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Dansk Modelflyve Veteranklub
I forbindelse med udgivelse af nærværende tegning 
vil jeg gerne sende en særlig hilsen til:
Per Weishaupt - medstifter af Odense Model-Flyveklub
J. Surlykke Petersen - andemodel flyver i Danmark
Sten Kristiansson - Veteranmodelflyver i Østersund, Sverige,

OV-47 »Donald Duck« frontklods

tilpasning af lister som 
vist på ribber

OPLYSNINGER OM FLYVEMODEL OV-47 "DONALD DUCK"
Konstruktion og udførelse

Modellen blev konstrueret til klasse A-2, og bygget i vinteren 
1945/46. Foruden kurveklap blev modellen forsynet med 
termikbremse, som kunne aktiveres ved hjælp af et 
fjederbelastet stempel i en luftcylinder. En skrue i en 
stempelstang kunne regulere den tid, der skulle gå, før 
stempelstangen udløste termikbremsen.

Modellen blev hovedsagelig bygget af fyrretræ, krydsfinér, 
balsatræ og abachitræ. Den blev beklædt med silkelignende stof 
(moll), og herefter dopet.

Høj startkrogen blev udført midlertidig flytbar, og påsætning af 
mede under kroppen blev udeladt indtil fast højstartkrog kunne 
etableres (blev aldrig foretaget).

Modellen vejede ca. 440 g, fordelt således: Forplan 65 g, 
bæreplan 180 g, krop med bremse ca. 195 g.
Flyvning
Modellen har kun højstartet 20-30 gange. Den blev trimmet kort 
efter påsken i 1946 (forplanets indstillingsvinkel ca. 3,5° ), 
og havde 2 bortflyvninger med fastlåst termikbremse. Den 
23.6.1946 fløj modellen bort sidste gang og blev først fundet 5 
måneder efter. Der gik mange år, før modellen fløj igen. Det 
var den 10. april 1960 ved OM-Fs jubliæumsstævne.
Rekonstruktion af modellen

Originalmodellen eksisterer stadig, og nærværende tegning er 
udført ud fra opmåling af modellen. Der er udført enkelte 
justeringer, som hovedsagelig angår listedimensioner samt 
termikbremsens opbygning, så den kan udløses ved hjælp af timer 
med urværk.

Nogle råd ved nybygning og trimning af modellen.
Det anbefales at anvende materialer, så modellens vægt bliver 
ca. 440 g incl. ballast. Bliver vægten væsentlig mindre, kan 
der blive problemer med forplanets reynoldstal fordi modelen så 
flyver for langsomt.

Forplanet et tegnet med indstillingsvinkel på ca. 3,5° . 
Bæreplanet er tegnet med instillingsvinkel på ca. 0°
Forskel på indstillingsvinkel ca. 3,5°
Det kan anbefales at udføre forplanets overside lidt "ru" 
for at undgå laminar luftstrøm på profilets overflade. 
Tyngdepunktet bør ligge omtrent midt imellem ribbe 5 og 6 eller 
ca. 11-12 cm foran bæreplanets forkant.

Taastrup, den 15.2.1993 

O. Vang

Afstand mellem 
opdriftcentrum - 
tyngdepunkt - 
lateralcentrum - 
er meget lille og tilstræbt 
ved konstruktion i 1945/46
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Tyngdepunkt (omtrent)

Denne mede blev aldrig 
monteret på originalmodellen

FLYV skrev i 1946 

Danmarksrekorder.
OiÉOr Vang. OM-F, tog dea 23. Juni A 2 Rekorden fra Høat-Aaris, idet hana 

nyeste Andemodel »Donald Duck< fløj 29 
Min. 42,3 Sek. Rekorden er desuden forelø
big Aararekord. Vang har hermed atter le
veret Bevis for, at velkonstruerede Ånde- 
•modeller nu er Normal modellerne jævnbyr
dige.

Vang lavede endnu en Flyvning paa næ
sten Vi Time, idet han vilde tage C-Biplom. 
Men saa fløj Modellen imidlertid bort. Det 
var noget nforsigtigt, idet det var en Uge 
før Udtagelsen til Landskampen, hvor Vang 
derfor ikke kom i Betragtning!
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afrundet 8x8 mm hård balsa
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Fyns Tidende skrev 
den 11 april 1960

^ Odense Model-Flyvekhlbs jub/Iæ- 
umsstcevne paa Brcendholt Bjerg ved 
Tommerup i gaar blev gennemført 
trods daarligt vejr i form af meget 
stærk blæst og senere en generende 
taagc.

Dette billede er taget ved stævnets 
start, inden taagen lagde sig over 
landskabet. Man ser en af vetera
nerne, cn saakaldt Ande-model, blive 
sendt tit vejrs af ingeniør Osca' Vaup, 
København, tidligere Odense. Han 
blev nr. 2 i vcteranflyvningen. Mo
dellen har to—tre Danmarks-rehor- 
der „paa bagen". Se artiklen inde i 
blader.

robbe 5096

bøjle 

robbe No. 2129

Nederst på tegningen er vist, hvorledes udløsning blev opnået 
på originalmodellen. ^
Mulighed for udløsning ved hjælp af en løkke om
høj startkrogens forkant er vist ovenfor (ændret robbe 5096).
Til venstre er vist en 2 kroget "robbe" No 5096, hvor 
bagerste krog er ændret til styring af en bøjle som udløses, 
når højstartringen forlader højstartkrogen. Bøjlen føres 
gennem kroppens underside til en trækfjeder til udligning af 
nødvendig bevægelse af kurveklap. (placering af fjeder mellem 
ribbe 7 og 8)
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4 x 4 mm bambus

27a tilpasses forholdene

V-form
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X = udfyldning med 
blødt balsatræ

HOVEDDATA
Spændvidde
Planareal
Sideforhold
V-form
Spændvidde
Planareal
Sideforhold
V-form
Kroplængde
Kroptværsnit

bæreplan
bæreplan
bæreplan
bæreplan
forplan
forplan
forplan
forplan
max

15 4 cm
25.5 dm
8,8
6 0

6 3 cm 2 
8,0 dm 
4,6 
9 0

99.5 cm2 
4 2 cm

2 _

nO ialt 33,5 dm

DETAILDATA 
Vægt ialt
Planbelastning bæreplan 
Planbelastning forplan 
Planbelastning i gennemsnit

ca. 440 g 2 ca. 11 g/dm ^ 
ca. 19 g/dm ^ 
ca. 13,1 g/dm ^ Forkant

Hovedbjælke
Tilspidset overside

afrundet forkant 3 x 7 mm fyrretræ

Underside

Bagkant
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2 x 3 miti abachi fen.iH.,' ....... ^

\

-

|------------
j
1i

//////

3 x 10 mm fyrretræ
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3 mm blød bal

3 x 3 mm abachi
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2 x 12 mm abachi
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Her er vist, hvordan forplanets 
hovedbjælke via 0,8 mm lasker 
er fastgjort til kropdelen.

Højstartkrog med mulighed for udløsning af kurveklap kan 
udføres på mange måder.

F.l: tjener til manuel åbning 
af bremseklap

mm blød

Laske af 0,8 mm krydsf 

2 mm blød balsa

overkant tilpasses

-form 9'

princip anvendes til 
fastgørelse af de øvrige 
bjælker.

Princippet anvendes også til 
bæreplanets fastgørelse. 0,5 mm pianotrad

0,3 mm fjeder 
1,0 mm pianotråd 
0,8 mm pianotråd 
0,5 mm pianotråd 
0,5 mm pianotråd (aks<

0 originalmodellen

NB tynd tråd

h = hængsel af træ eller aluminium

Træpind forbundet 
med højstartring

3 mm balsa
De 4 langsgående kantlister i kroppen var 
på originalmodellen opbygget som vist her.
Midterliste var udført i 3 x 6 mm fyrretræ 
Yderlister var udført 13x6 mm balsatræ.
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Principtegning af bremseklap

S : snor til regulering af 
bremseklaps åbning

Bremseklap åbnet 90 
I funktion bør klappen 
ikke åbne mere end 60-70 °

Monteringsplade
for timer / \
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1-Graupner Nr. 154--
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t = ca 1 mm
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1.1: balsaliste monteres 

efter fastgørelse af 
bremseklap


