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Härmed få vi m eddela att vi inflyttat i stora 

moderna lokaler i Stockholm, I samband med 

flyttningen kommer firmanamnet at t ändras till 

Radiokompaniet 

POPULÄR RADIO 

Infordra 1934 års 

Realisations 
prislista 
Ett tHlfölle för 0110 , som 
ö n ska. köpa. billigt. 

Tjernelds Radio Sveavägen 139 

Telefon 382001,330925 STOCKHOLM 

Y!'tr strlh'an har alltid ,arit att hålla sWr, ta möj
liga sor te ring ay alla slags radiodelar. Genom öka 
de utrymmen blir det os~ möjligt att i ännu högre 
grad än tidiga re s tå till "åra kUllClers tjänst med 
allt, som behö"s för modernt radiol>ygge. 

På grund av flyttningen I'ealiseras en mängd 
udda radiodela.r till c:a 1/2 och 1/3 a,v tidigare 
priser. 

UI' Vål' realisationslista framhålles: 
2-gangJlOnd. prima sv. fabr , matchade. 6: 
3-gangko.nd. » » » » 7: 50 
4-gangkond, ) »» » 9: 
Nättransfol'ma.tOl·el', prima. " ... från 7: 50 
Variabel l<oml. 500 cm. Juftisol. m. mikro

skala o. skaIf.. 3: 
J{()ndensa.to.rblo.cl< Alpha, 1.500 y .. 4+1 +0, 

1 + 0, 1 + 0, 11IF ...... ..... 4: 30 
Dynamisl,a. högtalare, förnämsta fabr., frttn 17:
Mo.tstånd ......... ...... .. ... frllD O: 10 
Avstämningsspo.lar med fast återk 200

2.000m. .. ...... .. .. O: :35 
2-ganglwlld. med korrektion, lufti ,'u l., c :a 45U 

cm. mrd mikroskala och belysn. 6: i5 
Baltel'irör .... ............. f ri't n 3: L3 
Slutrör » 3: 90 
Växelströmsl'öI' ........... » 6: 50 
L il, r.-rör ............... ................ » 3: 90 
Dro.sslar, c :a 20 Hy. :30 mA ... . ... 3: 50 
Dl'Osslar för filtr. i likstl'.-mottagare, max.

bel. 180 mA. .. .. .. .. ......... .. 3: 50 
Mil<rcslmla med ].JPlysning och skaJfiillster 

mod. kOI1str. ..... .. ......... . 3: 

Den nya realisationslistan sändes mot porto 10 öre. 

Vi föra Ylilsortera t lager a v : 

A,iax fen-o.(·art H. F, transf, o.ch ballclfilter. 

A,iax perm anentOynamislm högta.Ial·e, 

:'\ältransfonnatorer och dl'o.ss1ar. 

In Ilclningsanol'(lningar för grammo.fonskivo.r. 

Gra \·crdo.so.\', sld \'o.r, moto.rel·, mikro.fo.ner m m. 


Vål' sto.ra 1<a.talog, so.m uppta.ger aHa sla,gs ra,dio, 
delar, sändes mot 25 öre i frimäl'ken, 

Radiok oDlpaniet 
Odengatan 56, Stockhohn 
(Im'id Odenplan.) 

Telefon 3220 60 

(Tidigare Firma AUG, JANSSON) 
Radioavd, Sundbyberg 

Låt binda in 1933 
o o o a rs argang av 

POPULÄR 'RADIO 
Magasin för radio och grammofon 

Pärm enligt ovanstå
ende avbildning rekvi
reras till ett pns av 

Kr. 1: 50 
+ porto från Eder tid
ningsförsäljare eller 
expedition av 
POPULÄR RADIO 
Postbox 450, Sthlm - Postgiro 940 

Undertecknad rek \'in~n.r hJ.rm ed :ut sändas mot posriörskolt . . ex . 

pärm till POPULAR RADIO 19J; a Kr. I: 50 + P0rLO. 

Namn: 

BOllad: 

POJtadreH : 

http:Gra\�crdo.so
http:J{()ndensa.to.rblo.cl
http:3-gangko.nd


POP U L,lfR 
R .. d ak ti o n, I aba ratori um, serv i c .. - o, f råg e a vd" 

administration 

SVEAVÄGEN 40 - STOCKHOLM 

T .. 1. N a m n c; n r o p .N o r d i s k R o t o,g r a v y r. 

T.I .. gramadre .. : ROTOGRAVY R 

Postgiro 940 - Postfack 450 

MAGASIN FOR RADIO OCH GRAMMOFON 

TEKNISK REDAKTaR: Ingenjör W. STOCKMAN 

Träffas säkrast fredagar kl. 15-17 

Prenumerationspris 1/1 år kr, 5,-, 1}2 år ~r, 2:75, 1}4 år kr, 1:50, - U tko m mer den 15:8 varje månad, 

I N NEHÅLLSFORTECKNING 

Radiokrör.ikan 

Radioteknikens ABC 

Amatörsändlling på korta vågor, 

Kortvåg och låg förlus t , 

I de iIlf,aröda strålarnas regIoner 

Selekti vitet genom ferrocart 

Pick -u p-ans! umi n gen 

ågra amarörtips . 

Super 4 Likström, 

HF-tillsats för batteri mottagare 

Reportagebil 

Filmtelevis ionssystemet 

Radiodo! torns prlktiska råd 

Våglängdsrabell 

Volymreglering 

Radiodolcrorns brevlåda 

Diskussioner och föredrag 

Radioindllstricns nyheter 

)104.1 detta, llun1,mers postuPl>laga fö ljer bilaga. 

FRÅN REDAKTIONEN 

En 4-rörs likströmssuper 
beskri,'es i detta nummer. Den har en hep to d ,som 
blandrör oell bundfilter pii ingtlllgssidan. ~l'aek vare 
aI1\'iinuningen :1\' f erroca rtspolar i bunclfilter oell 
nr e ll anfrel;xellstran~formutorer crhillIes med en 
noggrunt trimmad gungkondensulor cn hög grad av 
sclckth-ite t, ~Iot tugal'en iir utrustud med automa
ti k \'olymkon tl·oll. 

En allDUD kons truktion är en högfrek\'ensenhet. 
[l.\'sedd att an slutas till äldre batte rimottagu l'e -
lletekt.ormottagare - för höjande a y uera s selekti
\'lt!, t och kän slighet. Denna enhet är relativt enkel 
att tilherkae 

Hur man gör en god vägfäIln besln'ives i en an
nan artikel. Det gliller utt använda en förlnstlri 
spole och lItföl'a dimens ioneringen av kretsen på 
lämpligt sätt. 

J:;n utomoruentligt hIt res a nt a r tikel är den om 
infraröda stf' lur och deras un vänuning i det pruk~ 
'tislw livet. 

Aprilnumret innehålle r bl. a . - vilket r edan nu 
kan meddelas dem som stä i begrepp att förnya 
kl'a l' talsprenumel'uti onen - en konstl'l1ktionsbe
skrivning över en modern 4-rurs butterimottagare 

• >;om hal' ett hiigfrel,, 'en,;steg med yariahelmYl'ör 
samt ett klass B- luts teg, 

Av stort intre 'e för våra mindre försigkolllna 
amatörer tord e också fortsättningen a v artikelse
rien »Hadiotcknikells ABC» nll'a, 

Populär Radio. 

EFTERTRYCK AV ARTIKLAR HELT ELLER DELVIS UTAN ANGIVANDE AV KÄLL A N FORBJUDET 

Ärade 

• 

Prenumeranf! 
Med detta nummer av PopulJr Radios postuppIaga följer ett giroinbetalningskort, 
avsett att användas vid förnyelse av kvartalsprenumerationen. Hel och halvårs
prenumeranter ha sJlunda ingen anledning att fästa något avseende vid detta kort. 
Däremot uppmana vi kvartalsprenumeran terna att i god tid insända avgiften me
delst giroblanketten för undvikande av avbrott i tidningens utsändande. 

Samtid.igt fJ vi meddela, att pJrmar till 1933 års årgån,~ finnas tillgängliga på tid
ningens expedition, vilket framgår avannons på annat ställe i detta nummer. 

Exp. av Populär Radio. 
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National Radiorör
RADIO 
Ny Prislista D:r t4 

med de sista nyheterna 
sändes mot 15 öre i fri
märken, EIA:s radiohand
bok för apparatbyggare 
(4:de uppl.) innehåller allt 
om praktisk radio, appa
ratbeskrivningar etc. 

Pris go öre (i frimärken). 

~ 
~Agenter antagas. Begär agentvillkor. 

Elektriska Industri..Aktiebolaget 
Box 6074 T. Sto~kholm 6. 

100 X 

Garanti 
Låga 

priser 

T)' p Pris 

ACHP 4 Högfrck venspentod .............................. 9: SO 

ACHEP 4 D var. mn. .. .. .. .. ....... 9: 50 

ACDS 4 Binoel ........................................ .. ......... 9: 50 

ACSE 4 Skärmgaller rör. \'ar. m n . .................... . 9: 
ACSP 4 Pentod 6 w, ind........... . ...................... 10 : 
DR 4 ~[otst1lndsrör ............... ...... ........ . ......... 3 : 25 

BH 4 Tj niy e r~alrör . .. ........ . ..... . .. . . . .. . . . ........... 3 : 50 

Dr 4 Höglula rerör ................... ............ ........ 4: 
:a:~' 30 LII<riktarrö r. halvvl. s- ........ .. .. . .. ......... ... ;l: 

lJ'rj svängandc högtnlarccha ss! .. .. .......... .. .............. 13: 50 

4 pol. ll ögtalaresystem ........ .... ........ ... .. .... ............. 6: 
3·guns- m atchad kond . GOD cm ............................... 12: 
Pick-up. mjuk ton ............................................... . 7: 5& 


~ör- '" ffiaferiaIlisfor sändes på b egäran. 

NATIONAL RADIOFABRIK 
Avd. AB STOCKHOLM Kungsg.53 

TOROTOR 


Kondensator typ L 
med Mikroskala typ R, med sta~ 

tionsnamn och frekvensbeteckning. 

Med 430 cm kapacitet och spole 
186 mH 

eller 515 cm kapacitet och spole 
157 mH 

stämmer väl överens med skalan. 

Generalagent: Max Johnsen & Co. A.MB.• Regeringsgatan 20, Stockholm. Telefon 11 81 69 

http:Kungsg.53


N:r 3 15 MARS 1934 6:e ARG. 

Radio ,kröni 'kan 
av Wireless 

C
atkinröret har fått en amerikansk efter

följare, i det Mc Cullough, känd rörexpert, 
konstruerat ett »metallrör», som till prin

. clpen är precis samma sak som eatkin. Så
lunda saknas glasballongen, och anoden ut.gör ytter
vägg i röret. .Amerikanen har emellertid gått ett steg 
Hingre, i det han även tagit bort rörsockeln. Man 
frågar sig då, hur rören skola kunna göras utbytbara, 
och får till svar, att det ej är meningen, att de sko
la vara utbytuara. Rören löchls h lt enkelt fast i 

mottagaren, och börjar denna krångla, får man sldc
ka d n till en serviceman , som löder bort de trasiga 
rören och löder dit nya i stället. Sli enkelt var det! 

Det kanske ligger något i uetta. En sak är säker: 
man spar utrymme. Rörsocklarna och rörhållarna 
uppta en icke ringa del av utrymmet i mottagaren. 
Amerikanerna äro ju tokiga i små mottagare, så 
vem vet? Det vore föl' övrigt faktiskt likt dem att 
löda fast rören i mottagarna. 

* 

En annan amerikansk uppfinning är ultrakortvågs
rören. Dessa äro till principen helt vanliga radio
rör, men till dimensionerna äro de ej större än en 
kavajknapp, något tjockare förstås. Fördelarna med 
dem äro, att ledningarna inuti röret bli korta och 
kapaciteterna mellan elektrodema små. Två typer 
av dessa rör äro hittills gjorda, dels trioder, dels 
skärmgallerrör. I en ultrakortvågsmottagare med 

två högfrekvenssteg med dessa rör v skärmrraller
typeu har man uppnått en förstärlwing av fyra 
gånger per steg vid 75 cm våglängd, vilket ej är då
ligt. Rören ha tillverkats av R A för experiment 
och äro ej tillgängUga i marknaden . 

* 

.A,matörsändarrörelsen har gått framåt pli sista 
tiden. En hel del nya sändare ha kommit i gång, 
sedan de vederbörlig n tilldelats licens och anrop. 
Beklagligt nog finns det även folk, som sänder ntan 
licens. 1i.vcn om vi bortse fr~n, att dylik sändning 
ill' strblngt förbjuden, kvarstår det faktum, att dessa 
olicensierade sändare, »)Unlics», som de kallas på 
fackspl'åket, göra stort födling för de legitimerade 
s~indaramatörerna, diirigenom att de ej kiinna till 
rtglerna och föreskrifterna föl' amatörkorresponden
sen i etern. PÖl' dessa )>lllllics'» skull har Telegraf
styrelsen till och med hotat amatörerna med ett ge
nerellt sändningsförbuc1, emedan »unlic» förorsa
kat störningar för runc1radiolyssnare. Att licensie
ra.de siindat'e störa, torde höra till ovanligheterna, 
ty gentlemannaegenskapcrna stt! högt i kurs bland 
medlemmarna av föreningen SSA. Att varje svensk 
sändaramatör skall vara mecUem av SSA är själv
skrivet. 

Att nyulivua, licensierade sändaramatörer ibland 
förorsaka störningar är ju möjligt, då de ej äro 
s, hemma i »gamet», och det gäll er däl'för för dessa 
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att fortast möjligt göra sig förtrogna med fÖl'eskl'if
tcrna (se januarinuml'et av SSA:s medlemsblad 
qTC), s<1 att de ej sätta hela amatörrörelsen i fara. 

För att fil. ett slut på »unlic-eländet» måste varje 
sändara,matör med minsta självaktning vägra att 
»~amtala» med »unlics». Anropar en dylik, skall 
svaret endast bli: »Om Ni är unlie, var god stoppa 
sändllinl-{en tills licensen är klarad.» 

-::

I föregående l1lunmer av Popul~ir Radio omtalades, 
att engelska ruudradiobolan'et var tarkt betänkt på 
att instii.1la teleYlsionssän dnillgarna på rundradio
vågW,ngd och övergå till ultrakortvåg i stället. Nu 
äro de elwelska »tittarua» mycket ledsna över detta, 
och tidskriften »»'l'elevision» uppmanar i marsnnm
ret alla »tiiiar ··» att omedelbart tillskri\'U BBC 
och anhålla att de vanliga uts~indningarna måtte 
obehiudrat få fol'tgfl. Få se nu, \"ad detta kan Ila 
föl' ver-kall. 

I Tyskland llisknterar man redan televisionspro
gl"amfrågan. l april ämnar man igångsätta experi
ment med u tsiinduing från tVtl nI tr-akortvflgssändare 
med 180-linjersrastel'. )Ian tänker ej nöja sicr med 
att siinda film, utan även scener ur verkligheten 
'kola t eleviseras. Detta är dock en mycket svtll' sak 
på crrund av det stora antalet bildHnje)'. 

.~i.ven den tyska firman Lorentz har börjat arbeta 
med televisionen. I detta arbete deltager Manfred 
von \rdenne, som ju tidigare utmilrkt sig inom te
l<.:visionsgebi te t. 

De svenska r-adiofabrikanterua följa otvivelaktigt 
med sin tid. Det är ej s<1 Hl, som under det sista 
året lagt ,'ig till lJled General Radios t ora signal
generat or, detta i akt och menin f )' att göra bättre 
mottagare. Det är roligt, att utvecklingen gll!' fram
åt [iven h~ir hemma. 

D·t ser ut, som om batterimottagarna skulle börja 
komma litet mera i faeten än de varit de sista åren. 
Möjligheterna att göra en batterimotta.gare med 
s tor källslighet, stor selektivitet och prim.a ljudkva
litet finnas nu. På ltögfrekvenssidan måste man gi
vetvis r[ikna med en högfrekvenspentod föl' att kun
na utnyt ja anodhatteriet, och som sJutl'iir är ett 
klass B-rör, antingen med eller nt.an negativ galler-

POPULÄR RADIO 

spänning, självskrivet. Ett anodbatteri av standard
kapacitet torde räcka i vanliga fall. 

I Amerika lm »air-cell»-battel'ier-na blåst nytt liv 
i för'kiljningen av batteJ'imottagare. Dessa bli tack 
va re de luftdepolariserade battel'ierna synnerligen 
driftsiikra ocl! nästan .i~imförbara med nätmottagare. 
De amerikanska farmarna köpa fidana mottagare 
alldeles vilt, om man fär tro reklamen. 

Vid lIen senaste konferensen i Gene\'e hade vi stör
re tur med Motala ~in förra gången, då vi voro starkt 
missgynnade. Vi ffi nu hoppas, att de andra mak
terna o'å med på det nya förslaget, så att det änt
ligen kan bli någon ordll ing i etern. 

* 

I Amerika förberedas te1evisionssändningar på 
ultrakOl'tvåg på flera håll. Det artar sig till en rik
tig kDpplöpning. Skyskraporna, åtminstone de högsta, 
äl'o tack, amma uppställningsplatser för sändarna. 
De llltl'akorta vågorna iiro såtillvida märkliga, som 
dr ej följa jordytan, utan g. rätlinigt fram i rymden. 
Ar sändaren anbl'agt på marken, m.. ste ma n därför 
P:l mottagningsplatsen kliittl'a å högt upp med mot
tagaren, att man »ser» s[indaren, d. v. s. en l'~it linje, 
dragen mellan si.i.ndaren och mottagaren, får ej av
brytas av träd, berg, hus eller auclra föremål. Na
tnl'ligtvis kan man i sUillet anbl'inga mottagaren på 
marken och sändaren högt över jordytan. Detta är 
ju i praktiken liimpligast. 

* 
Populäe Hadio får regelbundet mottaga skrivelser 

frå n Hisekretsen ang.. ende t idskriftens innehå ll. Att 
dessa Hl'O av mycket stort värde för l'edaktionen be
höver ej särskilt framhållas. Det är många olika 
öllskem< l, som sålunda framställas. Ibland är en 
läsare ensam om ett speciellt öl1skemfil, varvid det 
kan vara svårt att tillfredsställa detsamma. A andra 
sidan kan en läsal'e komma med ett uppslag, som iir 
v~irt att fortast möjligt omsättas i praktiken, till 
nytta och nöje för största delen av läsekretsen. Ofta 
kommer ett och samma önskem:11 från många olika 
hMl, \'ilket visar, att saken i fråga har rätt allmänt 

in tresse. 
Slu tligen är' det många hisare, som ej skriva, och 

de måste ju ocksc ha sitt. Men Jet är en annan 
hi stol'ia. 
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I. Något om strömstyrka, spänning och motstånd. 

· i börja nu med den praktiska s idan av sa·

V ken, ty det är mycket lättare för läsaren 
att komma underfund med det hela på det 
sättet. Vi tänka oss a llt fl ett motstånd, 

t. ex. ett trådlindat motstånd på 10.000 ohm. Att det 
iiI' tn dlindat, har ingen sär kild betydelse i uetta 
sammanhang. V i täl1ka oss detta motstånd inkopplat 
på något ställe i en radioapparat. Vi veta, att mot· 
ståndet genomflytes aven elektrisk ström, men vi bry 
oss ej om, varUn n den kommer eller vart den går. 

Vi önska till en början veta, hur stark den elek
triska strömm en är, som går :igenom motståndet, d. 
L s. vi vilj a bestämma strömstyrkan. Strömstyrkan 
mät es medelst ett instrument, som kallas ampereme
ter. (Ampere uttalas »ampär», med tonvikten på ii.) 

Strömstyrkan uttryckes i ampere, som alltså är en 
enhet föl' strömstyrka. Vi veta till exempel, att ett 
vanligt växelströmsrör tar 1 amp. i glödström (amp, 
är en förkortning av ampere), d. v. s . ströDJ,Illens 
styrka eller strömstyrkan i glödtrå den är 1 amp. 
Ett batteri rör tal' t. ex. 0,06 amp. i glödström, och 
uuOUs b:öIllIllen uppg:"n kanske till 0,002 amp. D~t 
bHr besvärligt att u ttrycka strömstyrkan i amp., då 
det giiJler . små strömstyrkor som de båda sist· 
niimnda, och d~irför bar man en miudre enhet för 
strömstyrka, som kallas milliampere och förkortas 
m illiamp. eller mA. Att denna enhet är c tt tusen 
gnllgCl' mindre ~in enheten nmpcre, känna nog de 
ile ta av våra läsnre t ill. . ä fi nns det en Hnnu mindre 
enhet, som heter mikl'oampcre (föl'kOl·tas mikl'oamp. 
eller f lA. ) och ~i r en milliondel aven ampere. Vi 
kunna aUt;;ll göra en 'ammanställ n ing av dessa en· 
heter : 

1 m.\. = 1/ 1.000 amp, eller 1 amp, = 1.000 mA. 
1 ."A '= 1/1.000.000 a mp. eller 1 amp, = 1 ,000.000 ful. 

Ampere kall även förkortas A. Ett m framför detta 
A betyder en tusendel och ett V en milliondel. 

Vi återg; nn tm \'ärt mo tstålId. Vi önskade m~ita 
'{römstyrkan, va rför vi koppla in y [u' amperemeter 

'i serie med motståndet. Varf'ör i serie '? Jo, vi önska 
mäta :len t;tröm, SOIll gål' igenom motståndet, och 
därför mtlste vi skära av ledningen och länka in am-

En populär artikel

serie, avhandlande 

enkla, men kanske 

för en stor del av 

våra läsare mindre 

välkända saker inom 

radiotekniken. 

pcreme1el'n, så att strömmcn även går genom denna. 
Om vi t. ex. auslöt amperemetern parallellt över 
motstånuet i stället, skulle vi ej m hela strömmen 
genom amperemetcrn, u tan cn del skulle gfL g 'nom 
motstftndet. Vi skulle alltså HI ett oriktigt l'e -'ultat 
av mätningen. Denna sak är alltså klar. 

Vi anta nu, att vi redan förut visste, att ström
styrkan skall ligga under 10 rnA. Vi ha sällllHla 
illstiillt amper~tern för ett mtitområde av 10 mA 
eller kanske 12 llL.4.., beroende på hur måtområdena 
äro indelade på den amperemeter, vi råkat få tag p[l. 
Inst rumentet inkopplas, och visarcn staulIar pfl 4 
mA. Alltså är strömstyrkan genom motst åndet 4. mf\ . 

Ku är emellertid frågan: vad är det, som driver 
fram den elektriska strömmen o'enolll lDotsHl.ndet '! 
J o, det iiI' den elektriska spUnning, som förefinnes 
mellan motståndets båda ändpunkter. Dcn elektriska 
spänni ngen m~ites i enheten volt (förkortas V). Vi 
veta t. ex., att ett normalt fi cklampsbatteri har en 
spänning av 4,5 volt och ett tort anodbatteri en 
spänning av 120 volt. 

Det sk ulle vara ganska intressant att veta, hu r 
s1;.or spänningen över vårt motstånd på 10.000 ohm 
iiI' , då den driver en strömstyrka a v 4 mA genom 
motståndet. 'Vi skola ännu stl l änge akta oss föl' att 
t a till voltmctern, ty det kan vara riskabclt ibland. 
Det finns verkligen en annan metod att få veta spän
ningen över motståndet, och den metouen skola vi 
beskriva nästa gång. 
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D
fl sUndaramatörerna för omkring 10 iiI' 
s . dan började experim ntera på sina kor
ta yligor, använde de \cft ghiugder, som 
Ingo mellan 100 och 200 meter. Or aken 

härtill var helt enkelt den, att man till en början 
inte kunde f· apparaterna att fungera på kortare 
vflgHingder. Det dröjde emellertid inte länge, förrän 
man kom underfund med, huru mottagare och sän
dare skulle bY'TO"as, för att de skulle fungera iiven 
pil kortare våglängder. 

Det var när amatörerna komma ner på dessa 
vågHingder, på den tiden betraktade som ultrakorta, 
som de gjorde sin märkliga upptäckt av dessa vågors 
"'ynnsamma egenskaper för langdistanskommunika
tion med liten effekt. ~led endast niigra. få watt i 
Smtl, billiga antenner kunde de överbrygga distanser, 
på viUm en längvågssändare på miinga kilcn\\utt, med 
ryssjeantenn och ba.lansnät, täckande flera tunnland 
jord, kom till korta_ 

Radiokonferensen i Washington år 1D2D tilldelade 
amatörerna sex våglängdsband, nämligen 5-, 10-, 20-, 
40-, 80- och 160-metersbanden. Av dessa blev 40-me
tersbandet till en början synnerligen populärt bland 
amatörerna, så populärt, att det stundtals blev gan
ska trångt om utrymmet där. Så fick man höra talas 
om, att några amatörer hade uppnått verkligt lysande 

Amatörsändning 
på korta vågor 
Av SM5ZE. 

»DX» pil 20-metersbandet, och så blev med ens 20
mete!'svågen sista skriket i kortvågsvärlden. 1931 
började amerikanarna syssla med 10-metersvågoI' och 
l1flddc anmärkningsvärt goda resultat med mycket 
låg effekt. Det dröjde inte länge förrän alla »amatör
tidningar» jorden runt överflödade av konstruktions
beskrivningar över 10-met ersapparater och berättel
ser om underbara bedrifter, som utförts på de 10 
meterna. Och så blev 10-metersbandet befolkat. Nu 
synes det, som om amatöremll. fått en ny fluga, 5
metersbandet, sedan man funnit, att dessa vågor äro 
synnerligen lämpliga för experiment med portabla 
apparater. 

På 5-metersbandet, SOlU ju befinner sig inom de 
ultrakorta v, gorll:1s område - övre gränsen brukar 
sättas vid 8 a 10 meter - kan man vi erlicren inte 
räkna på att uppnå några världsomspännande för
bindelser. I gengiild lämpa 'ig de 'sa ,'ågo!' som 
nämnts synnerligen väl för förbindel er med trans
portabla appal'ater och ägna sig des utom v~H föl' 
experiment med riktad sändning, som kan åstadkom
mas mycket enkelt med antenner av små dimensio
ner_ En ytterligare fördel, sett nr len experiment-

Pig. 1. E n Tn iniat:1}1·-u ltral.'ortt,d,f} .mwttagal-e, 80m med lätthet 
1.;a-n 8toppas i rockfickan. Dimensioner: l07X83X10 mm. 



POPULÄR RADIO 71 

Fig. 2. II.ollwnersiell flltrako1"tvåg8station 
med r eflektor. 

ytan, kunde han ta emot signalerna från 
den 20 (sv.) mil avlägsna stationen G 6 QB, 
som vid tillHillet i fråga hade endast 10 
watt på sändaren. 

I allmänhet synes det, som om de distan
ser, som amatörerna lyckats överbrygga, 
hålla sig under 20 fl, 25 mil. Endast i undan
tagsfall, lIä apparaterna befunnit sig ex
tremt högt över havets nivå, har man kunnat 
sända över distanser på. 30 mil. Den engel
ske amatören G5BY lyckades sålunda kom
ma i förliindelse med amatörer på 300 kilo
meters avs tånd vid ett tillfälle, då han hade 

lystne amatörens synvinkel, iiI' att dessa vågors fort
l)lantniugsegenskaper iinnn inte till alla delar äro 
fullt klarlagda. 

r U . S. Å . ha de ultrakorta vågorna blivit syn
n ·'rligen populära, och 5·metersbandet, som ju är 
amatör rna el1(la u lt rakorh ägsband, har ockuperats 
a \' en stor del av de amerikanska amatörerna. Ått 
döma av de många amerikanska ultrakortvågsentu
sjasternas berättelser i QST förefaller det, som om 
dc ultrakortvågiga apparaterna näst an uteslutande 
skulle komma till anvtindning i portabla stationer. 
Som de ultrakorta vågorna dtimpas starkt i terr äng, 
har man inrik tat s ig på att komma så högt upp i 
luften som möjligt för att i möjligaste mån öka 
r~i ckvid len, och för det ändamålet ha amatörerna 
in te HinU1at några medel oförsökta. De ha bestigit 
kilomoterhöga lierg med ultrakortv<lgsapparater i 
pad ningen, och de Il inst aller a t . pp< rat erna i flyg
maskiner och flugit omlrrillg en halv mil över jord
ytan, alltsammans för att konstatera, hur långt de 
ultrakorta vågorna kunna nå. 

r Kalifornien, där det fin ns åtskilliga bergstoppar 
a\' betydande höjd, klättrade ett par amatörer upp 
på val' in bergstopp, installerade d~ir sina apparater 
oclt lyckades ckså komma i kontakt med varandra 
med de 5·metersvågor, som de vid tillfället au vände 
sig av. AvsHmdet var omkring 20 svenska mil. De 
försökte sig od{så på riktad sändning med reflekto
rer. Det visade sig, att signalst yrkan, när riktanten
n en användes, ökade enormt, så att telefonin från 
d ~ u motsatta stationen kunde böras på 40 fl, 50 meters 
a vsit nd från högtalaren. 

En engelsk amatör, G5 ev, tog med sig sina ultra
kor tvågsapparater på en flygtur över Jordsjön. När 
maskinen befann sig på 1.700 meters höjd öyer havs

sina ultrakortvågsapparater uppmonter de 
på Englands högsta bergstopp, Mount Snovden i 
Wales. 

Orsaken till att de ultrakorta vågorna blivit så 
populära bland amatörerna för försök med portabla 
stationer är helt givet den, att mottagare och sän
dare för dessa våglängder kunna göra::; med så små 
dimensioner och så liten vikt, att transporten av de
samma blir mycket lätt. Spolar, kondensatorer och 
andra detaljer måste ju med nödvändighet göras 
ganska små, för att man över huvud taget skall kom
ma ned på de ultrakorta vågornas område, och det 
blir därför en ganska enkel sak att bygga ultrakort
vflgsapparater med snu dimensioner. llur små appa
raterna kunna byggas fÖrs t ä.r man, då man hör, att 
en amerikansk sUndaramatör ha r roat sig med a tt 
bygga en kombinerad sUndare och mottagare, som 
illklusive batterier v~iger SlImma summarum 4 kg och 
som, fortfarande inklusive batterier , kan inmonteras 
i en liten väska, vars dimensioner endast iiro hiilften 
sil. stora som på en Iiten resväska. Med dessa lilleplltt
apparater kunde U. S. A.-maunel1 uppehålla förbin
delser på över 8 engelska mils avstå nd. 

En annan bidragande orsak t ill de ultrakorta vå
gornas lämplio-het för experiment med portabla appa
rater är, att antennen kan vara av mycket blygsamma 
dimensioner. En halvvågsantenn för 5-metersLandet 
Llir ju endast 2,5 meter lång, vilket är en fullt t ill
rucklig längd pil. såväl säIlllar- som mottagaral1teul1. 

Ett intressant exempel på vartill de ultrakorta 
vågorna kunna användas erbjuder ultrakor tvågsin
stallationen i Europas högst belägna observatorium, 
Hegina ::\1argherita, där ultrakortvågen utgör enda 
förbindelsen med ytterv~irlden fö r observatoriets per
onal. J<T än observatoriet lade ursprungligen en 

luftledning ned till civiliserade trakter. Denna Ied
Forts. il sId. 94 
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Kortvåg och lågförlust 

Lå,gförlustspolar och korta ledningar 

ge bästa resultat vid kortvågs-rund

radiomottagni'ng. 

D
et är nnmera mycket vanligt, att spolar

tfll mottagare, föl' kortvå~ig rnndra, di~ 
lindas på l'ursocklar - rorsockdspolal. 
De ·:·u sp01a1' f1t synnerligen stora förlm;

ter, d. v. s. bli mycket dåliga, vaI'fiir man ej får viinta 
sig att kuuna få in vau som helst på lllottagaren. 
För telegrafimottagning äro rörsockelspolarna rlock 
tillfyUest. 

Vignettbilden till denna artikel visar en synner
ligen god kurtvågsspole av lijn'förlusUyp, vars hu
vndllimensioner återfinnas i fig. 1. Spolen är upp
byggd av tvenne ringar av isolerande material, så
som bakelit, pertinux eller ebonit, och fyru ribbor 
lL" ebonit eller dylikt. En UY des ·u· ribbor har den 
fonn, som framo', r u v bilden till höger i fig. 1; den 
uppbär de fyra kontnidpropparna (banankontakter) . 
'\ aT' och en av de fyra ribborna iiI' försedd med ett 
antal hål niira ella änden och ett spår "id den 
and,'a. I hålen skall avstiimnino'sspolen »iuskrnvas», 
och Spfll'et är avsett för :Herkopplingslindningen. 

G-allerspolen eller a\"stiimningsspolen lindas på 
ett spolrör eller annat cylinderformat förem tU mel! 
omkring 7 cm diameter. Tråden är 1 mm blank 
(ev. förtent ) eller emaljerad koppal'träd. Efter lind
ningen ger spolen ut sig något, . å att den blir lagom 
vid fiir att från tinuen av spolfonnen skruvas in i 
dc förut borrade hålen i ribhorna. Spolens varvan

- -7.0-----1 

0000 

7.0 

Piy. J. Ritnil/{f till 8[lOI.~lo1/Wl en med mått ·i. cm 8amt 8'"i88 
uco/" lilltlninrf(/nl(/~ (lll~ll/tniny tilt kontaklsi'ijlcJI.. ·ev ynl

'cr.~polc, '['V älel·k:opplinY8.~pole. 

tal är beroende av det väglällgdsoml'åde, man vill 
omspänna, och den avstämnillgskondens,dor, som 
::;tUl' till buds. Några stycken dylika spolar fordras 
föl' täckande av hela kortv:lgsollll'ådet med en kon
densator på ett hundratal cm kapacitet. 

..Herkoppli ngsspolen Hndas <lirekt i spåren mell 
omkring 0,3 mm isolerad koppartråd. )lan tager ej 
flera ,"arv än att mo tta~a l' e ll kan L s att sviinga 
örer hela vågliingdsOllll"ådet. 1'råddimen"ioncrnu hos 
de båda spolm·n<l. äro ej kr.itiska. Gallel's}Jolen böl' 
dock ej gäma lindas med klenare htlu ii 1I 1 I11Jll , ty 

stalJiliteten hos spolen blir d, kna ppast tillräcklig. 
1~vst::\lldet IIlellau näl'liggande varv kan nU'a Hka 
med 1,5 X tl'åddiametel'n; hålen i tibllorlla kunna allt" 
Sil ha ett inbördes an;tänd av 2,5 mm del Hn\"i:illc1
ning a," 1 mm in d. 

Hur de båda lindningarna, anslutas till kontakt· 
stiften vi sas till höger i Hg. 1. GV ~ir gallerspolcl1 
(an;tii.J.l1ningsspolen) och TV återkopplingsf<polen. 
Om båda 'polar-na ~iro lindade i samma riktning, 
skall gallerspolens , iius Ta ände anslutas (genom 
[I'allerkondensatorn) iill ,1etcktorrörets galler och 
:'tte l'kopplingsspolens högra ände till anoden. Ater
koppli ngskonclensa tom inliinkas mellan återkopp
1ing:spoleus a ndra ände och jord, för den hHndelse 
man ej vill fluväncta ni'tgoll mera speciell kol'tvags
koppling. 

Ledl1ingsdragningen inom korh"ägsll1ottagurens 
l!ögfr'ekvell ' el -l, d. '". s. i fl'1'tg'a om "ad som rör uv
sUi ll1uingskreti'ien, böl' il tföra S,I , a tt led ui l1garna 
bli Stl kOl' ( a som möjli<Tt. Diirmed iiI" ej sagt, att 
spolen skall monteras tätt inp:l vridkonclensaJ;orn, 
men man kall arrangera så, att l1\"st,lI1det frän kon
densntorl.lS kontaktskruvar- till ,;polens kopplings" 
plint ej blir alltför stort, 

http:densntorl.lS
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r 1810 gjorde den bekante astronomen 
. ('rschel den märkliga iakttagelsen, att 

solljuset s värmeverkan ej i nskränker sig 
till den synliga delen av spekirum utan 

sjT~icker sig utanför dc, röda delo'h når sitt maxi· 
mum på en punkt, där ögat ej läugr e tj~illstgör som 
detektor. Därmed hade han upptäckt de injral'öda 
st"rålnrun) som för närvarande äro föremål föl' mycket 
stort intresse. 

I de elektromagnetiska svängningarnas väldiga re
gister uppt agcr det infraröda l juset ett område på 

1·' ig. 1. F'igw'en ås/c(1,dHggur hur ett v it/. lju sknippe n genlYln 
ett t re kanl'igt prislIin b 8önderde hts i sinn oliku v llgläng
ll er, Ma,u erhåLler på sIcännen e ett s, 7e, ljll8spelctru;m d, 
som inll ch ä lIer a Ila 1"I' !]n uågells fiirger : ''u/ t , 01'Ul1!] , !] itU , 
grÖllt VhUt , i l1(ligo o h violett, Gcnom att p l ace ra- en I r
m alne / eJ' c u,tanfö)' Ilen ,'ödet del cl! (t~, spek/ntm lcnn man 

k onstatera (le int1"nrötlu slnUanws existens, 

, 


ungefitr åtta oktaver med våglängder från 0,4 till 
. 0,0008 millimeter. Sil'ål.arna te sig mÖl'ka för vårt 

ö,:w, men med vår hud kunna vi uppfatta dem 'som 
värme. I optiskt llänseende förhålla de sig liksom 
el" synliga ljusstrålar·na. D~ brytas sålunda genom 
linser och reflektcras av speglar. DUrför kallas de 
o<.:kså kvas'ioptiskn 'l/clgOt·. Däremot genomtränga de 
dimma 16 gånger lättare än vitt ljus, och häl'p' 
gl'undar sig den infraröda fotograferingen, som nu 
blivit aktuell Uven i vårt land. 

Redan föl' femtio år sedan laborerade den engelske 
fysikern Abney med fotografiplåtar med rödkänslig 
emulsion, men först nyligen hal' man lyckats sensi· 
bilisera det ljuskUnsliga skik tet föl' infrarött. Därvid 

P ig, 2. r r incipschemtt 161' il1 tra 'rÖ(~ t eletoni .stindure med 
l>;en'cell. (! ljuskiilla, b filt er, c k errcell, el jörspiinnin!]sbat
t er!, t (/'llp((88n'illu~tran8jornHttol', t m ilc1'oj'onjurslärlcare, e 

mUo"O,fon. 
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Pi!1. 3. PTincipschema fö,' intTaI'öd telefo'wisänd,are (t. v.) med pltnktgli1nlamlJa. Röret VI moduleras m ed mikrofon
strömmen övm' transt01'11wtorn tl, och glimlMn1Jan inkopplas j, anodkretsen t sel'je med ett fÖTspä,nnin!1sbatteTi dl 
pd 200 volt. T. h. llrjncipsehc'IIla, för 'inlmrödmottagare med tha,lIotideell b, monteTad i brä,nnpllllkten til! en pa/'abolisk 

l'etlektor p. 

anv~indas olika färgiimnen: kryptocyanin, neocyanin, 
xtnocyanin, allocyanin o~h flera andra, och infra
röda plåtar tillverkas nu på flera stora fotofabriker. 
Själv har förf. för infrarödfotograferin g allv ~illt Ag
faplåtar' med beteckningarna »Infrarot, hart. 730» 
och »lllfrarot 810», vilka ha samma kiinslighet som 
de vanliga extrarapidpIåtarna. 

Med plåtar, som sensibiliserats för infrarött, kan 
man vid disigt väder taga tydliga landskapsbilder 
pli flera mils avstånd, varvid för ögat fnllkomligt 
dolda uetaljer framträda klart och tydligt. Därför 
torde metoden framdeles få stor betydelse för flyg
fotograferingen (aerokartografien). Vid fotografe· 
ring i dimma iiI' det emellertid nödvändigt att an· 
vända ett rött specialfilter, som absorberar de kort· 
vågiga ljusstrålarna, varvid exponeringstiden dock 
blir fem gånger längre än utan filter. Man måste 
också vid inställningen av kameran taga hänsyn till, 
att linsens brännvidd är större för de långvågiga 
strålarna. Slutligen Hr det nödvändigt att framkalla 
plåten i ett fullkomligt mörkt rum, emedan även elen 
rubinröda mörkrumslampan svärtar den infraröd
kilIlSliga emulsioner. I övrigt erbjnder fotografe · 
ringen inga större svårigheter. . 

Genom att »belysa» ett föremål med infraröda 
strålar från ett elektriskt strykjärn eller från någon 
aUllan upphettad kropp är det möjligt att fotogra
fera i ett för ögat fullkomligt mörkt rum. Härvid 
m' ste emellertid föremålet exponeras i 4-6 timmar. 
Den infraröda porträttfotograferingen torde dock 

F'ig. 1. Intnl r ö(l t el ev isor ·i »kOTtsZu In ingsl.opplillg». 

aldrig bli populär, ty de mörka värmestrålarna av
slöja skonillgslöst alla defekter, och endast en sene· 
gulneger hal' enligt europeiska begrepp utsikt att 
bli förskönad. Han blir i det närmaste vit, och ögon· 
brynen framträda skarpt mot den ljusa huden. Syn· 
nerligen egendomliga verka de infraröda landskaps· 
bilderna; ett sommarlandskap med gröna träd gel' 
illusion av ett snölandskap. 

För ett par år sedan gjorde professor Plotnikow 
vid universitetet i Zagreb den märkliga iakttagelsen, 
att de mörka vHrmestrålarna i större eller mindre 
grad genomtränga vissa substanser och vävnader, 
som äro ogenomträngliga för synligt ljus. Genom 
att placera ett sådant föremål på en för infrarött 
känslig plåt och belysa detsamma med de osynliga 
strålarna från en upphettad kropp, t. ex. ett stryk
jiir n, kan man sålunda få en skuggbild av föremålets 
inre struktur. Denna upptäckt torde framdeles få 
stor betydelse för den medicinska for Imingen, där 
iEfrarödfotograferingen som diagno tiskt hjälpmedel 
kan bli ett värdefullt komplement till röntgenfoto· 
graferingen. Värmestrålal'na äro nämligen i motsats 

Forts. Il sId. 94 
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D
et har skrivits mycket om vågfälior, så
dana som a nviindas för utestängande av 
lokalsi.illdal'cn vid utla.ndsmottagning. Det 
mesta, som skrivits, har gällt seriejiillct,n 

(se fig . 1), så kallad, emellan den svängningskl'ets, 
som utgör vågfiHlan, ä.r inlänkad i serie mcd motta
garen, alltså m lian antennen och mottagarens an
t cnnkolltakt. .rycket litct har ' krivits om paralle ll

t (illan (se fig. 2), St lwliad, emedan »svängllingskret
sen», som utgör vågfällan, är ansluten parallellt med 
mottagarcn, d. v. s. inkopplad mellan mottagarens 
antenn- och jordkontakt. Seriefällan benämnes även 
parallellavstämd vågfä11a, emedan avstämningskon
densatoru är parallellkopplad med spolen. Parallell
fällan benämnes analogt serieavstämd vågfälla, eme
dan avstämningskondensatorn är kopplad i serie med 
spolen. Gör man blott klart för sig, vad dessa olika 
namn inneNira, är det sedan lätt att hålla reda på 
d ' m. 

För alla vanliga vågfällor gäller, att ju bättre spo
len är, desto effektivare blir vågfäJlan. Även l{onden
satorn bör ha minsta möjliga förluster; sålunda bör 

Vem ~UI göra Dvärldens eRekUvade ~åg
fälla,.? Något om ~ågläJJor och baud6 Iter för 
sele kthitetsförbättring ~id äldre mottagare. 

helst en luftisolel'ad kondensator användas. Beträf
fande sedefällan (fig. 1) vilja vi }l ~ir endar;t fram
hålla, att man ej bör använda en stOl' spole, avstämd 
med cn myckct liten kondensator till lokalsändarens 
viiglängd, utan en mindre spole, avstämd med en kon
df'nsator på 450 cm är att föredraga, föl' så vitt man 
ej har en ännu större kondensator till hands. Vi läm
na därmed seriefällan och övergå till paI'allcllfällan 
(fig. 2), vilken bl. a. hal' den fördelen, att a vstäm
ningskondensatorns rotor kan jordas. Detta iiI' en ej 
föraktlig fördel, ty härigenom blir man kvitt den be
svärliga handkapaciteten. Förhållandena ligga för 
öuigt så till, att störs ta effektivHet vid parallellnU
lan uppnås med 
sator. 

en stor spole och en liten konden

Perrocart-vågjä.ll(tn. 

F'errocal'tspolarua erbjuda nya möjligheter vid 
konstruktion av vågfälior. Dylika med ferrocal'tspo
lar fi nnas tillgängliga i marknaden; dessa äro ut
förda som seriefällor och äro givetvis effektivarc än 
v{lgfällor med vanliga spolar. Emellertid heslöto vi 

c 

'--_-+00 fl 
M 

J 

pj,g. 1. ('1'. äinster .) Van
lig ·//åg!i:iUa, s. k. 8 r iejäl
In eller paralleUavstämd 
1;ågjälln, inlcopplnll mel
lan antenn en och m otta

garens (Hl. tenn};;ontal;;t. 

Pir/. 2. (T. häge/-.) Pa.ral~ 

Tel/fälla e lle /' sericav
sfii.m d vtlgtälla, 80m an
slutes parallell t över 1II0t

tagtLrcns tÖ1'81a stÖtlnkrofs. 
V id x inkopplas en ström-

I!l'yt(we. 
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Fig. S. Flw' en j'cIToca,'lsllole är 8fmlillw.n8att, Från t' iinster 
tm höger: oUndacl spols/omm e, färdiglind(ld spolsloilnme, 
j'elTocartkiirna i tt'll tlc7(t1', I$polbltrl" av t'rolitul med /con' 
taktför8ett locl" samt den fiird'igcL j'errocart spolen, (DettcL 
är bloll kortvä{)S8cl,:tion n tö" ~!OO-GOO m.) SIarieken kan 

beclömas !!Cll(jln jilmför Ise m ed tiinds!ieksa sl,:en ,i m itten, 

oss fiir att göra ett försök med en fel'rocart·parallell· 
tiilla. För detta ändamål ~Lllskaffades en spole av 
GÖder·typ, a vsedd , för 200-2.000 meters vågUingc1. 
(Två dylika spola1' ingå i det i vignettuilclen visade 
bundfiltret.) Dct gällde att fä cn spolc med stor in· 
dukt ans, och långvågs ektionen hos den ifrågavaran, 
de fClTocadspoleu visade sig passa för Spångas nya 
väglängd, då denna sektion seriekopplades med en 
n-idkondensator på 2- cm. Den senarc utgjorde allt
Sil avstälUlling konc1ensatol'll. Långvågsscktionen 
bändes loss från spolen, och kodvågssektiouen spa
rades för fl'amtida behov. Inom parentes kan ll~im

nDs, att det för avstämningens vidkommande ej spe
lar stOl' roll, om man använder enbart långvågssek
tionen elle1' båda sektioncrna, koppladc i , eric. I 
båtla fallen blir en variabel kondensator på 25 cm 
lämplig som avstämningskondensator. 

Vågfållan inkopplades enligt fio'. 2 till cn vanlig 
detektormottagare. Dock iiI' at.t märka, att mottaga
rens anteullkontakt A i detta fall var ansluten direkt 
till avstämuingsspolens (detektoI'spolens ) toppända, 
ty mottagaren val' avsedd att urueta med en mycket 
kort inomhusantenn, I vanliga fall iiI' ju antennen 
allslutcn antingeu till ctt uttag på spolcn (ev. en pri
mär) eller ocks:"l. genom en kondensator till spolens 
toppända. Härvid bör vågfällans spole ej anslutas till 
mottagarcns antennkuntakt utan till detektoJ'spo len s 
topp~inda (galleriinda). Vågfällan bör alltså i detta 
fall vara ansluten parallellt över själva avstämnings· 
kretsen hos mottagaren. Vid x iiI' inkopplad en van
ljg strömbrytare, medelst vilken vågfällull kan till
och frånkopplas. 

Resultatet med denna vågfälla val' som \'i1ntat 
mycket gott. Med 25 cm-kondensatorn gick det bra 

Fi!!, 5, H cmmalljoTt ban(/filtcr, avsett .~om tillsa tsenhet till 
äldre m otla!!((1'e för höja'1!(le av selelr,Uv it et en, D etta band

!'iller ii" tidigare beskrivet i Populä,1' Radio (se texten). 

L., 


Fig_ 4, ]JUl' en exlrn stii1nI.:l'ets anslnlcs till en tlet elct01'lnot
tagare Nr höjande av sel el.;livitelen, Kondensatorn C. fär 
ej göms 8å stor, aU banclfilterverl.an ullPl,;onJ;/lt er, ty det 
bU1- cUl niista,n omöjUgt cc, t t cc,1:slii,In'1ncc, cle trd l;;relsa,rna. 

att stämma av exakt, ehuru avstiimn ing n var rätt 
skal'p. Man ko pplar f Öl'S t ifd\n vågfäUau (.-iI·öm

, ul'ytareu vid x öppcn) och tar i n Spånga så starkt 
som möjligt , Diirefter tillkoppla ' vttgfälla ll , och kon
densatorn instiilles !:l å, att Spånga fullständigt för
sYiuner. Det gäller att görå denna inställning myc
ket noga; är vågfäilan en gång rätt avstämd, be
hiiver man edan ej röra kondensatorn. 

Samma vågfiilla är nu under ntpl'o\Tning i en 3
r örs likstl'ömsmottagare a v äldre modell med ett hög, 
fl-ekven ssteg' (»Nyål'strean»). Häl' lyckades det ej 
a tt fullständigt utestänga Spånga, fö rmodlig n be
roende på att detektorspolen tar upp signalerna di
rekt, eftersom den ~ir oskärmad. För avstämningen 
a v vågfällan allvändes i detta fall cn kondensator 
av trimmertyp med b~ista glimmer som dielektrikum. 
Vi råkade få tag i en dålig kondensator, dålig så· 
tillvida som beläggen ej gingo isär, då reglerings
sinuven öppnades. Det ble\T att ta bort skruven och 
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V
id användning aven radiomottagare som 
grammofonförstärkare måste man i regel 
luta detektorröret arbeta som förstiirkar
rör, för att ljudstyrkan skall bli tillräck

ligt stor, d. v. s. man kan eljest i regel ej fullbelasta 
slutröret. Detta gäller för alla m ottag are, i vilka 
slutröret följer omedelbar t efter detektorn. Vid in· 
koppling a v pi<:k-up 'en har man därvid att iakttaga, 
att de ek OI'l'ör et fe r en lämplig negativ gallerspän
ning, så a tt för tärkningen kan försiggfi. utan distor· 
tion . Vi skola i det följande visa hur inkopp
ljlJgen lämpligen bör ske i olika faU. 

Anodlilcri,ktande detektor. 

Trots att den anodlikl'iktande detektorn är mindre 
lämplig vid en Tundradiomottagare på grund av den 

Tig. 1 . il ?Lsln tn ill g (t v [fra mmofon-p ielc-np till en (lIwdlik
t'iletande detektor. Vh l Ul"a111n1ofonspelning kortslut es en 

del (W /.:a toclmotstdndet. 

di tortion, den medför, YHja vi dock visa, hur pick· 
up'en inkopplas vid en dylik detektor, di den ju fort
farande förekommer i en hel d l mottagare. Fig. 1 
yisar inkopplingen vid en viixelström not tagare. I 
detektorns katodledning ligger ett motstånd, som 
åstadkommer den vid ~l11odlikriktning erforderliga 
n cO'ativa gallerspänuingcn. Då denna är för stor, då 
röret 'kall arbeta som förstärkare, måste en dcl av 
katodmotståndet kortslutas, samtidigt som pick-

Isolering genom k ondensatore r 
nödl'ändig i lIkströmsmottagare 

up'en inkopplas. Detta åstac1komme .medelst en en · 
lJoJjg tvåvägsomkopplare enligt figuren. I läget R 
(radio) ä r p ick-up'en kortsluten och hela katodmot· 
ståndet inkopplat för crnående av effektiv likrikt
ning. I läget G (grammofon) är pick-up'en inkopp
lad och delen Rk av katodmotståndct kortsluten. 

Framhållas bör, att vid åte1"lc,olJplade moiiagare 
med anodlikriktning katodmotståndet med fördel 
kan vara väsentligt mindre än som vore önskvärt 
föl' åstadkommande av möjligast effektiva Jjkrikt · 
ning. Exempelvis kan vid »Likströmstvåan» detek· 
torns katodmotstånd med fördel minskas till 5.000 
ohm, om återkopplingen skulle bli alltför »t vär» 
med 10.000 ohms katodmotstånd. I vissa fall l an 
det då vara onödigt att kortsluta en del av katod· 
motståndet vid övel'gång till gl'ammofonspelning. 

Fig. 2 visar samma sak vid n liks trömsmottagare. 
Biir är det absolut nödvändigt att i vardera ledning· 
en till pick-up'cn inlägga en blockkondensator på 
0,1 mfd, provad med 1.500 volt likström eller 1.000 
,"oIt växelström. Eftersom kondensatorCl'lla ej ge· 
llomsläppa liksl-l'ö.m, erfordras ett motstånd (1,5 
megoluu) föl' tillförande av gallerspiiuuingell till 

PI{j. 2. Sa,mma som fi!!. 1 m en {jiiUancle fÖl· en l-ikströms
mottauore. (lä" piclc-u.p' en mäste isoleras frän nätet genom 

ett par bloekko1lllellsaloTer. 
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Pig. 3. Pick-up'ons inkoppling vid en ,qallerl.ikrilctande de
tekt01'_ Katodmwtstå.ndet Rli; r/cr dcn vid f}ranvmofonspelning 

erforderliga ncga liva. gallerspä,nningell_ 

r01'et. Omkopplingen sker medelst en tvåpolig tV{l
viigsomkastare, som dels inkopplar pick-up'en, dels 
kortsluter delen b av katodmotståndet. Härvid kom
mer blockkondensatorn att ligga över liden a, som 
antydes genom de streckade linjerna. 

Gallm'Ukriktande detektor. 

Fig. 3 visar, hur pick-up'en inkopplas till en gal 
lcrlikriktaude detektor i en växelstl'öm.smottagare. 
Strömbrytaren är nödrändig, om man "ill låta pick
up'eus sladd siUa ansluten till mottagaren iiven 
under radiomottagning. Om ledningen till den icke 
jordade gl'ammofonkontakten, resp. tiH strömbry-

INg. 4. Sammet 80m tir/. 3 men giillamle föl' cn l-ikstri)rns
mottagare. SnmUdigt m ed picTc-up' en inkoppla·s ka.todmot
standet RI.;, 80m gel' röret en lämplig negntiv gnUerspiinninu_ 

taren blir längre lIn några få centimeter, bör denna 
ledning skärmas. (Se figuren.) Vid anbringande av 
geammofonuttag på en redan förut trimmad, en
rattsavstämd mottagare, måste man trimma om de
tektorns stämkrets. (Kapaciteten hos trimkonden
satorn reduceras, eftersom nya kapaciteter ha till
kommit). För säkerhets skull bör ledningen till gram
mofonuttaget resp. strömbrytaren göras kort. 

Rk i fig. 3 är ett katodmotstånd, som ger detek
torröret den erforderliga negativa gallerspänningen 
vid gramlllOfonspelning. 

Fig. 4, visar motsvarande anordning vid en lik
strömsmottagare, med de två obligatoriska konden
satorerna på 0,1 flF. Här är det nödviindjgt att 
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kortsluta katodmotståndet Rk vid radiomottagning. 
Den negativa gallerspänniugen tillföres vid gram
mofonspelning genom detektorns gallerläcka. Be
träffande skärmning av ledningen till strömbryta
ren gäller samma som för fig. 3. 

Dioddetelct01·. 

Fig·. 5 visar hur pick-up'en inkopplas till en diodde
tektor (»binod») i en växelströmslllottagare. Vid in-

Fig. J. Enkel anslutning a·t' pick-up '/Jid en dioddeteTctor 
(:)binod»). Sa1l1mw potentiometer användes tör voll/1nregle

ring bdae via radio- och gl'a1nmofonspelni.nu. 

koppling av pick-up'en (eventuellt medelst en ström
brytare) erhåller diodstl'äckans anod en negativ 
spänning på grund av katodmotståndet Rk, varför 
diodsträckan sättes helt ur funktion. Eventuellt in
kommande radiosignaler bli slUunda blockerade. Po
tentiometern R tjänstgör som volymkontroll även 
vid gramm:ofonspelning, vilket naturligtvis är en 
fördel, om pick-up'en ej har inbyggd volymkontroll. 

Flig. G visar inkopplingen till en dioddetektor i 
en likström mottagare. Omkopplingen sker medelst 
en enpolig tvåvägsomkopplare. 

Vid inkoppling till dioc1detektol' se vi, att någon 
omkoppling av gallerspänl1ingen ej erfordras. För
stärkarsystemet arbetar nämligen på precis samma 
sätt både vid radiomottagning och grammofonspel
ning_ 

Fig. G. Samma som tig. 5 men gällande för' en likstrÖ1l1fl
mottagare_ Omkoppling nwlla,n "(ldio oeh g·ra.mrnofon elstad

kam·mes här m.eaclst en va,nUg t'V!1,vä,gsomkastare. 

http:gl'a1nmofonspelni.nu


79 POPULÄR R DIO 

E
j så få amatörer ha tillskrivit oss och sagt, 
att de tillverkat en reiszmikrofon och an
slutit till sin mottagare, men att resultatet 
blott varit ett ihållande tjut, så snart mikro

fonen inkopplades. r de allra flesta fall har det visat 
sig, att ue råkat ut för något som kallas akustisk 
återkoppling. i\likrofonen hal' varit placerau i sam
ma rum som. högt ala ren, kanske strax intill den se
nare, och föl jden har vari t, att ljudvågorna frfin 
högtalaren direkt ptlverkat mikrofonen. Vi veta, hur 
det går, då vi återkoppla en detektor för starkt 
den rå kar i självsvängning. På samma sätt går det 
med vår förstärkare. Dtl en detektor svänger, upp
fatt a vi inte t ljud i högtalaren eller hörtelefonen, 
ty svängningen är högfrekvent, men en lågfrekvens
förstärkare s\iingcr i de ifrågavarande fallet låg
frekvent, Odl en ton höres i högtalaren. Denna ton 
bGrjar svagt och över gl: r mer eller mindre snabbt 
till ett ilsket tjut. F a ll et är analogt med det vid 
mikrofoniska rör; här verkar det mikrofoniska rö
ret, som namnet också direkt anger, som en mikrofon. 

Vi se alltså av detta, att mikrofonen måste an
bringas på en plats, där ljudvågorna från högtalaren 
ej kunna nå den, t. ex. i ett angränsande rum. Dör
ren får ej ens st;'! på glänt emellan, ty detta kan vara 
t illrii ' kligt för att ge anledning till tjut eller distor-

Tal.. o~h musikö,'erföringo 
Ledningsd.oagning i mottagare. 
Belasfningnärden på motstånd. 

tion. Ledningarna får meU) föra igenom på 
något stiille, där det skiljer litet mellan dör 
ren och dörrposten. 

En fråga aven viss betydelse är, hur led
ningarna skola dragas i en mottagare med 
högfreln'ensförstärkning. Om ledningama ej 
skärma , böra de vara så korta som möjligt, 
d. v. s. detta gäller de ledningar, som ha hög
frekvent växelspänning till jord, t . ex. led

ningen mellan gallerändan på stämspolen och statorn 
P' vridkondensatorn samt ledningen från statorn 
(ev. frän spolen) till rörets galler. Skiirmas dessa 
ledningar, gäller fortfarande, att ledningarna böra 
vara så korta som möjligt, ty äro ledningarna långa, 
ökas nollkapaciteten hos stämkretsen avse\'ärt, vil
ket har till föl jd en inskränkning av våglängdsom
rådet och i en del fall omöjliggör mottagarens 

trim,nin6' 
Det gör ingen skada, att man drar en av dessa 

kritiska, »spänningsförande» ledningar helt flitra en 
jordad ll1etallplttt, t. ex. chassi pItt ten. Ledningen blir 
härigenom delvis sk~il'Inad, och l'isken för llögfre
kvent instabilitet minskas. Skiirmas ledningen me
delst skärmsystoflex, blir den ju helt omgiven av 
jordad metall, och kapaciteten till jord blir ännu 
siörre. 

Aterkopplingsledningal'na behöver man i regel ej 
vara rädd att skärma, även om de äro myeket långa. 
Högfrek,'ensen i dessa ledningar förorsakar ofta in
stabilitet vid mottagare med högfrekvensför 'tärk
ning. Aterkopplingsledningarna ä ro därför de första 
man bör skärma på en instabil mottagare. ~tetall

höljet på skärmsystoflexen måste alltid jordas, ty 
eljest gör skärmningen ingen nytta. 

r Populä,r R.adios kOllstrnktionsbeskl'ivningar an
Forts, 1\ sid. 96 
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D e S.~l1i. superheiel'odynerua ha på all ~'ar 
slagIt Igenom, mycket tack \"l:ne de specIal
rör, ~om föregåellde S~i 8ol1g kommo i mark
lIaden. Vi beskriva i det följande ell 4·rörs 

SlI pCl'ltetcl'odyn för likströmsdl'jft, vilken tack vare 
an\"ändandet av "peciall'ör och spolar mcd små för
luster har synnerligen goda egenskaper. 

Dcn, som 8Filv önskar tillverka spolar och mellan
fr 'ekvcustl'ansfonnatol'er, behöver dock ingalunda 
ldinna sig främmande för »Super 4», ty ifragavaran
de delar "([lUna mycket \"~il tillverkas pa dct sätt, som 
beskrcvs i samband med »Sl1per 34» i nr 10 och 11, 
193:3 :1\' Populär Radio. Skillnadcn blir den,. att de 
tytt för!:)ta stämkreis;u:nu få kombincras till ett band
filter och att kopplingen i IllcllanfrekrcIlstransfol'
lIlatorerna får göras fd.-tare, sa att ualldfilterrcrkan 
uppstår. 

Effektiv facl'ingutjällllning trots "j,nga rörantal. 

Kopplingsschemat till »Super 4» visa i fig. 1. På 
iugång. sidan liggcr ett iuduktivt kopplat ferrocart
bandfilter, som ger en synnerligen bög grad av »för
selektion», d. v. S. stOl' selektivitet före blandröret. 
Detta är av betydelse för undvikande av :interferens
störningar. Blandröret är en av de nya heptoderna 
(» pen taO'rid» ), ' om ha sju elektroder och ~lro något 
RUllol'lunda uppbyggda. än hexoderua. De två gallren 
llärmast katoden arbeta som resp. styrgaller och 
aJlod i oscillatorsysternet. O!:)ciUatol'spolen har s~ir· 

fM.ed ~d .s(;'+f, o.sueecd(N;-fM.6dtd 

~ati(#,l, t;c4 i~ 

skild i'tterkopplingslindnjng, liggande mellan kontak
terna 6 och 8 i schemat. Heptodens styrgaller, p, vil
ket signalerna fn n den mottagna sta t ionen inkomma, 
är' " enom ett dubbBlskiil'mgaller effektivt skärmat 
från övriga elektroder i röret. 

I heptodens anodkrets liO'ger primären till första 
mellanfl'ekvenstl'an formatoI'1l eller, rättare sagt, 
mellallfrekvensbandfiltret. För undvikande av dämp
nin" från hepioden ~ir anoden ansluten till ett uttag 
pil. pl"imäl'cl1. Båda meJlanfrekvensbandfiltren äro av 

Piv. 1. I!:Opplil1!l 
Ca = 1.000 Clll . G6 100 cm. 
Gj = 0,1 mfcl· Ci 2.500 Ilp F. ' / ! = 100 CUL GJ9 = 5./ 
GJ 5110 0 111 . 0 8 1 .000 l·~,Lll!' . O/J = 100 cm. G.o = 1 
C? = 500 CIn. Gs 1 mld. GI, 5.000 CIn. G21 = 4 
Ca 500 cm. GJO 0,1 mld. UJa 2 mld. C~! = 2 
C. 100 Clll. CII , mlel. Cn 1 mld. G23 O,j 
Cj 0,5 m Ill. OJ2 0,1 mld. C/S 53 mf(/ . eN = O,j 
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induktivt 

liten 

ar

ferrocarttyp. Spolarna i dessa filter ~iro 


kopplauc, men ej så fast, att dllbbeltopp uppkommer. 

För uppnåcnde av bandfilterverkan finns en 

kopplingskondensator, ansluten mellan de spännings

förande iindarl1a pä pl'imär- och sekundiil'spolen. 

Denna koppling~lwndel1sator, som är justerbar uti 

frän, ä r inbyggd i bandfiltret. 


E n stor fördel med heptoden är, att den kan 
beta som variabelmyr öl' och sfilllnda hjälpa mellan
fl'ckvensförstärkarröret - en variabe]mypentod 

C HFD 

+~ 

F 

na till »Super 4». 
R,; ;,0.000 ohm . RIs 50 .000 01/1/11. . 

L. 0 :5 
R I 

= 10.000 cm. 
2 mC.l}ohm. 

R7 
R s 

SO.OOO ohm . 
1 m e!lohm. 

Ru 
[-(,15 

0,3 m C!lolu/t 
.1 m cgohm. 

R 2 10.000 ohm.. Rg 0,5 mC!lohrn. R iG 6.000 oh1ll. 
R a 80.000 ohm. HJO 0,5 mC!lohm. R17 0,.1 mellohm 
RI 10.000 ohm. RlI 2 me!lohm. Ris se terc ten. 
R; 0,.1 megohm. ]~12 3.000 oh·m. R'9 25.000 ohm . 

för åstadkommande aven effektiv fadinglltjä.mning 
eller automatisk volymreglerillg. Detektorn (V3) i 
»Super 4» är en dioddetektor (»di-tetrod»), bestå
ende av en diodsträcka och ett skäl'mgaller-föI'stär
karsystem. Dioden likriktar och ger samtidigt cn 
l'eglSlringsspännill f1 för de båda första rören. Denna 
regleI'ingssp~inning uttages fr<tn motståndct Rg ge
nom filtret Ra 0 10 och tillföres styrgallren hos heptod 
och mellunfl'ekvensrÖr. Dessa båda rör ha ett gemen
samt, r eglerbart katodmotstånd R2, vilket möjliggör 
eu insUillning av mottagarens ldinslighetsnivft. Ökas 
R2, blir den llerrativa vilospänningen på styrgallren 
större, och förstärkningsgraden minskar. 

SkärIUgallersp~inningarna u Jl de tre första rören 
uttagas hån en gcmensam spänningsdelare R5- RIl 
- l 'h Hcptodcn och mcllanfrekvensröl'et ha samma 
skärmgallerspä nning, som uttages mellan IUotstån 
d(;u R5 och RG. Till dIoddetektorns förstärkarsystem 
u ttagcs en Hi.grc skä rmgallerspänlling mcllan mot

tånden Ro och R7 i spänningsclelaren. 
Diodmotstftndct R'9 är utbildat till en pot entio

meter och tjänstgör som manuell volymkontroll. 0 15 
och RI1 äro gallerkondensator resp. gaUermotstånd 
till förshirkarsystcmet. Mots tånd t R lO lIa r till upp
gift att stoppa mellunfrekvcn en ; det utgör tillsam
mans med kapa.citeten galler-katod (utökad med 
kapacitetcn mellan C12 och chassiet) ett regelrä tt 
högfrekvensfilter . Om kOlldensa toru 12 saknar me

~,~~,~
~&tu ~eifJlt.eUKiv& 



82 POPULÄR RADIO 

lNg. 2. Montcl'ingspla,n och kopp
Ungs/'ilning till clta.ssicts 

övet'sida. 
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Fig. 3. Montcrillg8]Jla.n och lcopp
Ung81-itning tm chassiets 

undersida. 
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Fig. 4. 	 Fotogm,fi av cha8si.ets 1/.I!(Zersida, visan.de tlcn över
sl"tZtlligft placeringen och letlningsdmgllil1gen. 

talJhölje, blir effektiviteten hos detta filter redu
cerad. 

Föl' tä.rkaJ'systemet är som synes motst,- l1dskopp
lat till slutröret, en kraftpentod. I dettas anodkrets 
ligger en tonkontroll (klaugf~Lrgskontl'oll), bestående 
ay kondensatorn C25 oc.h det variabla motståndet R19. 

Mellan nätet och mottagaren ligger ett högfre
kvensfilter, vilket Hr utfört om en- ~ärskild enhet. 

NJLA\.T JE: R:D:AULJL][§T' ]:l. 
1 Rats om tre fCrt'ocart s polnr ("CoJvCl'll", IYIl 1, 2 och 8). 
1 3-gunglwnuensator med mlijligllst n oggranna trimning, 

c :a 3 X500 cm, (CI , C" C, ). 
2 lllCll a llfre kvcnstrullS[Ol'IllUloL'e r, ferr o c:ll't ("Coh·ern" , 

typ FC 110). 
1 sildrossel, c:a 20 h e n r)' vid 2;; mA. c :a 500 ohm. 
1 sildrossc l, 3 ,l r, he llry "id 200 mA, C:fl 70 ohm. 
1 utgå ngs trall~f o rmat.or , (om . å dan sak na s p il högtala-

l"Cn ) cllcl' drosRel och kondensatorer. 
1 Iwndc n sntor, 4 mfd, 1.500 V = (C,,). 
l d :0, 2 mfd. 1.500 V = (Cu). 
1 d :0, 2 mffl , 750 V = (CI) . 
2 U :0, 2 mfd. ;;00 V = ( e li , Cu). 
1 <I :0, l mfd, 750 V - (C. ). 
2 d :0, 1 mEd, ,,00 V = (C". C,, ). 
1 d :0,0,5 mfu , 500 V = (e, ). 
4 el :0, 0,1 mfd, 1.GOO V ~ (Cj. e.., C", e,,).
1 u:0, 0,1 mfd , 500 V = (C.. ) . 
1 !I :0, 10.000 cm, 1.500 V - (C,, ). 
2 u :0, 5.000 cm, 1.500 V = (CIS, Cn ). 
l d :0, 2.500 1111l1f!1 (2.000 + 500 lllm(c1; C;). 
1 II :0, 1.1I00 mmftl (C, ). 
1 d :0, 1.000 e m, 1.500 V = (Cn). 
4 <I :0 , 1110 cm, 1.500 V - (C I, C" C" , Cu) . 
1 mot"ti\ntl, v:lrinuc1t, med strömuryrllrc, C : (1 25.000 ohm , 

l watt, (R.. ). 
1 d :0 , varia he lt, 10.000 ohm . 1 wult (H, ). 
1 poten tiomete r, 0,' ' megollm, 0.1 watt, (H, ). 
2 rllotst: nd. 2 me~ohlll, 0.1 wa tt ( RI , RII). 
2 II :0 , l mrgohm . 0,1 watt (Ils, 11 15) . 
1 d :0, 0,5 rncgohm, 0.1 wu tt (H,,) , 
1 d :0 , O.:~ rn cgohm, 0,2 watt (R,,). 
1 el :0, 0.1 m cgohm, 1 wutt (H, ) . 
1 el :0, 0.1 m egohm . 0,1 watt (H,,). 
1 d :0 , SO.OOO ohm, 0,1 ",ntt (U, ). 
1 el :0, liO.OOO ohm, 0.3 watt (H.) . 
1 d :0, 50.000 ohm, 0,1 watt (H ,, ) . 
1 d :0, 30.000 ohm , 0 ,2 watt (l{ ; ). 
1 el :0 , 10.000 ohm, 0,1 w olt (H ,). 
1 el :0, G.OOO ohm, 0,1 watt (H,,). 
1 d :0, 3.000 ohm , 0.1 Wfltt (11 ,,). 
1 U :0 . Re texten, 1,;:; watt (n..). 
1 riirhö llarf' , 7-polig. 
3 d :0 , G-]J o lii;u. 
1 el :0 . 4-poli~a. 
1 SHkring med h:lllure! "\Vic kruann " 200 nu\. 
l f'llu,si , 400 X2iiO X70 mm (2 mm aluminium) . 
1 fr o lltplatta , 400 X230 X5 mm. 
1 pe rtlnllx Hkiva. 300 X50 X1 mm, till mot_tllndsh , Hare. 
n kon t.nk!.h y lsor m ed i60leranue hu ssningnr. 
Div. l<oPIJlingstru t! , systoflcx, skiirmsystoflcx, skruv etc. 
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Fabrikat I:Ilnnurörl i\fF-rör I D et. -rör I Slutrör IReguI.-r
Vt v:!! 1'3 V I. Vs 

Philips _ _ B 20471 B 20-14' H 20431 1D28 
Sator P G 10" - :\'E 18a- I 
'l'cleflloJ< " n R E1\S I S!)'! RENS 1854 n EXS 1823 dl 
'frio t ron . - r s 20M :'; B 2030 N i P 2020 N 
'fun.S'sram ~IH 1118 "HF. 1118[ D~ 20~8 I' P 2018 
Vaho 	 .... - Il 2(;18 D AN 41_7 L 2318 0 1 

Detta filter kan tillverkaR enligt be "hivningen i 
Popuhir Radio 111' 12, 1D32 (med 85-varvsspolar), 
ell er o 'k så kan som högfrekvensdro sIar användas 
ett par spolar med 30 mm ulameter, med vardera 150 
varv 0,5 mm dubbelt bomullsomspulluen koppartråd. 
Detta filter i.ir ej nödviilldif,rt, men det gör ofta stor 
nytta vid en likstl'ömssuper. Om filtret användes, 
kan konden satorn Cj slopas; denna blir l1~im]igen er
satt av kondensatorn C24. Keure grulllmofonkontak
tcn anslutes fortfarande direk t till jord, d. v, !:;. 

till fören in rrspun kten mellnn 23 oc lt C24 . 

Anod trömmen t ill »Supel' 4» sila' medelst dros
scl·kondensatorfiltret D 1C21. Silning av slutrörets 
anod tröm ~i.r ej erforderlig. Glödströmmen silas me
delst filtret D2C22. Som förkopplingsmotständ an
vändes ett r gulatorrör V5, som häller glödströmmen 
konstant "id sp~inningsval'iationer pi\. nätet. (Se 
meddelandet i slutet av denna artikel.) 

I serie metl drosseln D2 är skalbelysningsla.mpan 
inkoppla.d. F är en s~i1a'ing på 2()O mA. Kopplingen 
a \' mottagaren Hr, med undantag för vad h ~il' ovan 
anförts, utförd enligt vanliga riktlinjer. 

Innan de isolerade kontakthylsol'na fa ·tsäti:as \'ir] 
cltassiet bakre kant, läggas 1 mm tjocka pertinax
skivor under dem, avsedda att skydda mot beröring 

l,'ört". fl sit!. 96 

Pig. 5. JJIot!(/!l(/.1'ChU8i1ict sett f1·(/.m ·i.fnl.n.. 1(,a,tta1'11a ha fÖljnntle 

fu.nk/io ll er (fnl n v än8/,el' lill huge?') : vrJ,glängds01'n lwppli11g, 


,,;iin8lir/7tet:'k0l1 t1'oll, avstämning, vol1/1nlcont1'oll och 

tonkon troll. 


http:visan.de
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En höglrek'vense nbe t, som sa m tidigt ökar 
både m ottagarens räckl'idd och dess se.. 
lekHdtet. Avsedd för batteridrivna detek.. 
tormoHaga re. 

Selek tivit f>len utgör jll't nu ett briinnandc 
])['Ob1em. Många enkla detektormottaO"are, 
d.. v. s '. mottagare ntan hö.gfrekvensförstiirk
muo' fmnas for tfara nde l bruk, och de.·sa 

ha i reg l ej så stor elektivitet, att de utländska 
, a i ion erna nöjakt igt kunna åtskiljas. 

Det finns vi . erligen metoder för höjande av se
lektisiteten hos en dylik mottagare, t. ex. anvälldan
d , t aven mycket liten seriekondensator i antennen, 
men ues::la medföra i regel den nackdelen, att mot
tagarens känc'lighet • amtidigt nedsiittes, d. v. s. 
räckvidden minskas. Metoden framför alla andra 
iiI' dock den, där man genom a tt till gr~ill Sel1 ut· 
nyttja återkopplingen uppnår en samtidig ökning 
a v sfl väl selektiviteten som känsligheten hos mot
tagaren. 

Vi skola här i korLhet beskriva cn t illsatsapparat 
för batteridrivna de tektormottagare, genom vilken 

i(J. 1. Ilö{ff1-ekl ;CIl8Cnhet en,s kopplill{f88Chema. 
O, c:n 100 cm. O.~ 0.1 1/Ifd . 
0 2 = 450 cm. O, = 300- 1.000 cm. 

mottagaren utöka1=; med ett st eg högfrekvensförstärk. 
ni ng. Det ä r emellertid ej nog med att förstiirk
ningen ök s, il an tack vare den med enheten sam
ruanhörande av t~i.l1lningskretsen ökas iiven moita· 
garens selektivitet i hög grad. Höo-fl'ekvensenhcten 
förvandlar i ett slag mot t agaren fl'ån en en krets· 
till en tVt kteismol:tagare, och ävell om det iiI' så, att 
t \'å s ~imkretsar är" d't minsta möjliga för en distans
mottagare, kan man i alla fall med dessa två luetsar 
nägorlunda vUl skilja de flesta utländska stationerna 
:U, förn tsatt att man gör bruk av återkopplingen. 

God skiirmn·ing och korta ledningar. 

Högfrekvensenhetens kopplingsst:hema visas i Og. 
1. .N ä stan vilken spole som helst kan an viindas i 
högfrekvensrörets VI gallerkrets, t. ex. en vanlig 
dc'tektorspole, men den bör absolut vara skärmad. 
Antennen a nslutes antingen genom en liten kon
densator (25-50 cm) till spolens toppända (G) eller 
till ett lämpligt uttag på mellanvågsdelen av spolen. 
(Vi komma i fortsättningen att lJenämnu våglängds· 
oUU'l\det 200-600 m »mellanvågsområdet». Beteck
ningen »kortvågsområde» är vilseledande.) 

Spolen avstämmes medelst vl'idkollden. ato1'n C2, 
som böl' vaea lnftisolerad och vidare helst bör ha 
SHmma form på kivorna som stämkondensatoI'n io 

detektormottagaren. De t,"å avstiImllillgSl'attarna 
komma då att b~ittre följa.s åt, d. v. s. vid en viss 
våglängd komma de att stå på ungefär samma g rad
t nl, vilket underlättar inställningen. 

Som !tögfr'ckvcnsl'ör hal' i modcJlapparaten an
vHnts ett sbirmgallelTör. Intet hindrar cmellertid, 
att man i stället anvii,nder en av de moderna hög· 
frekvenspentodel'llu för ba t eridrift, vilkct siirsldlt 
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är att tillråda, om mottao-arell arbetar med låg anod
spänning, t. ex. under 100 volt_ Eftersom ett anod
batteri i r egel användetl långt efter det spänningen 
fallit under 100 volt, inses att en högfrekvenspentod 
erbjuder betydande fördelar framför skä,rmgallerrö
ret. (Då batterispänningen sjunker, ökar man succes
sivt skärmgallerspänningen eller, rättare sagt, bibe· 
håller skärmgallerspänningen konstant genom att 
successivt flytta kontaktproppen till högre spännings
uttag.) 

I högfrekvensrörets anodkrets ligger en högfl'e
kvensdrossel (HFD), vilken bör vara a v god typ. 
Den förstiirkta signaJspänningen uttages genom kon
densatorn C4 från anoden och inmatas på detektor· 
mottagUl'ens antennkontakt. Finnas flera dylika kou
takter, vilket vauligen är fallet, bör man prova 
vilken anslutning som ger bästa resultat. Förbin
des kontakten »A» i fig. 2 med ett uttag nära »jord» 
pft mottagarens detektorspole, blir selektiviteten stor 
men förstärknhlgen relativt liten, Anslutes kontak
ten »A» i stället till toppändan (gallel'ändall) av 
mottagarens detektorspole, blir förstärkningen stor 
men selektiviteten mindre än i fö regående fall. E'n 
kompromiss får sålunda göras. 

I modellapparaten finns ej någon särskild volym
kontroll. En dylik kan dock lä tt anordnas, t. ex. 
genom en differentialkondensator i antennen eller 
helt enkelt en vanlig vridkondensator på sa.mma 
srälle, eftersom det ej är fråga om en ratt ·avsUimning. 

Anvisningm' för det lJ1'aktis7v(t i dfömmd,et. 

Om mottagaren föl' övrigt ~ir llhllstad med 2-\'olts
I'ör, m' ste ä ven högfrt~kvensl'öret ha 2 volts glöd
spä nning. Hur mottagaren 4-voltsrör, kan högfre
kvensröret vara ant ingen 4- eller 2-volts; i senare 
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Fig. 2. 	 Den fä.rd.iga enheten ansluten tiU en de
tektol'llwttaga'r e med dterkoppZ'ing. 

fall et m,. ste ett förkopplingsmotstånd inläg
gas i positjva glödströmsledningen till hög
frekvensröret. 

Högfrekvenstillsatsen kan an lutas till 
mottagaren medelst en kontaktpropp till
verkad av sockeln till ett förbrukat radiorör 
med fyra eller fem kontaktben. (Se vignett 
bilden.) Genol!l denna kontaktpropp tillföras 
följande spänningar: + 120, +60 (c :a), +4 
och -4 volt. De två sistnämnda utgöra plus 
och minus på glödströmsackuJl1ulatorn, som 
eventuellt är på 2 volt i stället för 4. Genom 
ledningen -4 volt blir högfrekvensenheten 
samtidigt ansluten till mottagarens jordled

ning. Av vikt iir, att sldirmlHlrken till spolen i hög
frekvensenheten blir jordad, L v. s. anslutes till 
minus ackumulator. 

J.Jcdnil1gen frä n hiigfrckvenscnheten t ill mottaga
1'1"11 8 antennkontakt får ej inflätas i batterisladden, 
utan denna ledning skall föras kortaste vägen tiH 
mottagaren. I fig, 2 är ledningen i fråga uttagen 
genom en kontakt på högfrekvensenhetens frontplat
ta, men det är lämpligare att föra ut ledningen på 
baksidan, emedan »handkapacitetell» eljest kan bli 
besvärande vid inställningen. Föl' möjliggörande av 
möjligast kort a ledning bör enheten placeras ni1ra 
iutill mottagaren. 

Kondensatorn Ca bör vara av indnktionsfri typ 
och bör anslutas med möjligast korta ledningar till 
resp. skärmgaller- och glödträdskontakt på rörhål

lm'en. 

&t((,biliteten. 

Om det vid första provet skulle visa sig, att hög
frekvenssteget självsvänger (stationerna ' komma in 
med visslingar, även då återkopplingen står på noll), 
framgår härav, att förstärkningen med hänsyn till 
den jämförelsevis ofullständiga skärmningen är föl' 
stor. Detta kan t. ex. vara fallet, om ledningen »A» 
anslutits till toppändan av mottagarens avstämnings
spole. -Man fär dä flytta ned anslutningen en bit på 
spolen. Svänger högfrekvenssteget enbar t på lång, 
våg, kan man prova. med att minska kondensatorn 
C4 till 200 eller 100 cm. 

D'et ä r fördelaktigt föl' stabiliteten, att även mot
tagarens stUm 'pole (detektol'spolen) är skärmad. 
IIäl'vid kan det vara fördelaktigt att dessutom skär
ma l dningen från llögfrekvensrörets anod till mot
tagaren. 
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A
tt ö.verfÖl',a l'ep,OI. tage per kor.tvåg till rund
radios iinda l'en i stället för per tråd är 
intet nytt Saken har tidigare praktiserats 
häl' hemma. V,år bild, som kommer från 

u tlandet, visar en bil, speciellt inrättad för detta än
damål. Den inrymmer en kor t vågssä ndare pil 250 
\,~att, arbetande på en våglängd a v omkring 90 meter
l:\ntennen ses utspänd på isolatorer runt bilen, i 
höjd med taket_ Anodspänningen till sändarrören er
hålles från en omformare, som drives av ett ackumu
latoruatteri. P å bilens tak iiI' anbragt en mikrofon, 
o<:h här ha r report ern ofta in plat s under utsänd
ningelL TIan har här uppe större möjligheter att över
blicka si tuationen, t. ex. dd hästsportUtvlingar och 
liknande evenemang. 
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E
tt av de mera uppmärksa mmade televisions
systemen för närvarande är det, där den 
person eller scen, som skall t elevisera::;, 
först filmas, varefter filmen omedelbart 

mate s in i televisionssiindaren. Som bekant är 
det betydljgt lättare att televisera film iin sce
ner ur verkligheten, och därför hur man med det 
ifrå avarande systemet n ppnfitt synnerligen goda 
r esultat . Ti den, som förflyter mellan filmningen av 

en viss scen och televiseringen av motsvarande bild, 
har man lyckats nedbringa så långt, a tt den räknas 
i sekunder. Huruvida denna lilla försening utgör 
ell nackdel hos systemet, torde kunna ifrågasättas_ 
Om både tal och bild skola översändas, vilket natur
ligtvis blir fallet i framtiden, får man ljudfilma. 

Sy~temet i fråga hal' emellertid hittills haft en 
sak emot sig, nämligen den st ora kostnad, som varit 
förenad med filmningen. ~Ian ha r nu lyckats över
vinna denna svårighet genom att använda en ä ndlös 
film (se bilden ), som, efter att ha passerat teJe. 
vlsionssHndaren B, befria från den fotografi ka 
hinnan och skölj e~ ren i e, tork s i D, få r en ny 
l juskänslig hinna vid passel'andet av den med emul

ion fyllda behållaren E, torkas i F och matas in i 
filmkameran för ny exponering_ I rummet A sker 
framkallning och torknjng före televiseringen. 
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Volymreglcring. 

En clifferentialkone!ensa tor, inkopp
lad i antennen, anviine!es ofta som 
yolymkontrolI ,' id rund mdiomottaga
re. Vie! inkoppling aven dylik kon
densa tOtO hör man tiIIse, att den så 
litet som möjligt inverkar på a ,stäm
ningen, då den vrides från minimum 
till maxi mum. Som exempel 1mn anfö
ras den vid »Likströmsfyran» i Popu
liil' Radio nr 0, 1932 an vända anord
ningen. 

Ansl ntes c1ifferen tialkondensatol'l1 
enligt bilden ovan, kommer vid in
stli llning på maximal ljudstyrka (ro
torn åt höger) en vis kapacitet att 
införas mellan mottagarens antenn
_ _ ..:r"'_______

Provning av anod· och gallerbatterier. 

Då ett anodbatteri visar tecken till 
ålderdomssnighet, är det ej siikert att 
hela batteriet ur förbrukat, utan det 
kan vara en eller flera enstaka celler 
i batteriet det hunger på. DärfUr bör 
man prova med en ficklampsgWdlamIla 

tur och ordning mellan uttag ' 11 , 
fUrst mellan O och 4,5 volt, därefter 
mellan 1,5 och!) ,'olt o. s. v. Har bat
teriet blott uttag för var nio!lcle "olt, 
kopplar man två ficklampsglödlampor 
i serie enligt figuren. Dessa glÖdlampor 
skola vara stumplade 3,?i volt. L:\" [l 

lampol'l1a klart, äro de mätta cellel'l1a 

och jordkontakter, och en \'iss del av 
dc'nna kapacitet faller ö,' er första 
stämkret en. Kapacite ten mellan a n
tenn- och jordkontakterna utgUr , s av 
antennkapaciteten i se rie med halva 
differentia lkondensatorn samt kun
den satorn C •. 

Vid instiiUning pi\. minsta ljudstyrka 
(rotorn åt vänster) införes praktiskt 
tage t ingen lwpacitet mellan mottaga
rens a n tenn- och jOl'e!kontakter. Vi . e 
alltsä, att diffe rentialkondensatorn in
yerkar pel avstiimningen av första lo'et 
sen i mottaga ren, vilket ej kan till å ta , 
om denna lir enratt'avstämd. Anord
ningen i fråga är cIurför olämplig vid 
em'att a l' tlimda mottagare. 

fortfarande fullt brukbara. Lysa lam
porna ej alls eller mycket svagt, d . v . 
s. glöda, böra de ifrågavarande celler
na kortslutas. 

Har man en amperemeter till hands, 
ställer sig saken betydligt enklare. Man 
miHer först övel' hela batteriet. Visar 
amperemetern då nnder 0,5 amp., bör 
man mäta pil de enskilda cellerna eller 
meWlU uttagen enligt ovan, fortfaran
de med amperemetern. Härvid visar 
det s ig kanske, att en del eeller äro 
praktiskt taget slut, oeh dessa böra 
kortslutas genom Rtt en tråd lödes 
mellan resp. kontakter. Sedan blir bat
teriet nästan som nytt igen. 

Att observera lir, att ampe remetern 
ej få r vara inkopplad under längre tid 
än l sekund (helst iinnu kortare tids
rymd), t.y eljest tar batteriet sl<ada av 
mUtningen. Denna mätning av ström
s tyrkan innebiir en lwrtslutning a v 
batteriet, och denna får ej bliva lång
varig. Ett normalt anodba tteri håller 
nyt.t inemot 5 amp" ju iilc1re batteriet 
blir, de .. to mindre hLir kurt. lntnings
strömmen. Att kortslutniugsströmmen 
efter en tids drift är mindre ,'id ett 
batte ri lin vid ett annat, är clock ej 
nugot beyis föl', fl tt det första batteriet 
iiI' biittre, d. v. s. riieker längre iin det 
andra. 

Det angivna prove t med flmp \ reme· 
ter iiI' dock vii rdefnlIt för hedömande 
ay, i vilket tillstånd ett vis t anodbat
teri befinner sig, samt Wr utrUllande 
ay, viLka cellel' som äro förbrukade . 
E n cell, som ej visa r mi goll Nlll1pCre· 
styrka» , bÖl' genast kortslutas, ty den 
Wrhindra r eljest ett ekonomiskt utnytt 
jande av h:ltteriet. 

+ 
6 c: 

+++

Rätt slu·uvmcjseI. 

OILl man vid idragning av en skruv 
använde r en t ill skrnnk:1 ran ej pa 
sande mejsel, »halka r» man mycket 
lä t.t på skruyen och skåran bli l' för
sWrd, Det är ju ej iiker t, a tt lllan har 
en mejs l, som preci passa r i ' kåran 
(se fig, el , men ma n bör åtminstone 
försöka undvika ytterlighetsfallen en!. 
figul'Crua a och b. Dii rför är det lämp
ligt att ha uågra skruvmejslar med 
olika gro,' a och oIilm breda eggar, si't 
att man kan ta till en, som passar nå
gorlul1lla väl till sl_ruvsldiran. 

Anordning vid experiment. 

Bilden visar en metod för fästande 
av ett variabelt motständ, en potentio
meter el. dyl. vid panelen till en mot
tagare, som man håller på att eX[leri 
mentera med. l\lotstållflet är fäst på 
e.n liten .·kiva av bakelit el. dyl., yil
ken iir fö rsedd med en eller två l.raf
tiga fjiidrar för fa stspänn ing vid pa
nelen. På detta sätt kan man bekviimt 
l' glera motståndet utiln att behöva 
borra hål oeh fUsta det i panelen. 

i 
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Hållare för lödlwlven. 

AJ1\"änuer man elektri k lödkolv, 
m lls le man ha något alt lägga kolven 
på m ellan lödningarna. Bilden här 
ova n vi sar en prakti. le h:\llare, fa st
skruva d i viiggeu invid arbetsbordet. 
Al' metallplåtcu, av vilken hå llaren är 
gjord, mycket tjock, leder den bort 
allt för mYCket värme f d m kolven, 
men detta är ä ven beroende a v kol
vens konstruktion. Ibland iir uet f ör
dela ktigt med en svag kylnin~ av kol
ven i pauscn mellan lödningarna, ty 
den kall eljest bliva överhet tad, sli att 
för tcllningen på eggen gä l' bort. De tta 
lir emell rtid mycket beroende av kol
vens kon ·truktion. 

Damm i mottagare. 

Dela rna i en radi omotta gare behöva 
(lammas lika väl som a ndra förem ål. 
Detta gäller i synnerhet vid mottagare 
i c!tnssiform , 'om salma låda. Dam
ui nn 11 sk>r lä mpUgen med eu större 
p 'nsel med ej a ll tfö r mj uka borst. Se
da n da mm t på det ta sii tt 10:'sa ts , bli'!
os det lli tt bort. 

FRAMTIDENS 

ROR 


Först av Europas 
rörfabriker pre
senterar Tungs
ram 5 nya SBS 
universalrör för 
alla strömarter. 

Inga nättransformatorer ... fuLLt tiLLräcklig 
anodspå'nning även vid Ila volt likströ'm ... 
ny komplett serie fö'r al!strö'msmottagare. 
Detta är nyaste nyn ifråga om radiorör-en epokgörande nykonstruktion. 
Dessa nya Tungsram SBS universalrör möjliggöra byggandet av nya mot
tagare, vilka matas lika bra med likström som väx elström. De fordra för 
maximal effekt endast en anodspänning p å 90 volt och arbeta samtliga 
med en glödström på 0,r8 amp. De kunna därför seriekopplas utan vidare. 
Av de tre högfrekvensrören MH rrrS, HP ror8 och HP rrrS är det första 
ett »pentagrid;,-rör av modernaste slag för superheterodynmottagare och 
de två öv~ga högeffektiva högfrekvenspentoder enligt Tungsrams kända 
konstruktion. Slutröret PP 40r8 ger vid 90 volts anodspänning c:a r,4 
watts högtalareffekt. Likriktarröret PV 40r 8 kan kopplas som spännings
fördubblarrör, varvid nättransform:ltor bortfaller vid vä xelströmsappara
ter. Vid likströmsdrift utnyttjas röret som seriemots tånd. Tungsrams uni
versalrör användas redan i de nyaste svenska mottagarna. 

TUNGSRAM 

SBS univ ersalrör 

SVENSKA ORION FORSALJNINGS AKTIEBOLAG 
STOCK H OLM. GÖTEBORG. MALMÖ. NORRK Ö PING 
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POPULÄR RADIOS V ÅGLÄNGDST ABELL 

VAg!. och EffektVAg \. och Effekt I Station InställningInställningStation frek,ensfrekye n s kwk w 
m kelsm kels I 

2000--1000 m (lil0--300 kels) 

1935 155 Kowno 
1875 160 Hulzen 
1796 167 Radio-ParJs 
1796 167 Lahtl 
1714 175 lIIo skwa 
1639 183 Reykjavik 
1571 191 Könlgswustcrhausen 
1500 200 Daventry 
1415 212 'Warsehau 

1389 21(\ Puris (Eiffeltornet) 

l am 221 Motala 
1304 230 Luxemhurg 
12G1 238 Kaluuduorg 
1224 245 L en ing rad 
1186 253 Oslo 

100()--600 m (300--500 ke/8) 

845 3G5 Rostow 

824 364 S molensk 

765 392 östersund 

748 401 lIloskwa III 

726 413,5 Boden 

696 431 Oulu 


600--200 m (500--1ÖOO kel s) 
578.0 519 
569,3 G27 
550,7 ti36 
549,5 M6 
1330.6 056 
531,0 505 
522,6 G74 
514.U 583 
506,8 502 
400,2 GOl 
401,8 li10 
483,0 620 
476,9 629 
470,2 638 
46:1,0 648 
455,9 658 
449,1 668 
443,1 677 
437,3 686 
431,7 695 
426,1 704 
420,8 713 
415,5 722 
410,4 731 
405,4 740 
400,5 749 
39(;,8 758 
301 ,1 767 
38G,6 776 
382.2 785 
377,4 79(; 
a73.1 804 
368.6 814 
:164.(; 82:! 
3/10.(1 832 
356.7 841 
3;:;2.0 8liO 
340 .2 8,,0 
345.6 8G8 
342.1 877 
338.0 886 
335.2 895 
331.0 904 
328.G 013 
325,4 922 
321,9 !J32 
318.8 941 
315.8 9GO 
312,8 959 
300,9 968 
307,1 977 
304 ,3 986 
301,5 905 
298.8 1004 

,2!JG,2 1013 
2!J3,5 1022 
291.0 1031 
288,6 1040 
285.7 1050 
28.1 .3 10,,9 
280.9 1068 
278.6 1077 
276,2 1086 
274 ,0 1095 
271,7 1104 

Hamar 
Ljllbljana 
VillJa 
Budapes t 
Bcromiinster 
Athloue 
Miihlaek er (Stuttgart) 
Madona 
Wie n 
Su nds va ll 
Flor n, 
Briisscl I 

Prug I 

L n ngenbcrg 
N orth Regional 
Sotte n s 
B el g ra d 
Paris P. 'r. T. 
Rtockholm 
Rom 
I'Cie'v 
'ra llinu 
Mii n cb e n 
'Tibo r g 
Kattowiee 
r.lidland R egional 

L eipzig 
Lwow 
Scottisb R egional 
lIIllano 
Humänis k stn 
lIIos kwa IV 
Berlin 
B e rgen 

Poznan 
TJonuon R egiona l 
Gr az 
HelRIngfors 
Hamburg 
Dnep ropetrovs k 
BrUnn 
Briissel 
Göteborg 
Bres iau 

West R egional 
Genua 
Hllve rsulD 
Bratlsla,a 
North National 
Madrid II 
H e llgberg 
Leningrad 
Scottlsh National 
Bari 
Tiras pol (O d e ••" Oukhta)
Bordeaux P . T. T. 
Falun 

Neapel 

200,5 1113 'Kosice 2,6 
267,4 1122 Belfast (North Scottish7 

R egional)7 

75 
 2(15,3 1131 Hörby 

40 
 263,2 1140 Turin 

261,1 1140 London National500 
20 259 ,1 1158 Morm'ska Ostrava 

2m,1 1167 lIl on te Ceneri60 
30 255.1 1176 Köpenhamn 

120 253.2 1185 Charkow 

13 
 2iil.0 1195 Frankfurt 

249.2 1204 Prag Il30 
247.3 1213 Lille p, T. T . 
245,5 1222 ~' rlest 

200 
75 

243,7 1231 Gleiwitz100 
241,9 1240 Kiruna60 
240,2 1249 Luxemburg 
238.5 1258 Riga 
23(1.8 1267 TYSka stn :er

20 23;',1 1276 Norska s tn :e r 
10 233,5 1285 Be lgisk stn

0,6 231.8 1294 
100 230.2 1303

0,6 228.7 1312 Svcnska stn:er
2 227.1 1321 Buda pes t Il 

225,6 1330 No r dt y s ka stn :er 
224.0 1330 Mon tpellier 


0,7 
 222,6 1348 In terna tlo nelI vAg\., 
5 221.1 1357 Italien ska o. norska 

16 219.6 13G6 Kra kow 
120 218.2 1375 Schweiziska stn :er 

60 216,8 1384 

60 
 215,4 1393 Franska sln :e r 

60 
 214 ,0 1402 Svenska stn :e r 

15 
 212.6 1411 Bukarest 

120 211,31-120 l!'inska o. jugos lav. 
10 200,9 1429 Inte rnatione ll våg!.,
20 208,6 1438 Nyiregyhaza 

15 
 207.3 1447 Spanska stn:er 

20n.0 1456 Fran s ka stn :er 
120 204.8 1465 T yska stn :e r 

203,5 HU 1':ngclskll stn :er 

60 
 202 ,:1 1483 Sovjetstationer

50 
 201.1 14!l2 In te rnationell v"gl.,
25 200,0 1500 Interna tionell v~gl., 

2,5 

16 

50 

50 
 G'.31 

50.26 
100 50.00 
100 4D.83 

1 49.58 
40,40 

1,7 45,38 
50 38.48 

7 37,33 
10 31,55 

100 :n.54 
10 31.38 
32 31.31 
15 :n.20 
10 31.28 
60 :10.8!l 

25,03 
25,5:3 

50 25.GO 
10 2(;.40 
20 25.28 
13,5 2;;.25 
50 24 ,41 

3 23.!J8 
60 10,84 
10 10.81 
50 10.73 
20 10.68 
10 10.8!l 
12 1G.88 

2 16,86 
16,10

1,5 13,97I 

1 

10 


7 

50 
 ,
11,2 

15 

10 

10 

17 


5 
:5 

10 

5 

0,2 


150 

15 


2 


-
0,7 

1,3 

0 ,8 

0,5 

5 


typ 1 
stn:er 

2 

0,5 


-
0,4 


12 

stn :er 
typ l 

-
6,3 

-
-

-

-

t yp 2 
typ 2 

7 
55 
50 

100 
20 
60 
13 

KORTVÅGSSTATIONER 


12 

25 
 Vilgl. Station Anrops- Spole I Kond. 

m signal N:o gradtal
120 I 

Prag (Tjec lwslovaJ,iet) 
Rom (Vatlkanen ; Italien) 
lIIo s kwu (Sovjet) 
Zeesen (Tysklan d) 
Da\'en tr y (En g lan d ) 
SI,am lc baek ( Danmark) 
lIlosk w n (Sovjet) 
Radio Nations (Schweiz) 
Rauat (lIIarocko) 
Melbo urne (Australien) 
Daventry (Eng land) 
Zeesen (Tyskland) 
R adio Nations (Schweiz) 
Dnventry (England) 
Sydney (Australien ) 
Rugby (England) 
P o ntoise (Frankrike) 
D ave ntry (England) 
Zeesen (Tyskland) 
HOlD (Italien) 
D a ventry (England) 
Pontolse (Frankrike) 
Rugby (England) 
R ll bat (lIIarocko) 
Rom (Vatikan en; Italien) 
O ,w entry (England) 
Zecsen (Tyskland) 
Pontoise (Frankrike) 
Zeese n (T yskland) 
Huizen (Holland) 
Da, n try (England) 
Rugb y (England) 
Daventry (England ) 

OK1l1IPT I 
IlV.T 
HV59 
D.Te 
G A 
OXy 
RW72 
HBP 
CN R 
VK3ME 
mm 
DXA 
HEL 
GSC 
VK2:1IE 
GCA 
I"YA 
GSO 
OXO 
2RO 
GSE 
FYA 
GB" 
CNR 
HVX 
GSF 
D.m 
F' YA 
O.TE 
PHI 
GSG 
GEX 
GSH 
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Volymreglering 

Vid mottagare utan automatisk volymkontroll 

,I,judstyrkan regleras på högfrekvenssidan. 

enklare mottagare finnes ofta ris-k föl' att slut

röre~ och ä ven de~.ektoI'n överbelastas vid mot
t agrung av lokalsandaren, beroende på att en 
volymkontroll saknas. Som volymkontroll vid 

utlandsm,ottagnin O' brukar å terkopplingen kunna an
vändas, men vid inställning på lokalsändaren hjälpcr 
det ej att å terkopplingen vrides ned till noll; ljud
styrkan är ändå föl' stor och ljudet allt annat iin rent . 

E tt effektivt sätt att råda bot härpå är att an
bringa ett s~irskilt ant~nnuttag för lokalsändarcn; i 

detta uttag inkopplas cn seriekolldensator, vars värdc 
a vpas a stl, a t l jud ·tyrkan blir lagom. 

id batt er i rnot tagare med kär mgal lerrör, där ej 
redan en potentiometer finns fö r l'eO'lerin T a v skärm
O'allel'spänningen, kan man på enkelt sä.tt anordna 
en volymkontroll genom att i positiva glödströms
ledn ingen till enbart skärmgallerröret inkoppla en 
glödsl röm reo t a t på 25 a 30 ohm. (Se fig. 1 t. v.) 
Genom a tt minska glödströmmen xeducerar man 
förstärkningen i högfrekvenssteget och d~ir-

med ljud t yrkan . D enna volymkontroll räc

ker dock ej för att ta n d l judstyr kan på en 
kraftig lokals~indare, ty därvid inträder dis
t ortion. Man böl' därför även i detta fall 

bör 

ignaler, u tan att man behöver befara att distortion 
uppkommer. 

'l'ill höger i fig. 1 vi sas, hur den ncgativa galler
spiillllingen r egler as vid ett indirekt uppvärmt va
riabelmyrör. I regel är ju dock motståndet R1 kom
binerat med en spänni ngsdela re föl' skärmgallr et_ 

Orn högfl'ekvensröret ej ä r ett variabelmyrör , kan 
man med fördel lägga volymkontrollen i antennen . 
I fig_ 2 visar fÖl'sta bilden fr ån vänster en dylik 
volymkontroll, bes tående av ett variabelt motstånd, 
inkoppla t direkt i antennen. Mcllan kontakterna a 
och b kan man ta ut er'forderlig signals pän ning till 
mottagaren. Fjä rde bilden visar en liknande anord
ning. Bådadera kunna am"ä ndas, om första röl'et ha r 
oavstämd gallerkl'ets (kondensatorn får då ej finnas) . 

Andra bilden i fi g. 2 visar en differentia lkonden
sator som volymkontroll i antennen. Tredje bilden 
visar en volymkontroll, å stadkommen därigenom att 
primäl'spolen är vridbar inuti sekuudärspolen. 

,tillgripa det extra antennuttaget enligt onm. ~ a 
Inom parentes kan n~imnas, att det är för
delaktigare att lägga reostaten i minus 
glöd t råd, ty härvid erhålles vid minskad 
O'lödström en ökad negativ gallel'sp~inning, bb b 
vilket gör q,tt röret kan ta emot starkare 

L~ 
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Från läsel.retseu. 

Utlandslllot,tagniug på kristall. 

l> Undertecknad förfärdigade nyli gen en krista llmottaga re, 
om avstämdes med vridkoudens ator och en Prahn-spole. An

teImen anslöts till ett n ttag på spol en. "Led denna apparat 
a vlyssnade jag samma kväll nitton stationer, bland vilka 
märkas Budapest, 'Wien , Sundsvall, VUna, Englund riks 11å 
1554 meter m . fl. Samtliga kommo in med god ljudstyrka, 
men några bes,-ärades av fading. Prag var hela tiden lika 
stark som 101mIsändaren (Falun), och underligt nog var 
iiyen Budapest en av de s tarkastc_ Apparatl'ns selektiYi te t 
va r stor nog att s kHja så gott som alla sta tioner . t. Som 
synes, kan man nu även på kris ta llmottaga r e uppnå europa
mottagning_ 

Av vilke t slag kristallen ii r, vet jag ej , men den är m ycket 
kiin ·lig. Detek to rn. iir av märket »'l'riumph» och sil inrlittad , 
att Irris tallen medels t en ur s kyddSkå pa n uppstickande ratt 
vrides i fö rh li.llande till den fa s ta ·ökiunålcn . Den använda 
antennen lir en 25 metcrs utomhusantenn, uppsvänd på e:a 
10 meters höjd. Nedledningeu iir av vanlig beskaffenhe t. 

Bengt Löf, 
IIullllebacken, Korsnils.» 

Reisz-mi.krofonen. 

»,Tag har byggt reiszmikrofonen, bcskrh-cn i Populär R a 
dio, ooch till densamma i stä lle t för marmor använt ett 
styeke Lim ell e r hyttIwIk. Detta iir kal ciumkarbonat (Ca 
(03) och brytes i Gä l'llsg-ruva n , P ersberg. Det. kostar 0,7 öre 
per kg. Jag siinder en liten bit som p rov. Det går llitt att 
arbeta. men det är ga nska s kör!:. 

,Tag kan i . ambanc\ med de t la meadein., att jag gjort den 
dynami. ·ka högtalaren. som var bc 'lniven i Populiir Radio 
ur 11. 1U3H. Den IvckadeR ön Jr fönlin ta n bra. Den enda av
vikel sen "ar, a tt jag gjorde konen a v ri tpa ppe r. Jag vill h ä r
med rekommendera den beskrivningen till a lla amalörer, 
som önska g 'jra s ig en bra högta lare. 

Slutligen ber jag att t Lll tidningen och författarna f å 
framföra mitt tack för aHa beskriv ningar och goda rå d, 

_jag fätt. 
'fbure Engström, 

Bo x 10, Yä rml.-R jörncborg.» 

åt~J"\W[)I)lillgsIJroblelUet, 

»Vitl flir:sö k ffi d olika åte rkopplillg,'a nordninga r har jag 
komm it till följanele res lIIla t. 

Vid en stor del a ystlimning:'spolar brnka r åte rkopplings
lindningen yara place rad mellan lå ng- och mellalll-ågslil1d
ningen (mell a ll\-åg = 200-000 In ) och li r gemensam för b ~l
da om!', della. Hän- itl blir ~ yiillgll ill ;::e ll ofLa ~t: bra P11 lång
yäg men otillfredsstiillancle pfl melland,g, Gör lllall ett ut
tag och kor t ' lnter nugra yan-. n lir lilan kOl1]"l lar till mellan
vag, blir de t ä ndå inte bra_ Ofta lJlir Bllgon del av skala n 
mi s gynnad, 

Det bii sta resul tatet pii v,lgUingd 'om rådet 200-600 m er
hålles, om enuast några fii llterkopplill;:S\-a rv lindas tiitt in
d el m llnm-, gsspolens jordi.inda. E n cletekturspole med ,Her
koppling 'van-en anorclna de som viu Antotone-spolen (den 
sekundiira .-polen i Autotone) ger en s ta bil och mjuk sviing
n ingsgri.ins öve, hela skala n. 

,Tag har tillverkat en sådan spole, och med denna inmon
terad Uimnar mottagaren nu inte t (ivrigt att önska. Ate r
lwpplingsra tten (niis tan fullt. innidell ) behöver knn.ppast 
röra, drl a ys tiimuingsskalan nieles frän 11011 till m lLXimuill_ 

POPULÄR RADIO 

S"iingningsgränsen iir mjtlk. Ett motstå nd på 250 obm 
serie med åte rkopplingsspolen ger ell ' tterILgare förbättring. 

~ottagaren iir på tvä rör och lyssning sker i hörtelefon. 
Känsligheten är god fÖl' en så enkel mottagare. pft efter
natten kan jag ta in amerikansim stationer, naturligtvis 
dock mycket svagt. 

Detta angående iiterkol1plingslindningen iir ju intet nytt, 
men kanske ändå föga beaktat i amaWrkretsur, varför ett 
påpekande kan vara berii ttiga t. Vid de spolkonstruktioner, 
som ofta publiceras i Eder utmärkta tidskrift, brukar all
t id : terkopplingslindni.ngen vara gemensam för båda ,-äg
liingdsoml'åden:l. Skillnaden med min spole är, att. jag flyt
ta t na"ra få van- av den gemensamma återl{opplingsspolen 
och lagt dessa '-arv tiitt illvid mella nv ~lgss[loleI1S j ordil nda. 
Det il r lätt att l\1odi1ieru vilken spole som helst ef te l' dessa 
princiller. De få åt ' l'lw pplillgsvan-e11 1:111111 a ju lindas utan
på mella nv:lgslindningell vid dess jordade ända. 

Torsten Jakobsson, 
Blixtorp 3, Årstad.» 

(Ett till ovanståcnde skri,-else bifogat schema vi. ar, att 
en diffe rentialkolluensatol' på 2X;:;00 cm anvä nrles fUl' regle
ring av återkopplingen. Aterkopplings polens lå ng,-ågsdel 
kort In te ej ,-id ö\"(; rgång till mellanvftg. För önigt använ
des en potelitiometcr öycr detektol'Ds glöd trå d för illregle
ring- av mjuk s ,-iingning':;" l' iius . Gallerkonden ~ato rn är på 
100 cm oeh gallerläckan p, l megohm. Den i Skrive lsen om
niimncln Autotone-spolen var beskrh-en i Populär R a elio nr 
4, 10:'>2. - R ed.) 

!\lagnet till vl'idsIJoleinstmmentet.. 

Flera av Populiir Radios Iiisare, som önsl,at tillve rka det 
i nr U, 1\1:33 beskrivna nid spoleinstrumentet, ha tills krivit 
os ' med unlednin rr a,-, aU de e j lyckats anskaffa dell erfor
derliga ·lal magnet n. Dylika maglle ter säljas av firmor, .'om 
till,-e rka elek t ricitetsmli ta re, lIlot insiinda nde a ,- 'ya rSllOrto 
kunna "l.. m eddela na mnet på en firma, f rå n y ilken dylika 
magneter kUIlna rek,' ire ras. De~ ·fl äro försedda mcrl et t h å l 
i yurje pol, varfö r det iir lätt att anbringa ett par polskor 
av mjukt jiirn, om detta. kulle va ra önskvUrt. 

»Uögtalarstyrka på et.t riir.» 

Det rör , :NIPT 41, som a nvände" i den i novembcrnnUlret 
a v PopllIlir R ad io he~kriHla, ellrÖI:Smot taga ren , fillllS ej 
liingre a tt få hilr i landel. Vid förfrågun hos elen svensim 
r epreseu tanten medde las oss, att röre t ej ka n nnslmJ'fas. 
E meller tid kan i dell ifd\ganlrande mottaga ren iiven am-iill
da s IJent.oller a v a llnat fabrikat, ehuru resultatet ej blir lika 
gott , ty n ågon lika effektiv pentod som den i mode llappa ra
ten fll1\" iillela torde ej finnas i marknaden . 

»En modern l'eflexlmplJling och ell ny det-eldorkoppling» 

"ar li mnc. för ett. intressant fö redrag av eivilill ~enjö r Helge 
Jl'r eclholm i Stockholms Rarlioldllbb elen 23 janua ri. }'öre
dra gsh(t llaren framhöll , hUl'l1som lI e, SetIall r efl exkopplingell 
Sl; Ila t v:t r popuHir. kraftigt förbiittra d e och specia liserade 
rören möjliggöra kon;'t ru · ra ndet nv refl exJlloltaga re, som 
motsvara moderna ansprå k. Blanel de speeia Irör, som sä r
skil t. ];impa s ig för reflex ];:opplingar, mli rkes 'l'ullg rams »c1i
tet.l'OrI» mcd ~ kilr1a kat orler för (!i.odeu och f ör. tiirkarsyste
md . Det lir ti ll och med dettll I' li r , som föra nl ett att mall 
,1 ter t a"" it upp r efl exkopplingNl, Ett kopplingsschema yisadQs 
över »Orions» r flexkopplade SlIperheterodyu., vilken mot
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tagare iiven demon -· trer<l des. Et.t speciellt problem vid r e
tlexk ppling upps tiill(!l' ig, (Hi man vill hUa et.t. ocll samma 
rör arb ta b, de SO lU hög- och lägfrekvensförst.iirka re. Delta 
iLr ju principen ho,; refIex.kopplinO'en, och svärigheten ligo-er 
i aLt få gy nnsamma arbet fö rh: !lauden för röret vid dcss<l. 
olilm f rek,enser. Vir! den efter föredraget följamIe disku,' 
s ionen gjord e. anmi-irkuing mot, att pe flera stä ll en i l;:opp
Iiugeu mYCke t ~tora pa. sagekoud ILs atoreI' flir högfrekven ~ 
'hun tn de bort en tor del a v det högre touregi l rer, ocll lju

lIc t 'borde med anlellning härav bli mycket mörk L Iug, Löf
gren ptlvisarl elll ellertill , at t prl ett sW lle -[ kopplingen fanns 
en lftgfrekvensrlrossel, :som å stadkom en vis g rad av ton
kOlTektion och lIärigenolll åter tog upp d~t högre registret. 
Samme tala re föreslog ett aystämt fillcr för bortfiltrerande 
a v mellrlllfrekvensen .före ing1l.ngen pö. detektorn, varigenom 
lllall Sl(lllle bli kv it t de .-tor n. passagekonrlen a torerna. 

Dpll nra detek torkoppling, f:ör vilk 11 Wred l'agsh i1 lla reu 
r 'dogjorde, ,ar m ycket intrc n t och f l'l1mför allt mycket 
effektiv. E n 11ögfrekY nspentod a nvändes som "'allerlikrik
tande detektor, följ d av en kra ftpentocl . Detektorn val' mot
·tflIltL·kopplad till slutröret. Tack vare en pedell anordning, 

SOUl uestod di'iri, a t t skärmgallret m a ta.de genom ett enkelt 
serierno!,; l' nd i täIl et för genom en potentiomete r, i nreg-I e
rade sig :ll'betspunldeu :llltomatiskt efter s ignals tyrkan. En 
mottagare IlJed den!la koppling demonstrerad es, och resul
tatet motsvarade helt förväntninga rna. Vid den efterföljHn
rle di kuss iouen fra mhöll s. at t en liknamlc autoJlla.tisk regle
ring a v a rbetspunkten erhrllle~ vic! en gallerlikriktandc triod
detekto r, d' denna har ett m ot tå nd i uuodkret sen. 

,. 

»Man uell och automatisIe \'olymlwntroJl vid ruudra<1io
mottagare.» 

Över ovans! , ende iiJllnc höll civilingeujör Dilding BjÖl'lc
lund deIl 2 februari ett föredrag i Svens Im Elektroiugenjörs
förenLngen. Amnct blev föremål fö r en 'ynnerligen ultöm
ma nele belJnncIling . . F öredrag ·h1l.11a ren betonade, a tt en för" t
klll ~ s ig mottaga re 1lJ ' s te ha en förs rid a. s ig volymkon troll 
fö r att kuuu:l kommn Lill in rätt. En god automati sk vo
lymkontroll ska ll h1UIa ljudstyrkan pi\. en viss in tiilld ni
Y:l, oberoende av hur den inkommande spänningen varierar, 
D et är m.vcket . v . .t rt at.t il.s tadkomma en såd fln volymkon
troll pil. g rnnd av det stora regle ringsområde, som erfordras. 
Den automali kn vOlymkontroIlen har en förd elaktig invcr
ka n Drl detektorn, i de t deuna kommer att arbeta liled n1\.
go!'lunda konsttlnt ingång 'pä nnin '. övcr- och unflerbela s t
nin!; a v de tekLorn förhindras, varigenom ljudkva liteteu blir 
hiittre. 

Ut rymmet tillåt er ej, flt t vi här niirmare ingå pfl alla c!e 
in tressanta kopplingar och anordningar, som av föredrags
111 llaren beslueyos. 

" 
»Lil,rikt.;ue» 

V'11' ii mnet fö r ett fö red rng av d,ilingenjör }il, Arenander i 
Slo 'khol ms R nl1i oklllbb dcn 13 febru a ri. PI'illciperna för hel
och ha lyn'igslilu iktare sa mt bryggkopplingar och spännings
iÖl'll ubbling:'kopplinga r g nOll1g ingo . BellH"'enheten för al

t ring ay »ö rtoner» ho olika lag a v likrikta r e kla rgjor
des . En redogör lse Him nall e. fö r konstrukt ionen hos de av 
ele l,tricitctsverkcn anyänd:l kYicksilverlikriktal'lla. Vid den 
eILerföljancle (]i slm ssi onen r ecl ogjorde ingenjör Kjörling för 
konstruktione n hos en amerikanska bilrndiomottaga re an
\'liud ppndellikr'iktare. 

Modem torrbatterifabriJm.tiou_ 

Jr 'd lemmarnn i Hadi otekniska ällskapet hade ll1[wdag-en 
den 10 fe brnari nöjet att vara inbjUdna (l , Aekull1nlat'or
Fabriks A.-B. Turlor f ör att be e firman s anläggningar i 
Sllnd])rberg för til1\'el'knin" av to rrbatterier, Pertrixverken. 
Be (j l;:et skedde nnc!er en t id på da O'en, cHl. fabrikationen var 
i full g:ln g-. vn.l'för a norl- oeh ficklampshatteriernas tillbli 
velse kunde följas steg för steg, ända frän lagerlokalerna, där 

lllnnol'l1U med lJrunsten och g rafit förvarades, till det stii lle, 
cHir etiketterIla P< klistrad es de fänliga batte rierna. Zinkbe
hållarna till de enskilda dell1enteu tryCktes i ett stYCke ur 
en rund pUlt. ~ärskilt ·tor \' ikt lade vid isola tiolle n mellan 
flepolurisatorpaketet och zillkcylindern. Elektrolyten har en 
sved ell sa.mlllansiHLning, ."om ger elementet ~är"kilda egen
'kapel'. Kontrolllllä t uing av ba tte ri sptillnin"en uncler belast
ning sker flera gånger under fabrikatiolleu. ::;tirskild Olll
sorg' ägnas piilödllingen av kon takttrå dal'Ila; efter lÖdningen 
ta r mlln med ett verk tyg- gan"ka hå rdhänt i trådarna för 
alt kontrolle l'll., att d - siUn fast ol'denIigt:. Andi'l g-tLr a llt S' 

fo r t, att Illan kllappt binn0l' följa med . De olika handg- rep
pen utföras blixtsnabbt och llled s tor preci ion. 

Efter besöket i Sundbyberg intogs gemensam middag i 
Sport-pala tset under viirrlskap av ACkumllIator-Fa bl'il(' A.-B. 
TUllor. Biil'llllcle r höll l1l[lri_llingenjör C. Asker ctt fö redrag 
om »?'il gm s ynpunk te r pä mouerna t orrba tterier» . Diagram 
visades, vilka kl argjorde inverka Il 11\' den i P erLl'ix-elemeu
ten tluviincla i<[leciulelekt rolyten pil de fii rdiga batte ri erua s 
funkiioIl. Direktören, eiviliugenjör Y. \Yika ruler höll där
efter ett föredrag om ackumulatorbu tteri er fö r unll el'vat
tell sb:'itar, som .\.cklll1l11la to r-Fabriks A.-B. Tudor iiven spe
eialiserut sig Vå . Ett fl ertal tre vliga u-båtslrilder visades, 

»Ball(lfilter eller tOIlJcorreldiou» 

var iimnet för en diskussion i Stockholm R nd ioklnbb (l en 
27 febrmu·i. Ett inlerJlIingsnuförand e höll a v illgenjör W . 
Stockll1uu. Bland fLn nat di kuterades möjlighetenIa till sWr
llingst'ri mOllagning vid nllviindancle a v l11ott'agare, vilka 
låla ä\'en de högre frek venserna kOlllma väl till s il) ditt, 
allts, de frekvens 'r. ,'0111 motsvara de 11ijgre ijve rLollerna i 
lllusiken. Ävenså demons trerades en tran 'po rtabel motta
.rrare lied tonkorrel,tioll, varvid et t flertal utlUnd ska s tat.io
ner togos in r ela t ivt s törning f ritt, det sena r e troligeu till 
stor del tack varc ramanteulIen. 

w. S. 

J,'il'lI1fl. A ug. Jan ssons RadiollYdelning har i dagarna in
flyt ta t i mode rna, t idsenliga lokaler i Stockholm, OdeIlga 
tan 06. I sambaud diirmed hal' firmanamn et ändrats till 
RoAiokornpanLet. 

Firman kommer ~om bittilI s att b llIu en rikllltltig sorte
ring av [lila slag: radiodela r. Säkerligen kommer genom 
delIlla föriLlldl'ing firmans möjligheter att snabbt och effek
tivt betjii lla s ina kund r att i bög grad ökas, i synnerhet 
om ett förstk lassigt la bora torium för provning och trimllillg 

a v racIiodela r ocll mottaga re ä ven lir under inrät tande. 

Ingeniörs!i1'man E lcc /dc, Stockholm, för .nu i marknaden 
halv torra elektrolytkonrl nsatorer a v mii rket T. C. C. Kapa
citeten iir 8 mfd och arbetsspänningen 550 volt (maximi
spänuing 650 volt), Kondensatorerna 11a nluminiumlI ölje. 

.AIB In!le-niörsjirman Fototon, Siockhol-m, för nu 1 mark
naden tra ll.~forma torpl:'tt, speciellt avsedd för ltlgfrekyens
transformatorer. Denna plfit tir n[lgot dyrare ä n den va n
Ii O'a, för nättransf ormn torer och f; ild l'ossla r öl\,sedda plå ten , 
m en den är i gengiild lämpligar e för det ä ndam: l, vartill 
den lir a v ~edd. F ordringarna på p lå t Ull t . ex.. mikrofon
transforma torer äro m,in" a gånger störT iin cl i't det gäller 
niittrl1usformatorer, och fle t lönar sig a t t Hnvtinda den bättre 
pUlten. Ayen li ft det gUller utgflllgs transformatore r, bör den
na plåt kunna kOlllIna i iril.rra. 

Samma firma för i m arknaden membran Lill bandmikro
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foner i stor sortering. Följande tjoeldekar finnas: 1 hundra
dels. 9, 7, 5, 3 och 1 tusendels och 7 tiotusendels millimeter . 
De två tunnas te banden 1/ 1.000 och 7/ 10.000 mm Uro avsedda 
att användas oyeclmde. 

Svcn8ka A l(: t iebola.get Tt'ddZös T elegrafi , Stockholm, till
handahåller nu skalor enligt den nya vi't glängdsfördelningen 
till »'l'elefunken» radiomottaga r e ay 1932 och 1933 .urs 
modeller. En tryckt anvisning f innes, duri klargöres, på 
yad sätt utbytet av statiollsskala verkställes. 

A.ktiebolaget Osram -Elel..:tr(/ Ii c1'kell, S tockholm, har utkom
mit med en nyhet a v s tort intre. se. Som bekant erhå lles 
vid inkopplingen av liks trömsmottaga r e med s. k . r egulator
rör en kraftig ströms töt genom mottaga rrörens glödtrådar, 
beroende prl att r egulatorrörets motstftnd är be tydligt mind
r e i kallt tillstånd än i \'armt. Detta kan t. ex. ha till f öljd, 
att skalbelysningslampan brinner av. För de indirekt upp
värmda rörens ka toder är förhå llandet av mindre bety
delse, ty strömstöten är mycket kortvarig (enligt uppgift 
1/2 sekund ) , varför det ej kan bli fråga om n ågon över
hettning a v ka toden. Vid direkt uppvärmda r ör s täller sig 
saken givetvis annorlunda. 

Osram-Elektraverken har nu kommit med ett nytt r egula
torrör för 180 mA., hos vilke t (len ova n omtalade nackdelen 
är eliminerad. I röret f inns inbyggt förutom det vanliga 
jiirnmot.s tåndet ett urandioxidmotst ll. nd, kopplat i serie med 
jUrnmotstAndet. Detta urandi oxidmotstlmcl ha r formen av 
en kort, svart stav och är monterat upptill i regulatorröret. 
Till s killnad mot jUrnmots tå ndet har denna stav större mot
stlmd i kallt tillstånd ä n i varmt, vilket gÖl' att to tala mot
s tåndet hos regulatorröret bUr ungefiiI' detsamma i kallt 
och varmt tiIls tåncl. (Mots tåndet hos s t.aven är givetvis 
valt med hänsyn hUrtill.) ]'tiljden hUrav blir, a tt strömstöten 
vid inkopplingen av mottagaren försvinner. 

De nya r egulatorrören finn as i flera s tandardtyper med 
olika regleringsområden : 22-55, 5;)-110 och 110-220 volt. 
Benämningen är ,> Eisen-Urdo~» (jii rn-urandiorid) . Uran
dioxidmotstll uc1en kunna även erhå lla s separata, inbyggda 
i små glasballonger med mignonsockel (:I> 'rdox»-motstånd). 

Firma Plodin-Rufhs, StocTcho[m, fUr i marknaden ett me
ta llchaSf'i uwcl dimens ionerna 400 X 190 X 60 mm, utfört enligt 
giingse praxis som ett npp- och nedvUnt U med en höjd av 
GO mm. r detsamma iiro upptagna hål för vissa standard
delar, såsom gangkondensator, spolar, försänkta rörhå llare, 
trallsJorma torer , drosslnr, elektroly tkondensatorer. Chassiet 
är ber ä kna t för en mot tagare med högst fyra rör men intet 
hindra r, att man till att börja med bygge r en m indre mot
tagare och senare u tökar densamma . H iin ' id har mlUl sär
Skilt att ti.llse, att de senare tillkomm ande spola rna ha 
samma induktans som den eller de f ör st inköpta . 

Chassiet användes lämpligen som nolledning för motta
ga ren. Vid liks tröm blir då cha s iet spänningsförande (om 
plus jordad) , varför man få r iakttaga tillbörlig försiktighet. 

Delarnas placering har av firman utexperimenterats. Ge
nom att alla hål äro upptal,'lla, f å r ma n sålunda en plan att 
följa vid monteringen. 

e ha. siet Hr utfört i 1,25 mm jUl'nplå t, som cadmierats, 
varigenom en va raktig blank y ta erhå lli ts . Stabiliteten iiI' 
mycke t stor och utseendet t revlig t. E tt dylild chassi under
Hittar i mycket hög grad byggandet a v moderna mottaga r e, 
drl chas iet oftä är det vä rsta att u tföra för en ama tör. 
Chassiet i fri'tga kan sägas fylla ett länge kä nt behov. 

AMATÖRSÄNDNING PA ULTR,AKORTVÅG. 
Forts. f rAn sid . 71. 

ning blev emellertid gå ng pil gtlllg förstö rd av snöskred och 
stormar. Persona len på observatoriet försöl,te då anvUnda 
s ig a v radion och uppsatte f ör detta iindamå l apparater, som 
skulle göra samma tjänst som luftledningen. Nu visade det 
s ig emellertid omöjligt att få ens en antenn att hUnga kvar 
nnder de fruktansvtirda snöstormarna . Ett försök med kort
vågsapparater och kortare antenner gav samma nedslående 
r esultat. 

P ersonalen hade nästan givit upp hoppet om att fA en 
någorlunda driftsiil,er f örbindelse med yttervi'irlden, då ett 
par italienska amatörer uppenbarade sig. De hade bestigit 
den 2.000 meter höga bergstoppen för att med sina medförda 
ult rakort,'ågsapparater kons tatera, huruvida inte de ultra
kor ta vågorna skulle vara lämpliga som ersättare för en 
luftledning. En autennstump spändes mellan ett par väggar 
i eu av observatorie ts byggnader, och apparatern a gjordes 
i ordning. F ern minuter därefter uppnilddes förbind els e med 
insti tutet C. Mosso, där man ocli:sil hade satt upp en ultra
kortv[lgsstat ion. ' om inomhusantennern.a inte blåsa ner så 
Hitt, kan obse1'\'atol'iets personal nll gUidja s ig åt en absolut 
driftsäker förbindelse med )"t terväl'lden. Signalerna ha 'edan 
kunnat hUras Hnda bort till Milano, som ligger på 13 mils 
a ,"stAnd från obsena-tol'ie t uppe i fjällen. 

I Sverge finns det väl knappas t iinnu Srl mtlllga ultra
kortvilgs~ä ndanc1e a matörer. Åtmins tone ha vi in te hört av 
dem. I Danmark cHiremot synes det, som om intresset för 
dessa vågor ~kulle vara stort. Det omtalas i , OZ», de dan
ska ama tör ernas tidskrift, huru ett pa r amatörer fingo 
tillstå nd att sända med ultrakortvåg frå n Gruudtvigkirkens 
torn i Köpenhamn. Förbindelse uppnåddes PI 17 och ]2 km 
dis ta ns med god ljuds tyrka. 

I Amerika har man kommit Stl lå ngt, att man anordnar 
»Hidden Sta tion Hun t> eller »gömd-sta tIons tii,' ling». vilken 
t illgå r sil, att en lll t rakor tvågsstation gömmes n fl goIls tarrs i 
tel'rHngen, i en lada, en skogsbacke eller dylikt. Frä n sta
ti onen utslinues med jä mna mellanrum signaler, och di\. 
giilIer det. föl' de tävlande att medels t riktantennen avgöra, 
i vilken riktning stationen ligger. En radioklnbb i Sonth 
J er sey anordna de sålunda f örra sommaren en sådan tävling. 
Tjugo tilvlallde stiillde upp med riktantenner och 5-meters
mottaga re och gåvo sig ut i terriingen, medan de dä och då 
sta nna de för att taga s tationens bäring. F örs t efter fyra 
och en ha lv timmars spliIlnande hetsj akt lyckades två av 
de Uivlallde uppdaga, var den gömda stationen var beliigen. 
A.tt en så dan tlivling inte iiI' alldeles utan strapa tser förs tår 
man (Hirav, att de bå da vinna nde herrarna under tii vlingen 
hamna t i en grusgrop och brlint sönder två uppsiittninga r 
rör till motta garen. 

I DE INFRARÖDA STRÅLARNAS REG IONER. 
Forts. från si ll. 74. 

till röntgenstrltlarna fullkomligt oskadliga för den mUnsk
liga organismen och liimpa sig dHrför utmärkt f ör foto
grafering av s~ dana ömtåliga organ som ögat. Även inom 
kriminalistiken och arkeologien har infrarödfotogrllferin
gen viktiga uppgifter. Srtlunda kan den i hög grad under
lät ta avslöjandet av förfalska de dokument och tydandet av 
oliisliga sådana. Det mest uppseeudeviickancle arbetet pA 
detta områ de är fo tograferingen ay den egyptiska dödsboken. 
Den ilr f ör viira ögon i det n:irmaste oliislig, men på den 
infraröda pli'tten framträde r den fyratusenllriga skriften 
klart och tydligt. 

D iirmed [iro de inf r a r öda s trå larnas m öjligheter emeller
tid ej u t tömda . Dcssa s t.r rlla r kunna liksom radiovå gol'lla 
m oduleras och anviindas för överföring a v tal och musik 
på korta distanser. Detta kan ske med tillhjUlp ay synner
ligen enkla anordningar. För infmrödtelefonerillg komma 
dock för niirvarande endast vll. glii.ngder melllln 0,002 och 
0,007 mm i fr:tga, och för alstring av så dana strålar lämpa 
sig alla gasfyllda glödlampor och elektriska llrladdningsrör 
(glimlampor) . 

För modulering av den infraröda IjuskäUan erfordras 
l jus reliier, som utan tröghet följa de tonfrekventa s tröm
varia tionerna, såsom tl'fldgalvanometrar, sllegeloscillogmfer, 
kerrceller eller glimlampor. I fig. 2 v isa s principscllemat 
f öl' en infraröd telefonisiindare med kerrcell . Den bes tår av 
en mikro.fon e med tillhörande mikrofonförstiirkare f, vil
ken lir ansluten till kerrcellens tyrplattor över cn anpass
ningstra nsforma tor t. r ser ie med cellen ligger e tt ba tteri 
d, som lämnar den erforderliga försplinningen, omkring 600 
volt. När man talar i miluofonen, varieml' spänninge u pli 
s tyrplattorna i takt med ljudimpulserna, och i samma takt 
s tyres ljusstrålens intensite t. a är ljuskiillun, en 100 watts 
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nitralampa, och b är ett filter, som utestänger det synliga 
ljuset. Med en dylik sändare kan man även vid disigt väder 
öyerbrygga en distans på 5---6 km. 

Betydligt enklare iiI' det att modulera en glimlampa med 
tillhj ä lp av ett elektronrör, såsom fig. 3 visar. Som ljusrelä 
bör man välja en lampa av kratertyp, en s. k. punktglim
lampa , vilken inkopplas i förstärkarrör ts anodkrcts, i serie 
med ett förspänning 'batteri dl Pll c:a 200 yolt. nöret modu
leras pli vanligt sätt med mikrofonströrnmell över en trans
formatur tI. f är mikrofonförstlirkuren oclL g ljusfiltret, 
som kan utgöras a v ett glasldirl , fy llt med kolsvavla, i vilket 
lösts något jod, eller aven tunn ebonilski\'a, som genom
sHippeI' infraröda striilar men utestänger synligt ljus. 

Det viktigaste organet i mottagaren iiI' den ljuskiinsliga 
cellen, som omvandlar de infraröda str1\larna i elektriska 
strömmar. Härför I an man använda selen- eller tellurceller, 
som sen sib iliserats för infrarött ljus, så att den maximala 
känsligheten förskjutits till ett område utanför den röda 
delen av spektrum. En å dan cell ~ser» alltså de mörka 
vä rmestrå larna, och sä r skilt liimpliga fUr experiment med 
infrarödtelefonering ' ä r o de s. k. thaUofidcellcnw, som genom 
behandling med tllalliumsulfid gjorts sä rskilt känsliga för 
det långvågiga ljuset. 

Till höger i fig. 3 visas principschemat för en enkel infra
rödmottagare, vilken utgöres aven thalliumsulfidcell b, 
mtmterad i brännpunkten till en parabolisk reflektor p. 
Cellen är seriekopplad med ett batteri d2 och ett högohmigt 
.motstånd m2. Då den triiffas a v de modulerade infraröda 
strå larna, ändras dess motstilnd i takt med talströmmen. 
I den yttre strömkretsen erhållas ekviYalentlL strömvaria
tioner, vi lka över m~ framka lla et t var ierande spänningsfall. 
Impl1lserna ti llföra V2 :9 galler över en blockkondensator c 
och f örstärkas ytterligare i lligfrek enssteget V3. 

D en b sl ri vna mottagaren iiI' en motsvarighet till de 
~ el efantöron», som inom luftförsvaret am'ändas för lokali
seriII'" av flygplan. De bestå av riktade mikrofoner, kombi
n rade med optiska eller akustiska indikatorer. Inom pa
rentes kan nämnas, att tyskarna redan under v:iI'ldskriget 
för samma ändamål begagnade riktade infrarödmottagare, 
vilka på flera kilometers a"st[ll1d reagerade för. trålar, som 
utgingo frå n de upphettade flygma kinsmotorernll. De ut
gjordes av Ilögkänsliga termoelektriska instrument, s. k . 
boZometra1', vilka voro placerade i paraboliska reflektorer . 

De infraröda strålarnas förmåga a tt genomtränga dimma 
gör dem synnerligen användbara inom navigatiunen. Vid 
h amninloppen kunde t. ex. uJlPsättas ett system a v infra
r öda fyrar som utsände bestämda morsesignaler, avsedda 
att uppfångas Uled rik tade mottagare på fartygens kom
mandobryggor , Samma betydelse kunde strålal'lla få för 
flyge t, om man vid landningsplatserna in ta llerade infra
röda s trå llm tare, som i d imma vUl'l1ade piloterna för ra 
diomaster och a ndra farliga hindcl' . A tt sådana a n Iiigg
ningar iiro i hiig grad plIImIlatle bevi a dc talrika kolli
sionsolyckorna i flyghamnarna . 

I regel mäste den ultraröda bäl'\'ågcn modnIeras med ton
frekvens och mottagaren k[insliggöras föl' bHrvågor med 
just denna modulationston, även niir de infraröda strålar
na am 'ä ndas f ör hemliga alarmapparater ; i annat fall kan 
appa ra t uren pt verka s av i nHrheten befintliga värmel,äl
101'. Modul ring n sk r med en motordriven h t"tlskiva i strå
lens väg. Härigenom >sönd rhaclms» vågorna till en liimp
!ig frekvens, till vilken liYen mottagaren iiI' a vs tlimel. Ljus
ldillan är monterad i bl·tiUllpuukten till en konkav spegel, 
så att de utgående s trftlarna bli para llella och riktade lUOt 
eu likmU1de spegel pli. mott.agaren. I mottagarspegclns bränn
punkt sitter en ill f rarötlkänstig fotocell , till vilken iiI' kopp
lad en speeia]försHirkare och n lik riktare, som i sin tur 
är ansluten till ett tidrelä. Det t a relä iiI' så konstruerat, att 
det kopplar in alarmklockan föl' t sedan stril. len under en 
kort tid varit avbruten. IIHrigenom undviker man att 
Idoekan slår alarm ii ven för insekter, som flyga förbi ap
paraten. Med tillhjälp al' plana metallspeglar kan strålen 
reflekt.eras några gånger fram och tillbaka genom rum
met samt ledas förbi fönster, dörrar och kassaskåp m . n1., 
varigenom erh[tlles ett »osynligt staket», som man ej kan 
passera utan att slå alarm. Dessutom kunna siindaren och 
mottagaren döljas, så att inte ens personer med noggrann 
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kännedom om de lokala förllållandena kunna taga sig förbi 
spärren. 

Första gången en infraröd alarmanordning sattes på prak
tislm prov yar förf. veterligt prl Persiska tställningen i 
London för tyii år sedan. Där yiga!1es bl. a. en utsökt kol
lektion kronjuveler, och genom ett anslag tillkännagavs, 
att man sknlle hålla sig på tillbörligt avstånd från dyr
griparna. Men så kom Pl'insen av Wales på besök, och han 
observerade ej anslaget utan böjde sig fram över montern 
med den påföljden, att ett halvt dussin polisbilar snabbt 
anHinde till kå deplatsen, Sedan de s ha talrika alarmap
parater installerats i museer, banker och filngelser på oli
Im platser, bl. a . pli Fredriksbergsllluseet i Köpenhamn. 

Det var den skotsIw televisiousexperten J olm L, Baird 
som f örst kom pfl iden att »televisera» ett föremål med 
infra röda stråla r. Häl'för använde han en vanlig televisions
sändare, men Hit strålarna innan de passerade analysatorn 
gll igenom en tunn ebonitsidva, som bortfiltl'erade det syn
liga ljuset. Det frän föremålet refIek tel'l1de infraröda ljuset 
uppfångades aven specialfotocell, och med en normal tele
visionsmottagare kunde han förevisa bilder a v personer, 
som televiserats med osynliga strålar. Diirmed halle han 
uppfunnit en metod att se i mörker. 

Genom experiment med insekter har förf. kommit till 
den övertygelsen, att myrorna jämte flera andra steklar 
troligtvis kunna »se i infrarött». Om sfl är förhlillandet, 
reagerar all tså näthinnan i deras ögon för strålar, som 
ligga utanför människans synoIl1råde, och hela naturen ter 
sig h elt annorlunda för dem än för "åra ögon. En myra 
med människans intelligens skulle sålllIllla utan svårighet 
kunna läsa den omtalade egyptiska dödsboken. Bxperi
menten med insekterna gav mig iclt'in till det »myrögu», 
som jag Ilär skall beskriva, (Se fig. 4.) Det besb r aven 
lampa a, en lwndcnsor el och ett filter f, som endast ge
nomsliipper infraröda strålar. Dessa genomtl'iinga föremålet 
t , ocll genom objel;:tivet p projicier as på den roterande nip
kowskivan nI en för Yårt öga osynlig bild. De st rålar, som 
passera genom hå len i skivan, träffa den infrarödkiinsliga 
fotocellen c, som successivt omvandlar det osynliga ljuset 
i elektriska strömmar, och sedan des"a förstlirIds i e till
föras de glimlampan g. Genom nlpkowsld"an 112 samman
sättas slutligen bilderna på känt siltt, Emedan båda sld
vorna drivas av en gemen am motor m, erfordras för syn
kroniseringen inga särskilda anordningar. Bilden kommer 
att stå så stilla i bildfönstret, så att man med vanliga 
plåtar kan fotografera föremålet, som blir synligt på glim
lampans ka tod. 

I f i"', 5 visas slutligen en televisor för analysering a v 
fö remål i mörker med infraröda strålar. d är den infra
röda ljuskällan, b filtret, c den infrarödsensibiliserade fo
tocellen, g för tlirkaren och e glimlampan. Som sänuarana
lvsator a nviindes en 11lpkowskil'a f med spiralformigt an
~rdnade linser under det a t t mottagaranalysatorn utgöres 
a v en skiva med kvadra tiska h:'\l. 

Vignettbilden visar en alldeles ny apparat, en navigations
kamera, uppställd pu kommandobryggan till en atlantångare. 
Med denna lwmera tagas fotografier av t. ex. hamninloppet, 
då s:'\ stark dimma råder , att navigatören ej ser det minsta 
av hamnen. Pläten exponeras och framkallas automatiskt i 
kameran och blir strax dlirefter synlig i fönstret på baksi
dan . Fotograferingen sker givetvis på infrarörlldlnsliga plåtar. 

SELEKTIVITET GENOM FER.ROCAR.T. 
Forts. frän siu. 76. 

bända upp det övre beUlgget, varefter fjiidringen hos det
samma blev tillfredsställa nde. 

Band/,Uter som t-illsatsenhet. 

En vå gHilla hjiiIper endast, då man vill utesUinga en kraf
tig s tation för att kunna höra svagar e stationer. En1eller
tid brister den lUdre mottagaren ganska ofta i förmågan att 
skilja de utliindska statio.nerna åt, l synnerIlet då man 
vill höra en station, som ej hör till de starkare. Ett sätt 
att rflda bot härpå Hr a tt utbyta första kretsen i motta ga
ren mot ett bandfilter, avstämt medelst en 2-gangkonden
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sa tor. Enklare är att tillsätta cn enlla sW mu krets enligt 
fig. 4, m en man bör d~ helt UJll1giva förh oppningen om att 
kunna åstadkom ma e tt bandfilter. Detta hindra r ej att 
selektivi teten kan bliva till och med :större lin med ett band
filte r , men klaugfiirgen hos ljudet blir gärna mörk, siir
skilt vid Iflllgt driven :1terkoppling. Detta lite r igen är in
tet a tt hänga upp sig på, ty den mijrka liJangfiirgen kan 
göras ljus och na tu rlig genom toukorrektion jJft l:"tgfrekyens
sidan, t. ex. genom anvli ndallue a en s. k. tou lwrrektiolls
transforma tor. 

Vill man ej anlita denna senare utväg, filr man välja 
a ltemativet att utbyta första kretsen i mo ttaga ren mot 
ett lHLndfil ter , beståelIlIe av två inhönles matchade spolar 
uch en noggrant trimmad 2-gauglw nden:ator. Ett dylild 
brwtlfil te r, besluivet i Populiir Radio ur 3, H)33, visa s i 
fig. 5. Att använda två separata kondensatorer för av
stilnlllillg av bandfiltret gi'tr hdt enkelt ej . 

Vigllettbilden visar ett modern t fcrrocart-bamlfilter ellcr 
rättare sagt spolaJ:lla till ett dylikt, inrymda i en ocil sam
ma skiirll1bnrk. Till höger se,' spolsystemet llled yåglängds
omkopplare, u ttaget ur skiirmburkcn, till viin. tel' summa 
spolsys tem med ·kärmburk. Samma ferroear t polar säljas 
även u nder nalllnet »Ajax». 

Ett banufilter med vanliga spolar m edför alltid en för
lust. i signalsty rka, d1\ det inkopplas i ställe t för första 
s tiimkretsen hos en mottagare. 'lic! ett banUfilter lied fe rro
cartspolar hlir förlusten i sigllalstYI'ka mindre, samtidigt 
SOIl1 selektilTiteten blir större äll med vanliga spola r . En 
(leftergiYlig fordran iir emellertid, att man använder en 
gangkondensa tor f rå n en vederhiiftig f irma, s1\ att man 
kan yara siiker P:I, att den nppginm tolera nsen verkligen
hu lies. Det ta är nv mycket st.örre betydel e ,~id f errocart
spolar lin vid vallliga spolar, cmedan aystämningen av var
je enskild krets blir betydligt skarpare. 

AMATÖRTIPS. 
Forts. från sid. 79. 

ges i reo-el belastningsyärden i watt på mot ·tunden och I)rOV
spänningar i volt liks t.röm pii konden ~at:o rerna. De~sa upp
gifter liro av stort vlinle för a,lI1atören. Antag t. ex., att en 
viss kOlldellsator i bc"kri\"lling ,'n uppgiyes t ill 2 mfd och 
1.500 V = (1,;;00 "olt likström). Rar man da en kondensa
tOl' på 2 m [d ligga nde, Yilken ej iir sWmplall m d ni'tgon 
pron;piinning alls, Yet mun , att (Ienna kondensator ej bör 
insätta s på den ifrilga nuHncle platsen i mottagaren . Diir~ 
emot kan (len möjligen (]1I"ändas Ilä en plats, där ell!i.-.t 
materiallisttlll forlIras en kondensator med endast 500 yolts 
pro\'l;piinning, med a ll säkerhet om el ' t blutt gä ller att 
ö"erbrygga e tt katodmotstflnd. 

Sti'lr det i materiallista n, [ltt ctt "i s;;;t mots tå nd ::;kall vara 
pil 0,5 wat t, k:pl man utan oliigenhet ,U1,~ända ett mot"W nd 
på l watt eller 5 watt ellcr iinnn mer, blolt motswndsvih
det är detsamma. Däremut kan ett motstånd på 0,1 watt 
ej flm'änlla s !lä rlenna plats, ty det komm(~r att överbelas
ta s och ev 'ntucllt briinnas upp. Enda undantaget, där man 
ej fi'tr ta ett mo!.sl':lIld yilke t om hels t med högrc~ watt
siffra i stä llet för dct angiYna , är, MI. ett »meta lliscrat» 
m ots t'-lI1d specificeras. Delta betyder niimIigen, a tt mot
st;lUdet ska ll va ra incluktiulls f ri tt och at t ett trådlindat 
mot ·tä nd a ll tSll ej kan a l1\'i.i nIlas. )fot"ttl ndet mtls te iblanel 
ii\'en vara möjliga s t kapaeitet.'fTitt, i Yilket fall den »111 e
talli ser alle» typen iir . lirskilt llimpli g. Loewe-motstånden 
utgöra ett exempel PI motst:"lIlcl av denna typ. Cliller de t 
blott att få et t indl.lktionsCritt mots tancl, äro »massamot
s tåndell» liku anviinubaru. D c, . 'U ha elt lI1o tstå ndsclement, 
pressat av någon i>yagt lellande ma -·. :l . 

SUPER 4. 
Forts. f rån sill. 84. 

a v chassie t , som iir spiiunill.gsförande. Frolltplatta n fast
h fl lle' vid eha "siet genom fa stspänllingsmuttra rna på It. 
och R9, 

Följande ledllillgar sidirmas : lecl ningen frilll kontakt 3 på 
:lIF~ till Hs och R9, a uocl leclningen från Va till C19 oeh R14. 

POPULÄR RADIO 

Från kon takt 4 [l,l ~,n'l drages en tunn koppartråd i grov 
skiirmsystoflex till riire ts V2 styrgaller. Rörens v, och V2 
styrgallel' iiro a nslntna till tO l1pkontakte rna. 

I mont rin~splanen [iro u tgtlngst rall sforma to rns sekuIl 
därkoutaktcr miirk ta 0, l, 2 etc., beroende på att utgi'Ulgs
t ran sformatorn i mOdellappa raten hade f lera Olllslittnings· 
tal, 

r~cdlliuga rua med pilar, märkta S, gtl till statorerna [l ' 

reSjl, sck t ioner av gan~kondell sato l"ll. r,edninga ma mäl"ida 
R gå t ill rotoremrl och liro Iöllda ti ll de enskilda rotorernas 
kon taktfjiiclrar. 'I'ill sta tom ptt Ca gä r elen ledniug S uneler 
chassiet, som iir ansluten till ue bfld tt parallellkopplade kon
densatore rna C7. 

Ob"en 'e l'as lJör, att ganglwndensatorns tre rotorer ej äro 
»jor<ladc» till en ge mensam punkt e ller genom kondensato r
stath-et t ill chassiet, utan dc ä ro separat jordade och a n
slu tna till r esp. spolar. 

Alla konclcn:-atorer, om föra högfrekvens eller mellan~ 
frel"'ens, böra va ra iuduktionsfria. D ylika kundensatorer 
f inuas nu allmiint tillgfingliga i markuaelen, 

Det är ay s tor yikt, att metallhöljet på skännsystofl exen 
jordas ordentligt till ehassiet. 

I montel'ingsplauen t ill chassiets undersida äro visaele små 
bryg.~or av bolemde mater ia l, yilka uppbära ett fle l·tal av 
mot 'Ulnd n i al)pa ra ten. Dylika br yggor med t illhörnnde 
montcrin;;slImtel'ial s;ilj a av A.-B. Ingeniörsfirilla n Fototon. 
D e unuerlä tta i hög gra d mon t ringen av cleysa S'lllådelar i 
mottaga ren och iiro dlid'ör viiI vä rda a tt komma till un
viindning', 

Ohserveras bör, att alla kOlltakthylsor medelst bussningar 
iiro isolerark f r i,in chassiet. Det, enare är späul1illgsförande 
( .·Wr i direkt lwnta k t med nätet), varför tillbörlig försik
tighet må~te iaktta gas, om mottagaren skull provköras utan 
IflU H. 

JlloUa{j(/rC11 8 tril1mhl{j. 

Trimningen a v »,'U l er 4» m it "te utföras omsorgsfullt. Kågra 
a nvisningar för t rimningen kola hUr lämna '. 

i'lIe l1 anfrek ,'elvtran ~formatore rna Ila tre justering ' s~ ru
nu'. Dc båda stör ta 11fl,erka t runsforma orernas stiim
kondensatorer, umle r det den millsta regle ra r kopplin"skon
d >n "ltOI"l1 . ~Ied skrllven helt uppSkruv ad erhiUlcs lösaRte 
koppling. d. v. s . stö rsta selekl'i,'itet men ~amtiuigt ga nska 
mörk t ljud. lilan m:1ste dUrför göra en kompromi ss m ellan 
selek t ivi tet och ljudk'·ali tet. 

Innan t rimningen p:'lbörja , mi'tste koncleusa torn 10 kort
slutas, ya r\' iel den a utomaU "lul volymkontrollen sät. tes m' 
funktion. Klinsli o-hetcn regleras n u med R~. Utan at t denlHl 
fli rsiktighets:ltgiird m ed kortslu tningen a v CIO är företagen, 
går mo tlagaren ej a tt trimma. 

B eg-Ieringsskru va rna för mellanfreln-ensbandfiltrens kopp
lingskonrlentia tor skl"llvns helt i bo tten, så att avstämningen 
a v ' mellnnfrelnensförsWrlmren blir så bred som möjligt. 
Skrm'a rna till a \', ·tlill1uillgskondensa torerna ställas i ett me~ 

delllLgc. Ga ngkOlldcnsatorn. trimkonuen~, torer skruvas först 
i botten (max. ka pacitet), ~' a reEte r oscilla tor trimrnern (när
mas t panelcn) sJnnva ~ upp 'h va rv och de t,'å övriga t rim
konden,'atorern rt l van'. R, nides in till niira full käns lig
het uch Ro ställes i miltliige. Under det gangkondensatorn 
l:l llgsamt vrides frEtn minimum till maxilllnm inom kortvll gs
omwdet, pro,'a r ma n med olilm inställningar på oscillator~ 
trimmcrn, t ills en sta tion kommer in. Därefter justeras så , 
viii rnellnnfrekn~nstrallsformatorernas som ingå ngsband
filtrets trimkondensatorer. Den slutliga f intrimnillgen för 
tag'c: 111\. en station mella n e:a 225--250 meters våglängd, 
och här justeras samtligu, trimkondensatorer, 'l' illvägagållgs
sätle t va r beskrivet i samband m~~d »Sl1per 34». 

Till kondensatorerna C7 och Cs kunna med fördel halv~ 
yarialJla IWllclcn atorer an viinda s, ,'Eka ge större möjlighe
ter vid injuster ing- av cnmttsa ,·s tlinmillgen. 

U C!lIlI(t.torriir till »Lik811·um stHta.'II », 

I r örtabell el1 I' ill kon t r uk tionen »Likströmstvåau» l Janu' 
arill\lll1ret var Hu gh'et ett r egula to rrör , 180 n, vilke t rör 
emeller t id ,:cnare \'i sat sig ha andra data iin de i rörkatalo
gell l.lflpgiYna . varför ch, !; e j kan all\' ändas till konstruktio~ 
nen i fdlgn. . 

Nordisk R otogravyr, S tockholm 1934 
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III rOPUL~U UADIO 

Kopplings-scl)eHla oel) 
Byggsatser! 
, O. 17 , -t rt;r, 3 lUt' t~a r. Di:-:tHl\ ~moU:'IP.':!l'r! fiir \ ' ~ixeJ

~tl'Örn. hypcr:-;p!t'lnh Elll' OlW· mollag-.:..Il'<', lneu 
:-> tAlion:-; ll uml1 och (' It f1 c rlHl tcknbka finps ~er, 
Ilwd fl'am g':l ng' konkurrel'ilndc med superk opp
Iill~al', (llwk ej lTI f' d d C'ssas na ckd e1ar . Byggsat~ 
med r ör kronor ~!4R: 60. 

, ' , Il. 2 rör, 1 h:r e t s. L()l~nl - och I)i ~tan~lI1ojj:1 .r::lr c fÖL' 
\'hx f'l ström. är llfru stna TI1ed hdg-kilJlslig ~ kiirm 
g-a J] r rcl r-te l, tol'. StorH irnplIlser kan p u lä,gg-us 
s l rn:alll"f'!: oc h di R rorfj()ll ~f ri likriktnin g er luU 
las. Kiinslig lH'li;1l lir 1 ~ g g r :-:tö l'l'e än ho~ PIl 
t ri odtletektor 0l'11 ger e n l'l gf rckycn ,rörstä rk

ning mo tsvarande 2 nlnlig-a rnot :-:t;III USl'Ör. Ett :15 ~ ta l ut ländskA 
::;ta tioner kan lllotLag-a::-;. Jfl E'll hög: ta ln rcstyrku. B ygg:-: ats nlcu rör 
kronor 15-1: 2;;' Enkl a re bygg ' at~ u tan dross lar kronor 131:-, 

L , 7. 4 rör, 2 krf"lhUlr. Dis t:1n s lUotta g are fijr lilH.tröro , känsligbet SOUl 
Y. 17, B,\'ggsa t :-\ med rör kronor J88: 10. 

L. 7. spN'inl. 3 rör , 2 lnetsar. Byggl:'at:-: rneu rör h,ronor 1iO; 50. 
L. 1. 2 ri')r. 1 l<TetA, Lol..::a l- och Dist an:-:moUag-,ll'c (Öl' likströnl, IGin s1ig

het som y, 11. Hy g'g':-:ar:-:: med rör ]<I'onor 10-1: 'W. 

Aterfö ..,'i ljul'o erhöll" l'lluatt. 
Ett flertal andra sC' h e mol' föl' s tör re och mil1l11'e lllo tt:l gal'C finnes 

utl'xperim cnteraue. Pr s t. 1uonor 2:-, 

FLODIN· 'RUTHS 
Stockholm, Biblioteksgatan 1 2, (mitt emot Rada Kvarn) 

Telefon: 201239 , 2012 07 

PHILIPS KRAFTFORSTARKARE 200 W 

med kraftrör MB/2oo, likriktarerör 1200 (samt l st reservrör) 

ingångsförstärkare med E 408 och likriktarerör 505, sälies av 

en händelse för 900:- kr. Event. kunna rören säljas separat. 

IN GENJÖR Å. NILSSON, HORNSGATAN 65, STOCKHOLM 

Bort med störningar 


Typ 00 

B & o Störningsskydd 
hjälper Eder alltid 

Anbringas på vilken störni ngskälla som helst 

BANG & OLUFSEN A/S 

STRUER 
T e l. Stat. 6 

KÖPENHAMN 
Toldbodvej 14. Tel. 8895 ~ 

SEM 

Nät-Transformatorer 


Lågfrekvens· 

Transformatorer 


Drosslar 

för radio 

I varje önskat utförande 

AKTIEBOLAGET 

SVENSKA ELEKTROMAGNETER 
ÅMÅL 

Telegramadr.: Magneter - Telefon : 104 



Rör 
Motstånd 
Potentiometrar 

Satars pr,islista med alla de 
senaste nyheterna nu utkom
men och sändes på begäran. 

utrustning i världens 
förnämsta radioappa
rater tack vare deras 

tillförlitlighet och 

AKTIEBOlLAGET TRAKO 
REGERINGSGATAN 40, STOCKHOLM 
Avd. RA 

Radiohandboken 1934 
Fullständig förteckning över a lla euro

peiska l'undradiostationer. dera!'; an


ropssignaler, ang. deras 11 tsändningal', 

porträtt av hallåmän. I'åglängdstabel

ler, tidssignaler m. m. 


Pris endast Kr. 1:50 
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