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En tidning i pdf som enkelt kan skrivas ut.
Bilder på framsidan: ... /Patrik Gertsson
PDF-bladet är ett alternativ som kan ges ut ofta och
utan kostnad för läsarna om de inte vill skriva ut
bladet på sin eller klubbens skrivare.
I pdf-format finns länkar som är klickbara, om
länkarna inte är allt för komplicerade så skrivs de ut.

Var med och Skriv i Modellvänner!
Skicka bilder. Det går bra att skriva för
hand på papper, fota och skicka med
epost eller pappersbrev.
modell@pgdata.se
/Patrik Gertsson
Ålvägen 10, 29672 Yngsjö
0709-763384

Alla som hjälper till med korrläsning och
kommentarer. Det är nyttigt och ofta lärorikt att få lite
tips.

Varför nu detta? En tidning får väl
inte vara på fel håll.

Och det blev inte alls fel! Det har varit
många positiva kommentarer och några
enstaka som vill ha kvar det gamla
formatet.
De som läser på sin dator med stor skärm har nu en
hel sida lätt läslig i samma form som bildskärmen.
Om man läser på sin telefon så passar en spalt lagom
att läsa på en stående telefonbildskärm.

Modellvänner är obunden till förbund och klubbar.
Detta innebär enbart att de inte har inflytande på
innehållet = Censur.
Däremot är alla klubbar, föreningar, förbund och
modellföretag välkomna att vara med och bidra till ett
bra innehåll på alla sätt.

De nyaste säkerhetsreglerna för modellflyg utomhus
som gäller RCFF/SMFF finns på
http://www.rcflyg.se/forum/cmps_index.php?pageid=sakerhetregler

Där finns en länk till en pdf att ladda hem
http://www.rcflyg.se/dokument/sakerhetsregler/RCFF_SMFF_regl
er_v1_4_2_2021.pdf

De som skriver ut Modellvänner får det lite lurigare.
Det är knappast någon pärm lätt tillgänglig på
marknaden med hålslag för liggande A4.
Men det går att slå hål i överkanten på bladen så det är
inte jättesvårt att samla sina sidor för de som känner
för det.

Vill du annonsera?
Det blir ingen modellflygnytt 2021.
1000:- i månaden kommer förhoppningsvis ge en pdftidning med högre grafisk kvalitet med provnummer
för en framtida Modellflygnytt 2022 om intresse finns.

Vill du sponsra Modellvänner?
Om det kommer in sponsorer så kan det investeras i
ett Adobepaket så att det kan bli en tidning mera lik
de stora tryckta.
Konto : clr-konto 9272-9050353
Swish : 0709 763384

TACKAR
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På gång

Youtube

Hej
Claes Meijer heter jag, tidigare drev jag meijermodels,
med inriktning på depronmodeller o show.
Se mer på tuben :-)
https://www.youtube.com/user/meijermodels/videos

I diskussioner på Facebook om Modellflygnytts
framtid så har det även diskuterats om att Youtube är
en kanal där man ”kan hitta allt”.
AMA i USA har en riktigt bra kanal där det samlas allt
möjligt ofta i små korta avsnitt som är lätta att förstå.
Det diskuteras nyheter som krav på transpondrar och
annat nytt som kan begränsa modellflyget. Men det
förekommer annat som historiks modellflyg,
inomhusflyg och allt som kan tänkas ha med hobbyn
och gemenskapen att göra.
Att få en sådan gemenskap i Sverige att många skulle
vilja lägga upp sina filmer i en gemensam kanal – och
att någon vill ta på sig att sköta kanalen snyggt, är väl
att hoppas på för mycket?
Det finns oerhört mycket ”på tuben” och det tar tid att
sortera. Men det har även tagit en massa tid att skanna
alla papperstidningar som nu finns lätt att hitta och
ladda ner på www.modellvänner.se.

Nu är jag med o startar Jonas Fogelins nya webshop
och modellproduktion, med huvudinriktning mot
balsamodeller för nöje o tävling. Lokaliserad i
Ödeshög utmed E4an.

Till att börja med är det bara länkar som är helt
osorterade. Det kan vara blandat enstaka filmer och
kanaler med många filmer.
OM det blir tid och lust så kan filmerna indexeras så
att man ska kunna söka i en lista och lättare hitta det
som man kanske är mest intresserad av.
Uppmana dina representanter i klubbar och förbund
att börja göra små filmsnuttar om nyheter.
En stick eller ett kamerastativ kan hjälpa men ofta kan
man rigga upp en mobil så att man kan prata i den.
”Någon annan” är kanske bättre på att klippa bort och
fixa till en enkel redigering om man kommer av sig.

http://modellvänner.se/tuben.html
Antalet prenumeranter på en kanal kan säga en del
men det finns många riktigt fina filmer och kanaler
som inte funnit sin väg ut än.
Tipsa gärna och kommentera vilka som ska ”flyttas
upp” och få ”guldstjärna”.
/PG
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Modellflygnytt på nytt?

Bedrägeri på nätet
Det har förekommit bedrägerier nästan lika länge som
det gått att skicka epost på nätet. Inte ens
modellflyget är undantaget.
Det är många som fått epost från ”en gammal
modellflygkompis” som råkat illa ut på semester och
behöver låna några hundra kronor.
Man kan ju undra hur den ”gamla kompisen” utan
plånbok och troligen utan sin mobil kan hitta min
epostadress och skicka ett mail. Det hade onekligen
varit enklare att ringa en vän om man blivit
strandsatt.

Den 2e februari hade det kommit in ca 735
prenumeranter vilket är långt från de 1000 som var
gränsen i villkoret på SMFFs stämma.
Om det kommer in flera artiklar till Modellvänner kan
vi göra en ”Prov-Modellflygnytt” i pdf som samlingsnummer. Om tidningen blir bra så blir den ett
exempel på hur fortsatta tidningar kan komma att bli
och en ny förfrågningsrunda kan bli aktuell för tryck
av papperstidningar 2022.

Ni som blev besvikna av att det inte blev någon
tryckt tidning 2021.
Ni som hade tänkt att ”äntligen skriva” lite bidrag för
att göra tidningen bättre.
Varför tappa sugen? Visa att du kan så kanske det kan
bli en tryckt tidning om ett år!

Tja, tappade sugen…..

Epostadressen går till en ölbryggaarbutik i Italien verkar det som.
Längre ner i brevet står det att Loopia ligger på
Kopparbergsvägen 8 – Kopparberg är ju en trevlig öl.

Jag tänkte göra en liten byggtråd till Modellflygnytt
men det blev tydligen inget med den historien, så jag
får kanske tråka ut Er med en liten tråd här istället.
Locköppning i morgon.

Skicka dina artiklar till modell@pgdata.se
Har du mycket material så går det att packa och skicka
som ett paket via olika tjänster – eller dela via
molntjänster som Google Drive eller Onedrive.

Att göra en byggtråd på forum hindrar inte en artikel i
mera statisk form!
SMFFs ordförande Anders Jonsson gick direkt ut med
info att artiklar i stället kan skickas till Modellvänner.
Intresset för ModellflygNytt var tyvärr inte tillräckligt
stort för att vi skulle kunna trycka en tidning i år. Den
tilltänkta redaktören Patrik Gertsson gör dock en
digital tidning, Modellvänner, som ni med fördel kan
skicka in material till. Skicka då till modell@pgdata.se.
Länk till Modellvänner är www.modellvänner.se. Den
tidningen kommer ut med 12 nr/år.

Modellvänner februari 2021

Länken till Loopia.se går tydligen till ett ställe i Italien – Men sidan
man kommer till ser riktigt äkta ut – om man inte verkligen är
duktig på att se språkkonstigheter.
OBS – Jag har inget med modellflygnytt att göra så det var lite
underligt att mailet kom till mig.
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C0 – C noll
Drönarklassen med flyg under 250 gram har blivit
något som diskuteras väldigt mycket på nätet.
Modeller (utan kamera) får flygas av alla – även
juniorer – utan att man har Operatörs-ID eller
drönarkort.
Det är samma gemensamma regler om max flyghöjd
120 meter samt att man inte får flyga på vissa platser
som exempelvis nära flygfält och militära övningsområden.
Det finns många små modeller att välja på i C0klassen. Det är inte enbart modeller för inomhusflyg.
249 gram är tio gånger så tungt som de lättaste
radiostyrda inomhusmodellerna och flera klarar vind
rätt så bra.
På SMFF Facebook skriver Johan Lindell om sin
segelmodell på 75 cm som han flyger hang med på
låga kullar och vid låg vind.
Det finns en film på tuben som visar hans flygning.
https://youtu.be/XvmyiaQi8BQ

Vinterflyg

Men det var lika bra förr.

Av olika orsaker så har jag inte själv flugit i vinter –
även jag gillar att flyga i snön.
Då är det extra trevligt att läsa på nätet och titta på
fina bilder och filmer.

https://www.youtube.com/watch?v=sFqGdLA0Pog
Det dyker upp fina bilder på SMFF Facebook
https://www.youtube.com/watch?v=U9O_QXraGxo&feature=emb_logo

Man kan så klart använda sitt plan till annat än flyg på
vintern 
Per Pålsson i Mönsterås föredrar sin XL Cub mot
sopborsten som vi andra får använda till bilen när
snön fallit.

https://www.facebook.com/groups/252138728702/p
ermalink/10159009553663703/
Här ser man ett fruset hav utanför Kungsbacka.
I tråden följs det upp med flera bilder från havet och
modellflyg på isarna.

https://youtu.be/KCHPiOeG-rE

https://www.facebook.com/groups/252138728702/permalink/10158986225428703/

Modellvänner februari 2021
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Kåseri om Ekonomi

Vad kostar ett modellflygplan?

Vad kostar det att trycka en tidning?

Detta har inte mycket med modellflyg att göra – men
kanske lite.
Många har en bil och vet vad den kostar – eller så vet man
inte riktigt.

Exempel 1:
Du köper en 130 cm vingspan ”bind and fly eller RR” för ca
3000:- (Sändaren räknar jag inte med då det är en sak du
använder till alla dina plan).
Kärran är så bekväm att du har den klar i bilen. Det tar ca 2
minuter att sätta ut den i pilotrutan och koppla in batteriet.
Du flyger kanske 30 minuter effektiv tid med några
batterier. Det gör du en gång i veckan minst 30 gånger om
året. Kärran är ju bara ”friggo” så den är för sliten efter 2 år
– och avskriven.
Du får räkna själv på timkostnaden.

Man har en startkostnad och en löpande kostnad. Det blir
billigare per exemplar ju fler tidningar man trycker!
Exempel: 1000 ex kostar 25000 – 4000 ex kostar 40000.
Alltså kostar en liten upplaga 25 kronor per tidning och en
stor 10 kronor per tidning.
Sedan tillkommer redigeringskostnader som är oberoende
av antal ex men så klart blir billigare per ex ju fler ex man
trycker.
Porto är ungefär som tryck – en startavgift och en löpande
avgift per ex. (Undantag är om man har väldigt litet antal ex
och inte kan göra ”deal” med Nordpost).

Exempel 2:
Du bygger en rejält stor skalamodell eller köper en
byggsats till en snygg jetkärra.
Du måste åka till ett rejält stort fält ganska långt hemifrån
för att kunna flyga med kärran – och vädret ska helst vara
bra. Det tar nog minst en timme att montera planet och
lika lång tid att demontera det efter flygning.
Du kommer kanske att flyga betydligt längre tid när du har
kört så långt och jobbat så mycket – eller så är du så rädd
om ditt plan att det knappast blir mycket tid i luften.
Räkna själv vad timkostnad i luften blir.
MEN det är det klart värt!

Är man en kreativ kassör så påstår man att det kostar lika
mycket att trycka 4000 ex som 1000 ex.
Alltså blir alla ”överexemplar” i princip gratis och kan
skickas ut ”som reklam”.
Det är samma tänk som att resor med bil till mormor inte
kostar lika mycket som resor till jobbet – och det blir
horribelt dyra jobbresor.

Ett exempel:
Du köper en bil som du har i 6 år och kör ca 12 tusen mil
Kostnad för inköp
Skatt och försäkring
Bränsle
Service
Slitagedelar som bromsar, torkare och allt annat
Biltvättar
Garage och parkeringskostnader
Du säljer bilen eller byter in den mot en ny och bilen har
sjunkit en hel del på 6 år och 12000 mil.
Kapitalkostnad – ”men jag hade ju pengarna!” OK men om
du haft pengarana i hus eller fonder? Eller som sämst på
ett sparkonto med enbart 2% ränta mot troligen över 10%
om de varit i hus eller fonder/aktier.
Du kommer att få en milkostnad som du kanske inte riktigt
hade räknat med var så hög?
Hur kör du med bilen?
2 mil enkel resa till jobbet.
En helgresa till mormor som bor 10 mil bort.
En semesterresa på 160 mil
Det bör bli ca 2000 mil om året.
Kostar resorna till mormor och semester lika mycket per
mil som resorna till jobbet eller blir de billigare för att du
nu ändå måste ha en bil för att komma till jobbet?
Det är många som räknar nöjesresor och skjuts av barn
som billigare. MEN i så fall så kommer bilresorna till jobbet
att bli ohyggligt dyra om de ska betala för alla nöjesresor.

Exempel 3:
Du tävlar och har ett par tävlingsflygplan som kostar lika
mycket som jetkärran eller den stora skalakärran.
Du tränar varje helg några timmar.
Du åker rätt så långt för att tävla men det blir ganska
många starter under en tävlingshelg.
Vad blir kostnaden? Troligen inte så mycket per aktiv
timme som exempel 2?

Vad kostar ett servo?
50 spänn till en Viggen/Draken i depron.
500 spänn till en kvalitetssegelmodell.
Vi har alla olika referenser till vad vi vill lägga våra pengar
på. 40 spänn är ju inte något man gråter över om det går i
marken. 500 spänn är kanske billigt för att inte gå i
marken?

Modellvänner februari 2021
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Skylady 2
Har tänkt sända dig ett reportage från 2019 till din
nättidning om min byggsats modell Skylady 2 detta är
från en utländsk tidning med 5 blad i A4. Ronald Borg
har medverkat till detta reportage.
MVH Lasse Larsson

Modellvänner februari 2021
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Den som vill läsa artikeln i fullt format så finns
artikeln skannad i pdf på
http://modellvänner.se/old/2021/Skylady_Lars_Larsson.pdf

Lasse tillverkar byggsatser och säljer via sin
hemsida
http://byggmo.se/modell_index.html

Här hittar man det mesta man kan behöva till
sin ”vintage” friflygare. Krokar linor och timers.
Klädsel – allt från Esaki rispapper och siden, mylar
till inomhusfriflyg, till modernare polyesterpapper och Balsaloc som klister när man stryker
på klädseln.

Som syns så är artikeln på engelska i tidningen Free
Flight Quarterly. Ronald Borg har hjälp till att redigera
artikeln.

Det är en bra nybörjarmodell i trä som är rimlig i pris
jämfört med dagens kompositmodeller.
SkyLady 2 som är senaste versionen fungerar bra i lite
starkare vindar.

Skylady ritades av Lasse 1987 och flögs på VM i
Frankrike. Modellen har utvecklats i ett par steg och
sålts i ett par hundra exemplar som byggsats.

Artikeln innehåller en hel del formler och teorier som
gäller för friflygande segelplan – och säkert även för
andra klasser.
/PG
Modellvänner februari 2021
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Transportstyrelsen
Det är två saker som kan vara aktuellt:
Operatörs-ID – för alla som tänker flyga med plan
över 250 gram.
Drönarkort för alla som tänker flyga över 250 gram
utanför modellflygfält.
Inget av sakerna verkar vara något problem. Det är
många som har fått sin registrering och även flera
som har tagit sitt bevis för den eller de klasser man
avser att flyga i
För ett fåtal har det låst sig riktigt.
En del har kommit runt problemen genom att ”rensa
cachen”, byta webläsare eller växla mellan PC och
telefon.
Jag själv försökte registrera mig direkt på
förmiddagen när tjänsten öppnade.
Det var så klart hög belastning och ”segt som sirap”.
TS hade info på sidan att de kände till problemen och
jobbade med att lösa dem. Om man inte fixade det
via datorn så finns det en blankett att ladda hem och
skriva ut. När jag inte kom fram efter massor med
försök så skickade jag in blanketten den 7e. Det skulle
kunna ta 10 dagar – men inget har hänt.
40 minuter med chat resulterade enbart i att jag
kollade min profil. Profilen
var också låst så att
jag inte kan komma in. Där ska alla uppgifter finnas
som telefonnummer och epost. Inget finns annat än
uppgifter från Skatteverket.
Sedan blev det telefonsamtal med förklaring. Då blev
det hänvisning att skicka epost till luftfartsverket.
Ungefär samtidigt så kom jag plötsligt fram och kunde
betala 50 kronor med Swish.
Men utan epost och telefonnummer så kommer det
så klart inget ID!
E-post till luftfart fick ett svar från Inspektör Anna Ahlberg
på Sjö- och Luftfart. Ett förtydligande med skärmdump från

mig resulterade i att Anna skickade ärendet vidare:

QR-kod ska vara möjlig, men chat som
redovisats på forum har påstått att det som
är skrivet på TS hemsida om QR-kod inte
stämmer!
https://www.the-qrcode-generator.com/

Sent på lördagkvällen den 30 jan kom ett mail med mina
uppgifter.

Då hade registret lösts så att jag kunde gå in under min
profil och uppdatera med mitt telefonnummer.
”Min sida” innehåller inte mitt drönar-ID. Om jag går in för
att registrera mig igen kommer jag åt koden.

Efter att ha klickat några gånger och identifierat mig så
kommer jag direkt fram till hur mina modeller ska märkas.
Elektronisk märkning av drönare tas upp med ett lite längre
nummer som har ytterligare tre bokstäver efter den kod
som ska synas direkt på planet.
Hur elektronisk märkning av drönare ska ske är det svårt
att hitta uppgifter på.
Vi får hoppas att det kommer information om detta
framöver. Jag har skrivit lite om de nya kommande reglerna
i USA där man räknar med att kunna köpa en liten sändare
som ligger på 2,4-bandet och som ska kunna läsas av med
en med biltelefon på ett rimligt avstånd. Det kan komma
krav på att den typen av ID ska finnas i alla CE-märkta
drönare framöver.

Modellvänner februari 2021
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Drönarkortet kostar 130 kronor och varar i 5 år.
Man kommer in och får identifiera sig med bank-ID och
väljer att betala med bankkort eller swish.
Därefter har man 24 timmar på sig att klara frågorna.
Kuggar man så får man göra om provet till en ny kostnad.
Alla svaren är ganska lätta att hitta i utbildningsmaterialet.
Det är 90 sidor som kanske kan tyckas vara mycket att inte
bara läsa genom utan även att kunna så att man svarar rätt
på minst 75% av frågorna.

Klicka upp Fliken Utbilda dig.
Får du över 75% rätt så är du godkänd.
Är du inloggad så hittar du dina behörigheter i stället för
valen att registrera eller ta kort.

Utbildningen öppnas i en ny flik.
Ta lite tid på dig att läsa genom i alla fall rubrikerna och
meningar med ord i fetstil.
Stäng inte denna flik innan du går vidare.
Leta upp fliken där du kan gå vidare till Ta drönarkort.
Du kan söka efter ord med ”find” som är en sökruta du får
fram med <ctrl>-f.

Betala ditt kort och börja med testet. Är det någon fråga du
är lite tveksam om så kan du öppna utbildningsfliken och
läsa om den frågan.

Modellvänner februari 2021
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Sveriges Radio
Drönarkorten har rönt uppmärksamhet lite överallt
och radion har redovisat hur många som tagit
Drönarkort lokalt och över landet.
Alla modellflygare som har läst och tagit sitt
Drönarkort har snabbt insett att det inte har mycket
med traditionellt modellflyg att göra.

Vad är då de viktigaste frågorna för modellflyget?
Ungdomar! Hur ska man kunna intressera juniorer då
de måste vara 18 år om de inte ska behöva ha en
förmyndare med sig?
Det finns förvisso ett undantag för flygning på
godkända modellflygfält – men då enbart om det är
någon ”ansvarig” med som kan dela sitt operatörs-ID.
Sveriges Radio kom ut till Ripafältet för att göra en
intervju en solig förmiddag med nästan vindstilla.

Att kunna visa upp sig på exempelvis en fotbollsplats
eller någon jippodag på ett lämpligt fält är inte lika
enkelt som det har varit tidigare.
CE-märkning är en annan sak som känns väldigt
märklig på modeller som man kanske bygger helt
själv.
Reportern räknade med att det var flera som tagit
Drönarkort än de som registerat Operatörs-ID. Han
menar att det kan vara många fjärrpiloter på samma
ID.

Det blev ca 17 minuter oklippt intervju med Mats
Erlandsson.

När det gäller modellflyg på modellflygfält krävs det
att man har Operatörs-ID men inte att man har
drönarkort. Man kan undra hur många modellflygare
som har ID men inget kort?
Modellvänner februari 2021

Länkar till artiklar i Radio P4
Snart införs körkort för drönare 10 maj 2020
https://sverigesradio.se/artikel/7470172
Thomas har fotograferat med drönare i fyra år
28 dec 2020
https://sverigesradio.se/artikel/7636016
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Elmotorer
Det är många som har svårt att greppa vilken elmotor
de ska använda. Ännu svårare är att försöka reda ut
vad det är för prestanda på en motor som man har
om man inte vet vad den använts till tidigare.
KV
KV är ett tal som anger vilket varvtal motorn ger vid
en viss spänning. Varvtalet anges utan belastning så
man kan prova sig fram om man sätter på en
plastskiva med en linje för att mäta varvtalet. Skivan
ska så klart vara helt balanserad.
Exempel: en motor har et KV på 1000 och körs med 3
celler. 3 celler kan vi jämna ut till 12 volt. Batteriet har så
klart högre spänning när det är fullt och lägre spänning när det är
tomt.

Motorn ger i så fall ett varvtal på ca 12 tusen
varv/minut vid 12 volt.
KV säger inget alls om hur stark motorn är. Man kan
ha KV-1000 på allt från små motorer som väger 10
gram upp till motorer på något kilos vikt.
EFFEKT
Effekten räknas i Watt eller hästkrafter. En hästkraft är
ungefär 735 Watt. Ska man leta efter en elmotor som
motsvarar en gammal glödstiftsmotor så kan man i
praktiken ta lite mindre effekt när det gäller
elmotorn. Elmotorn är väldigt effektiv och påverkas
inte lika mycket av väder, temperatur och kanske
aningen feljusterad nål eller bränsle som inte är helt
optimalt för motorn.
Om man har en motor som man inte alls vet något
om så kan en grov uppfattning vara att väga motorn
och jämföra med andra motorer med samma vikt.
Det är främst kopparlindning och magneter som
avgör vikten på en elmotor.
Grövre lindningar klara högre strömstyrkor – mera
ampere. Det är främst strömmen som är en
begränsning i en motor. Mera ström ger oftast mera
värme.

Om man vill få upp effekten utan att öka strömmen så
väljer man högre spänning.
Om man väljer 6 celler i serie (24 volt) i stället för 3
celler (12 volt) så kan man med halva strömmen få
samma effekt – eller med samma ström få dubbla
effekten!
MÅTT
Ofta har en motor en benämning med siffror som
anger storleken på motorn. Här finns ingen absolut
regel hur man mäter. En tillverkare kan mäta
yttermåtten på motorn och en annan kan ange
statormåttet i motorbenämningen.
Exempel:
FC28-20
1200kv

-

Denna motor
har en ytterdiameter på 28
mm. Men ett
statormått på
22*10 mm.
Specen säger 14,5A med 3 celler och en dragkraft på
710 gram vid et varvtal på 7100 rpm med en
propeller på 10*5.
Vi ser att det verkliga varvtalet på 7100 rpm ligger
lång från det teoretiska obelastade som borde vara
KV*volt – alltså närmare 12000rpm.
Många motorer har en benämning som ska motsvara
en glödstiftsmotor som kan göra det lättare att välja
en motor om man är bekväm med de gamla tankarna.
En annan beteckning kan motsvara cc för de större
motorerna.
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Ju större motorer med högre effekt desto flera celler
och högre spänning (volt) från batteriet.
Borstad eller borstlös
I dag är det nästan enbart borstlösa outrunners som
gäller.
De tidiga elmotorerna var ”borstade”. Borsten är ett
kol som överför strömmen från batteriet till motorns
lindningar som roterar. När motorn roterar så
kommer det nya ”kontakter” i kontakt med kolen så
att magnetfältet flyttas så att motorn kommer att
rotera.
I en borstlös motor är sladdarna direkt anslutna till
lindningarna. För att motorn ska rotera måste
strömmen flyttas runt med elektronik till de olika
spolarna i motorn. Man måste ha ett fartreglager som
ger en ”3-fas” ström ut till motorn. Genom att ändra
frekvensen ändrar man varvtalet i motorn.
I en outrunner är det kannan som roterar med
propellern likt de gamla roterande stjärnmotorerna.
Kylning är sällan ett problem med outrunners.
I en inrunner har man bytt plats på lindningarna och
magneterna. Magneterna sitter inne i rotorn och
lindningarna i kannan som sitter fast.
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Det kan vara en fördel att ha en motor där inte
utsidan roterar. Man kan lätt göra en vattenkylning
och det är lättare att göra en tät motor som är mindre
känslig för smuts. Det går lätt att sätta kylflänsar på
en inrunner och det kan ofta behövas.
Bilar och båtar kan vara bra exempel där man
använder inrunners. Tidiga EDF kunde ha inrunners
för att de ofta hade ett högre varvtal men det gäller
knappast numera.
Jämförelser Glödstift exempel
OS MAX LA 15
2,5cc
138 g
OS FS 30 S
4,9cc
279 g
OS Max SX 32
5,2cc
270 g
OS Max LA 46
7,6cc
272 g
OS FS 52 S
8,56CC 402 g
OS MAX AX 55
8,9cc
407 g
OS MAX FX 61
9,95cc 550 g
OS GT 55 bensin 55cc
1580 g
Elektrisk Outrunner exempel
TGY D22-06-2600KV
TGY SK3 3530-1150KV
Propdrive 2836 2300KV
Aerodrive SK3 3542-1185 KV
Aerodrive SK3 4240 740 KV
Aerodrive SK3 5055-280KV
TGY L5055B-600 KV

31 g
76 g
79 g
141 g
195 g
369 g
269 g

0,41 ps 300W
0,5 ps 370W
1,2 ps 880W
1,2 ps 880W
0,9 ps 660W
0,95 ps 700W
1,9 ps 1400W
5,5 ps 4050W

<300W
330W
600W
730W
870W
1510W
1500W

Vi ser att motorer med ungefär samma effekt kan ha
väldigt olika varvtal.
Vi ser också att elmotorer är lättare än
förbränningsmotorer med samma effekt – men
elmotorer kräver batterier som ofta är betydligt
tyngre än en full bränsletank.

det gäller rätt propeller till rätt antal celler! En för
stor propeller eldar upp motorn eller fartreglaget!
Kan man mäta själv så är det lika bra.
När man ska välja en ersättning till en bränslemotor
kan man antingen utgå från samma propeller och
samma varvtal. Detta ger ett plan med samma frigång
för propellern.
Har man gott om plats till marken så kan man välja ett
lite lägre varvtal och större propeller och få mera
dragkraft.
Är det hastighet man vill ha så är det bättre att välja
högt varvtal och mindre propellerdiameter.
Batterier
Ett mycket vanligt batteri på en trainer med
spännvidd ca 1,5 meter och vikt på under 2 kg är
2200 mAh 3 celler.
En ”lagom” effekt till det batteriet är 12V*25A – ca
350W som då motsvarar en OS på 2.5-4cc. Batteriet
klara ofta mer än den dubbla effekten (6-700W)
under korta stunder som starter och loopingar.
En praktisk sak om man har större modeller men även
modeller av denna lite lättare typ är att köra med
dubbla batterier i serie. Vill man ha längre flygtid kan
man koppla 2 batterier parallellt.
Det är viktigt att i så fall ha likadana batterier som är
laddade lika.

Om man börjar i dag bör man överväga att investera i
en ”smart” batteriladdare och ”smarta” batterier.
Batteriet innehåller ett chip som kommunicerar med
laddaren. Chipet lagrar alla laddningsparametrar så
att laddaren laddar korrekt. Chipet lagrar dessutom
batteriets status, hur många laddningar batteriet
använts och det mesta man kan behöva veta om
batteriet. Det finns flera olika fabrikat så man bör
kolla vilket man villsatsa på.

Ett fel kan bli en katastrof – en batterimätare är en
billig försäkring –(jag har tre).

Med högre effekt ökas antalet celler i batteriet vilket
medför lägre KV för samma varvtal.
Kolla alltid motortester och rekommendationer när
Modellvänner februari 2021
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Motorpaketer avslöjar kanske fabrikatet på
byggsatsen ;-) Det kommer att bli en motorseglare.
7 servon plus motor.

En annorlunda ”plopp” under motorn.
Det kommer en förklaring senare……

hexTronik 24g Brushless Outrunner Motor - även
kallad Blue Wonder.
Denna motor kunde man få med olika lindningar för
KV 1300, 1500, 1700 och 3000.
Specs:
KV: 3000rpm/v
Weight: 24g
Max Current: 22A
Power: 150W
Snygg inredning.
Specs:
KV: 1300rpm/v
Weight: 24g
Current: 7.5A
Power: 80W

Den skarpsynte ser fabrikatet på dessa hållarna till
servokontakter i vingarna

Byggprojekt skumseglare
Nu ska det byggas för att jag a termik med lite större
spännvidd. Här är det 3 meter spännvidd.
Det kommer att bli flera avsnitt så nu börjar vi lite
anonymt med ett gäng foton.

Rejäl förstärkning fram till nosen
Modellvänner februari 2021
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Digital Byggkväll 15 feb

Världsmästared i bil hastighet.
FFA Flygtekniska FörsöksAnstalten

Tomas Leijon berättar om hastighetsflygning
och presenterar sig själv och sina jobb.
Scorpion specialbyggd – 10 mm titanaxel- keramiska
kullager som provas. Och en massa mer …

FMV
Obemannade farkoster till försvarsmakten
När det gäller hastighetsrekord så är dokumentation
lika besvärligt – eller värre – än själva flygningen.
Rekorden görs i Tyskland och det gäller att ha alla
papper och tillstånd som gäller där.

10 cc 27000 rpm

Varje klass har sina regler och det är en hel del som
man kanske inte förstår meningen med
1,6 mm kopparpinne
APD 400A 60 V fartreglage.
Modellvänner februari 2021

15

Mätning – justering – mätning - bara verklig flygning
funkar. Förtändning och switchfrekvens justeras.

20 hk i 4 kg maskin
8 tävlande – 15 funktionärer

3 gånger så stor som exempelvis HKs/Dynajet pulsjet
är denna tyska nytillverkade.

Nästan 400A ger dessa ”butterfly” batterierna.
SLS Speed är det enda som hänger med.
150 meter per sekund – ställer krav på piloten.
15 roderrörelser på 40 sekunder
200 meter mätsträcka
100 meter inflygning 5-35 meters höjd
30*20 m ”hål” att flyga i för rekordet.

Träningsmaskin med 18 kg turbin som går 500 km/h
(kan gå 750 km/h)
Anslagsenergi 20 gånger en gevärskula!

Modellvänner februari 2021
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Årets första tävlingsinbjudan?

Comet – Springman

Regelsættet! – ( som udviklet af Ingemar Larsson )
Alle som vill vara med flyger på hemmaplan och
rapporterar in sitt resultat varefter en resultatlista
sammanställs.
Lite regler måste vi dock ha:
1. Alla Nordens Weatherman-flygare är välkomna att
delta.
2. Flygningen ska genomföras
3. Ingen startavgift. Diplom delas ut till de tre bästa.
4. Föranmälan krävs. Maila anmälan till
undertecknad.
5. De vanliga W-reglerna med 3 startförsök gäller. Nu
när vi har en brevtävling bygger det på att de som
deltar är ärliga och innan varje flygning bestämmer
vad som är ett försök. Att göra 10 starter och räkna de
3 bästa är att tänja för mycket på reglerna. Man
behöver vara minst 3 st (en som flyger, en som
släpper och en som tar tid). Man kan ju också
använda startlina om man bara är två stycken.
6. Man skickar in sina 3 resultat i form av tiderna samt
vilken klass man flugit.

Hej alle nordiske Weatherman entusiaster!
Da foråret nærmer sig og blomsterne snart myldrer
op, er det igen tid at fremfinde vores weatherman
modeller. Derfor inviterer Modelflyveklubben Comet,
Danmark hermed til mail konkurrence, efter
de ”gældende regler”. ( se nedenfor ).
Der skal flyves enten 10 eller 11 april 2021.

Inskicket ska åtföljas av ett foto på pilot och modell
och vara taget på dagen. Fotot kan komma att
publiceras på SLIS-forumet og MDK forum.

Tilmelding til: Jens Geschwendtner
jens.geschwendtner@privat.dk

Häxvrålet

Inbjudan till "Häxvrålet" i Weatherman Vintage
Speed. Flygningen måste genomföras Långfredagen
den 2 april.
Föranmälan är nödvändig och skickas till
ingemar.larsson.vis@telia.com.
Dit ska även resultat inklusive foto på pilot och modell
skickas.
Reglerna är desamma som vi haft på de nu avklarade
mail-tävlingarna. Hör av Er om Ni vill ha regler eller
uppdaterad rekordlista.
Diplom till alla som deltar. Status på vilka som är
anmälda hittar man på slis.org/forum
Välkomna att anmäla Er hälsar Kungsbacka MFK

Alle deltagere får fremsendt diplom
Mange Hilsener
Jens Geschwendtner
COMET

Modellvänner februari 2021
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Kalender

Träffar 2020-2021

F1 – Friflyg?? Danska Mästerskapen i inomhusflyg

15 mars 19:30 Digital byggkväll RCFF/ SMFF
Dr Krall – Skalabyggen?

5-6 mars EAGLE Cup F1ABCQ, Norsk WC Mjösa Norge
7-8 mars Danish Winter Cup, WC Mjösa Norge
13-14 mars Moose Cup och Bear Cup WC Finland
20-23 maj Danska mästerskapen F1, F2, F3, F4, mm Herning
8-11 juli Scandinavian Free Flight Week F1ABCQS Öland
(första lörd) aug kl 17 GMT+1 GRANT MIMLOCT Cloud Tram Mass Launch
26-28 aug Oltimer-SM I Bollerup
1 sept inofficiellt NM I F1S/E-36 Bollerup

22-27 mars SMFF Årsstämma
14 apr kl 19

RCFF Årsmöte

23 maj Modellflygets Dag – hela Danmark

2-3 okt Göteborg Modell och Hobby

F2 – Linflyg
2 april Häxvråler Weatherman Speed.
10-11 april Comet Weatherman
14-15 maj Karlskoga World Cup 2021
xx okt International Ringmaster Fly-A-Thon
xx=Första helgen i okt med 2a som reservhelg

OBSERVERA !
På grund av begränsningar i virustiderna har många
tävlingar och träffar flyttats eller ställts in.
Stäm av med arrangören vad som gäller.

F3A – RC
29jun - 1 aug Nordiska Mästerskapen

F3 Segel
Dec-Apr F3RES Virtual Worldwide Competition

F3C F3N Helikopter
F3D F3R F3T F5D - Pylon
AirCombat
IMAC
Oldtimer
F4 – SKALA
5-8 aug Scandinavian Baltic Scale Masters

F9- Swedish Drone Cup
Modellvänner februari 2021
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Länkar
F1 - FRIFLYG

F2 - LINFLYG

F3 – RADIOSTYRT

F1A / F1H – Segelflyg dras upp med 50 meter lina.
F1B / F1G – Gummimotordrift
F1C / F1J / F1Q / F1S – motordrift med begränsad motortid /
energimängd
F1D / F1L – inomhus med gummimotordrift

F2A Speed 9 varv=1000m
2,5 cc 40000 rpm 300 km/h
F2B Stunt precisionsprogram konstflyg
7 minuter aerobatic manövrer
F2C Team-Racing 3 piloter
100/200 varv (10/20 km) med omtankning
F2D Combat 2 piloter jagar streamers

Konstflyg : F3A, F3P och IMAC
Segelflyg : F3B, F3F, F3H, F3J, F3K, F3Q och F6D
Helikopter : F3C och F3N
Pylonflyg : F3D Q500
radiostyrt hastighetsflyg
Skalaflyg F4
Aircombat : sju WWII plan i skala 1:12 jagar
Dronerace : F9U
Team Droneit

Det svenska friflygets centrum ligger i Norberg med landets
aktivaste och bästa piloter i klubben.

http://www.norbergsfk.se/

SLIS – Sveriges intressefrämjande av stunt har ett forum där
man kan läsa en hel del om det som händer just nu.

OLDTIMERFLYG

S - RAKETFLYG

HOBBYFLYG

SMOS heter föreningen för antikflyg i Sverige. Hemsidan
www.smos.info är bra och det finns flera olika Facebooksidor
enbart i Sverige om ämnet.

Den 8 september 2018 skapades det en Facebookgrupp
Modellraketer Sverige [LPR/HPR] .
Hemsida https://smrk.space

Allt modellflyg som inte är tävlingsklasser.
Sannolikt mer än 90% av allt modellflyg är blandat med mycket
mindre modeller i skummaterial som kan flygas på mindre fält
hemma och i parker.

https://daim.lfv.se/echarts/dronechart/

https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

https://dronarsidan.transportstyrelsen.se/

https://www.faltregister.se/

Modellvänner februari 2021
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Autopartner

Pilotrutan

Har kvalitetsmärken som Extremeflight, Sebart med flera.

3F Hobby Service

Mekkat för linflygare! Har allt.

RC-Flight

Skånehobby

MBS RC Models

Snabbt och billigt.
I brevlådan nästa dag!

Har balsa, klädsel, SIG byggsatser och hela
Horizonsortimentet

Kvalitetsbalsa och egna byggsatser.

IAB RC

Hobby Equipment

TZ IMPORT

MJD Models

HAB

Dane RC kits

Har det mesta
Svenska skalabyggsatser

Lindinger

Staufenbiel
HobbyKing

En av Europas största leverantörer med gigantiskt
sortiment och vettiga priser.

Kinagrejor från Holland – kolla att det står EU innan du
köper!

Säljs via andra handlare
För Berlinbesökare finns det butik

Modellvänner februari 2021
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Horizon Hobby

Pichler Extron

Har även butiker i Tyskland

Modeller från Tyskland

Hobbyträ

BYGGMO

ACKUS

Svenska friflygbyggsatser

Enkelt friflyg och gummimotor från Rune i Onsala

Free Flight Supplies

ProgressAeroWorks

Ben Buckle

Vackra byggsatser till
stora OLDTIMER / VINTAGE modeller

Mike Woodhouse är ett namn de flesta friflygare känner till. Här
finns det mesta i kvalificerat byggmaterial från England.

Schweighofer

PAW dieselmotorer som fortfarande nytillverkas

ML-Hobby

aiR/C Pro Sweden

Powertoys

Butik i Lund

Black Horse NGH Saito med mera.

Thunder Tiger med mera.

Napolskimniebie

motionrc.eu
www.rbckits.com
Lev från Belgien. Robart Futaba mm

Massor med byggsatser från Polen. Electric Simple
AirCombat

Sidor med ritningar att ladda hem.
Outerzone

Stället man hittar de mest fantastiska och även
väldigt kända modeller på ritning att ladda hem.

Aerofred

Danska förbundets ritningssamling

Över 23000 modellflygritningar
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Belair kit Cutters

Sarik Hobbies

Hip Pocket

https://rclibrary.co.uk/

Peck Polymers

Mycket om gummi-motormodeller i USA men har ÅF i England

http://flyinglines.org/

Här finns ritningar med mera

John Woodfield

Trevliga filmer ”på tuben”
MaxFliart

Crazy Horst

Vackra hangfilmer med underbara oldtimers

En massa gamla motortester.

Friflyg med gummiband och oldtimers i New York

Med kamera i planet.
Gammalt men häftigt

Model Enginenews 2002-2013

Adrians modelengines

MULTIFLIGHT

RealFlight

Gratis modellflygsimulatorer till datorn
PICASIM
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