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Somlligo modeller kon rekvireros frön Fibs Modellflyg-
klubb, box 1t8, Slockholm.
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vid rekvisilion.

Vid leverons på poslen lillkommer porlo.
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derllgl moleridl (utom lim), rilning i full skold jömte orbetsbeskrivning

Kotdlogpris Kr l:25 pr st.



MODELLFLYGETS A. B. C.

Hand,led.ning för mod'ellflYgare

av

Svs,N WsNtzeL
under medve rkan av slöjdinspektören

vid Stocklrolrns stads folkskolor Gunnar Nilssort

oclr folksholläraret Paul Rönne

UTGIVEN ÄY

Folker iBild

s.r-iTlD UPPLAGAN

CoPr/;gltt A.-8. FIB
CDN'TRÄLIRICKERIET, ESSDLTE Ä8., STOCKrIOLIT 193?



FöRORD.

Vi modellbyggare har inte samma möjlighet att lihsom honstruh-

törerna av rikliga flygmashiner utprova och vetenshapligt beråkna

våra händers vcrh i vindtunnlar och lilinande' Ätminstone lills vi-

dare lårr vi nöja oss med ait i pralitilien steg för steg treva oss fram

tiU en lycklig lösning, till uppnående av båsta möjliga resultat med

våra modeller.
Visselligen är gruDdreglerna desamrna {ör flygning med en modell

son då ået gäller en riktig flygmaskin, men det föreligger dock

en dcl skillnactcr som man först på senare år kolrmit under-

{und mecl. Sålunda hal man tidigare haft för sig, ått om t ex' en

vingsplygcl (fig. 22) av viss fot'm visat sig lämplig för ett rihtigt
pf"",-a"" iiven shulle vara det för en nodell' Så är emellcrtid inte

otttia fott"t, och delta beror på den stora olihheten i den hastighet

varmed de båda typerlra rör sig fram genom luften'
Även om det inte nödvåndigtvis erfordras någon större grad av

vetensliapliga och matematiska hunskaper för att bli eu framgångs-

riL moclellliygale, så lian en handledning i de enlilaste glunderna

dock vara av den största betydelse {ör nybörjaren'
, N'Iodellflygcts A. B. C." gör på intct sätt anspråk på åll vara

en uttömmande avhandling om motlellf lygning, utan vill på ett

enkelt och låttfaltlist sätt vara till hjålp för varje nybörjare eller

{ör clen som redan sysslat med rnodellflyg men av en eller annan

orsali ej haft framgång dårrned.

Till ;löjdinspehtören virl Stockholms stads folkskolor, hert' Gun'

nar Nilsson och folkskolläraren herr Paul Rönne ber jag att få fram-

föra mitt hjärtliga tack för tleras benägna medverkan vid utarbe-

tandet av denna broschYr'

tury



LUFT ÄR INTE >BARA LUFT>.

De flesta av oss ägnar vål sällan en tanke åt luften, uren då denna
är dct element i vilhet våra flygplansmodeller rör sig, bör utan äga

ålminslone någon l<ännedom därom.
Luften är sammansatt huvudsahligast av syre och kväve men in-

nel.råller ochså andra gaser, vattenånga och åven dammpartiklar.
\{an vet inte hur högt upp luftlagret str'äcker sig. Säkert är att det
har en höjd av flera mil, samt att luften blir tunnare och lättare
ju högre upp mån komrneL. Det år sålunda en betydande luftpelare
vi har' över oss.

Då 1 hubikmeter lufi våger c:a 1,3 hg förstår vi, att denna väl-
diga luftmassa måste utöva ett betydande tryck. Man beråknar
ochså att trychet på 1 kvdm yta vid havsnivån är inte mindre än
c:a 100 hg.

Av detta torde f|arngå, att luften liksom vattnet är elt åmne sorn

har en viss täthet och därför måste göra motstånd mot varje kropp
sorn förcs fram dåri. Det är ocliså av denna anledning man anvån-
der sig av s. k. strömlinjefolm på bilar och flygrnaskiner för att
crbjuda luften så litet motstånd som möjligt.

Luft är' således inle >bara luft>. Det är strömmar i luften, som

sätter trädens grenar i r'örelse. Det är ochså strömmar i luften som
pressal mot våra ansihlen och som åstadhornmer vibrationer i flyg-
planets stag och linor. Yi lian inte se lufter men vi erfar dess verk-
ningar.

Med denna hunskap om luften är det lättare att förstå flygnirgens
leori.

NÅGRA ORD OM FLYGNINGENS TEORI.

Om man har en plan skiva och drar denna efter sig i ett snöre,
fiist vid shivans ena hant, han man få shivan att glida fram hori-
sontalt (vågrätt) genorn luften (fig. 1). Den stiger emelleriid inte.

Fåster rnan däremot snöret vid skivan liksorn på en drake (fig.
2) uppför sig shivan precis som en sådan, d. v. s. den stiger uppåt.
Varpå beror då detta?

En plan skiva, som i en viss vinkel föres fram genom luften, ut-
öval utom genom sin tyngd ochså genom rörelsen framåt ett tryck
på underliggande luft (fig. 3), som dårigenom hoppressås och sam-
tidigt åstadkommer ett mottryck uppåt på skivan. Ju snabbare



skivan föres framåt, desto störle blir upptrycket, d v s den kraft

som pressar skivan uPPåt.

Deita gäl1er lulten på skivans undersida På översidan blir verkan

"n 
or.tn.r.r. Luftmassan delas av framhanten, oc}r fötjden blil virvlar

över och bakom kånten (fig. 3). Dylika luftvirvlar verkar starht

bromsande.
Genom att ge översidan en sYag Yälvning kan man minska denna

Fig. 1.

olågcnhet, och vi har då hommit flam till den folm eller profil

(gciromshär'ning), som - med stör're eller mindre avvihelser - it
utmårliande för en flygmashinsvinge (fig 4)'

Man har funnit att tlet till följd av den hastigare luftströmningen

på övelsidan här uppstår en sugkraft. Förhållandet blir detsamma

iom 
^ed 

ett s. k. fixdrrör (fii:1. 5). Blåser man hårt i röret A' upp-

står en luftförtunning (vakuum) i B, och vattnet eller vätskan i
flashan suges upp genom röret-

Fig.2.

Fig.3. Fig, 4.

Det finns ett myclict roande experiment, som kan övertyga var

och en om sanningen av det som sagts ovan. I{lipp till ett par kar-

tongremsor'3-4 cm b|eda och 15-20 cm långa, forrna dem enligt

fig. 6 och tråd upp denr. på ett par nålar. Blåser man i Pilens rikt-
ning skulle man tycha att pappbitarna borde skiljas åt Så sker

enellertid inte, utan i stället suges de mot varandra'
Vi ha alltså hornmit underfund med, att på undersidan av en

vinge i r'örelse verkar en kraft, som trycfter vingen uppåt och på över-

sidan en liraft, som suger den uppåt Denna senare kraft är f' ö

den störstå. Av hela lyftkraften, d. v. s summan av de båda kraf-
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terna, kommer ca 2/B pä översidan och
1/a på undersidan. Hårav framgår, att en

vinges översida spelar en betydligt stör'Ic
roll än dess undersida.

N{onterar vi vår shiva som en Plan
vinge på en stav och ersåtter snöret med
en propcller som dlives av en kraftliålla,
har vi hommit fram till det enklaste slaget av modeller (fig. 7), när-

rnast motsvarande exemplet på fig. 1. Den lian genom propeller-

kraft föras framåt vågrätt men inte stiga utan hjålp av lröjdroder.

På fig.8 har vingens framkant höjts något, fått s. k. instiillnings-
unkel, och modcllen liknar då närmast vår' dlake på fig 2. I'Ied

propelleln som dragkraft i stället för snör'et kan vi få modellen att
stiga, och stigförmågan blir båttre om vi bytel
ut den planr vingen mot en med välvd profil
(fis. e).

För att vår modell skall kunna flyga erford-
las emellertid en del anordningar för jämvikten
(slabiliseringen). Vingen måste först och fråmst
placeras så att modellen intar jämviktsläge, om
man hänger upp den vid vingspetsarna. Tyngd-
punliten shall alltså ligga ungefär under rnitten
av vingens djup (: avståndet från fram- till
brkkant) (fig. 10). Vidare måste modellen un-
dcr flygningen äga höjdstabilitet, tvärstahilitet
och kulsstabilitet.

Höjdstabilitet uppnås med stabilisatorn, vilken närmast liknar en

mindre vinge {fig. 11), och som förhindrar planet att dyka eller

stegra sig. Om modcllen skulle vilja gå på nosen biir stabili-
satorn anblåst på översidan och pressas nedåt. Samtidigt reser

sig nosen, och planet återfår jämviktsliige (fig. 12). Stegrar sig

dåremot modellen, sker anblåsningen på stabilisatorns under-

Fig.5.

sida, varigenom modellen återtar not-
mallåge.

Tuairstctbilitet, d. v. s. jrimvikt i sidled,
erhålles genom att ge vingen s. h.

V-form, vilket innebär att vingspetsarna
ligger högre ån mittpaltiet (Iig. 13). Hur Fie. 7.

.,

Fig. 6.



verkar då detia? En plan vinge har
större bärande yta än en lika lång med
V-form. Alllså ju slörre Y-formen göres,

desto mindre blir vingens bårighet. Om
vingen skulle inta ett läge som på fig. 14,

Fig. 8. d. v. s. att modellen lågger sig på sida,

erbjuder den vånstra halvan en effektivare yta ån den högra. Den

förra äger följaktligen större lyftförmåga, lyftes uppåi, och model-
len intar av sig sjåtv (automatiski) jämviktslåge.

Kursstabilitet åstadkommes med hjälp av fenan (fig. 10-13).
l)en gör samma tjänst som rodret på en båt.

Såväl stabitisatorns som fenans storleh blir beroende av avståndet

till vingen. Kroppen på ömse sidor om tyngdpunkten, se fig. 10'

vcrkar som en tvåarmad hävstång. Ju långre bort stabilisatorn och

fcnau befinner sig från tyngdpunlilen, dcsto mindre lian dessa göras.

Det hittills nämnda år endast en mycket liten del av allt det som

Fig.9.

sliulle kunna shrivas om flygpla4eis rö-
relse i luften (aerodynamihen). Läsaren
bör emellertid ha fått ndgon kännedom
därorn, och i fortsättningen skall endast
den prahtiska sidan av modellbygge och
modellflygnilg avhåndlas.

OLIKA SLAG AV MODELLER.

r\{odeller han indelas i följande tre huvudgrupper:

I. Repliknocletler. Förminskningar i skala av riktiga flygmaski
ner (miniatyrer), som i allmänhet göres massiva och sålunda

inte kan flyga (fig. 15).

1I. Skelemodeller. Även dessa är miniatyrer i skala av riktiSa flyS'
rnasliiner, men de år inte massiva utan byggnadssättet överens-

ståmmer mer eller mindre med förebilden (fig. 16).

Av denna typ kån man få se verhligt
vackra och verklighetstrogna flygmaski-
ner. Deras flygförmåga är ernellertid rätt
obetydlig, och en del annonsers uppgifter
om enastående flyglörmåga måste man
ta mcd största försihtighet.Fig. 10.
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? Fmmkant'

IlL Flggande modeller. I motsats till föregående grupper är dessa
---' 

t oålt.o".ua" ej så mycket med tanke på ått likna de stora flyg-

-u.t in".nu utan framför aIIt för att få fram en god flygför-

-ag.. l"t år också dessa modeller vi i fortsåttningen uteslutande

skall avhandla.

Vindriktnns

IE 'l'

n

Fie. 12.
Fig. 13.

De flygande modellerna kan i sin tur indelas i följande:

L) lcke motordtiona, s. k' glir)- eller segetllggplan (fig' u)'
Dessa är ej försedda med motor av något slag De startas genom

^;;;.i". 
(ris. rsa), skjutas iväg (kataputtstart' 18b)'.eller. dragas

opp i futt"n mea lina liksom en drake (högstart' 18 c)' vid det senare

ioltitiu*å"t."u,,et kopplas linan av åutomatiskt när planet f{tt

no:i,".a *ia" sedan f.itt kan'$litla fram genom luft6n (fig' 18)'
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får vi nog råhr.ra till det för-
gångna, i stål]ct har små

bensinrnotoler börjat anvån-

das. De är emellertid iinnrr

alltför dYla för att hunna

få lågon större sPridning'

Fig. 15.

I)essutorn måsle ntan vaLa en

mvcket vau notlcllill'gare' in-

rl"n n-r"r't ger sig i l(ast med

dvlilia svårhantelliga pjäser'

årför vi hrii-tiimnar denr åsido'

Såvil grrqlP A som B hrn

inclelas i staurlrocleller (lig'

19) oclr ftr'oPPsrnodellet (lig'

20). I det förra
fallet uPPbåres

rnodellens öv-

riga delar av en

eller ett Pat enh-

la stavar, i det sc

nare fallet av en

met ellel mindre
uppbYggd kloPP'
sorn liliides med

fan6r, P:rPPer el-

ler tYg.
Fig. 17.



MATERIAL FÖR MODELLPLANS-
BYGGE.

Balsa är ett sydamerikanskt träslag,
som är ungefår hälften så tungt som
kork, och som genom sin lätthet revo-
lutioneråt hela modellflyget. Den balsa
som användes för modellbygge måste ut-
väljas med den största omsorg, och den
ståller sig dirför också lämligen dyrbar.
Grövre dimensioner sågas, men finare
shärcs ut med t. ex. ett rakblad.

Furu, björk och spruce (uttalas:
splus). Dessa tråslag använd€s numera
mesl lill gl id pla nsnrodeller. Spruce är en

sorts amerikansk furu, lättare och mer
rahvuxen ån den svensha.

Flggfanfu. Två- eller trelagrad ply-
wood (uttalas: plåjwod) kommer ofta till
anv,indning inom nodellbygge för spant
och spryglar eller där extra förstårkning
erfordrås.

Banbu. Spjålkad sådan var det vanligaste materialet för en del
år' sedan. Bambun är mycket lått att klyva till önskade dimen-
sioner men fordrapbasning, för att rätt kunna fylla siit ändamå].
Närmare härom i fortsättningen. Nurnera användes bambu mest till
vingspctsar, landningsställ och stjärtplan (: stabilisalor och fena).

S. ft. reeri (uttalas: rid) eller rctting. Förehommer mest i runda di-
n.rensioner, år något lättare och mjukare ån bambu men anvånd-
ningen är ungefår densamma.

S. 1:. japanpapper. Ett mycket lätt och sest papper, tillverkat av
risplantans fibrer. Det har så gott som fullständigt undantrångt siden
som beklädnadsmateriel när'det gäller lättare och mcdeltunga mo-
d.eller. Bambupapper är tyngre men ocliså stalhare, var{ör det många
gånger får ersätta japanpapperet dår större hållfasthet erfordras.

Siden var tidigare mycket vanligt sorn beklådnad, men då det år
r'ått svårt att arbeta och handskas med, användes det numera ute-
slutande till större och tyngre modeller. I detta samrnanhang yarnås

Fig. 18 a.

Fig. 18 b.

!ig. 1ö c.



1ör' att auviind, koustsiden Dctta Ir'älcs

ellel löscs upp av dc flcsta irnpregnc-

liugsncdel.
Intpt'cgtrc nr1 cllcr s. .k. tlope (uttrlas:

cLip) bcstir i de ilcsta fall av en cellu-

loseliisnirti;, soln strylics 1l.i nro'!cl lrllnlts

bekliidnlrl lör'att spiinna dcn,3-iira den

luitliit och nlo ts trindslirå [ t iS nrot lrt]it'
Belselittt eller stglint äl' ctt i vatlcll

olösligt lin, sonl S-cuollr sin egcnsliap ltl tolha snalll)t numcra slr

s-otl. som uleslulalldc anviilrclcs för' motlcllbygge Det kln nalulligt-
vis r:r'siilt:rs llv dc tlcstll al]tlrl snit] rb Iolliandc liursollel blott de ;igcr

erloltlcllig Linrluitrgsfilt uirga. IJalsalim går' ei alt auviind:t P:i ful(-

tigt tlii. Iirrlliur :rtl iitrtlcs av mitng.a rncn torliaL llel]'dligt litngsaln-

ruuIc. I)c litruu:rdc <lcllrrlra r1lisle dillör' sittn i spänn ulldcr lorli-

ningsproccdnlcn.
I'lkirot rticl hnr 1ri[t cu mycliel stol auviindning inotn urodcllllygget'

Nrulclt srtlttIijtcs lllich'agen sritilan i olilia ljoclilek' vtrigctlotn n:rn

slippcr (lel svitlt och ilrlantl omiijliga u'bctet att siiilv liita dcn'

Lirrnrrrti. Fiit dc fli:sta rrolorthivna modeller anviindcs gunnri :'ruI

tt'ivmcclcl. Iilalilelcu mirstc vall den biista möjliga 1ör atI liunna

rnolstli clcn stor:t plillcstrtittilcn vid uppdraguingcn l tttltrlinliletl

linnes oclisi fii tlotlcllplau siilsliilt tillverliad gummisttotld i oliha

dimcnsioner.
Dcrr urllclit:l sotn hiir omrliilrlllts iir den som fölcträdcsvis liom-

mel till auviiuilnirrg- ilonr urodclllll'gg-c Nalurligtvis linucs det oclisit

cu hcl dt'l ltttultn sout tlocli
spehl t'l i)clY(lliSt ll1crA Lln-

rlcroltltrutl loli. r'atlirl tlllrt lliit
l'iir'lriqris.

VILKEN TYP SKALL IAG
VÄLJA?

l)cu soru iilrrll:ll li-Yggll eu

nrodt:ll rniistc liirst och fi'älnsl

!,iijra lilut lii| sig vilkcn t1'p
(let slirll yala. Ili]r' dcu sit

mJ,cliet sonl möiligt lilina

10
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eD rihtig flygmaskin eller skall del endast vara avsedd att flyga

med? Kan man då inte flyga med en modell, som är en för-

minskning av ett stort plan? Visst han man, men inte så bra som

mcd en som år sårskilt lionstruerad för flvgning. En riktig flys-
rnashin har nämligen en jåmför'elsevis tyngre motor' än en rnodell,

och motorn är i de flesta fall placerail frarnme i fören' På en modell

dåremot kornner gurnmisnodden till största delen att ligga hakom

tyngdpunktel. Är' vingarna fåsta, vilket nästan utan undanatag år

fallet på en skalaurodell, uåste denna dårför onödigt mycket belastits

i noscn rned >tlötl viht>. Nliniatyrplanet rnåste dessutom för'ses med en

jåmförelsevis stör're propeller än förebilden och saknar dessutom den

självstabilitet som erfordras för att kunnå flyga utan förare. Man får

ditrför lov att öka yingens V-form samt många gånger även stabi-

lisatorns och fenans stolleh för erhållande av nödig stabilitet.

Allt detta gör att man måsie äga en stor erfarenhet av modell'

flygning för att liunna uppnå goda flygresultat med en shalamodell

Dessutom måste man liunna bedörna vilka typer som är lämpliga,

då en stor del är absolut odugliga iill flygning. Skalamodellerna är

eruellertid ett ypperligt åshådningsmaterial för den sorn vill lära sig

hu| de oliha tvperna av de riktiga maskinerna ser ut.

Är den tilltånhla modellen endast avsedd att flyga med, bör man

åteligen ta sig en funderare. Det är nämligen på detta ornråde som

på cle flesta andra, att man rnåste låra sig krypa innan man kan

gå, cl. v. s. man sliall börja i rätt ånda för att inte stöta på allt för
stora och kanshe oövcrvinneliga svårigheter,

Det dr nog sd frestande, Qtt redan från bfujan ge sig i kast ned
en au dessa :itora, ulcktQ mocleller, nen en ngböriare lcan inte ltrat-
tigt nog aunidas hiiLrifrtitt. Vi hår sett rnånga avskräckande exempel

på, hur såvål yngre som åldre nybörjare misslychats därför att de

börjat med för svår modell. Det är bortkastad tid och bortkastade

pengar, för'så vitt inte vedcrbörande härav 1är sig att han begått

ett misstag, men tyvärr inser han sällan detta.

Det kan dt)rföt inte nog oftct och nog ktattigt ftamhdllas, att en

ngbörjare skall börjet mecl en enkel, lättbgggd och billig nodell'
X{an kan låra sig lika mycket, och man kan ha lika stol glädje av

en sådan som av en stor, Fördelen är, att den enkla modellen kostar
lilet, tarval kort tid att bygga - 

man hinner inte bii otåIig och sluta
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7

med arbetet - 
och går' deu sönder är det lätt att för en billig pen-

ning ersiilla dcn "kadlde 
delen'

Börja dårför banan som modctlflygare med en enhel glidplans-

eller s'tavmodell, men se till att få en sorn Ni kan lita på' en som

iiar ftirutsattningal att liunna flyga bra Orn Ni vet-att andra Lunnat

Sö.o Soao {lygtider mecl en sådan, och att den inte endast enligt

ippgifa* i nrlionr", flygel bra, clå kan åven Ni göra det' om byg-

gaiidet och tlimningen sher på rätta såttet'
- 

En nrrnol, sah sorn en nybörjare bör se upp med' är' att inte få

en för tung modeLl når det gäller en motordriven sådan En tung

motleLl må.ste närnliger flyga snabbt, och ju snabbare en rnodell

flygel desto menligare inverhar varje fel i Lonstruktionen 
- 
För att

."rirltut"t skall bli bra fordras här att varie del utföres mycket nog-

S..t", ,,ln"a ett verliligt precisionsarbete, och det år inte säkert att

irbO.jtr"n lian utföra ett tlylikt' En lått modell' en som flyger sakta'

kan många gånger vara ganslia skev och åndå flyga'

XIan bt itttt,i Ulrlo med en littt tgp, helst en au balsa'

RÅD OCH ANVISNINGAR FÖR MODELLBYGGE.

Ett fåtal verktyg elfordlas för modellbygge En lövsåg' några

borrar, en sliarp hniv, ett rahblad med hållare' en avbitar-' en

|und- och en flacktång, några klätlnypor, hnappnålar (he1st dekora-

törsnåLlar') eller nubb samt sandpapper är allt man^ behöver' Löd-

,ritSrg."jor' kan vara bra att ha, men lnan han också klara sig dem

för'utan.
En fullliomligt plan br'åda eller skiva måste man emellertid skaffa

.ig, "r "oln 
*o"t, ia. n. i fred, och som man ej behöver vara rädd

oå ,rt"r,. kan fåsta nålar och nubb i På dcnna bråda ritar man

,rfp a"tnf,;". av modellerna, eller också lågsel- tan tlti-S"" 1i:!i

Fig.21.

och bygger direht På denna, giirna

med ett genomsliinligt papper över

för att skydda ritningen.

6'-'-;----------

FiF,.22.
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Genomgåend.e lör allt modellbggge dr

att det fo rus noggrunnhet, noggrtnn-
het och åter noggrannlrct. Hur slarvigt

eller illa gjord en vagn eller kär'ra in är'

kan rnan alltid få den att rulla fram på

marken, bara man orkar dra den. En

slarvigt byggd modell flyger kanslie,

men utsikterna att den skall flyga bra

är mycket små' Under aila förhållan-
den har den inte några möjligheter att
göra sig gällande mot en fullt rihtigt

$iiord modell. Tånh på att en verklig

åt ena eller andra l.rållet, kanshe mycket
obetyalliga, men de finns där i alla fall
och åstadkommer skevhet. Vingbalkar-
na får således under inga förhållanden

sitta och spänna i sPryglarna.
Det slarvas ofta med utformandet av

fram- och bakkanter. Man limmar fast

Fis.23.

Fig. 24.

Fig. 25.

flygmaskin ailtid har en utbildad förare irs z4'

-"ä.o- håller planet i rått Iäge, men att en modell måste starta

och landa utan förares hjälp, d. v. s. hlara sig själv'

Vingen. Vi har lärt oss, att tlet är tack vare vingen som en modell

kan hålla sig flygancle. Den år följahiligen av den största betydelse'

Vingen år namUgen utsatt för siola påfrestningar speciellt vid dåli8t

våder och måste därför byggas med mycken omsorg'

Tillverhningen av spryglar är ett 'petjobbll, i synnerhet om det

rör sig om en vinge sotn avsmalnar utåt spetsarna' Är samtliga

spryg;r Ukå stora, bör man först göra en av hårt träslag eller helst

av rnetall, och anvånda denna som mall vid tillverhningen av de

övriga. Äunu bätire är det med två mallar, så att rnan han forma

alla spryglarna på en gång i enlighet med fig 21 I stället för shru-

u.. knn mnn använda nålar eller spih, bara man aktar sig så man

inte spräcker sprygelärnnena. Samrna metod går åven att anvånda

om sfryglarrra är av olilia storlek' Den ena mallen måste då vara

lika mecl den stör'sta sprygeln och den andra med den minsta'

Förekornmer i spryglarna utskärningar eller hål för vingbalkar'

får dessa ei göras för trånga. I annat fall upPstår lått spånningar

13



en fyrkåntlist, och sedan anser man allt
vara bra. Tidigare har emellertid {ram-
håIlits, att varje liten del bör göras så-

dan, att den erbjudel minsta möjliga
Iuftmotstånd. Frarnliantliste n rundas dår-
för och bakhanlcn göres spetsig (fig. 22)

En vingcs V-form varierar mecl mo-
delltypen. Ju högle upp vilgen är pla-
cerad i Iör'hålhnde till t1'ngdpunktelr,
desto ruindrc V folm clfotCras. Dtt p:i-
lasollvingat plan behövel sålunda min-
dre V-forrn iin ctt höSvinsat, och detta
i sin tul mildle iin ett lågvingat. I(om

Irig.27. emclleltid ihlig, att det år båttle med för'

ml clien in 1ör liten V-form. Iitt bra hjålpmedel 1ör' åshdliommar-
de av V-folmcn lilisom vid byggandet av vingen ltlr man av ctt

s. k. vingbädd. Dcn gör'es av {yra plana brådlappar i enlighct med

iig.23.
I{an lian basa fram- och balihant samt vingbalk eller -balkar till

crlorilerlig vinliel lör'e hopmontcring av vingen. trIed basning menas

att irnga listelna oclt därelter sätta dem i spånn i vingbädden för

att torlia. Ovannämncla tillvägagångssått är' emellertid förenat med

vissa r:isker. Är iute santliga listcr av absolut samma hårdhctsglad
intr-äI{al clet niimligcn {ttl de hårdastc i mer eller mindre grad åter'-

tal sin ursplungliga, ralia for'n cfter tolkningen.
Ett annat siitt är att bygfia helfl vingen lär'dig på ett pl:rnt under-

lag och giila små V-forn.riga inskärningar
i listcrnas övclsidn pri dc slällen där de

skall böjas uppåt. Vingens mittparti fäs-
tcs d:irpå stadigt på viugbiidden, in-
skiirningalna bestrykes rikligt mccl

bllsnlin, och tlcn önsliadc V-formcn
irslitrlkomrncs mctlclst lilossar, placcradc
undcr vingspctsarna. Vid dctta för'fa-
riDgssått bör rnrn cmellertid förstärl<a
inskär'ningsstiillena med surå balsabitar
pir cna eller brida sidorna av lislerna
(fig. 2a).

t4

Fig.

Fig.

R.--ÄvK
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Fig, 30. r'rg. 'r1'

En tredje nycket använcl metod är att bygga vingen i två halvor'

sorn sedan lirnmas ihop direkt cller medelst ctt plant mittstycke'

Även härvicl bör man vidtaga förstärkningsåtgär'del med små vinhel-

lilossar, ty en vinge är alltid utsatt för de största påfrestningarna

clär den år fäst vid kroppen (fig. 25).

Vingspetsarna tarvar ochså några ord De han göras av balsaflak

- 
rned ellel ulan utshärningal för att minsha vikten, s. h. lätthål -

ellcr också av bambu, reed ellcr björklist. Balsaspetsarna bör i de

flesta fall förstärhas metl på höghant ställda lister (fig' 26)' An-

r,åndes lister av bambu eller annat material rnåste de emellertid

basas. Kolia upp vatten i en kaffepanna, böj listen försihtigt över

turnmarna och för den fram och tillbaka i ångan till dcss Ni fått

ft'am den önsliade formen (fig. 27). Dessförinnan bör nran ha ritat
upp vingspetsens fonn på en bråda sårnt slågit i tätt med spik eller

nubb utnecl innerkanten. Listelna lågges utmed spiliraden ocl.r kvar-
l.råiles dår rncd nirlal eller liknande för att torkå (fig. 28)' Under

inga för'liållanden får de tagas loss förrän de är absolut torra'
Pianotråd har tidigare mycket anvånts till vingspetsal rnen rir

Fig.31.

nindre lämplig l.rärtill.
Kroppen. Om vingen år utsatt för på-

frestningar, så år' detta ännu rnela fallet
med kroppen. Dcn skall uthärda alla stö-

tar från hår'da landningar och störtnin-
gar, och först och sist shåll den stå emot

det inte obetydliga vridmornenleI från
gunmimotorn.

Det år i huvudsak två byggnadssätl
som mera allmälrt tilliiinpas; För det för-
sta den s. h. fackverkskonstruktionen (se

Fig. 32.
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fig. 11), som mest kommer till anvåndning vid lätta och medeltunga

modeller, och för dei andra uppbyggandet av kroppen på spant

({iS. 30). Dessutom har man den s. k. helbalsakonstruktionen, där

kroppssidorna göres av hela balsaflak, som sedan hoplimmas med

större eller rnindre antal lister som förstärkning' Detta sistnämnda

byggnadssätt användes l.ruvudsahligen till små typer' De är rela-

tivt lätta ått bygga, men det är en stor nackdel förenad med dctta

slags modeller'. Går gummisnodden av när den år fullt uppdrågen'

språnger den ofta sönder hela kroppen, och man får iov att bygga

en ny, ty den går sållan att laga

Longerongerna (uttalas longsjerång), d. v. s' de längsgående lis-

terna i kroppen, måste utväljas med den största noggrannhet Om

de inte är av sarnrna hårdlietsgrad, blir kroppen nämligen nåstan

ulan undantåg sned. Den som köpt en byggsats shall därför allra

för'st soltcra ut och lägga undan de hårdaste och till longeronger

lämpligaste listerna.
Vid iropmonteringen av en kropp med utsågåde spant av plywood'

bålsa eller dylikt, bör man anvånda sig av en gigg, d v s' en hjålp-

anordning. Drag för'st en rak linje i mitten och långs med en plan

br'äda och dessutom vinhelräta linjer för spanten med samma av-

stånd som på ritningen. Mät upp höjdskillnaden mellan underkant

på största spaniet och motsvarande kant på fram- och akterspant

Anskaffa två plana hlossar med samma höjd som dessa måll och

spika eller shruva fast dem på brådan vid märkena för för'sta och

sistå spantet.
Rita upp mitten på samtliga spant! Fäst nu första och sistå spån-

tet på sina resp. irlossar och det största spantet på sin plats på

bräåan. Se därelter under arbetets gång till att nämnda märken hom-

mer att sammanfalla med mittlinjen på brådan' Limma fast longe-

lon
Fis. 33

rongerna vid de tre spanten och passa

därefter in de återstående spanten på

sina platser och limma fast dem (fig. 29)'

Uian hjälp av en gigg är det nästan

omöjligt att få kroppen riktig. Den vill
alltid bli skev i ena eller andra rihtnin-
gen. Även vid byggandet i gigg bör man

då och då kontrollera att hroppcn står

vinkelrått mot brädan. Ett mychet brå

16



sått år att skaffa sig några vinliel-
räla l(lossar. som fästas på ömsc si-

dor av kloPPen för att hå1la denna

i räit läge under arbetet (fig. 30).

Rör tlei sig om en rund eller oval

kropp. Iian man använda sig al'

sarnma metod. Ett mycket vanligt
sått år emellertid att bygga den

,Pä/t

Fig. 34.

ll

i två halvor som sedan hoplimmas. Spanten delas på mitten' och

byggnadssätiet framgår av fig. 31. Vid kroppar av detta slag bör

lo."g1.otg".tt gå ett par millimeter utanför spanten (fig' 32) eller

o"tsa iai man lov att slipa av dessa mellan longerongerna Gör

man inte detta, kommer kroppen sedan tlen klätts att i längdrikt-

ningen likna en våglinje. Papperet krymper och dras ihop mellan

longerongerna och mellan spanten.

d"t und.u byggnadssättet, fackverkskonstruktionen, tiligår så' att

man direki på ritt.tittgett eller på en uppdragen shiss gör två exakt

liha sidor. som sedan hopmonteras medelst tvårgående lister' Här-

vid bör man alltid använda sig åv de förut omtalade hjälpklossarna

för att ej få kroppen skev. Vid tillskärning och avpassning av tvär-

libborna brister modellbyggarna ofta i noggrannhet Skårytorna

shall nämligen vara sådana, att de över allt ligga an mot den yta

de skall limmas fast vid

De stållen av kroppen som år utsatta för största påfrestningarna'

såsom nos, fäste för lantlningsstätl, vinge och akterkrok, bör för-

stärhas. Mycket vanligt är, att de gummisnodder som håller vingen

spänner sönder longerongerna, varför det inte skadar med några

extra tviirribbor runt kroppen, där vingen fästes Nosen klädes i
allmänhet med en ram av tunn plywood.

Skall man göra en trekantig hropp går man tillväga som i förra

fallei, d. v. .. lygg". två lika sidor. Dessa sammanhålles sedan med

en tråd, som lindas runt om och längs med de nedre longerongerna'

varefter man limmar fast tvårribborna, som snedskäres, upptill rnel-

lan de övre longerongerna. Tråden losstages därefter, longerongerna

snedslipas något på insidan med sandpapper och hoplimmas'

På grund av olika spänning i longerongerna har en kropp, hur

,rogo d"n än år byggd, ofta benägenhet att bli sned Detta han i de

flesta fall avl.rjålpas genom att genomdrånka longerongerna med vat-

17
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rrlg, Jc.

ten och sätta kroppen i spänn i rätt läge,

där dcn sedrn får sittå kvtr och torka
ctt dygn.

Nosblock och propcllcrlagring' Nos-
blochet bijl göras av mycket hård halsa

ellcr av hirldarc tråslag för' att liunna
motstfi en eventuell störtning, då nosen

oftn får la emot ncdslaget mot mallien. Balilc delen av blochei
sliall passa in i öppningcn på för'stt sPantet, och denna del uråste

vala tilh'iicliligt tjocli, 3-4 n.rm, för dcn händelse man nåsle pla-
cera ett nellanliisg Inclltln nos och blocli.

Laglingen av propclleraxeln lian bestå av ctt liimpligt lretalhör,
son bör gå gcnom hela nosblocliet. I handeln finncs sårskilda skru-
vår att anl'ända för detta ändarlråI. Dtt ånnat sätt att åsiadhomma
lagling iir alt av tunn mässingsplåt hlippa till avlånga cller lili-
sitliga bitar', i villia liål borras för propellcraxeln. Plåtbitalnas hörn
vilies därefler i r'ät vinliel (fig. 33), bcstrylies med balsalin och

lryckes in i triiet pfi ömsc sidol on nosblocl{et.

Propcllcraxcln bör' görrs av ralidragen pianotråd och ei tagas till
lör vcli. Annals liskcrar man att cftcr valje ncdslag bchöva råta
arcll. Boclinirgcn av hrokcn 1ör gr.unmimotorn sliall göras ned
ornsorg. Bland nybörjalna syndas myclict i detta ftll. Gunminotoln
måste liggl i axelns längdlilitning och inte vid sidan om denna, ly
dir rqrpstår brytningar och viblationcr (fiS. 34). Sc till ait fi'ik-
tionen mellan axel och lagling blil så litcn som möjligt!

Propellern, I de flesta modellb-yggsåtscl för'nybörjare medföljer
fär'dig cllel irtminstone i dct uåt't.t.trste färdig propeller, valför till-
verliningen av en dylik hår förbigås.

På modell Tummeliten (se ornslagets 3:e sida) visas cn propeller,
som docli är sfi enkcl alt den lian tillvellias i skolslöiden av ny-
börjaren.

För mera försigliomna modellbyggare låmnas emcllcrtid i slutet
av broschyren beslirivning på hur man förfärdigal en plopeller.

:

Fig. 36.

Liliaså ges auvisning på tvcnne slag av
fligång. tr{ed frigfurg menas, att propel-
lern, sedln gnrnrnisnodden iil utgilngen,
lriliopplas frrir axeln och sfilunda han
rotela fritt på dcnna. Iln stillastående
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dast fast i nos och aliter. samt ulned
longerongerna, mcn stylkan blir i detta
fall inte fullt så stor.. EIter. lolhningen
renskiires papperct utmed lianter.na med
ett lakblad eller klippes bort.

_ En runtl cller. ovrl kr.opl rnåsle hlliclrs
r Ilcrfl ollrSångat.. rlllsä nrcd liingsgående

pcn fordra. inte några siirsliilcla åtgärdcr. D"t'ä;-;;;; ;;; .,ö
på irnpregneringsmcdlet mecl en fin hår.-
penscl. Beträlfande vingen måste dår-
ernot vissa försiktighetsmått vidtagas för
att den inte skall bli skev. Beslrvk först
ena vinghalvans under.sid:r. När irnpreg_

lemsor.mcllan tvenne longeronger. I{rop-
3ll,ll llijl..:|li 1'.rö'; i"..'st svårbyssda e"",' u. o,,ä,,-,li;'nr'ä,
:::::.1.:Ioiij".: i.1e r,ör.rasa itu uii aen, ;;; ,,ix; .];äffi:ltangnlåra eller lrehaniiga.

Vinqen. En vinges undersida lilädcs alltid för.st. I{listra fast pap_peret vid fram_ och llahhanf sarnt vid spr.yglar.na och vili det gärnaom clc lörra. Om undersidarr är lätt, .så 
"erbjua* 

Or".rå"" 
"r"asina liuLvor. stör'r.e sr-årighctcr.. Vingspetsar 

""f, "riUp".ri _i,r," Ura
;l-as 

var_tör sig, octr specieltt-rirrgip"tr"rrru b;; ;;;;;'.;;._.".gIör all }li br.a. Om p"pp"r..k"rrt"r, rrrot dcn 1ra,;-.rr" ,pr"Sr" n.
lil:: ru 

l.]t'.r* intc fast dcn parauelrr 
"r"a ,p.yg"r;, ; äiiorn,lr..papperet..inte alt ligga an över spetsen, vitt eitrar riti rår;J 

"n 
_n..n.y'lior' Är prppe.ct r'ätt pilagt kommc. papperst n.rt"r, 'u]t"rr".t 

.ruuen ,)irSo. 5r\olll lranrgår av fig. 87.
Stabilistlor orft fenl. Beklöclnaden av rtrbilisrlor. oclr I.cnl ul_för'es pir sammå sätt sorn när det val fr.åga 

"", rli"g;,'Då a*.us li. stjär'tplarr i arlr'ånhet är. av tretydligt svågare l(onstrurrtion äDvinge och lilopp, l:ir nan se till lrrt 
"; "tie"r,o 

"pnno"."i ä^rr*,lör'all unrl-rikr sketlrct pri gr.und av tör kl.attiq t.,.r,,,o,,1rr"tiryrrpniug oeh illrplo{Dolinq. Ndr prpper.et fa,lrrat ortlin igt p:rstornnen skall dct krympas. Detta tillgår. .å, u,, 
"r." lfe.". i,i urtt.,

:"d ""- : h. fixör.spruta, cller ocliså hållcr nodcllen 
"rr. 

rtunO iångrn fi.rin l(oliande vårtten. Att använda pensel år ej tilh.ådligt, typappelet blir ytterst sliört vitl vaItenbegjutiiing.

"jX:"r.,1:1":::^"l:l,"il 
tont årcrstår art ir:rpresnera dct. Krop-

Fig.38.

I,i.. ,r
}l'''li
l ,-..,

Fie.37.
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neringsmedlet torkat så rnycket att det inte klibbar, fästes vingen på
eu plan bräda och hålles tryckt n1ot denna rnedelst tyngder eller häft-
stift runt om. I detta låge bestr.ykes översidan, och vinghalvan får nu
torka undcr åtminstone ett pår timrnars tid, ju långre desto båttre.
NIan får under inga förhållanden ha för bråltom under detta arbete,
ty impregneringen fortfar ätt spänna papperet långt efter alet ått det
verkar torrt. Andla vinghalvan behandlas därefter på sarnma sätt.

Stabilisatorn bestrykes först på översidan. Fenans båda sidor bör
bestryhas så gott som samtidigt {ör att inte den först impregnerade
skall draga ihop sig och Söra fenlrn shev. Visar det sig att skevhet
uppstått efter första stryliningen, måste man försöha rätta till detta
cller andra stryhningen genom att hålla dcn slieva delen i händerna
och vrida den rält nedan den tolliar.

Gäller dct en flygande modcll bör hropp och vinge implegneras
tre gånger, stabilisator och fena två cller tr.c orn det yisar sig att
de tål det. Förcgående impregnering måste vara absolut torr, innan
ny påstlykcs. De s. h. slialamodellerna får man för det rnesta nöja
sig med att endast vattenlirympa, då konstruktionerna i allmänhet
år för veha för ått kunna motstå ytterligare krympning.

MONTERING.
Vingen fiistes i alhränhet med hjålp av gummiband vid stav

eller kropp. Förd€len härrncd är. dcls att vingen vid hårda lancl-
ningar intc utsättes för lika stora påfrestningar som om den vore
fasl anblingad vid kroppcn, dels att man har större llröjlighet ti
god trimning, då vingcn är' flyttbar i oiika rihtningar.

Det vanligaste såttet iir fötjandc: Ett gurumiband trådes över var-
dera vinghalvan och placcras i niir.heten av mittspryglarna. Bocka i cn-
ligl.ret med fig. 38 en bit pianotråd som passar till kr.oppen. Gummiban-
den orn yingen halias sedu på l!.okarna på örnse sidor om l oppen.

Av samma anledning som i föregående bruhas gumrniband åven
Iör fastsåtlandet av den förenade stabilisatorn-fenan. Träd ett gum-
miband övel balire delen av kroppen. Placera stjärtplanen bakom
gumrnibandet, sträck detta upp över fenan och fåst det därefter om
sporrcn. Handskas emellertid försilitigt med de ömtåliga delarna och
använd ett mycliet tånjbart band för ändamålet.

Gummisnodden som driver propellern bruhar upphängas i större
eller mindre antal slingor mellan propelleraxeln och en krok i rno-
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dcllens akter. Är hakavståndet t. ex. B0 cm och mån skall ha tre
slingor', d. v. s. sex strängar', mäter man i allmänhet inte upp 1,g metergumni utan en något mindre längd, därför att snodilen ganska
snårt töjer sig. En slak gumnimotor i en liropp kan mrirrga iångerförstör'a cn modells glidflyht genom att ena gåugen samla sig i
fi'andclen och andr.a gången bahtill i kroppen. N{odellen blir där_
igenom örrsom fram- och ömson båktung.

Att tnontera in en gumrnimotor i en kr.opp kan vara rätt så be_
sviirligt, on man inte anvånder sig av något lijälpmedel. Ett vanligt
sådant är en järn eller pianotråd _ boct ad i åna ä,rdan _ _ea

GUMMIMOTORNS SKÖTSEL.
Gumrnisnodd air en yppcrlig kraf iälla för. modellplan, men den

rnåste sÄotrrs och skötas på rätt sått. N{an hör olta ilagomål över
att motorn brustit vid så och så många varv, trots att d-en u ovats
hålla lianshe det dubbla. Följdcn av att en fullt uppclragen motor
brislcl lian Lli att flygliroppen spränges sönder.

GlurIlni.nodden jllrsle varc färsk för åll kunna läla uppdr.agrrirrglill hiigsta anlal varv. Når den inte användes, bör clen föruaras påett svalt stålle. En burli innehållande talk och förscdd mcd tätt-
-slutande- loch är länrplig som förvaringsplats. Under. irrg, t.;.net_
landcn Iår gumnisnodclen undel längre tid utsiiltas för.dirät soll,ius.

vilken snodden
drages gcnom
kroppcn. Tråden
kan cmellertid
lätt skada klnd-
seln, varlör ctt
snöre försett med
en liten lyngd är
att föredraga.

Innan en gummimotor skall anvåndns
måsle den smörjas omsorgsfullt, helst cn
dag i förvåg. L;igg den för detta ända_
mål i ena handcn och stryk på litet van_
lig såpa eller specialsmörjning. Gnugga
diircfler.in sr nörjmcd let isnoddcn mellrn
handflatorna. Undvik emellertid för nvc-

{^f

Fig.3il.
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ket smörjning, iy denna stänker i så fall omkring och förstör mo-
dcllens klädsel. Likaså bör man akta sig för ati få sand, jord etler
dylikt på den smorda snodden. Även små hårda partiklar skadar
niirnligen gummit vid uppdragningen. Efter anvåndandet bör. mo-
toln ovillkolligen torkas väl ren och förvaras i talk.

En ny motor får aldrig dragas upp för fullt rned detsamma, utan
rnan bör,jar mcd ett mindre antal varv och ökar först så småningom.
Låt aldrig rnotorn vara uppdragen längre tid än som är nödvändigt,
ty dclta för'svagal gurnmit. Av samma anledning bör man dårför
anviindr sig av ett s. li. växelborrshaft för uppdrågningen, som då
slicl bctydligt snabbare än för hand.

IJur rrppdragning med våxclborrskaftet tillgår när det gäller en
ståyrnodell synes av fig.39. Är dct 1r'åga orn en kroppsmodell kopp-
las våxclborlshaltct lilL propclleraxeln och uppdlagningen skel fram-
ifi'irn, vrlvid iJummit str'åclies till minst sin dubbla längd. Man drar
pii dctta vis upp halva rttlcl yrrv och närmar sig där'efter sahta
nodcllcn undel irterstirende delen av uppdlagninglen.

I{ar m:tn inte någon rnedhjälparc till hands kan man ändå hlara
sig bra mcd några enkla hjälpmedel. Bocka en pianotråd i enlighet
rncd fig. 40 å, haha fast den i modellens ahter 

- 
eller om propellern

når'det gäiler cn stavmodell 
- 

sticli in ena foten i bygeln och dlag
så upp motoln.

För plopellral Iörsedda med frigång måste man göra sig en sär-
shild liroli att sätta i viixelborrsliaftet. Hur en sådan se| ut fi'amgår
av fig. 40 b.

Vill man ta reda på hur många varv en motor iål ått drågas upp,
Lostar rnan på sig utgiften för en dylik. Häng upp motorn på en
klok och drag sedan upp den som om den satt i en modell. Drag
Lrpp rnotorn tills dcn bristcr och hom ihåg varvanlalet. En liknande
nrotol i en nrodell får naturligtvis inte dagas upp liha mycliet, utan
rrran rröjer sig mcd c:a 80 % I& alt vara på den sålca sidan.

Tag alltid rcda på borrskaftets uppväxling. Är det vixlat 1; 4, får'
man följahtligen fi7ra varv på rnotorn för varj e varvpå växclbolrshaftet.

Sliall nan en dag göra många flygningar med en modell, bör'
rrlan ha ett pal leselvmolorer med sig. Det år nämligen så att gum-
mit ganslia snalt ) köttnar) och hr'ävcr vila för att åitcrfir åtminstone
det mesta av sin ursprungliga långd och kraft. Efter c:a 10 upp-
clragningal för fullt bvter man således motor.
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TVENNE SLAG AV FRIGÄNG
FÖR PROPELLER.

Å fig. 41 utvisar a nosblocket med
lagringen c för propelleraxeln b.
Framför nosblocket är en kula d
fastlödd på axeln. I propellern e
med sin lagring I är ett stift 9 av
pianotråd eller liknande inslaget.
Propelleraxelns framånda å skell
bockas i rät vinkel, så att propellern
inte mer ån nätt och jämnt kan

rotera fritt när den tryckes mot kulån.
Vid uppdr.agning och under gång strävar propellern framåt,

varvid den tack vare späuen g föl,jer med axeln. Dct år emel-
lertid en nackdel med denna frigång. Råkar man aldrig så litet

Fig.41.

stöta titl propellern bakåt, när motorn år uppdragen, blir axeln
fri, och motorn rusar ut på ett ögonbtick. _

Ovannämnda olågenhet slipper man ifrån, om
spär'ren g göres som på fig. 42. För att kunna
vippa upp och ned lagras den i ett aluminiumrör
som limmas och lindas fast på propellern.

RÅD OCH ANVISNINGAR FöR TRIMNING.

Vad fordras för att bliva en duktig och fram-
gångsrik modellflygare? För det första att den
modcll man valt har förutsättningar att kunna fly-
ga bra. För det andra att den år'byggd med stör-
sta noggrannhet. För det tredje tålamod och ut_
hållighct mcd trimningsarbetet.

Är modcllen på ett eller annat sätt skev måste
delta rättas till, och går inte detta måste man göra
en ny vinge eller vad det nu rör.sig om. Har be_
klådnaden på ett eller annat ställe blivit mindre
lyckad så riv bort den och kläd om. Vinge och
stjärtplan får inte sitta för löst fästade på krop-
pen eller staven, ty då ändrar de lätt låge vid häf_
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tiga vindkast och flygförmågan äventyras. Är en gummisnodd inte
tillräcklig så ta till en extra sådan.

Konsten att flyga med modeller år något som man endast kan
liira sig genom erfarenhet. Det är inte bara att dra upp motorn och
så släppa iväg planet. Det liommer man snalt underfund ned. Be_
gagna diirför varje tilffaill€ till att flyga, och anyänd därvid även
hjärnan.

Yare sig rnodellen flyger bra eller stegrar sig, dyker, går i spin,
med andr.a ord uppför sig honstigt, måste man lära sig föritå, varför
den gör .just så. Man måste ta reda på, om det ena eller åndra är
beroende pir konstruktion eller trimning, och man måste kunna
ai4rjälpa nröjliga fet.

Shall uran provflyga en ny modell bör man välja en så lugn dag som
nröjligt, ty dels för.enlilar defia saken betydligt, och dels är risken
1ör hvaddning aysevär't mindre. En vältr.immad, högvärdig modell
skall emellertid l<unna flyga ochså i dåligt väder.

I första hand gåller det att få fram bästa möjliga glidförmåga.
Grovtrimningen tillgår sorn tidigare nämnts så, ati vi"ngen ftyttas
framåt cller bahåt till dcss moclellen balanserar om den riilar på ett
finger nitt för vingens centr.um eller kanske en aning framför den
(fig. 10).

Om modellen kastas framåt skall den glida tiU marlien i en flack
bana. Slier utliastet med vinden måste det göras betydligt kraf_
tigare än orl dct göres mot vinden. Det sistnåmnda sättei ar tOr
övrigt det vanligaste. I(astet måste ske horisontalt eller snarare en
aning nedåt, rnen under inga förhållanden uppåt. Med litet övning
får man snart in dcn rälta teknihen för kastet.

Glidcr modellen för brant till marken flyttas vingen något lromdt.Stegrar sig dåremot plånet vid utkastet flyttas ,rinlen öoi,it.'Der,.r"
för'Ilyttning skall cndast ske några millimeter eftÅ valjc provhasl.
När man fiitt fram ett bra glid, gör mån ett litet mårke för ,rirrg".rs
plats på hroppen. Och så år modellen klar för sin första verkliga
provflygning.

Genom kåstglidprovet kan man inle fullt bedöma plånets glid-
förmirga, då höjclen och den tillryggalagda sträckan är för liten.
Modellen måste upp i luften. Drag upp propellern ett mindre antat
valv 

- låt oss säga 50 _ och släpp iväg modellen. Ilonsten ligger
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Fig.43.

nu i att få fram en god kombina-
tion av motor- ocl.r glidflykt. Det
gällde ju i fråmsta rummet glidför-
mågan, mcn först hanske det blir
nödvändigt att justerå motorflyk-
tcn, för ått man skall bli i tillfällc
:rtt bedöma den förra.

Slegral sig plånet under motor-
flyhten bevisar dctta att propeller-
axeln år för mychet uppåtrihtad.

Upplill rncllan nos och nosblock placelar man då cn litcn list i en-
lighct nred fig. 43. Om plalct dåremot inte vill stiga utan flyger hori-
son[alt år allting- bra. Då erfordras blott högrc varvantal för att stis_
lörmirgln shall liomma. Gål modellen dåremot brant rnot mar.hen
nåstc noshlocliet pallas på undelsidan.

Elter vidtagen justering av propelleraxeln drages motor.n upp oclr
Dlodellcn släppes irnyo iväg. Niir den llyger något så när bra, så
ge endast aht på glidförmågan ocl.r flytta vingen flamåt ellcr bakåt
orn så behövs. Shulle det här'vid visa sig, att vingen Iiomrner att
ligga för långt flamför planets tyngdpunkt, bevisar defia antingen
ått vinSen har för litcn instållningsvinkel eller att stabilisatorns
bakliant ligger ftir lågt. Pr.ova först med:rtt höja clenna en eller ett
pår mrn, och r'äclier inte detta till Iör att få flam god glidförmåga
så höjer man vingens framkant 1-2 mm.

Näl glidlönnågan är perfekt dr.ages motom upp i högre och högre
varvantal och förut nåmnda finjusteringar av pr.opelleraxeln före_
lages. Pallningslisten limrnas till slut fast på nosen eller nosblocliet,
nlen först sedan man 1ått fr.arn den r.ätta lutningen på axeln. Tänli
emellertid på att varje lendens till att stalla (uttalas: ståla), d. v. s.
stegla sig, måste bort hos planet, ty ju mer man drar upp rnotor.n
desto slörre blir. benågenheten att stalla.

Det nu sagda gäller en modell med löstågbart nosbloch. En stav-
ruodell är'i allmänhet inte försedd med sådant, varför lagerbocken
måste lossas och åter. göras fast sedan axeln givits den rätta rikt_
ningen.

Pir grund av gummimotorns vridmoment har en rnodcll benägeu_
het att vridas r.unt. Ett plan med den vanligaste propelleltypen vill
därför gå i vänstersväng. För att motverkå detta kån mån rikta
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axelu cn aning åt höger. En annan sali man också bör. tälha på är.
att cn gummimotor så småningorn töjer. sig. Sitter nosblocket inte
fast i nosen, br.ukar.det eftcr motorflykten ramla ut nå[ motorn är
ulgåIng€n. Detta för'ändrnr tyngdpunkten och åstadkommer hackie
glidflylit. N{ed en gum'risnodd från randningsstä et runt nosbrocket
enligt fig. 43 kan man förhindra detta.

HUR MAN GÖR EN PROPELLER MED ÖNSKAD STIGNING.
Propellern ,ir en av de vihligaste, för att inte siiga den yihtigaste

delen av en motormodell. Att berähna liimpligas"te plopeller för
en- riss modell övergår de flesta amatörer.s fOimåga, o^"h .,tryrr,rr.r"t
tillirtel inte att nåunare liär ingå på denna sak, inen dct finns ett
pralitislit siitt att finnr den liitta sorten.

Storleken bör vara ungefiir r/:r av spinnvidden. En modcll hal
cxempelvis cn pr.opeller som iir 2g cm lång. Bladen kan dit givus cn
sk$'ning 

- 
,stiguing, - sådan att p.op"U"rn på ett varv skruva|

sig fran 28 cm (: längden), 86,4 cn (:1,8X långden) eller 42 crn(:1,5Xliingden) o. s. v. Har man tre propcllrar u.red olika stig_uing, provar l.ran rleur i tur. och oldning på moclellen och utväljer
den rnest lämpliga. l)rovet skall errretieriid för.etagas en absolutlugn dag.

Steg för steg sliall hår beskrivas, huL man gör en propeller med
28 cm diamcter. och 86,4 crn stigning _ ett vanligi stigningsför_
hållandc. Rita på ett papper eller.ännu båttre på tuin Laitong upplvcnne vinkelriita linjer A_A och B_B (fig. 44) A_A skall varalilia mcd propcllerns halvå diåmeter, d. v. s. i detta fall 14 cm. F.rån
den punht dår A-A skär B-B åvsåttes uppåt en bit lika med aen
önshade sligningen dividerad med 6,2g:2 N lr, som i detta fall
blir' 5,8 cm. Alla önskade stigningar divideras -"a O,ZA iZ i ,).

Dela linjen A-A i ett godtychligt åntal mcn lika stora delar. Frånvarje delningspunht clr'ar man linjcr nedåt, parallella _"J n_S.
Uppåt lörbindes dessutom varje delningspunkt -"d n. viierfigare
trenne linjer. C-C, D-D och E_E erfordras.

^.. 
På linjen C-C uppritas nu önsliad form på propellerbladet, mcnför enkelhetens shull han rnan nöja sig med haiva bladbredden.

Propellerbladcts bredd a vid den andra iertikala fi,l;.o .".att". pi,
den första från A-A till B dlagna linjen. Drag en 

"mot 
A_A vin,
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kelrät linje b. Hälften av dennas längd avsättes på örnse sidor av
D D vid den andla vertikala linjen. Likadant göres vicl E E med
aYståndet c vid A-A.

Förfar på samma sätt med de återstående bladbredderna. De er_
hållna punkterna utned D-D octr E-E förbindes med en linje.
Drag upp en cirhel för navet vid skårningspunkte n B BiE_E. De
båda propellerprojehtionerna på D-D och E-E hlippes därefter ut
och anvåndes som mallar vid uppritning på propelleråmnet.
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Fig. 46.
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Fig. 4? a. Fig, 47 b.

Nåsta steg blir att ansliaffa ett sådant av balsa eller hfrrdrre trä-
slag. Borla ett absolut vinliehätt hål i centrum av defta, placera
projektioncn E-E på ämnet i enlighet med fig. 4b och rita upp
lionturcrna på båda sidor om mitten. Sliär. eller. sirga nu bort över-
flödigt tr'ä, rnen ge noga aht på att detta slicr vinlielrätt. Rita sedan
upp projcktion D D på en av de andr.a sidorna och skär.bor.t över-
flödigt trai iivcn här'. Man har då fåtl frarn ett halvfabliliat som A
på fig. 46.

Skär bort trået fr'ån liant till liånt på cra halvan (8, fig. 46).
Gör man detta som på bilden, d. v. s. från bortre överkanten till
friimre underkanten får. man en höger.gående propeller. Shär nran
ditlemot från främrc övcrliant till bahre under.liant blir resultatet en
vänstergående. Förfar däreftel på lilinande sätt med dcn anclra hal-
van. l{cd fil ocli sandpapper jiimnar nian dc sliurna ytolna och gör
dern något konliava, d. v. s. inåtbuhtade.

Så övcrgår man till propellerns fi.amsida. Ett pr.opellcrblads profil
bör lilina en vingprofil, alltså tjockare i fram- än balil(ånt. Lärnna
därför' kvar något av träet utmed fi.amliantcn, så att bladet i ge_
nonskärning lionmer att se ut sorn på fis. 47 a. Fila och slipa
ytorDa tr en runda samtidigt av dem i en jämn båge fi.irn fram_ till
bakkant (fig. 47 b).

Plopellerns båda blad måste vara lilia tunga. Tlåd upp propellern
på en axel och håll denna vågrätt. Det blad som då peliar nedåt
måste slipas tills järnvikt uppstår. Gå över propellern med ett mychet
fint sandpapper och fcr.nissa den flela gånger. Innan ny fernissa
påstrykes måste emellertid den föregående vara absolut torr. Eftcr
varje fernissning, utom den sista, slipas mcd fint sandpapper..
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DU kan bli en dv dem!

Ovonslående bild från prisutdel-
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på Skonsen, Tiyoli och Nöjesföltet, rundreso genom Stockholm.
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sforltl en lokclklubb.
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