iitt fingret pi fingerstcidet,
tumme och lingfinger pi fiistytorna. Koncentreradig, ladda
och sula iviie karran sA det

tjuteri vingen.
Cruel.mpfl ygerliinge,l6ngreiindefl esochsvararupptill de
ta andrahandlunsar
hcigsta
i klass
kravenpAtiivlingsmodeller
HKG. Med Martin Larssonsvinnande
Exodussomutgingspunktblevdengrym
precissomdetdatavirus
ochskoningslcis,
som infekterademin datoroch raderade
CMOSBIOS setupen;
Cruel.mp.
I Mfn 4/95finnsritningochbygganvisninginfordpi enutmdrktmodellsomheDzirgesengodbeskrivning
ter Swepette.
av hur detgir till att byggaen HKG-mo. f t e r s o mC r u e l . m p
d e l l ( H a n d l u n s )E
ger
byggspi sammasdttsom Swepette,
dennaartikelistrilleten fordjupadkurs i
pi attfortrimning,utanattgoraanspr'6k
medlanigra aerodynamiska
teorier.

rakt framifrin. Den vdnstra stabbhalvan
kommer di vara nigot (cirka 3mm) hogre beliigen lin den hcigra. Denna itgiird
ger ett bra kurv i ligfart, det vill sdganrir
planet glidflyger i cirklar.

Sd hiir trimmar du rodren
Balsan i stabbe och fena, siviil som i
vingen dr av typ C-grain (enligt bygganvisningen). C-grain har fcirdelen att
inte lika lzittskevasig vid fukt som annan
balsa. Nackdelen dr att den lzitt spricker.
Dlirfor ?irdet viktigt att roderytorna vArms
och fuktas innan man bcijer i dem.
Jagbrukar sugapiroderdelamaoch faktiskt bcijain rodret med tungan. Neirtungan
tycker att rodret verkar rdtt tar handenciver
och hiller kvar rodret i l:ige tills att den
svalnatoch torkat.Niir modellendr fiirdi gtrimmad kan man ndr rnan kommer hem
lacka lite pi roderytorna, antingen med
polerlack,eller cyanolim.

Ett av flera siitt att trimma

Glidprov

Niir modellen iir fiirdigbyggd och avvligd
si att tyngdpunkten ligger mitt under
vingen, borjarden intressantadelen,ndmligen trimningen. Det finns flera sdtt att
trimma en handluns. Det du finner i den
hiir artikeln ar ett av dem, som jag tycker
fungerar bdst.

Det tbrsta glidprovet gcirs fcir att sdkerstrilla att modellen inte kraschar i forsta
kastet. Glidprovet karr knappast ge nigon ytterligare infornration om modellens trim. Vlinta till en kvlill eller tidig
morgon dA det inte bliser nzimnviirt(0-3
m/s). Hill modellen mellan tumme och
pekfinger.mitt undervingen i hdgerhand.
Kasta modellen med nosen nisot riktad
n e d i t ( c i r k a l 0 o ) m o t v i n d e n .K o n t r o l lera att modellen inte trycker och att den

Allmiinna deftnitioner
I fciljande resonemang utgir vi frin att
hoger. vdnsteretc. ar son om vi satt i

handluns: vid sidan av kroppen (likt kast
med liten boll), eller dver huvudet (likt
spjutkastning). Den senaremetoden ger
tbr mig blittre hi;jd, men krdver mer traning. Med kast vid sidan av kroppen
behciverman inte ta i siirskilt mycket fcir
att fi modellen att ta ur och flyga. Jag
inleder dlirfcir alltid med ett ganska ldst
kastpi sidan av kroppen.
Pekfingret pi vingens fingerstod och
lingfinger och tumme pi var sin sida om
kroppen.Modellen skall lutasganskakral'
tigt (cirka 45') 6t hcigervid kastet.
Om kastetnugors piettriktigt siitt skall
modellenkurva 3/4 ellerett helt varv it hci
ger, for att sedan borja glida i viinstercirklar.Vid den hrirtypen av lcistkastblir
det oftastett ganskakraftigt stall i 6vergingen tiin kastfarttill glidfart.Kastut)er
kastochokakralteni kastensuccessivttills
att du tar i allt du orkar.

Vanliga problem -

stall

Det vanligasteproblemet man stdter
iir att modellen efter htigervarvet stal
en eller flera ginger, och tappar myc

hrijd.Om si rirfalletskalldu trimma
n6gotpi stabben.Urtagningenskall
bli biittre.Tryckermodellensedani
det tar du bara bort lite mer av nosvi
tills att modellen eter "flyter" fram.

Vanliga problem - Dykning
Om modellengir upp i en bige s
hogeri kastet,ellerrakt upp,eller sv

thehorrablebug !
modellen som pilot. Detta giiller oavsett
om vi talar om att vi ser modellen ur
annan vy eller inte. Vidare forutsiitts att
du iir hcigerhiint och att modellen kastas
upp 6t hoger, fcir att sedan kurva veinster.

inte kurvar for skarpt.Upprepakastet
nigra ginger sAatt du servad frir egenskapermodellenhar.

Bra egenskaper

Modellen skall kurva svagtit vdnsteroch
glida ltminstone fem meter. Modellen
Jagstrdvaralltidefteratt minimera rndng- kan tillitas stalla efter halva strdckanoch
den roderomstzillningar.Detta fciratt bojdrirefter vika nigot vanster, om det inte
ningen i fena, stabbeoch vinge alltid mer
sker alltfrir tidigt eller kraftigt.
eller mindre gir tillbaka. Antingen under
Om modellen flyger tungt, snabbtoch
tiden att du flyger, eller mellan flygtillflandarinom 4 meter,tryckerden.Kastaytiillena. Det finns metoder att permanenta terligare ett par kast, fast h6rdare.Visar
de roderutslag man gjort, men bdst dr
modellen inga tendenseratt vilja lyfta elgivetvis om allt fir vara si niira oforzind- ler stalla trots den <ikadekasthastigheten.
rat som mojligt. Vidale blir det ofta
utanbarafortsdttertrycka, skalI du trimma
sprickbildningar som pi sikt ger upphov
upp stabbensbakkant.Men om modellen
till fragmentering av modellens delar.
istiillet stallar skall du ta bort lite av nosvikten motsvarande 10 cm av lodtennet
BygS in kurvet i modellen
(om du anviinderl6dtenn fbrstiss).
Jag monterar alltid fenan lite snettfor att
Om rnodellenglider rakt f ram eller till
modellen skall ha ett inbyggt kurv. Sett
och med niigot hcigerskall du fbrst titta pi
rakt bakifr6n kommeralltsi fenansframmodellen fcir att se vad du gjort fcir fel.
kant sitta 1 mm hriger om dessbakkant.
Kanske iir stabbentilhd rit fel hill? Kan'/
Denna typ av kurv verkar mer i hdgfart
ske sitter fenan snett? Ar kroppen rak
eini ligfart och hjiilpermodellen att bcirja Fcirsrikom moj ligt kompensera d:ir du tror
kurva precis efter hcighastighetsfasen, felet ligger. Vanligast ar att man inte har
men ocksi att kurva sig ur eventuella gjort nigot synbart fel och di rir det bara
stallsituationer.Vidare monterarjag stab- atttrimma fenansbakkantnieot Atvanster.
ben si att den lutar med halva vinkeln
Ftirsta hdjdkastet
jiimfcirt med vingens V-fonn. Detta kontrolleras enklast genom att se modellen
Det tinns i huvudsak tvi sAttatt kasta sin

Sd lite roder som miijligt
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vlnster, for att sedan bara vdnda
fortsdtta rakt ner i backen finns tvi s
att gdra. Det forsla iir att fiirszikrasig
att man verkligen lutat modellen
enligt hriger i kastet. Anviind gdrna t

mensombildenvisarfdr att tilta
len i kastet.Ar detta inte felorsaken.
du ist'Jllettrimma upp nigot pfl st
Stallar modellen sedani glidet liigger

baratill lite nosvikttills stalletupphor

Sammaffittning
Stabbentrimmasupp eller ner for att
modellenatt bete sig pi ett bra sdtt
kastfasen.Nosvikten iusteras sedan
att ge modellen ett bra glid med det

brodersomblevav kastet.Alltsi trirn
aldrigglidetmed stabbroder.
Cruel.MPflyger mycketbraoch kom.
mer hcigti kasten.Jag dr en medelbrak
tare och f<ir mig gcir min biist by

Cruel.MPmellan4,1och -52sek i sti
vinterluft. Dettavarierardockmellan
modeller, dven om de iir till synes e
lika. Du bcir diirfcir liira att flvsa mer an

sekunder
i varjekastmedenriktigtby
och trimmad modell.Lycka till och viil

komnaatt trivlapi Posttiivlingen
GDochSM-98i HKC ! Serespektive
i
dani tzivlinsskalendern.
MctrtinTtir

modellflygnytt 1/1

2x2 mmJuru

Fena1,5mmbalsa

Friflyg

Till viinster roderj uster ing
medhjcilpav tungan.
Nedansidokast(t ill vtinster )
ochkastoverhuvud- " spjutkast"
Vinjettbilden
Tummengerhdgertilti kastet.

M A R T I N T A R N R O T1H9 9 8
Kropp5l0xlxl5mmluru
95mm
Mdttnos-vinge
Mtitt Vinge-stabbe275 mm

Stabbe1,5mmbalsa
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