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RC-

seilflyspalten

Denne gangen blir det store seilfly på
gode gamle byggemetoder og
løftartikkelen går inn i varmluftens mørke
skygger. Denne gangen skrevet av Erik
Dahl Christensen fra Danmark. Erik
hadde skrevet denne artikkelen nå i høst
og jeg er såpass enig i det meste slik at
jeg slipper å skrive om dette selv… Erik
er en av Nordens bedre teoretikere, så her
finner dere mye godt tankemateriale.
Mulig jeg avslutter artikkelen i neste
nummer med litt taktikk og lignende.
Ellers blir ikke seilflyspalten så stor
denne gangen (tror jeg..), men neste år er
det vel nye budsjetter og friskt mot.
Vintersesongen er for øvrig kommet og
personlig skal den brukes så fort isen
legger seg.

Lufta for oss (alle)
Del 2
Eller: Termikk hva er nå det (og hva kan
vi bruke det til).
Når man flyver med svævefly har man
brug for termik. Har du nogensinde
undret dig over hvor det kommer fra?
Solen varmer jorden op. Den varme jord
varmer luften ovenover op. Hvis der er et
sted hvor jorden bliver varmere end et
andet sted, bliver luften også varmere
der. Varmluftballonskippere bruger dette
– den varme luft udvider sig og vil
derefter begynde at stige tilvejrs. Her skal
du huske din fysikundervisning. Varme
udvider, og ting der bliver større uden at
tage på i vægt, får en mindre massefylde
og vil derfor lægge sig ovenover luft med
højere massefylde. Nu er vi ved at skabe
en ballon. Vi har ikke en termikboble
endnu. Vi behøver en vindgradient – og
den har vi. Vindgradienten er det der
betyder at det blæser mere når du
kommer højere op i luften. Nede ved
jorden blæser det næsten ikke og derfor
kan jorden få mulighed for at varme
luften op inden den blæser væk. Lidt
højere oppe (knæhøjde) bevæger luften
sig lidt mere og der er her at den føste del

af den kommende boble begynder at
skubbe sig op. Højere oppe endnu
(hovedhøjde) blæser det endnu en smule
mere, og den boble eller ballon af varm
luft der er ved at stikke sit hoved op vil
blive bevæget med vinden. Efterhånden
som jorden og luften bliver varmet
tilstrækkeligt op vil der bliver blæst en
klump af ballonen. Denne klump vil stige
tilvejrs og det hul der bliver underneden
fyldes op af almindelig halvkold luft samt
den varme luft fra skabelsesstedet. Varm
og kold luft suges nu ind fra siderne mens
den varme ballon stiger hurtigere til vejrs
i luft der bliver kolder og derved stiger
boblen endnu hurtigere. Nu er vi ved at
have en termikboble der bevæger sig med
vinden, for vi har ikke sat snor i den.
Ligesom en varmluftballon heller ikke
kan bevæge sig imod vinden, men kun
kandrive med den, bevæger vores
termikboble sig også med vinden og
skaber underlige lokale vindskift
undervejs fordi den fortsætter med at
suge lufte ind fra alle sider. Så når du
Modellfly Informasjon 9/9999

næste gang på pladsen opdager at vinde
pludselig skifter retning, eller at det
bliver vindstille og varmt, eller at det
bliver blæsende og koldt i en kort
periode, så er det ikke underligt – det er
blot termik af den bedste slags. Af den
slags som du skal kurve din svæver rundt
i mens du gratis får højde på. Nogle siger
at de bedste bobler skabes ved
vindhastigheder på 2-5 m/s. Men det skal
ikke får dig til at sige at der så ikke er
termik når det blæser mindre eller mere.
Det betyder blot at der ved de
vindhastigheder er et bedre forhold
mellem jordopvarmning og vindgradient.
Der er termik ved alle vindhastigheder og
ved alle temperature. Og når du husker på
at termikbobler skabes fordi jorden
varmes uens op og dermed skaber
balloner af varmere luft, vil du heller
aldrig mere sige at der ikke findes termik
på netop DIN plads. Der er altid termik
og der er termik alle steder. Nogle gange
er den kraftig. Andre gange er den svar.
Nogle gange er den nem at kurve i og
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andre gange er det svært at finde
det sted hvor man stiger ens hele
vejen rundt i kurven. Men der er
termik. Du skal blot finde det.
Lidt om profiler
Hvis den gennemsnitlige vindhastighed
er 4 m/s og du stiger i en termikboble i 1
minut, kommer du 1 x 60 sekunder x 4
m/s = 240 meter bagved det sted hvor du
startede. Nu vil du sikkert gerne tilbage
til dig selv. Du skal trænge gennem
vinden og det betyder at du skal flyve
hurtigere end vinden, måske med en
hastighed på 10 m/s (airspeed) for at
komme nærmere dig selv med en
hastighed på 6 m/s (10 m/s – 4 m/s = 6 m/
s) (=groundspeed). Ofte flyver man når
det blæser mere, måske 8 m/s, og for at
komme tilbage mod en vindhastighed på
8 m/s skal du flyve måske 12-15 m/s
(airspeed). Så kommer du nærmere dig
selv med en hastighed på 4-7 m/s
(groundspeed). Når du flyver så stærkt vil
en Blue Phønix glide ret stejlt og dermed
taber den også hurtigt højde. En svæver
der kan glide fladere vil tabe mindre
højde, og hvis den glider fladt nok kan
den glide tilbage til dig med højde nok til
at du kan finde en ny termikboble. Derfor
skal lære at flyve med din Blue Phønix
og hurtigst muligt sælger den og købe et
bedre svævefly med et profil der kan
glide mod vinden. Find en svæver med
profilet MH 32 eller SD 7037, køb den og
nu kan du trænge frem mod vinden når
det blæser. Syntes du stadig at det kniber,
så kom lidt ballast i kroppens
tyngdepunkt og du får endnu nemmere
ved at komme frem mod vinden (start
med ca. 1/3 af modellens vægt).
Termikflyvning er noget af det smukkeste
man kan opleve som modelflyvepilot når man finder en termikboble, når man i
samspil med luften, solen, vinden og de
flyvende dyr, er i stand til at finde disse
usynlige lommer af opadstigende varm
luft, at overvinde tyngdekraften og stige
til himmelske højder.
Nu bliver det poesi, og det er
termikflyvning faktisk også - men det er
også hårdt arbejde!
Hvis du ikke hele tiden er på mærkerne,
når du flyver med et svævefly, er det
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næsten sikkert, at du flyver ind i luft der
synker , og snart er du på jorden igen.
Hvis du ikke hele tiden er opmærksom på
de små vindskift og temperaturændringer
der forgår omkring dig, holder øje med
en måge eller rovfugl der pludselig
kurver på stive vinger, eller at svalerne
pludselig jager en gruppe insekter i 15-25
meters højde, så bliver de flyvetider du
får med dit svævefly ikke lange.
Kig på modellen når den flyver!! Lad
være med at glide bevidstløst rundt på
himlen, mens du venter på at modellen er
i den højde hvor du plejer at lave
landingsrunde. Med mindre disse 3-4
minutter er så længe DU gider at flyve?
Hvis modellen løfter venstre vinge og
drejer til højre, er der løft til venstre, eller også er modellen ude af trim. Hvis
modellen gør det samme når du har fået
den trimmet, skal du styre modellen ind i
boblen (til venstre!). Hvis du bliver ved
med at kurve til venstre vil du
forhåbentlig se, at modellen stiger mod
himlen, mens du og den kurver smukt til
venstre.
En anden måde at kende forskel på løft
og synk, er denne:
Hvis du flyver i et område med synk, vil
du se at modellen flyver med halen en
anelse nedad, alt efter hvor kraftigt det
synker. Det første du opdager i denne
situation er at modellen daler, og ikke
hvordan modellen ligger i luften. Din
første reaktion vil da være at trække lidt
højderor – i stedet skal du give lidt
dykror og flyve væk fra det område der
synker.
Når du flyver i termik vil det omvendte
ske - modellen vil hæve halen, og den vil
automatisk øge hastigheden. Samtidig vil
modellen måske være urolig - som om
den danser og vipper alt imens den stiger.
Altså:
Løftet hale: Du er i løft - kurv
Sænket hale: Du er i synk - flyv væk
Urolig model: Du er sikkert i løft - kurv
Et pludseligt drej: Der er en boble til den
anden side
Dette med den løftede og sænkede hale er
der delte meninger om - hvis du kan se
det så brug det, hvis du ikke kan så glem
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det - det er nemmest at se på en HLG’er i
lav højde. De andre to gælder altid.
For at blive endnu bedre til at finde
termik, er her 12 råd - æren for disse 12
råd skal ikke tilfalde mig, men en af mine
guro’er - Dave Thornburg fra USA. Lad
være med at bruge dem som en færdig
opskrift på timelange flyvninger. Tag
dem du syntes lyder fornuftige i første
omgang, og lær at bruge dem, - tag
derefter et par stykker mere osv.
1)
Følg med termikboblen
Termikbobler, og luft i det hele taget, er
ligeglade med modelfly; hvis vinden
kommer fra øst og blæser mod vest, så
gør termikbobler det også! Det betyder, at
når du har fundet boblen og er begyndt at
kurve i den, skal du ikke blive ved med at
kurve over det samme sted på jorden,
men lade modellen drive med vinden og
boblen mens du kurver.
2)
8 - tals søgning
Dette er en udvidelse af den
grundlæggende regel om at cirkle når du
finder løft. Specielt i en svag boble kan
det være vanskeligt at finde boblens
kerne, som du skal kurve omkring. Lav
først en cirkel til den ene side og derefter
en til den anden side. På et tidspunkt i
dette 8-tal har du forhåbentlig fundet et
sikkert tegn på hvor boblens kerne er.
Dvs. der hvor modellen stiger hurtigst.
Da jeg første gang skrev dette grinede
Niels Ejnar Rasmussen meget at dette råd
om ottetalssøgning. En anden variation er
at flytte kurven ved at flyve lidt ligeud og
så kurve videre et sted forskudt fra det
første.

Fortsetter etter bilder fra Hollandglide..

Det blir litt mye termikkpjatt, så her
kommer ett lite knippe bilder fra
Hollandglide.
Norge stilte med Jo Grini og medhjelper
Per Arne Nilsen. Det ble god
internasjonal trening i det 120 stk store
startfeltet. Vinner ble til slutt Tony Vale
fra England som har gjort det meget
skarpt i år og igjen festet landet på F3Jkartet. Han kom også på 3de plass totalt i
Eurotour. Tony er dessverre ikke på
landslaget for England og kommer nok
dermed ikke til å stille i VM F3J neste år.
Kanskje vi burde se opp for noen
Engelskmenn fremover ?
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3)
Forlad aldrig en boble
Til dagligt er det nemt at overbevise dig
selv om, at du sagtens kan finde en boble
der er bedre end den du er i. På den måde
får du aldrig trænet i virkelig at blive i
boblen, og udnytte den til
knappenålshovedhøjde. Når det virkelig
gælder, dukker den næste boble nemlig
aldrig op, og du er nede på jorden efter 3
minutter. Specielt i lav højde, skal du
holde fast i det du har, selvom det ikke er
meget. Termikbobler bliver nemlig
større, og de er tit omgivet af latterligt
store mængder synk. Og husk: Der er
enormt meget at lære om dig selv, din
model og termik, når du er under 15 m,
fordi du kan se hvad modellen og du selv
gør.
4)
Død luft findes ikke
Luft bevæger sig enten op eller ned - løft
eller synk er de eneste muligheder.
Selvfølgelig er dette en meget kraftig
påstand, der muligvis heller ikke er helt
sand, men meningen er, at du aldrig må
holde op med at søge efter luft der
bevæger sig opad, med den begrundelse
at “luften er helt død i dag”. Der er altid
et område, hvor luften bevæger sig lidt
opad - find det!
5)
Kom aldrig lige hjem
I stedet for at forlade boblen og flyve lige
imod dig selv, skal du flyve en zig-zag
kurs, så du ser modellen skråt forfra. På
den måde kan du bedre se, om du flyver
igennem endnu en boble, eller om det er
synk hele vejen, og desuden er det meget
svært at se en model lige forfra på 400
meters afstand!
6)
Kend din model
Jo bedre du kender din model, desto
nemmere er det, at se når den flyver ind i
en boble. Lad være med at skifte model
hver 3. uge, i håb om, at den nye er meget
bedre end den gamle.
7)
Snyltere vinder
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Du kan lære meget om din model, om
termik og om dig selv ved at flyve alene,
men hvis du flyver sammen med andre,
kan du også lære af deres dygtighed eller
fejl. Når du flyver sammen med andre
kan du altid bruge dem som gode eller
dårlige eksempler. Hvis de allerede ligger
og kurver i en termikboble, så skal du
bruge dem som gode eksempler, og blot
flyve hen til dem og kurve i deres boble.
Hvis de synker som brosten, skal du
bruge dem som dårlige eksempler, og
ikke flyve der hvor de flyver.
8)
En boble i hånden..
Hvis du ved, at en boble lige har passeret
dig før du højstarter, er der ingen mening
i at søge efter en boble imod vinden - da
du ved at en anden boble ligger 50-100 m
bag dig (i medvindsretningen). Hvordan
finder du ud af om en boble lige har
passeret dig? Når du står og flyver med
dit svævefly, skal du altid være
opmærksom på den luft der omgiver dig.
Du har sikkert oplevet, at luften pludselig
bliver varm og stille - det betyder at der
er en boble lige foran dig (imod vinden).
Eller når du står med næsen imod
vestenvinden, og vinden pludselig drejer
45grader mod nord (så du får vinden
skråt ind fra højre), betyder det, at der er
en boble et sted til din venstre side. Eller
hvis det pludselig blæser op og bliver
koldere, så betyder det at en boble lige
har passeret dig og at den nu ligger lige
bag dig (hvis du stadig står med næsen
imod vinden). Alle de gange hvor
vindestyrken, retningen og luftens
temperatur ændres, betyder det, at der er
en termikboble lige i nærheden - se
illustrationen - og forstil dig at du står på
et af krydserne.
9)
Brug ballast
Det lyder mærkeligt - nu har du brugt
hele vinteren på at spare hvert et gram, og
skal du så komme bly i dit dejlige og lette
svævefly? Ja - fordi et let fly synker
langsomt og vil flyve længere tid i død
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luft (se råd nr. 4!), og det flyver
langsomt! Dette er skønt, når det er
vindstille, men så snart det blæser en
smule er du nødt til at kunne flyve frem
imod vinden, og her kan kun bly hjælpe
dig (og måske et bedre fly end en Blue
Phonix/Riser?). Når du forøger din
models vægt med 25-50% får du
selvfølgelig en lidt større synkehastighed,
men til gengæld flyver modellen meget
hurtigere. Dette gør dig i stand til at
komme frem imod vinden, selvom det
blæser 8 m/s. Hvor tit er det vindstille i
Danmark?
10)
Forlad boblen med ekstra højde
De fleste forlader en boble ved at
begynde at flyve ligeud (som den stiplede
linie viser). I stedet skal du bestemme dig
på forhånd, og når du er modsat det punkt
hvor du vil ud, skal du dreje lidt skarpere,
og flyve lige igennem boblens kerne,
hvor den løfter kraftigst.
11)
Lav din egen boble
Selvtillid (entusiasme, psykisk energi,
vilje - kald det hvad du vil) er også en
vigtig faktor i termikflyvning. Gå hen til
højstartsspillet og vid at du vil finde en
boble - og endnu en - og endnu en - og
blive oppe til du ikke gider mere.
Okay - du kan ikke skabe en boble med
dine hænder. En planlagt flyvning, hvor
du har været opmærksom på vind- og
temperaturskift før flyvningen, hvor du
ved, hvornår du vil starte, og hvor du vil
flyve hen, giver længere flyvetid, end
hvis du blot fedter rundt på himlen indtil
du tilfældigt rammer en boble eller endnu
værre – rammer synk.
Råd nr. 12?
Det er gemt et sted blandt de 11 - jeg
siger ikke hvor, men det handler om at
træne dine flyvefærdigheder på den hårde
måde - nemlig så du betaler for hver
eneste lille fejl. -Og det er den sidste
sætning i råd nr. 3. Køb eller byg dig en
HLG’er eller en DLG’er og bliv bedre til
at læse naturens signaler.
Held og lykke
Erik Dahl Christensen
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MANDAGSKLUBBEN
I disse "carbon" tider har det nå skjedd at
en gruppe mennesker møtes hver mandag
for å spikke treflis og bruke hvitt lim.
Senhøstes 2002 ble Roger Østli, Svenn
Erik Lyngstad og undertegnede enige om
å bygge seilflyet ASK 8 fra Flair. Vi
skulle møtes i ultra micro
(www.ultramicro.no) sine lokaler hver
mandag til prosjektet var ferdig.....
Første mandagen, og alle mandager etter,
møttes vi kl 20.00. Jeg husker den første
mandagen, da sluttet vi kl 23.30 og min
kone (altså min sponsor) synes det hadde
blitt vel sent....... Vi derimot hadde kun
fått laget hvert vårt vingebjelkesett og
satt sammen luftbremsene. For å si det
sånn, min sponsor må stå opp og gå på
jobben når jeg kommer fra
mandagsklubben. Hva er det som fenger
slik?
Det er relativt lett å svare på, gleden av å
se en haug balsa og plywood få fasong og
liv. I dette tilfellet var det 4,3 kg med
balsabiter og noen lister, litt plywood og
noen poser med smådeler som ble til en
meget vakker og velflygende modell med
et vingespenn på 3,75 m.
Sånn gikk mandag etter mandag, som
tidligere nevnt så ble det senere og senere
eller tidligere hvis dere vil. Ved flere
anledninger har klokka blitt både 05.00
og 06.00 på tirsdags morgen. Det vanlige
er 04.00, da har vi litt overskudd og gå på
utover tirsdagen også.
Det må nevnes at i ultra micro sine
lokaler så er det tilgang til en del
kafferemedier, trakter, presskanne,
kokeplate, det blir en del kaffe i løpet av
en natt. Diverse pizza leveranser har vi
også hatt..... Og det er også blitt en
nattåpen kantine der. Dessuten disponerer
vi en laserskjærer og nå også en CNC

styrt fres, mer om dem litt senere i
teksten. Etter en lang og innholdsrik
vinter, vel vinter`n var ikke helt over da
Igg-norge skulle ha sist første slepetreff i
03. Starmoen er stedet og noen er ekstra
"gira" før en jomfrutur.
Lørdagen kom med sol fra knallblå
himmel og liten kuling fra nord… Noen
har vel sagt at det var den lengste
lørdagen som har vært, 10 timer i en
forblåst hangar langt ut i de dype skoger.
Lørdagskvelden gikk med til å spise og
drikke, samt snakke om forhåpningene
for søndagen.
Søndagen kom ikke stille i vår hytte,
klokka 07.00 rettet krøllene seg på hodet
til
Svenn
Erik,
DET
ER
VINDSTILLE!!!!! Jeg, som nærmest var
en veteran i dette følge ba Svenn Erik om
å holde kjeft og sove videre da Oddvar
(slepepiloten) ikke står opp før kl 07.15...
Kan bare si at jomfruturen på Starmoen
var meget vellykket for Svenn Erik sin
del. Roger hadde ikke fått sin klar ennå

En ASK 3 i kvart skala og 1/3 skala.
Hansel gleder seg.
og min trøbbla med en utløser servo. Har
etter hvert fått flydd en del og den
fungerer utmerket. Roger er pr dags dato
ikke ferdig ennå (25.10.03).
Tilbake til mandagsklubben. Byggesettet
var ferdig og vi var rastløse.
Mandagsklubben er et meget vellykka
sosialt treff og vi kunne ikke slutte nå.
Tegninger på en ASK 3 ble bestillt og
sommer`n ble også tilbrakt der, det hele
ble en såpass fast greie at Ultra micro har
kveldsåpent fra klokka 20.00 og utover

Roger Østli begynner å bli fornøyd.
På dette tidspunktet er det fremdeles en haug med flis igjen i esken!
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natta hver mandag.
Svenn Erik valgte å bygge sin
i kvart skala og jeg ville ha min i 1/3
skala. Det er noe annerledes å bygge fra
tegning når man ikke har en eske full av
deler, men du verden hvor morro det er.
Som tidligere nevnt så liker vi å bruke
hvitt lim, vi er jo på en måte hvitt limets
Harry Potter! Samt at vi kan disponere en
laserskjærer til vingeribber og en CNC
styrt fres til kropps spanter i finer og div
andre deler i aluminium. Det er bare å
kontakte Ultra micro for tilbud på jobb
dere ønsker utført, kan anbefales.
Etter hvert så har det kommet til flere
med interesse for trearbeid og noen også
med interesse for Karbon. Det spiller jo
ingen rolle bare vi har det koselig og kan

fly sammen og fly gjør vi ofte på natten
når nevnte hvitt lim tørker.
Vi disponerer en ridehall og en del indoor
har det blitt i nattens mulm og mørke. Sa
jeg at vi har det bra? Svenn Erik har blitt
ferdig med ASK 3 og han har også hatt
jomfrutur på den. Den fløy så nydelig og
stabilt, trass i en noe instabil slepepilot
(meg). Jeg er jo litt misunnelig siden han
har flydd og ikke jeg, men det skyldes
stor arbeidsbyrde på mandagsklubben.
Har holdt på med en Slingsby T-21 i
noen år, men den tar form og er flyklar til
igg`s vår treff 2004. (jeg lover, tror jeg...)
Når man bygger to ting sammen så tar det
litt tid, men nå er ASK 3 hjemmeprosjekt
og Slingsby blitt mandagsklubb prosjekt.
Slingby er også i 1/3 skala og den blir

stor. Litt småpusleri. 5,8 m i vingespenn
og 2,75 m lang, vingeareal på ca 3 kvm!!!
Dette var noen ord om mandagsklubben i
Tønsberg og jeg vil bare få si at en mer
koselig sammenkomst ikke finnes. Vi har
også påbegynt vinterens store prosjekt,
det er en polsk glider PWS 101 i 1/3
skala noe som betyr et vingespenn på
6,33 m. Vi har visst sjæltillit også.......
Gå gjerne inn på www.iggnorge.no og
http://home.tiscali.no/vingespenn/ for å se
flere bilder og utfyllende tekst.
Med de beste ønsker om en god jul og et
godt nytt flyår.
Rolf Kristoffersen

Har du sett denne ?
Cirrus RCFK mangler en slik vinsj etter
innbrudd i høst.
Vinsjen har inngravert navnet
”Cirrus 3” og det er få av disse i landet.
Kontakt Ole Nordskogen hvis du har
opplysninger i saken.
Tlf: 69884204

Over: Svenn Erik med sin egen og min ASK 8.
Dette er på Jarlsberg ved en senere anledning.
Under: Er hun ikke pen? Første landing er nært forstående
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