet.

Deltagarantalet var hyfsat, 6 gubbar
kom t111 start. Ku1 att tävlingen fort-
sätter att dra folk från olika hörn av
landet !

Nykomling denna gång var Johan
Isacson( SllS-ordföranden) från Stock-
holm. Han flög Tom Dixon-konstruerade
"Charisma" med tillika Tom Dixon-mod-
ifierade Royal 45 i nosen. Johan f1ög
på ett lugnt och säkert sätt efter att
ha haft lite problem med motorstarten
i första omgången. Propellern var förr-
esten en Bo11y 11,5X6 glasfibersnurra.
En 5;e plats blev slutresultatet.

Från Kungsbacka hade Stefan och
Mikael letat sig ner(Srefans far körde)
och försvarade KBA: s färger med den äran
trots en del motorstoppsproblern. Vi
kunde konstatera att grabbarna flyger
ganska fort med sina relativt tunga
FOX 35 frarndrirma kärror. Stefan hamnade
på4.e plats och }Iikael på 6:e.

På tredje plats hamnade undertecknad
med gamla b1ågu1a ST 60 kärran som dock
flög en aning fort för att poängen sku-
1le b1i ti11räckligt hög för en andra-
plats. Motorn var för dagen försedd med
en s.k. "fu11-hemi-topp" vilket gör atl
kärran går lite för fort- en varvtid på
4,9-5,0 är lite för fort för mig.(DeL
tyckte dornarna' också vid eftersnacket
senare!) Nar detta skrives(2518) pågår
experiment med modifierad kolvbaffel
istä11et vilket verkar mlrcket lovande,
mera om detta senare.

Resulrat t{indmill Cup 92 06 13

F2B

1. Ove Andersson VFK
2. Staffan Ekström Kometen
3. Lars Roos TMFK
4. Stefan Lagerquist K-backa
5. Johan fsacson Vallentuna
6. Mikael Ström K-backa

3749
33ZL
3Z4L
2970
258L
2383

Andraplatsen knep istället Staffan
Ekstrom. Han f1ög sorn slg bör "SPf-
Special" försedd rned 0S 46 VF och CF-
pipa.(Om det nu var någon som inte
visste detta!) Staffan fick avbryta
sista flygningen lite tldigt pga miss-
ad nå1instä1lnlng.

Vann gjorde-ganska rutinmässigt-
"mannen som inte går att stoppa", dvs
Ove Andersson, Västerås! Han har nu 7
st "rnölloi' i prissamlingen.

MedfOrde ny elegant kärra med lös-
tagbar vinge. Kopplingen rnellan flaps
och höjd 1öst på ett smart sätt som vi
ska11 återkomma ti11 senare. Snygg ska-
rv mel1an kropp och vinge dessutom.
f nosen satt som vanligt en ST 46:a i
standardskick och med snygg stuntgång.

Vad vore en tävling utan funktio-
närer? Dem får vi inte glömma! Niclas
och Pe11e satt och kisade i solgasset
för femtioelfte gången ungefär. Stän-
dige poängräknaren Jonny skötte sekre-
tariat och smörgåsbord med elegans.
Hyggligt att ni stä11er upp så att vi
andra kan leka! (Di påstår att di har
trevligt i varje fa11! )

Sommar, stunt, lrevliga rnänskor och
kaffe och bullar, mer kan man inte
begära! Vi ses vid "WMC-93"I|
lLars R.- Trelleborgs MFK, Sveriges
sydligas te linkontrollcirkel !

€låu&- b.w.
Ufrlas tr.o.ln.^r-,
6|<h., L-a.rcr7.itl,
Oye ArJ.r<to -, ,
(aA 1€oa 3 .
sh/l*1dät6^,

ftJtc- p.,L/a76on,
K'rlsf . l'. v.

$i|Acl strz'-,
Johe,r lsauo''t.

ffiilunl'



Linbörsen
Borsen år ti11 för dig som
tånker sälja, köpa el1er byta
motorer, modeller och
tillbehör.

******************************************************************

STUNT_FLYGARE, KLUBBAR !

Resultat av hobbyrumsstädning: 1- st Fox 35 i hyfsat skick med
ljuddärnpare, I extra vevhus, 3 vevaxlar, 3 topplock, 2 baklock ,

nåssor äv förgasardelar, skruvar och några packningar. C:a L5
glödstift av varierande rnodell samt 6 st L0 tums träpropellrar av
iarierande fabrikat och stigning. 3OO:- plus frakt för allt!

2 par foamvingkärnor tiII Giesecke-Nobler. 50:- plus frakt/par'

2 par landställ tilf Sig Magnum med 3 par 2 L/4 hluJ- av olika
fabikat. 5O:- Plus frakt.

1 sats Sig linor SH-461- (0,18"X 70') - 5O:- plus frakt'

Erik Björnwall, Telefon 0950 LI945 kvällstid.
******************************************************************

- \A/ ,rtD nl LL - ? z-
DOPEDIGGARE SE H]T! !

SIG-butyrate Klarlack
----
SIG Lite-Coat
och SuperCoat

SIG Nilrate

Thinner (DuPont
3608s )

Linor (.015)
Linrullar

Glasfiberväv att
klä hela kärran
med. (C:a Z}elmZ)

från SIG.
e-
13, 270 72

White
Black
Cub Ye11ow
Silver
Lighr Red
Tennessee Red
Light Blue
Miani Blue
Dark Blue
Copper
Bright Gold
Diana Cream
Lemon Ye1low
0range

Massor med nyttiga småprylar
-)Ryska s{vnl a o {or a r (oi5co tE,c y)

51å en signal ti11:
Erling Linnei Johan Nils väg
Rydsgård, Te1: 04IL-446 4I

slts
4Q,a
EJ
ATT-"
SEsrAttÄ
SLiS
DE(AIfrV
lill
lt,

evrs 12€L6ARA.0 Jo++Ap ?nov

FöfiENtllcEN FöR srt,TNTFLYGARE



VASTKUSTTRAFFEN 92 09 05

Kungsbackas "Västkustträff" för stunl-
flygarna avhölls enligt planerna "i- 1ör-
dags". Fem tappra storstuntare och tre
semlstuntare hade mött upp denna ganska
kyliga men soliga morgon.
fngen vind var det he11er men den kom

1gång under förmiddagen men ställde inte
til1 något större besvär egentligen.
I storstuntens första omgång Log Staffan
Ekström ledningen med 1812p tätt följd
av Lars Roos på I793p Och Stefan Lager-
quist på 1735p. Lite 1ängre efter kom
Conny Åquist på 1538p och Jan Berndtsson
pä L295p.
I omgång två fick vi se Staffan behålla
sin knappa ledning. Al1a förbäctrade
sina poäng i denna omgång.

Därefter tog vi en vä1förLjänt flka-
paus där Kba IIFK stod för fiolerna, dvs
dom bjöd tävlande och funktionärer på
kaffe och "bautatjocka" liurpskivor med
div på1ägg. God äpplekaka fanns också
att avrunda med. Efter denna höjning av
blodsockret kände vi oss deflnitivt
redo för sista och avgörande orngången!
Conny inledde rned att förbättra sina
poäng ti11 1640. Därefter lyckades Lars
skärpa sig och få ihop 1849p. Frågan var
nu om delta sku11e räcka för att gå
förbi Staffan som hade haft ledningen
hittills. Staffan tappade tydligen
koncentrationen något för poängen sjönk
53p jämfört med omgång 2. Därmed var
saken klar och redaktören hade vunnit
sin andra stunttävling genom tj-derna!
Stefan gjorde en kanonflygning och fick
faktiskt tävlingens högsta poäng på
1873p vilket räckte ti11 en god tredje-
plats. Conny förbättrade sitt resultat
ti11 1640p och klarade därmed fjärde-
platsen. På sista plats hamnade Jan,
han hade lite otur och synade marken i
triangelloopingarna och böjde ett land-
stä1l sarnt skalade av tre turn på varje
propellerblad! I övri-gt i.na skador på
Jans stora ST 60 drivna "Rogue".
Ryktet säger att Jan nu tänker ge sig
på en "Impact" som vinterns hobby arbete.
Semistunt flögs också, på ren nybörjar-
ni-vå där ingen flög alla manövrer. Men
rnan f1ög , var med, och hade ku1 vilket
ju är vad det handlar om.
Vann gjorde Mikael Olofsson med 600p,
fö1jd av Kungsbackas gamle stuntstjärna
Ingolf Jonssons grabb Thomas med 557p
och Jan-Åke Hogström med 2L9p. Jan-Åke
flög Combatmodell med FOX 35 förresten.
Domarna får vi inte g1öruna, A1f Eskilsson
och Lars-Åke Andersson var det som Eran-
skade oss med kritiska blickar.
Sekretariatel sköttes av Mikael Slröm.
Därefter vidtog prj sutdelning i den mag-
nifika klubbstileän(ett besök"rekommendäras)

Alla fick en hel hög med priser plus det
obligatoriska diplomet. Domarna gick ej
hel-l-er l-ottlösa från errenennanget- rrar-
sin T-tröja fick dom. Tack Kungsbacka
I"IFK för en givande lördag, vi återkommer!
/Skåningarna/
_FZ g_

1. Lars Roos TMFK Spectrum/ST 60 3678p
2. Staffan Ekström Korneten SPI-Spec.

46VF-P 3656p
3. Stefan Lagerquist KBA "Nobler"

FOX 35 3645p
4. Conny Åquist Kungshamn Original

0S S-35 3259p
5. Jan Berndtsson AKMG ST60/Rogue 2694p

:Isr
1. Mikael Olofsson KBA Twisrerllf25 600p
2. Thomas Jonsson KBA Banshee/Fox 35 557p
3. Jan-Åke Hogsrröm KBA ZIgp

VIMERTAVLINGEN KUNGSIIAMN }lars 92

P.g.a. litel deltagarantal f1ögs
ingel riktigt tävlingsprogran utan vi f1ög
tre omgångar med valfria manövrer som de
startande sjä1va valde a'1a amerikansk
radiotäv1ing. /Conny/

REST]LTAT.

1. Daniel Bergkvist Kungsharnn
2. Stefan Lagerquist Kungsbacka
3. Conny Åquist Kungshamn

Envä1dig domare- Mikael Ström.

VANERSBORGS POKALEN-9 2

Stefan Lagerquist Kungsbacka
Conny Åquist Kungshann
Jan Berndtsson AKI"IG

"Djävulskt väder med regn och storm" !

Domare: Rayrnond Lake och Lars-Åke Andersson

1.
)
3.

Ll,tIFP,IAL ltl-t L /tuA - +
Ottsk4 S

6Äru0 Föet l{:o No're ptsäe- }

-TA CK !



\-5NÄFPl{Äil ECor4ts/+T-
COFIBATTÄVLINE I KRLMAR 16:e MAJ 1999,

SNRF'PHANEKLIF'PET - 9g.
Sarnrnanställt av Leif Nilsson,

Det bnukar heta att "et'l vacker dag skall ni få se.r.... " och denna
lördaq var vacker c.eh åtskilliga fick ge c,ch höra vad COMBAT-
eirkusen kunde prestera i spännande heat. Förra årets resultat
stag 5ig irrget vidare, Titelfösvarare Inqvar Abr-aharnsson harnnade
på delad sista plats, rnedan junior-err Niktas Nilss,rn kr-,rn på fernte
plats.
Frisr.egnet våF sorn t idigal.e arrrfattande (al la deltågaFe &
funktionär*en f ick pris). Oeh för' att r.ådar b*t rnot en del kLagarnål
orn att år'ets tävlingar startade för tidigtr så f ick aLra f lygare
en rejäI luva (rned eller utan en STOR t,:fs). Nästa år bör vi
alltså kunna köra err vintertävIing, Nåväl tillbaka tilt tävlinqen.

Deltagande pi lc,ter vap:

Leif Nilssan
Milr.ael Gleffe
Bengt-Åke FäLlqren
Tr-rrnås Wisur
Mats Kesselrnark
Ingvar Fbraharngson
Christ ian Jr,hanssc,n
Håkan östrnan
Mats Eejhenr
Lars-Erik Johanssan
Ni kl.as Ni Issc,n

AKI'IG
OMSK tjt-tnic,r)
OIYISK

CIMSK
Nybra MFK
RMFH
RMFK
Väsby
Väsby
Väsby
Red Barc'n (juni*r.)

1:a & ä:a Inttningen blev
(* = winner),

följern rned en del kc'rnrnentarer.

östrnan * - L Nilssan e - 1 i klipp
L-E Jc'hartssc'rr + - Wisur Lirrtrassel. - C,

Flbraharassan - Bejhern * e - g
C Johanssorr * - Gleffe 3 - 1 Gleffe fiek sen star.t = rnekgtrul
N NilssLln * - Fällgren E - 1

Kesgelrnar'k - C Jc,hangson .F 1 - E
Bejhern * - [AJisur L - {J Tc,rnas t':ppl,:ek lr-,ssnade på re,:ervrnadellen,
ögtrrran * - Abr'aharrtss,:,rr 1 - 1

L Nilssc,n * - Fällgren ö - 1

L-E Jc,harrsE'c'rr * - N Nilssr_,n 3 - 1

Gleffe - KesselrrråI-k + e - g !! Vi rrråste öva att rneka c,xc,.

Utslagrra efter dessa E c'rrtg, vai': Wisr-rr.r Abtaharrrsson, Gleffe ,:eh
Fä f I grerr,

Ornqång 3:

L Nilg.s,:rr - L-E Jr-rfi;11.1ss,Ern * 1 - e lite trassligt.
Kessel.rnark - ögtrrtan * g - E Mats hade vunnit c,rn har, hade hiat sig.
C Jtrlhanssc,n - N Nilssr-,rr.r. 1- 1C J stör.tar. c,ch klipper si51 sjalv,
Fejhern * - N Nilss,:n E - 1

C Jc,hansscrFrlf - L-E Jc'hårrsg3,:,rr 3 - 1

Fejhenr*-östrrranE- 1 Måstedet val'ånågnn frånVäsbyrrrat Hö ?

Utslagna eften arrrg. 3 var.: L Nilssc'n 8. ltl Kesselmar.k,

gtrrfi



9^t4r$'rs.
Ornqårrg 4=

östrnan * - L-E Jc'hanssc,n E - g
Bejhern - C Jaharrssr:'n * å - 3
C Jr-,hanssr-,rr - östrrran t+ 1 - 1 tr
Bejhern - östrnan * e - € ach 416

I det för.sta heatet i r-,nrgång 41
fiirsvann rn,:t höjder sc'rrr qic'r.dEl
inte återfr-tnnits Hnnr-t.

c.ch 398 rrrr:rt 39;: ! 3sek " sk i 1 l rrad ! I

J hade rieltanc.ldr-rsch i sin kär.rla.
rilr-rt 44Ct Fl;rts var" på huqget.

slet siq Lars*Er-iks rrrodell {,ch
den knappt syrrbåi., Mc,deLlen har

Dessut'rrrr f 1ögs sk i l jeheat --,rrl E: å & 3: e
Christian Jahanssc'rl g':'rrt Mats vann rrred ä

RESULTAT:

prie rnellan l,1.rtE Eejhern c.ch
1 i klipp,

1ra Håkan östrnan
E: a Mat s Ee jhenr
3: a Christ ian Jahan::s:,,:n
4: a Lar*s-Eri l.r. Jnhanss,:n
5:a Niklas Nilssc,nffi
-"- Mats Kesselrrrat'k
8:a Mikael Eleffe
-rr- T,:rfrtåg WiSr-tf'
-"- Eenqt-Åke Fä11grren
-rt-' Irrgvar Abrah.-.ntss,3rr

t"Jhr
t^lhJ
W t"l

WI^J
WL
L t^l

LW
LL
LL
LL
LL

t^]

vt

L
hJ

l,J

L

:

L hl t^, tl
t,J L L (W)
t^j h, L(L)
LL

--__

6(:lp
4r:)p
4(:)p
3(:)rr
.-'t , rr

1 t:)F

':o

tivrigt att rrtr'teI'å:
Tr.e gånger. hände det;ttt en nrc'dell slet sig, viiket påkal1ar"
vikterr åv ått h;r ett vä1 def inier"a.t tåvl irrgs.r'nrt'åde sarrrt att
f ast s 1å det t a i nnan f ör"st a st ar.t .

På nt,:dellsidan kan rrrtet'as att de flesta åker'rned någ,:rr fc,t'rfl av
"v'yska" he1* e1 lert' halvf abri kat., eI 1er' herr:rrrag jr,r'da p.s,pic,r.. Errdagt
ett fåta1 har' "eqrrå" k,:nstr"r-rkt i':,rret-.
M,:tt'rgidarr är' r-rngefär" likadan då hr-rvr-rdderlen kör. nred sk.
r"t-tndb1ågare ,=ch err handf r-tI I tåv1årrde årrvHrrde|. l..le1s,:n-rrtc'tc'ret ,

Marr s.er- i r"esultatlistarr;rtt ä 1 i klipp är- eti vanligt
t'€st-t1t.r'Lr ':,cl-r arrlednirrgen vat'./är- att rilarr flyqer'Errc-ivå!'e c'ch
srrävår'e, "hr-tndslagsmå1" våt' err tr'åf farrde. berrärrrrrirrg" Eftei. ett
sådant interrsivt kr-t|'varrde l<.anrrnet' ':ftagt en ril,:,de11 r-rt mecl hela
ser'pent irren b,:r.ta. Harr kan då jaga I k L i pp i nr'--,is.tårrdar-err vår-ef tel.
hgatet kårrr '/åt.,? ca.rgjcrt.t,

Vidare ntär'kte:i .:tt vi "rrybörjårt.e" f Lyger. a1lt bät;r.e rrlerr att v j.
irrte k1ar"ar' åv ertt rrrerl-r.a tillr'äkliqt snabtrt, des=r-ttc, har- vi ,:,ftast
a1ldeles. f ör' rrt;rcl:.et r,ch 1=el r-rtr'r-re.trring nra:cl t i.l. I cir.lr.erln" f'1err
övn i rrg Ber f ;i.r'd j. ghet i:iverr håir. { hc'F []ås .j;tq ) "

Serperrt irrer. ;i:. aL ltid ett "ki{r.t" disgkus::i,:,rrr;ärrtrre blarrd
cc'r'rbåtfJ.yqat'e *ch ertt föttslag har- kc,nrrrrit att vi skalL för'söl-r.a..rned
sarnk.öp a.r ett gtör'r'c: part i av "bl'å" rrrater*iEt1. Sarrrt att f ijr'gäka
åstadkc'rrtnta någ,;,'!: slags haLvfabrikat, typ fiir diqskr-rnerr bredd t. ex.
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qL Stunt's New "Tune"
The search for "constant speed" has been one of Stunt's great-

est quests. Here's a detailed look at an innovative approach
to this that offers many adavantages for the future.

8y Dean Pappas

ARlvs( mN SHUTTZ

"Will the circle be unbroken (Gosh, / wish they held Stunt contesls in Nashville)."

DEL ETT (Av två)

Fritt översatt av Johan Isacson.

[Denna artikel är en relativt ingående beskrivning av den
teoretiska bakgrunden till den avstämda pipan som tycks bli den
dominerande drivkällan för vår flygplan i framtiden - artikeln är
bitvis ganska komplicerad men är samtidigt den mest översiktliga
som publicerats i ämnet. Den går att förstå i sina huvuddrag även
för lekmän som t. ex. översättaren. Artikeln har också en
ordentlig genomgång av den traditionella motorns stuntegenskaper
som en introduktion tj.11 pipteorin. Det är ibland svårt att finna
någon riktigt bra motsvarighet ti11 amerikanska fackuttryck.
Oftast har jag försökt - men lämnar då det amerikanska uttrycket
inom hakparantes t ]. Dean Pappas egna paranteser skrivs som ( ).översättningen försvåras också av att han inte ordentligt skiljer
på olika fysikaliska begrepp som effekt, energi, vridmoment etc.
Efter bästa förmåga har jag försökt att erinra mig fragment från
min gamla skolfysik och försökt att använda en enhetlig
terminol ogi .

Jag måste f aktisk erkänna att anl edingen Tf-ff--att ;ae--9ni-rrii_-mig på att översätta artikeln är att jag vitl förmå mig till att -=-
själv att försöka begripa det här med pipan. Artikeln är också
ganska 1ång och snackig men då ämnet är relativt svårförståeligt
är det kanske bara en förde1 att den ej är alltför sammandragen



och fylld med formler. Läs den långsamt. - JII

Här börjar artikeln

Sökandet efter "konstant hastighet" har varit en av stuntens
största utmaningar. Här är ett uppfinningsrikt sätt att nalkas
problemet som lovar många fördelar inför framtiden.

I denna tidsåIder av datorkontrol lerade bilmotorer som
kompenserar för förändringar i temperatur, barometer och höjd är
det förvånande hur bra den traditionel Ia rik/snå1
stuntmotorgången fungerar. Ja, det är sant att varje förändring i
temperatur, barometer och fuktighet (för att inte tala om vinden)
leder ti11 ändringar i propellerval, tankar och även
topplockspackningar. Men Stuntflygare är aIlmänt tekniska typer
sin har 1ärt sig att förutsäga vilka förändringar som skal1 göras
beroende på väderleken när de vaknar och tittar ut grenom
fönstret, Jag skulle vilja säga att det har blivit en deI av
konsten att flyga stunt.

Tanken på ett system med en "sluten cirkel" lclosed loop]
som reglerar både varvtid och lufthastighet har varit ett mål.
Det uppenbara sättet att 1ösa problemet är att sätta j-n en "svart
1åda" som känner av Iuf thastighet, platsen i cirkeln, rrcrr kraf ten
och som omedelbart justerar insuget på en idealisk motor med
omedelbart svar på trottleförändringar. Vem lurar vi? Att
komplicera något och äkta förfining är ofta motsatser. MåIet för
den framtida drivkraften, den avstämda pipan är att reglera
varvtider och lufthastighet utan några rörliga delar. Det är
förfining; det är den typ av tänkande som modellflyg 1är sina
utövarare.

Det verkar som tiden har kommit att beskriva denna avstämda
pipa i detalj och berätta hela dess historia. Det är nu dags
därför att efter ett års grundläggande utveckling ti I 1

tävlingsnivå och två ytterligare års tävlande och förfining, så
har den avstämda pipans fördelar blivit uppenbara för en mängd
stuntflygare. Jag tror att det är rättvist att säga att de av oss
som var med från början kallades "kättare" bara för ett par år
sedan. Detta var dock ett billigt pris om man ser på de slutliga
resultaten. För närvarande [1990] har pipan I tuned pipe set up =
drivpaketet, propeller motor pipa o.s.v. I tagit andra plats i
Amerikanska mästerskapen 89, första i uttagningstävlingen ti11 Vl,l
och första i alla övriga tävlingar som den stäIlt upp i.

Under hösten 1984 presenterade Bob Hunt mig för Rich Tower;
Bob hade börjat flyga RC konstflyg Ieattern] och Rich funderade
på att ta upp sin sändare efter att ha tagit en paus från
lerduveskytte. Rich är motormannen som satte en Schneurle .40 i
Bobs-Geneei-s-*fklll för 1978 års VM. Omkring 1984 hade kraven på
I juddämpning inom RC blivit al 1t striktare. En subjektiv
uppskattning av hur model I en 1ät i luften adderades ti1 I
flygpoängen som en bonus. Rich och jag begravde oss i uppgiften
och bland våra mål var att ersätta märkesmotorn som jag hade



använt. (det var problem med importen och att få reservdelar var
hoppl öst ) .

När vi kommit så hår långt vilI )ag ta en paus och beskriva
hur långt R/C teknologin hade kommit under 1985. På den tiden
hade inte den ]ågvarviga, 1ångrslagiga motorn kommit ut på
marknaden. Folk sökte efter avgassystem, propel I rar,
flyqplanskonstruktioner och motorfastsättningssystem som skulle
tillåta dem att minska varvtalet så lite som möjligt från de
14000-15000 varv som maskinerna var gjorda för att gå i. För att
få dem att gå tystare måste man i tur och ordning undersöka
propellerns spetshastighet Itip velocity] avgasljud, förgasare
och ljud från flygplanskonstruktionen. Den sista ljudkä11an var
tidigare nästan ej undersökt. Propellerljudet var den största
boven i dramat eftersom vi upptäckte att den avstämda pipan som
användes på den tiden var bättre än någon I juddämpare som man
kunde köpa. Mekaniskt och förgasaroväsen minskades genom att k1ä
in allting i kåpan och försiktigt minska kylkanalerna (Oetta är
nuförtiden det normala tiIIvägagångssättet). Propellerljudet
kunde 1ätt minskas genom tumregeln; Om produkten av
propellerdiametern (i tum) och varvtalet i 1000 RPM Irounds per
mi.nute = var per minut] var under 130 då försvann det surrande
I judet från propel lerspetsarna och I judnivån från flygplanet
reducerades dramatiskt .

Om produkten var under 120, blev resultaten änn tystare och
allting under detta åstadkom ej särskilt mycket eftersom ljudet
från avgaserna och flyplanskonstruktionen Iairframe] då blev
dominerande. Tre-bladiga propellrar med lite mera stigning och
tio ti11 femton procent mindre diameter fick ned propellerljudet
och höII varvtalet i 12 500 - 13 000 RMP området. Detta medförde
tyvärr att vi höI I oss botten på det ur styrkesynpunkt
gynnsammanste vartalsområdet för dessa motorer. Vertikala
manövrar tenderade att bli lidande.

För att fixa detta problem, bestämde vi oss för att bygga en
motor med maximalt vridmoment Ipeak torque] som inträffade vj.d
lägre RPM. Som utgångsmotor använde vi OPS .60, byggd som en
bakinsugsmotor Irear i-ntake], för att gömma förgasaren i
flygplanskroppen och för att minska på vevhusvolymen. vi sänkte
avgasportningen Iexhaust timing], ökade kompressionen och gjorde
venturin liten för att förbättra insugshastigheten Iintake
velocityl vid låga RPM. Den propeller med högst stigning som vi
då hade var en L2/LO. Med denna propeller accelererade planet som
ett skott tilI 75 miles per timme. Den gick alltid i 75 miles per
timme. Problemet var att jag ville flyga i 90 miles per timme.

I ett försök att bygga upp fart för en roll så Iämnade jag
full gas i en dykning; tilI vår förvåning_!örjade motorn gå rikt
och1åt1iksomdämpad,somomutb1åsetvarigensa@
ville ej varva upp alls. I våra försök att få så mycket =-
vridmoment som möjIigt hade pipan stämts av för att sammanfalla
med. motorns naturliga vridmoments-topp och resultatet var en en- i

hastighets-kombination Ione speed set-up]. Det var ytterst 
i

känsligt. Piplängden var känslig med avseende på månens faser [ej ]



felöversatt det står så1. Och det fans inga propellrar med !2
tums stigning tiligängliga. Rich och jag muttrade något om vilken
bra stuntgång det vi hade fått och att det var en skam att vi ej
f1ög stunt mera och gav upp försöken med högkompressionsmotorer
för konstlygning. Senare experiment var mera framgångsrika och
episoden var snart gIömd.

Strax efter Vll85 satt Rich, Bob och jag och lyssnade på en
sammanfattning av tävlingen som höl1s av BilI Werwage. Han var
inte särskilt tillfredstä11d, fylld av avsky inför ST60:ans
egenskaper. Han upprepade ideligen vad de europeiska domarna hade
sagt: Du flög för snabbt, för stort, och Iät för högt.

Då han kände till min och Riches kamp med oväsendet frågade
han oss om vi hade något att föreslå. Två tända ljus gick upp
ovanför mitt och Riches huvud och vi tillbringade resten av
kvällen med att dricka ö1 och förklara för Bill hur bra det
skulle fungera och hur han skulle kunna komma tillbaka från
pensi oneringen .

Fram til1 nu har denna artikel varit 99t historia och leo
teknologi. Detta skali det nu bIi ändring på.

Det finns många variabler i varje kraftsystem och pipan
medför ytterligare ett antal. Hellre än att försöka förstå detta
i hela sj.n omfattning på en gång, låt oss dela upp diskussionen i
två delar: I. utvecklingen av en motor som ger kraft i varierande
storlek (i proportion till den last man lägger på) vid ett
nästan konstant varvtal . 2, en propeller som ger en nästan
konstant lufthastighet när den går i ett konstant RPM ( den skal I
också förmedla den förändrade kraften tillbaka ti11 motorn så bra
som möjlist).

Krav nummer 1 ovan beskriven en varvtalsregulator. I detta
fal I bör den känna av små förändringar i varvtal och åstadkomma
en större korrigerande dos av vridmoment. Om vartalet går upp
10t, då skall den minska vridmomentet med IOt. om kompenseringen
är mindre än så då kommer systemet att varva upp när man dyker
eIler varva upp i hård vind. Om kompenseringen är större än
förändringen i belastning då kommer förändringarna i varvtal att
bli mycket små. Den enda fä1 lan är att den mekanism som
åstadkommer regleringen skall inte ha för 1ång tidsfördröjning
för då kommer systemet hela tiden "jaga sin egen svans" och
svänga kring sitt jämviktslägei det önskvärda varvtalet. Detta är
ej något större problem men vi kommer att beröra det Iängre fram.

Hur kommer det sis att Fox35 är en så fantastisk stuntmotor?
(hav tåIamod med mig, jag har ej bytt ämne igen), och vad beror
det på att FSR motorerna är så svåra att stä1la in för en
klassisk stuntgångT - skä1et är formen på vridmomentskurvan. Foxen
når sitt maximum vid ett mycket lågt varvtal, lägre än vid det
det vanli.ga horisontalflygtsvarvtalet omkring 8500 under det att
en FSR motor har sitt vridmomentsmaximum omkring 11 - 12 tusen
varv eller däromkring. om man ser på figur 1. så ser man att
Foxen uppfyller det första kravet: när varvtalet går upp så
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Det enda som tämjer det här eländet är ett litet insug som
tvingar motorn att gå rikt när det ökade varvtalet åstadkommer
mera sug som drar in mera bränsle. Tvingar man motorn att gä rj.kt
minskar vridmomentet precis som hos Foxen. Den enda skillnaden är
att den rika gången och vridmomentskurvan hos Foxen verkar
tilisammans åt rätt håI1. Hos FSR motorn däremot motarbetar de
varandra. om intrimmningen är gjord korrekt fungerar det men det
behövs ej någon stor förändring av balansen för att tippa
vågskå1en åt något håI1.

Den andra "hemligheten" bakom FSR motorerna under det sena
?0-taIet var att använda så mycket propellerbelastning att motorn
aldrig orkade över 12-13 tusen RPl,l även om den fick varva ut så
mycket den vilIe Iful1y peaked]. Varför ? Se på hästkraftskurvan
för FSRen i Figur 2. Mellan 11 och 13 tusen varv ökar de
tilIgängliga antalet hästkrafter från FSR motorn, men man ser en
antydd "konkav upp" Iconcave up] form på kurvan. Detta betyder
att om varvtalet titlåts att öka under det att motorn går inom
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detta varvtals'område då blir mera hästkrafter til1gängliga och
hastigheten med vilken dessa hästkrafter blir tiltgängliga ökar
också. Detta är definitionen på en garanterad rusning av motorn.
De flesta flygare på 70 och sena 80 talet struntade i Riches råd
med avseende på att belasta FSR motoreran tungt och på så sätt
fick motorerna rykte om sig att vara omöjIiga att tämja. Itrots
att jas Iäser detta flera gånger begriper jag det ej fullt ut.
Det blir svårt när han blandar in en effektkurva tiltsammans med
en vridmomentkurva, JI]

så kommer den avstämda pipan in. Om man ser på figur 2 sä
har FSR motorn den heldragna Iinjens effektkurva. Den går mjukt
upp ti11 ett brett maximum på omkring 12000 RPM och faller sedan
mjukt och sakta av vid varvtal som är alltför höqa för att vara
användbara. Effektmaximum infaller omkring 14000 RPM; oanvändbart
för vårt ändamåI. Om vi vore speed flygare skulle vi sätta pipan
för maximal verkan precis där motorn med det öppna utblåset börja
faI la av brant på effektkurvan. DetLa är också så som
konstflygarna gjorde före kraven på reduktion av oväsendet. Lägg
märke till att om även det avgivna antalet hästkrafter är större
så är det i ett varvtalsområde som är värdelöst för oss och
dessutom är effekten i närheten av vårt önskade område (11-I2
tusen) är ännu mindre än med ingen pipa alIs. Vi arbetar också på
feI sida om vridmoments maximimum. D.v.s. vridmoment och effekt
stiger fortfarande med stigande varvtal.

Låt oss istället stämma pipan så att den har maximal verkan
vid eller strax under vårt önskade varvtal. För diskussionens
skul I så kör vi motorn på 11000 RPM på marken och stämmer pipan
för maximal verkan omkring 10000 RPM. Det ger oss en effekttopp
vid .11000 och garanterar att både vridmoment och effekt är på väg
neiåt när varvtalet ökar. Detta medför också att regulatorn är
stabil under alla förhåIlanden.

Låt nu skil lnaden meI lan varvtalet på marken och
planflyktsvarvtal vara omkring 500 eller däromkring. Vidare antar
vi att motorvarvet är 1000 RPM 1ångsamare under stigningen än
under dykningen i en looping. Detta illustreras av det mörka
vertikala bandet i figur 2. Normalt kommer motorns varvtal att
håIIa sig inom detta område. om bränslenålen sätts rikare kommer
bandet att flyttas ti11 vänster och snålas den flyttas bandet
till höger. Faktiska mätningar under pågående flygning visar att
bandet inte är 1000 RPM brett utan snarare c:a 500 RPM. Det är
ritat brett bara för att skillnaderna skall framträda bättre. På
figuren medför den 8B-iga skillnaden mellan sti.gning och dykning
omkring 14t skillnad i vridmoment och 6t skillnad i effekl.
Kompenseringen för ändring i belastning är precis rätt.

Hela ovanstående resonemang har ej tagit hänsyn tiIl. den
minskni.ng och ökning av bräns1eti1 I förseln som Iorsakad av
planets 1äge i luftenl åstadkommer hastighetsregleringen vid ett
vanl igt motorarrangemang utan pipa. Den regl eringen finns
fortfarande och göy systement ännu bättre. Det finns dock en
liten nackdel med detta. l"1ed den ärevvördiga Fox35:an är snåI /rik
sekvenserna , i loopar som föI jer efter varandra, aI I tid Iite



efter var man vi11 ha växlingen i motorgång i manövrarna.
orsaken tilI detta är att förändringen i bränslesugning orsakas
av förändringar i lufthastigheten i insuget Ii.ntake velocity].
Detta f1öde har en viss tröghetskraft och förändras ej
omedelbart. Långa insugningsvägar gör problemet än värre vilket
förklarar varför man givit Fox:en en sådan liten venturi.

När en pipa monteras på motorn kommer motorns
insugningmönster Iinduction characteristicts] att domineras av
pi.pan och inte av den ursprungliga portningen Iinduction tuning].
Pipan suger bränsle/1uft blandning genom motorn och trycker
tillbaka en del av det i cylindern som en funktion av varvtalet.
Denna kompensationsmekanism har en hel de1 kraft til1gängIig för
att övervinna trögheten i bränsle/luftblandningen i motorn därför
att den använder energi som annars skulle ha slösats bort. Pipan
åstadkommer först en tryckvåg som drar luft/bränsle genom motorn
och ut i pipan och sedan använder pipan en reflekterad tryckvåg
för att trycka tillbaka färsk blandning i cylindern.

Detta höjer höjer effektivt kompressionen och resulterar i
mera vridmoment. Detta svar kommer j-nom en arbetscykel .

Fördröjningen har försvunnit ! Dessutom är den energi som driver
dessa tryckvågor energi som annars sku1le ha s1ösats bort i form
av oväsen. T.o.m. en icke dämpad pipa skulle vara tystare än en
tungdämpare.

Nu har vi kommit så långt att vi har täckt 90t av teorin om
motorn och är färdiga att gå ti 1 lbaka ti I t historien om
utprovningen. Vi hommer då att tala om hur man finner den rätta
längden på pipan och vad Som händer om det blir fel i någon
riktning. För att göra detta måste vi diskutera hur en pipa
fungerar i blodig detalj. Sedan kan vi prata om propellerval.

Id6n med ett avgassystem bestående av en avstämd pipa gär
1ångt tillbaka i tiden och den som hittade på det var enj.ntelligent figur. I sin rena speedtiilämpning är varje mått
knutet til1 någon aspekt av porting eIler volym i motorn. Dessa
motorer är mycket känsliga för justeringar och bara användbara
under en enda specifik belasting och ett enda varvtal. I andra
änden av skalan kan rnan använda sig av en pipa som ger en måttIig
ökning av vridmomentet (f0-20t när den är stämd) över ett bredare
varvtalsband - Stunt arrangemanget IThe Stunt set-up].

Först tar vi det det kritiska Speedfallet för att det är
1ättare att diskutera. Låt oss börja med det ögonblick då motorn
tänder. Efter c:a I00 graders vevaxelrotation öppnar utblåset och
avgaserna strömmar ut genom utsugningsröret Iheader :
kopplingsröret meIIan utsug och pipa] som har konstant diameter.
F1 ödeshinder och skarpa krökar bör undvikas inom detta område.
Efter ytterligare c:a 20 grader öppnas insugninsporten. avgaserna
som rusar fram i utsugningsröret har samtidigt nått fram ti11
sjä1va pipan där dess expanderande kon börjar. Gasernas
tröghetskraft tenderar att hål1a hastigheten konstant så när
gasflödet tvingas att strömma genom en större pipa så faIIer
pIötsligt trycket. Detta tryckfall åstadkommer en tryckvåg och
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Efter att ha varit öppen i 110 grader stänger
insugningsporten, men avgasporten är fortfarande öppen när kolven

" stiger. Under denna tid, sedan insugningsporten öppnade har
avgaserna färdats genom pipans expanderande kon fram till dess
konvergerande el1er reflekterande kon i slutet. Den konvergerande
konen tvingar trycket att stiga (precis som den expanderaden
konen tvingade fram ett tryckfall) och denna tryckvåg reflekteras
tilibaka mot avgasporten. om pipans 1ängd är rätt inställd så
trycks den sista färska bränsle/luft blandningen tillbaka in i
cylinder precis före det att avgasporten stänger. Blandningen
komprimeras och tänder - och vi är tillbaka där vi började.

om tidsinställningen av händelserna är precis som beskrivits
då blir den erhållna effekten maximal. Man skal1 också notera att
om ingen tjuddämpare vore ansluten ti11 pipans slut då skulle
medelbakåttrycket vid utblåset vara no11, e1ler ett mycket litet



värde. Detta är definitionen på resonans. Detta varierande tryck
brukar ledas vidare til1 tanken och används för att åstadkomma en
rik/snåI brytning, som i t.ex. Foxen (observera skillnaden meIIan
tik/snå1 brytning och bromsverkan hos motorn som saktar farten på
planet när det dyker fdetta förstod jag ej först men det är nog
att Dean Pappas vi1 1 förtydliga skil lnaden me1 lan engelskans
break=bryta och brake=bromsa] ) .

Hur bär sig pipan åt för att begränsa det övre varvtalet??
Låt oss antaga att den har justerats till att vara alltför lång i
ovanstående beskrivning. Som resultat får den reflekterade vågen
ingen chans att utföra sitt jobb före avgasporten stänger. Om den
reflekterade vågen är lite för sen då kommer inte den fuila
mängden av bränsle/luft blandning att pressas tillbaka in i,
motorn. Mindre blandning betyder mindre effekt eller uttryckt på
ett annat sätt; den verkningsfulla kompressionen i motorn har
minskats.

I ytterl ighetsfal I et, om pipan är så 1 ång att den
reflekterade tryckvågen inte ens når tillbaka tilt utblåset ( den
färdas med ljudhastigheten i. het gas) då dras bränsle/luft
blandning fortfarande grenom motorn av det tidigare vakuumet. När
utblåset stänger vid den tidpunkten då finns där mindre
bränsle/Iuft blandning i cylindern än om det ej hade funnits
någon pipa a1 1s. Den verkningsful 1a kompressionen och
vridmomentet är nere i kä11aren någonstans.

AIII vi nu har att göra är att se till att avstämningen ej
blir al Itför kritiskt. Längden på pipans expanderande kon
bestämer hur 1ång vakuumpulsen kommer att vara. I fal1et med
speedpipan är den precis lagom lång för att åstadkomma en puls
som varar tills det finns en rak fIödesväg från venturin ti11 det
öppna utblåset. Om man bIåser genom i venturin och vrider
vevaxeln fram och tillbaka kommer man att se att detta stämmer
för en kort bit av varje arbetscykel. För vårt ändamåI kan en
1ängre men ej lika potent vakuumpuls åstadkommas av en Längre
eller mindre kraftigt expanderande kon.

Den reflekterande konen Ikonvergerande delen av pipan] är
konstruerad för att skapa en tryckpuls som precis täcker den tid
då insugsporten är är stängd och och utblåset fortfarande är
öppet. Detta är den tidpunkt då man trycker tillbaka bränsIe/luft
blandning i cylindern. Äterigen så medför en grundare, ej lika
tvärt avsmalnande kon, att tidspassningen ej är Iika kritisk.

Båda dessa önskvärda sakerna åstadkommes i den Nya Kraftens
Pipa [the Future Force Pipe, detta låter ju lite löjligt så jag
kommer att kal1a den för Stuntpipa i fortsättningenl. Man har
även lagt till ytterligare en liten förfining. IstäIlet för en
reflekterande kon så finns här två bafflar Ibaffel = tvärstäl1d
skival. Den första har ett stort hål och den andra ett mindre
hål. Verkan av denna "trappstegskon" är att den åstadkommer en
1ängre tryckpuls som håIIer sitt maximal tryck under en 1ängre
tid med snabbare stegring och fal1. Resultatet är en större
uttnyjbart varvtalsområde Ilarger sweet spot] med ett abrupt slut



på effektökningen när varvtalet går över ett visst värde.
resultat av konstruktionen biir effektökningen rela+"i-vt
öve:. ett va:talsmiåde på c:a 2000 RPM så att pipans 1ån9d
ej justeras för varje förändring i
f örändr:ng av varvlid i cirJeeln.
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Der- var: al I iså den stora
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med Cess I åga vik+- genom at+,
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andra, f ör att i.nt.e
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varför Stuntpipan
'"ala om. iö:-;1 ele:'r

av kolf iber/epolrl'

Pipes? Of course. I ve been using pipes ali my ltfe

Pipkärran nummer 1

"To[a1 Impact". OS

1 vär1den just nu: Paul l{alkers
40 VF och Hunt-pipa. F6To: srAFFAt ptcc::cas
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Horn Kits Adjustablc Conirol Haodlcs N, tu ntt ra1 oE

- NERING'S

TOM DIXON
PO Bor 67116'6
Marictta. GA 30066

Catelogt3.0O

Engines- Magnum, Fox, K&8, ST, OS; Merco,Royal

Tanks, Mufflers, Props, Kits, Plans

8,redn-å ,d*
has lhc rvorld's largat sclcction of conrol-linc plancs

and quipmcnt, including lntd-to-find classics

Yntc todey for our cattlog. Tbc 83.0Octulog
chugc is tdunöz b Ic vi t h your lint ordct of 520 or morc!

IOO PARK AVENUE CARMICI.IALES. PA I5320

st pER pow.wowuo.lialf* 
*l"t

ORIENTAL

BUSTER

GAII-\Y

SUPER CHIEF
-Cl'D nl{f Ar{D trftl^rGrc-

U-CCllTDlOt SrtÄlr rurt
n .zaz.JOTl

R CLOWN

REI.iEGADE vIKIh.G

< TOI{.TO}r{

TonyDrago
2498 I Noeal St
Morcno Vattey. Ce fZSSf

TOMAj{ÄWX

,itfr72, ;;-l It i n rtr u r r n o ws k iiW 
LYili?i*Ji*,'*,

\..Pro-Squåt Prrxhrcts (20t) 44G605 prtc Crrrtog''--_--/
'EVERYTHING YOI.]'LL EVER NEED IN STUNT'

Kits. Plaos Vidcos. Control Systcms. Finishing Supplics. Pipcs. Adricc

Yj',':::;, ,{ . t $:#ä,.*
Work!" ^b--

,ecö4(,tcea SA.S.EFORAITAI.OC

T&L (ST) .5l...Brian Eathcr Products: Whccl Pants. C,/F .l-Bladc
Proos. Tonquc VulJlers. Control Componcnls. Vcnturis. Tanks.

T&L'(OS V-F) 40. T&L (OS ) ll, PAVp.{ Rub-on Lrttcring Shccts.
"Finishing Fricnd" Holding Firturc for Painting

Hiqh Qualitv. Custom-Machined
Aii'ca t urcd in F' f; in g,lf o<1 t i s a n<1, tV t xJ cl A w a I t o n

No Flying
Can't Fly?
Humbug! Call Me.

Partner? BobBaron
.1957 I)ana Dr
Kcnncsaw. G^ l0l'1'1
(10.1)924-1366

'',Y.'11 11t'ld ()rrc firr Yot::-

Aldrichcflt1A Models

srLrNT SgfgeM.Aldrich
ENGINES llöz! laft-lto$'n _^^..
A SnECTALTY 

ir"iriår'å13;,'cxas 
/ö''r'1 sä82tu

U.C"t
AAC A AåC cylitrdd ffiUbt, ST,16 qt(). StdlPlgc'd Ttnl4!

Crtm ogirc mrt --ie itc-hdbt ipiin f di.*L

AEROPRODUCTS

Prccision Stunt Engines (Stock & Rcu,orkcd)
Stuntcralt Foam Wings. Stabs & Orhcr Componcnts

'' Bolly Props & Pipcs. Complete Linc
Custom Kits. Old Timc. Nostalgia & Modcrn

Plans. MufTlcrs, Aluminum Gcar, Hardwarc. ctc.

SENDS.A.S.E. FOR AITAL(rc &, PRICE

RandySmith
1880 Sccoic Hwy
Sncllvillc. GA 30278
(404)979-2035

Hoåöf Supplia

Randolph Dope James Correll
Many cotors iij'j f;:?I'X i';.
Controt Line Kits (812)e14-55s7

Scnd S.A.S.E. for Color Chip Chart & Complctc Product List.

CAROLINA - TAFFINDER
fAFF's
#=

8145 Delhi Rd
N. Charlcston. SC

2941 3

(E03) 551-il 59

ffi
I cn*-ror-tnt r,rrrs flI rrxrrlow a srrm o ileffi#
Scnd S.50 lor Catalog

:StlT:,*&con,cn,s
MODEL E"r P.ot..io^

FUEL Hcevy-Duty Linc Cirps

S
S
T

Rol&BobMcDonald
28746 Wesrficld

Livonia. M I 481)0
(.r I l) .12 l -.1.1l0

H.D. I /8'Elevator& trlap Horns
Home of the SST Tongue Mu{Tler
WE Have Heavy Bellcranks!


