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Förord

l)et är ctl nrisståg ått tlo att man måste vår'a lullfjädlad radioLck-

niker liir att kunna bygga otrh skiira radiostylcla modellr:r', var-e sig

det är flygplan. bilal eller båtar'. I själva verket är det så. atl var oclr

en kan irstallera och mcd framgång sköta cle radiokr:rntlollrrtr rrst-

ningar-som {inns i marknaden. bala man fiiljel fabrikantens an'
vi-.ningat.

Fiir ått nybiirjaren skall kunna undvika de misstag som lält kan

uppstå när ltan skall {iilja kort{atta(le instruktioner. är dcl länr!'
l;€!t att han vänder -<ig till någon som ledan skaffat sig en clel er{tr-

renhetc| inom onrrådet. Tyvärr är drt inte alltjd mi;jligt {ii'- nybiir'-
j.uen att [å pelsonlig kontakt rnecl er{arna utövare av denna hobh,v

FIan siiker då i stället vägledning i biicker och tidskri{tsartiklar'.
Biir:ker iDom (letta gelJit är' vanligtvis skrivna på fiämmancle språk
av expeitel på radioteknik. som vet mer'om det teor-etiska äll ont

det praktiska. Att genom tidningsartiklar Iå en samlad uppfattDing
onr problemel är nästan hol)pli;-ct.

Dcnna bok är nvsedd att ge cle praktisLa informatiorrer som är'

niidvändiga fi;r ltt de iDtresserade rned framgång skall kunna b-vgga

och skiita radiokontrollerade modeller. Boken är emcllertid inte

endäst alscdd {iiI IybiiIjarelr När de iiilsta fiirsiiken är lyckligt
avklalade uppstår med all säkerhet håde det ena och cler andra
ploblemet. inte minst berr'ä{{alde dri{tsäkerhet och under'håll. Även

sådana saker behandlas i |oken och även en r-elaliYl cllaren >byg-

gale> biil där'{ör {inna el hel del >matnyttigt> i den

ltörorcl ti.Ll. undrd, onmtb?t(ufu upplagan:

I)e mest genomgripalrde åDdringarna i denna pplaga Lal gi,rr'ts i

de kapitel son redr:rvi-'ar i handeln tillgängliga Lrtrustningar. Vidare
haI byggLesklirningarna utökals med en heltransistotiserarl enkanal'
ultlaminiat-vrmottagare. en kristållstyr-d delvis tlausistor-jser-ud sän_

dare ocL en Iältstyrkemätare. Dessrrtom har rnedtagits ett llytt kapilel
om trycklå kretsal.

llcrtil Bcclinan. Snntr Hellströnt





KAPrrrr- , Rqdiokontroll -
en foscineronde hobby

I denna teknikens tidsålder är det naturligt att även en icke-tekni
ker drönrmer om aft sjäh, aktivt kurrna delta i den lnvinartatle
tekniska utvcckling sonr kommeL att leda till - 

ja varlör inte --
uriversutrs crövring! Dctta bar mcalfört att viira fritidssysselsiitt-
ningar mer och mer tlomireras av tekniska ting,

Att göra nrodeller av de omgivande tingel har i alla ticler
fascincrat rlälniskan. Att tlagons rnodeller inte Lara görs arbc"
tanale utan är'en {järrstyrda är fullt naturligt. Radioteknikens
fransleg har {ör oss möjliggjort att trådlöst kurrna styra vfira
rnodeller.

Hur det börjode
Så vitt vi kiinner till Lryggdes den första racliokontrollcrade lro.
dellcn, en birr, I910. Flygnilg med radiokonLr.ollcracle rnodellcr
togs först upp i Arnerika. Ilygniug rned RK (:racliokonLroll) r

som vi känner: dcn i dag började med segel{lygplansnrodr:ller or:h
tog pri allvar fart undcr 30-talet. 1934 kon den lörsta rnctl frarn-
girng tillverkatlc {iirbränningsmotorn oBrorvn Juuior,. Tack vare
denna motor blev det möjligt atL konshuera rrotormodeller sonr
kunde ta >nyttig last,.

l)e amerikanska radioarnatörtidskriftenra började 1937 puJrli
ccra lämpliga schemor {ör radiokontroll. De {rckvenser. son au-
viindes i första hantl, låg på 5-, 80- och I 60-melcrsbautlet. Mr.n-
rliplrelerrras I'r-liirnrrrr.lscr. sorn [ör iirligr rar olijrjirrr]rrr,lc till
långt efter sista kriget. latle ernellertid stora hintlcr i viigeu liir en
snabbare utvcckliug av demra holrb1.. Varie utiivare av deu rya
hoLlrlrr nråste rrärnligen ha sändarncltilikat. Detta lär,le rrr",l sig

'I denna bok använ(les förkorrDingen RK {ijr r.rdiokoDlroll- Drotsyar.ardc
engelskr lörkortning är RC (radio conrrol).



att en dcl rrr,,tlllllrrggitrl irvskrii(lil(s. rrrcn tlc r" rLliPtr lnlrrsilr-

lcrrra irrlrclarlc r irlarr'. l()iii l,iiljlrl, r'n ilrot)l) irrorrr "1'rrri'11'r

Ilttlio llt'lat /..'rr,<tr,'rrrr,l ( \1ll'ril).rit 1ra 5(r i\'lllzJrarrtL't 'r''h lonr

ruerl l't lukligLr iiilIiittringar. sorrr risat sig sll' la crr I't lrc]anrlc

lr,ll iiren irrira,lirgrrr-. l)crr lijrsll \trr stcir.'l:ill lii r"rlrlLont r'' rl l'

,'rh tl, rr arrllilllrr lliltrr crrrilrsrrrolllgarcrr' l\r' l9jilj lisarlcs dcrr

förslir korrrrrrcrsillll lrrgsrlrr rrllrrslrrirrg-r'rr liir rrr'xI llslr lnllg
l l,iirjurr pa 1.0-talct Lorrr {L lklrralssrstr'rrrr'rr' r'rrrr rrriiiiiggiolrll

llera scpalala l,rrrlt,,llcr. llltclLtiSsrtr, rr i \rrrcrika Liirrrrr:lclknr-

rlcs 1-,n liK-onrrirl, t ar , rr h'l,r'il lkli\ iltt- liirsl ol h iriirnsl intiktxd

lr'i alt siill ,rrl)lånl( rl alll rL lrlrtlcrsorrrkrigcthlrrrLlirrgatrirl
strrrrirrg a\ rohi,lilr cki.

,\ltllct l\ prl r\ korr)rrrosi('lln ulr-uslrrirrillr iikadr: lla[tigt 
'rt 

h

n\hllcnrir on liillur'(' ,'ch Iiilitligarrr trggrc[ttil dugF-åclc liilt l)crl

t\l) a\'rrrollrgillr'sorrl kotrr all rl,rrrlirlr'ra och sonl isiutel' rr 40'

talcL liinl lrrrnr till rrltlirllitta crrhclcl llr-'lr:rt sulxtgencr:llir''r

inirLlagrr,'n. trl'pl,rggrl Llirr;r Iit'.6l.1rlt l\lrtlr.rtriir rlcrl lrittills

,lrppniirlrll rtltrr. \Ligol stttttn k,,trr rlcrr .'rrgelska gasIrllrla sulr'

rninillrr-llj.rlcr \f'(ll. rilkcrr krinr atl rlloluti.ncrir raditisl\r-

lin, {Jio.rv,l n,n,l,rll



Krn gi;rr -rr ,rr furr

rrirrgtrr i l.r3larrrl. \l,r llltl rrrlrrrlr', lr,kl,l, l,,rr.trtrkli,,rrcr iiir'

rorIr'rL,,rrIr,,IIcI inr'(i ( rrkirrirlsnr{)lllgllc gj,rrrL s trrr(l('r (l( ( [l('r-

liiljarrl, ru,rr. l'lrrri],llr lr.r,l, i)r'[sx (ll ll( rli.rrlls.\slr!rr Lrl\{xl-
lrrls. rL,l s.L. "r,:r'Ll,' r'iltr l,,rrllllrlrrslcliistsl, nrrl. l).llir slitrrn
rrr, rlgar' ,,1,r'r',x rr,lr' ,rr lr qrrrrlris li,rntloll lr ,,likt r,,tL r',rch iil i

rllg r lct rrrcst IrlliirrrlrLrlr'.

RK i doq

lirrrli,,L,,rrlr,,li ,r' rr,,,l, ll, r lrirl lrlir it crr lr,,lrlrr rrrcrl rrriirrgrlcl ,rr

r:rrlrrsirrilislirr rrtilrll. sirrril i \rr', riLrr ,,, 1r llrr',,p4 .,,rrr i iilssltrrr,l
ollr iisl'lrrlr'rrrl. l)ril'lsrik, r'lr, llrr lt,r. Ltlttrrlttittrlrrrir iir rrrttttr'ta

rrrrrklt r.r1. llrre, l'rliirrr, r' lrrrl t., '.. Lilrt I'rirlr' I'rrt ,,, lr llrgl'lrrl
rrr.rl Irrrli,,l,r,nlr. I iir, r Ilrrgr'1rl,r L.rrrrrl, rr.

S,,rrr skllrrrrl xllln\iirilir.irrr,li,,L,,rrlr',,llLrtlrr*lrrirrglliir/raari.r
/r)///. Lr 

I 
r I I I rr r r rr l r r il\ urllr'riklrl.rr r/r,rl/r'r Iill ,,rrrLrirri l; lrl s('-

rlar. I rlrrg rir lr'.rrsi'lolrr lrr plrrkti.L r, rrlilcl li;r lil.. r'rrtrr.ias'

lllrra. \rcrr ,,rr rlr,rr iirrrrrr irrll lrlll I'rrrr lr.rilll laLli.r'illcrr trlk.
irlrrirrslorrl rrlrllLlirgcrr grr ;rl rI l lrrl lt. liill r r i i l r r r l r r r r r l l arrr iirrri"

trlrsisl,,r'r lrrrrrrrlslllir:, rr sorr iills!:ill'lll rx Jr liir tiss.r lllri.



fuuktioner, då transistorn är liten till lorrnatet och sarntidigt spar'

sarrr med ström. Ur denna synpunkt lämpar den sig väl för railio-

styrningsändamåI, Yi har redan {ått lättare och kompaktare ut'
rustningar, som behöver ett rninirnum av batterier.

Bestönmelser
Den som vill ägna sig åt radiokontroll av modeller måste iaktta

vissa bestämrnelser som utfärdats av Televerket i aug. 1953' Dessa

bestämmelser återges i slutet av boken.

Det kan närnnas att de svenska bestämmelserna är synnerligen

liberala jänfört med de flesta in' och utomeuropeiska, våra skan'

ilinaviska grannar undantagna' Sålunda {öreskrives i England

ett betydligt omstänilligare registreringsf örlarande. Licensinneha-

varen måste t.ex. här skri{tligen anmäla till den lokala mynclighe"

ten när han önskar använila sin utrustning utom hemorten.

För att vi även i lortsättningen skall kunna räkna mecl att Iå

behålla våra nuvarande beståmmelser måste varje utövare av

hobbyn till punkt och pricka lölja Telestyrelsens direktiv och

{ramför allt omedelbart amläla innehav av sändaranläggning.

lämplig nybörjar-
modell.

Det gäller att få
toppvan på motorn.

rKatapultsterD,







KÅp,rEL, Rudiostyrningens princip

När clct giiller radiokoltroll av morlcllcr iir clct primära givetvis

aL[ kuDna slJro modellcrr, Sedan karlske vi vill utrusta rtrodcllen

med ytterligare lilesser, så att t.ex. krigslartygsnodeller kan lyra

av kanonct. hissa ankare rrt,m., Ilygplansnocleller kan fälla in och

ut laudningssLäll, {älla {allskiirmar och liknande' Det är visserli-

gcn nyckct roligl att kunua irstadkotnrna sådana effekter' men det

är ilLe lirgonLilg -"ont nratt i {örsta hand bör sträva e{ter' Styr'

niugen är dcn vikligaslc fuuktionen, och man bör därför kon-

centrera sig på att {ir ctt {ulliindar och dri{Lsäkert styrsystcnr, so

inte iir lör komplicerat. NiisLa funktiorr utöver styrning bör vara

fartkolrtroll och häri gårna inbcgripct en möjlighet att s[oPPs

I sin cnklas[e ul{ormnirtg bcstår radioutruslnilrgen Iör styrning

av en trrodcll av ett siindar-c, en ulottagare med relä satrt en styr-

;nekanislt. Vidare finns {ör' siindaren ett rnanövelorgart, sotrr i sin

cnklaste Jom kan bestir av en tryckel eller tlyckknappsströnbry'

Fig.2Ol,

lllockschema lör c kclt system för ra(liokontroll Såndareis (B) Lärvåg slås

r;ll elter {rån metl hjälp av cr nvckc) och uppfångas i mottagaren (C)'

I moillgarcn ornvancllas bärvågcn så ått ett känrligt relä påverkas l stvr-

nekanlsntn (ll) orrvandlas den elekrriska ström som crhålles viå mottä-

galeDs rulii ritl Drekani'.l rlirelse soD påverkar t ex ett roder'

l5
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ModuLerod börvdg

tare. Se fig. 201. Geron att trycka ned "nyckelnn erhålles från
sändarcn en signal. sorn upplångas av rnottagarens antenn. Signa'

ler ger eu strömändring i nottagarens elektronrör. Denna ström-

ändring påverkar ett relä, som slår till eller i{rån, beroende på

lrrottågarens konstruktion. Reläet sluter då en strömkrets, som ger

strön till st,vrrnckanismen, som då påverkar rodret på t.ex. ett

flygplau eller en båt.
Den vanligaste styrmekanisrnen år ett stegrelä, som {ått smek-

namnet ohick-hack,. När strömruen slutes genorn spolen i steg-

reläet {rigöres rotoru, son i ett vridande moment pår'erkar roder-

ytorna och ger des-"a alternerande rörelser till höger och vänster,

llenna mekanisrn är självneutraliserande och vridningen åsta<l-

kommes genonr en tvinnad gumrnisnodd eller en elektrisk motor.

De {lesta sändare {ör radiokontroll arbetar med omodulerarl

örjror?g (AI). Denna bärvåg sändes ut endast då sändarnyckeln

slutes. Vissa sändare, framför allt sådana som är avsedda {ör {ler-
kanalskontroll, arbetar med tonnod,ulerad, bärvåg (42). Sådana

sändare avger en kontinuerlig bärvåg, som när nyckeln slutes blir
tonrnoduleracl. Den principiella skillnaden mellan ornodulerad

och modulerad bärvåg framgår av iig, 202 a och b.

En enkanalunottagare 1ör tonnodulering reagerar för en viss

bestämcl ton, När det gåller flerkanalsmottagare separeras olika

16

Fi9. 2o2.

a) En omodulerad
bärvåg, som utsändes

då nyckeln hå]ls
nedtryckt, b) €n >ton-

rnodulerad> bärvåg.
X{oduleringcn av bär-

vågen sker med en

ton{rekvent signal.



toner av ett mekaniskt eller elektroni-"kt filter. sir att de via reläer
påverkar respektive kontroller.

Erlorderlig söndorellekt
De sändare som användes lör radiokontroll har relativt låg effekt.
En gräns för elfekten är redat satt genom myudigheternas be-

stämmelser. Den tillförda anodellekten får, sorn vi tidigare sett.

ej överstiga 5 W. Det visar sig emellertid i praktiken att så lirg
cffekt som t.ex. I/2 W är tillräcklig.

Antennen
Intimt förknippad med räckvidden är, Jörutonl nloLtagarens käns-
lighet, sändarantennen, Av {rarnför allt praktiska skäl komner
som regel endast 1/4- och l/8-vågsanLenner ifråga. Deu tillåtna
frekvensen motsvarar en våglängd av ca 11 m, En kvartvågsantenn
blir då ca 2,75 rn och en l/8-vågsantenn ca I,35 m lirng,

Rötkvidden
Med de {lesta radioutrustningar får man vid noggrann trimning
och gynnsamma Iörhållanden en räckvidd av ca 1500 n. I prak-
tiken betycler detta en räckvidd som vida översligcr vad mar
praktiskt har behov av. För att rned säkerhet kunna avgöra färd-
riktningeu måste man i allnänhet kunna se modellen necl blotla
ögat. Avståndet rnellan modellen och "föraren" begränsas därlör
till ca 500 rn. Att med hjäf av kikare följa modellen är givetvis
möjligt, mel synlältets bcgränsning ger irga järn{iirelsepunkter

i terrängen och omöjliggör en mera exakt mauövreri[g,

77
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K^p,r'r- , Söndore för rodiokontroll

Den första länken i vår kontrollkedja, sändaren, är i de llesta {all

en relativt enkel anordning. Den i dag vanligast lörekommande

sändaren, den modulerade enkanalssändaren (vågtyp A2)' har

i alhnänhet bara ett rör. Sändaren är oftast inmonterad i en låda,

som rymmer både radiodelen och batterierna. Sändarens antenn

iir i allmärhet fasLsatt vid lådan.

Som tidigarc låmnts skiljer man mellan två typer av sändarc:

tonmodulerade (vågtyp A2) och omoduleracle (vågLyp A1). De

rnodulerade sändarna kan uppdelas i två katcgorier: cle som iir
nvscdda {ör en kanal och de sour är avsedda lör llera kanaler.

Bäp;ge typerna {örekomlner både som s.k.lmnd.stintlare (se nedan)

oclt sont mar k säntl ar e.

Vilkcn typ av sändare bör man helst välja? Bägge typerna har

sirväl lör- som uackdelar. Handsändaren är lätt och behändig att

ha ured sig, och man kan lätt åndra antennriktning och därigenorn

undvika s,k. ,döda, vinklar. Vid start och landning av flygplan

rnitste mar många gånger snabbt kunna förflytta sig, och då är

hanilsändaren nriudre hindrande. Med handsändare är mau hän"

visatl till relativt srnå batterier, vilket ökar driftskostnadcn.

Vissa sändarkopplingar är känsliga {ör handkapacitans, vilket

innebår att -.ändarens {rekverts påverkas av hur rnan håller siin'

tlaren.
Marksändarnas Jördel är främst att de kat förses netl stora

batterier, som har liurg livslängtl och möjliggör hög sändare{{ckr

under lång tid. De kan vidare Iörses ned en Letydligt lälgre

antenn än handsändaren, vilket i kombinaLion rnecl den högre

eflekterr ger änrru "törre rä,'kvidd.

t9
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Denna tonsändare av amerikansk tillverkning år uppbyggd på

tryckt krets. Den är utrustad meil en Hög-Låg-omkopplare som

{ungerar så att de två 67,5 voltbatterierna seriekopplas i läge
,Hög", medan de i läge ,Låg" parallellkopplas. Då man normah

{år tillräcklig räckviild i läge "Låg, sparas därigenom batte.

rierna. Den4a sändare finns även i byggsats.

KRAFT enkanalssönd.arc

Typ: A2
Frekven* 27,225

Rör: 3 A5
Transistorer: 2X2N224

Kristall: 13,6275 MHz
Ton{rekvens: 400 Hz

Fig. 304.

Principschema fiir
KraJt enkanals-
sändare.

Anodspänning: 67,5 eller 135 V
Anodström: 6 eller 16 mA

Glöclspänning: 1,5 V
Glödström: 200 mA

Mått: 75X140X200 mrn

fis. 305.

KmIt enkanals-

sändare.

22



Fl9. 306.

Principschema till
Metz tlekanals-
sändale.

;is. 307.

Metz trekanals-
sändare,

.,I

M ET Z M ECAT RON trekanalssiintlare

En välbyggd, kompakt, tonmodulerad sändare med spakmanöv'

rering {ör två kanaler och tryckknappsmanövrering {ör den

tredje. Inbyggd likspänningsomvandlare gör att sändaren kan

drivas med endast 4!1,5 volt spänning. Batteri{örsörjningen

sker därlör endast genom 4 st stavceller. Tonerna alstras i en

oscillator och tonfrekvensen ändras genom att olika kapacitans

inkopplas för respektive kanal.

För {järrmanövrering av sändaren {inns möjlighet att ansluta

extra kontrollbox, Vidare är sändaren försedtl med anslutnings-

möjlighet för yttre batteri t.ex. bilackumulator'

Tekniska data:

Frekvens: 27 
'72 

MHz
Tonnrodulation: 3 tonkanaler, 2280 Hz, 2'130 Hz och 3300 Hz

Rör: DL94
Transistorer: OC80 & TF78

Temperaturstabiliserad: -10" 
C - +50' C

Batterier: 4\1,5 volt stavbatterier

Strömförbrukning: 60 mA, viil signal 400 mA

Vikt med batterier: ca 1200 g
Storlek: I45X195X50 mm
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NO!/4TON t0
En av de rnodernaste av alla arnerikanska l0-kanals relälösa an-

lägguilgar. Sändaren är trippelsimultan, vilket innebär att alla
roiler kan rrrarö\ireras olleroende av valandra, Således kan skev-
och sidroder användas sarntidigt- vilket ej går med andra anlägg-
ningar. Hög Låg'strörnbrytare {inns, och i läge Lrig drar sän-
daren utan signal eudast 8 mA. Dubbla siiloroderspakar {ör att
underlätta simultanmanör,reringen, Alla potentiorretrarna {ör.
toninställningen Jinns pir ett sårskilt trimdäck- sorn är åtkomligt
fråll utsidan och lätt utbytbart. Man kån alltså ha flera mottagarc
mcd erdast en sändare och sedan ett inställt trimdäck till varje.

Denna sänclarc finns också i byggsats.

liör: lXltA5
fransistorer:

Mirtt:
Yikt:

Ilal[erier:
Anodspänniug:

Åuodströrn:
Cliidspänring:

Glödströrn:

1x2N1371.3x2N1370
?ilX205X24B mnr

1.300 g
2x67,5 V+rx1,s V
135 eller 67.5 V
16 eller 8 mA
1,5 V
200 rrA Fis.309.

>NOVATON 10>

Fig. 308.

Principschema Iör
>NOVATON l0>

T
\
I

I
r+
il"

I ':l' 1T,



KRAFT 12 lianalssändate

Denna amerikanska såndare hör tilt det yppersta nrarknadel kall

bjuda. Den är heltransistoriserad, bisirnultan- kristallstyrd och

arbctar på 9 V, och ström{örbrukningen är så låg sorr 24 lrA.
Såndaren är temperaturstabiliserad ned till -l7o C. Antenuen

är försedd nred förlängningsspole. På sändaren lirrns ett instru'
rnent soru visar dels utgående ef{ekt- dels batterispänniug.

Hela sändaren är byggd på en tryckt krets, där är'eu kontroll'
spakarna år nonterade. Deuna sändare {irns även i l0 kauals-

utIörande.
Fi9.3ll

>KR^LT> 12 kanalssånrlaLt.

li9,3lO

Sän(larcns tryckta krets rne(l
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KAPTTEL, Bygg själv en sändare

NtATEITIALLIST,4.
( lör siindarcltassiet )

1 st DCC90 radiorör
I , rörhållare, ?1o1. rriniatyr
1 " ,1"-25 pF trimner, PltiLips
(typ C005BA./25E) (EL[A
Q2203 )

I st J5 pF ker. kondensator

2 , 82 pF kcr, kondensator
2 " l0 kohms motstånd

I n drossel, ADS 1 (DR)

(ELFA N 61,)

Som lramgår av bcskrivnirgarna i kap. 3 är en användbar sån-

dare mycket enkelt uppbyggd. Man kan alltsfr nycket väl bygga

sin enkanalssärdare sjiilv. llär skall beskrivas en enkel RK-sän-

dare av rnarktyp. Den är utrustad rred l/4-vågsantenni som ger

god utstrålning.

En enkel RK-söndore
Fig,401 visar sändarens prilcipschema. Sändaren är enkel att

bygga och dessutom inte så kritisk i sitt verkningssätt. Sändaren

kan kompletteras rned el rnodulatorenhet och är då anviindbar

även Jör A2 {ör en eller {lera kanaler. En sådan rnodulator med

tillhörande kontrollbox beskrives i slulet av detta kapitel.

De komponenter som ingår i sändaren Iinns att {å hos större

radiomaterial{irmor (irköpskällor. se i slulet av boken).

6 st lödöron nred rörnit, diam.
3,5 mrn

2 st skruv M 3X6 med muttrar
[i0 cm emaljerad koppartråd,

2 nrm diaIn.
20 cm kopplingstrird
1 sL pcrtinaxskiva 55 { 100

X2 mnr

I st vippströrnbrytare (Sl)
1 ' tryckströmbrytare, (S2)

lödLenn, harts{yllt1i9.4O2,

Komponenter till
sändarbygget. Byggsatsens komponertter frangår av {ig. 402.
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UPPBYCCNÅDEN
Chassiet byggcs upp steg 1ör steg i Iöljande ordning:

l) Pertilaxplattan sågas till och hålens centrum markeras en-

ligt ritningen i {ig. 403.

2) I1ålen borras och lödöronen fastsättes som visas i fig. 404.

för vägledning i kopplingsarbetet nurnretas lödöronen enligt
figuren.
3) Rörhållarcn trådes uppifrån genom hålet i pertinaxplattan

och fästes ned 2 st 3X6 skruv med mutler. Observera att mel-

lanrurnnet rnellan rörhållarens stilt nr 1 och 7 skall vändas

rrlot niirmaste kortsidan av plattan. Ser rnan rörhållaren under-

ifrån numreras stiften euligt Iig. 405,

4) Spolen L1 lindas B varv med 2 mm koppartråd kring en

ruldstav rned 2I mm diam., L2 lindas med samrna tråd ett varv
kring en rundstav med 13 rnm diam. Tillräckligt långa ändar

lämnas {ör spolarnas in{ästning i lödhålen. Se fig. 402.

5) Drosseln lödes till spolen Ll:s mitlpunkt, se {ig. 406.

6) Spolel Ll lödes till lödöronen 2 och 3, och drosselns andra
iintle lödes till lödörat nr 4. Se fig. 407.

7) Spoler L2 lödes till lödöronen 5 och 6. Lödörat nr 6 iir
lllinusuLtaget, dvs. jord.

Mårtskiss Iör monte-
dngsplattan av

pertinax sedd ovan-

i{rån. Mått i mm,
Måttskissen återgives
i skala 1:1, och mått-

skissen kan därför
användas för direkr
avkalkering på

monter;ngsplatlan.



Pcrtiraxplatlan
scdtl unrlerilrån ull
rörhållarcn nonLcrad

och tödöroren nurn-

rerade. llyggmo-
nren! I 3.

1i9.4O5.

Principskiss av rör-
sockeln scdd {rån
lödsidän med st;fler)

ByggDronrertt 5.

Spolcn ned tlrosscln

fastlörld.

Byggmorncnt 6-7.
Spolalnas och dros'

setns fastlödni s.

f
6

7o



Byggmonrent 8--12.

Ilyggmomcnt 13 14.

Fis.4lO,

Det hembyggda sän-

darchassict {ärdiet.



t

B) 4 25 pF trimmerkondeDsatorn skruvas last.

9) 15 pF kondensatorn lödes till hål 2 och 3 samt till 4 25 pI
trimmerns bägge uttag. Se {ig. 408.

l0) Lödörat 2 {örbindes rned stift 2 sarnt lödörat 3 metl stift 6
på rörhållaren.
Il) Från lödörat 6lödes ett motslånal på l0 kohm till sti{t 3

samt ett annat rnotstånd på 10 kohm till stift 5 på rörhfrllaren.

12) Stift 4 på rörhållaren {örbindes ured lödöra 6.

13) Den ena av de lvfr 82 pF-kondensatorema lödes mellar
stiJt 2 och 5 och derr andra mellan stift 3 och 6 på rörhirllaren'

Sc iig. 409.

14) Sti{t I och 7 pir rörhållaren fiirbindes med lödörat 7.

Chassiet är nu {ärdigbyggt, se {ig. 4I0.

HöLJET
Höljet till sändaren kan man bocka till av alurniniumplåt. Man

bör beräkna lådans storlek så, att den Iörulom chassiet rymmer

ett stort 120 Y batLeri och ett 1,5 V glödströmsbatteri. På höljet

{ör sändaren anbringas vipPströmbrytaren Sl. Se {ig. 411.

ANTENN
Antennen gör man av ett 5-10 rnm aluminiumrör eller mässings-

rör. Den skall vara 2,7 m lång. Av praktiska skäl är det lärnpligt

att göra en så lång antenn delbar. Se då till att god metallisk kon'

Fisr. 4tl.

Så här kan nan
lämpligen utlorma
sändarens hölje.
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takt erhåltes rid skarvarna, Antcnnen, som rnåste helt isolelas

både från lådan och från rnarken, monteras på sändarlådan rnetl

hjälp av lämpliga isolatorer, en Pertinaxplatta kan duga. Den

kabel som förbinder antennen med chassiets antennuttag skall

göras så kort som rnöjligt.

TVI'ROVNINC
Antennen anslutes till lödörat 5. Till lödörat 6 anslutes -1,5 V

ooh 
-120 

V {rån batterierra. Till lödörat 4 anslutes f 120 V och

till lödörat ? +I,5 Y. I ledningen mellan glödströmsbatteriet och

lödörat ? inkopplas vippströnbrytaren Sl, sorn tjänar som till- och

{rånslag för sändaren. Mellan anodbatteriets pluspol och lödörat

4 inkopplas tryckströmbrytaren 52 som nnyckel'. Lämpligt är att

ansluta demra via en 1,5 m lång isolerad 2 tr, kabel. Se {ig.411.

Sorn tryckströmbrytare kan lämpligen användas en rnikroström'

brytare, son är behändig och ger distinkta kontaktlägen'

För att trimrna in sändaren på rätt Irekvens bör man ha till'
gång till en kalibreratl nottagare. I niidlall kan nan emellertid

nnrända en {ör radiokontroll avsedd mottagare, sorn man vet är

intrirrmad på rätt {rekvens. Med hjälp av sändarens trirmner
justeras frekvensen tills signalen tas ernot av mottagaren. Om en

mA-rnätare inkopplas i anodkretsen, bör denna vid signal ej visa

mer än 30 mA.

Ionmodulerad, kristallstyrd enkanrlssändare

f)cn här beskrivna säudaren är rr ycket lått att bygga rnen har

ändå sirdana linesser som kristallstyrning och högJågelfektom-

kopplare. Modulations{rekvensen är 400 Hz och den passar så-

letles utnärkt till den i kapitlet om mottagarb-vgge beskrivna

heltrausistoriserade tonrrrottagaren. Den är uppbyggd på tryckt

krets.

Schenral syns i lig. 4I2.
Frekvens 26.960-27.280 l{Hz (beroende på styrkristallen)

Anodspänning 2X67,5 V
Lågeflekt
5,6 mA
6,I mA

Anodströnr
Liirvåg
torl

Glödspännirrg

Högeffekt
14,5 mA
15,9 mA
1.5 V



Clörlström 200 mA
Modulations{rekvens 400 Hz

Materialsats {inns Jör den som så önskar hos Beckman & Co'

Slockholm.

IIÄTE R I ALFö RT CCKN I \C:
Rör V1-3 A 5
T ransistor er TL:T2:2N224 Philco (eller motsvarande)

M otstånd'
Rl-R2-R9:100 k
R3:R4:470 k
R5:330 k
R6:RB:r0 k
R7:1 k
(Sarntliga tlt satr I0 o/o)

Kondensatorer
C]:CB:10 nF

C2:C5-Ärco 423 trimkondensator (3-13 mm{)

C3:100 PF
C4:1 nF
C6-I0 Pf



c7:c9:0,1 lF !10 %
C10:10 nF + 10 /o

Keramiska skivkondensatorer

l)ro.s.:lnr I
IDrl-3o ,rH IrB. Be.krrran \ Co)

Dt2-20 ttH I

Spoku' (LI oclt, L2)
13 varr. 1.25 rml 0 erraljerad koppartråd lindad tätt på en kärna
med 18 mrn 0 2 st

Total trådåtgång 1600 rnm

Kristdl
13.480 13.640 MIJz 1 st (8. Beckman & Co)

Strönbrytare
Tryckströrnlirytare (sånclaurl-ckel) av typ microströmbrytare I st

Dubbelpolig ströml.rrytare 1 st

Dubbelpolig omkopplare 1 st

tlntenn,

I'eleskopantenn (110 120 crn i utdraget skick) I st (ELIIA T25B)

Soclilar
T.polig rörsockel Iör Lryckt krets 1 st

2-polig kristallhållarc för tryckt krets 1 st



Antenn

F

illaterial till tryckt lrets
Pertinax med kopparlaminat 56\ 13i:i nrn 1 st

(ELFA K953 80\160 mnr kaPas)

Kopplin.gstråtI
25 cm mångtrådig enkelledare av vardcra färgerla svart, röd,

brun, blå, grå

B atterianslutningat'
2-polig plugg (för glödströmslratteriet) I st

Tryckknappskontakter {ör anodbatterierna 4 st

(2 han- och 2 horr-)

Låd.a

Aluminiumlåda med lock. Forrnat ca 75\150\200 mrn I st

3X20 mm skruv rned rnutter 4 st

Mässingsrör ltrecl 4 mlr inre tliameter" längd 12 rum 4 st

BYCGBESKRIYNING:
Tillverka den tryckta kretseu enl. beskrivniltg i kap. Tryckta

kretsar, Utseendet lrarngår av {ig.4l3' Linda spolarna Ll och L2

med 14 varv. Linda sedan upp I varv Irån varje äntle och böj

i rät vinkel rnot spolen. Kapa till 6 mm längd' f)etta är anslut-

ningarna viil rnonteringen av spolarna på der tryckta kretsen.

Skrapa bort isoleringen på dessa , anslutningsbitar '. Montera

sedan sarntliga komponenter' spolarna, rörhirllare och kristall-
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sockel på der trJckta kret-sen. Placerirrgen {ramgår mycket tyd-
ligt ar, {ig.414. Obsclvera 100 pF kondensatorns placering mel-

lat sti{t 2 och 5 pir rörhirllarcn på kopparlolicsidan av plattan.
rllla iivriga delar iir mouterade på >pertinaxsitlan > av plaltar.

1i9.415.

Lådan sedd bakilrån.

Lådan sedd lrfrn övre
gavcln.

Tryck krets

Nyc ket 0mkostore

Botterier

w{fFAA
x d:,:':l:l= B B

5t römby to re

T

med mutter

3fi



Hopkopplin.g av den tryckta kretsen lred strönrbrytare, ornkopp-

lare nyckel och batterianslutningar. I lortsäLlDingen {örkortas
tryckt krets till PC.

1. Löd 4 cn blå sladd i hål A på PC

2. Löd 6 crn blå sladd till punkt C på PC

3. Löd 4 cm blå sladtl till punkt B på PC

4. Löd 5 cm blå sladd till punkt D på PC

5. Lörl 5 crn hlå sladrl Lill punkt l- pir PC

Denna slatlcl ansluts sedan Lill antennen. De övriga fyra blå
sladdanra skall seclan auslutas till strömbrytare orh otrkopp-
lare.

6. Morrtera slrölrbrytare, omkaslare och rryckel i lådaus front-
vägg på ett sådant siitt fltt den tryckta krclsen r1,nrs ovan{ör
och ballerierna under. Sc fig. 415.

7. Montera den tryckta kretsen nrecl kopparfoliesidan not frarn-
sitlan av lirdan och ca. 12 mm {rirn denla. Monteringen sker'

enklast rned 4 st 20 mtn långa 3 nm skruv nred nlullcr och

12 rum Iånga distansrör nred 4 nrn inre clianreter. se fig. 416.

f]. Montcra antennen i lådans ör.re gavel. Sc Lill aLL antennen är
väl isolerad från lådans gods.

9. Löd den blir sladden sonr iir läsl rid punkt E på I'C till an-

teunen.

10. Löd t5 cu brun sladtl till positiva (stora) stifkt på glöcl-

strönsbåtteripluggen. Löri lnclra änclel till punkt 13B prisn öm-

brytaren.

1i.Löd 17,5 crrr grå sladd till negativa stiltet (smala) på glöd-

strörnsbatten'pJuggen. Löd andra änden till punkt N pri siin-

rlarnyckeln.

12. Löd 3 cnr blå slacld rrellan punkterna Y och \.
l3.Löd den blti slaclden {riur punkL A pri PC till punkL AA på

sLrönlbrytåren.

14. Löd den blå sladdcn lrån punkt C på PC tilt purkt W på

strömbrytareu.

15. Löd den blå sladden {rirn punkl B på PC till purkl R på cnn-

kaståren.

16. Löd 3 cm Lrlå sladd rrellau punkterna T ocb S pir orukastarerr.



tls.1l7,

l?. Löd den blå sladden lrån punkt D på PC till punkt M på

sändarnyckeln.
18. Löd 6 cm b1å sladd mellan punkterna R och N.

19. Löd de positiva batteritryckknäppena till varsin 12,5 cm

lång röd sladil'
20. Löcl clen ena av ilessa röda sladdar till punkt U och clen andra

till punkt Y.
2L Löil de negativa batteritryckknäppena till varsin 12,5 cm

lång svart sladil.



22. Löd den ena av dessa svarta sladdar till purkt T och den
antlra till punkt R.

23. Fäst ihop den riida sladden Jrån Y med clen svar.ta {rån T
rned tape. Dessa skall gå till det ena 6?,5 volts batteriet.

24. Fäst på sarnrna sätt ihop den röda slatlden {rirn U rned deu
svarta sladden {rån R. I)cssa skall gå till det anclra (rT.5 volts-
batteriet.

Sändaren är nu färtligkopplad. Kolla att allt iir rätr ur{ört. Siirt
i rör och kristall. Anslut batterierla,
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TRII{NING
Lossa ett av batteritryckknäppena på det ena 67,5 volts batteriet,

Koppla in en rnÄ-meter,0-25 mA, mellan batteriet och tryck-

knappen. Ställ omkopplaren i läge "Hög, dvs. uppåt. Skruva ner

CI och C2 till bottenläge. Ställ strömbrytaren i läge Till. mA'
mätaren skall nu risa ca. 24 mA. Vrid trinmern Cl till dess att

strömmen hastigt sjunker och sedan ytterligare en liten bit. mA-

lnätaren skall nu visa ca. 14 mA, Yrid nu C2 till dess att ström-

rnen sjunker yterligare något (ca. /a rnA). Nu svänger sändaren

på rätt sätt och är färdigtrimmad.

Fintrimningen rned C2 kan också göras med hjälp av den i
kap. lti Leskrivna fältstyrkernätaren. Då vrids C2 så att FSM ger

största rnöjliga utslag.

Den färdiga sändaren syns i {ig. 417 och 4IB.

Jlerkanalssändare

En enkanalssändare kan genon tillkoppling av en modulatorenhet

lått ändras till en A2-sändare, Beroende på modulatorenhetens

uppbyggnail kan sändaren då användas Iör en eller Jlera kanaler.

Den rnodulatorenhet för {lera kanaler som här beskrivs, kan

användas till varje sändare med 3A5 eller DCC90 rör, exempelvis

till den i tletra kapitel beskrivna enkla sändaren (sid. 27).

IIATERIALLISTA
Alunriniumplåt ?5Xf83xl,s I , motstånd 47 k ohn,1/2'W

nrm (eller ELFA K466) 2 n kondensator 0,02 pF
I st rör 3S4 eller DL92 I u kondensator 500 pF

1n rörhållare 1, kopplingsplint med ?löcl'
I n LF-tran-[orrrrrlor, onlsätL- öron

ning 3:I (ELIA M59) I , 4'Polig sockel

3 n motstånd 22 kohm, $ W Div. kopplingstrådar och skruv.

Nloclulatorenhetens priltcipscherna {rarngår av {ig. 419. Chassi-

plirten tillverkas cnligt {ig. 420, där dock lästhålen Jör trans{or-

matorn ej märkts ut, då de är beroende av den transfonnator som

anr,äntles. Däre{ter monteras rörhållare och transformator.
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Principschems
{ör modulatorenlet.
RI:R3: R5:
:22 kohm
R2:4? kohm,
Cr:C2:0,02 trF,
C3:500 pF.

TR: translormaior

rör:3S4 eller DL92.

50

83

I

50

i

fiisth6t
-15V
1?nv

15

las.42O

Chassiritning Lill
lnodulatorcnhelen i
iig. 419.'1

Itonteringsskiss för'

nrodulalorenhcten.

Montera kopplingsplinten pir chassiet med skruv 2\8. Dcssn

skruvar dras lärnpligen geDom de två yttersta lödöronen så att

dessa bli jordade till chassiet. övriga lödöron skall vara isole-

rade {rfin chassiet, vilket enklasl göres med en bit tape eller

celluloid mellan kopplingsplinten och chassiet. Löd rru in övriga

--1 ----:
r'2F

12

_l -'

_30

4l



!is.42,2 lis,423

komponenter i enlighet med planskissen i fig. 414. Var noga med

att alla förbindningar blir isolerade mot chassiet, så att ej kort-
slutniug lnot chassiet uppstår. Det är av största vikt att anslut-

ningarna till trans{ormatorn göres riktigt.
Transformatorlindningarnas början och slut är i schemat mar-

kerade ,i' resp. 'o>. Sekundärlindningens yltre ände >o> anslu-

tes till rörets galler via kondensatorn CI och primärlindningens
inre anslutning ,i' kopplas till anoden. Om modulatorn, trots att
allt är rätt gjort, inte skulle svänga, växlar man anslutningarna
till den ena trans{ormatorlindningen.

Fig. 422 och 423 visar den färdiga modulatorenheten.
Om möjligt bör modulatorenheten monteras inne i sändarlådan

och anslutningarna lödas (I, II, III, IV och V, se fig.414). Går
ej detta av utrymmesskäl göres en separat låda och anslutningen
görs via en S-polig kabel med plugg. Det 4"poliga kontaktdonet
(sockeln) lör anslutning av kontrollboxen bör placeras så att
kontaktdonet blir tillgängligt från lådans utsida.
Anslutning I kopplas till sändarens minusledning (-1,5 V

-120)Ansluhring II kopplas till sändarens positiva glödströmsled-
ning (f 1,5)

Obs! att denna anslutning skall göras mellan
sändarens strömbrytare och röret

Fig.472

Den lärdiga
modulatorenheten.

ais.423

Den lärdiga modula-
torenheten sedd

ovanifrån.



Anstutningsdon sedd

Principschema för

kontrollbox Iör
3 kanalet.

På detta sält kan

man rnontera lyra av

slrömbrytarna i kon-

trollboxen för att
möjliggiira malövre-
ring av den med

hjälp av en sPak.

Ånslutning III kopplas till uttag 3 på sändarens rörsockel

Anslutning IY kopplas till uttag 5 på såudarens riir-'ockel

Anslutning V kopplas till sändarens positiva anodströmslcd-

niDg (+120) mellatr batteriet och sånrlarnyckeln'

Obs! Sändarnyckeln rnåste kortslutas niir siindaren användes

liir 42.

Kontrollbox
Med koutrollboxen sluter rnan de kretsar, son skall ge den 1ör

varje kanal karakteristiska modulalionen' Principschemat för er

trekauals kontrollbon lrarngår av fig' 4221' [ör varje ytterligare

kanal påbyggs densamma rned en dubbelpolig strömbrytare och

erl potentioneter På 100 kohm.

Ett 
"*",ttp"l 

på hur rnan kan möjliggöra manövrering av flera

strömbrytare Ineal en spak visas i fig 425 Här lranövreras lyra

kanaler (kontakrcr) av en spak, exerrpelvis två kanaler för höjd-

roder och två {ör sitloroder, om det gåller radiokontroll av moclcll-

plan. De clubbelpoliga strömbrytarna placeras parvis vinkelrätt

nrot varartdra och var och en av dem påverkas av en i mitten leclad

upphängd spak, sorn styrs av elt korslomrat ullag i lirdans lock'

iivriga kanaler {ör t.ex. lnoLorkorltroll kan vardertr hn ctt tryck-

strömbrytare. En stnidig 4Jedarkabel av liimplig liilgd (ca 1,5 m)

utgör anslutning mellan kontrollbox och sänclare'
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För varje kanal behövs sålunda följande komponenter:
1 st potentiometer 100 kohm
I " ilubbelpolig tryckströmbrytare (slutande)

För själva kontrollådan och iless anslutning behövs ilessutom:
I st {yrpolig plugg
1,5 m anslutningskabel, fyrledare
Aluminiumplåt till spakupphängning och låda
Pertinax till panel.
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KÅr.rrEL , Itlottogore för rodiokontroll

RK-rnottagare kan indelas i tr'å grupper: enkanals- och {ler-

kanalsnoLtagare.

Den erklaste typen, enkanalstnottagarel {örekomlner i tre
versioner, en ncd gas{yllt rör, en med vanligt elektronrör och

cn rred endast transistorer. Av dcssa tre Lyper är de två sista helt

dorninerande. Biigge dessa är uppbyggda så. atl det finns en

detektorkrets, antingen med rör eller transistor, {öljd av ert eller

{lcra {örsLärkarkretsar med transistorer. När tnottagaren {ångar

upp en signal {örstärks clerna och påverkar då etL relä sont bry"

ler och slutcr strönr]ren till rodermekanismen. Detta relä är i
lissa {all utbytt mot cn krafttransistor sorn då {ulgerar urgefär
pir samna sätl soln relået, niirnligen bryter och sluter en strörn.

Genorl att använda kralttransistor i ställct för relä sparar man

rikt och man slipper också ,riirliga delan i tnottagaren.

Enkanalsmottagarna kan vara autitrgen bän'itgsntotLagare eller

tolmodulerade notLagare. Bär'\'ågsrrrotIaelarerl utnyttjar l)iirvfi-
gen (till- eller {rånslagen) {ör att styra reläet ( kra{tLransistorn ) .

I)en tonmodulerade rnotlagaren reagerar {ör elt ton av fiss hijjd
({rekvels) sorn ör.crIörs av biirr'ågen.

Flerkanalsrnottagarra är uppbyggda pit satttura siilt som en-

kanalsrnottagarna nted detektor- och lörstiirkarkretsar. De ät

praktiskt taget alhitl tonmoduleracle, Särdarens bär'våg rnoc{u-

lcras med olika toner, en 1ör varje kanal. Bärvirgon sorn las etuot

i mottagareD dernoduleras, varvid de på bärvågen inmodulerade

Lonsignalerrra återvinns i detektorsteget. Ton{rekvcnssignalerna

sepaleras antingen på elektronisk väg ned {ilterkret-.ar eller -
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rilkeL iir v.urligast - Dr61[ 161lJ1s(1'6nsrelä, där relätungorna, en

Iiir varje kanal, svarar Dot dc olika tonlrekvenserna. Varje tunga

piiverkar scclan ett lel;i, soDl i sin lur fungerar sotn strömbrytarc

1ör cn strulckarisnr. llcläcL kan ocksir ersättas av en kra{ttran'
sistor eller för ruera kornplicerade servornototet av en transislor-

lörstiirkare. En närurare redogörelse för tonfrekvensreläets funk-

tion iiterlirutes i kap. 9. Litvecklingen inoln transistortekniketr

under dc senaste irren har gjort att t'i lålt snrå, lätta, {unktions-

siikra och strörnsnåla mottagarc.

De {lesta rrottagarc i bruk i dag är av suPerregelerativ [yp,

rncD tleI börjar kottrtna s.k. superheterodyner. Dessa har Jörutom
(:leleklorsteg och {örstärkarsleg ett så kallat rnellan{rekvelssteg.

Iliirigcrolu kan rnoLtagaren göras kristallstyrd och dess lrekvens-

ornfång blir ruycket snävt. Den stora Iördelen rned denna 'snäv-
hel, är alt risken Iör störning genom sändare på närliggande fre'
kvens nii-"Lan helt elimineras. Genom att använda superheterodyn-

mottagale och gir,etvis också kristallsLyrda sätrdarc kan man

utau risk {ör stömiug köra {em eller sex anläggningar samtidigt

inonr det rclatit't smala Jrekvclsr-,nrråde som vi {år använda.
(.26"960 2i ,280 VtHz.)

Metz lecatton 
" 
Baby" cn Lanqlsntoll,agare

Mottagarcn iir cn torunodulerad heltransistoriserad rnottagare

med relii. Etl extra höglrekvelssleg ger stor räckvitld, och in'
trimning av nlotlagaren bortlalLcr. Den {ordrar err urodulations-

frekvens på ca 2.500 Hz. Genom sin ringa vikt och det lilla {or'

rnatet är clen liirnplig även 1ör sntå tlodeller,

Frekvens:

Tonmoclulatiotr:

Rör:
TransisLorer:

TerrperaIurstabiliscrad :

Battelier:
StrömIörbrukr itg :

Vikt ilkl. batterier:
SLorlek:

4,6

27 ,12 MHz
3 torrkanaler, 2280 H4273O Hz och

3300 Hz
DL94
oc80 & TF78

-10' -- +50" c
4X 1,5 V stavbatterier (Leakproof)

60 rnA, r.id signal 400 rnA

ca 1200 g
145X I95 X 50 rrlrrl
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,Iiralt K3VK"
Moltagaren år heltransistoriserad och relälös rned reläet ersatt

av en kraittransistor. Mottagaren är tpnrnodulerad, har hiig käns'

lighet och torde vara eu av de allra minsta och lättaste mottagare

som {ör närvarande {inns,

Frekvens: 26,960 27,280 MHz
Motlulation: ca 400 Hz
'Iransistorer: I st T6058

2 st 2N229
I st 2N224

Spänning: 2,'1-3,6 V
Ström{iirbrukning:

utan signal 2 mA
med signal ca 200 mA beroende på vilken

roderrnekanisrn som används

Vikt: 20 g

Storlek: 26\34 nm

RK'mottagaren >Kra{b> monlerad med

komponenter och den trycktå kretsen.

Philco

Fis. 505

Principschema 1ör

>Kra{t K3YIG>



l]ffinI]ln

ffi/n mffifi

KW

0

r{[

W
t nlT
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, ililel. XIecdlt'on" IreLa alsntottasarc

llelälös nottagare nred Jilterkretsar. En speciell liness på rnotta-
garen är att rDai gerrorl1 att utrusta den lned ett extra högfrekvens-

IörsLeg helt komuit ifrån lrekvenstrimningsproblenen. Switch-
tlansislorcr Iör scno iir inbyggda i nottagaren.
llrekvcns:
TonmodulaIiou I

fransistorer:

'l'ernperaLurstaLilisertrd 
:

Spänning:
Striim{örhrukn ing:
Vikr:
Storlek:

27.I2 MHz
i3 torrkanaler: 2 280 Hz,2 73O Hz och
3 300 Hz
l3 transistorer$4 diodcr och likriktare
2x^[r25, 4xACr25, 2x^C126,
sxACI2r],2xOY, Els C60, E120 Cls

- 10' c +s0" c
6V
ca t] rnA
ca 100 g
66X39X41 nm

>lIetD trekanalsmottagsre.

Principscherra för
>MctD trekanals-



Fig. 509 b

Fis. 508

>Novatol l0> tre'
kanslsmottagåre.

Principschema {ör
>Novaton 10>.

Fig. 509 b

Schema fiir den lik-
spänningsomvandlare
som kan byggas in i
>Novaton 10>.

,Nouatott 10"
Denna mottagare är en typisk exponent för clen moderna relälösa

I0-kanalsmottagaren. Den utnyttjar en superregeneratif iletektor-
krets med ton{rekvenslörstärkning i e{terföljande transistorsteg.
Mottagaren är uppkopplad {ör direkt anslutning till Transmite
eller rnotsvarande servo. Den linns även med inbyggd transistor-
omvandlare som ger 30 V anodspänning {rån 6 V (servobatte-

rierna).
Rör: XFY34
Transistorer: 3 st 2N224
Gliidspänning; 1.2-1,5 Y
Glödström: 12 mA
Anodspänning: 30 V
Anodström: ca 3 mA
Storlek: 50\50165 rnm

Vikt: 100 g
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" 
Kral L Custon I 2 Superheterotlyne"

Man vågar nog påstå att denna superheterodynrnottagare {ör 12

kanaler är rnarknadens {örnämsta, Den har sex transistorer, kri-
stallstyrd lokaloscillator, blandare, två mellan{rekvenssteg, driv-

steg och slutsteg för reedreläet. Vidare {inns automatisk volym-

kontroll för att hindra ö\'erstyrning av rnottagarer på små av-

stård.
Mottagaren är avsedil att användas tillsammans med sex tran'

sistoriserade servomekanismer av typ Transmite eller motsva'

rande.

Transistorer: 6 st av fabrikat Philco

Spänning: 6 Y
Strömstyrka: ca 5 mA
Storlek:47125\75 mm

Vikt: 120 g

Fi9.5l0

Principschema Iör
>Kraft Custom l2>.
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>Kra{t Custon lb.



ö

o

Fis. 601.

Principschema Iör
enkel enkanalsmot-
tagare med ett gas-

fyllt rör XFGI
och transistor i

lig. 602.

Måttskiss Jör
pertinaxplattatr för
mottagarel i
Iis. 601. Lödstif[
1 5 är markerade
i principschemat

i {ig. 60I.
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KAprrtrL . Bygg RK.mottogoren sjiilv

I detta kapitel skall beskrivas ett par enkla RK-[rotLagare, dels eu
enkanalsmottagare, dels en mottagare {ör A2 och {lera tonlre-
kvenskanaler. Vidare ges anvisningar för hur mottagarna skall
trimmas.

En enkel enkonolsmottogore
I en enkanalsmottagare skall inkornnande radiolrekventa bärvåg
åstadkomma tillslag hos ett relä. En sådan mottagare blir ;nycket
enkel och bör inte bcreda en hcmtabyggare några Lokynner.

Den enkanalsmottagåre sorn skall beskrivas här utnyttjar ett
XFGl-rör i detektorkretsen och en Lransistor i reläkretsel. Prin-
cipscherna se fig. 601. Mottagaren är rnycket läLthyggd, lätLrirn-
mad och dessuton okålslig för handkapacitans, Fiir Lygget be-
hövs Iöljande material:

MATERIALL]STA
1 st rör XFGI
I r transistor OC76

I , rörhållare
1, transistorhållare
I " relä 3000 5000 ohm
f n spolstomrne av trolitul, 7,5

mm diarn. med 6 rnm trim-
kärna

I u drossel 200 trH (70 varv
0,10 rnm emaljerail kop"
partråd, lindad på stomne
av 6 rnm diameter)

I , potentiometer 100 kohm,
>trimpotentiometer> (PI)

1 , motstånd 22 kohm, rl W
I , motstånd 68 kohm, 7: W

I st nrotståDd 5 Mohn. /9 W
l. , kondcnsator 15 pF. glim"

mer
I , kondensator 100 pF, kera-

rnisk
1 , kondensator 4700 pF,

keramisk, skiv-
I n kondensator 0,1 ,aF
I > pertinaxplatta

42)(76)(2 mm
6 , rörnit 2.5 mm

3,50 m kopplingstrird" 7 lärger
l st stickpropp ?-polig rned

sockel

I m 0,5 emaljerad kopparrråd



BESKRIVNING
Mottagaren byggs upp steg {ör steg i följande ordning:

l) Såga ut pertinaxplattan och märk upp, samt borra enligt

ritningen i fig. 602. Ritningen visar plattans översida. Obser'

vera att alla komponenter metl undantag av potentiometern P1

monteras på plattans undersida se Iig. 603 och 604.

2) 2,5 mrn rörnit nitas i de meil 1,2,3' 4' 5 och 6 numrerade

hålen. Se {ig. 602.

3) Nita {ast spolstommen med 2,5 mm rörnit. Observera att

utslagningen av niten skall göras på översidan. Några mm

Irån spolstommens överkant borras ett I mm hål vinkelrätt
genom spolstornmen i Pertinaxplattans längdriktning.

4) Rörhållaren {ästes med nr 2 plåtskruv i hålet med l,B mm

diarrcter.
5) Montera reläet rned {ästskruv genom 3,5 mm hålet. Vid
nonteringen placeras hållaren Iör transistorn så att den kläms

Jast nellan reläet och pertinaxplattan.

6) På ovansidan såttes potentiometern Pl' Lödänilarna stic'

kes in i resp. håI.

?) 100 pF parallellkopplas med 5 Mohm. Ena tilledningstrå-

dcn Iödes till stift 4 på rörhållareu, medan den andra tilled"

rirrgstrådcn "tickes 
jn j hål nr l.

8) I hirl nr I insättes även ena tilledningstråden till en 15 pI
kondensator och den ena änden på den 0,5 mm koppaltråd

sorn skall lindas på spolstornmen. Löd trådarna'

9) Spolen lindas sedan med 2l varv med den nyss fastlödda

koppartråden. På mitten av lindningen göres ett uttag (a) till
vilket drosseln sedermera skall anslutas.

l0) Sedan spolen lindaLs sticks 15 pF kondensatorns tilled'
ningstråd genom hålet i spolstornmen, och på andra sidan

lödes den till spolens fria ände.

11) Från denna punkt (b) fortsätter spolens koppartråd till
sLift nr 1på rörhållaren. Tråden isoleras denna bit med systo'

Ilexrör,
12) Transistorn irrsättes på plats med röd punkt urot reläet.

Ca 20 nn långa systo{lexrör trädes på trådarna.

13) Transistoms kollektor (märkt med röd punkt) anslutes

till reläet (C).
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Schcma iör anslut-
ning av Latterier och

llalteriernå, ström-

brytaren Sl och

uttagcn {ör n^-

mekanism bör lärnp-
ligcn sarnmanlöras

t ill en enLct, försedd
mcd ett anslutnings-
don solll påssar till
dcn ?-tr. kabel med

stjckpropp, som ut-
går lrån mottagar'

Den {iirdigbyggrla
mottagaren.l{ilt pi
plattan trirnpolentio'
rnetern P1. T.v.

spolcn I-1.

Den fär'digbyggda
mottagaren scdd irån
sidan, T.v. reJäet,

rörel XFCI i för-
grunden

14) Trarsi-.Lorns bas (i mitten) saml 68 kohm rrlotstålrlct och

0.1 ,rrE'kondcnsatorn lödes i hål nr 2.

l5) Potenlionletcrns rniLtutlag bockas, lödes ihop med ena

iinduttaget -sirnrL 68 kohnl motståndeLs fria iinde.

t6) Från hål 3 dragcs två trådar, cl till stilt 3 på riirhållaren

sorr lödes, och en via potentiomcterns {ria uttag till rcläspolen

(e). Denna sistniintnda tråd drages på översidan av plattan

och isoleras. I hirl 3 jnsiittcs även en ca l0 crr lirng PV-isolerad

kopplingstrird. Hål 3 lödes nu.

17) Kapa Lill 25 cm liurga kopplingstrådar i T liirger och löd

dessa till en 7-polig stickpropp. På kopplitrgsscLcmat {inns

{iirgcrna angivna rned numrering 1-?. Trådarna skall kopplas

till notsvarantle sti{t på stickproppen. Nurnrerilgen göres

rnedsols lrirl stickproppens lötlsida sett.

18) Slatlclarna sticks nu in i 5 rnn hålct Grön lråd och

ernitter pii transistorn anslutes i hål nr 4 och lödes.

19) Reläet skall nu anslutas. Gul tråd liidcs till den koDtakt

som ankaret vilar mot, brun till "jord, pir reläet och r'it till
den kontakt ankaret gör kontakt cnot då det slår till.
20) I hål nr 5 insiitte-.22 kohm och röd tråd, och lödes.

21.) Blå tråd lödes till stilt 5 pir rörhållaren.
22) 471)0 pF lörles till reliiet (t').
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23) Drosseln lödes till (a).
24) 0,1 ,rrF,22 kohrn,4700 pF och drosselns andra ände lödes

samnan i (f ).
25) Den isolerade kopplingstråden irån hål 3, lindas I varv
kring spolens uritt och lödes i hål 6. En 70-80 cm lång antenn

lödes lill sanma hål rnen på översidan av pertinaxplattan.

26) Röret insättes på plats rned röd punkt mot hål I på rör-
hållaren. Röret fästes med en tråd sorn drages genom de två
I rrm hålen vicl rörets topp.

Anslutning av batterierna, strömbrytare, mätuttag och roder-
nrckanism sker via ett ?-poligt kontaktdon, se fig. 605. Kontakt-
donet är i {ig. 605 sett från lödsidan.

Trirnningen av rnottagaren är enkel och tillgår på följande sätt:
Kontrollera att alla kopplingar är rätt gjorda. Anslut antenn.

Insätt 1,5 V batteriet och sIå till strömbrytaren. Rörets glödtråd

skall då glöda. Ställ däre{ter potentiometern på högsta värde.

Ins:itt 2 st.22,5 V balterier i serie. Koppla in en mA-rneter (0-5
rrrA) i del härför avsedda mätuttaget.

Ställ nu, ned hjälp av potentiometern, in mA+lätaren på 0,1-
0,2 mA varviil röret skall lysa med ett svagt blåakLigt sken, Ge

signal rned cn Al-såndare, som är rätt trirmnad på 27,72 MHa
Vricl pir spolens trirnkärna (som är lörsedd med ett spår för trim-
nrejsel) tills största uröjliga utslag erhålles på rnA-mätaren, ca

5 6 mA. Reläet skall vara så justerat att ilct slår till vid ca 2 mA
och slirr ilrån vid ca 1"5 mA.

Bygge av tonmodulerad, heltransistoriserad

o.h ?elålös enkanalsmottagare

DeDna rrroLtagare är konstruerad av en av Aurerikas {rämsta kon-

struktörer, Phil Kraft. Hau har eftersträvat att bygga en ultra-
liten och ultralätt illottagare ned små batteribehov, och resulta,
tet har blivit en rrottagare som väger 20 gram och endast behö-

ver 3 r'olL. Anvärtls små batterier ligger batterivikten på 12-15
gram. litt lätt stegrelii viiger 15 -20 grarn, och vi har då fått en

totah'ikt på radioinstallationen av 50 60 gram!
Kopplingsschemat syns på bild 606. Mottagaren är uppbyggd

på en tryckt krets vars utseende {ramgår av bild 607 (hel skala).
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MATERIÄLLISTA
Transistorer:

Kondensatorerr

I st T6053 I

2 , 2N22el Philco
Ir , 2N2241

2 st.00l m{ keramisk skiv-
I , .01 nrf
I , .02 nif
1,.03 rn{
2'68 pf
1 , 70 rn{ elektrolyt
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Motstånd: 3 st1 K)
2,1,7K\
I " 100 ohm)

1/8 watt
rc%,

Drr-rssel: 1 st 36 uhy

TransJonnatorer : 2 st 10: I rniniatyr Iör
transistorkretsar

Spolstornrne: 1 st 6 rnnr, diam.
rned trirnkärna

Koppartrårl: 2 dm. fl 0,5 mm.,
emaljerad

Letlningstråd: (mångtrådig. isolerad)
25 cm. av vardera röd,
vit och svart
60 cm. till antenn

TryckL krets: 1 st 4312? mm

Då rnånga av dessa komponcnter är av miniatyrutförande och

därför karr vara besvårliga att få tag i har en byggsats sarmnan-

ställts. (Kan fås hos B. Beckman & Co AB, Stockhohn.) I denna

iugår även den tryckta kretsen färdig.
Börja rned atr tillverka den tryckta kretsen enligt beskrivning

i kapitlet Tryckta kretsar, Frekvensspolen lindas med 5,5 varv av

koppartråden på spolstommen. Varven läggs täLt. Lås lirdningen
rned lack eller vax.

Nu kan vi börja rnontera komponenterna på kretsen. Se bild
608 och 609.

l. Löd en 2N229 transistor i hål 1, 13 och 14 med emitter i hårl

l, bas i hål 13 ocb kollekLor i hål 14.

2. Löd en 2N229 transistor i hål 4, 10 och 15 rnecl ernitter i hål
4, basen i hål 10 och kollektor i hål 15.

ll. Löd en 2N224 transistor i hål 57, 58 och 34 meil emittcr i hål
57, basen i hål 58 och kollektor i hål 34.

4. Löd en T6058 transistor i hål 38.39 och 47 med emitter i hårl

38, basen i hål 47 och kollektor i hål 39.

5. Fäst en trans{ormator genom hålen B och 9. Löd primärsidarr
i hål 21 och 22 och sekundärsidan i hål 6 och 7.

6. läst tlen andra trans{ormatorn gerorl hålen lI och 12. Löd
prirrärsidan i hål 17 och 18 och sekuldärsidan i hål 2 och 3.
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7. Iäst spolen i hål 42 och lörl trådarna i hål40 och 4z1.

8. Löd en .001 nrJ kondensator i hål 5 och 6.

9. Löd en.00l rnf koldensator i håt 19 och 20.

I0. Löd en .03 mf kondensator i hål 30 och 31.

11. Löd en 68 pf kondensaLor i hål 46 och 4il.
12. Löd en 68 pf kondensator i hål 4I och 43.

13. Löd en .01 rnf kondensator i håt 3(r och 51.

14. Löd en .02 ml kondensator i hål 35 och 55.

15, Lötl en ?0 nrf elektrolytkondcrsator i hål 23 och 24 urcd

+i håt 24.

16. Löd ett 4,7 K motstiud i hål 2il och 29.

17. Löd ett I K rnotstånd i hål 53 och 54.

18. Löd eLt I I( nroLstiurd i hål 49 och 52.

"19. Löd ett I K motstånd i hål 56 och 59.
' 20. Löd ett 4.7 K moLstånd i håi 32 och 27.
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!'21. Löd eft 100 ohnr motslirn i hål 25 och 26.

22-Löd,36 uhy drosscln i hål 37 och 50. '

23. Stick arrLennLråden genom hål 45 och löd till kopparfiittet

metl håler 43 och 44.

24. Löd röd ledrirg till kopparlältet rnecl hålen 56 och 57.

25. Löd viL leclning Lill koppar{ältet med hål 34.

26. Löd svart ledning Lill kopparfältet ned hål 23.

27, Stick röd, viL och svart ledning genorn hål 33 och tvinna dem.

Moltagarcn är nu {ärdig. Koppla upp mottagaren ned ett 3

volts batteri och ctt stegrelä med 6--10 ohm spolmotstånd, en-

ligt {ig. 504, sicl. 48.

Sorn sändare Lill denna rnoLtagare skall användas en tonmodu'

lerad bärvågssänclare mcd en troclulalions{rekvens av ca 400

perioilerTsek.

Trinling
Slå på urotLagare och sändare. Placera sändaren ca 5 rn {rån

mottagaren. Tr1-ck in sändarnyckeln. Viid mottagarens trim'
kärna tills stegreliiet slår till. Fortsätt och vricl till stegreläet släp-

pcr. Ställ trirnkiiman mitt rnellan dessa två lägel. Gör nu räck'

liddsprov och fjntrimna. Skulle räckvidden ei vara tilllyllest
prör'a då nred att byta 4,7 K motståndel i håJ 28 och 29 rnot 5,6 K.

flerkanalsmottagare
Vid konstruktior av llerkalalu'tottagare av tonlrekvenstyp strä-

var nran alltid efter att få necl {ormat och vikt. Reedenheten med

sina reläel i 6- eller ti-kanalsnrottagare är emellertid de kompo'

llenter -sonl väger nest och tar det största utrylnmet, Man sparar

in :rtskilligt i vikt gelrorn att byta ut rör rrrot ttansistorer, inte där'
{ör att tralsistorer är myckel lättare än rör, utan därför att man

kan köra metl sir mycket mindrc och låttare batterier. I stållet liir
45 volts anoclbalteri behöver transistouotta€iaren nedast 22,5 V.
Glödströrnnren {ör mottagarens enda rör är rninirnal, endast 15

mA. Vinsten i vikt rör sig orn 180 240 gram.

L)en här beskrir,na moltagalen är byggd i två delar, en notta-
gar- och förstärkaldel och en rcläenhet. Fig. 6l0a och b. Fördelen

härrned är-clels större överskådlighet vid bygget och dels större

{rihet vid ilstallatior av nottagaren i rnodellen.
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Fis,610

lig. 610

Principschema och

mottagårenhelen a)
samI reläenheten b)
i den Ilerkanals'
mottågare, som be-

skrives i texLen.

Fi9.6:o b

Då relädelenheteus utseende till stor del är beroende pit vilka
och hur rDånga reläer sorn används: är det ingen mening mecl att
lämna någon detaljerad plaD iiver chassiet Jör denna cnhet. 81.g"

garen har här valfrihet.
Varje relä med ett spolnotstånd på 4000 5500 ohrn kan

användas i reläenheten sorn arbelsreläer. Med de uppgivna r'är-
dena på motstånd och kondensator i reläkretsen blir strömänd-
ringen l3-4 mA beroende på om 5000 eller 4000 ohms relä
använcles. Reläerna bör vala justerade så att deras till- och från-
slagsvärde ligger på ca 37'4 av de ovan nämnda maxirnivärdena.

Detektorn i mottagaren, scheura i fig. 612, är kopplad som

superregenerativ detektor, åtföljd av två Ll-steg rned transistorer,
MATERIALLISTA
M ottagard.el :
I st pertinax, B7X3BX2 mm
I u spolstomme med trimkär-

na, ytterdiam. 7 mm
(Phitipd
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Fis. 611

Komponenter till fler'
kanålsmottågaren
i fig. 610.

3 st rörhirllare, subminiatYr

9 ' löilöra {ör nitning,
4X12 mnr

4 " löilöra för skruvmontering

6 , skruv med mutler,
2lB mm

1 , skruv med mutter, 2 X20
mm+2extramuttrar

I u aluminiumremsa,
50X6Xl mm

?5 cm koppartråd, emaljerail,

0,45 mm cliam.

150 cm koppartråd, emalierad

och silkesomspunnen

@ 0,12 mm

L st VI:XIY34
2 " T1, T2:transistor OCTI

eller motsvarande

I st TR:transformator, Ar-
dente 1001 eller motsv.

I , Cl:S pF, keramisk

I , C2:47 pF, keramisk

I , C3:0,005,4I, keramisk

2 " C4, C8--2 pF, elektrolyt
2 , C5, C6:2 pF, elektrolYt

I , C7:0,01 pF
motstånd, samtliga % W,

miniatyr
I , R1-3,3 Mohm

I " R2:4,? kohm

2 " R3:R5:100 kohm

I , R4:10 kohm

I " strömbrytare, tvåpolig
( s1-s2)

Div. kopplingstråd och sYsto'

{lex.

'l'illverka och borra ett chassi av pertinax enligt {ig 612 Punk'

Lerla C--NI år lödpunkter' förse dessa, med undantag av D, rned

löt1öra, j{r fig. 611. D lörses rned en försänkt 2 rnm skruv, som

ocksir tjänar som ena fästpunkte {ör translorrnatorns över{all'

ör,erfallet görs av en 6X50 mnr aluniniunlrcmsa. Rörhållaren

Iästes vitl B ruecl en 2\B mn skruv' Montera samtidigt ett löd'
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lis.612,

Chassiritning till
mottagarenheten.
I{åt 1-3:1 rnm diam.
HåI A, B, D, O, P,

Q, N:2,5 rnn.
HåI C, E, F, G, H, ],
K, L, lI : 4 mrn.

Hål R och S:B nm.

Skalo 1:1

öra under nruttern. Montela spolstonmen. Den skruv som gårr

genom hål A är 2X20 mrr och används som liidpunkt, var{ör
tlen skall förses med lödöra, som låses mcllan två Druttrar ca 12

mDr {råu chassiet, Montera hållare {ör transistorerna med 2X8
Drln skruv. Transistorhållarna är fernpoliga, de tr'å blecken på var
sin sida om rni[tblecket är ]rorttagna.

Linila spolen på 7 urm stonme rnedsols nred 35 varv 0,45 mm
emaljerad koppartråd, börja vid lödpunkt B. Varte{ter varven
linclas skjut necl tlem mot spolcns bas, Spolens andra ände löds till
lödörat på skruven genom hål A, Innan denna sista lödning göres,

se till att spolcn är hårt lindad. Drosseln DR lindas på ett 5 mm
rör eller stav av ebonit med 70-80 varv av 0,12 mm emaljerad
och silkesornspunnen koppartråd. Den anslutes till A och C. An-
slut diire{ter nellau A och B en keraurisk kondensator på 5 pI,
nellan B och stilt 2 på rörhållaren ett motstånd på 3,3 Mohm,
parallellkopplat lned en 47 pF keramisk kondensator. Mcllar C

och D inlödes en 0,005 i.rl kondensator och mellan ,blå" och

,röd" tilledniug på trans{onnatorn ett motstånd på 4,? kohn.
Drag sedan övriga {örbindningar enligt {ig. 613 med 0,75 {ör-

tent koppartråd isolerad mecl systollex. Observera att anslut-

ningen till transformatorn endast skall göras till de yttre sti{ten
i varje grupp och att lödningen av lödpunkterna E-M anst:rr t.\'.

Placera nu, utan att löda, in de komponenter sorn skali fästas

vicl lödöronen E-M. Observera polariteten på elektrolytkonden-

or!
oz /+)

o3
@?
ol

L

@

I
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Fi9.6l3

Komponenternas
plåcering på molta-
garenhetels unrler'
sida.

5v -23sv15v +2+r

satorerDd. Lödpunkterna E-M lödcs nu, För överskåtllighetens

skull har pri fig.610 den ena kondeusatorn 2 ,atr (C4)' samt kon'

.lelsatolerna 0,005 l/[ (C3) och 47 pF (C2) och notståndet 3,3

Mohrn (RI) placerats utau{ör chassiet, Löcl sedan utgående led-

nirgarna till respektive lödpunkter. Åntennsliugan av flertrådig
isolerad enkelledare lödes till D och lindas två varv runt spolen

lära basen och drages sedan till spolstommens korta {ästskruv,

sonr kan fiilses med ett lödöra.

1löret sättes in i rörhållaren med del röda punkten n:irrnast

{ästskruven B. Transistorerna sättes in med den röda punkten vid

stift 3 pir trausistorhållarna.

Relöenheten

IJå denna enhel är berocnde av läsarens egna i;nskemåI, upptar

denna lista endast nödr'åndiga konponenter.

1st tungrelä C3 osv.

Tillämpligt antal arbetsreläer I st C:kondensator som ined-

kondensato- Iöljer tonfrekvensrelået

rcr, elckLloll't, 2 ,rrE, Cl" C2, 1 , Rl:motstånd 47 ohm

Reläenhetens tungrelå skall ha etL nlotstånd på 4000-7000 ohm.

Detta relä matas direkt från slutstegets transistor. Relätungorna

och reliiets chassi är anslutna till den negativa gemensamma anod-

slingan via etl rnotstånd Rl på 47 ohn. Detta motstånil begränsar

reläkondensatorernas (Cl C3) urladdningsström för att för-
hirdra gnistbildning och bränning av tungreläkontakterna. Kon-
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Den l:irrliga

(lcnsalorenra CI C3 iir koppladc lå s:rdant siilt att lär {:n tunga
pir rcläet s\';inger, ger den i eDa ytterliigct Lontakt så att kondcnsa-

tonr urladdas. Koldensa[om laddas upp. r.arvid laddnirgsströtu-
uen passerar arbctsrcläcL undcr del titl tungan sviingcr till au<1ra

)lLerliigct. llir såclant srilt hållcs arl.rclsrcliiet tillslaget tack r,arc

koldcnsatonrs uppladclningsström vid de tidsperiodcr rcliitungarr

cj giir kontakt. Koncleusatoru C nrerllöljer vluligLlis lurrgreläet.

lleläerna i leläenhetel kan liirnpligcn rlonLelirs pii eu pertinax-

platta. Relåkondensalorcrna placeras läurpligr:n på urrder-.idan

av dr:nna platta. Plattans storlek Lestärrrmes a\,flIrLalct rcläor. Iör-
bintllirrgerr rlellan moLtagnrc och rcliierthet giiles via tn iSlolig
plugg rrred sockcln placera<l på reliicrLetcn.

Trimning
Onr nran lill prova uoLLagardelen utan rcliie'nLctcrr skall etI rrrot-

stånd nrcd salrlna vär'de sonr turrgrcläspolert kopplas in p;i tless

plats (mellan Å oth B i kopplingsschenrat ) . l)essa uttag {år undcr

irrga liirhåll;rnden korLslutas, dii i så iall -siutslcgslrausistorn.för'-
störs.

Olr cn högoluuig hörruikrotelelon anr.iindcs lid tritnrriugel,
skall tlenla kopplas i serie nred tungreliiels lirrdring. I(oppla ald-

rig Lörteie{oren parallcllt rlcd derrrra Jinclniug. Slutsh'g-"-tritnsis-

tonr kal clå förstöras.
Orrr milliarnpirclrctcl används bijr den tåla I0 urr\ och inkopp-

las i dcl positila na[uingsJeclniugen.

Vid Lrirlnirgel auslutes en antenn av 50 75 cm långd. Koppla

il batterierna. EtL brusaldc ljuct skall nu hiiras i hiirlelelorrcn.

Nlilliaurpircorcterl skall lisa 5 6 uA. Vidrijr rlart lrekvcllsspo-

lcrr med etl luktigt finger skall ljr.rtlcL i hörtek:irrcrt upphöra.

lllottagalen iir nu i {ulkLionsdugligt skir:k och iir klar att sarl-

trimrnas rlerl siinilarcn. I-änrplig såndare till tlcrru:r rnottagarc iir'

deu i krpitcl ,l Lcsktivla siindaren, konplottcracl lled der modu.

lcrirrgscuhet sonr beskrcvs i sarnrua kapitel.
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Slå på sändarens bärvåg och ha mottagaren i gång. Vrid sedan

järnkärnan i Ll så att ljutlet i hörtelefonen dör bort. Vriil sedan

Iörsiktigt frarn ooh Lillbaka och sök centrurn nv det tysta området.

Mottagaren liggcr nu rätt. Skulle rnoltagaren inte reagera på 27

MHz ninskas eller ökas spolen rnccl något eller några varv.

Tryck nu in en av kontrollerna på sändarens kontrollbox. En

hög och klar ton skall nu höras i hörtelefouen. Olrr mottagaren

trirmnats rred ett motstånd i stållet för tungreläet, tag bort mot'
ståndet innan reläenheten anslutes.

Intrinning av de olika kanalerna göres dårelter på {öljandc
sätt. Slå på sändare och rrotLagare och vänta någon minut. Skruva

upp kontaktskruvarla Iör resp. tungor så långt, att ett lultgap på

ca 1 rnm fimrs rnellan skruvens silverkontakt och tungan.

Antag att den valda tungan skall svara mot roderutslag höger.

För så spaken på kontrollboxen till det läge son skall ge höger-

roder. Vrid den därernot svarande potentiometern tills den valda

tungan på tungrelået börjar svänga. Finjustera potentiometern
genoln srnå rörelser fram och tillbaka tills tungan svänger maxi-

malt. Med bibehållen signal skruvas nu kontaktskruven ned tills
den ger orclertlig kontakl med tungan, vilket visar sig genom att

motsvarancle arbetsrelä står konsLant tillslaget. Skruven skall dock

ej vridas ned så långt att tungan upphör att svänga eller att arbets-

reläet, när signal upphör, fort{arancle står tillslaget. Det gap som

skall {innas mellan skruv och tunga i vilolåge bör motsvara tjock-
leken av två skrivrnaskinspapper.

Observera att avståndet kan variera något lör de olikatungorna.
Orl gapet slällcs alltlör snålt {inns risk för att rent mekaniska

vibrationer {rån t.er, intilliggande tungor orsakar att tungan ger

kontakt. Ge nu upprepade signaler och kontrollera att tungan

startar svängningcn,utan tvekan>.

En nedgång av sändarens anotlspänning resulterar o{ta i en

höjning av ton{rekvensen. För att ha en viss rnarginal för spän'

ningsfall i sändaren är det där{ör klokt att ej ligga vid ör're grän-

sen av resp, tungors svängningsfrekvensområde.

Justera nu övriga ,kanaleo på samtra sätt. Markera gärna på

lämpligt sätt insLällningen på potentioDctrarna sii att det unge-

färliga läget lätt kan återfinnas.
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KÄPITEL 7 llllekonismer

Strömåndringen i RK-troltagaren, som uppstår exernpelvis då

bärvåg inkommer, skall på något sått omsätlas i t.ex. en roder'

rörelse. Strönändringen gör att Drottagarreläet slår till eller i{rån.

Reläet {år manövrera en roilermotor.
Mycken rnöda har under årens lopp lagts ned på att {å fram den

,per{ekta, rodermekanisnen. De {lesta {örsöken har inriktats på

att med en kanal åstadkolnna llera av varandra oberoende kon-

troller, De i deL Iöljande beskrivrta rodermekanisrnerna utgör ett

representativt urval bland de typer som nu Iinns utexperimente'

rade. Valet av rodermekanism är helt beroentle av modellens stor-

lek och typ och radioanläggningens möjligheter.

Stegrelået
Det självneutraliserande gurnmirnotoldrivna stegreläet fungerar i
princip så som {ramgår ar' {ig. ?01' Vid inkommande signal {år

stegreläet ström via rnotLagarreläets kontakter, Stegreläcts ankare

är utformat med två spärrar. Når stegreläets ankare slår till fri'
göres cn rotor (2- eller  -aruad) och vrider sig 90' uniler in-

verkan av gumrnimotorn. Mer än 90o kan inte rotorn stegas fram,

då ju rotorn, e{ter att ena spärren på stegreläets ankarc {rigjorts,

cudast kan vridas 90" rnot dcr nya spärren, sorn samtjdigt nra-

tas {ram.
När signalel upphör bryts strömuen genom stegreläets spole

och ankaret återgår till utgiurgsläget med hjälp av er retur'
{jäder. Rotorl kan då vrida sig ytterligare 90"'

Denna typ av rodermekanism är genorn siu ertkelhet en av cle

rnest tillförlitliga och eJfektiva. Den är den nrest använda roder'

mekanismen och är idealisk tör nybörjaren. Fig. 702 visar olika

typer av stegreläer.
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Signol

I

*rB

sisnot Principen Iört 
ijummimotor,lrJuct

l-i stecrelä. Gummi-
\'-=iI motorn vill vricla

I rotoh i pilens rikt-

-> 

ni'rs. Varje såns
I rpläet rlrar eller

Fyrormod

Retur fjöder

Tvåormod rotor

Fyrormod

Styming mcd {ullt roderutslag kan netl hjä$ av ett stegrelä

av ryss antytL slag erhållas i följande ordning: högersväng-neu-

trail äge-vänstersviing-neutralläge-högersväDg-neu[ralläge-vänster'

sväng clc. Stegreläet kan anväudas i {lygplan och i urverks- och

eldrivet ut{örande även i båtar. Radioutrustningen blir enkel, en

enkanalslrottagare räcker.

't0

släpper vrider sig

rotorn 90'. Roder-

rörelsen tas ut med

en vev, se fig. 1011.

Fig,707.

Stegr€läer Lan ut-
Iormas på llera sätt.

I{är några olika
lyper.

Sisnot

Returfjöd er

e för Föste för



>V,\RICOMP>
Denna rc,rlcrnrekanisur är cn vidareutveckling av det enkla stcg-

reliieL. Ro[orn har er-saLt-s rncd en rund skivt ltccl stoppklackar- sii

placcracle att de gcr dc olika roderposiLionertta. Ovcllörilgcn lill
roclret sker mcd lrjä\r av en kalr, soln {öljer ctt spirr i sl<ivan.

Fig. ?0i3. Skivans rörelsc stoppas i olika lägcn av ett ankare, ut-

{i)rruat pii sauma siilt sout i det enkla slegreläet. Fijr atl rninskn

vricLringsha-"tiglrt'ten hos -.kir.arr {inrts en bronsanordrtiug, sour

Iiiper nol skir,ans tandning. Koustruktioncn lralrgår av fig. 704

ot:h furrkljoneu av fig. ?05 a och b. Ceronl at[ ge nr]'ckct kort

siglal kan man lir luolorkontroll via t'tt extra stegrclii, kopplat

enligt {ig. i06 a och b. Signaleu nråste vara kort lijl att moLtagar-

rcliict skalI hinna tillbaka till viloliigcL i tid {ör att sliippa {ran irt-
pulser Irån oVaricompso sliipsignal till clet extra slcgrcläet. Ge-

rronr att kortrbinera tvii oVaricort\ro och ett exLra stcgrelii karr rnau

lia en kanal iii både hi;jd" och siclorotler och rlrotolkontroll.
r\uliircles i fl1'gplan nocl t'nkanahrottagare.

Broms Rotor

Gumminrotordrivet
stegrelä, >Yaricc,mp>,

rred flcr möjligheter
än dct cnkla sleg-

reliiel. Spåret i dcr
landadc rotorn an-

r'änds Iör roder-
rnanövreringen.
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Fig.7o4.

Hur stegreläet ryp
>Vadcomp> är upp-
byggt. Ankarer stic.
ker genom hå]er i
plattsn ocb tar €mot
de olika stopparna.

rtg. /ot, o, b,

Hur stegreläet typ >Yaricourp> fungerar. a) >Varicomp> i neutralläge och
b) vid signal (nyckeln nedrryckr). Ankaret har släppr neutrålsroppet och
rotorr har vridil sig ti]ls stopp I tar emot ankåre!. Vid nåsta signal går
rotorn yidare till stopp 2, om man hållcr kvar signalen. Om ingen signal
sänds går alltid >Varicomp> rillbaka rilt neutralläger.

9"l

tig.706,

Iörutom styrDing kan >Variconp>-rnekanismen ge t.ex. motorkontroll via
etl extra stegrelä Re2, En mycket ko.r signal (A) srartar rotorn, Via rcläets
vilokontakt och >\raricornps> släpkonrakt {år ett sådant extIa stegrelä ström
lör att driva en motorkonlroll. Rotom Jullbordar då varvet rillbaka till
neutrålläget. Därvid utlör den också sitt styrningsprogram, men der går så
snabbt atr der inte märks i modetlptanets flykt.
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Fis,703.

>Kinemå!ic>-rDr:ka"

nismen har två
huvudfurLtioner.
direktstyrning och

elektrisk olnkopp'
ling. Den elektriska
omkopplarcn sittcr-

på untlersidan ocL

malörreras lrån rcv-

hjuler (5). Ändring
av omhopplarens
läge sker endast rår
huvudhjulet (1)

efter en kort signal
går U4 varv bak-

länges titlbaka till
ulgångslägei.

fi9. 7oa

)KINEtrIATIC>
Kinernatic är en kotlbinatiott av ett sbyraggregat, sorrr ger direkt

styrning medelst en inbygg<l styrmolor samt elektriska kontakt-

ko-binotio,t"r, sorn nöjliggör rnanövrering av en eller flera el'

motorer {ör bil' eller farrygsdri{t ellcr t cx' gasreglage {ör diesel'

rnotorer. trig, 708' Aggregatet bestirr av två SrupPer' en för den

clirekta styrningen och en {ör elkontaktkombination och manövre'

ras meilelst långa rcsp. korta sändarimpulser'

Vid en kort inpuls neilclst relä eller tryckströulbrytare vrider

sig kugghjulet (f en,last ett kvarts varv' En lång impuls vrider

tögf i,if"i (l) så långt att spiirren (2) stoppas av den under vrid-

,rin"g""rl I.urtt.kl,,turld" häuutttt"" (4), samtidigt sorn vevhjulet

(5) skjuter 
"t1ourrtt",t 

(6) åL vänster eller höger' Styrarmen (6)

iO.ltit i a"*" resp. lägen så längc sorn reläet eller kontakten är

tillslagna. Motorn är nämligel rörligt upphängd och mekaniskt

forbuiden ned hävarnen (4). När motorn drar hjulet (l) med-

urs, strä\,ar ilen själv att röra sig åt andra hållet och drar därvid

med sig hävarnen (4) så att clen kan hejda spärren (2) när ilen

har följt hjulet (1) ett halvt varv'

Nar signalen upphör och motorn slutar dra' rör sig hela motorn

tillbaka iriktniug mot (4). Därvicl frigöres (2) från (a) och (2)

fullborclar uo.u"t o"h går till utgångslägel under iuvcrkan av fjå'

dern (7). Därvid åLer{öres också styrarmen (6) till neutralläget'

Se även fig. ?09 a.



Så här furgerar en

>Kinematic>-

-"'/t1 
ll ^ ".'/v\ ll ^-",M tt ""M ll, -G lL6.. , L6. lrq
lMotor I Motor MotorL-lF L-FF L,-jl L- ,r r

Under vevhjulet (5) {inns på samna axel två srnå spärrhjul,

sonr griper in i varandra. I)et ena spärrhjulet löper löst på axeln

Dren iir {astnlonterat vid kontaktskivan, som ger cle olika elektriska

kontaktkonbinationerna. I standardutlöranclet {inns 4 kontakter.

Dessa bestiir av fjädrande kontaktbleck, soln hakar in i kontakt'

skivan. Vrides kugghjulet (1) ett kvarts varv för hand kan man

tydligt obscrvcra att spärrhjulen glider isär, och när kugghjulet

sliipps och återgår till viloläge griper spärrhjulen in i varandra

ocL kugghjulet tar vid sin återgående rörelse ured sig kontaktski-

van. Vjd så korta irnpulser att hju let ( I ) hinner vrida sig l/4 varv

eller nirgot mer, för att sedan återgå till utgångsläget, kan man

alltsii koppla olika manöverkretsar utan att ett bestående roder-

utslag blir Iöljden. Visserligen påverkas rodermekanismen, men

utsllget är litet och kortvarigt. Det brukar inte märkas. Återvrid'
ningen av kugghjulet (l) ombesörjes av {jädern (7)- För att

kugghjulct därvid ej skall kunna vridas lörbi nollJäget linns ännu

en spärr (11). För att motorn inte vid rnera långvariga roder'

utslag skall bchöva blockeras, är en friktionskoppling inbyggd'

Denna låter motorn rotera så länge roderutslag ges. Som bekant

{ärbrukar en roterande motor mindre ström än en blockerad

motor.
Nornalt skall man med ,Kinematico-mekanismen kunna styra

högcr-rakt fram-vänster-rakt {rarn. f)rivmotorn skall kunna växlas

start-framåt-stopp-back. Jfr fig. 709 a,låge I III. Ett Iäge IV ger

yLtcrli gare kopplingsmö j ligheter.

14



Cenon tillsättande
av yitcrligare kon-

takter ( 1), (2) och
(3) kan ännu fler
möjligheter skapas.

Sc läge IV.

Vid roderarmcns vänster- resp. högerlåge kan kortakter place-

Ias, vilka sluter strömkretsar {ör t.ex. positionsljus på håtar cllcr
blinkers på bilar. Sc nedan. Dessutonr kan dess kontakter kopplas

så, att, när drivrrotorn står stilla, strömmen slutes för någon

servolnotor, som hissar signaler, {irar ankare etc. Man måste ilir
använtla de exlra kontakter sorn erhålles i låge IV (se fig. 709 b).

I kontrollplattan linns två par hål borrade, i vjlka man med

hjälp uv nitöglor kan fästa två kontaktfjädrar. vilka lämpligen
Iår släpa mot de på kontaktskivans översida be{intliga kontakt-
blecken. De båda kontaktljädrarna sluter strömmen för styr-
arrnens ändkontakter Sl 54 (se fig. 709 b).som slutes vid roder-
ulslag när, sorn lörut närnnts, drivmotorn är avstängd. Vid väns-

tcrutslag påvcrkas Sl, vid högerutslag 52. För att även kunna an-

r'änila de andra kontakterna S3 och 54 nåste en kontakt{jäder (3)
vid punkt 3 på kontrollplattan nitas {ast. Hål härlör finns redan

borrade. Alla dessa nya kontaklfjädrar {irr endast ligga an rnycket
lätt för att inte {örsvåra eller Jörhindra kontaktskivans vridning.
Iig. ?09 b visar hela kopplingen schematiskt. Till kontaktcrna
Sl-S4 används sådana kontaktbleck som är {örsedda med silver-
eller platinanitar, för att god elektrisk koitakt skall erhållas. Om
rnau rned de nu tillsatta kontakterna vill dirigera flera smiunoto-

rer, magneter eller kontrollarnpor, går det alltså väl Iör sig -
modellbygfiaren vet själv båst vad han vill ha.

Här löljer exempel på uågra möjliga funktioner:
t) LägeI Drivmotor {ramirt 4) LågeII Drivrnotor stopp
2)
3)

Vänster roder 5) Kontakt I tillslag
Kontakt 2 tillslagHöger roder 6)

;5



Motor-:

Storlck:
vikt:

7) Liige III Drivmotor back 10) Läge IV Drivmotor stopp

3) Vänster roder 11) Kontakt 3 tillslag
9) Höger roder 12) Kontakt 4 tillslag

Funktionerna I,4,7,I0 (I, II, III, IV) erhålles vid korta im-
pulser, övriga rned långa impulser. Ordningslöljden av läge I-IV
år Jastställd. Vid övergåug {rån t.ex. Iäge II till läge I måste III
och IV kopplas igenorn. Då detta sker genom korta impulser på-

verkas styrningen praktiskt taget ej härav.

Denna styrmekanism kan användas i båtar, bilar och traktorer'
Radio : enkanalsmottagare.

"Clinax Senoni,Le"

Micropenn special

49t27)( 30 rnm

3?g
Rörclse: 12 nm
I-Iastighet: 3/4 sekund till {ullt ulslag

Dri{tspänning: 3- 4,5 Y
Srnå dimensioner och stabil uppbyggnad är uhnärkande för
tlenna tvåkanalssen'o. Med upp till 1000 g dragklaft är den lärnp'

lig är'en Iör de största nodeller. Servon är uppbyggd på ett H-

{ormat chassi av nylon, Enkelhet och till{örlitlighet präglar kon'

struktionen, sour är' av samna typ som den i kapitlet orn servo-

b1'gge beskrivna. Rörelsen är lineär rneil en invändigt gängail

dragstång sou löpcr på tlen gängade axeln. Strömväxling och

ändlägesbrltnirg sker via släpkontakter över en tryckt kreh.

Servon kan kopplas trinbar eller elektriskt självneutraliserandc.

rClimax Serromitc>.
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DLiRAMITE
I)etta är en rypisk servo 1ör mottagare rned llera kanaler. Den

kan användas både självneutraliscrande och icke självneutrali'

serande. Kopplirgsprincipen frangår av Iig. 712.

",fl

9

a) Principschcma Iör rnekanismer av tvp >Duramite> och Dlotsyarandc'

1:löpare, 51, 52 : åndl äge skontåkter, 6, ?:rerurbleck. b) Kontinuerlig

styrnins genom pulsning. Enkanalsmottagare (ett relä Re 1). c) KonLinuer'

lig styrning mcd tvåkanalsmottagåre (två reläer Re 1 och Rc 2). d) Konti'

nuerlis styrning och n1ed ulrlttjantle av självnculralisering Drcd tr'åkarals'

mottågåre (två reläcr Re I och Re 2).

*'i1t
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Servon är kornpakt uppbyggd och helt inkapslad. Den drivs

av en specialtillverkad elektrisk motor med borstar av 93 ?1,

silver. Utväxlingen till hävarmen består av vinkeldrev och en

{lerstegs kugghjulsvärel. Ifela utväxlingssystemet är utfört i
nylon. Ändlägesströmbrytare och självneutraliseringskretsen be'

står av en tryckt krets rnot vilken släpkontakter av loslorbrons

löper. Dessa släpkontakter är lästade på hävarmen,

Speciellt värd att nänna är den synnerligen goda precisionen

i självneutraliscringeu.

Några data:
Längd: ?5 mnr

Bredd: 4l Inm
Höjd:25 mrr
Vikr: 70 g

Totalutslag: 16 nrm ({rån ändläge till ändläge)

Självneutralisering: t 0,17 rnrn

Lindningsnotstånd i motorn: 3 ohur

I)ri{tspänning: 2\2,4-3 volt
Strörn{örbrukning obelastad: 200 300 rnA

TRANSMITU
Delna servo kan sågas vara en ,Duramitet utrustad med en in-

b1-ggd transistor{iirstärkare solrr ersätter Inottngarens reläer. För'
stärkaren innchåller 6 transistorer och kopplingsschemat {ram-

går av bild 714.

Servon kopplas direkt till tonfrekvensreläets tungor och detr

manöverstr'öm som går över dessa är ca 1'5 mA.

Fördelarna rned denna tyP av servo är många och bland aldra
kan nämnas att rrottagaren kan giiras mindre och lättare (inga

reläer) och att driftsäkerheten ökar då rnan slipper reläkontakter

som skall sluta och bryta relativt höga strölnstyrkor-

Några data:
Vikr: 90 g
Manöverström: miu, 1.5 mA

I övrigt se under: ol)uramite,.



liq. 713 a >Trans'nite>. Fiq.7r3b Transistor{örstiirkaren i >Tlansl)rito.

Kopplingsschema {ör

>Transnitc>. 1'unk-

ternaaochLavser
de nornalr öppna

kontaklernB på mot-

lagarer)s reedrelä.

Vitt en viss signal

svängcr reerltungatt

och konlåkt upPstår.

Tryckt krets lör iind-

lägesströnlrrytarc oclr

sjäivncutraliscring.
Siflrorna hänvisar iill
resp. siftror i sche-

nrat. ]lot krcrsen lö'

per släpkontakter som

hryter strdmnren i
resp. ärdläge. Dc ntot

5on)bcsörjerårergång'
lill ncutrålläget.

i

i

I-i
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"ROTOR"
Denna, icke självneu[raliseralde rodermekanism (fig. 715), byg-

ger på en gamnal känd princip: centrifugalregulatorns. ,Rotoro

är en svensk version av den i Arnerika tidigarc {örekornmande

,Ilyball Actuator".
Ärbetssättet är {öljande: Vid axelu på cn elmotor har ledat

Jästs två vikLer. Fig, 716. När axeln roterar strävar centri{ugal-

kra{ten alt dra dessa vikter utåt, Den så erhållna radiella rörel-

sen överlörs via länkar till en axiell rörelse, som påverkar rodret
irt ena hållet. Ätergången sköts av cn gummisnodd, som skall

sr.ara {ör den motsatta roderrörelsen. se fig. 716. Ilolor är kopp'
lad till mottagarreläet och genom pulsning av sändarsignalen {år

motorn stötvis strörn, och då erhålles varierande varv. Varvtalet
bestämmer direkt rodrets läge. Kontinuerlig signal ger sålunda

{ullt roder åt ena hållet, ingen signal ger fullt roder åt det antlra

hållet.
Användes i flygplan, i båtar och bilar rned enkanalsmottagare.

Pulsning
Vid ett {lertal av de rodermekanisrner som här berörts har vi talat

om begreppet npulsning", som kauske ytterligare bör {örklaras.

Pulsning i detta sanmanharg betyder att bärvågen på mekanisk

eller elektronisk väg hackas sönder med kortare eller längre

BO

lig.7la.

>Rotormekanism>.
På den utgående axeln
sitter en centrilugal-
regulator, som hålls ut
dragen av en gummi
snodd, se {ig. 716.

iis,716,

Ju snabbare motorn
roterar, d€sto längre
slår vikterna ut
och desto större blir
roderutslaget.



uppehåll. Vi tänker oss nu ntt en elnotor kopplas till mottagar-
reliiet på sådant sätt att den vid signal roterar åt ena hållet och

utan siglal åt det andra. Om vi nu sänder en rad signaler av en

bestämd längd med uppehåll av sanma längd konrmer rnotorn
atL växelvis rotera samrna antal varv i bägge riktningarna. Om mo-

torns axel kraftigt nedväxlas kommer den slutliga axeln att stå

praktiskt taget stilla. Ju h$gss pulshastighet som användes desto
rnindre nedväxling er{ordras hos motorn Iör att axeln skall stå

stilla. Bärvågen har i detta fall 50 /o signal och 50 /o uppehåll
(50/50). Onr vi ändrar pulsningen av bärviigen till 80/20 kom-
rner axeln att sakta vrida sig åt ena hållet. En pulsning 20r'80 gör
att axeln vrides åt motsatta hållet. Ju större skillnad desto snab-

bare roderutslag. Den maximala pulsningcn är givetvis 0/100
(ingen bärvåg) resp. 100/0 (full bärvåg).

En sak sorn man här måste observera är att reläkontakterna
blir utsatta för stora påfrestningar gerorn den upprepade pol-
vändningen, sorn ökar gnistbildningen. Därför bör reläkontak-
Lerua >avstöras,. Detta görs länpligen geDonr att eD kondensator
på 0,1 7rF och ett motståld på 100 ohm kopplas parallellt {rån
vilokontaktet till jord (ankare) och {rån tillslagskontakten till
jold.

Pulsning kan ske helt manuellt rnen man kan också La till nre-

kaniska hjälpmedel.
En enkel mekanisk pulsgenerator sorn ger 50/50 och 0/100

resp, 100/0 kan göras med t.ex. en ,Mighty Mirlget"notor. Mo-
torns linhjul {ilas enligt fig.7l.7. Kontaktblecken kopplas sedan

Erkel pulsgcDerator.
Niir tryckström-
blytarna står i de i
figuren visatle lägena,

pulslör'hållandet
50./50. Sluler lnan
strömbrytare I får
rnan puls{örhållande
100i/0 (lull bär'våg).
öpplar man strörl-
l,rytare 2 {ås puls-
förhållandet 0/100
(ingen bärvåg).
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via en slutande och en öppnande tryckströmbrytare Lill sändarens

nyckeluttag (i anodkretsen) se {ig. 717. Den justerskruv som

{inns på bilden användes {ör finjustering av pulsförhållande. För
att reglera pulshastigheten (motorns varvtal) kopplas ett vrid-
motstånd i serie med motorn.

Ripn.as OBM nriniseno
är en utrnärkt liten servo {ör bår och {lygplansrnodeller. Den är

deu enda kornmersiellt tillverkade eldrivna servou sotrr ger sam-

ma {unktion som ale gurrrrinlolordrivna stegreläerna av com-

pound-typ, med andra ord extra selektiv roderkontroll plus extra

kontroll för ruotor eller höjdroder med endast en kort tryckning
och med alla de fördelar soDl en eldriven servo har, nänligen
säker lunktion (ingen överhoppning ellcr uedgiiug av gunlmi-

rrrolor), etl överrnått av kra{t 1ör säker manö\'rering av större

roderytor, snabbhet i roderrörelserna och rnotordriven själv-

neutralisering.
Iin genialisk elektrorlynanisk bromsniug med återsökning till

roder eller neulralläge ger exakta lågeir och ju snablrare den körs

desto snabbare bronsar dcn. Okånslighet för vibrationer och

tryck på roderytorna är andra {ördelar liksorn ekonornisk driIt.
Servon drar ingen ström i rotler eller neutralläge och under gång

endast 250 400 rnA.

"METZ MECATRON IC, enkanalsntehonisnt

En elmotordriven snaLb och stark rodermekanisrn ;ned rnöjlig-
het till olika styrsekvensel. Genorn utbyte av programskiva väljs
öuskad sekvens. Tvfi av dessa är avsedda {ör roderkontroll, den

treclje {ör motorkontroll vid trekanalssystem.

Tekniska daLa:

Batterier: 6 volt {råu ottagarbatteriet
SLrömförbrukning: ca 300 rnA endast då servon ar:betar. I neu"

tralläge och vid roderutslag ingen strörnåtgång.

Yikt: ca 60 g

Storlek; ?5\31\30 rnm



lig.718

l{etz cnLanal-

lle 3 olika slyrsckvenserna :

1. Förval av önskat roderulslag:

l signal

z slgntt

2. Stegrelåfulktion :

i. signal
signal upphör
2 signal
sigrral upphör

3. Motorkontroll:

1 kort signal
I kort signal

:\,änster

-höger

:r'iinster
:återgirng till neutralliige
:höger

-återgång till neutrallägo

:Jull trottel
:halv trottel



ll9. r19

Metz tvåkanals roder-

,M ET Z M EC AT RO N lC " nåkanals rod ersent o

Servon har elektrisk självneutralisering. Neutraliseringen kan

urkopplas med i servon inbyggda strömbrytare. Ström erhåller

servon via mottagaren.

Tekniska ilata:

Batteri: 6 V lrån mottagarbatteriet

Strömförbrukning: ca 200- 400 mA endast ilå servon arbetar

Neutralisering: elektrisk,varjekanalseparaturkopplingsbar
20X36X56 mm

ca55g
Storlek:
Vikt:

u



lls. r2O

Principschema Iör
Metz tvåkanalsroder.

C'l rr 47nF
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Fig. 801.

Det {ärdiga elmotor-
drivna stegreläet.

Skoto 1:1

J
I

J]
liE. 802.

k stö

Kontaktblecken i det

elmotordrivna stcg-

reläet i naturlig
storlek.

aig, 803.

Schematisk bild av

det elmotordrivna
stegreläet. Obs.

kontaktbleckens
bockning. A, B, C är
påsatta tapebitår,
som Lryter kortakteir
mellan (1) och (2)

och kugghjul€t när
detta vrides run!,
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KAp,rEL , Bygg rodemekonismen siölv!

Det linns sorn vi sett ett flertal styrmekanisrner, lämpliga för mo'

deller, att köpa. Man kan också bygga sådana mekanisner själv'

I dct följantle ges anvisningar ont hur tnan byggcr dels ett el'

notordrivct stcgrelä och dels två rodemrekanismer al'"unil'er-

saltyp,.

Elnotordrivet stegrelö

Denna roclertDekanisrn är främst avsedd att användas i llygplai

meil enkanalsmottagare. lig 80]. Den gcr valfritt höger- och

vänsterroder. En 'tryckning' ger t.ex. högersväng och två tryck-

ningar notsatt roder cller vätrstersväng. Som strömkälla behövs

1,5 V batteri.

}IÄTEITIALLISTÄ
I st "Mighty Midget,-rnotor med nedväxling ca 8:1

Pertilar eller ltotsvaraude, 45\40!2 mnt

Fosforbronsplåt, tjocklek 0,2 rmr

3 st skruv med mutter M2

2" " L/8"
I(opplingstrird, taPe

Börja metl att rita upp kontaktbleckcn och släpkontakLcn på {os'

{orbronsplirten. Fig. 802. Borra hålel. Såga ut blecken meil löv-

såg med tuetallsiigningsblad. Bocka blecken enligt fig' 803' Mon'

tcra därelter det lilla blecket under en av rnotorns anslutnings-

skruvar, så att bleckets överilel liggcr an som släpkontakt under

rnolorns relnskiva. Skruva {ast ulotorn på pcrtinaxPlattan' Sätt

{ast snfr tapebitar, A, B och C på stora kugghjulet i enlig}ret med

fig. 804, högra bilden. Yar noga rned bitarnas placering i förhål-

lanile till hjulets centrum. Skrula nu {ast kontaktblecken I och 2'



/ i/:\'' t\e
C^) irT-
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fic. 804.

Kopplingsschema Iör
rodermekanismen.

Sc härvid till att kontaktytorna ligger på en horisontell linje ge'

nom stora kugghjulcts ceDtrunl. Nr I skall ha samma avstånd {r'irn

hjulcentrurn som A, nr 2 samma som B och C. Löd nu fast en ,vev"

vid rernskivan på sådant sätt att rnodellens roder är ncutralt när

kontaktbleck nr I vilar not,tapcströmkretsbrytaren, A' Kon-

taktblecken I och 2 kopplas till mottagarens relä enligt iig. 804'

Verkningssöttet
När nottagaren inLe får sigual står motorn stilla med kontakt'

bleck I vilande på A. Får mottagaren signal slår reläet till och

motorn liir strörn via bleck 2, stora kugghjulet, mototaxeln' tem-

skivan och kontaktblecket, som är nontelat på motorns ena an'

slutningskontakt. Motorn går då tills tapebiten B bryter strörn-

kretsen. Vi har då fått t.ex. höger roderutslag.

SIår reläet sedan i{rån Iår motorn ström genom kontaktbleck

nr I och roterar tills A bryter kretsen. Vi har då neutralläget igen.

Vi tänker oss nu att vi har högerroder, ilvs. bleck 2 vilande

på B. Slår reläet ifrån börjar motorn rotera och skulle inte staDna

{örrän A kommer till bleck I' Slår reläet nu omedelbart till igen

kornmer motorn i stället att stanna när C bryLer kretsen. Vi har

{irtt vänsterroder.
Nycklingsschernat {ör rodret kommer då att se ut på följande

sätt:



Fis.805.

llen fär'diga roder-
mekanismen. Axel-
sLopparna skall böjas
så att de Lejdar
spindelns rriclning
när de triiffal löpa'
rens tvärslycken.

I

D.o9slån9

V rbro iion 5 d d mPa re

l1öger r Tryck - håll

Zäzsterr Tryck - släpp tryck -- håll
Nearralr Släpp

Genom att ski{ta baLteripolaritetcr kan rnan bcstäDlrla om rran

vill ha höger- eller r,änsterroder först.

Obs-l Anoänd aklrig ner än 1"5 V batterispänning. Vid' högrc

spänning d,rar nototn lötbi tapeströmbrylarna, och lcommer

då att rotera hela titlen.

Kompakt rodermekonisn
f)enna nekanisru, {ig. 805, som är mycket eukelt och kornpakt

uppbyggd, är avsedd Iör styrning av såväl båtar som bilar och

llygplan. Den kan även med Jördel användas för motorkontroll i
större modcller,

[IATDRIÄLLISTA
I st alurniniunrplåt I nm, 125!35 nm
I , mässingplåt 1 rnm, 30!20 mm

65 rnm rundurässing, 3 nm dialn.

2 st kugghjul, utväxling ca l:B
7 , svarvad mässingrnutLer l/8"
1 , läder 2 nm tjockt, 10\10 ulr
I " ,Dverready, nolol eller-likuande tned gavellåste och

fästskruv
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Chossipt6t ( 1 st ) Atuminium

'r possonde tiLt pxettopp -=--

skoto 14

3 , sladdgenomföring av gummi (för 6 mm hål)

10 mm mässingrör Y:4 mrn diam., i: 2 mm diam.

200 mm pianotråd, 1,5 mm diam.

Rita rrpp samtliga plåtdetaljer enligt fig. 806. Märk ut hålen och

borra dem. Om ej ,Everready, molor används rnåste fästhålen

anpassas till den använda rnotorn' Såga ut detaljerna med lövsåg

med metallsågblad, Bocka chassiets gavlar' Bocka anelstopparna

enligt fig 805. Gänga spindlarna med I/8"' Svarva axeltappar

ca 2 mm diam. till Iåmplig längd. Borra upp stora kugghjulets

axelhåI, så att kugghjulet kan träs på spindeln och roterar lätt

där. Gänga löparen invändigt med' J'/8". Löd fast rnäsingsbiten.

Gör en läderbricka med L/8" centrumhål. Gänga löparen på

spindeln. Fäst axelstopparna provisoriskt på sina platser med

90

Axelstopp ( 2st). mössingre

Plotto tilt töpore ( 1st), mössin9

fl]LL]L]
Rör tiLl löpore ( 1 st), invöndig

96ngo 1/8'

Fig. 806.

Detaljer till rcder-
mekanismen i
skala 1:1.
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nrullrama. Placera diireftel det stora kugghjulet på plats. I(on
ihirg liiclcrbrickan !

Den yttersta muttern låses därcfter till spindeln genom löd-

ning. Justera kugghjulets friktion mot läderbrickan rneil de två

andra rnuttrarna. Montera hela enheten i chassiet. Löd {ast löpa'
leu till dragstången. Gcnon att flytta axelstopparna kan nan nu

bestärnma mekanismens utslag. Snurra spindeln så att löparen

konner i ena iindläget. Böj axelstoppet så att det passar not lö-

parens ena klack. Se till att stoppet går fritt, om spindeln vrids ett

vaN åt motsatt håll. Gör sarmla sak i andra ändläget Borra lilla
kugghjulcts axelhål så att det passar till rnotoraxeln. Löd last.

Fäst rDotorn.

ANVÄNDNING
Mekanismen kan anr'ändas på två olika sätt:

a) I(onlinuerlig styrning genorn pulsning. Ett relii och enka-

nalsmottagare erfordras {iir styrnirgen. Fig. 807a.

b) Koutinuerlig styrning. 'lvå reläer och tvåkanalsmottagare

erforilrls {ör styrningen. Iig. 807b.

Rodermekonism ov universoltyp
Denna dubbla scrvolnotormekanistn är ursprungligcn avsedd att

anviindas i {lygplan ned flerkaualradio. Strävan har varit a[L

irstadkomrna en dubbcl styrrnekanism som är lätt, tar liten plats,

är påliLlig och dessutom lätt atl bygga nred enkla verktyg. Som

synes av fig.808 och 809 kan rnan bclrakta den som två hop-

byggda enkclmekanismer med slmma funktioner som den i kap. ?

beskrir.na rnekanismen ,Uniaco. Man kan giveLvis 
- om rnan sfi

vill - bygga eudast ena halvan och {år då en mekanisrn som är

användbar t.ex. för styrning av en båt.

Orn vi studerar den ena halvan av rnekanisnen linner vi lätt att

tre olika styrningsakernativ är nöjliga:
a) Kontinuerlig styrning genon pulsning (ett relä, elkanals'
mottagare) fig. 71Ib.
b) Kontinuerlig styrniDg, (två reläer, två kanaler) fig. 711c.

c) I(ontinuerlig styrDing, rned automatisk återgång till
neutralläge (två relåer, två kanaler) tig. 71Id.
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Fis,311,

l3or:kning av kon-
taktljä{.ler för
universalmekanisn.

MATERIALLISTA
Alurniniumplåt I mm, ?0X145 mDr
Pertinax eller vävbakelit 1,5 mrn.60;50 mm
Fos{orbronsplåt eller hård nässingsplåt 0,3 mrn
I2 st kopparnit, 2 mm diam.
4 st plåtskruv 2X5 mm
Rundmässing 4 mm diam., I45 rnm
Kugghjul uLväxling 1:8 (ca)
2 st )Evelready, motor ellcr liknande rned gavel{åste och

{ästsl<ruv

4 st sladdgenom{öringar, gurnui (6 rnm hål)
Mässingsrör 5 rnrn diam., gods I mm, längd 30 mm
Mässingsrör 4 rnm diam., gods I mm, Iängd 20 mm
2 st l/8" skruv, längd 50 mm
ca 400 mm pianotråd I,5 mm diam.
Måssingplåt I mm 20X20 mm
4 st M2 skruv rned mutter
4 st plåtskruv nr 3

Rita upp chassiplåten, pertinaxgavlar, kontaktljäder och pertinax-
brytare och märk ut hål crligt fig, 810. Orn ej ,Evcrreacly, no-
tor anr'änds rnåste {äsLhålen anpassas till dcn anvärrda rrotorr.
Borra santliga hirl. Såga ut chassi och pertjnaxplattor.rned löv-
såg rned lretallsågblad. Klipp uL kontaktfjädrarna, returblecken
och släpkontakterna. Bocka kontaktfjädrarnas {ästplatta. Obsl
4 st åt höger, 4 st åt välster. de inre kontaktfjädrar.na kapas efter
den strcckade linjen och bockas enligt fig. illl. Iila returbleckcn
knivskarpa lälgs cle sneda kanten. Bocka spetsarnas 1örlängning
90". Stick de så erhålhra nabbarna geDolD 2.5 rnm hirl i pertinax-
plattan. Se till aLt blecken inte kolnnler j kontakt rned våralldral
F1.ll hålet med lim. Fäst den arrdra änden ned kopparnit.

Nita fast kontaktblecken. De små tungorna på fästplattorna
böjes runt kanten på pertinaxplattan Iör att hindra att blecken
vrider sig runt niten. Böj upp samtliga lödöron. Kontaktgavlarna
är nu {ärdiga.

Nu övergår vi till chassiet. Bocka längs den streckade linjen.
När man bockar plåt får man en snygg bock om man placerar
plåten mellan två hårda trästycken, som pressas ihop av en skruv-
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tving eller ett skruvstycke. Denna bockning måste göras med om'

sorg så att axelhålen verkligen kornmer alt ligga mitt för var-

andra. Bocka {ästöronen för konraktgavlarna' (Hålen {ör perii'

naxplattornas {ästskruvar borras senare.) Montera gummigenom_

föringarna i chassihålen. Skruva fast motorerna. Gänga spind'

larna med M4 snitt. Svarva ned axeltapparna till ca 3 rnrn' Till-
verka löparna av nrässingsrör sonr gängas rneil M4 tapp, och mäs'

singsplåt enligt ritringen. Löd mässingsplåten på rörct. Sätt 16-

parna på spindlarna, Montera spindlarna; chassiets ljädring är

tillräckligt stor {ör att rnan skall kunna få dcm på plals.

Borra upp stora kugghjulens axelhål så att de passar till spind"

larnas tappar. Löd hjulcn på plats. Obs! Lägg etl fuktigt papper

rrellan hjul och chassi, så alt teunet inLe llyter in på lagerytorna.

Borra de snå kugghjulen så att de passar till notoraxlarna, och

löd last dern.

Placera dragstängerrta av pianotråd på plaLs och löd löparnas

ytterändar på dessa. Montera M2'skruvama på löparna och lås

ltrultrarna ned lödtenn. Pröva uu att spindlar och rnotorer löper

lätt även i ytterlägena. Montera löpamas rcturfjädrar och bryt-

plattor. Obscrvera att returfjäcilern {ortfarande skall vara rak.

Genom att hålla kontaktgavlarna pir plats prövas låmplig böjning

ut på returfjädrarna. Genorn kontaktgavlarnas lästhål märkes

{ästhålen i chassiet upp och borras. Skruva fast gavlarna.

Löd {ast två mässingsrörstumpar rned invändig l/V' gfuga

på dragstängernas ytteriindar. Borra 1,5 mm hål genom juster'

skruvarna och skruva in dem i rören. Koppla gavlar och motorer

enligt kopplingsschemat Iör det alternativ som skall användas.

Fig. B0B och 809 visar en mekanism på en rnonteringsplatta,

gjord Iiir ett särskilt ändamåI. Till rörhållaren är manöverled-

ningarna {rån mottagaren och batterier anslutna, och detta kon-

taktdon kan naturligtvis placeras där det passar bäst.

Obsl Se till att ba:teriets poler kopplats riitl, annars lungerar inte

iirulltigesstr änbry tarna u tan nekanismen skruttar sönder sig s j iiht.
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KÄPITEL 9 Relöer

Reläet är en av de viktigastc detaljerna i kedjan av elleter rnellan

sändarens rnanövermekanisur och det roder lnan vill påverka,

Mottagarcns rör Jörstärker den inkomnande signalen nen läm-

nar ej tillräcklig eifekt lör att manövrera eu rodermekanism. På

något sätt måste vi {å tillräcklig energi 1ör att Dranövrera roder-

mekanismen, Reläet producerar inte denna cnergi rnen kan {ör-

medla den cnergi som finns i ett batreri. Fig, 901.

Reläet är helt enkelt en strörnbrytare son kan manövreras med

nycket svaga strömrrrar. Ett känsligt rclä sorn arbetar med en

strömändring av endast en milliampöre ( I mÄ) kan bryta en krets

lned strörnstyrka på upp till ett par ampöre (2000 rnA). Så gott

son alla RK-mottagare rnåstc vara uhustade med ctt känsligt relä.

Mottagarens tillförlitligher beror till stor dcl på reläets goda

{unktion.
Följande tre typer av reläcr är de vauligaste {ör radiokontroll'

äntlamål:
Obalanserat relä. Fig. 902a.

Balanserat relä. Fig. 902b.

Polariserat relä. Fig. 902c.

Dessa tre typer arbetar i stort sett e{ter samna princip, När
ström passerar reläspolen blir dess jälnkärna magnetiserad och

attraherar ankaret, som är vridbart upphängt. När ankaret så-

lunda attraheras sker konLakt med kontaktskruv A, mor vilken
ankaret vilar så länge som det girr strörn genorn spolen. Når ström-

men i spolen rninskar under ett visst viirdc drar fjädern - som

kan spännas ned skruvcn C ankalet bort frirn järnkärnan tills
skruv B stoppar rörelsen. Beroende på oru motlagaren har sjun-

kande eller stigande anodströrn vid signal slutes rodermotor.

kretsen vid B resp. A. Ankaret får aldrig komma i metallisk kon.

taLt med spolens kärna. Gör den det orkar returljädern ej dra till.
baka ankaret från kärnan på gruncl av den magneiism som såväl

kärna som armatur har på grund av viloströrnmen. Reläet

"klibbar'.
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Lr.rdning P er ri-r0fl e nl moqn e
Returfjöder

tis, 903,

Några olika reläer.

En del relätyper
saknar justerskruvar.

De jusleras genom

bockning av de Iasta

kontakterna och

retur{jäderns fäste.

Allmänt kan man säga att reläspolens motstånd avgör inorn

vilket striimstyrkeområde reläet arbetar. För området upP till
I mÄ är rnotståndet 5000 l0 000 ohm, för området l-2 mA

3000-5000 ohm och upp till 5 mA 2000 --4000 ohm' Av detta

framgår att ju högre spolmotstånilet är desto känsligare är reläet'

Med ökad känslighet följer minskat kontakttryck, dvs. reläet kan

ej bryta så höga strömstyrkor. Dessutom ökar känsligheten lör
mekaniska påkänningar (vibrationer m.m.). Fig. 903 visar olika

fabrikat och typer av reläer.

Av ovan sagda framgår att man av säkerhetsskäl bör efter-

sträva stora anodströmsändringar. Iör att spara batterier bör

man undvika mottagare som arbetar med höga viloströmmar i
reläkretsen. Då drar reläet ström även om mottagaren inte får

någon signal. En mottagare meil låg viloström, som ökar när

signal kornmer, är därlör alltid att {öredra.

Justering ov reli
För att fungera riktigt måste relä€t justeras in tillsammans med

mottagaren - en justering, som man bör kunna göra själv.

Det är tre {aktorer som påverkar reläets till' och {rånslags-

r'ärden:

I) Ävstånd urellan ankare och spolkärna.

2) Spänningen i ankarets returfjäder.

3) Avstånd mellan kontaktskruvarna och ankaret i resp' liigen'
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[ör att justera t.ex. ett obalanserat relä (se lig. 902a) går man

tillväga på {öljande sätt:
I) Kontaktskruven B (se Iig. 902a) ställes så att avståndet

nellan kärna och ankare blir 0,01 mm-tjockleken hos etl
vanligt skrivmaskinspapper. Placera en rensa sådant pap-

pel mellan ankare och kärna. Skruva ner B så långt att
rcr[san går trögt att dra ut.
2) Skruva in A så långt att den nätt och jämnt vidrör an-

Laret.

3) Skrur.a ut B unge{är eLt var\,. yi har nu bestämt minsla
av"tåndet rrrellarr ankare och kärna.
4) Slut strömmen genom reläct via en polentiometer på minst
I0 kohm och en milliampöremeter. Yi antar att reläets från-
slagsvärde, dvs. det värde då ankaret nsläpper, {rån kär-
nan, skall vara 0,8 mA (gäller exempelvis lör en enrörsmot-
tagare med gasfyllt rör XFGI). Ställ nled potentiometern
in en strörnstyrka på 0,8 mA. För sedan ankaret mot kärnan
så långt A tillåter, Antingen kommer då ankaret att attra-
heras av kärnan och hållas kvar eller också är attraktionen
för svag. I första fallet ökas spänningen i returfjädern tills
ankaret släpper. I andra {allet minskas spänningen i retur-
fjädern tills ankaret stannar kvar när det {örs in mot kär-
nan. öka sedan åter Ijäderspänningen tills ankaret släpper.

5) Antag nu att tillslagsvärdet skall vara 1,2 mA (gäller
för en enrörsmottagare med röret XFGI). Ställ in I,2 mA
med potentiometern och skruva sedan ned B så långt att
ankaret attraheras.
På motsvarande sätt trimmas åven övriga typer av reläer.

fransistorrelå
I de rnoderna heltransistoriserade mottagarna är reläet o{ta er-

satt med en tlansistor. Principschemat för en sådan koppling
syns i fig. 904, När man ansluter en styrmekanism till en sådan

mottagare måste nran noga {ölja labrikantens anvisningar be-

träffande motståndet hos spolen i styrmekanismen. Man {år
nämligerr inte överskrida den maximislröm som lransislorn är
avsedd för, då den annars förstörs. Fördelarna med transistor.
relä är fråmst mindre vikt och vibrationskänslighet.
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Tungrelå
En helt aDnan typ av relä är det s.k. ton{rekvensrcläet (engelska:
,reed" ). Iig. 905. Till sin funktion är det etL mekaniskr {ilrer, son
16rmår skilja olika toner fråu varandra, RelL principiellt kan man
likna det vid en serie stiirngaf{lar, liu stiinga{fel har ett bestärnt
egensvär'rgningstal. Piiverkas den av ell Lorr cllcr en svälgning
ned samma svängningstal som cgensr,ängningsLalct, börjar den
att s1';inga, Samma är {örhållandet ncd tungrelåets tungor av
Ijäderstirl. Tungorna pirverkas av en eleklrorlagnet, son r agne-

tiseras i takb nred den ton sorrr utsiincles från siindaren. När man
varierar tonen {rån siindarerr pfiverkas olika tungor. Nåra varje
tunga, rnerl inte i beröring rned densamrna, silter en kontaktspets.
När tungan börjar svänga komrrcr den en gång Iör varje svång-
ning i beröring med kontaktspetsen och el strömkrels kormner
att slutas med regelbunclna ruellaurum. I strömkretsen är ett oar"

betsrelä' av tidigarc beskrivcn typ inkopplat. Genorn att inkoppla
kondensatorer i strörnkrctsen kan man jämna tt den pulserande
strömncn sir att säkert Lillslag hos arbetsreläet erhålles. Resp.

arbetsrelä manövrcrar setlan rodcrurckanisrnen.

Det har visat sig i praktiken alt Drarl ej bör anväuda {ler iin 12

tungor, är'en om vid erperimcnt iinda upp till l5 tungor rned {rarl-
girng använts inom en oktav. f)ct betycler att lnan kan -st,vr.a upp
till 12 resp. 15 arbetsre/äer lrcd cn länrpligt sått tormoduuleracl
bäl'åg, Det prakliskt använclbara tonlrekvensområdet Iör tung-
leläer c:a 200 fi00 Hz.

Fig. 905

Tonfrekvensrelä {ör
l0 resp. 3 kanaler.
Tungorna har olika
egensvängningstal.

När en ström av tlen
rätta frekvensen
matas in i spolen

börjar motsvarande

tunga svänga och

stöter regeibundet
rill kontakten
ovanlör.
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)lorlrlillreplar >\( S'l l.:lt). SrhLrro-ttcsis.rnri.kalaurorlcll. S1,änrrrirll:
t2(10 n ,. \ikr: lr]00 s. f,ft,t0r l.; r,. llarl;o: ,Iku,rrlsn,otrrsar.r )\l.lz
Il.\ll) > rrrrrl sle.r|rlri aI tv| ))\ arirorr|) sl\rrrtlkår)iinr. nrllor.lionlrolt nrdl
lsnlist strsr.l;i lopt)lal lill \arirrrnrp. \lorl,llcn:ir {rn m\1k(l liitlh)Ss(l
>Lclbalsahmpp> ,i h tillt.'hnrlI g( lrorr .ill >riktiga) Lrtse.rrrli. l"irrns i lrygg

\todcllllrgrrlan. nrrlcll >Delraringc>. Spiirrnvidd 90 rm. Vikt l,:l kg. llygst
i l.'al.a oclr kliirr mctl sicli'r. ltotoL: Dir:scl 1.5 cm]. llådio: Enk,rnrls,notla-
garr: rrn,d strglrlii (1)rickJrar:k>). Dcnna nodcll måstc anscs son n,,Ycket

e)irclrr. l)cn iir lnrrsll.lr( ra(l li;r alt ulprova l)clrä!iDgcrs nrijjligLeler lom
lrrliorrrorlcll. llen iir rrrrckr:t liilllrran(lc ocl, sral)il ,,,e,r ocrhijrr snåbb och

r)in liir ingcnriu:j iiiI nrbör'iarcrr.
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KAPTTEL,o lttlodellflygplon

Den modell som är mest Jascinerande att styra med radio är utau
tvekan flygplansmodellen. Åv sådana {inns det ett otal att väljr
på, allt {rån modeller av det lätta sportplanet till modeller av det
överljudssnabba reajaktplanet eller av den readrivna passagerar-
jätten.

Vilken llygplonstyp ör biist lör RK?
Det lämpligaste rnodellllygplanet {ör radiokontroll är det hög-
vingade enmotoriga monoplanet. En ren skalmodell är emellcrtid
aldrig lämplig enär stjårtplanet alltid har för liten yta, vingens V-
form är för liten osv. En radiomodell nåste nämligen, hur rnånga
kontroller den än år utrustad med, vara självstabil, vilket betyder
att den reil alla rodcr i neutralläge skall llyga sig själv.

Nybörjaren gör klokt i att ej försöka sig på egna konstruktioner
utan välja en väl utprovad och lättllugen moå.ell merl enlnrt sitlo-
roder,

Modellens storlek bestänrs av den motor och derr radioutrust-
ning som skall använclas. En huvudregel är att rnotorstyrkan cj
{år vara lör stor i Iörhirllande till rnodellcns storlek. I/ingbelast-
zjngen bör vara 40-55 g/dm'1. Enligt internationella bestämrnel-
ser är 75 g/dm':den högsta tillåtna bårytebelastnin.gen.

Ilcgreppen vingbelastning och bärytebelasrning kanske fordrar
en förklaring. Med vingbelashing menas llygplanets totalvikt
dividerad med vingens projicerade yta. Med bärytebelastning
mcnas totalvikten dividerad med summan av vingens och stabili-
satorns projicerade ytor. Med projicerad yta avses i cletta san-
rnanhang den yta som vingen resp. stabilisatorn skenLrart upptar,
seilda rakt ovanilrån. Se {ig. 1004. Av principskissen i {ig. 1004
friungår hur rnodellens mått bör {örhålla sig för att goda flyg- och
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Fis.l0O3.

Model[lygplan >ORION>, en amerikansk tävlingsmodell Iör avancerad

Ilygning. Spännvidd: 1700 mln. Vikt: 2800 g. l4otor: Glödsti{tsmotor:
VECO 45, 7,5 cmr. Kontinuerlig hastighetsregl€ring med trott€]. Radio:
]O-kanaler >Krait Custom> med simultankontmll av två rcder. Fem )Trans-
mite> servo Iör höjd-, skev. och sidoroder, motorkontrcll såmt trim av

höjdroder. Planet är bysgt i balså och sidenklätt. Det hår styrbart noshjul
kopplat till siclorodret. ORION har vunnit VM i konstflygning. Finns i
byggsats.

manöveregenskaper skall uppnås. En mycket viktig sak är att den

använda vingpro{ilen har god lyftkra{t (t.ex. Clark Y, N.A.C.A.
2415). Om rnan tar hänsyn till ovannämnda regler bör en moilell
Iör t.ex. en notor på l-I,5 cm3 ha en spännvidd på ca 120 cm

och väga ca 1200 gram.
Här har endast talats om {örbränningsmotorer, enår det är ilen

enda typ av motor som med fördel kan anvåndas i en RK-modell,
iiven om vid enstaka till{ällen {örsök gjorts med el-motor. Motorer
på 1-2,5 cm3 år lämpliga {ör enkanals{lygning och för modeller
meil spännvidder på 120 160 crn. 3,5 5 cm3 motorer är lämp-
liga Iör större plan som även kan ha flerkanalsutrustning. 5-10
cm3 motorer kommer bara i fråga för mera avancerade modeller
med många kontroller.
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Landningsst,ill av

l-2 mm duralplåt,
beroerde på nrodcl'
lens storlek.

t..o i7-i0 t ov vinsyionl

. 28-33 1x

Principskiss över

modellflygplan
Iämpligt för RK.
De angivna
dimensionerna gcr
nodellcn god stabi-
liret och goda flyg-
egenskaper.
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It/lodellens vikt oth hålllasthet

När rnan byggcr en RK-modell måste man hela tiden ta hänsyn till
viktcr. Modellen skall kunna bära så stor nyttig last sorn möjligt'

En fackverkskonstruLtion av balsa klädd med siden är därför

lämplig. Vissa ilctaljer såsom motorläste' infästning för land-

ningsställ, vingfastsättning och övriga starkt påIrestade detalier

göres i plywooil och hårdträ. För att i möjligaste mån dämpa

rnotorvibraLionerna bör motorfundamentet vara väl tilltaget (ha

stor nlassa).
En arnan {ör stor påfreslning utsatt cletalj är landningsstället'

Av alla de konstruktioner som {inns, är det löstagbara lanilnings'

stället av iluralplåt den mest praktiska konstruktionen' (Fig'

1005.) Tack vare att det är Jasthållet av gummiband lossnar detta

ställ vicl hårda landningar och Iörhindrar därigenom skador på

motlellkroppen. Kraltiga, pumpbara gurnnihjul är utmärkta stöt-

dämpare. Pumpbara hjul bör errellertid inte användas som nos-

hjul, sorn i allmänhet utsättes lör mycket stora påkänningar'

Rodioinstollotionen
Det är nödvändigt att i {örvåg planera installationen noggrant,

och man bör tlå särskilt tänka på vikt{ördelning och nkrasch'

säkerheto; detta gäller i synnerhet llerkanalinstallationer' En ty-

pisk enkaralinstallation framgår av {ig. 1006 och 1007' Se alltid

till att stegreläet placeras så att dess gummimotor blir så lång som

rröjligt. Se också till att stegreläets koppling till rodret blir så kort

som rnöjligt så aLt onötlig Ijädring undvikes.

En typisk llerkanalinstallation {ramgår av fig. 1008-1010'

Jiin{ör man placeringen av olika enheter i en- resp' llerkanal-

installation Jinner man att den väsentligaste avvikelsen är roder'

motorernas placering. Genom sin relativt stora vikt måste de ligga

sa riirir l) ngdpurklerr sorn möjligl.

Vid alla flygplausinslallationer bör man beakta följande:

Letlningsrlragning : Anvälil alltid minst ?-trådig enkelledare.

Den är {öljsarn och smidig. Gör kabelllätor av ledningarna och

fäst dessa ortlentligt. Ordna separat anslutning av de olika en'

heterna med ,plugg" och sockel. Placera strömbrytare och

mätuttag lätt åtkomliga.
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pakel, med plugS.rnslutning son är lätt att byta. Anväldes

batterihållare, skall dessa ha så hårl fjädertryck att glappkon'

takI genon vibrationer ej uppstirr. fjädertrycket kan ökas ge-

irorrr att man plåcerar gummisnodd över kontaktfjädrarna. An'

viind ej srnå batterier olrl planets tolalvikt medger större.

Rorlennel;anismer oclt serpomotoret: Sätt {ast dessa ordentligt

så att dc ej lid krasch slungas frarnåt och skadar övrig installa-

lion,

Äorler: Gör starka rnen sarntidigt lättrörliga gångjärn. Undvik

Exernpel på >cnkanalsinstallarion> i modellplan Lägg märke till att de

oiika enhr:terna är förbundna med varandra med pluggar och socklar' så

alr dc lätr kan las uL {ör skötsel efter flvgningens slui eller flvtlas över

till lågon arrnan modell.

Motstående sida:
Fis. r008, !än3tro bilden,

llär ses styrmeka-

hjälp höjd- och sido-

roder i fig. 1009

lis. lOO9, högro balden,

Exempel på

manövrering av höjd-
och sidoroder i €tt
rnodellplal ned
>Ilorkanalsinstalla-
rion>. JIr {ig. 1008.

Fis. 1010, undre bilden.

trIekanismen Iör
motorkontroll i ett
motlellplan (sarnma

plan som risås i
{ig. 1008 och 1009).
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Gu6mimoior rll "hick'hock". snödden
iolvinnot skick 5ör vorc co 20 ti l6n9re
dn ovnönder mellon {ösrkrokorno

Jör stora roderutslag, öka helhe roderytan. Se till att ev. roder-

horn är ordentligt fästade. Se {ig. 1011.

Har man cj tillgårlg till lämpliga {ält 1ör RK'llygning får man

ta sjöflygplarr. Av de två typerna flygbåt och flottörförsedda plan

är den {örstnämnda utan tvekan den sjödugligaste vid stad och

landning. Den största svårigheten vid sjö{lyg är att skydda in'

stallationen mot vatten.

Fig.1Oll.

Prircipskiss av >en.

kanalsinsrallarion>.
Vid plancrande
åv installation
skall man undvika
att lägga Iör tunsa

saker i modellens
Lotten. Kommer

tyngrlpunkten för
lågt påverkas

modellens kun-
egenskaper i ogynn-

strm riktning.

tis. 1o12.

Modellllygplan
>ÄUSTER> med flot-

It0
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KAPIT]iL I1 Modellbåtor

Iör nybörjaren på radiokontrollens ornråde inställer sig alltid
problemet att välja lämplig modell. Skall han välja båt, llygplan
cller bil? Mycket talar för att den {örsta modellen bör bli en båt.
Denna kan göras rymlig, utrustningens vikt är av underordnad
betydelse och Iran{ör allt är risken lör haveri obetydlig. Man har
också större frihet vid val av drivkälla.

Vid val av båttvp bör man i Iörsta hand ta hiinsyn till om båten
skall köras i öppen sjö eller bara i nirgon liten damm. A[t {å frau.r
en birttyp, lämplig {ör båda altemativen, är ingenting att sträva
e{ter. En modellbåt som skall köras i dammar bör t,ex. ha låg {arL
och liten våndradie.

Fig. 1101-1104 visar några olika ryper av lrodellbåtar. All-
rnänt gäller att man bör undvika smala skrov med höga över-
byggnader, som gör båten rank. Att använda elektdsk motor eller
ångrnaskin år lämpligt då det gäller måttliga hasLigheter, då dessa
motorer är lätta att far.treglera samt lätta att slå back. Den elck-
lriska rrotorn medför visserligen höga batterikostnader men har
den fördelen att den är lättskött och lätt att hålla ren. Alvänder
man förbränningsmotorer får cylindervolymen inte vara för stor,
0,5 I cm3 kan anses lagom. Den bästa driltsekononin erbjudcr
utan tvekan fiirbränningsmotorn eller ångmaskinen.

Vill man ha en båt Jör körning i öppcn sjö måste rnan skärpa
kraven på sjövärdighet. Skrovlormen nåste då vara sådan att
båten rider på vågorna och inte skär igenorn dessa. Båtcn {år inte
heller kränga vid kra{tiga girar. Alla däcksluckor bör vara place-
rade så högt som möjligt och helst vara vattentåta. Avlyftbara
överbyggnacler i däcksplanet är direkt förkastliga, ellersorn full-
god tätning är svår att uppnå i praktiken. [ör god sjövärdighet
bör båtens längd inte understiga ?0 cm och friborden skall vara



Skalamodell av eu amerikansk sportbåt >>Richardson Cabin Cruiseo (skala

ca 1:15) byggd i balsa och nahognvplvwood Längd: 55 crn otor: >Sea

Furp 0,8 cm" glödsliftsmolor. Farr ca 5 knop Radio: Enkanalsmottagare'

Roalermotorn s1änger utombordsmotorn via styrlinor' Genom att hela motom

svänger Iår bålen;ycket liten vändrådie Finns i byggsats' Denna typ och

srorlek av båt lämpar sig mvcket vål för körning i dammar'

>River Police Launcb.> Skalamodell av London-polisens patrullbåt' bvggd

i balsa och vattenfast plvwood. Längd: 63 cm' Nlotor; >Everreadv> elekrisk

motor (6 V). Fart 1-2 knop. Rådio: Enkanålsmoltagare Finns i bvgg'

sats. Dennå båL är genom sin detaljrikedom och goda utrymmen myclet trev'

lig, 
^nvändes 

lörbränningsmotor bör Dran ej välja störe cvlindervolvm

än 1 cm".
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r,iil tilltagna. lilt kortare skrol gcr siilue ging vid ,groplg' sjö.

I)eplar:errrcntt't lriil uncler alla lijrhiillanden vart r'äl tilltaget. Dcn

liirrpligaste nlotolt\,lrcn Iör dcssa bitar iir crr för)rriinningsrltotor
sonr btlr ha en cl liltlt'rlolvrr al I.5 l0 cnr3. Mok)rn Liir varn

r,atterkl id 1ör att tiila liirrgvarig kolliluerlig dli{t.
Vi har hiir orrlasl tr,rlat onr rloLordrirna birtar. rlicn ctt lockancltl

pcrspcktir iir onekligcn rarliostrrda scgclbirLar. Franliir alll eng-

clsrriirrrrt'r Lar urtlct scrrarc iir liirl Iant d,:nna grcn av hobbl'n.

Byggråd lör modellböt
l-Itarl att idctalj gå in 1r:r britlrl gge oclt lrirlkonstluktion iir det

karske r.iilclcfullt alL l)crör'a en clcl k,rlsttuktiolsclctaljer tn.nr.

I)ct liinrpligastc Jrl ggnraterialet lör lriitskrovcL iir iinnu sii liingc

trii: plaslcrr konrrner kanskt'senare atl lisa sJg biitLre. Till nrindrt,

lriilar anviincles uc{l lör'del brlsnlrii" som iir mtcket lättirrbctal.

Balsatliicts porösa konsistens ställer emcllcrtid 
"rn.o 

1111' pii lt-
JreLantllirgon. llör att öka -*lt'rkan hos clt balsa-skrov kliir Inan

rkrt oILa rtrcd sidr:n. \{oLorbädclerr ocL kölstockcn Lör är'en i cLL

halsasklor, r';rra av hirrdare triislag eller larnelltrii De slörrc bii
Liurl nriiski lrarnfiirallt brggas rrlp slaLilt. otlh rliir{ör tluger
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endast hårdträ och vattenfast plywood. Spant, akterspegel och köl-
stock utformas helst i kra{tig plyl'ood. Stäv och notorbädd byggs
i hårdtrå; Iranr{ör allt rnåste motorbädden vara kraftigt dimen-
siolerad för att tåla påfrcstningarna vid snörstart av notorn. En
kraltig rnotorbådd därnpar också r'ibrationerna.

Bordläggningen uL{öres lärnpligen av vatten{ast plywood. Tvär-
girende skarvar av bordläggningen bör i rnöjligasLe rnån undvi-
kas. Alla limfogar i en båt nåste utföras synnerligen omsorgs-
{ullt. Det lim son användes rnåste vara vattensäkert. Lim{ogen Iår
inte heller vara spröd. En lämplig lintyp är deu s.k. plasrenul-
sionen. Sådant lim går i handeh under bl.a. benämningen
,Mowic' och ,Cascolu. Ingenting hindrar att rrran köper en nro-
dellbåt i byggsats. Det {inns flera utmärkta sådana att välja mel-
lan i handeln. Se Iig. 1105.

Innan bygget påbörjas skall man i detalj planera utrynrmet i
skrovet, så att hål Iör genonföringar av olika slag kan borras i
spant och skott medan man ännu kornmer åt. Det iir viktigt att
Inåu inte placerar radioutrustningen i salnma utryn ne som motor
och briinsletank. Orn rnan av viktförclelningsskäl ivingas placera
batterierna i anslutning till motor eller bränsletank bör batte-

M
%:S

Fis,1106.

Så här ser loder,
propeller rn.m. ut på

en nodellbåt-



tslockschcnra för >en-

känalsinstnllal ion€n>

i cn modellbitt.

>EDkanals-

insiallationcD>
ubåt. .TIr l'lock-
schcnat i fig. 1107.

rierna skydclas rned Plastp:rsar. Motorns avgaser bör ledas uL ur'

skrovet geDorr avgasrör. Se fig. I106.

Monterilgel av genoJnföringartra Iör propclleraxelhylsa och

roderstockshylsa måste ut{öras ornsorgs{ullt {ör atL {örhindra

liickage. Dctta gäller även kyh'attenintaget, sorn {.ö. bör placcras

onedelbart bakom propcllern {ör ått ge ordenLligt tryck åt kyl-

vlltencirkulalionen. Se {ig. 1106.

Vi vill givetr,is ha cn snygg finish på båtel, men det är tninst

lika viktigt att skrovet är grundligt irnpregnerat invärdigt. Detta

gäller inte minst rnotorruDrmet där olja annars snabbt sugs in i
triiet och gör att lirrl{ogarna släpper. Dc hållbaraste lackerna är dc

syltetiska. I handeln {örekommer t.ex. Synten!, Servalac oclt

llernax.

RK-instollction i modellbåt

Installation av ett enkanalsaggregat bör i princip göras på det

sätt sorn framgår av {ig. 1107 och 1108. När det gäller andra

båtar än såtlana som skall köras i lugna våLten, t.ex. dammar, bör

mottagaren placeras i det rnest skyddade partiet i båten men ändå

vara lättirrkonrlig. Detr skall placeras på ett vibrationsdärnparde

unclcrlag av skuntplast. Mottagaren Lör inte placeras i skrovets

lt6
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lis. tlll.
Förlisa utrymmet i
den i fig. 1ll0
visade nodellbåten
med bränsletank
och rnotorkontroll.

Fig.lll2,

PrincipscLema för
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vara svår atf komna åt att justera. Rörelsen kan lätt överIöras
med en stötstång.

För Ilerkanalsanläggningar gäller samrna synpunkter. En ty-
pisk installation av ett Ilerkanalssystem Iramgår av fig. II09,
1110 och 1111 som avser tre kanaler, Anslutningen rnellan de

olika enheterna utlöres så att varje enhet var för sig kan tas ur
båteD, Detta innebär att llerpoliga kontakter måste anvåndas

lnellan enheterna. Batterianslutningarna sker också med en
,plugg, eller tryckknapp.

Antennhållarcn ulfornas som skruvJäste och skall inte {ästas

i någon löstagbar ör'erbl'ggnad, utan i stället skall den sättas {ast
dirckt i däcket. Den fasta installationen i båten kommer då att
bestå av ledningar, nätuttag, strörnbrytare, antennhållare och
kontakternas socklar.

Yad ledningsdragningen betrållar bör kablarna (minst 7-trå-
diga enkelleclare) hållas väl samlade och gärna tvinnas ihop.
Dessa kabel.flätor {iistas ordentligt. För de kablar som passerar
motorrunmet gör rnan en trumma av t.ex. plastslang. Tillämpa
en bestäurcl fiirgkod för olika letlningar, det har man nytta av,
Jram{ör allt vid {elsöknirrg. Ett principschema {ör {lerkanalsin-
stallation i båt visas i {ig. Ill2.

När det gäller installationer i segelbåtar är den bästa lösningen
att sanrla hela radioutrustningen med servornotorer och batterier
i en vattentät låda, som placeras i båtens tyngdpuukt. Genom-
{öringarna för stötstängcr till roder och resp. segels skot görs
\.attentäta uecl skurngumnipackning. Strömbrytaren, som rnåsLe

vara lätt åtkornlig, kan skyrldas av en gummihätta,

I20



KAPITET, 12 Bilar oth troktorer

Att radiostyra bilar och traktorer går givetvis nryc,ket bra, rrrcn
man ser sällan sådana modeller. En av anlcdningarna härtill år
kanske att det inte är så spännandc att trådlöst styra en modcll,
son rnan ju lätt kan nå fram till och åter{öra på rätta vägar. Iin
svårighct som nan direkt märkcr, {rain{ör allt med radiostyrda
bilar, är att irsladkomma skalenliga,vägan utomhus mecl den
jåmnhet sorn er{orclras för skalenlig körning. Laslbilar, bussar
och liknande lordon med storn utryrnmcn är lärnpliga typer, oDr

rnan vill ha en modell i liten skala. Det är klart att även modeller
av personya€lnar och sportvagnar går l)ra att llygga. onr man Lara
inte gör dern i Jör liten skala. Vilken biltyp sonr Lör viiljas blir
till slut en smakfråga.

Iig. 120I visar en Hudson, 1909 frrs modell, Skalan år unge-
fär 1:8. Sorn drivkälla användes en 5 cnrl dieselmotor rnetl vat-
tenkylning. Frikoppling och växling av rrotorn skcr rranuelll.
Styrningen sker metl enkanalsrnottagare och pulsning. SLyrsyste-
mets ut{örande {rarrgår av lig. 1202. Den ,Austin I.Iealy,, sonr
ses i fig. 1203, är i skala 1rl2 och elmotordrir,en. Är.en här
sker styrning rned pulsning. En annal typ av styrning mcd endast
en kanal, som även ger nröjlighet att starta och stnnla fordonet
frarngår av {ig. 1204 och 1205.

Myckel tacksamma som modeller är terränggående lorclon, som
har larvfötter, t.ex, traktorer- stridsvagnar och vesslor. Dcssa Jor-
clon kan styras med sanma realisn som sina Iörebilder. Då de inte
har hjul {ör styrning måste ett annat systeDr tilliirnpas. niinrligcn
att sakta ned eller helt stoppa det ena banclet rnedan det anrlra går,
En drivmotor rned två kopplingar kan antiindas {ör detta ända-
rnirl, men det är mera praktiskt att {örse varje band rnecl separat
drivmotor. Då baudfordon inte är avsedda Iör hög hastighet
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Fi9.1201,

>Hudson>, 1909 års

modell med

RK-installation.
Skala ca l:8.

lis.12O3,

RK'modcll av

>Äustin Healp>.

Skala l:12.

',*'a€*
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lirincipschema {ör enkanalsstyrning och Drotorkonlroll av elekrriskt driven
bil. En gunmjmotordriven axel med två kamskivor I och II matas {ram i
90'steg ned Ljälp åv ett stcgrelä. Detla drivs av bärvågspulser från en
mottagarc. Härvid Iår man dcn kontroll av driv-resp. stynnotor, som visås
i fig. 1205. Sl och 52: än(llåge-q-(trömbrytåre.

Fi9, 1205.

I de fyra olika lägena Los den gummimotordrivna axeln med kamskivorna
I och II i fig. 1204 lår rnan de tägen som visas bår. Som synes kan man
växla {rån vänsLersväng riti Lögelsväng ulan att påverka drjvmororn. Vid
övergång lrån högersväng till l'änsrersväng måsre man i err momenr (steg-
rcläläge 1) sloppa drjvmotom, men genom snabb pulsning btir ef{ekren föga
närkbar. I stegreläläg€ I stannar bilen.

Stegretö

Gummimoto.

Steg retö
i Löqe Styrmotorn Driv moiornII I

o O Ffd n

2 o 0 ( vö nstersvöno )

T itt

3 o O TiI

o D T itt
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Fis.1206.

Exempel på hur en

anordning enligt
Iig. 1204 kan vara
uppbyggd. Driv-
motorn drivet via
gummivals ena

baLhjulet som är
Jastkopplat till dei
andra bakhjulet.
Sl, 52:ändläges-
strömbrytare.
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Fig. 1207.

Så här sker i princip
styrningen av en

traktor. Två driv-
motorer erfordrås,
en Iör vardera axcln
(Å och B) iör
traktorns drivband.
C år snäckväxlar
mcllan resp. motorcr
och drirbåndsaxlama.
Ett balanserai relii
användes.

Eldriven lastbil. ut-
rustad med trekanals-
anläggning i vilken
två kanaler används

lör styrning och en

Iör kontroll av driv.
motorn via en >kinc-
maticr'omkopplårc.

skall motorerna växlas led kraftigr, L.ex. med snächväxel, rilket
ocksf! har den stora fördelen att relativt små nrotorcr ureil låg
ström1örbrukning kan användas.

Ett systerD soDr har visat sjg rnycket pålitligt visas i fig. 1206.

Motorernas strönkrctsar är kopplade till nottagarreläets kontak-
ter, tlen ena via vilokontakLen och clen andra via tillslagskontak-
ten, Om säntlarsignalen pulsas i jämn takt komnrer de bägge mo"
torerna att {ir ungefär lika rnlcket strön. DeDna ström består
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Radiosrtrl \iWJntss
nrd kar'osscn avmon_

rcrarl på uldrc bildcr.

visserligen av korLa str'öll)s[ö[ar. n]cll gerlolll nlotorerDas Lröghet

och utviixliog nlärks;rlte detta' utan modL'llen rör -'ig rakL fram'

Änclras pulsningerr så all ena motorn Jår lnera strörn komrner

delnt urotors bancl att gii {ortare och {ortlotrel sr'änger' Bclast-

lingen på nlottagarleliiets kontakler kolllner att bli ganska stor

clå tlrivnotorerna {orclrar relalivt hög striirn Diirlör gör rnan

klokt i att ta till ett albetsrclä metl kra{tiga kontaktcr'

Vi har här bara lterörI elkanalssystem' men {lerkanalsanliigg-

ningar erbjucler rlaturligttris iiven här ncra {ulländatlc lösningar'
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KAPITEL ,3 0m motorer för modeller

I de {öregående kapitlen har vi bl.a. behandlat bygge av modeller,
lämpliga iör radiokontroll. Vi har också beskrivit radioutrust-
ningen. För att {å verklig glädje av modellen är det emellertid
nödvändigt att äveu den övriga utrustningerr, dvs. i {örsta hand
motorn, är fullgod och lärnplig.

Flygmotorer
Orn vi {örst tittar på {lygplansmodellerna så år kravet här en

motor med stort vridmoment, dvs. {önnåga att orka rned en pro-
peller med länplig diarneter och stigning. Vid val av propeller
gäller den huvudregeln, att den skall ha rnåltlig stigning, ca

4"-6". Diauretern skall anpassas elter rnolorns storlek. För en

1,5 cml notor är en diameter av ca B" lagom. [ör 2,5 cm3 motor
är 9"-10" lämpligt, {iir stör're motorer användes upp till 12"
diameter. Bladytan på propellrarna bör vara relativt stor och
pro{ilen skall vara väl utlormad och ej {ör tjock. Ovanstående
uppgifter avser dieselmotorer, som Jår anses vara de mest lämp-
liga för radiomodeller. inte minst genom sitt goda vridmoment
och sin justerbara kornpression. Fig. 1301 och 1302. Bränsle"
tanken skall ej vara för liten, 25 40 cm3 beroende på motor-
storleken. Tanken bör vara relativt djup, gårna med V-{ormad
botten så att bränslet inte skvalpar {ör mycket utan matningen
blir jämn även vid hä{tiga rörelser. Det är mycket viktigt ntt
tanken placeras så att högsta bränslenivå alltid ligger under nå|,
ventilen.

Bdtnotorer
Båtmodellernas utrustning är mera orn{attande, särskilt när det
gäller förbränningsmotorerna. Även här Iår dieslarna anses vara
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Il9.llo2.
VECO 45 R/C. Ctödsti{tsmotor 7,5 cm"'

Tävlingsmotor {ör avanccrad II,vgning

Dred större rrodeller.

Fis.13Ol.

Lämpliga 
'VEBRÄ-

motorer lör radio-
styrning. Santliga är

Iörsedda ned rrottcl.

1. RECORD 1,5 cm",

cliesel

2. WINNER 2,5 cm3

diesel

3. BULLY 3,5 cm',
diesel

,1. BIG BEN 5 cmr

slödstift

fi9.l3O3.

Lämpliga motorer
(samtliga diesel):

1. E.D. SEA GULL
I crn"

2. FROG 149tr{,

1,5 cm"

3. FROG 249RCM

4. TAPLIN TWIN
8 crn'



de nest praktiska. Se fig. 1303. Motorerra uåste, Iör att ej över.

hctLas, vara försedda med vattcnkyhnantel. För kylsystemet be-

hövs dessulorn vattenintag, vattenutsläpp och plastslarrg ned väl

tilltagen godstjocklek. Intag och utsläpp bör vara gängade och

Jörsedda rncd llyltbar fläns så att de kan anpassas till bordlägg-

ningcns tjocklek och avstirndct till propeller. Gängningen gör

också att plastslangen sitter bättre last, vilket är nödvändigt då

trycket i kylsystenet blir stort. Med hänsyn till detta bör anslut-

ningarna också förscs med slangklärnma eller najas med ruäs-

singstråd.
['ör atl få järnn gång och bästa effekt på motorn måste sväig-

hjulet ha cn Iör varje rnotor avpassad massa och diameter, Sväng-

hiulet rnåste centrera per{ckt och helst sitta direkt på rnotoraxelns

koniska dcl. HjuleL måste under alla omständigheter kunna låsas

ordcnLligt på axehr, så att det ej lossnar oll lnotorn ,baktänder,.

I(opplingen nellan lrroLor och propelleraxel kan göras som pol-

heusknut cller elastisk koppling med neoprenrör. Den senarc

typen är'atl förcdra i ratliobåtar, då den därnpar vibraLioner. An-

väntls polhensknut är det mycket viktigt att lnotor- och propeller-

axel cenLrerar i {örhirllande till varandra. En koppling av denna

typ bör vara av här<iat ståI, då livslängden annars blir ringa.
Propelleraxeln biir vara minst 4 rnrn grov och av silverståI.

Axeltrumrnan bör vara så lång som rnöjligt och lörsedd rned

ordentliga lager. Trurnnans innerdiameter skall vara minst 3 mn
slörre äu axeldiametern, så att den kan packas med fett. Propeller-

axelns längd skall avpassas sir att propellern ej vid gång påverkar

koppling och rnotoraxel i axiell led. Detta är särskilt viktigt orn

kopplingen är en polhernsknut. Allt axiellt tryck bör således tas

upp av det bakrc stödlagret. Propellerns storlek, stigning och

bladantal bör prövas i varje särskilt {all. Undvik dock Jör stor

stigning.
Rodret skall rnonteras i en roderttumrna, som är så lång att

läckage ej kan uppstå.

Motorn bör {örscs med avgasrör, son mynnar ut i båtens akter.

Bränsletanken skall {örses med skvalpskott Iör att tillförsäkra
motorn jänrn bränsletill{örsel även i hög sjö. Det är en {ördel om

tanken lätt kan lyltas ur båten. Fig. 1304.

Om man skall välja eltrotor som drivkälla i en båt beror helt på
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RoaerirsMo Fig, 1304.

Lämplig utrustning
lör radiobåten.

Fir, 13O5.

Elmotorer, lämpliga
lör mindn: båtat.

t BONCO, notor mcd

svängbart driv-
aggregat

2 HI]CTOPNRM

3 TÅYCOL ME-
TEOR

4 TAYCOL STAN.
D^l )

hur rryckct str'örn nan har tilL för{ogande, rDed andra ord hur

ruryckct batterier båteu kan biira utan att den ligger Iör djupt. Mo-

Lorns noruala driltspänning bör därför ej överstiga l2 V. Högre

spänningar lordrar allLlör rnånga seriekoPplade celler. För att mo'

torns naxinieJlekl skall erhållas under lågon längre tid rnåste

Latter-ierDas kapacitet vara stor. Olika tyPer av elmotorer visas

i {ig. 1305.
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KAPITEL 14 Botterier

['ör a[L kunna arbeta och fungera mirste vår radioutrustning ma-
tas rnetl eiektrisk sLröm. Denna ström tar vi fråu torrelernent eller
ackurnulatorer. Skillnaden mellan ett torrelement och en acku-
rnulator är, att den senare elter urladdnilg kan laddas på nytt
och således användas under mycket lång tid. När ett torrelernent
är urladdat kan dct inte laddas på nytt.

Torrelernentet llestår av t\'å elektroder, en av zink och en av

kol, ongivna av elekLrolyt. Zinken är negativ pol och kolet positiv.
När dessa båda polcr förbindas genom t.ex. cn spole, startar en

kcmisk reaktion och elcktrisk shörn alstr-as och Ilyter gcnom
kretsen. Man talar orn spänning (V) och strömstyrka (I). Dessa

två enheter utgör tillsamrnans ett rnått på den tillgäDgliga cnergin.
'Iorrelementets eller batteriets förnråga att rynrna eller lagra
strörn kallas kapaciLet och denna uttryckes vanligen i aurpöre-

tirmnar (Äh).
Låt oss {örklara rletta nred kapacitet gentrn ett praktiskt exenr-

pel. Vi antar att vi har ett batteli på 1,5 V, som lämnar ström i
en krets. Antag nu att vi nräter strönslyrkan i kretsen och linner
att den är f A (1000 nA). Vi tar lu tid och {inner att batteriet,
{rån deu tidpunkt då strönuren slöts, utan att rnirska i spänning
(volt) Iörmirr ge strörn under t.ex. I timrne. Sedan börjar spiin-
ningen sjunka. Vi kan då säga att batteliet hade en kapacitct av
unge{är I Ah. Ilade tiden i stållet blivit 2 tirnmar innan spän-

ningsfallet intråffade hade kapaciteten varit 2 Ah.
Om vi, genorn att koppla in elt notståDd i strömkretsen, i {örsta

Iallet rninskat strörnstyrkan till 0,5 A, skulle vi ha upptäckt att
spänningen börjat sjunka katastrolalt eftcr ca 2 timmar. Hade
strörnslyrkan varit 0,25 Ä skullc batLcriet räckt i 4 tirmnar osv.

Kapaciteten hos elt batteri med given spänrring och typ stirr alltid
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laq,1402.

i-f'._.lEE-lety
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FiE. 140r.

Schema för serie-

koppling av batterier,

Fig. 1402,

Schema Iör parallell-
koppling av batterier.

6 ?5V
15V

t5v

Mottogo.boti.
/ 1,5\'l

lioitagorbott.
,5\1 ,

75V

Flg.l4O3.

Ett urval Iärnpliga
batt€rier.

vouoso,uo€{
30v

Botteri
Kontokt fö s te ov

foEforbrons

6is.1401,

Vissa batterityper
kan anslutas genom

att klämmas in mellan

kontaktljädmr åv

fosforbrons. För att
ytterligare säkrå
kontakternå bör
mån spänna €tt
gummiband runt
det hela.Gummibond



-
i relation lill batteriets storlek och vikt. Ju större batleri, dcsto

s[örre kapacitet.

Vi har här hela tiden talal orn ett batteri, som bcstått av erl

cell på 1,5 V- [ör att {å högre späuning cller volttal rnåste rrran

koppla sarnuran {lera celler. Detta sker genon s k' seliekopplirg'

o"ir vi.kall se hur detta går till. När rnan ritar elt b:rttcri brukar

varje cell belecknas som i fig. 1401 och 1402 Det lärgre streckct

är den positiva polcn och det kortare den negaliva' Vid serie-

Loppling salmrranbilder man positiv pol hos en cell mcd ncgativ

pol hos näsla cell osv. Se {ig. 1401. Seriekopplas fyra 1,5 V

celler får vi ett batteri på 6 V. Produkten av anlalet celler och

deras spiinuing ger allts:r hela batteriets spänning'

Man talar också orn parallellkoppling av celler eller battcrier

Dred sanma spänling. [lärigenom ökar nan battericts kapacitet'

Hiir förbiDder rrran cellernas posiLil'a poler rned varandra och de

ncgativa rued varanclra. Se {ig. 1402. Oberoende av antalet celler

blir här spälningctr hos balteriet lika stor som spänningen hos

val och crr av de ingående cellerna, Hos vanliga 1,5 V celler iir

alltid nrittelektroden positiv. Metallhöljct år alltid negativt' Hos

ccller nctl tvirpolig konLakt iir allLid det grövsta kontakthirlet

positivt. Yanliga 4,5 V licklampsbatterier har det korLa kontakt-

Llecket positivt. Batterier ned annan tyP av arrslutniug är alltid

rnärLla rtlcd I o' lr r i,l arr.lulningarnc'

Vilken botteristorlek iir lömplig ?

Vilken srorlek av batterier skall nan nu välja? Börjar vi ured

säldarsidan har vi här i albniinhet inga problem metl vikt och

utrynrDre. f)ärlör bör vi välja Lattericr med så stor kapacitet som

möjligt. I{ärigenom {år vi god driftsäkerhet och lång livslängd'

följ alltid i Lratterilrågor {abrikanterts rekommcndationer {ör

sänclare, sorrr köpts färtlig ellcr i byggsats'

På rnottagarsidan gäller givetvis satnma synpunktcr' Stora

batterier ger god drillsäkerhet och lång livslängcl Här spelar

cmellerLitl andra faktorer in' nämligen vikt och ulryrlrne' Fram'

{ör allt när clet gäller ltygplansmodeller är vikten av nvgörande

betytlelse. Vi är diirlör olla tvungna att använda myckel snrå

Lattericr, t.ex. s.k. pelcells och höraPparatbatterier' Den rclativt

ringa kapacitelen hos dessa gör aLt livslängden blir begränsad'
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För att inte råka ut för obehagliga överraskningar bör rnan mäta

spänningen på dessa batterier o{ta.

Hur kontrolleror mon botteriet?
Iör att undersöka ett llatteris tillstånd brukar man rnäta spän-

ningen över polerna. Observera att denna måtning skall utföras
uär batteriet är inkopplat i kretsen och när mottagareu får signal.
Konstateras då {ör stort spänningsfall skall batteriet omedelbart
ersättas. Kasta borL {örbrukade batterier. Att nräta polspänningen
på ett obelastat batteri sägcr ingenting om batteriets tillstånd.
Ävcu cLt praktiskt taget fullstäncligt urladdat batteri ger vid mät-
uing utan belastning full polspänning. Slå till och {rån ström-
brytaren i modellen rnedan ni rräter så får ni se skillnaden. Vilket
spännings{all som kan tillåtas lör olika sändare och mottagare
frangår o{tast av bruksanvisning eller beskrivning. Att försöka
ofårska upp, elt dåligt batteri gerour alt t.ex. vänna upp det är
fullständigt rneningslöst.

Elt delvis urladdat batteri sorn {år vila en tiil återhämtar en del

av sin kapacitet, rnel denna ,Iörbättring, brukar vara mycket
kortvarig. Vid nätning bör rnan där{ör låta batteriet vara belastat

några ninuter innan nätningen utförs.

Botterityper
Vi använder våra baLlerier i tre olika slags kreLsar, nämligen glöd-

strömskretsar, anodströrnskretsar och roderrnekanism- eller servo-

motorkretsar. Följande tabell ger en uppfattning om vilka slag

av batterier som används. Se iig. 1403.

Batteriehas nekaniska hållfasthet är i allmänhet god, men

man bör undvika atl utsätta {ramför allt anodbatterier avminiatyr-
typ 1ör brytning och annan nekanisk påkänning. Detta kan näm-

ligen {örorsaka brott i seriekopplingen inne i batteriet och det

blir härigenom lörstört. Vicl inkoppling och sammankoppling av

batterier bör rnan i rnöjligaste mån använda batterihållare liir
sådana batterier som cj är {örsedda med "tryck-knäppen, eller
socklar för plugg. Vissa batterityper kan bekvämt spännas in mel-

lau kontaktfjädrar, nronterade på en platta enligt Iig. 1404. Ett
gurnniband runt Latleli och fjiidrar ger säkrare kontakt. Måste
löclning företagas använd då mycket het lödkolv och arbeta
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Sändare l{ottagare

1,5 Y, så sLor kapacirel
som nröjligt.
Stora brtterier,

I.5 \r. 
^v 

hänsyn rill vikren
olta små celler.
Palallelikoppla giirna rvå.

I'IanöversLröm

75-135 V.
Stor kapacitet.
Stora batterier.

22,5-67,5 Y. Av hänsyn
till vikten olla sDrå (Dlinia-
tyr typ).

3-6 V. Åv hänsyn rill vik-
lcn o{ta små, scriekopplåde
ccller.

snabbt. Orn lnan löder direkt på ett ba eri år rjsken rrycket stor
att dct lrlir lörstörL genom den r,är.ne sorrr tilllöres.

När ni köper batterier var noga rncd att få dem järska. Batte-
rier är nätrligen rnycket käusliga lör lagring. I alla batterier mirste
clektrolyten hålla en viss {uktighet och dutlstar denna {uktighel
bort förstörs battcriet. Iörvlra diirför altlrig batterier pri varrnt
stiillc. Lägg dem gärna i kylskåpeL iställer.

Ackumulotorer
På senare år har snå gastäta ackunrulaLorceller Lörjat artliincjas
i slor utslriillrrirrg ourrr strönrLilla [är. radi.,utrrr-trrirråcn i rrr,.
deller (eventucll arrodspärrning levcrer.as av en likspänningsonr_
landlar,.r. \rrle,lrrilg,.rr lilj ,l.ul ,ir al rlir l,ri.r.rrra sjurrkit nrs,,-
r,ärt har clet blivit nyckeL fördelaktigL att lrcfiagna sig av lackl_
Lara celler. erempelvis av {abrikat DEÅC. För dessa gäller Iör_
utoln den rerrt ekonomiska Jördelcn även att dc är nrycket lap.-
ringsbeständiga samt att de i strång kyla e,,.last viclk:i,,ncs el,
obetydlt'g kapacitetsnrinskning. Vanliga torrbat[eriers kaplciteL
rlinskar rued 25 40 .f om de är av minialyrtyp (penceller e[c.].
Med en cells kapacitet rnenas tio girnger den strön soln den kall
länrna vid konstant spänning under tio tirnnlar; dcrna strönr
år normal laddningsströrn oclt normal urladclningsströn. Ett ex_
enrpel: 500 nrAh Iör en cell inrebär att den lärrnar 50 nrA uucler
tio tinrnar vid 1.2 V. Alla DEAC"celler har urladtllingsspär_
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ningen 1,2 volt per cell. Iör närvarande {inns två huvudtyper

D, DK kontra DKZ. Den lörra är avsecld Iör mer normal urladd-

ning och den senare för större, stötartade urladdningar.

Hur våljer man lämplig typ och storlek? Först kan man fastslå

att i de {ör railiostyrningen aktuella fallen behövs större ström

är normal urladdningsstriim då vi ger signal och servomotorn

arbetar. Detta innebär att cellen kommer att urladdas {örhållan'

devis Iortare, men detta spelar ingen roll då sammanlagda llyg-

tiden är rätt liten. Lättaste sättet att välja äi att Iörst uPpskatta

deD största förekommande ström som installationen kan {örbruka

och sedan gå e{er tabellen nedan:

DK225 Maxirnalt kortvarigt strömuttag 200 rnA

DK450 Maximalt kortvarigt strömuttag 400 mA

DKZ225 Marirnalt kortvarigt strömuttag 450 mA

DKZSOb Maximalt kortvarigt strömuttag 1000 mA

D450 Maximalt kortvarigt strömuttag 500 mA

Tar man ut ännu mer ström {år urladdningen karaktär av len

korLslutnirg, vilket skadar cellen och minskar livslängden.
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KAPITEL 15 Enkelt universolinstrument

ftir RK-msteriel

Vid allt arbete med radiokontrollnateriel bchöver man kunna

lnäta strömstyrkor och spänningar' Ett universalinstrunent är

ganska dyrt i inköp och det kan där{ör löna sig att sjiilv bygga

ctt, se {ig. 1501. I tlet töljande skall }-'eskrivas ett universalinsLru'

rnent son täcker följande mätourråden:

0 -5 rnA [ör nrollagartrir)rning

0-50 nA {ör sändartrimuing

0-5 V {ör uppmätning av glödspånning

0-150 V {ör upprnätning av anodspänning

För att bygga detta instrurnent Lehiivs följandc material:

I st vridspoleinstrument, 5 mA för {ullt utslag

2 > motstånd 1{J00 ohm I
L rDotslånd 30 000 ohrrr I trå.llindadc rnad [l) llhart utlng

1 o motstånd I50 ohrn 
I

I o potentiorreter 50 kohm

6 , banauhylsor med mutter

1u pertinaxplatta 2\ l00l l?0 rntn

Celluloid, I rnm ijock
Plynood, 2 mm tjock

Div- fäslvinklar för lnotstånd

Kopplingstråd

Proktisk uppbyggnod

[ig. 1501 visar ungc{ärliga proportioncr på instrumentet; rråttcu

Iår ilock anpassas efter det använda vridspoleinstrurnentct'

Skylten på frontpanelen kan tillvcrkas av vanligL ritpapper' Ett

skydå av celluloid skäres till så att dct täcker skyltcn' Kontakr

hålen märkes ut och borras. Bananhylsorna ontcras' så att de

komrner att låsa {ast panelskyltcn med dess celluloitlskytld Kopp-

lingen ut{öres enligt principschemat i fig' 1502 Av fig' 1503

frÅgår monterilgen av rnotstånden sarnt hur lcduingsdragniugen

iir utlöril.



ris,1501. Fis.l5o2.

Innan inshurncnLel är klart att tas i bruk behövs ett par test-

sladdar. Dessa görs enklast av relaLilt grov llertrådig enkelledare

(lirgt motstånd), I ena ändcn förses dessa med banankontakter

och i andra ändcn rrred ett par väl isolerade testpinnar,

lnstrumentets kolibrering
När instrunentet är Iärdigt behör'cr deL kalibreras. L)clta sker

genom jämförelser rnecl ctt uliversalinstrurnenl, sonl marl vet

visar rätt. Iig. 1504 visar uppkopplingen rid kalibreringen av

instrurnentet, dels på strörnområdct 50 rnA och dels spännings-

områdena 5 V och l50 V.
I börjau av kalibreringen skall de {lyttbara konLakterna pir

motstånden Rl, R2, R3 och R4 stå i det iintlläge där hela mot-

ståndct iir ilkopplat. Först kalibreras 50 mÄ-området. Strörnmen

gcnom kretsen i {ig. 1504 a" justeras så att det korrekta instru-
Dleotct visar 40 nA. R1 justeras nu, så alt sårrrrna utslag erhålles

på det herrrlabyggda inslrur[entet. När denna justering är klar
{år ilställningen av nrotstirldet R1 inte rubbas i {ortsättningen.

Observera att spännillgsfÄllet över ilsLrurnentet vid uppmätning

ar' 50 mr\ ström uppgår till ca 5 V. Vid spänningsrnätning drar
ir)strurrerlol 5 rrrA r i,l lullt utslag.

Fig. 1504 b visar uppkopplingcn {ör spänringskalibreringen.

Lrstrurnenlen kopplas parallellt oclt en spännirg omkring 4 å 5 V
tillkopplas instrunlcnter. Motståndet R3 justeras så att utslagen

på dc båda instrumeuten ö\'erc sstänmer. Analogt förlar rnan

5mA

ais. l5Ol.

Dessa yttermått är
lämpliga Jör uni
vercålinstrumentet.

Fit.l501,

Universal-

principscherna.



lie.1503.

Lhivcrsal-

sammankoppla.

tå detta sätt.

a) En uppkol4rling
{iir kalibrerilg av

det Lemmagjortla
universal-

inslrLrmcnlets nråt,
område 0 50 m^.
b) Så här kopplas

(parallellkoppling)
v;rl kalibrering av
spänningsonrrådet

0 5v.

Flyttbcrt

Potentiomctei

vid kalibreringr:n av ir)struntelrtets I50 V område. Man ställer rlå
in ll4 så att rått utslag erhirlles.

Vitl spärrniupls- och strönrstyrkernärring skall rlan alltid. onr
Drin-sta tvekan råcler onl storleksordnirrgen av spänning resp.
striirn, ställa inslrumentet på f50 V, rcsp. 50 nrÄ_ornrådet. Här-
igenorn uldviker lnan att instrunxrrtet skadas gellonl överbe_
lastnirg.

Vitl reläjustering an\,iillds instrunrentet i serie nleil relåkretscn.
Nletl potentionretern R5 på 50 kohn kar nran då reglera strölD-
stlrkan i krelsell och pii detta siitt lreställlma vicl l,ilkerr ström
son reliieL slår till,

Kotibre.ot iffitl!mont

-E!'!tqby@ 
itslr{le(
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På föltet

Vår RK-nodell är färdig bch det är dags {ör provkörning. Även'

tyra inte månaders möda genom att rusa ut på Iältet eller ned

till sjön med moilellens lackfärg ännu klibbig, lödningarna varrna

och clen {arliga tron, att Du är det bara att 'tuta och köra' ! Hur

noggrann man än varit med byggandet och hur stor omsorg marl

än lagt ner på de olika detaljerna, måste allt {ungera perlekt innan

rnan överhuvud taget {underar på provkörning. Pröva att allting

fungerar medan ni ännu har modellen på arbetsbänken. Passa

nu också på att öva roderrörelser och gör er {örtrogen med ut-

rustningen så att, när den första verkliga provkörningen komrner,

alla manövrer går mer eller mindre automatiskt. Förse modellen

ned ägarens namn och adress samt lö{te om ev. hittelitn.

När vi så äntligen är klara att ge oss ut på 'Iältet" skall vi,

lörutom sändare och modell, medlöra en del annan väl avpassad

utrustning. I lörsta hand då mekaniker, verktyg för smärre iuste'
ringar, mätinstrument, trimmejsel för radion, reservbatterier,

bränsle och lärnplig på{yllningsutrustning samt rikligt med tra-

sor. För llygplanet dessutom reservpropeller och gummibanil;

1ör båten startsnöre och ugumrniput, {ör länspumpnilg. 'Gummi-
put' kan lämpligen översättas med öronspruta.

Vad man däremot inte bör ha med sig är sådant, som kan {ör-

leda till provisoriska reparationer, därtill är modellen alltIör dyr-

bar, Laga hemma ! Det {örsta man gör när man {unnit en lämplig

plats för provkörningen är att fintrimrna radion och göra av'

ståndsprov. Mekanikerns uppgift blir nu att sköta sändaren. Iör
att på längre avstånil kunna hålla kontakt med mekanikern l-rör

rnan komna överens om ett signaleringssystem genom tecken. Ett

vedertaget sådant {ramgår av tig. 1601.

Proya först utrustningen på ett avstånd av ca 20 m och trimma

med mätinstrument, se lig. 1602, inkopplat i rnottagarens anod'

krets, så att största rnöjliga anodströmsändring erhålles vid signal.
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llaktiskt sigrrul-

slstcrn v ltK- s,shoi pö

{T.yck!)

eq9/g11
-,/ \= J \=

m\-nteler {ör an-

Iii ln;Dg t)ii {älret.
Obserrera dcn nå-
poliga kontakten,
sour pa-"sar tlirckt i
nodcllcns rnälutråg
och gör te""Lkabel

örelflödig.

s'9not ov
(S liipp !)

i)ka nu avslåndet till ca I50 m och upprepa proceduren. Koppla
nu bort instrumcnLct och kontrollera att alla roder {ungerar. I'Iär
har rn:rn slor nytta av signalsysternet. Dir vissa typer av motta-
garc iir känsliga {ör handkapacitans bör rtran Jörsöka hålla i
rurodellen så långt {rirn nottagale och antenn som rnöjligt. Den

trirrrncjsel sorn används skall vara Iång och av cbonit ellcr annat

icke lcdande :naterial,
Yid rnoderna tonnottagare behövs ej något instrurnent. Diir

söker man genonr att vrida mottagarens trimkårna Irarn och till-
baka upp,daturn> Iör kånsligheten. Vrid först kiirnan åt cna

hållet tills reläet slår i{rå1. Markcra läget. Vrid sedan åt andra
hållct Lill reläer slår till och sedan åter ifrån. Markera liiget. SIäJI

kårnan rnitt ernellan de två rlarkcradc lägena.

Seilnn avstirndsproven utfallit till belåteuhet är det dags att
starLa motorn. I(ontrollera nu att rnotorvibrationerna vid olika
varvtal cj pår'crkar radioutrustningens funktion innan nodellel
sliippes iväg. Mecl risk att verka tjatiga vill vi här ännu en gång

upprepa: Släpp aldrig iväg rnodellcn om inte allt {ungerar
huuclraprocentigt !

Llnder en 'kördag' biir man då och då kontrollrnäta batte-

rierna. Observcra att detta skall ske under bclastnilg. Har någol
l-ratteri börjat,gri ned,, byt i tid. Tänk också på att ett batteri,
som i rumstemperatur visar sig fullgott, nrycket väl kau vara
odugligt i vinterkyla.

Orr nan är Ilera stycken som kör på samna plats är det klokt
att ställa upp sändarna sanlat och köra en i tagct {ör atl utesluta

riskcn alt slöra varandra. En rolig och ej allt{ör tidsödande dc-

talj är att {öra loggbok ör.er kömingarna. Man får på så sätt sina
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erlarenheter samlade, vilket är till god hjälp både vad beträ{far
underhåll och kommande körningar.

E{ter avslutail körning skall man omedelbart göra modellen

ren. All olja och ev. Iukt måste bort. I båtar bör radio och batte-
rier omeilelbart monteras ur och skyddande plasthöljen avlägsnas,

så att kondensationslukt ej uppstår.
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K^PrrEr. ,? Iryckta kretsar

Enheter uppbyggda på så kallacle tr,vcktå kretsar börjar ner och

rner alt doDrinera inorn radio- och TV-industlin. Är'en 1ör våra
mottagar-e och sändare är detta en väl lärnpad teknik. Vad rnenas

dir med tr,vckt krets? Jo, rlaIr har crsatt den vanliga letlnings-
dragniugcn med kopparfolie, fiist på pertinax eller glas{iberplat-
tor, Hål borras sedan p;enon platta och koppal och konponen-
tcrnas alsluLningstrirdar sticks gcnon hirlen och löds clirekt rlot
kopparn. Konrponenterua )står, då på plattans ovausida. Ll[-

gångsnaterialet {inn-s att köpa i {orrn av perLinarplattor ued ena

sidan kopparlrelagd. oLedlirrgsdragningeno lryckes ellcr i vårt
{all målas på kopparskiktet nrecl t.ex. cellulosafärg. När denna

torkat lägges plattaD ned i järukloridlösnirg (låroplig koncenLra"

tiol {irr man genorn att lösa I viktsclel jiirnklorid i 2 viktsclelar
vatten). Genonl en kenrisk reaktiol uppJöses dir c{en koppar som

ej iir skyddacl av {ärg. L)etta tar nrellan {enr och tio rlinuter. Marr

bör inte låta plattan ligga i lösningcn Iör länge, Iör då kan ets-

ruirrgen lortsiilta in under kanterna på deu skyddantle lärgcn och
srnala ,ledningaro karr förstöras. Enklastc sättet att avgöra när
ctsriDger är klar är att då och dfr hålla upp plattan nol ljuset.
På de etsade ställena ser rnan dri ljuset gcnom plattan.

När etsningen är klar nråste plattan sköljas mycket väI, helst
i rinnancle vatten, Scdat torkas clcn skydclande {ärger borl rrecl
lämpligL lösnirgsmedel, [.ex. thinner. Ledlirrgsdragningen är nu
klar. Nu rnärks håJen Iör kornponerternas airslutlingstrirlar uL

och borras. Lagour storlek på båJen brukar vara 1-1,2.5 rrm.
OBS! Borra alltid Jrål kopparfoliesidan. Folien kan anuars lätt
slitas sölder.

Vicl lödning av korrponenterna pii en trvckt krcts måstc stor
försiktighet iaktta-.. Tillför ruan {ör uyckct viirnre kau näruligc:r
det lim som läsLcr lolien rnol peltinaxplattal lösas upp och letl-
lingsdragningen blir då {örsLörd. Mån Dråste där{ör använrla
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en lödkolv av typ lödpenna med 15-20 W e{fekt' Vidare skall

lödtennet vara av högsta kvalitet, utfört i lorm av tråd mecl fluss-

medel inbakat. Sådant lödtenn, speciellt avsett för tryckta kret-

sar, finns hos alla större radiokomponentfirmor. Man bör inte

klippa av komponenternas anslutningstrådar förrän lödningen

är ut{örd. Var sparsam med tennet, annats kan det flyta ut och

ge förbindningar mellan olika uledningar,.

När hela kretsen är Iärdig bör man försiktigt gå över plattan

med en linhuggen fil så att alla vassa ilelar av de avklippta trå-
darna filas bort. Borsta bort allt {ilspån och tvätta sedan plattan

med rödsprit så att all flussmedel Irån lödtennet försvinner, För
att skytlda kretsen mot {ukt och oxidation bör man sedan måla

över den rnecl någon klarlack t,ex. klar cellulosalack.
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KAprrEL 1s Bygge av fältstyrkemätare

Vid intrimning av sändare har man stor hjiilp av en lältstyrke-
rnåLare (FSM). Mätningen tillgår sir att FSNI sLälls upp 0,5-1
rn {rån sändaren. Sändaren oc}r ISM slås på. Milliarnperrniitaren
på FSM ger då utslag och sändaren triruras nu Lill största ur
slag på FSM.

Vår FSM har ett kopplingsschema son syns i fig. A.

MATERIALLISTA
Kondcnsatorcr: 1 st trimkondensator 4-30 pf

I " keranrisk 15 pf
Motstånd: 1 st I00 ohrn l/B W

1 " potentiometer kol 10 K
Diotl: I n 1N34 elier rrotsvarandc

Transistor: I stOC72. OC73 eller rnorsr,-

MA-mätarc: I st5lrA
Koppartråd: I m emaljerad (4 Irrm

Pertinaxplatta 1 st ca 50N20 DIn med 6liid-
rne,l lödöron: öron

Låda:

Antenn:
Banankontakt nrcd hylsa:

Diversc kopplingstråd

I st {irr väljas ned hånsyn rill
Ionnat på nA måtaren

I st pianotrird 60 cm p 1,5 nm
lst
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Bvgg"
.Fig. B ri.ar lödöronens nurrrering.
L spolen Ll. Linda 9 varv av I mrn @ CU tråden på en rundstav

med 12,5 mm diameter. Tänj sedan ut spolen så att clen blir
ca 12 mm lång. Tag bort rundstaven. Löil spolen mellan

I och 4.

2. Löd trimkondensatorn rnellan I och 4.

3. Löd dioden mellan 7 och 2. OBS. punkten 7 är belägen 5 varv

Irån punkt 4 på spolen Ll.
4. Löd f5 pf kondensatorn mellan 2 och 4.

5. Löd transistor rned ernitter (E) till 5, bas (B) till 2 och kol-

lektor (C) till 3.

6. Löd potentiorneter mellan 3 och 6.

7. Anslut Ma-mätaren till 4 och 5 (med * till 4).
8. Anslut batteriet (3 V) til 4 och 6, (med + till 4). Det är

lämpligt att i batteriets minusledning sätta in en enpolig

strömbrytare.

9, Hela enheten monteras nu i
fäste för antennen monteras

och anslutes till punkt 1.

10. Pianotråden löds till banankontakten.

Den {ärdiga FSM syns i {ig. C.

74.6

lådan på lämpligt sätt. Som

banankontakthylsan på lådan



InLrimnitg
l. Anslut antennen.

2. StälJ potentionetern i låge {ör högsta notstånal.
3. Slå på strörnnen. Ma-lrätaren gör då ett nästan ornärkligt

utslag,

4. Slå pir en sändare lred antennen utdragen och placera den ca
0.5 rn lrån llSM.

5. Vrid trirnkondensatorD Lills största utslag på Ma-rnälaren er-
hirlls, BUr rraxutslaget för litet vrid potentiometern så att mot-
ståndet nrinskar.

lnrn. ISNI fungerar är,err utan att batteriet är inkopplat rnen då
{örutsätts att sändaren har relativt hög effekt eller också att ISM
står nycket nära sändarcn.
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Iilliigs

0m lödning

Vid siinclar- och rnotlagarbyggc samnranlogas de olika delaua i

den clektriska koppliugen genom lödning. uRadioteknisk lödning'

skiljer sig lrrin den liitlring son hobbybyggaren är van vid.

Kom ihås:
l) Ånviind aldrig 1öclpasta eller lödvatten. Sådanr {lussncclel

innehirller alltid kemikalier, som så snåninSJom ger korrosion

och isolations{cl. Lödtennet skall vara av 'radiotyp" i forrr
tv tråd mctl kärna av harts, soln tjänar som {lussmedel. Det

Jinns i vissa a{Iiirer lödtråd ned kärna av lödpasta. Detta Iör

ratlioändarlirl farliga lödtenn känner man igen på den stickan-

de luktcn när clct sttriilter pir löilkolven. Kring lödställen, gjorda

med sirclant tcnr, brukar det bli en {uktig eller klibbig av'

siittning,
2) De dclar sorn skall lödas ihop ruåste vara rena. Har nan

sr.årt alt få LcnDcr alt llyta ut pii ett löclställe vid norrnal upp-

r,ärnning, bör delarna göras rena ncd satrdpapper eller skra-

pas rncd k:riv c.d.

3) Transislorer och diocler är rnycket känsliga och {örstiirs

läLt orn ilc blir för starkt uppvämtla. Man bör därlör aldrig

löda {ast en trarrs;stor eller diotl nrecl kortare anslutningstrå-

clar iin 20 rnn, Vid lötlning av dessa tletaljer bör rnan hålla

i triidcr nellan t el. tra[sistorn och lödstället Ined en tång,

så alt \,ärmct, som sprider sig från lödstället, leds ut i tången

i stället Jör att {ortsätta rDot transistorn. Tlansistorer är ilyra

och dct lönar sig att lölja cleLLa rrid !

4) iör lödningar i de o{ta trirnga aPParater son RK-mottagare

och -siindare är, liimpar sig rirgon av de numera vanliga

elekhiska rniniatyrkolr'arna uLmärkt. I{åll lödkolvspetsen ren !
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Principsrhemor
I principschemor i derrla bok gäller beträf{ande komponentvär"

ilena att Iör motståncl utelärnnas ohm-tecknet och för kondensato-

rer utelämnas I (Farad) ' Sålecles är 100:100 ohrn, 100 k:100
kohm, 2 M:2 Mohrn, 30 p-30 pF, 36 1:30 uF:0,03 1rF

( I n-1000 p), 3 p-3 pF osv.

i/lörkning !Y motstånd
{1 Svort -{)Svod

Röd

Gul
Grön
Btå

Grå

Brun -lRöd .2
Oronqe -3q"t -l
Blå -6

Svort -Brun -0Röd --{0
oronqe --{00
Gut - -0000Grön --00000
Brå 

-000000

Gold ! 5%
Silve, 1 l0 7"
liset bond 20 %-l

-2
-3
-5
-7-8
-9

ExempeL

l:a siffran 2:a si{{ran 3:e sifiran

100 ohm

22 000 ohm-
22 kohm

gron

lnkOpsköllor Material och ilelar {ör RK-utrustning kan köpas

från bl.a. {öljande firmor:

ELFA Raclio & Teler.fsion AB,Holländargatan 9 A, Stockhohn 3,

tel. 24 02 80

Ratliotnateriel lB, Trädgårdsgata[ 6, Göteborg C, tel' 17 11 55

Kompletta RK-utrustningar kan dessutour köpas hos välsorterade

speciala{{ärer 1ör hobby.

5 000 000 ohnr
:5 Mohm

r49



Villkor lör radioanlåggning, avsedd för liårrkontroll av modell-

llygplon, -bilor -båtor o. d.

t) Radioanläggnirgen får användas eDdåst {ör {järrkontroll av modell'

flygplan, -bilar, -Lrårar o.d. Den får icke utnytljas för sändande av några sont

hclst medrlelandcl.
2) För sändarens tekniska utliirandc skall gälla:

Frekpensband 26 960--27 280 kllz
Tilliörd anodcllckt Drax. 5 \'t/

ÄloehÅ2Snntlni.ssklass
3) Sändarc och mottagare skola vara si konstrncrade, alt harmoriskfl

svängnirgar etJer parasitsvängringar jckc utsirålas me(l sådån slvrka. att

störninsår därav {örorsaka-. i tör åDnan rralik avsedd moltagare, inställd på

IrekvclS ulånför ovaDSlåenLle ilekrensband.
4) Tillståndsh.rrarer skall Ia tillcåniI till anordning Iör uppmätnilg av

anviind lrckvcns med sådan noggrannhet, åi! kontroll kån göras åv ått sän-

clare och mottagarc (oDr (lenna sistnämncla exr:rlpctvis iir av pcndclkopplad

lyp) arbeta iloDr ovanståcnde frckrensbarrl.
5) Tillståndshavaren skall utan attsllråk på gotlsörclse strilla -qig till eftcr-

rärtctsc i riltämpliga dclar {öreskrifterna i den inlcrDåtionella relekowcn-

tionen msal tillhiirande radioreglcmenren äveDSoln de föreskrilLcr ansåcnde

arläggningen,. rckniska urlörande. Irckvcrs lr.m.' som kunna komma art

utfärdas.
6) Teleslyrelscns omlrurl skåll ägå alt när sotrr helst å anliisgDiDgen utlöra

de prov, sorn kunna finnas belör')iga.
?) Tillstårdslararen skall vara underkastad tlen argilLsskvklighet, som

kän kornDra ålI fastslällas, såmt dc yttcrligarc villkor och bestäDrmc]ser. sont

tetestyrelsen kan komma att me(ldela.

B) Der åligger tillståndsl,avaren att a,rnriila athesstörändrirg till Kungl

Telestyrclser)s ltadiobyr'å, Stockholm 16.

9) Detra rillslån(l får icke iiverlåtas.
Stockholm dcn 30 juni 1953

Kungl. Telestt'rclsen

Änm. Tillståndshavaren skall vara slensk Drcdborgare och minst 16 år

Iör att lå tillstirnd att inneha radioanliiSlgning av i{rirgavarande

slag skall en ansökan göras hos Telest-vrelsert. En sådan ansökart

skall insiindas i 1 ex. till Kungl. Telestyrelsens RaclioLryrå, Stock-

hohn 20, och ha {öljalrcle l1'delse:
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RarJiostyrning av modeller

- flygplan, bilar och båtar - är den verkligt tjusande

hobbyn {ör alla tekniskt intresserade, unga såväl som

äldre. Och man behöver inte vara någon fullfjädrad

raciiotekniker {ör att kunna bygga och sköta de radio-

kontrollutrustningar, som nu finns att köpa' Tvärtorn

kan var och en, som har normah tekniskt handlag' med

hjätp av fabrikantens anvisningar montera sinutrustnin5l

{rån byggsats eller sköta en redan iärdigbyggd apparatrir'

Den här boken vänder sig i {örsta hand till nybörjaLen

med beskrivningar av enklare utrustningar och med l ent

praktiska anvisningar för bygge och användning' men

även den mera {örsigkomne' som själv vill bygga kom-

plicerade modeller och radioenheter, hittar mycket >mat-

nyttigt>), bl.a. angående driftsäkerhet och underhåll samt

uppgi{ter om de senaste tekniska nyheterna på detta

område. Ett förnämligt bildmaterial med instruktiva

fotogralier och överskådliga kopplingsschemor gör bo'

ken mycket lättillgänglig.

Genom att dra nytta av {ör{attarnas stora er{alenhet av

modellhobbyn undviker man lätt dyrbara misstag'

l6:-


