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Drosslar 

för radio 

I varje önskat utförande 

AKTIEBOLAGET 

I England ha sedan åratal 
tillbaka 2-volts-rören varit 
populära och redan så tidigt 

som för omkring 10 år sedan 
började Marconibolaget till
verka dylika rörtyper. Bakom 

den nya serie 2-volts-rör - bl. a . s. k. klass 
B-rör -, som Marconibolaget nyligen fört i 

marknaden ligger sålunda ett utvecklings
arbete och en erfarenhet, som borgar för god 
effekt och god kvalitet. Marconis originallista 
- av vilken ett utdrag här nedan meddelas 
finnes att tillgå hos närmaste radiohandlare. 
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Ultrakortvågen 
blir a lltmer aktuell. :\tir teied ionen en gaIlg 
kommer hos O,', ', kOm[llCr den med ull suunoli!;:
het pii ulll'a kortvl g, Dct gä ller för amatören att 
i Lid slitta sig in i tekn iken på dessa vftglHl1 O'der , 
SO OI iiI' gunska olik eleo på de högre \'[lgliingde r
na, I förcg:"tellde nUlllme r hnrl ' vi en ar t il,el 0111 

»ApparaLteknik P'I ultrakortvrlg», I detta nummer 
komma \' i ID ' d {'ll komple tt kons ll'uktiOllsheskrh' 
l1ing ti ll en u lt rakorl\'å "' -'sänclare, Var ocl! en, som 
ta gel' clel av b skriyning 'Il, skall medgiva, att {'il 

dy lik siiudare ej hel!ö,'er vara så mi1rkvilnlig, Den 
;11' til l och med iJyggd a v h elt vanliga nldioLlelflr. 
Till a\' s Liimningen kan mun an \'iillda en vanlig 
nilil,:ol1dcnsator p:'l 450 eller JOO ID, val'\'icl ro
torn euua:t in\Tides I'iU en liten del. Det är dock 
fönl ela k t iga re at t anvHudtl en spe 'ialkondensa
101' med må förlu ster. l\Iot: val':1l\c1e giiller OlD rör
hitlla rcn, 

Yi JiiJl1un i de tta !HIllllllcr cn utförli«are besk"riv
uing Ö\- , r oktorlel1, det nya iJlanc1röl'et f ör super 
ltcterodyner , \' ilket "nart t orrlc bli tillgiiug'ligt i 
lllarkuaclen , en i föreg::lpucle IIUU1lU r heskrivna 
hexoel -trioelen kommer ej i murkna den bHr i lan
det, at.minstone ej förrii n liingre f ram. Oktoelen 
utgör en betyelel 'cfnll f örbUttring rn' blal1d ilexo
elen, Den är även )i·itta re a t t .f å att fungera lin 
l1e.xodell , vilket ur fluw törsynpu nk t sett är ett 
stort pin . 

Populär Radio. 

EFTER TRYC K AV ARTIKLAR H EL T ELLER DEL VIS UTAN ANGIVANDE AV KALLAN FORBJUDET 

Et t radiofabrikat, 
som Populär Radio har kunnat rekommen

dera, kan Ni köpa med fullt förtroende. 

Säg att Populär Radio rått Er att köpa det. 
a

Gynna i Ert eget intresse vara annonsorer. 
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klass B-kopplingar tillhandahåller 
Svenska RadioaktiebolagetKLASS B Till 

TRANSFORMATOR Typ L. 21 •...... Kr. 9:
HÖGTALARE MED TRANSFORMATOR Kr. 35:
(Permanentdynamisk), 

Med varje transformator följer ett kopplings-schema, 
efter vilket man kan tillverka en ypperlig batterimot
tagare, vars driftskostnader endast bli en obetydlighet 
högre än en nätmottagares. Denna batterimottagare får, 
rätt utförd, en härlig ljudkvalitet och är i de flesta fall 
mera störningsfri än nätmottagaren. Den är utan gensä
gelse den bästa tänkbara lösningen av mottagarfrågan på 
sådana ställen, där elektrisk ström ej finnes tillgänglig. 

SVENSKA RADIOAKTIEBOLAGET 
Malmö - Göteborg - STOCKHOLM - Sundsvall - Örebro 

KONDENSATOR TYP L-34 

Helt inkapslad eL Box 
av stålplåt eL Kullager 
eL Frekventa isolation 

Kondensatorerna avstämda till 
den beräknade kurvformen med 
en tolerans av 0,5 ,! ',/lF ± 0,5 % 

Generalagent: Max Johnsen & Co. A.6B., Regeringsgatan 20, Stockholm. Telefon 118169 
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Farliga mottagare 
Köp endast S-märkta mottagare! Icke S-märkta apparater medföra stora risker för ägaren. 

S
t , r man infiir nlle t av radiomottagare, bör 
mall al dri g reflektera på en sådan, som ej 
tir fÖr .'edu ID d S-miirke. Detta gUller ej bat· 
tCl'imottagarc, enda:st niltmottagare. S-mär

ket garanierar intet i fråga om mottagningsegen
i-ikaperlla. Det utgör endas t en garanti för, att mot
tagaren kan anslutas till nätet utan fara för olycks
r,tll och brand. Blott köpnren yet, vad S-märket in
JlelJär', ligger det dtirWr i hans eget intr se att tillse, 
a tt den appar'at, Ilan köper, iII' S-miirkt. 

:.\Tatudio"tvi borde inga sådana mottagare Hl säl
jas, . um medföra ri sk för brand och olycksfall, men 
iin n u så läIlge fin nes här i landet iIIgen laglJestäm
mel -e om fÖl'bud mot för. ~Uj ning a v dylika appal'utcr. 
Emellertid tor'd e i nom kort framkomma förslag om 
statjjg quktorisering av. Sven 'ka Elektriska Materiel
kontrollallstalten; som utför S-märkningen, samt för
bud mot a nvändande av icke godkänd elektrisk ma
teriel . D~irför böl' det ligga i varje radiohandlares 
intre a tt ej enrrager< sig i affärer med underhal
tiga radioa ppat'ater - O h som sl'lclana kunna ntan 
Yidare alla icke S-I11~irlda nätmottagare betraktas 
som inol11 kort kunna bli osäljbara och dessutom med
föra riske n a,- r iitt ligt ansvar. 

Allsvarskiiunande och lojala radiofil'mot' befatta 
sig ivetvis ej med försiHjning av dylika apparater, 
men ett faktum är, att i svenska marknaden före
konulla icke godkiIuda niHmottagare, både importe
rade och av inhemsk tillverknillg. Det är därför av 
vikt att komma ihåg, att en nätmottagare, som ej 

iir godkänd, kan vara livsfarlig och brandfarlig. Var 
och en, :som inköper en apparat, hör därför förvissa 
sig om att denna bill' materielkontrollallstaltens god
kiinningsmärke. 

En med ovan~tående niirbesläktad hå"a i.\1' elen om 
S-miirklling ay hemhyggda radiomoUtlgare. Yi vil 
ja. på det varmaste anbefalla varje amatör a tt låta 
besikiioa sin egenhiIndigt tillverkade mottagare och, 
om sä erfordras, ändt'a den, så a tt den kan S-mtirkas. 
Själva skoJa ,-i med hiinsyn till konstruktionsbeskriv
nillgarna ha n r u ppmärksamhet rikt ad på sak n . 

n et fi nns en hel del radina1'fiirel' och ih-en am<
törel' , som tilh-el'ka nätmottngnre i mil1llt'e ska la för 
försitljnillg, Frugan om licensiering av dylika mot
tagal'e skola ,' i hiir j ingå p,. Möjlighe t finnes 
(lock att ordna den saken. Emellertid ~ir el t kJart, 
a tt den som Lill\-erkar och säljer en n~itmottagare 

utan att 1 ~lta besiktiga och S-llläJ'l;:a densamma, P' 
tager sig ett mycket stort alls,'ar. lIan ,'·t ej, under 
,-ilka förhållanden mottagaren kommer a t t am-än
tIas. Ett litet harn kan sti cka in fingl'at'l1a i appa
raten och f å ström genom kroppen. En duk, som läg
ges ovanp[l mottagaren, kan komma för nära tt 
oskyddat och med alltför klen tr[lcl u tfört nhtmot
stånd och fatta eld. 

En ama tör, som tilh'erkar en nätmottagare föl' 
eget bruk, har j n möjlighet att ,idtaga vi sa försik
tighetsåtgiirder i berörda avseenden. Han är också 
fnll t me(l\'eten om riskerna, vilket däremot i rf'gel 
icke elen person är,soDl köper en mottagare. 
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Amatärnyheter 

Svenska Radioaktiebolagets byggsats för klass B-mottagare. Specialtransformatorer och 

permanentdynamisk högtalare. 

K
lass B-föl'stäl'karen är ingen lätt sak att 

I kOlIlIlla l . ndel'fund med. Skall am~tör:11 
köpa delarna till densamma ,"ar for SIg, 
,"ill det till att han känner klas: B-syste

met i grund ' u, för att result.atet ej skall IJli ett helt 
annat än det han frun hörjan tänkt sig_ Drivtrans
formatorlIs omsättningst.al skall väljas med hänsyn 
till anodmotsHndet (inre motstftndet) hos drivr'öret 
samt ga llermotståndet (motståndet gaLler-O'lödtråcl) 
hos klass B-röret. Utgångstransformatol'lls olllsiitt 
n iugsta1 väljes med h iiusYll till in re mots!.. ndet hos 
kJass B"röret samt högtalarens mots tånd (dxel
strömsmotsh ndet hos talstl'ömspoleu). 

Dl'i,-stcg'et, d . v. ". chinöret luecl transformator i 
anodkrei!;cn, kan i detta faLl ej beteaktas som ett 
'usk ilt för:Uil'karsteg, St som är fallet ,'id en vanlig 
försWrkare med sp~iuuingsfö rstärkarsteg före slut
:·teget, ntan dri,"steget vid kla ss B hänger intimt 
'amman me.1 slutstcget. Detta beror på, att vi häl' 

ha att göra med effekttörstärkning iixen i drivsteget, 
ej blott i sintsteget, och orsaken hä rtill är, att slut
röret arbetar med gallerström. 

Effektiv kOPlll!ing rllcd skäl'lngall enlet ekto·/". 

I a rsikt att för amatören underlätta uppnåendet 
av ett gott r esultat med klass B-kopplingen har 
Svensim Hadioaktiebolaget i marknaden u ts läppt en 
hyggsats, innefa.ttande de viktigaste delal'lla, näm
ligen cll'i \'transformator, utg: ngstransfol'n1<ltol' samt 
högtalare. Sat. cn är dimensionerad föl' i\1arcolli-l'örel1 
L 21 och B 21 som resp. drivrör och s lutl'öl'. tgftngs
transforma tom iiI' sammanbyggd med högtalaren, 
som är en elektrodyuamisk högtalare med perma nent 
fåltmagnet. 

}fecl byggsatsen följer ett koppli ngsschemu (se fig. 
1) till en synnerligen effekti," 3-rörsmottagare med 
Marconi-I'öret S 24, ett skiirmgallerröl', som galler
likriktande detektor. Som a r shimniugsspole ä r i sche
mat angiven Prahns detektol'spole, t yp D. Detektorn 
iir mots h ndskopplad till drivröret. Skärmgallel'spiin
Bingen tillföres genom ett eukelt seriemotstå nd prl 

mol·st. nd prl 10.000 ohm och en kOllIIensator på 0,5 
mfd, är inlagt till förhindra nde av »motol'boatil1g», 
då anodbatteriet blir iildrc och dess inre motstånd 
,"iixer. 

Naturligtvis är det ej nödvändigt att använda ett 
sbirmgallerrör som detektor. En triod med mot
stånds- eller trall. formatorkoPIJling gäl' ~ivel1 bra . 
Drin-öreL kan ej anvii.ndas som detekto r', emeda n det 
då ej kan a,-O.lva Cl'fOl'l1crJi g effekt t ill slutröret. Ett 
särskilt lågf r'ekvensrör erfordra s därför allt id mel
lan detektorn och slutröl'et i en kl a.-s B -mottagare. 

God ekonomi. 

Omsiittningstalet hos driv trau!;fol'lnatot'll typ 
],-21 Ur 1: 1,3. Den upptransformering', sOm sålun
da el'halles, ökar mottagarens kiinsli ghet. Röret 1,21 
har nl lts so m dl'ivl'iir föl' att hålla Hnoc1strömsför
hl'\1klli ug' "'n Il ere. Vill IlULU ha u t stö l"sta möjliga ef
fekt \u' slu t röret, bör man välja ett kraftigare driv
I'ÖI', t. x. }farco ni LP2. Föl' normala behov är eIneI
lertid L:!l tillräckligt. 

Vi ha mått llJ:lP anodströmUlarna för en mot
tagare ellligt fig. 1 j, v ila. Dessa \'01'0 vid 120 volts 
anodspäuuing och 3 volts negati," gallerspänl1illg föl
jande: 

J. G[t llel'sll(inning - 311. 


.I)etek torns anods tröm "" .............. ".. . 0,3 mA 

Detektorns skUl"lllg.-ström .. . .. . .. . . . ... . 0,2 mA 

Dl'i\Töl'ets anod."tröm ..... "....... . ...... . 2,7 mA 

S llli rörets anotlström (total) ........ .. .. 4,0 mA. 


500.000 ohm. Ett a vkopplingsfilter, bestående a ," ett 'rotal allo(}stl'öm ( i dIa) = 7,2 mA. 

http:oms�ttningst.al
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Vi ha rh'en försökt a tt köra denna mottagare med 
en negati\' gallerspHun ing av 4,G volt vid 120 volts 
anoclspä nniu or• (Dl'ivröl'e t och sluLröret hade samma 
gnllerspiinuixlg. ) D~il'vid blev clistodiouen m~i['kbart 

·töl'l'e, men en ilgare ti ll en iildre batterimottagare 
med klent slut l'ÖI' s kulle säkcl't ha varit nöjd med 
resultatet, ty ljudkvaliteten vid batterimottagare i 
allmiinhet är rLitt dålig, åtminstone då man försöker 
få litet kI'afti gare ljud ur apparaten. Anodströms· 
förbl'ukning n i vila blir med 4,5 volts gallerspän
ll ing ayseyiil't mindre. Dc uppmätta. anodströllllllal' 
na vo ro följande: 

II. Gancl'spänning -4)51'. 

Detektorns anodström . .. . .. ..... _.. .. .... . 0,3 mA 
Detektorns skiirmg.  sh·öm . . ............ . 0,2 mA 
Drivrörets anodström ................... .. 1,1 mA 
Slutl'örets anodström (total) ...... .... .. 2,4 mA 

']'otal anodström (i vna) = 4,0 mA. 

Bästa ljudkvalitet, d. v. s. minsta distortion, er· 
IIöIl. vid en gaIlerspiInning av - 3 volt. I ett klass 
B -slutsteg blir distortionen vid liten ljudstyrka större 
än i ett vanligt slutsteg, men behöver dock ej vara 
märkbar. Vid mycket stOl' ljudstyrka börjar distor
tionen åtel' göra sig giillande. Ljudkvaliteten blir så
lunda ej fullt lika god som med t. ex. en kraftpentod 
i en nätmottagal'c, men klass B-röret är ju a,sett föl' 
folk med batterirnottagare, och som ovan nämnts läm
Ilar ljudkvaliteten vid dessa i regel mycket övrigt 
att önska. Anledningen härtill är, att man i allmän
het vill ha lite t större ljudstyrka än batterisllltrö

ren kunna giva, varför man ' Tider prl volymkontrol
len för mycket och Hlr haftig distortion. 

De i sdlemat angivna väl'dena p, detektorns gallel'
kondensator och gallerhicka, 200 cm och 2 megolIm 
resp., ha valts för att få största möj liga känslighet. 
Med dessa värden skäras emellertid de högre tOll
frekvenserna bort i nästan alltför hög grad, varför 
vid strävan efter bästa möjliga IjudkvaIi tet vLi rden[t 
100 cm och 0,25- 0,5 megohm äro Himpligare. 

Detektorns skärmgallersp~inning Ur kritisk, och 
det iiI' ej säkert, att värdet 0,5 megohm på skiirm
gallermotständet alltid ger bästa resultat. Man bör 
därför hels t prova med några olika, närliggande vär
(len. Anodmotstå ndet skall hela tiden vara 0,1 meg
ohm. Motståndet på 50.000 ohm och kondensatorn på 
200 cm före dl'iuöret utgöra ett filter föl' högfre
kvensen, som hindra r delllla a tt komma in på driv
rörets galler. 

DetektorIlS galleI'Hicka är aBsluten till minus glöd
tdld, vilken anslutning vid pl'ovnjngen visade sig ge 
en mjuk S\:iingnil1gsgl'iIns och därigenom effektiv 
<lterkoppUngsförstäI'kning. Uan böl' dock alltid prova 
med anslutning av läckan till plus glödtl'åd. Allra 
biist iiI' att li.igga en potentiometer över glödtråden, 
till vars mittkontakt läckan anslutes. Man kan då 
inreglera spiillnillgell föl' bästa återkoppljngsvel'kaxI. 
Potentiometern kan \'tua på 200-500 ohm, ev. större. 

Den negativa gallerspänningen till cIriv- och slnt
l'öl'en uttages fri'! 11 aJIodba Hel'iet. FÖl' detta iilldamål 
är gallel'spilnuingsuttaget auslutet till anodbatteriets 
minuspol, varjämt e ackumulatorns minuspol är före
uad med utta,get + 3 volt på anodbatteriet . IIäl'ig 
nom eI'hålles en negativ gallerspännillg av 3 volt. 

~ 
r.. 

'Radiolavox 
EDS B-21 

L---------------4---~------------+---------~~2V 
J 


Fig. l. '\' OJiPliii [J sNc-Ilcll"ln lil/. -·"01'.< kla ss R -mottaqal"c med 87.- ii1·Jligoll('7Tor sam !.fal/el·likriktande det l' l.:/or_ 
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Det nya blandröret, som har hexodens och heptodens alla fördelarOktoden 
men saknar dessa rörs nackdelar. 

O
ldoden }il' en Yidare utveckling av bexo · 


. den och heptoden. r. grund av att ilexo· 

den hade oscillatorsystemet niirmast ano

den rönte detta system inverkan av för· 


tärkal'sy temet, om lUau försökte reglera fÖl'shirk
llwgsgraden genom att ,-ariera vilospänningell på 
styrgallret. Gjorde man styrgallerspänningen allt 
mera negati" , upphörde oscillatorsystemet suurt att 
sY}inga, Heptoden lider ej ay denna olägenhet. Här 
ligger oscillatol' 'ystemet n}t1'l1last katoden i rör'et, 
varför man kan giva styrgallret hos fÖl'stiirkaf'syste
met en stor negativ gallcr'spänning, utan att oscilla
torsystemet röner någoll påyerkan. För att kunna 
an\"ända fö rstäl'kal'systemct bos oktoden för samma 
ändamål, d. \", S. föl' automatisk volymkontroll, bar 
man di:irföl' yalt samma inbördes placering mellan 
oscillator- och förstäl'kursystemen som hos heptoden. 

En Ila kdel hos heptoden är det j}imförelsevis ringa 
inre motståndet, vilket gör, a tt man måste al1\'ända 
uttag på första mellanfrekvenstransformatorns pri
mär föl' att ej Hi låg försti:il'kning och d. Hg selekti
vitet med en högeffektiv transformator. Uan kan i 
stort !::lett siiga, att oktotlell ~il' en beptod, i \'ilJ~en 

man satt in ett pentodgaller (fånggaller) . mellan 
andra skärmgalll'et och anoden. Härigenom blir för
stär'karsystemet en pentod i stället för ett skärm
gallcl'system (tetrod), och detta medför liksom vid 

högfreb'enspentoclerna eit stort inre motstånd. Detta 
är "id oktoden, inställd föl' maximal förstärkning, 
något över 1 megohm. 

Oktocleus koppling. 

Av fig. 1 framgår elektrodernas anordning hos 
okioden. Närmast glödtråden ligger styrgallret (1) 
hos oscillatorsystemet, vars anod utgöres av gallret 
2. Detta galler utgöres endast ay ett par metallsta
var (de som i vanliga fall uppbära gallret), förlagda 
11tanför den egentliga elek tronströmmen. Osdllator
systemet är alUsA en triod med styrgallret 1 och 
anoden 2. Styrgallret iil' ön~r gallerkondensatorn C2 
och gallerläckun Rl anslutet till toppänden av oscil
latorkretsen SlCl. Den andra kondensatorn i kretsen 
är den vanliga padclingkondensatorn. Anoden 2 är 
via återkopplingsspolen S2 ansluten till en anodspän
ning uv 70 yolt (samma som skärmgallerspänningen). 

Skärmgallren 3 och ;) samt styrgallret 4 känna \'i 
igen från heptoclell. De b, da skii r mgallren ~iro före
nade inuti röret och ha en spiinninO' av 70 yolt. På 
styrgallret 4 inkommer ,·jgnulfl'ekvensen. )lellan 
skiLrlllgal~>et 5 och anoden Ita d slutligen det ovan 
omnHmnda pentodgallret eller fånggallret (6). 

Tack vare att fÖl'st~il'kal'systemet iir en pentod 
kunna vi undvara den vid heptoden erforderliga 
spänniugsdelaren föl' skiil'mgalIren. Det räcker med 

, t 

El 

~ 
11";g, 1. Ok/odens kopplill{/88Che
ma.. Elektroderna. äTO förutom • 
ano(l och katod töljande: 1 oscil
latorns sty/'{/allel-, '2 oscilluto1'ns 
unod, ,'] slciinngaller, 4 stYl-gal
lp/" 5 RI.-ii l' 111 {/a llc/', 6 fånggallel-. 

c~ 1.000 Gill. 

e, = 1 mfa. 
C. = lmtd. 
( ' , = 10.000 cm. 
HI 50 .000 ohm. 
R2 250 ohm. 
R3 = 22.000 ohm. +200V 
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ett seriemotsH't nd R3. C7 är den vanliga avkopplings· 
kOlldensa tom för högft"ekvens, vilken håller skärm· 
"allt'en på jordpotential. (Vanligen anslutes denna 
kondensator direkt till jord.) 

An tennen är i schemat visad ansluten direkt till 
i;t~imkretsen S:JC3 före oktoden. I praktiken har man 
ju vanligen ett bandfilter för'e oktoden, stundom ett 
högfrekvenssteg. 

iUotst:"tnd't R'2 i katodledliingen ger styrgallret 4 
en viss negati,· initialspH,nning. Vid mottagare med 
all tomatisk rolymkontroll f:"tl" detta galler givetvis 
negativ l'cgleringsspäl1ning, varierande inom områ· 
det 0- 20 ,'olt, h å n detektorn. Styrgallret 1 Il0S 
oscillatorsystemet får nega tiv ga llerspänning dels 
gellOm R2, dels gCllom'piinniJlgsfallet över gallel"· 
hickan llt. 

Viirdena i fig. 1 giilla föl' en anodspiinnillg av 200 
"oH. Oktoden fungerar emellertid bra iiven \'id 100 
yolts anodspänning, ,-arvid endast motstände R:J 
behö'-er minskas ti Il 4.1300 ohm. För övrif,rt i.iro ,'äl'de
ua dei:iannna '0111 ,-id 200 roJt, Odl spi.lnni ngen på os· 
cilla to ra lloc1 och skiinngaller skall fortfarande vara 
70 \'olt, 

I oktodeii anodkret, ligger primären S5 till första 
mellallfrckvenstransformatof"n. Pi't grn ud a v rörets 
stora inre motstånd kan man ha en transformator 
med ett parallellmotstltlld ("äxelstrilmsmotståndet 
vitrs ön'r primiil'en) av 500.000 ohm och till fullo 

utnyttja denna, Förstärkningcn blir därför syuner· 
Jigell i; or, ä,-eusom selektiviteten. Förstärkningen iir 
lika med förltiillantlet mellan viixclspänuingcn övel' 
l)l"illl~irCll Sj (Eo) och ,-äxelspänningen ö,-er signal· 
fl'ek venskretseu S3 ;] (I~t) _ AJltså ~ir förstiil'kllingen 
F = Eo/ E l. Vid oktoden Up pl1< ro man en förstärkning 
av 240 gi'tngel' vid 200 rolt s anodspänning. Härvid 
skall parallellmo1:s1:i'tndet hos mcllanfreln'enstrnns , 
fOl'ma torn \'ara O,G megohm ocb den av oscillator
systemct avgivna ,-iixelspänniugcn (E2) 8 :l 10 volt. 
Yid 100 ,-olts anodspiilllling iiI' förstärkningen 210 

,gånge". 
lIar man en m llanfrekven transformator med en

dast 200.000 ohms pal'ullcllmotsUlI1d, blir förstärk 
ningen vid 200 \'olts anod päulling 120 ggr och vid 
100 volts anoclspiinnillg 105 ggr. Förstärkningen kal
Jns vid osciUatOl'-lllOclulatorl'iil' tran 'poneriugsför
stiil'kning, emedan ,-iixelspilnningal'na p:"t utgl\ugs· 
och ing; n gssiclorna ej iiro av samma fl'ekvens. Den 
illkommande \'i.ixelspänningen är av signalfrekvens, 
den utgående av mellanfrekvens. 

VäxelspiiIlningen på oscilLatorsystemets styrgallcl', 
d. '". s. spänningen ö,'er kretsen SlCl (E2), bör vara 

a,- eH viss besWmd storlek, föl' att största möjliga 
trallsponeringsföl"SWrkuing skall erhållas. Denna 
spänning är vii;serligel1 ej kritii;k, men bör hålla sig 
omkdng 8 eller 9 volt effektiv. Vid avsevärt stöne 
eller mindre o 'ciJlatorspiinning sjunker förstärknil1g· 
en avsevHrt. Det är bättre att ba rör liten oscillator, 
spänning Un fÖl' stor, emedan ö\'ertonsbildningen 
oscilla torn ul il' större vid ökad SpiirUliug, Reglerings
spiinningell på gallret 4 inverkar till viss gr'ad på 
oscillatorspiinningens storlek. 

EIl förd el med oktoden iir, att endast två 'piinning· 
ar erfol'lll'as, lliimLigen el! pä 200 volt (ev, 100 volt) 
till anoden och en på 70 vol t tiJI skiirmga Iler och 
oscillatol"al1od. Röret tål upp till 250 volts anodspän
ning, i ,·iIket fall den amha spiillllingell IJÖl' rara 
85 \'olt. 

"\ id omhing 20 \'olts ändring av reglerings piil!
nillgel1 p<! gallret 4 el'hM1es el'! förstiirkningsiindring 
a ,- 10,000: 1. Hegleringsklll"\'an iii' synnerligen fin 
och näl'm;U" sig exponcntialform. 1>1'1 gnlllu bUra r 
minskas l'iskell för korslllodlllering och distortion. 

RegleriIlO'ell av fÖl' sHil'karsystemet inverkar alltid 
11' got P< den av oscillatorn ali;t ra(le frekvensen, Vid 
oktoden i.il" denna inverkan enligt uppgift så liten, att 
()i;ciJJa tor/'rekvellsen killdras med blott BOO p/ s vid 
200 meters ,':"tgHillgd, då regleringssl!Hnlliugen nu'ie
ras [rån noll till -20 volt. 

Kapaciteten mellan gallren 1 och 4 Hl' enlil:!t npp. 
gift 0,15 f Lf di', allts ~ mindre Hn vid heptocleu, Hiirige· 
nom minskas l'iskcll för utstrå lning från antennen, 
dtl intet högfrckvellsrör finnes. Dessutom bli oscil 
latol'- och s ignalfrek\-enskrctsal'lUl mera o1!el'Oenc1e 
a v \'<lI'U1Hll'a. 

Genom den relatirt obetydliga allodströll1ll1en hos 
oktoden (0,8 mA vid 200 ,-olts anodspännillg ) , (för 
s ig det vid sllpel'heterodyner alltid förekommande 
oscillatorbruset milHlre giillande än vid tidigare 
bland,"öl·. Detta är gi\'etvis en stOl' fördel. 

H exoc1cn nU" ej l'iktigt lämplig vid mottagare, ut 
mstade med kortvågsområde, o 'h i synnerhet ej vid 
kortrågssuprar. Uan Hnviindc rid dessa helst ett 
>;epal'at oscillatonör, Oktoden fungerar enligt lIpp· 
gift lltmiirkt bra på kod\'; g. I' Öl' i)V['igt kan niilUnas, 
a tt oktoden il" uetydligt hittare att fi't resultat med 
iiu hexoden, \'ilkcll ibla nd kunde vara rätt SVål' att 
handskas med, åtminstollc för amatörerna, 

Oktoclen tiJh-crkas av Philip~ och Tclefunk 'u lIll· 

del' gemensam typbeteckning. Växelströmstypen he
ter \..K 1 och likstriims· eller allströms- (G/ W-) typen 
CK J. Den senare har, som omtalades i föregåendc 
nu llllllC l' , en glödtri'td för 1~~ \'olt och 200 mA. 
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Foto

cellen 

I 

reklamens 
tjänst 
Den fotoerektriska celllen öpprilOr nya möjligheter för den 

skkk llige reklammannen. 

U 
nder l1r sista :. ren har den fotoelektriska 
cellen tagits i anviiudning för en mångfald 
olika iindamål, främst inom industrien. 
}'oto<.:ellen räknar prodnkterna vid mass

fabrikation, sorterar cigal'rer efter deras färg och 
gör många andra underliga sake!', för att ej tala 
om, att utan fotocellen skulle vi varken ha ljudfilm 
eller television. 

E'otocellen har nu även börjat använda. ' för reklam
ändumäl, och vi visa h~ir nedan en praktisk tillämp
ning. Det g~lller ett skyltfönster i en ltenkonfek
tionsaff~ir. (Se tig. 1.) Nfan har anordnat en rote
rand skiva, p{t vilken ett antal hattar av sista mo
dd. iIl'o anbragta. Då skivan roterar, visa sig hat
tarna i tur och ordning bakom en öppning, som 
medebt l-iue lla skärmar ~il' aV~'I·äl.lsad i l-ikyltfönstl'et. 

m 

~=±=====:::&========~ 

Belysningen är s dan, att hatLal'nu nöjaktigt kunlla 
iakt tagas. På glasrutan är en v.iss punkt utmiirkt 
genom en vit ring, och sätter man upp handen mitt 
för ringen, just då en hatt är mitt i öppningen, 
sta.nnar den roterande skivan, så att hatten blir kval' 
i öppningen. Man kan alltså grundligt studera en 
viss hatt, svm man intresserar sig för, och för att 
underliitta detta, tiindas i samma ögonblick som 
skivan stannar ett par e.xtra lampor, som kraftigt 
belysa den ifråga varande hat ten. 

Genom en tryckt. anvisning i skyltfönstret instrue
ras ilskftdaren, hur han skall förfara. För honom 
verkat, det hela som trolleri, och det blir gärna folk
samli ng 11 tanför affiirer, som lägga i:lig till med 
dylika reklamanordningur. 

Föddaringen till »trolIedeb> är följande. Strål
kastaren O i fig. 1 sHnder ett smalt ljusknippe mot 
spegeln n, monterad utanför skyltfönstret. Spegeln 
reflekterar ljuslmippet, som därefter kastas in i en 
föl' övrigt ljustät låda p, innehållande fotocellen samt 
tillhöra.nde reläer. Sft länge fotocellen belyses, slutel' 
et t av reli.iel'llu strömmen till motorn, som dl'ivel' 
nlllt skivan, llllder det ett annat relä håller ström
lllen till dc extra belysningslamporna brnten. I sam
Illa ögonblick, som belysningen av fotocellen a vbry
tes (genom att handen hålles upp i ljusknippets 
yiig) , l.!rytes strömmen till motorIloch slutes ström
m en till cle extra lamporna. Så enkelt var det. 

Utseendet hos strålkastaren samt lådan med foto
cellen fra mgår av vinjettbilden. Ljusknippet faller 

in genom den på den sistniimuda synliga cylindern, 
ln-sedd att utestänga ovidkommande ljus. Anord-

Pill. 1. Dn schcmatisk bild av Ilen /)csk1"i.v-na l·ckla.nw.nord ningen iiI' helt nätdriven, varför man slipper besväret
nill(!cn. U slnWcastarc , n spc(!el. p lär/a med j%cel1 och 

r eläer, a 1170t01'. [1 roterande skil:a, t /JclJj8I1in[l8armatnr. med batterier. 
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U 
hel'klingPll inom tele\-i~iollen gi'll' inte 
full t ::;a fOI't som sangviniska notiser i 
d.agspl'essen allt rmellanåt låta fÖl'moda, 
Lndet' lIe senaste må nadel'lla ha dock 

stora fl'amsteg gjorts, orh det sel' ut som om »clet 
elektl'i>;ka fjiilTseellllct» fl'am(ldes skulle bli en ful" 
l ig konklll't'l'llt till filmen, Sedan någon tid tillbaka 
sd mIa tysk a1'11a bild('I' och ljud >;Yllkl'ollt pit ultra 
k01'tv, g, och dessa tr'allsllli>;siol1er ih-el'l6iff'a allt vad 

Hl.m tid i;.;a re ,sta dkom mit >; p;'t detta oml'l"1 de, D~'n 

llHrakot'La Bel'lin;;;iimlaren arbe tat' med 90-lilljerSl'a,> 
lPI ' och 2!) hil(lii\-el'föringur i sekulld f~ ll, men så små
uLrJO'om skall liojeta let öka,' t ill ]80, Ol' h Jl~ll' tele
yi >;io l1sexpel'terna tillfred, shillulldp löst modnlerings
prohlemet- iimnUl' H ikspostceutl'Hlell i J'lcl'a stora 
iysku stiirlcr uppföra lI11l'akoI"ta l'clii sä ndar'c föl' 
örel'föriJlg a\' toufilmcr enligt dd Ilya »];:Outilluer
l iga mellnllkliC'heEörfa randet» , som i kOl'thet beskren; 
i mal'Sli Umret av P opuliir Radio linder rubriken 
»Filmteled ,-' ioussystemeb>. Det t orde (lock dröja än

nu åhikiJli ga 1l1l- uudcl' iunan j'ele\-isionel1 kan stan
da['(li~f't'a8 [Öt' ett så högt linj eta l. SOUl bekant ar
betar KÖlligswnsterllansen alltjämt med 30-linjen;
l'astet' och detsamma är fallet med de engelska sta
tionerna, som med hitIlSYll till ama törcena med all 
san nolikhet komma att an\"iincla det ul1\"al' ;'l11de syste
met yttcrlig;\I'e ett eller hrl fIl' , Unelet' dessa förhål

• 

la nden ~ir det nog lämpligast att de s\'enska amatö
rerna kOIlstruem sina mottagarc eftcr de engelska 
normerna och fl 11\'Uudn bildfol'ma tet 7: 3, 

~led ett spegclhjlll kan man såsom i en fÖI'egåen
tIe artikel ntimnts utuyttja ljusct betydlin·t bättre 
tin med en uipkowskiva, Dessutom kunna bilderna 
pl'ojieenul på en skärm, så att de kUllua betraktas av 
ett flertal persouer samtidigt. Vad priset beträffar, 
l>lil' en stldan projektionsmottagal'e iute stort dyrare 

Fig, J. Elt par 1II0,.7('1"}/(( })//J1T.:f.'llimllllllpor tö r tät.:t-isioIl 811 /f,t 
tf/f/m-f) 11/1?1l -n)('gclftj lll. Uectr01/R (till höger) och l'rc8sl r,~_ 
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t 
t-= z 

,00 200 300 ~OO 500 600 

VOLT-a. 

Pig. 2. K errcc71eils karakteri8lik. Uteft er llen vertikala axeln 
III' avsatt lj/lsintc llsiteten , ?ll cfter flen horisontella 

spiinningen (iv er cel/en. 

än en mottagare med hålskiva. Om man monterar 
spegelteurnman sjiih', torde kostnaderna blint högst 
20- 30 kronor, och ett förstkJa igt ljusrehi kan er
ht Ilas för c:a 70 kr.•Tag skall häl' nedan Iii mlla en 
0versikt över de senaste nyheterna på detta omräde. 

Ljusrcliic)" för m ottagare med 8 pcgel1h jttl. 

Press lers punkt[Jlimlan~]Ja) typ. P. L. 12, Himnar 
ett s:ynnerligen intensivt, punktformigt ljus och föl
jer utan tröghet de snabbaste vid television förekom
mande strömvariationer. Den kan belasta. med än
da tm 90 mA och fordrar liksom ytkatodlampan en 
tiindspänning pil. 200 volt. Anslutningen till tröm" 

Fig. 07. lJairds »Grill-Cell». n 
projclJiolls1ampa, b bliinllar

öppning. c a llaplel' med 
elcktroc/system. 

källan måste ke över ett 

lllotf;UlJ1d på mjnst 1.000 ohm. Priset är 4:2 Rm. 


R ect /'ons lJ1/n7ctglimla.rnpa) 

sedd med g1ödtråd, varigenom Hindspänningen ned
sättes till 25 volt. 

reglerhart förkopplings

typ RT 02 k, iir föl" 

Anodströmstyrkan måste inrcg-

+bOO 


Fig. {J . Prin ci!J8ch ma f ur " c:,.ifl-cellcn.~~ T.:opplil1gli(t slu/rÖret. 
.Mede/s t pot n tiom elern P pa ~60.000 ohm inreglqas spänning
eu. st! ait bilderna TJli ZCLgom kontras/rikct. Ofi1.1';OlJplM"en K 

anvii.l1llc8 vifl urergu.ilg fnin nC[jn/'iva. t-ill -posil'ivCL bUller. 

leras, St att det i anodkretsen inkopplade instru· 
mentet visar 0,5- 0,8 amp. Genom en kvartscylindel' 
omkr'ing anoden koncentreras glimljuset till en in
tensiv punkt med en lliameter av 3 mm. Standard
lamporna innehålla en blandning av helium- och 
lll'onga.s, som giver ett orangeIärga t ljus, men pä 
bestä llning kunna lampot erhtlllas med kvieksih-er
ungn, varigenom ljuset Hlr en blå färgton. Denna typ 
kan ä ven an vändas för fotografisk regisin!ring av 
k Ul'\'or sam t för tonfillllsii ndamiil. 

E n kcrl" 'ell besHtr a v tveune njcolsprisl11or och ett 
eJ.ektrodsy ·tem, inneslutet i ett kärl med nitrobensol. 
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tullbeläggningar. Det heIa iiI' montcrat i en 10 cm 
lä ng metalltub, val' bäda anslutningskolltakter stå i 
förbindelse med beläggningarna på kristallen. Detta 
l;jusrelä bar en störrc ljusstyrka iin kerrcellen och 
kan utstyras med betydligt mindre effekt. 

Byggsntscr till lJl"ojektions1/lottaga.'/'c. 

I fig. G vi'a chassiet till Bairds nyn ]Jl'ojektious
1)'~ottag(t1'e. G enom en elastisk koppling pä motor
axeln absorberas synkronisering stötarna, så att bil
derna komma att stå pral,:'tiskt taget stilla p. sIdir
men . e ~ir det foniska hjulct, dl och d2 synkronise

Firf . .i. '1'I','-II·. I -D-';::8 nU(t krislallefl ll, uPP/linnen av (lcn kände 
III/gc/'sk e t l euisionse.y:perten F. von OT.oHesanyi . l'ingsmagneterna, f synkronisering bry gan och k 

fnskol1trollel1. Av vinjettbilden fr amg1i r med öllsk
Et t iS<l<lant ljusr h i kan ma n tilh'erka sjiUv för en yiird tydlighet, hur de olika detaljerna monteras. 
kostnad av 2::; ' O kronor, varvid emeUertid bör ob Stn llmippet, som u to-år från cellan c (se fio·. G), 
serveras, att nicolspris1ll0r, som utbjudas till ett pris riktas mot den plana, stii1lbara spegeln h, lSom åter
av 20 kron01' pcr par, kr~iva en betydligt kraftigare ka tar ljuset gcnom linsen b mot pegeltrumman a . 
ljuskälla än prismor till 40 kronor parct. Elektrod- Pl'ojektionslampan i kerrccllen erhåller ström frän 
y ·temet måste tillyerkas med stOl' omsorg, och pris bely ningsnii tet över en specialtransformator g, vil

morna skola anbringas i Unj e mell l.yrclektroderna ken iiI' försedd med en liten kopplingsplint, till vil
'amt \'l'iuas L , alt ceUcn vid \'ilospii.nning ej genom hu samtliga a nslu tuillgar göras. 
lilppcr ljus. En herutiJ1 \'el'lming av denna viktiga 

detalj är dock r å tt vansklig för de amatörer, som ej 
äro nugorlunda förtrogna med optikens lagar. 

R(L'il'ds »(h'i<l-Ccll», som är speciellt konstruerad 
för televisionsiil1damL I, består aven adapter med 
tvenne nicolsprislllOl', ett hermetiskt tillslutet elek a 
trodsystcJll, en kondensorlins och cn pl'ojektionslam
[Ja. "':id en viss pålagd vilospänning utesW.nger cel
len ljusct från projektionslampan, men sä snart spän
r,ino-en aV\'iker från vilovårdet, genomsläppes en ljus
mängd) som inom vi ssa gränser är proportionell mot 
anrikelscn. äsom framgår av fig. 2, har cellen mel
lan 300 oell ;:;50 volt en nä an råtlinji o' karakteri
stik. Om man således hig,;cr arbdspunkten vid 423 
yolt, erfordras föl' full utstyruil1g ay ellcn 125 yolt. 
lJenna lmrva gi:ilIer för gult ljus, och som ljuskälla 
liimpar s ig en l'ldlips 12-\roltslampa på 100 watt, vil
ken anslutes ti l dxcl ' trömsnätet över en special
tI'unsfol'lnai or eller ö\' r en är 'kil d lindning på nät· 
tran ·fOl'lnat orn. I fi ..,. . 4 är a proj(>ktionslampan, b 
den fyrkantiga bländaröppningen och c adaptern 
med elektrodsystemet. D t kan n ~imuas, att Bairds l 
Grid-Cell har et t motstånd av 300.000 ohm och en n. 
kapacitct a.v 0,0013 mfd. Dcn kostar med pr'ojcktions
lampa f 5, cellen enbart f 2. 

ngran' n OkoJicsanyi, som uppfuIlnit spegelskru
Hm, har iiven konstruerat Il kr-i.stnllcell, vilken be

geltrum:ma, b lin.~ , c l>G-rid-Cell», (l, och ä2 synl.ron-iRel'·ing8s lå r av tyå nicolsprismor, hå koncentr·a1.iollslinser magneter, e t oniskt hju.l, t synk,"o1l.'iserillgSbrygga, g nättrans
och n 7.i nksnllidkri ta11 , överdragcn med tunna me- jrwma,lor, h 8pegel, k t(f8T.ontl·~1l . 

Fig. G. Ohassiet till Bai1'(ls nyct 1wojeTcl. i on,s1nottagal'e. a spe
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N :ir ud ~iHlcI' ait al ~b'a l.li t t.ako .rta Yå~,(Jr, 
,yppa s ig en ma iSS;! f'Y;11'!ghet'e l', som <.11'0 

Jli.if'tan oldInda på de koda o\:h lå nga 

]";111 iovågol"lta . Den yttPl"s L höga fl'eln'ens, 

llled vilkeu m a n här a rbetar , medför en miingu ue, 

sY~irl ighet(·!" på. gnuHl av att de mi nsta ka padteter 

uH:! ll:1n leclniug-;U"IHl, mellan eleldmdl"rtUl i riiI"f't o. S. 

Y. kommH alt göra i>ig .. tarkt giillande. Vidare får 

man liitt fiil'lu"tr~ r i leduiugal"ua , Y:l1"till kom met, att 
induktansen hos dessa ·a dder at' s ig till indllk tanse ll 
hos de y Upnit i> lllå spolanlU. Diirför miL,te alla led· 

n ing. Il·, som fÖI'U hög f't'eln'ens, gö l'as så kor ta som 
möjligt. 

K ()1IlJl-i-nQ88Ch cmat. 
• I 

Föl' siindm'cu hal' yalts pn 'e:X'I' ·koppling (se fig. 

l ), som \'i!-;at s ig flIng 'ra uhniirk t P;'l <lila Y;"lglii.llgder', 

iiYl' 1l (le kOI' taste. Det iii' egeIl t ligl>!1 C' llllai:it i fn'tga om 

ledningsdl'aguillgen Ol'il llpps liillIlillge ll ay de olika 

Il 'lama, som dellna lll tra kc)l,t ,'rq";l'ikii llda l'e skilj er' s ig 

fri'! n sii uela 1" fiir de .l ii ngre \'i'lg JU Il g-de l'lla. Om IlJall 

ij"C'I' hll\'ltd t fl"'et skall kunna pressa nel' >;ii nchu'e ui:i 

n 'i.glii ogd l iU det nlhakoI"l n. Ollll';h let, mtl!';te lUall 

niimlip:cn hygga ::;iilldal'en med så kOl'ta ledningul' 

som möjligt mel.lau de hiig /'r kn 'nsförande llela nlH, 
Dej' gl r inte ~dl s a tt pla cer a u t cletaljcrTln p[[ en s tOl' 

uottenplatta och s;tmrnaJlkoppla d('m metl s'ymme, 

tJ'j~kt och !-;uyggt dragn a ledningar . R ~' ''u l t. a tet hlir 
fltt, a U det helt enk ' H inte g.1r att avs iillllua auod· 
och ga llp l'kl>etsue ll<1 jijJ k01' t a l'p yägliillglle l' iill kanske 

lO m e ter. J.o'ÖI'f;Ök ntWl'll es nwd e n 'l'N'r ·kopplad mot· 

tagfu 'c, uYf;pdd föl' 20· och 4-0' lnet er bauden, fÖl' a tt 

"tl'öna hm 1l't !1gt n er pil yl'tgl ii ngll sska lan eld >; kuUe 

Intresset fÖl' de uUralwrta \'agol'lla är f. n, myc!,et 
~ttll·t, inte minst Ilå grund a,\' de planerade teltwi. 
~illllssändningarna \Iå dessa vågor. ""en sändar
amatiirel'lla. II\'sa ett stort intresse för de ultralwrLa 
"agorna, \'iJ\'~1 möjliggöra intressanta eXlle"iment 
med portabla. allltarate,·. Här nedan beskrives en 
ultl'llkllrh'ågssändare, avsedd för amatörentas 5

metet'sltand, 

------_.--

,'ara möjligt att f1't sii lldal'eu ati: .. ,'änga. Anod· och 

ga ll el'!:;polaruas dimensioner min 'kalle.. 'uccesi>i\'l, till 
dess a nodkl'etsens spole ut "jo l'ues aven lUll\'c il'ke] · 

fo rmad h'åds tnmp av endast några ceIltjmeters Hing(l. 

D f' 11 Y1\ghingcl, som då uppnå ddes, ,'al' dr~"'t 10 meter. 
Föl' att ::;iindarell yprkligen skall fung(?ra på en s. 

kOl't. \':"tgliillgcl som 5 meter, iiI' det nötlYiindigt att 
i:rtiug'a Sl1 mmUll ~iint!arcns olika delar inom minsta 

möjliga ,'olYlll. l~ edningal'na behiiYll dit "j bli mcr iin 

en eHel' an nan centimeter h nga , 

He tr'ii!'J'ande ledu,ingsdnlguin gel1 iiI' al t: märka, aH 

koppuugi:it r å den utgö r' c>; a,' 2 mm hlank, mjuk kop· 

pill'tr; el. amtidigt 'om tles':ia g1' 11 Hl kopp lingstrftdal' 

utgöt'a, fÖI'lll::;tfl'ia l edniugar .i .-ii lH.lare l1 , llppbiiril de 
rödt; Il al' l', konta kthylsol' o, :-<, ", Anod· odl gallpl's po , 

la m a Ia s t::;kl'l1\'a' dil'pkt på l'öl'ili'lIlUl'en och kon elen· 

satol'i!t Ilarna. som Yi i5as av yilljdtbild en och ng, 8. 

Spo la/'m", 

S i'triil <Inod· Som gallpl'spolal'llH lillllas m ed 2 mm 

koppal'h'. el, .\.l1od:-<polen (Lt i fig, l) lllgöl'e:; ;l\' dr 

R 

C2. -8 
-A 

1-';1/, " ( ' /11'(/ kOl'I r (J !I,,<,,,i J/!lIIl T lI" 1.'/)/1/11 iUfISS!''' 1'/1/(/, Da 1(1, föl' 
,yp O!II I'/W l , 1 I)/'!t I .e iiro 1/)/i/irJ/l/ i I ('J'l cJ/, ( ' , = 8,; I ' W , ('~ = 

2,liO() ('/11, C" = ,100 (,III, R = JV,OOO /iII/II, 
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Fi.'l, 2, r'jiplill "ii"du)' f' II,' .IIul/(')','[lo!e, lil/rllld W1 ett ll}Jolrijr 
ii/ cd 80 'lIllIL Clil/IJII'!C!', S/'dlill hi;!/ll'l'k I;UII~ (/r088r;l1l, som hal' 

O))/I.'l'ill!/ 20!) fll!'e 0,2 mm dl//!l)"'! b()III/l./I,~Oill 8 JlIIJU/l,n 

',op/I({r/rr/d, 

e nda VaJT mede l! diame tcl' <1\' 30 mm och fa;.;t~krllvas 
vid l'öl'h:'\llarell, >; Olll ovan niimnts, GaUcrspo!cn (L2) 

liJl(la~ jJä ett ;,10 mm spo!rör av isoLer'ande material 

(fig. :2). Den be:,;ti'lr av hl' val'\' 2 mm koppartråd och 

linda s sä, [ltt an,tånllet m e llan varven kommer ntt 
lIppgä till 20 mm. Detta avsUlll(llIH'llnn lindningsvflr

ve n i gallerspoll'n iiI' f. ö, a v myd:et stOl' betydelse 
fi)r gallerkl'etsen.' 1'(·>;onans\'ägHing(l. 31an kan (lärför 

Hitt iiuclr'a gallerkretsens våglängd genom aH öka 

elkr min"ka Hvstfln<let m ellan varven i deuna spole. 
J[HU kfln, om mau så vill, ntföra gaUerspolen så, 

att d(~ n komme r att lIt·göra. ett enda \'alT liksom anorl

"polell. Di:lllH'tPI'U prt denua spole blir då 11 cm föl' 

5-ll1c t c!'f;)Jandet. Fördelen med en s;J,dan spolc iir, att 
inl]nktarn:ien in te iin d l'af; f;:'\ l iiH som vid spolar med 
nel'a \'lllT, vilkas l'esonan~vi'tglängd hänger intimt 
"arlllnall me(l "alTayståudet. A undra sidan hlir eu
\'arHi>,polell l'iiU: s krymmande, vilket naturligtvis äl' 

Pli nat:krl el. om sända ren skall am'ändas till en trans, 

porta bel s tation. 
Tlross('ln i a!lo,lleduillgen "yne~ ha s tort inflytande 

på ~älldHl'en~ funktion. A,' w1gnl experiment med 

olika dro,;slar framgiek , att sälldar'pn svängde liHtast 

med pn drosse1 pir 200 val'\' ax 0,2 mm isolerad tr'. d, 

Ilpplindad p; CIl 20 mm spohd'oll1111C (fig. 2) . .1 mo, 
<1pllapparafl'n iiI' inte anodcll'Osspln mouterad i sjUlva 
>;iinda[';l}Jparaten, utan fillll e" inbygga i ano(lspiin
ui Ilgsn ggrega 1(> t. lll'oss lal' i glö(Jströmsled Il Lagarna 

il1Y cI'ka illte i nämuviil'cl grad på riil'et;:; s viiJlg nings 

j'()l'mtlga. Jute hplh~r had e en Il ros"el i seric m ed 

gall.el'iiiekau 1l [lgoL mi'il'klJH,rt inflytande plI f;iinclar

l'iil'pt>; fiinn[l ga ;j n generCl'i1 Il e ultrafrl' kvpula f;\'i.ing 

!liugarna. 

(Jallerl iiekan. 

GaUel'1iiekau,; sl'or'Jek iiI' illg;Llnnda kriliflk. 10.000 

ohm l'yne>; YlII'a la gom. MotsHIJlde(' lindas liimpligen 
et \ ' 10.000 ohUl / llletpl',trrHl på 1' 11 passa ntle trilstomme 

(;:;p vinjettbilden) och montc l'll s rlirekt på ].;:01l(1('usa
hJl'ns ('3 höllare. , "iU Illfln expPI'illlPllt e ra m ed mycket 

liten effekt, kan gallpl'liiekfln lwlt enk elt utgöras av 
ett g las Illed vatte lllednillg!iVatteu, i dIket lllan stop
par ner et t par m etalltrå dar. Mot~t[[llde t mellau 
dessa häda elekt l'od er är uugeUil' la<rolll ,,0111 mot· 

st,\ lld föl' gallerl~i(·kan. Om s:'\ sk nll e vara uiidviin
digt, kall mun lätt mini:ika nwlstlIH(lei. hos vattne t 
gpnol1l att ka>;ta ni'lgra kom kokRalt diiri. 

R6ret. 

Det rii!', f;OIll f;kall allviinrlas i si'i nllar'en, nu s t e ha 
,;tor branthet föl' att vara Jilll1pligt, d. \'. ~. fii l' att 

det skall kllllna. svi-inga ..Tu stöl'l'e brantheten iiI', desto 
liittal'e fuu~erar l'ö]'(~1 >;Om sviinguingsgenerator p; 
de ultrakort a vägol'lHl. Sädana. rör som B 403 och 

RE 184 fung'era gfl11ska bra, iive n om mflU måste 
iiverbelasta dem för att få dem att s\'iinga. 4,5 volt 

på gWcUröden synes Hua det minsta, som erfordras 
fiir att d('s"a riir skola kunna generera ultrakorta 
vägor. Ön skal' man ,lstadkomma stötTe effektbelopp, 

kan man använda P hilips siindalTiil' Te 04/ 10, SOUl 

iiI' speciellt kon struerat fiir am"iindning }Jä myeket 

kort a n g liiIlgd er. 

k t;8tii rnnintrn. 

B::H man byggt siiutla r'en färdig, dlkpl inte böl' be
reda nägnt störr'e svå righ eter, giillcr det att avst iim-

Fif/, ,I. ('l'. c,) !ndikll/()r{alllplln. "UJ)( li c::! /rir I/I! ett eJ/ da Fil/T 11/: ,~ !lUll kOj!Jwrlrd /l 

IIIcd iII kopplad fick/tlm)!8glihlta-IIIJ)(t. 


Fi!7, ,l. Allo{'dllillfl fi;r /JI'::!täIllJliJ/!J (/I) ll7trflk()rt1'(I!/~~iiJldllr C il 8 CI!flliillgr/•. !~,r ' l ii I' 

gCII era !orl,re! ~C)/ , 
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Pig. 5. R.esonansproz: med sändare/!. fijral'a[let m cd tillhjälp 
av cn ld.gt1"clwenstÖ1"stii1"l.;ar e. D etta proll beskrirc8 nännarc 
·i t extcn. ](U'//(lensa!o1"n O~ ( se tig. 1) anslu.l e8 rJlnedellJ(o·1 

ejl el- krelscn LIOI till [llUt/fn'/.dell. 

ma galler- och anodkretsarna, så att de komma i 
resonans, och vidare att avs tiimma sändaren till den 
riktiga våglängden. Ett sätt att avgöra, när kretsarna 
liro i resonans, är att genast sätta i s~imlarröret, 

koppla in anod- och glödspiinning och sedan med 
hjälp aven indikatorlampa avgöra, nilr sändaren 
svänger . En indikatorlampa iir en vanlig ficklampa, 
som inkopplas i en absorptionskrets, bes t:. ende a,· ett 
enda varv a v 2 mm koppartråd, av ungefär samma 
mått som auodspolen (fig. 3). Håller man denna 
slutna krets tutt intill anod- eller gallerspolen, kom
mer lampa n att lysa, så snart sviingningar uppträda. 
Den högfrekventa växelström, som uppträder i gene
l'atorkretsen, då sändaren SVällger, kommer nämligen 
att indu cera en växelström i absorptionskretsen, var
för lampan lyser, såvida den i absorptionskretsen in
ducer ade strömmen är tillräckligt stark. 

Nu är det emellertid så, att r ör et kan taga skada 
av att utsättas för full driftspä nning, utan att en 
del av den tillförda energien uttages i form av hög
frekvent energi. Detta kommer att r esultera i en 
a lltför kraftig uppvär'mning av rörets anod. Det kan 
inträffa, aU upphettni ngen av a noden vid frånvaron 
av svängningar blir så stor, att anodblecket smäl
t er ner. 

il!o/lellap/Ja raten sedd ttppifrdn. (Jämför montel"ing81Jlanen.) 

Mall kan emellertid på annat sätt ganska lätt av
göra, vid vilken inställning ay anodkretsens konden· 
sator (el) kretsarna äro i resonans. Man kan exem· 
pelds till siin uaren a nsluta en transformatorkopplad 
l~lgfrekvellsförstärkal'e om ett steg, som visas i fig. 
5, och sii.tta ett vanligt detektorrör (t. ex. A 415) i 
sändarens rörhå lhll·e. Kond ensatorn \·arieras, och 
man hör noga efter i högtalaren . Kär k retsarna kom
ma i resona lS och detektorrör et börjar viinga, hör 
man en tydlig knäpp vid sviingningens intriidandt'. 
På detta s~itt kan m a n lätt a vgöra , (iv r vilket om
r åde siindaren sY~i n O' r fö r n ,·iss gallerspole. På 
grund av det oundvikliga ohll1 ~ka mot ' tåndet hos 
galler· och anodspolarna blir r esonanskurvan ganska 
bred, fl att sändaren sv~inger öyer ett ganska brett 
Ve glängdsområde vid en viss gallerspole. Med de 
spolar, som användas i modellapparaten, erhölls re
sonans över ett område på a nodkondensatol'ns skala 
mellan 50 och 70 grader . (Skalan var g raderad O 
- 100.) 

Har man en O'å ng funnit den l" ~itta insWllningell 
a v anodkoudcllsatorn, kan man lugnt siitta i sän

~/ ~ -- ____ ~ "~I~C________-_- --____ ~________~ 
~ ~ ~ 


Fig. G.•':piill1l;'l[ISlI1l1fa(/ 1Lltrakorf/;är/santenn. Antennel!s lällg/l 
= )./2 = ~,ii 111, (/'1;s ct/d tör :i /llcl ers vågliing /l . 
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Pi!]. 7. SI'/'ömnwtad '1Iltl'a.lcortvtl{Jsantenn, ~1nt Citnen8 län!]d 
= ], /2 = 2,5 HL 1i.o1Jplhl!]s8Ilolen är il/länka.d milt pa 

antennen. 

llanöreL Odl koppla på anod- och glödspiilllling, den 
/Senare till en UÖl'j all normal. Mc hända \'isar det sig 
llå, att /Sändaren, trot riktig inställning, inte vill 
svänga. Dä fär man öka glödspänningcn t ill något 
över den normala. ~fåhiinda blir det ocks5. nödvändigt 
att utbyta drosselll i anodledningen mot en större. 
Att sändaren verkligen sviinger, kall man, som förut 
omtalats, koutrollera med en indikatorl rllupa. 

P~l de ultrakorta Ve "'Ol'na bereder det stora sn'i
l'igheter a tt MIla den genererade n\gW ngllen kon, 
stant utan histallstyrning. Detta förll llllande sam 
mUllhänger med Llell oerhört höga frekvensen 
56.000,000 per'iocler per sekund. Om ma n, liksom fal 
let är P~l de ltingre \'åo'orna, sImlle tillåta en frekvens , 
nlriation på maximalt g.OOO perioder :"lt ena eller 
a ndra hållet, skulle den största tillåtna frekYens
variationen uppgå till 0,0054 procent. En sil. konstant 
frekvens kan naturligb'is endast erhållas från en 
kristalls YI'd s~indare. En icke kl'i ' 1all~tyrc1 siinchll'es 
fr Jn 'ens iiI' mycket o.·tadig. Våglängden kryper sak-

M'ATER I A.1.LISTf1 
1 vridkondcll sator (LV ko['t"~gstY[l, ;) Clll, lllcd rnlt (e,), 
1 lJlockkond n satol' , 2.000 cm, l.Goo V = (C,J. 
1 el :0, 300 C Ill (C,) . 
2 koull e ll,nCorl1eh ullul'e (Baltic) , 
l röru:' ll:lre av li'tgfÖrluntyp. 
l m 1ll0bt,'"11stråd, 10,000 ohm/ meter (R). 
3 kontak thylsor. 
l 'poIrör, t.liurn . 30 mm , liillgd SO :" 100 mm, 

1 basplntta, 140X170 X lO mm (krY8sfanc r) . 

1 froutplatta, HO X140X5 mm (bakelit e l. dyl.) . 

ni\". koP vlingstr.id , ~kruv etc . 

~======================~~ 

ta, ibland rychis, åt ella eller andra h1\lIet. S~irskilt 
om sändarröret må ·te överbelastas, bli l' frekvensen 
starkt varierande. ~n sändare utan kristallstyrning 
kan därför knappast användas för telegrafi med oruo
dulerade v~ g Ol' på detta vågliingdsband. 'l'elefoni går 
cltiremot betydligt bättrep<'l ultrakortvrlg, då den 
modulerade vågen upptar ett mycket större våg
lHngdsband. 

Längden hos dc i sändaren genererade vftgorna kan 
mätas med ett s. k. Lechers trådsystem, som består 
av två på en decimeters avstånd parallellt upphäng
da ledare (fig. 4). 'rrådarna kopplas till generator, 
kretsen över en spole på ett enda varv och ett par 
kondensatorer (e) pI exempelvis 100 cm. I dessa 
bUda trädar uppkomma stående vågor, vilkas längd 
iiI' lika med sä ndarens våghillgd. Har man tillgäng till 
ett neonrör eller ett geisslerI'ör, kan man lätt kon
statera, var s1"römnoder och R1:l'ömbukar iiro belägna, 
och sedan helt enkelt genom att uppmäta avståndet 
mellan de sa bestiimma de stående vågornas längd 
och diirmell f;iil1c1anåghingden. Av/St, ndet mellan tn 
noder {'ll er tyå bukar ~ir lika med hah'a våglängden. 

Forts. ii sitl. 1 D 

ri!]. 8, Montc/'i'li{Jsplan och lw pplin!]sritnill{J till 'Ultrakort
t'å{J,~8iind(('l'el/, Endast spoll'öret till L~ iiI' IIfrita.t. 

http:koPvlingstr.id


H-J. 

I 
(h·t fiiljande skola vi ueskl'inl en experiment
modell till en r'eflexkopplad snpedlelerodyn, i 

tro al t· många amatörer ."kula vara iutresl:iel'ade 
;1\- dellsamma. ~I()ttagarell hal' blott h'c rör, 

men på gl'lIud av "ttt- ett av IIp!-i,,a I'ör hal' tyå flInk
t ioner, blir Ilen i verkligheten en fyraröl'"snper, Så
lunda finna>: ett blandl'öl', ett lDl'Uanfreknm Tör, en 
dioddetf·);:tol' med /'i.in;tiil'karsystpm samt ctt slntt'i)l'. 
Det är diocldetcktol'l1s försHil'kal'system 80m ii ven 
t.iiinl:itgöl' som mellanfrck'-ensröl', Detta mö.ili <'göres 
genom unvi.ill(lande aven av Tnngsl'ams )>llitehoder», 
där diol};;tl'iickan och för>:tiir'karsysteulet ha helt skil
da katoder, 

1\opplinr;,S8ClwlJ1u t, 

H.eflexsnpel'fls koppling>:schema risas i fig_ 1_ Föl'p 
blan(h'ijl'l~ t ha vi ett handfilter, sammansatt av de 
Mda stiilnkret<;arna LICIoch L2C2, Dandt'iltr'et är i 

schpmat ll<l got oV:1uligt kopplat: kopplingsgr'aden 
mellan kl'eh5tlrna regleras nw(ll'l·t konrleusatOl'1l Ck, 
~.;Om bal' en kapadtet i mHximili.iget av omkr'ing 30 
I'm, Emellertid kau det i Populär HellIio nr' 3, 19:::3 
beskrivna bandfiltl'ct <llwiindaiOi, "huru ett induktivt 
kopplat fil te l' iii' at-t fÖl'ecll'aga j tletta fall. I regel 
böl' anten nen all>:l II ta~ ti)l toppii uda n a v för'sta ba ull
filter~polen, ty eljest f'rfOl'd raiOi I'xtl'a trimkondensa
torer över spolarnas lång,-rtgssektionel'. 

Som blandl'ör hal' i modejIapparaten ;111\-äuts en 
heptod, men den nya oktoclen ih' i vissa .wiOieenden 
att: fÖI'ednlga, ",åsom framgål' av ar'tikeln i detta 
Il U 111 IlH:r_ U!'willa torkl'etsen 1,;\(';\ a "stiimmps med en 
s"'parat kondensatc/l', vilket numera ej iiI' Slt vanligt. 

En beskri-vning till ledning 

.\1 HIl f:it- s:'tl nnda t,-:\ .wstii m ni Ilgs l':1.tt:-u', 
lJl'lIll:l anordning hal' valt ~ lI1rll hällsyn 
till att många [[matöeel' ha 2-ga ngkon

den sa torer ligga nde, "ilka de önska all-
SOlu ymLiigt miL·te den fOl'Chan uppstii IIa s, 

att g:-lIlgkondensa tfll'll !-ikalL "ar:1 Iloggrfl nt. trimmad. 
,'\1' mau ej siikel' p: elen kOlldem;atol', man hal', gör 
Illall klokt i a11 hlta trimma elen_ (B. \Vel'llqvists 
H...uiio l'abl'ik i Stockholm åtagpr sig dylik trimnillg 
HV gal1gkondensatol'>r,) 

Eftel'som osrillatol'kondensatorn stiimmes med en 
särskild ratt, uortfalla svårigheterna att få oscillator
kretsen att följa de hålla öVI'iga kretsarna, För att 
gl'ildtaleu Fikola stHmll1a W"tgol'lIlIIlIH ön!rens på de 
htldH skalol'lla, böl' oscillatorkondeusatol'lI ,-ara mind
l'e Hn sHi mkondeni'H tOI'el'll:l i ba.ullfiJ h'c , (,hi mför 3
gangkollllenl'H to 1"11 med spl'eia Iskurna skivor på oscil

", 

(.'1; = 200 Clll. 

e, = 0.1 mfrl. 
r. = 1 mfd. 

(:(t = :ili- IOO CIlI. Fi(j. 1 _ ltOppl-in088chcma. iii 
Cl = ;jOO CIIl _ ('J22mId. C17 10.0 
C, = 500 ClIl. ('J3 10.000 cm_ (:18 8- , 

('3 1':(/ 400 (·m. ( '9 = 1 /I/ft/_ C H 100 cm_ OJ9 4-/ 
(', O.l mfti. ('lO .100 Clll. ('JJ 100 cm _ C20 1.00 
CJ 0./ '111 [d. ('11 = 100 CIlI. (' J6 -' mfä_ (,'2 J .2.00 
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experinlenterande amatörer 

la tOI'~ ..k t iOlll'I!.) 11 a n ka II ock~å göra e3 


lika ~ rO l' som ( 'I och C2 och inIiig-ga pad· 

tlingkondell satorel' P,L \'anl ig t l'iiiti i oF;cil· 

.la tOl'kn~i.~e n, Storlekl'll ]10~ <1e~:,;a blil' l>e· 
roende a" ~pola\'l1as data. F öl' ii\Tigt hiinvii:ia s till 
heskriyuingell öyeI' »S l1per 4» i maJ'snnmret, (hiI' en 
heptocl a llviin(]es ..om blandrör. 

H rfle:ckoppl-ingen. 

] hlandrörets (VI) anodkre(-~ ligger fÖI,~ta mellan· 
frek\'enst r a nsforl11<ltol'll JLFI. Den uas sekuDdä r ä r an· 
s luten t ill styrgalh'et på dioddetekto rn~ (»ditetro· 
dens» ) V 2 förstäl'karsystelll, som är ett skäl'mgallel" 
~yste lll mp(] variahel brant'heL Jfed katollf'n i detta 
~tår ~ekllndäl'e ll i fiirbin(l else via kondensatorerna 
elI o('h Co, om vi antaga omkopplaren SI illstiHld 
för l'a diomot tag lling (uppå t ) . Skä l'l11gall ersystemet 

rejl c.I'R IIJ) c r lij/, vii mc/s f/'ÖIIl. nll IJ ,25 m ega/u/!.. 
O.:i I/! c!loh m. Ra 20.000 ohm. R I2 0.1 m egohlll. 
20.00IJ oh u/. Hl = 200 ohm. HI3 0,5 mer/ohm . 
:jO .000 0 11111 . ns = 0,5 mC{lohm, nu 0.1 1Il cgohm, 
SOO 0 11.111. Hu = 0,1 m c{]ohm . n,.i, .~e I c.c teu. 
50.000 ohm . NIO = 10.000 0 11111. Ii' 16 = 20JIQO 011111. 

tjänstgör Ull :,;om mellanfl'ehensför~tärkarrÖI· . r 
auod k l'et "en ligger andra mella nl'rek v(lustrunsforma· 
tOI'll )JF2, och kondensatorn C I4 avkopplar mellan· 
freheu~en till jOJ'd. Sekunchil'(lll hos )[F2 iir ansluten 
till diod " t!'ii ekan i V2. (;10 iiT' »gall cI'kondensatoru» 
och Rs »galle!'l~i ckau» . Ö'"er me llanfr ·kvcnsfiltl'et 
R9<'1l mata~ dc likL'iktade, lågfrekvelIta impulserna 
in ptl fÖ I'stii r'kar~ystemets styrgallc l'. Sekundären hos 
JU'.! kan bt'tnlktas som korts111ten i förhållande till 
<I e~sa lågfrekventa impul se l'. Hetta giiller ih 'eu om 
pl'imä l'en hos MP2. )lu blir i s titlld h'\.gfl'ckvensdl'os' 
~eln DI vel'ksa m. De ll~gfrekventa impl1l 8erna matas 
gelIOm gaIl cl'kondeu8atol'U C13 iII på , Iu t rörets V3 

"1'yrgall<>I'. Vi ha så lunda. med hiinsy n till lågfrekven· 
sen ett drosselkopl'lat H\gfrekvellssteg före slutröret. 
ParaJIelI t med drosseln ligger et t mot"tfwd Ru, som 
har till nppgift att göra fÖl'stä.l'kniJlgen lika stor \"id 
bå de höga oeh låga to ufl'eh euse l·. RlOC 12 Hl' ett av· 
koppliJlg.:filter för lägfr ekv!' lls . l~d. iII'; 1 5 ett filter 
för mella nfrek\'en"en, som skall hindl'a denna att 
komma iu p rl sllltrörets gullel', 

För övriot uppvi sar kopplings"chemat inga övan· 
ligheter. RwC17 iiI' tonkontl'olle ll , Shltl'öret är föl', 

Nett 111f'd eH utgtlllgstI-HHsfol'mator, som dock vanli· 
geH iiI' sanunauuyggd Dled hiigta lareH, 

D en Hutomati.ska ,'olymkoutrollen ,'el'ka r på rören 
VI oeh V2: Då d!~t ' enare tji.ill~tO'ÖI' som hå<1e mellan· 
feekyemi' o<.:h lå grrek\-e n ~för'shi ekan', hl il' denna kon· 
h'oll Ryunel'ligcll effe.kth'. Fi]tn' t HIC~ stoppa r de 
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Fi!!, 4, ])<:IIlW IJild ri8l1J' 'IIIUn/erlll[l(,1I t/ Ii l/Io/8/änil och sm tt

k O/Hlc /i,'w/OI't'J' 8tJI/II lcd llill!/8r1r(J !!uillg rll pä. c/(ass iel8 


lI u dc r 8itla, 


lugfl'(' h en ta s\'iillgllilJganw, s:'t att dessa ej komma 
iu p:t l.>lan(li'örets galh>r, 

l'otentioll1eterll H17 utgör deu mauuella \'ol'ym
kon tl'O lJ ell oeh \'e rkar iiven \'.id gI'ammofonspeluing, 

f{ OIl St /'lI kt iOltsdetaljc/'. 

:\!odeJlappill'aten iiI' byggd Vå ett aluminiumehass i 
med dimensionerna 400X250X70 mm, Plåttjockleken 
i·il' 2 mm, 1'å friillll'r kalltplI llt~kiil'a:-; dt pal' Itål fÖl' 
motstttllflet Rw Odl poten t iometer ll R17 (se ll1ontQ
rjng~IJlanell), si't aH dessa kUlllla llloni eras pu den 
i~olel':\Ild e f'rontplattan, Dell sena re h, lies medeb;t 
:,tni tånd~styek en G mm fntl1 chass iet, så att st a tions
skalo rn a HI rum ellwllall, FI'(Hltplnitan iir 400X 
200 mm, 

Omkopplaren l'adio--gl'ammofon (SI) auuringas 
\'id chassiets uakre kant vid :-;idall t\\' grammofonkoll

tnktel'fla, Om axelll hos omkoppla l'en e.i är iso lerad 
fr å n kontaktarmen , m:l ste den isoleras frän chass i, 
pliHen, 

VågIHngdsoJllkopplar'ell är monterad med [\\'sblnds
" tycken P,l chass iets lludersida, och en siil'skild stång 
I av ],:1 mUL ht I'deltagen mH fis ingstråd) iir fäst vid 

POPULÄR HADIO 

Olukopplararmen och går ut genom (~tt hål pi\. sidan 
av chassiet, Denna St[lllg förses l~impligell med en 

knapp i iillden, 
Glödströmsletlningarna till rören Yl, Y 2 och V 3 

iil'O e.i Iltri tade i mont eringsjJlanen, men ifl'ftga\'ill'an
de kontakt 'l' äro miil'kta p:'t sa mma siitt som i kopp
lingsschemat. Skalhelysningslamporna skola anslutas 
lJHrallellt över mottagal'l'örens gWdstl'ömslillc1ning, 

D en )w:-;kri\'ll<l mottagarpn ut gör en modif'i el'ing av 
en a\' 'l'ung:-;nnl1 utarbetad kon st rllktion, De j expe

l'imentappHl'ai'c'n anviincla }'iil'eu iiro 'l'un gsl'am liR 
HO:l (V1), DS 4101 (Y2), A P.!:' 4120 (V3) och PV 
4!JG (V4), ':\"iiitran:-;[onua!ol'll iiI' pa 2X280 Y, men 
en p;'l. 2)<:300 V går lika urtl, blott värdet p:"t C I9 a\'
jJHSSaS Srt, :ltt allotlspiillll ingen bl i r 2GO V cUpr högst 
270 V efter <lI'o ~ :-;ell1 J>2, d å spiiullingen miite:-; meIJan 
(Jpuna punkt och jord, 1[otst: nde t H1 5 skall dd AT'P 
4120 ha ett \'iirtl e :1 v omkring TOO ohm, Ibl a nd fnrdn\l'; 
dock ett högre värde ; säkrast Hl' alltid att mMa ]nt
l'iiret~ anndström o('h avpassa katodmotstå ndet hitr

eft er. 
J ena n~i. tlednin gen är inlagd en siikring F för 

230 mA, KOllden"atorn C2t skall anslutas till den av 

högspiinning"lillllningens iindar, diir eventuellt, mo
dulation.'brl1w föl':'\'.iuner, :\1an kan or ksä pr0\'11 med 
att \'tinda s t ickpI'oppen i \'ii ggkontaktf' ll, om denna 
si'öl'ning sknlle \':1 rn besväl'ande, 

J/ott({ga,f'(;n s trimniug. 

D iil'fiil' att trp ri;r i denna mottagal'e göra samma 
tjiinsi som fyra l'ör i en \'tIllJig- super, får man ej tro, 
att tl'erij r ssnpel'u till fullo moh;\'Hf':11' ell super med 

Forts, å si,!. 160 

Fiy, S, JJoftU!!(L/'(: l!u ss i el sc ll IlPlli/rån, Liil/!/st till !:Iin8/ cl' 
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A f;t; 7imht spola r föl' hand ivr både t 'id8

öda l/de och t å((/lJ/odspröraude. Har n edan 

brlSkrir('s (' Il pruk tisk 8pollind'lIiugslHoskil1. 

D
ata föl' hlh erkning HI' ~polar till l'uncl

l' ar1iOm(.)ttaga~'e ha vi rl, f1er~ ,olika t~lfi.il' 
len liimnats l denna hlhikl'l1 t, du mangn 
amatörer äro intl'e.'.-'el'ade av att sjiiha 

gönl lle~sa spolar, ] nr 10, 193n, nlr införd en rit
ning till en enkel spolliudningsm<1skin, Den axel, på 
vi lken l:lpolröl'ct plaeel'ades under lindningen, va r 
i ena ii nden försedd med en I'ev. Denna maskin är 
Hynllcrligen himplig föl' lindning a l' spohu' till en, 
rattsa l'stämda mottagar e, diir a lla spola r'na böra 
göra~ så lika ::;Olll möjligt, då amatören i regel ej 
förfogar iil'er erforderliga in"trument fii.· spola rnas 
ju,'tering, Vi skola här besiuiva en an nan spollind
ningsmn skin, i vilken en handborrmaskin a v vanlig 
t yp kommer till anviindning, Bor'l'maskinen kan lätt 
tagas luss och användas föl' det iindamål, vartill 
flen lIl'::>p ru ngligen är aI'sedd . 

.l\011 st ruldiol/ ('1/, 

S p ()llindning;;mn~kill cns koust l'uktion fml11går av 

Fi l! , .l. lJ C1I/1fl biltt d
8(11' IU äliy l , hill' lh,t/
JIiIl[l81i/(/s t.- hll'u 1(11' öifl 
ut i :t iirrliyt ski el" 
8 krnven i [!rOl/ui/linn en 
Iltrlrn[lu" " å pl188 myc
lee t, {III mun kl/II xl ii/I
1)(/' '!'cren I/ la n ri s/c fri l' 
alt spolen Iiudar upp 

sig, 

Fiy, ~ , Ri l niu.'} lill 
,'poll iil dn i H YöllW 8khl c n . 
a oeh 7J de tl;d, fasla 
:; I öä II, c äct fäJlIJUrft 
" Iöllel, f iiI' IJ rO/llS(/'II 

un/Hiil!!!')! och fl spiiull-
U/ IllfclI . 

fig. 2, Pu cn 20 111m tjock basplatta med dimen"io
nCl'lla ,100 X 120 mm mon teras tre stöd av trä, i rit
ningen ue1'ecknadl' med a, u 01'11 l: . De h 'å sistnHmn
da skola va ra 50 mm höga. Höjden hos a blir be
roende a l' uOlTmaskilleus utförande och diul('usio
n('['. Stödet e flkall vara fällbart; det fastgöres himp· 
ligen med ett gll ngjä l'll enligt ritningen, Spärren g 
håller stödet upprätt, medan lindningen P< g< 1'. 

Lindningsmaskineus axel utgöres al' en rund ,ji.irn
eller m~issingsstav meJ (i mm diameter och 300 mm 
li.iugd. På denna a nbringas ett par koniskt svarvade 
triiklotsar (e ritningen), av vilka den ena (den 
I' il n ~tra) Lifltcs på axeln, linder det den a ndl'a iiI' 

förskjutbar. Hålcn i klots~Hna måste uOlTas vid 
:snll'vningen, så att klotsarna ej »kasta» vid kring, 
nida nde a l' nxeln . Spolrörct, p:~ vilket Rpoleu skall 
lindas, anhl'iug'1ls meUau klo ts<ll'lJa, och fa :stspiillllin"', 
en skel' med muffen d , Rom medel~t en ~torpskrllv 

kan fao tdragas vid axeln, Den i ritningen synliga 
tryckfjii.!i ern komme.' då a t t pressa den fÖ .. >5 kjutbara 
il'iiklotsen mot spolröret, så a tt detta fa::>thålles. 

De bilda lagren föl' axeln äro i lllodcllapparaten 
fml11ställdn. al' ett par uita .. jiirn tro'td, ::>o m lagt,' ett 
par varv runt axeln ol:h fastgjurts vid stöden b och c. 

Forl., ,i s id, 160 
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ng. 1. Batteri.slufsl c!j m ed extra 

"cglering8/"ör, 80m a '[; p a 8.~ar anoll

strömmen;' slnl-rörct eft er den in

kom·lnu,rl llc M!jJlalens st1!rka. Lii.mp

lig(t lIlolståm!s'[;ii1'llen tör {te (L1lgi-v

1[a rören finnCl s utsatta tmfler 

sch cl/wt. 


Fill. 2. Förenklat kopplingssch ema 
för rcgl /Jring8röret, v ilket arbetor 


m ed ga.llerlik1·iklning. 


D et nll rHt t väl kända klass B-röret gör det 
möjligt att uppnå stor ljudstyrka även 
vid en batterimottagare, utan att anod
strömsförbrukningcn blir nämnvärt större 

iin den brukar vara vid en dylik mottagare med 
llOl'malt baUcrislutl'ör. Vi skola här beskriva en an
nan anordning, som tar sikte på att vid en batteri
mottagare med vanligt slutrör nedpressa anodströms
förbrukningen i högsta möjliga grad. Man får varken 
större eller mindre utgångseffekt, än sIntröret ger 
i vanlig koppling, men man "inner, att den normala 
anodstl'ömmen ej uttages annat än vid största ljud
styrka., d. v. s. då slutröret iiI' fullbelastat. Vid liten 
ljudstyrka Hr anodströmmell mycket mindre ; den be
höver blott "ara så stor, att ej allvarlig di ·tortion 
uppkommer, och hiirför räeker vid Ii ten ljudstyrka 
niigra få milliampere. 

Kopplingen visas i fig. 1; rörtyper av Philips fa
Lrikat äro angivna, beroende på att kopplingen an
vänts i en kommersiell mottagare av Philips tillverk
ning. B 443 är slu t l'öret o<:h A 409 regleringsröret. 
Eftersom värden äro angivna i s 'hemat, har amatö
r en möjlighet att prova anordningen ifråga. Fig. 2 
visar kopplinaen av regleringsl'örct. 

Vi börja med detta senare rör (se fig. 2), som arbe· 
tar som gall rlikriktande »detektor». Till skillnad 
mot en vanlig detektor likriktar detta rör en låg-

Automatisk anod.. 
strömskontroll genom 
eii extra I-egleringsrör 
ger låg auoddröms.. 
förbl-ukning ,'id äld.'e 
batterimoiiagare 

f rekvent signal, som uttages fr å n slutröl'et anod 
genom kondensatorn el. Anoilliks trömmell hos rör'et 
ändras emellertid på samma sätt som vid en Y<:1l1lig 
detektor med gallerlikriktning; då signalstyrkan 
ökar, blir anodlikströmmen mindre. Det är detta, vi 
skola begagna oss av. 

Från anodbatteriets pluspol flyter en ström genom 
motståndet R4, delar sig sedan, i det en del flyter 
genom reglel'ingsröret som anodström, en annan del 
genom motstånden I"h, R2, Rl samt gallerbatteriet 
tillba ka till anodbatteriets minul5pol. Den negativa 
!;allerspänningen till slutriiret nttages i förenings· 
punkten mellan motstånden R2 och RI. Den verkliga 
l'Ipänningen p :1 sIntrörets galler blir lika med galler
bnttel'iets spti.nning (Vg) minus spänningen över 
motståndet RI, vilken spänning är motriktad galler
batteriets sp~inning. Den senare mfiste vara större 
~~n den för det :uwiinda slutröret normala galler
sJlänningen. 

Vi anta nu, att Yl befinna oss vid ett pia uissimo 
i musiken eller att vi med a"sikt vridit ned volym
kontrollen på mottagaren för aU »spela» svagt. Den 
lågfl'ek\"enta signalspäulliugeu på slutrörets anod äl' 

hinrid l'elatiyt liten, den på rcgleringsröret påtryckta 
sigunIspänningen d~irföl' oekså liten, varför regle
l'ingsrörets alloclström ~ir relativt stor. H~i.rav följer, 
att spänningsfallet ö\'er motståndet H4 (1 megohm) 

},'orts. ä s id . 160 
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•, 
ett amerikanskt pa t nt (Kr 1.89!:1.026) beskri

n~. r uppfinna!' n, prof.. Heg~nald A.. Fessend~n, 
en foto cell med ynnerlIgen llltressanta egensl.a
per. Uppfi nningen grundar sig pil en av Fessen

den gjord uppUlckt, att dielektricitetskonstanten för 
< gott som alla genom kinlig-a ämnen ändras, när de 

triil'fas av ljusstr: ]ar. Om en kondensator med dylikt 
dielektrikulll tillsammans med en transforma tor och 
ett batteri bildar en elektrisk krets (se fig. 1) och 
man låter IjusstrMen frän t. ex. upptaguingsappara
en i en t elevisor på verka kondensatorn, kommer den

nas kapa.cit et o·h där med spänningen över konden
satorn att \'ariera i t akt m'u \'ariatiollerna i ljus
·tr:. lens intensitet. Då (len pulserande upp- och ur
lal dning,, 't röm, om där·vid erllålles, ilven genomfly
ter transformatorn, erht'tlles över dennas ~ ekundär

l indning en spiinning, som troget följer ljusva riatio
nernu. 

Denna effekt ilr- emellertid ganska obetydlig, och 
Fessenden har därför givit anoruningen en annan 
utforlllning, varigenom den vinner oerhiirt i känslig
het. 

Först \ ·Ija ,'i emellertid med några ord beröra 
den för ta a \' II'es"enden aU<Ylvna utföringsformen a.v 
fotocellen. E lektroderna U!:gÖL'US a v två koppartrådar 
a v 0,64 mm oia met er , c :a 13 mm långa och placeradE' 
på ullfTefär 6 mm avstäml från vuandra. Omkring 
och mellan dessa elektroder smältes dHrefter selen, 
såsom varamie ett liimpligt dielektrikuID. 

Placeras denna cell i I retsen enligt fig. 1, ha vi 
elen kla si::;ka anol'd niugell för en , elellcell. En svag 

Pir/. I. SclWIl1(~ iil:r. r 7~ ()p]lli1l{/C ll a en sc/euee/l. den fO!?
dekl ri.~ 7m cellu /, B balteri. 'l ' "I .fI!rc7n :clls lrulI s!or/nolol". l: /(/ 

]i' anslIll es förstiir7wr 11. 

Pi.g. 2. D en n]Jet c/l1oni.nin!}cn, dur en hÖ!l!1·ek,vensgenemlo/
(O) ersällci· liksl!·öms/Jatt eriet. 

Ekström flyter genom cellen, dIkens ohmska mot
fiL nd varierar i takt meJ belysningen. Som bekant 
lider denna anordning bl. a. aven synnerligen stO L· 
tJ·öghet, vilket gör (len alldeles oliimplig för tele
visionsiindamå l och t. o. ID. \id an v~indande i Ijud
fi lmsanliigo'ningar fordrar speciella t Ollkorrektions
anordningar för npphiivande av den alltför stora 
diimpningen vid högre frekvenser. 

Helt annorlnnda gestalta sig för!t : Handena, om 
likströmsbatteriet i ovannämnda koppling er·sä.ttes 
med en högfrekvenskälla på 50.000 p/s eller mer. (Se 
fig. 2.) Cellens ohmska motstånd blir då utan bety
delse jiimfört med dess kapacitet, oeh den \'erka1' 
dilrför praktiskt tao'et som en kondensator. Då den
na kOI1(lensator belyses med en variabel ljussträle, 
kommer den ovannämnda effekten till sin rätt. Hög
frekvensen, som genomflyter kondensatorn, kommel' 
nUmligell att öka och minska i takt med kapacitet ns 
variationer, och bUr alltsli modulerad i takt med 
II 11 variabla ljusstrålen. 

Den största fördelen med denna anordning ligg<'l' 
diiri, att den arbetar praktiskt t."1get tröghetsfritt. 
Enligt uppgift uppgår fördröjningen till mindre iin 
'n hund ra1.usendels sekund. Dessutom erhålles en 
kiinslighet, ·om ä l' flera t usen gånger törre än vad 
som kan uppnås llled den vanliga kopplingen enligt 
fig. 1. 

Öns]u1L' man, att cellen endast skan p: \'erkas av 
.·tdtlal' ur en viss del av nirgspektrllm, kan detta upp
nås genom att man fiirgar dielektriket p: lämpligt 
'iiU. Vill man t. x . i ett radioteleskop iakttaga ett 

fl croplan el1cr ett fartyg i mörker eller (limma, kan 
man fiirga selenet svn rt eller lllörkrötl. Cellen p, ver
ka s då endast öl\- de l<lllgyågiga \·ärmcstl'l\larna från 
aeropla nets mot or eller fartygets skorsten. 
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Var ligger felet bos denna I)ick-UI)? 

Yi kOlllJult hUr i'tter med cn liteu 
kuggfdlga, Det ,giiller att lis ta ut. 
nid det iiI' fi;I' f e l med d eu hiir a\-
hildade pid:-up' 'u, som gl' l' m~'eke t fl ll
lig t re~ultat. Den Hl' gjo rd av en hör
te le follll osa p i'l det Bii tt. :som t eeli:
uillgell vi sar, och e huru upplliiug
niugell av d(~ t l't>rlign sy ·tenlet Hl' ~an
ska primith', iiI' denna de talj a\
:,: trl.lktionen do ,k ej al' t.len art, att 
dOSflll \'iigrar att f'nn_c:eru ::;om piek-np, 
~ltigncten i telefoullostin iiI' viiI bibe
\t:'tllen , - Xli f: l' lii ~ti ren fund era N t
s lag, flHr nedan fiil :ier s varet. 

F e let ligge r dUri, att rlo;;lln iiI' iu
s tiilld m ed lllPmhl'ane t i riit Tiokl'I 
1110t ;;pi'tre t i gruUllllofnn;<kinln, I s tUI, ,01:stndkomma s ~llUlll >;1':lrc t;; utl!Ukt, 
le t ~kall membranet "tri paralle llt m ed ningar i s idl ed, och h ii rför iiI' de t nöLl
spå ret. Vet iiI' tnenillgen, att membra vHulligt. att 1l1pm.brane t s t:h parall ellt 
ne t s kall följa milen,' rörelser, som med sp, ret "el1 ej dnkelriitt dii remot. -------------------_... 

Baudl'i\t.el', 

Onllls t i'lCnrle figur \-bar till vilust l' 

e tt. illdukth-t kOllpla t och till höge r 
ett IWIlfI cith-t kopplat ballclfilte r, Den 
fö rra t-ypen all\'Undcs riit t ofta i S Il

ve rl1 Ncl'OtlYll c r, (le u ~enarc typPH i 
rfllm 111Ottflga re, Yia clp t in(\ukth-a 
hlllldfillre l iiro ;:;pol:l1'11a oftn oi'kiir

made; lll!ll PLllI "pult-II indlH;('\'a1' di
re l,t p:l de ll :lIitlra, Odl ~ii r , ' killla 
kOPlllingsspolar Nfordnl s ej, Dylika 
llalld f iltpl' ~e r l11an i en rlel 'UPC'1' 

Itctero(lyuer: \'id tlessa m nttaga r" ii l' 
el ' t kapa cith-n filtl'e t e j alltid .. 
Iii l1l pligt, 

"id raka mottagare liro hnrltlfilt rr 
med »h la llcluc!» koppling e lle r med 
dl1llh f' 1 kapaeiti\' kopplillg \'fll1ligast, 
d : ~polar ntfll1 jiirll fllldillclas , Vid 
de n _i" tlliinlllda kopvlingen iiro spo, 
la rlIas to ppiillllar förenade med l.' t. eu 
litpn kOJ1(l ensll.tor prl ll:"lgot tiotal cell
t-inw tcr, .\\' hl!t~' dP\se iiI', att antcu
ne n anslu tes P:"I rii tt ;;ii tt , lliimligC'1l 
ge nom e n jll s t e rba r konden sa tor pil 
omkring JOO cm till för"ta halldfilte r ' 
s polens l oppiillcla , e j till e tt uttag p:1 
lllpll ullyågsspolen, som \'isns i figur n, 
I :;Pl1>'lre fallet kommer trimnillg-eu ej 
att ~lHnllua pii I:l ng\',"lg, Den in t resse
rulle hUnd,'a;;; t ill en uWirligare r edo, 
:;:öl'else i nr 2, 1!)3:~ al' l'opulii r Radio, 

Dålig I<cntakt, 

En nc.ktllllnlators Iwulak l:sl,nlYur 
skola alltid YO ra överdragna med ett 
t11nt lage r f e tt som sk,nld Gir acn 
frätande iIwe rkan, som syran utönll' 

pil dem, Gäng efte r annan Imn man 
t.. ex, gnida in kliimskru \'0 rnu lJlpd 
\'a selin och iir då siiker P;I, att kon
takteu blir god, 

Isolel'ing av lödskan'ar. 

~lall m:hle alltid Sijrjll. för, a tt led, 
ninga rna i en rad ioappa rat iiro or(lent
lig t i ~o l l'ra d(-, t y en kortRlntllillg kan 
meLlföra s kn cla på dyra apparutdplar , 
Bilrlen d oa r hIll' man pft enke l t sUtt 
isulerar en SIW n ' mellan tY:1 tn da 1'_ 

(Att linda om isole ringsband ulir ju 
inte alltit.! så sny"'gL) 

Innan trrl(la rna lIo)lWc1a s, piHriitles 
pn bit ~ystnflex pil ena tnlden o('h 

skjlltes iu Ö\'Cr II s;; isolation, SJ's to, 
flexbite n bö r helst g:i lite t stramt åt. 
Trårla1'1la sa1111llanWLlas, \'a refte r ~y
s toflexbiten _-k j u tes -in ii\' er löcls tiille t 
och i:sole rar r!(,ttu_ ::i iikl'Hst iiI' att först 
linda iso le l'illgshand runt ~kaJ'\'Cll oeh 
,;et.lan ~kj11ta ,, ~-stoflexbiten n la llp:'i , 

http:Baudl'i\t.el


len L och rridkolldensatonl C. Spolen 
plI lIngefäl' 
och hill' tillföres 

POPULÄR RADIO lG3 

I
J hesset 11a ud a matörel'na föl' miItningar a v 
kild a slag, som avse a t möjligaöra noo'grann 

i~.ju . tering av ~ot!a()'a l'en eJlel' beshimning av 
vardet hos radlOde]al', såsom motstånd o. dyl., 

är synnerligen stort. Htll'Om vittna blanu annat de 
många förfr1\gningar, "i f, tt mottaga angående 
magnet till (let i nr 9, 1933 a v l'opuliir Hudio be· 
skri\'lHl uidspoleinstl'umentet. Vi komma 
hill' med en signalgenel'ator av större typ 
än lien i nr 10, ]033 beskrivna pentod· 
os('illatO l'n . En si rna lgellerator tir ju nu· 
mera helt onmbUdig för faln'jkant f! l' fl\' 

l'adiomotta.gare och ilven föl' sen 'icemän , 
('huru de av dessa anviinda appal'atel'na 
iiro mycket mera komplicerade iin den, 
som hUr skall beskrivas. 

SC1)arat(~ 08cilla,to/' · ouh 'Ilt (l'L(.lntor/,ijr. 

SignalgeneratOl'llS kopplin" , l"chema vi· 
sas i fig. 1. Det viinsh a röret tjiiustgör 
SOlU högfl' ,k\,enf.i/!enera t01' , det hiigra som 
lflg[rehewweuerator'. De alst rade ]åg[re· 
knmta s\'iingningarna Illounl era dc hög
Jl'ekn~ uta, "'II'för tlcu av signalgencl'i1torn 
lI tstinrla hiird'tgen blir modulerad. Ly:;;,;· 
Tlilr mall i cn icke svänganlle mottagare, 
<L\'f;tiimd till signal reneratorns vågliino-ll, 
hörs en tOll i hörtelefonen eller höotalaren . 
Periodtalet hos tonen iiI' det , till vilket 
låcrfrek \' n.'gencratorn iiI' avshimd. 

Modulerad 
oscillator 
En signalgenerator är ett ovärder

ligt hjälpmedel för amatören vid 

experiment samt vid justering av 

mottagare. Här beskrives en dylik 

generator med särskilt modula

torrör. 

lIögJ'l'ehen.'gener·atorns sUimkT'ets utgöres a v spo
bal' ett uttag 

en tredjedel J'n Il gall erti ndell l'äknil t 

anoll ·piiL1Jlillgen. Röret h,1I' en gal· 
lel'konuell sator på 2.000 cm och en ga ll erläcka pi\. 

KOOO + 400 oh m. Över delen på 400 ohm Il tta:;es ge
110m en kondellsator på c:a 2.000 CUl en viss del a v 

\' iixelspiinningen på rörets galler, då detta svä nger. 
Denufl. t;piilluing erhålles mellan uttage t på galler· 
läckan 0(:11 jord ell r ellLigt fip;. 1 m ellan uttaget 
och ka toden. Signa lgencr'u to r' ll kau g-l\'ct \'is ih'eu 
utföl 'ns föl' lJa.1tI'I'idr'ift. 

J 

c II ~~... 
~ .. ~ 

Fi.rJ . L l\.0)J1J7i1l08sr:hmna till modl/lerad osc i l/lll or 
Osci/la. / orr;j/, ,, , .q ual.{rT I.:OlllI.c lI-8 a/ol' iiI' pa 2.0no Gill , 
prl'JlHbl'cn P( I ,F-Irflll stOl'llwtorll pä 1.000- 2.000 cm 
l'0l1(/C'I/.~1I1f)1'II ;;rp/, .Yf'I'UI/(l(irCI1 på 2.000- fi.OOO CIlI. 

( s i.rJ II Q 1oc llr:ralO1") . 
I;Ol/llCII.~aturll över 

(e j n.l m l!l) Of'h 



]ij4 

Ti Il h\gfl'elnensgpnera torn a \I Yil odes en nlllli~ 

H\.gfl'el,,· 'nstJ·ansforlUator IDed Oill!;il ttningsta l 0111

kring 1: 3. Sekundiiren 1igger i gallerkl'etsen, jlri
miiren i anoclkl'dsNI. GallerkondeIlsator (I'h galler
Iäcka am·iindas även ,·id detta rör. Värclena ii1'o an
givna i st:hemat. Ca.aF IDots'·ariu' uno·eriir t:m; 2.500 
NtF ~ir lika med 2.260 cm.) Över primiiren (egent
ligen mellan anod på röret och jord) ligger en fast 
kondensator. Dess ,·iirde är i sehemat felaktigt an
givet till 0,1 mfd; det hör nU'a 1.000 
dle1' 2.000 cm. Övel' sekundären liigges 
en kondensatol' (streckad i schemat) 
på 2.000 till 5.000 cm. Denna konden
~Httors s torlek besUimmer pel'iodtalt't 
hos de a v lågf reln·ellsgcllCl·a tonI a lsh·a· 
d e !:iYiingningal'l1a: genom ntt ill1dra 
stol'lekcn hos ],:ondensa to nI kan mall 
allt a iindra modlllel'ingstonell s hiijrl. 

Anod spHunillgell 11 ttages fl'<I1I cn likriktare llled 
l'oscrvoad;:ondensafor ot:h tillför'es kontakterna + 
oeh - . )[otsti'lndet H tillsaillmans med kondensa
t01'1I IM :2 mfd silar' den likr'iktade ·l!·ölllmen. ehuru 
:-;ilningen med enbal't denna anordning blir bl'ist
fii Il ig. :\[otst:l ndet R bör- \'3ra rl< mins t 10.000 ohm 
m·h likriktaren f:'Ir- dimensionel'as di.lreftcr. 

Anocl spHnnil1gen till högfrehensgenel'a t ol'l1 uUa 
ge~ ej omedelhart efter silmotstandet utan först efter 
higfrek,-enstransfol'maturns primi.irliudning. Härige, 
110m f e l' man in de I· gfrekventa svängningarna 1>< 
ltögfrehenf;genel'atol'lls anod, och på detta enkla siI tt 
:If;tadkommes mud uleringen. 

SImlle l:lgfrekvensgeneratol'l1 ej sviiuga, hal' t ro 
ligen tranf;formatom felkoppla ts. Man har då att 
kasta om de båda tilledningal'llå till pI'im~il'en elle. /' 
sekuncliiren hos transformatorn. 

Spolen föl' Ifmg\'ågsoml';\Llet r\1 slindas p;i en form 
enligt fig. 2 nwd :125 varv 0,2 Ulm dubbelt s ilkes
01l1iSpllllnen koppartråd. Uttag göres efter 100 van'. 
Spolen föl' mellanvåg iiI' en vanlig cylindel'spole med 

fiiiil 

! 
..... . ~-..... 
il:" , 

' ,n 
~ 3 

. 
. I cm \" .. 
~, .... ." ~ 

lo! ~ 

Fiy . 2. '-" lJ/)l~tol/lm clI till lt!ugrä{/8SJlo/CI1 11.(/1' ovallst åcl1 de 
tlilllCllöioll cl' . I jifJlIl'CIi hol' c/ f' n törs/a tredjedel en (l00 ·w .n) 

at: 81)u/c1l lillll(Jt~. all/så .fram lin uttag et c1I1. t ig. 1 _ 
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Fif/. 3. Z-Jn !tl, 
aånl/svoltmctcr 

iiI' till 810 /' Hy tta 
U ll III/d r 8öklliJ1!1 och 

Irimllil1!1 (!-V lIzvlluaO,-C, 1-'0
t Oljra f ic l ä.w!' en dylik volt, 

w ef er m er! (mudlil,T ik/ 1I il1 g. l'å 'i'll' 

Oäll[l88it/llIl ligger en I r(l1ls j Ol'lnator. 

11 Uag. Rida !:ipolul'llH ses i yignettuilden. Föl' enkel
he ts s kull sker anslutningen medels t krokodilkli.im
mol'. För' att få signalgenel'atol'l1 att hi cka mellan
('1'ekvensol11rådet del superheterodyner, shuntas lång
vågsspolen med en fast kondensator liksom dd pen
lOtlose illatorn. 

Uttagsledningen föl' s ignalspänning (ledningen 
lIpd pilen i fig. 1) anslutes till mottagarens antenn
koutakt, H. till gallret på det ['ör, pä vilket man 
dll !'öra in signalen. ~lottagal'en skall vara jordad 
liksom signalgel1era tol'I1. nen senare bör vara skär
niad, om man vill ta nt s ignalspänningen på OY[Ill
niimmla sätt. Enklast iII', att blott uppställa ~ignal
generatorn .i ett hörn av rummet och låta den in
ducera på mottagarens antenn. Skall man ta ut 

signalspänningen genom en ledning, bör mall ha en 
i'ipiinningstleIRl'c för högfrekvensen samt en konst
Hntpl1n. 

.\rlllf}!:ipälln il1gell, mittt dir'ekt på anoden till en, 
dera röret medel st en voltmeter med ringa egenför
hrukning (t. ex: en :\la\·omder, inställd för 250 "olt), 
bör \"11ra 80 ,\ 90 ,'oIt. LHgger IDall in ett katod mot, 
~t t\1ld pft 1.000 ohm vid högfrekvensgel1cratol'l1, kan 
man öka anodspänningen till 110 volt. Anoc!stl'öm
men bli.r då för båcla rören sammanlagt omkring 10 
lilA. Katodmoistihldet måste shuntas med en kon· 
delliS<I tor på 1 mfd. 

Som lItgångsyoltmeter kan man använda en växel
~tl'ölDsvoltmeter med IDetalUkriktare. nIan kan själv 
gÖl'a s ig' en am'iindbar såda n ,'oltmeter, blott man 
hal' I,j t likriktal'elem(mt samt ('Il mA-meter. 

http:krokodilkli.im
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Kortvågstips 
Hallå, amatörer! Våren är kommen och med den kortvågen. 

F
örfattaren till nedanstående raLler, bosatt i 

Stockholm, hal' varje kviiIl under april mt't
nad vilrit ute på jakt i kort\'ågseteru och 
frarnlilo-o'er h~if' en del uppgifter, som kunna 

nll'<l ti ll \-ägledni ng för korhågsint resserade ama
tö l'er, 

Det är kanske uiist att jag först talar om, vilken 
1l10thl"l.1l·C jag auvHuder. Jag har' bSrg-gt en trerörs
mottagare Illed en HF-pen tod som detektor samt med 
tonkorrektionstransforllla tor i andra steget, vilket 
behövs för klangfär gen skull , ty man h;'Uler ju 
återkopplingen i de flesta fall aUd ·] s under sväng
Itingsgrä nsen ..A.ntennen iiI' 35 m; lä ngden är god
tycklig, bara lllan ser t i ll a tt a ntennen ulir y~il iso
1et'ad vid ändarna och rrenomföringeu. Man strävar 
j u efter att Hl in s ' s or s ignalenergi SOIll möjligt 
för att kunna »h1'tlla kvar» stationen, även om den 
»f;ldar» kraftigt. 

Så val' det resultat 'n. Först något om lyssuings
möjligheterna. 50 m-stationerna äro ganska svaga 
"id dagslj ll', för att vid timmen för t> skymningen 
t iUta eH rmt i styrka. De äro då synnerligen fading
'fria. Efter mörkrets inbrott bli de äter ostadiga, 
fa stän lika kraft iga. 30 m-stationerna höras niil' som 
helst vad b träffar de tyska och engelska. De äro 
dock kraftigast timmarna före skymningen. 25 IU-

ta tionerua däremot äro bäst "id dagsljus för att 
vid sk~7mningen och mörkrets inbrott avtaga och bli 
mycket s\ aga. Detta gäller ej de amerikanska sta
tionerna, vilka redan vid midnatt höras ganska ura, 
ehu r u med stark och hastig fading, 19 m-stationerna 
iiro ännu svaga, men de bli allt bUt tre, ju mer vi 
IIUru a o 's den ljnsa i'!rstidcn. Som starkaste fitatioll 
tar Moskwa pi'! 50 m priset, men har ej perfekt mo
dnlerillg. Diirnäst kommer Oslo på ungefHr 49 1/ 4 
m med Königswustcrhanseu (49,83 m ) på tredje 
plats. Dessa stationers modnlerin!-! är klanderfri. Se
dan komma Daventry (31,55 m), SkamleLaek (49,40 
m ), König wllsterllansen (31,38 m), Rom (2540 m ), 
Da ventry (25,28 m) och en mäugd andra stationel'. 

Ju mer' vi närma oss den lju sa ärstiden, desto fler 
stationer komma att höras. Som framg, r av resul 
taten, är det ide att sätta igå ng reuan nu . Alltså 
fram med kOl'tvågsgrejorna! Det finns så mycket att 
höl'a, som nog många amatörer ej ha en aning om. 
Ingen konllner att förlora på uekantskapen, så myc
ke kan jag s~iga. 

Xedansh ende tabell upptager ett tjugotal a v de 
bästa kortyåg:stationel'lla. För att llnderliitta uppsö
kandet av desamma, är'o även sändningstiderna an
givna. 

Tore Malmquist, 

YHg!. Frek \'. Slinu nin ' stid 
m kel. (sv e ns], Ud)AJI 1'Op Station 	 Land 

50.26 
50,00 
49,83 
49,G9 
49,40 

ca 
49,20 
4,8,,86 
45. ~{8 

:31,"3 
3l ,3R 
:n,2D 
aO,43 
25,53 
2;; ,40 
~5,2n 

25, 27 
:!G,20 
23.38 

5.970 
(i .OOO 
6.020 
6.0GO 
6.071 

Ca 
6.100 
6.140 
6.611 
0.510 
G.GOO 
9 .:>8:> 
O, on 

11.750 
]1.810 
11.86;; 
11 .870 
l1.933 
12.8:30 

TI\'J 
l1W 5n 

Je 
GA 
OXy 

W8XK 
RW 72 
GSR 
DJA 
GSa 
EAQ 
, SD 

1 RO 
GS E 
WSXK 
FY.-\ 

I	Va tikallen 
Moskwa 
Köni gswu sterhauscn 
Da"cntry (EI11[1irc) 

ISkamlebaek 

Oslo 

P itt.·!m rgh (l'eHial' KDKA ) 
MoskwaI
Dfl\'cntI'Y (Empire)

KÖlligswusterhallscn 

Dayentry (Empire) 

Madrid (Radio Amcricana) 

Daycntl'Y (Empire) 

Rom 

fJaypntn' (Empire) 

Pittsbnrgh (reliiar KDKA) 

Paris (Colonialsiinuaren) I 

naba tI 

7,45-8,1;' c. 111. 

F rän 8,00 e. m. 
6,30-10,00 e, m. 

7,00 e. m. till programmets 

G,30 e. lll. till programmets 

11.15 e. m.-7,00 f . m . 

5,00-9,00 e. m . 

8,45-10,1;' f , m., 3,00-7,00 

3,OO-G,00 ' . m., 11,00-2,00 

7.15 e. m.-2,00 f . m. 

n ,30 e. m.-l.30 f . Dl. 


8.45-10,15 f. m., 7,15-10,00 

;; .00-l1,00 e. m. 

3.00-5,00 e. m. 

11 ,30 . m.-4,OO f. lU . 


5,15-7,15 c. m. 


slut 

slut 

e. m. 
f. -nI. 

c. m. 

Italien 
Ryssland 
'ryskIand 
l"ngland 
Danmark 

Norge 

U. S. A. 
Ryss land 
England 
Tyskland 
England 
Spanien 
England 
Italien 
England 
U. S. A. 
Frunluike 
l·'ranska Marocko 
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Våg\. och Vå g\. och EffektStati o n Effekt Inställning Station Inställningfr ek," ns frek\' ens kwkw 
n1 k c/s l' II ffi kri s I -

209 ,5 111:l K osice 2,6 
2U7,4 1122 B elfast (North Scottish 

2000-1000 m (150-300 kel.) i l103;; Hi;; Kowno 7 
R egion a l) 1 

I1875 WO Huizcn 7 
26",3 1131 Hör b y 10

HOG 167 Radio -Pari s 75 2{l;},2 11-10 Turill 7
1706 167 I,ahU 40 .261,1 114D London National 501714 175 lIIoskwa 500 

2,")0 ,1 1158 Moranka Os trava 11,2
1639 183 Reykjavik 20 

2~7 , 1 1167 Monte Ccnerl Hi ,1G71 19 Königswuste rhu usen 60 
255,1 117G Köpenhumn 101::;00 200 Dnventry 30 
25:\,2 11S5 Charkow 10 

, 141G 212 'Varsc hau 120 
251,0 1193 Frankfurt 171389 216 P a ri s (EiffeItorne t) 13 249,2 12(H Prag II 513G7 221 Motala 30 
241,:\ 121:1 Lille 1'. T . T. 51304 2;J0 LUXCltl Uurg 200 
2~;j ,5 1222 Triest 10 I 

I 
12Gl 238 I{fllundborg- 75 243.7 1231 Glciwitz ;;
1224 245 L e ningrad 100 

2H,9 12.10 !(iruna 0,21I8G 253 Oslo 60 
NO,2 1240 Luxe mburg 1GO 
2:38,5 l2.jS Riga 15

100~00 In (300-500 kel.) I230,8 1267 Tyska s tn:er 2 
8-15 35;) Rosto w 20 233,1 1270 N orska stn :er 0,7 
824 3M Smolensli. 10 233.5 1285 Belgisk s tn 
76;\ 302 ö s tersuuu 0,6 2:31 ,8 12!H 

748 401 1\Io~kwa III 100 
 230,2 1303 
72G 413 ,5 Bouen 0,6 228,7 1312 Sve n s k a s tn :er l,fl
60G 431 Oulu 2 227.1 1321 Budapest II 0 ,8 

22::; ,6 1330 N o rdtys ka stn :er 0,3
600-200 In (500-1500 k"I ·) 224,0 1339 Montpc llier G 

222.6 1348 Inte rnationell vitgI., typ 1 
5G9,3 527 Ljubljalta 5 

578.0 519 Hamar 0,7 

221,1 1357 Itali enska o. norska stn ocr 
550,7 536 Vilna Hl 
 21!),6 13G6 Krakow 2 

54D,5 546 Budapest 120 
 218,2 1375 Schweiziska stn :e r 0,5 I 

216,8 1384 

531,0 565 Athlone 

u:19,6 556 J3crorniiu s te r 60 

(JO 21G,4 139:l Frans ka stn :e r 
522,6 G74 lIItihlackcr (Stuttgart) 60 
 214 ,0 1402 Sven s ka stn :er 0,4 

5H,G 583 Madonn 15 
 212,6 1411 Bukares t 12 

50G.8 502 "'ien 120 
 211,3 1420 Finska o . jugoslav, stn :er 
4D9,2 tJOl Sundsvall 10 
 20n,!) 1420 Inte rna tl o n elI v1\gI., typ l 

i208,6 1438 Ny i rcgyhuzn 6,3 

483,9 620 Briis se l I l" 

4!l1 ,8 ()lO Flore ns 20 

,207,3 1447 S(la" s l; a stn: r 
476,9 6'29 206,0 14GG Fran ska stn:C' r 
470,2 6:18 Prag I 120 
 204 .8 146;-; 'ryska s tn :e r 
463,0 ()-lS 
 I 20:1,5 1474 ]1;llg el s ka 8tn :er 
455,9 G58 LangelllJerg 60 
 202,:3 1483 Sovjets tationer 
440 ,1 GGS North R egional 50 
 201,1 H!l2 Internationcll ," ngl ., t yp 2 
4.13,1 677 Sottens 25 
 200,0 1UOO Internationc ll "ngI., typ 2 
437,a G8G B elgrad 2,5 

431 ,7 G!l5 P aris P . T. T. 7 

-126,1 70-1 S tockholm 55 

420.8 713 Horn 50 

415,u 722 I{j cw 100 

410 ,4 731 Tallinn 20 
 KORTVÅGSST A TIONER40;;,4 740 lIItinchen 60 

400,5 740 Vihorg 13 

305,8 758 Ko.ttowice 12 

:l91,1 767 Midland R egional 25 
 V~gI. Anrops- Spole Rond . 
386,6 710 

Station 
m signal N :o gradtal 

382,2 7S;J L eipzig 120 I I 
377,4 795 Lwow 16 

373 ,1 804 Sco ttish R eg ional 50 

3GS.G 814 Mil a no GO 
 58,31 Prag ('rjeckoslo,"u kie t) OKDIPT I 
3G-L5 82:3 Rumiini s k stn 50,2G Rom (Vatikanen ; Ita lien) I-IV,l 

3GO,G 8:12 !\[oskwa IV 100 
 50.00 I\Ioskwn (Sovjet) HV5g 
356.7 841 Berlin 100 49,83 Zeese n (TY Sk land ) DJC 

352,9 8::;0 B ergen l 
 49 ,58 Dave ntr y (En g la nd) GSA I 
3-19.2 850 40,40 Skamleba ek (Da n mark ) OX Y 

:145,6 868 Poznan 1,7 
 4ii,38 ~ro' l,-,va ( So" jet) nW72 

342,1 877 Lonuon R eg ional 50 
 38,48 Ualli o Nntion s (Sc ltweiz) lIBP 

33S,6 880 Graz 7 
 37,33 Ha lJat (~[arocko) C;"\I{ 

33u,2 895 Hel s ing f o r s 10 
 31,:;::; Me lbourne (Au s tralien) VK3:\lE 
331.9 904 l-Iamhurg 100 31,54 IJa"cntry (Ii}nglanll) GSH 

328,6 !H3 Dnepropetrovs k 10 
 :n ,38 Zeesen (Tyskland) DJA 

325,4 D22 BrUnn 32 
 31,31 Untlio Nati on s (Sc hweiz) HOL 

321 ,!l 032 Brii s sel 15 
 :U,20 D U"cn try (England) GSC 
318.8 !l-ll Gö teb o r g 10 31,28 Syllney (Aus tralien) VK2~[E 

315,8 950 Breg lau 60 
 30,SD RuglJ y (I'}ngIIlIld) GCA 

312,8 950 
 25,113 Pontoi se (Frankrike) FYA 

300,0 !JOS 
 25.53 D!I\' en t r y (Englund ) GSD 

307,1 !l77 W cs t R eg ional 50 
 2;'),50 Zeesen (TY Skland) OJD 

304,3 080 Genua 10 
 25 ,-10 H om (lt a li c n) 2RO 

301 ,5 995 Hilver s um 20 
 I25,28 Daveo.try (Englutul) GS E 
298,8 100-1 Il ra ti s la,·u 13,5 2:),2G P ontoise (I,'rnIllnike) F L \ 

296,2 1U13 North National 50 
 24.4 1 Rug by (E nglund) GBV 

~93.5 1022 Uad!'i<I II !l 
 23.38 Rabat (Mar ocko) C NIl 
291.0 1031 H e il s be rg 60 19,84 R o m (Yat i krrn('u; Itali en) l-lV,J 

288 ,6 1040 L cningrad 10 
 lU,81 D!lvelltry ( E:ngland) GS F 

2 5,7 10;:;0 Scottis h National ÖO 
 l!l ,73 7: eesen (Ty skland ) D.TB 
2 3.3 1059 Ilarl 20 1!),G8 Ponto ise (Frankrike) FYA 

280,9 lOGS Tiraspol (Odcssa Oul,hta) 10 
 10,S!l Zeescn (Tysklnnd) OJ l'} 
278.6 1077 Bordeaux P . T. T. 12 16.88 Huizen (Holland) PHI 

276,2 108G Falun 2 
 I16,86 Da'\ent ry ( E:ngland) GSG 
274,0 l O!);} I 16.10 H u g b y (England) GR,l 

I271 ,7 1104 ~genpel 1,5 1:\;97 Davent!'y (Englunu) GSll I 
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Den nya supern 

En modellapparat, byggd i huvudsaklig överensstämmelse med 
den engelska konstruktionen, beskrives i ett följande nummer. 

n ä /a· futO!ll'(Lfi ti/ia r modallapparat en till den nya, supern, 
'l'ilt riinstcl' " e8 motlaganlelen mCd sin ellda. a. · );8 tiimnhl{I'~

kOnd IIlSa/or, fö r se(Id 'm ed trum,skala , S7cii.rmIJll.I'l.:arna 'inne
hä ll(L mcllunjrek'l: ' 'Ilstl'o,nstonna /or en w , 'PUI hÖ!lel' selS den 
l' /( sh-l) /( U-kopplade lä !I! I'eh:vcnstörsl är'"(lI'cn mcä näta {J(fre!lfL

Onln" ttlencle J,iltl I"i ~n r CH IllOllelIappa rat till deu nya 
lip r!1etoroflynf' H, H I I '8 priJl(;ip lJeskre\'S i fi)regt ende nllm

mer a \' Populä r Hadio. Jl odell<lpparatell är i fråga om de 
\ iknga re IJes( i'lI1 c! sdr,la 1'11>\ lJyggd i niira ö\'el'ell sstlilU l11 el.~e 
m ed llell a \' » 'Yirdt'~i'\ '.vorId» utarbl~ta dc konst ruktionen 
och komme r e \' e lllue llt att fö rses med ytle rl iga rc fin ' e l', 

~~ 
Diskussioner och 
~föredrag ~ 


L eip :::i ,llmiissulI O<'h ultra cftc'"tliögfo!arcn , 

'\'id 'Ioekl:t()lm ~ Ha!!ioklllhbs li r ~ miite deu 2{ apr il läm-
1'lo.(le ingenj (i r An' ill Kjörling ett ref l'H t friin den nyligen 
a\'h iiU na L('ipzigmii SSfln. Yi ,He rgh ';l iJiir nedan i korthet 
d etta l'e ff' r a t , 

B ia nrl de lI ls ( ,il Iaa lJI ot tuga rna mii rktes »folkmottu gn rf' ll» 
(Yolk. empf, ingp r ), ~ O lll ltil t ill s li llye rkats i cn hahT miljon 
exempla r. Bland de ~t,i rre mottagarna gjo rde s ig fy rarörs
,' l1pcrn mest g;i!luud e, EI1 i u t \'(' '-'unt mottaga re \'[) r elen 
a\' Ditz & Ritt I' lant;c ratl e »Cyclos upen1», en trc ri)rs r 'flex
k opplad s upe rhde l' ud.)'ll, En del nya ~'ta tiollsskalor \'i~ad es 
ii\-en, 

1<' le ra nya apparate r fi.ir lt eminspeluing U\' gralIlluofon ski
vor [u uno på uts tällllingeu, A\' rl c ~;;:a var »KoSll1og raph» 
(\ , n nw,:;t illlressa ll tH , Ill spellliugen s kedde på tunna gela
(in skh'or. Dellna apvara t är a \','cclrl at t. e r sät.ta cliktafollen, 

.A\' Telcfnn kens »Tra ut onillm» u tstä lldes eu ny utförin"'s
fu rm , uysed rl att nns lll tas t ill oTlllumofonk on ta l<l erna pä en 
\'Hnl ig r u nd l'a dioUlolw).!;a re, 

En u PPl1liirk:-:ullllllad nyhet \'a l' .Tuhl'es lik i:;trömstrall:;
i'o rLuator. En s ummer kopplar ett a uta l kondensatorer i ena 
iiguublieke t parallellt, \':lr\'id lIe ladda,' fdl n ett fieklamps
hatte ri. ögonhlicket ll iirpä li gga de i serie, va n ' id spän
Iliugal'll :l ,,;w'r de "kiltIa koml 'n,:;atorern:1 adde ras , Mell c!en 

f et tör IlClnlll.olta!J((l'en , Push-pntl-koppliu[Jen ii" u. tför d utan 
transformatorer, med ett 8, k. fasviindn i.ngsl'ör, 

S'lsOUl ell anordllillg föl' lIodertrycka ml fl v O\'iisenuet mellan 
staLionel'na \'id in sLä Ilningen, Appuratcu iiI.' byggd i två 
enh eter , dels l' jäl\'a m ottagaren och rlels förstä rkareu med 
Ilii taggregutet. S lut ' teget är pu h-pull-kopplat, m ' n iiven 
en förs tilrka r e med ya nligt slu ts teg !;:OlUme r att bcskl'h'a ', 

crh,tllna hi..i" I'C s pä llllin ge ll laLida,; en fl nnau grupp kOllllell
satorer, ~om d'l ligga parallell t , ögonblicket lHircEtel' serie
kopplas den na grupp o. s, \', Man kan prl detta sätt erh ålla 
Iik~[1änningal' upp till 12,000 volt, Even(-lIellt. ka ll denna 
lik. Ltöm :;lra ll ~fonnatur längre fram f å betyLletSI! fi)r tel 
\' is ionSll1ottagfll'e llled kato(\strfdl'ör. Nu lir den n lirmast 
a\'~erld för l11i i t il nclamrtl. 

B la nc! LIetaije I' för Illottaga re märktes spola r och gang , 
k ond ensu tore!'. Spola rna \ '01'0 i munga fall Iiudacle pii tOIl1
lIlur uv t rulitll l fö r nedbringu nd ' av fö rlll ~terna, Kcra
I11bka isola tionsllw te riRI \ '01'0 fl' ekvenLil, ca lit, cala n och 
fr kventa, Av stort in t ress ' var ett ny t t isolations material 
för bl ockkondensatOl'er, »Collcl ensa», vilket hade Sll hUg 
diplpktri eitet:'kon"tant som 70 ;1 80, (Dielf'\.,tric i te tskonstun
ten för glimmer är ungefiir 7,) lIIcd tillLtjiilp a v .-let.ta nya 
materi a l ka n ma ll giira bloel,kulllleusa to re r med betydligt 
förmil1~'kllde dimensioner , »Conclensa» hal' negath' tempe
ra cul'lwcffic ien t , va rför man genom utt k OllJbillC:ra de tta 
ma teria l merl e tt, SOIll har po 'iti\' te lupern(.lIrl;:oeffic ient 
Ilar m(ij liglwt alt göra kOlld ensatorer , \'ilkas knpacitet blir 
olJe l'oende a y I cmpe m turen , 

T elefunkens »Tc lerl Yll» ul t ra effek l'hiigta lare \'a r elt a \' ..le 
mest uppmärksammade u Ls WllningsfUremlUcn, Denua mlirk
li ga hö"tn l:ll'e lUll' pnlig t uppgift nio giin~er Srl sto r ve rk
ningsgrad som en vanlig e lektrodynami Sk högtala r e, d, v, s, 
II n fo rcll':1l' för en Yiss Ijurlstyrlm eudast nioudelen så s tor 
effek t a v fÖ l'stii rkareu, Detta lll'tyder i praktil_en en sto r 
besparing, l!'örs titrkaren blir billi gare i inl,öp, Ilrift och 
lInll e rl111ll ( rö rbyte) , 

'llen ökade \'erkniugsg l'ucl en h a l' el'n,ltLs dels "enolll e tt 
kraftiga re Illa guetfiil t:, del genum ett \il tt:a re ocb doek 
.. t,n'ure membl'an. Detta memb ra Il ,11' aven helt IlY kon
"t r llk t iOll och benitumes »Xa wi»-nwmbmu, »i\"a wb) betyder 
»Uie\lt ({hl!'ickelbuj'» e ller ]> tl s \' ellska: (' tt ull' mhran, som 
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ej kan vecklas u t till en plan yta _ Konen bildar alltsil en 
Ilubbe lböjd yta (gene ratrisen iir höjd i s tiille t för rak) _ F ör
d elen med dellIla nya konform U r, att egensyängninga rna 
uudertryckas_ Kon en verkar hUttre ~om koh- och delar ej 
upp sig i fl era s"Ungande partier , Yilket iil- fallet med den 
vanliga högtalurkullell. R esulta tet iir en me ra ljudtrogen 
, terginling. 

r å grund a v högta larens stora Id iu. 'li glwt rlid,er ell van
lig runclmdiomottagare med krafti " t lutrör fijr att fylla 
cu miulh-e samlingslokal. För ell loka l med 3.000 sittplatser 
rii cl(cr en förstärkare med 7,G watts !1i s tor t iuns fri 1ltgiillgS
f'ffekt. 

l'opuli.irn IWllslrukti()\wr. 

Slloi'rör tilt »SIIJlI;r S4». 
-ågra av "årn liisiue hu haft svårigheter a tt allskaffa 

spolrör m <I 3G mUl diameter till l> SUI)er 3,!». Dylika spol
rör siiljm; cll1ellert111 a,· Allmänna Sveuska Elektri ka Ak
tiebolaget (Asea), Stockholm. .. 

»;[1"I7(!1IO - SJ .» - lD33 lirs årgång a,· POlmliir Uadio 
f innes och kostar i lösa häften I.ronor 5 : - , inbunden krQ
nor (j: 50, 

N amn O 11. nytt 

H:Hl iot lefonfiirhilulebe mellan l i' la ud och Storhritannien 
kOnUllf' r att ol'llnns i och med II V!wällflllLlpt a v en :torartarl 
korlvåg~n nliiggniug i nä !'1l f~ten av Hpykjavik, Denua an
liigglling Skall utföra s a,' :\lareollilJola "'e t , Stationerna skola 
iil'en Hnviindas ffi r utsUndning- av korb'ågsrulldl'adio ,amt 
, 'äderlcksra [l[lorter, 

Dit dCA>:a stal"ioncr bli fli nliga, kommer Isla nd att iig-a 
(1en IIlodUrnaste Iwrt" flgsa nliiggningcn av denna typ i heIn 
,·iirlll en . Yir1 si.! ndarell tilliimpas Il hel t ny metod för 1110

Iluleringen, l,wall fran tele"isiollsgebit t. 
AnHiggning .n kommer att s t, i 'rörhinllelse mcd L1et is

IHndRka telefonnilte t , 8ft att saml'al kunna ombesörja s till 
eller 1'd\n ,arje abonnent P:I I s lam!. TIil.racle an tenncr för 
siindning a v' telegrafi t ii! önigl1 liin<11'l' i' Europa komma 
a tt uppsättas. Man bnl'iilmar, att de i: liillLls ka rUIHlral!i o
programmen Pll kor tvåg , kola kunna mottagas r egelbllndet 
av IYSSlltlI-C i !l ila delar a ,· Europa salU t i Amerika . 

• 
Den tyska >:tatiouclI Dresden , som Urlig-a re legat på en 

vågliingd av 204,8 meter (1.4(j5 kcj s , :'iillller sedan flen 18 
april p,l 2:3Cl ,fi meter (l.~ [) kcj s) , ))enna \" ,l gliingd iir cn
Iigt lucern[llallell rese rverad för Belgif'!l oclL Grekland, mcn 
al1\'iindl~8 ii I1lIU f'j H v (k~:a Hinder, 

* 
Den nya <' Il ,u;els ka i'uperhet P I'n(I~' n ell . ~om beskl'e"s till 

l)I"il1cipen i UIH-ihlllInrct [lY Pnl1ullir Ha Lli o, har uppviicl,t ett 
s,"nnerligen " tort intresse, Man hal' ifdlga, at t, hnrm·itla 
dct ej ,' kulle nlrn iLI e a l t nn\'iinrl'l tv;i f rekyeJlSOI!1y[lI1(l
lingon!', i a" s ikt att l1led den andra !,OllUlHl ned pfl nunnal 
mell nnf rekvens, 110 eller 127 k cj " , VI' ire lcss VI'orlll sUgcr 
härom, att Yis"a .'v,i ri glll!ter förefinnas, men det förefaller 
SOIll Olll man flrl>etalle på sa ken_ 

~ 

POPULÄR RADIO 

Den , chwei7.iska stat ioncn Reromiinster ska ll iika effek
ten till 100 kilowatt, Samtidigt skall stationen mode rnise
ra R i fl era HVf'eem](m_ En intrcssant nyhet är, att antenn
c ffekten komnH'r att automatiskt r f'gleras efter rnodl1le
ring:;grallpn <'n ligt ett sY!item, som p:i minner om den i dettn 
lIum mer beskrinlU anordningen för reglering a v s llltrörets 
:1l1o(l"tl'um vid hatterimottaga l-e och livcn om Ida s, B-syste
met. D en eugcl oka hcniirnningen Hr »floatl ng c>lrri er», Vill 
in "'en dIn svag modulering är bäI'Yå gen iin~n s"ng, d. ' -, s, 
!';lindar II avger ringa effekt. Vid kraftigare modulering 
öka r antornutisl,t effekten och därm ed bän'ugens styrka. 
:\le toclcn medför en stor besparing i effekt. Med hänsy n till 
mottagaren s kulJe flock ljudkvali teten kunna förslimras, 
om molluleringsgradcu !Jos slindaren göres lika s tor vit! 
»svag» som vid »stark» modulering, 

OIlJb~-ggnadeI1 utföres av :\Iarconibolaget, so m ursprnng
!igen le" ere rat statiouen. 

S'vtus],-a Rad ioa l,;/i ebolugel , S l ocl.holl1l , har utsiint en ny 
li sta ö" cr lIIu l'coni radiorör, uppta ga nde et t flertal nya, in
tressan ta rör tn )er , s peCiellt inom 2-"0Its ha tteriklassen. 

F irma ],-ud Brober{} , Malmö. Yi ha ya l'i t i tillfiilIe att 
provu en :1,' , ruhric ' rad!' firma , SO Ill iiI' g;pueralagent för det 
amerikanska mli rket »:\Iajestic», i marknaden förd 5-rörs 
s tIpcl'heteroLlyn, »:\la jestic 463» , D"nua mottaga re har en 
heptotl »~A'i» ,-om bl:1 Il c! r(j r , fii regåugcn a" ctt högfr el,,'ens
·,tpg ll1 l'd »i)"'», cn h iigf rckyclI pentotl, XtlgOll l'i ,;1> Wr ut
.Ir:°tllling fdw ns('illatorn f ör ufi nnc: a lll ';'l ej, :\[ella nEl'c
kyellss teget hal' liYell ett GS-rör, ) 'tekl om lir (' n L1uhlw l
r!ioel-tri ol!, typ »5G». Som s ln t l'ör nnyiindc: l>~Å :;» , en k t a fl 
l)cutoll , som gel' a wa lts c!i stol' t ionsfri u t ";l ng-' ' f f ukt. Lik
ri k UUTiil'E' t iiI' typ» o» . 

Yi(1 pronlill ~ visa de s i~ I110ttngn rPll bes ilta >-,,\'l1nc rligcu 
~ to r Idinsli ghet OeJI god sel ektivit (~ t. !Iögta lal'cn nlr i sttlntl 
att g; h 'a m~'ckct krnftig t IjurI utan klirr ellpr andra biljud_ 
LjLHltl-oh elen i :ltergi nlingcn nIl- i<ynllel'iigen s tor_ Dcn 
antomatiska ynlymkont rollcn, som iiI' a ,· »fiirtlrö;jd» tnl, 
fun~en1(l e per'!'e\; . Tonkontrollen I1l cd~ay CIl illregle rillg <1 ' 
ön>:kad kla ngIiirg. 

Beträffande det praktiska utWmn([et liro regle ring, rat
Inl'nfl enligt ,-{n- mening nii s tolI "Hl Ill~'el,et f(jrsUuktn. 
Bplinningsomlwpplillgen iir s~' nnprli gen !Jl's\'Urlig: !lia n m i'ust 
fÖl's t plocka l)(lrt tonlwntrollen för flt !: l. ol1lllla ,1t uiittra ns
f Ol'Inn torn , :\Iotta g-areu ii r ut förd fiir viix plstr örnSllrifL Vft~
liln~(l sornr :"lr1(' t ~ trl i <.: k e J' sig- fr: Il m g'ut ulld e l' 200 upp till 
liOO melp!', 

"Eddystone" 
o 

KORTVAG 
kondensatorer 

rörhållare 

Förnämsta engelska 
fabrikat. 

Ingeniörsfirman 

Electric, Stads;6rd, 22 

Stockholm Avd , p, 
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Max Joh1!,~ en & Go, il ,-n" Stuck/wlm., har för oss demon
s trerat nägra Torotor gangkondensatorer av helt ny t~' p, 
Dc n~' ll kondensa tor el'LJa utmiirka s ig friimst föl· stor me
kanisk stabilitet, i rlet kondensatol'chassie t lir utfört i 2 IllUl 
~ t å lpl,"tt och 8,1 utformat, att en fOl'lnförUlldring a v kon<1en
~atorn, då man t. ' , tar Ill ed en hand I Yflrde ra g'1\'cln oeh 
söker \Tida s~inde r den, knappas t iiI' mi\jlig, 

Rotorn gil r prl kulla gpr, R otoraxeln iir genom en specie ll 
anordning yi(! ena iind e.n f ixer a d i axie ll led , stl a tt tl en e j 
kan fjjrskjuta s ig , Knlla g ren Hro stl II tfönlu , att glappnin" 
ej kan Ul~pkolllmn , 

Som isoln tionsmate ria I i konclensntorerna an\'lindes frc
k\'euta , e tt av tIe nya, högv,irdiga isolation 'materialen, KOll
densatorerna trillHrIas de ls 111 rl hiln syn till lUlviillflningen 
aven fiinli g tl'rckt RtaliollS lw la, de ls med hiinsyn Ull ö\'e r
enssWlllmel. en m ellan s k ti on rna . }"nlig t u!lpgift ä ro tole
rnns rna O, G fi,l/F" ± 0,5 % och 0,3 ,",al<' ± 0.1 Q/o res p, Deu 
s is tn[imuda uppg iften rnots\"[lr:lr den, som hrukar Himna" 
ptl tole ra nsen ho" gangkonclensatorer, och siiger allt rl Im!' 
\'iil de nvsWmc1a kret ' Qrna i mottagaren komma alt fö!.iai' 
lit, om s polarna an t ::tgn ~' s täm ma exnk t ö\'erens, 

Sallllua firma fö r i ma rknad n t rfldlimlade niHmotst tlllll 
a \T mil rket »Alle i», nä rmasL a YS "dda fiir Iiks tl·öms lIlolta/.:are, 
Dessa mots tåne! iiro synne rli gen pl'is \'ärcla, D e äro s tä lllll
lade llled uppg ifte r om S[I"il l l11ots ttlllc1s yii I'lle s om m:u::imal 
ströms tyrka, D en s i. tn}imlHln uppgiften föruts Htter g h 'elds 
god ky lning, Flera mots f':l nc1 kunna monte ras ]lrl ni randra, 
\'arföl' uh'ymmesbeho\'et lir J'inga, 

P inn a. Ra{liol;oJ/811lta/iO)/ , Gli /cbor!J , hal' utkommit llled en 
ny katalog, uPlltagand kompl t ta , h It n:ildri .... na förs tiir
lmranliiggninga r 1T r tI p p t ill 40 waU,:, distor t ion, fri utg:'lngs
('f fc kt , Villar ' miir k s mottnga ranlii "gninga r a v specialkon
!'< lrllldi Il, tra nspor tabla f ör ti lrknre, elektri "ka grammofon
bord , -'Id n ·iix lingsunorcln inga r. mikl'o(onel', hö'·'ta lu re o, s , y, 

]J(/II"IIW nll ,~ E l ek/ ra, ROllio- & Elc1c/rol'c kni81" Fabrik, S toCI,:
holm , ha r till ställ t o~s niigra pro\'er nv polar och drosslar 
för radiomottagare, 

TUp If, ilr en 11e ll'l,torspole, Iws yilkC'n ll1ellany rlgsspolen 
(200-600 111 ) iiI' utförd i cyli nder fo rl11 pi.\. e t t spolrör IlLed 

4:> mm dianu~tl'l' o 'h }, ng\· rlg~~pol en, lh'ensom ilte rkopplingR
spoleu, Unc1a tl som 1l0neycomlJ.. polc pii ,' nl1l ma Sl'oll'ör, Vid 
ii,'e rg,l np; t ill lii ll g \' :''tgsom r1l11 e l ornlwppl:l S a n tennen till ett 
lI ltag V:"L l tln g\· :lg~spolcu . 

'1'!l J} l!~ iil' en nnin' l'~u l~rlOl e mc<1 s iil'skih.la fn'il1l iirlinl]
ninga r , a,' Yilka <.l en l,m g \'[lgiga kortslutes Sllmtillig t med 
lllots yur:Llldc 'ekUlllliil'linclnillg, Dellna s pole ha r liksoIII typ 
nI inb~' ggtl Yl glUni!cholJl koppla l'e :w :; ta bil k onst rukti oll, 
~< ,klln d ;il' spol C' n f lir nw llal1\"l g ii I' l! ii I' liruInII 11l{'1l 30-triillig 
Il ögfrek\'e lls litz i l!ou eycomlJfOl'lll, ~l' o ll'iil' et,' lliumelCL' Ur 
4;:; mm, Spoleu lir liksom H l a n ;ctld fijr enl u'lbl'asLs}ittning, 
Dl'u knn ullt~,1 m OlI tenI ·' 11[1 mo t tagaren I r on tpla tta, 

T!Jp 1ff) fil' en hi\gfrcl,,' uSllros 'e l, linda rl p, s toml110 nv 
e:tli t i pj m Uldre Hu tio sektion er, '1'IJJl H D , iiI' ell binocll
lardro~ :;e l. ..;amIJlau ~ntt av t\' lt clrosslar av typ FID, 

En ~ k ii rmall . pole , a ysedll f ii r fl crkrdsmottu ga re , iiI' ut
'x perillleutCl':.IU Gell kouuu er snurt i markml.llcn, 

Rudi oh 01llJl'1I /.i c /, S t ockh olm, f ii r i Illarlwa tlell en pe l'lna
llcntc1yn a mL'k Il ö<> tala re , liim rli cr föl' transpol'tal)l:l mottu 
gare, J Wgtnlaren, som :i r a \ ' Philip~ tillH' rknin g, hal' en 
kondium ete.r a\' 13" mm, D II pennoll enla llla"neten Ur ut
förd i cylind - l'l'o rlll, G 'nom liilllpli g beldiidna J 'w öpp
Ilillgnrnn pit högtalal' n s Imks iela li r lu ftgap!'t skyddat föl' 
jiiruf i.lsptLII o, dyl. 

N ldel /'i ~'kn fl kticlJOla(/c /, Ska Il l!ia, Sloc1ch o /./II , flir i lllnrk
Ilal!en elet yiilk[inlla iis l,skyddct >" Wicklll a nn Prot.ekt.or», Vid 
Il 'lilla [id pt! :h et ii I' ett dylikt skydd all t id ak tu,ellt föl' 
ii gare t ill u tolllhu :;a !l tenne l' , Eu förd el uwtl »Wiclnn nnn l~ ro
tector» iiI', a t t niigoll omkoppling ej behö\' I' f(ire tuga ' [iir 
jordnin ,:';- HY n ntcllllcn , Dd ta å ", k ~ky<1d har lJ[lde g I'O\'- och 
finsi.ikring ~amt de~s lltol1l et t ö\,e l'splinllingsskytlcl. Allt iir 
):(jort filr att eliminera nU'je risk Yid allYii mlanc1c av utom
111lsanl{'nn, 

::iamma firma för i marknaden en omformnre, typ »KN». 
Ut e!.l i sockeln in!)yggcla s törningsskydd, Denna omformare, 
som finnes i olika s torlelHu', garante ras \'I\l·a s töl'uingsfri 
pil alla s lag av mot tagare 0<:11 för s tiil'kare, Omformaren dri
\' es f rflll 110 e lle' 220 I'o lts lil,,,tr öm ..n [it och ger 220 volt 
\':ixc lström, [jO peri Ode r. C:l're s torlekar f öra s, f iir 60, ]2;:) 
och 250 1A, 

III!lClliör8jirl//(/1I E /cc/ ric, S /ockhul'lll, för i markna den spe
eiald eln r för kort\' å gs- och ul trakort\' rlgsm olla ,~a r e av de t 
\'iilkiill(la engebka IlJiirkd »Edc1ys tone», ::ilir",kil t ka n frarn
h:l ll a~ en \Tidk()n(l en ~al.()r a\' ul t ra kortnlgs l.,\'[l , »c.Iicro<len
"e r», mer! 100 f l/I l<' ka padt t, som liimpar s i:" n tul iirkt I':i l 
lill d t'lI i lll,n'fl !lllmIlH~r be:'krinl:l s iindarell, En a ll nan d l' 

r' l lj a\' intrcs,,;e f iir :;arnlll:l kLl IlS ll'llklion iiI' en r li rh1i llare 
!llcd f' r{'k \'en !.i I som isolat iOll smat:er ifl l. D en hur liteu ka
]lHcitf' t oeh s lll;i f iil' ll l.- t e r o 'h iiI' f ör,'edtl m ed hell f lir mOIl 
te ring pii en h i.ijcl a\' II: gra cen t imeter iin~ r ba ~plattan, 

.FirIllall~ b l' o"l:il~'l' UPfJUlg<; 1' en m,1l1gfald andra 'pecial
Ile lar f öl' k Ol'lnl ", ~1l som spolar och spolfo l'lnnr, högfl'e
l\x ensdl'n~s lal', kortY~lg :::;-gang'kond('"\u~a tore r o. S. Y. 

E-X LTR AKORTVÅ SS:' .r~DARE , 
Forts, f r 1i n Si ll. 14.1. 

:\1a n kan lda l'u s ig ga nska bra m ed den förut omta la de 
a bsorptionskr l? l' 'en, om m a Il in tc kan kOllllllll ön ; r något 
n onriir. AlJ.. orjl t ionskret 'en h å ll " cHil'Yid intil l , ii.ndars po
len (Lr), m edan man genom ntt föra en blank m etalltr: el på 
(-yii l'cU u tef te r lIc l/ (Illa t r:'lda rna l;ort:o;lllte r dessa prl olika 
a n;t!l n ll f rfln kopplin " ,' polen , Kiir (1<"11 Iwrls lul.a nde m etall
l. r ,ulpn hefilllle!' s ig i en s l rlilllbnk, junker inclikn tol'lampans 
ljll ' slyrka m ycke t 'ta rk t , l.! mI <'L' (let den lyser med full 
s ly rka , MI tri'lllnrua k or t 'lu ta s i en s tl'ömnod, 

,l11 t CI/'Il CII , 

.Antennen k nu ntgör:1 s ay en. 2,3 III 1{lllg k oppart1"I,l, SOIl1 
koppla s tUI siinc1Hren ii\'e l' {'n koml 'n,'ato1' C pi'l ]00 cm (fig_ 
u) , Ma n kan oeko.;;l utföra a ntennen enlig t fi g , 7, Hill' iiI' au
tennen s t1'örulllattul i miU en , så att HingcJen av hela anten
nen kOlDmer att bli lika m "c! 2 X l,:.!;) III. 

Hästfl r e"nl tat em'ls, ItL ant<;nnen IIppsli t tes i ycrtikal 
ler!. l!~ö 1' nppnil.e lllle a \. s tiJrs ta möjliga riickddd lJö r anlen
nen \"lIra anbragt -,rl högt som möjligt Ö\'e l' jo rdytan ; maiL 
f l'! r t , ex, ta ·Umln ['('U med s ig upp P'I ett berg eller p'. Itu 
ta ket. (Se a rtikeln »Amatörslinllnin" på k orta v i.\. gOl'» i mar 
numrel: a v l'ojluliir Undio,) 

Sti!Jr" {l 1l1nii/'kuiu!Jar 1! C' / rii!1/IlIc/ c sän darens l.' OIl ,~ t "/lk tion, 

Kiil' det giiller nl t l'uko1't\'iig, böl' man h els t :Lm'iilltla spe
'ia ldelar, [Lyse<h la fÖl' de höga frdn' enser , s om ifn"lgakom

lU a, I Ulodellap\1ara tcll har anyiill t .. en helt \'anlig rörhiillare. 
i \'i1ken ötora f ö rlus t l' uppkomma \'id dessa frek\'en"er , Ell 

,'!Iecia lh:''tllnre med li t en kll pa d tH och s rn ,i. fUrlll :; t'e r iir att 
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föredraga. Yidare lit· i llloc1eliapparat en nic1konc1en::;a lorm; 
j'otor al1sluten till anoden , var igenom c1 e l: nollJ,;apacite teu 
över kre tsen bli I' större, de ls fö l"lusterna s törre, emedan ro
t o rn står i cli.rC!kt förbindelse med fronlplallan , som iiI' av 
trti. Botont har anslutits till anoelen för Ht få Icclningarlla 
.... korta som möjligt, w en frontp lattan bör hii r\"id nl ra av 
ett gott isoleraude Illa te ri a l, e j a \. trii. Yridlwllll ensa torer a v 
!'; pecial kon strnl;:tiOI1 för ultrakortYi\ g finn as nu i marknaden. 

OYflllsti'tende har naturligt\'is bilIragit t ill SYlL I'iglte tlm att 
få s lincla r'u att S\'iinga med norlllal gWc1spi'inning. Anoll
spiil1l1ingen till sii lilla rrlil'et lIur uttagits cU rel, t fr tll1 220 
vol ts likstriimsnii t. 

Provet. enligt fig. G kan utföra s med enhart cn lIörl:elefon, 
SOlll inkopplas på SaIl1Illa stiille SOUl pl'illliire ll bo:; l[lgfre
kvel1stransformatorn. Det iIr a lltså ej lI öd"Hndigt att anväll
da en lå gfre l;:yensfi)rs \.iirkal'e njr dNtu prov. 

Genom att "t-iilla, C11 \'HllI.ig k ortnlg.-mottn"ai·e , cv . en 
rUllc1racliolllotta ga re, pä kraftig s \'iil1gl1ing, kun man få l1en
ua mottaga res u\' e r to llCI' :l tt inl'el'ferNa ruel1 ll ltrakor tYllgs
siillllarens gl'llllllton (G-Uleter,,;v[lgen). 1l1terfe rensYissliugarua 
nvly 'snas i mottagarens tti"rtelefon ellcr llj)g talarc. Bärig 
110m lir det Illijjligt a tt he ·,tälllUla siindarCllS dgliingd, undcr 
fömt 'iitlning a tL man :111\'iill(le r cn kalibre rad kortvi'lgs
1l1ottHgar ~~. 

3·RÖRS REFLEX-SUPEn.. 
Forts. (rån sill. H S. 

fyra ror, dil l' \'nrje rör Ilar endas t en f unUiOll. De trc rören 
" lira emellc rtici s ldl fi)r s ig. och k oppli llgCll to rde nU'a a v 
:;tort. in t rpsse för mrll'lga experimenterande amatörer. 

"id trimningen Itar m an ellllas t in<Yl\ngsbandfilt re t samt 
d e b:"l da lI1 e ll all rrekvell ~tl'an s.forllla torerna a t t ta bänsy n till. 
1'rimkondensa torernu hos de senare in .- tiill(ls tiJl en hÖl'j a u 
ett nu'v fdm mnximilii ' et, OCll de ldl spolarua i \"arje trans
f ormator il1sti ilIas 1'[1 ett par centimetcr-- avstånd f rtlll \"nr
and ra . GUllgkol1l1ensa torn. trimkondcn~atorer ins tii lla s p ii 
minimum (helt Il{:;;knl\·ade) . Volymkontrollen stiilles p: maxi
mum, o h mnn söke r frl in niigon station. 1'1 sna rt detta 
lyckats, jus tera s trimkondc.ll , a t ore rna h os mellanfrekvens
transformatorerna, tills s Uirs ta IjUllstyrlW erhäIles. Därefter 
jus tera s t rimkondcnsatorcrua på 0 1 Octl C~. (Se Populär 
Hadio III" 11, H):.!2, ~ i rl. 340 sam t nr 2, H)33, sid. \33.) 

ndcr trimningsarbetet bör 0.1 kor ts lu ta:" vnrigenom effek
tivitcten hos den au tomatis ka vol.ymkontrollen nellsiittes och 
trimningen underliittas . Bet räffande röre t V2 kan den anto
matiska volymkontrollen ej s iittas ur funktion. 
stödet a. E'ör att borrma ~kinen skall kuuna insättas pli s iu 

Selekth'ite t -n rnecl häw;yu t ill station rna niirmnst intill 
-elen mottagna bes tlimmes a v kopplingsgmdcll hos mellnnfre
kvens tnllls.format.or rna . StölTe n,"s ta nd wdlall c!c t:Yi't SIlO
lama i trll ll sformatorerna ger törl"l~ set (~ktivitc t och större 
sWrn ing>;fr iJlet mell s ihm'C Iju clkn1litet, i det ele h ögre tOI1
fre];:vens'rn a skiira s ned (lj ndet ulil: mÖl'kal'e) . 

SeJekth· it_,{' 'n !UNI IIi·insyn till stömingnr fran fllldm s ta
tion ' r (genom spegelinterferens ) hesti imme ' a y ing~1I1 g:;bund· 
'f iltre t. Det iir fl v vik t aU a nv ~i nda .- :1 n oggran t matchade 
.spolar som möjligt och a tt jus tera trimkonc1ensatorerua 0111
.-org'sfull t . 'om on1 11 l1tirnnrs, m[lste gangkondcllsatorn vara 
lloggrallt trimmad. 

ENKEL LThT])NINGSMASKIN. 
Forts. fdn s id. H~. 

Dessa »ln geJ'» Iltllste vHnd as så, att a xeln "id rotatioll i llor
mal riktning vill öppua s piralen , ej draga till densamma. 
Litet olja i lagren skadar ej. Dessn lagl'1' ~i ro ju gauska 
}Jrimiti\"ll, och !len hiinclige a matören kan ._iike rt hitta pft 
något biittre. Huvudsaken lil', att de t högra lagret (se fig. 
2j kan öppna" ell e r vridas på sftda nt sätt, att s tödct c kan 
fiilln s ll cd vid avtagning av den förskjutbara t räklotsen. 

v' ii s tallordningeu för borrmas kinen flir riitta s ig efte r lIen 
senare. kon~trukt ion . "id elen i figuren \"isade anordningen 
iir borrllla .- Idllens hanll rag ilvHigsnat och pn cylindris k tapp 

POPULÄR RADIO 

inskl'll\'ac1 i s ttilld. Denna tapp passar i ett hål, borrat i 
stödet a. Fijr nU borrmaskinen s kall knuna i,lIsiittas på sin 
plats. 1l'Iäsle lindl1illgsma skinens a xel draga._ ett stycke åt 
höger. d xeliinllen skjul 's lli,irefter in i chucken, som Ctt
Ul'ug: e:::. . 

Vid stöde t b anh1'in" as brom;;cn f, som utgörcs aven 
upps li tsa d och med h ill fi)r axeln fÖI'sedd träpinne, som 
111 "de l::;t en skruv kan klUmmas lit om axeln, så att frildion 
e l'lu"IiI l's. Den na hrol11S gÖ l' , att man utan risk för att s po, 
len lin(lar npp s ig ka n sUippa borrmaskiuens vev unde r 
lillcJnjll~ell. 

~polliullningsmask inen mås te under liuclningsarbetet fäs
tas viel underlaget, t. ex. medels t en s kruvtvin g. Den kan 
ocksii fastskrUHIS en grwg för alJa, om någon liimplig plats 
hiil'för [ illne ·. 

prl gnmrl !l\' utväxlingen bos handborl'Ulaskinen kommer 
spol röre t a tt göra flera "an', <Iå man vrider borrmaskinens 
handtag ett \"arv runt. En ganska vanlig utväxling vid dy
lika borrmaskiner iiI' 1: 4, d. v. s. borrchucken oc h därm ed 
spoll'öl' e t gör fyra y:tlT, el'l handtagd \Tides ett varv. :\lan 
bör f r rln början exakt besUimIlla utviixlingcns storlek. Är 
lL nna t. ex. 1: 4, hehöver Ulan blott ve\'a 50 yarv för att 
linda en spole pil 200 \'an·. Pii gru nd ;1\' a tt s IloIröret kom
mer alt r otera med :t,)rre ha~tigltet iin d ' l veven s ittet· 
direk t pti lindnill'"rsml1skinens n xel, f ilr Ulan passa p å att 
van'cn ej kOllllua O\'a llp[l \"tll'andra, då lJlan skall linda 
en enkellagrig SIlO1 . ._, andra ~ iclan iir (lculla lindnings. 
maskin tack val'e ul.vii x. \in ....cIJ .-yn nerligcn llimplig fö r »rl1S

linunillg» av stö rre s pOlar, t. e ' . t ill 1llgfrekvenstransforma
torer, tonkonektiollsfilrer o. dyl. För des"a spolar ffl r man 
e \' en tllell t göra speCiella fi.istanorc1ningar pft lindningsma 
'kinens axel. 

::\IODEHXA. BATTERIKOPPLINGAR. 
Forts. fl'fl n sill. 150. 

ii,r mydwt tOl' t: en ganska liten del a v a nollbatte l'iets spän
nill " f all -r ~: Il.llHla liner m otsUin dcn H3, H~ ocll nI. Eftersom 
Hl tir Il<la.-t omkl"ing en tioncle1 a v dessa tre mots tå nd .:am
manIngda, komlllPr blott en tionllel a y spän llin " en över H", 
J'b och Hl att falla i.iver Rl, kanslw nägra fä volt. Dä rför 
kommer nils tan h ela ga llerbatteriets sptinning att ligga prl 
Slutröret.· ga Lll~r , anocl~t['ommen pressas ned till uåg ra Hl 
lllillinmper8, och belastn in gen 11:1 anodbatteriet blir mycket 
ringa. 

:\"n an ta vi, ::ut d t komm er ett fortiss imo i musiken eller 
n l , vi vri(la UP11 volym kontrollen Ull fnll Jjudstyrlw. l.lii\"\"id 
ulir elen Pll reglerings röre t påtl'yekta s ignal !)änllingen stor, 
n:r1'ör lLUOllströmmen i samllla I'lir be tyclligt min skar. Följ
akt.Iigen hlir s llänningsfaIle t över n. mindre oC.b spänningen 
över n3, TI, och Ht sWrre. Spiinningen över Hl iir 1110triktad 
glLl1cruattcriets spänning, varför den nega tiva ga lle rs!)iin
nmgen P;I s lutröret ulir mindre och s lu t röre ts anoclström 
s Lörre. Slutröret kall siUuIH.la utan dts tor tion ta hand om 
lh~ Jm myckpt s tarkare inkommande s igna lerna och ge mot
s \"rll'allde 't"" rre ljuds tyrka. 

Det hela m[ls te uatu rli gl\' i s \'aJ'a så avvägt, att slutr iirets 
auodslröm verk ligen blir lagom . tor för de inkommande 
.: ignnlerna. Man kan lätt prova med de i fig. 1 angivna 
viird ena och olika spii nningar hos ga lJe rbatt.e ri et. I fig. 1 iir 
ritat ett extra anodbatte ri för r egleringsröret. men detta 
ka n Unil\"flrnS, om punkt.erna A. och B förenas enligt elen 
s treckade linjen. Kondensatorn C~ i fig. 1 bildar tillsammans 
med 0 1 eu späuIIillgsdelare, sa att blott 2/3 a\' s igna lvlhel
Sllänningen på s lu trörets anod uttages till reglcringsröret. 
Kond ensatorerna (;.1 och C3 (03 och Oz i fig. 2) bilda tillsam
malis mCII motst:l ndeIl ett lågfrek\' cIls filter, som förhindrar 
ii t erm a tning a v ,' ignalSI)iinningeu fr:ln slutrö~'ets anollkrets 
t iII dess ga ll e l'kl'ets. ])et . enare vore d etsamma sum 1:"lgfre
k\'ent äterkoppling, vi lket ru :1ste lIIHI\"llw s , 

Den re 'ulterunde kaplteit · ten av l och Go i serie Hr c:a 
G.OOO cm. Des 'a kOlulensatorer e rsUtta sålunda den vauliull 
k (\n lle ll ~ato \"ll elle r filtret, .·01l1 vid pentoder brukar lägga s 
ö\'e r ltöl!:Utlarell. l schelllat iii' vi sall en ntg:"tngstrnnsforlllator 
i pen torl ells ullodkrets , m ell högtala rcu kan lika viii läggas 
cIt r ek t i nnorlkre tsen. 

Nordisk R otogravyr, StOCkholm 1034 
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III POPULÄR HADlO 

I l"{'I, I:lIl1 syfl-c l1tföl':::!lljes ett 
luindre part i 

PHIl,1 PS 
PT, K\I ,\:\ 1':XTJl)::\ ."1I SJ' ,-\. 

HiiG'J' ,~ T_AR('\[A~S[f:R 

till dl't otroligt la g-a pl'i~(i't :J\
2;~ : - J\t,tto. 

Cli:) s:·ddi alll ctl'r J7 (" m . l"tg. 
tl'H llsL [(il- olika :-; Iu trul'. 

~.rllll(\rli;.;e ll liilllp l i,C' Cih' l'(~SC
OIol:tap:a r (' , m('n lla ~ :-::Hr alla 
~la g:-: öl JJpal'n tc l' då d e n ej fo rd
1':\1' f i.i! t IlIHllJi n g". 

J , X r\ST ,\Jo;~ U1<; L.I lJDT(Y.-~ LT

TE'!' OCH J_JLJ)STl:RJL\, 

RADIOKOltlPANIET 
Odengatao 56. Stockbolm. Telefoo 322060. 

Nationai Radiorör 
Hiig knllitpt. r.flga pl'iscr. 

ER 4 :.\[O l ~t:lll (bru r 3: 2:>H'" :~o Likl'iktnITiir 4:
.\.CHP -± Hugfrrl,,'('n ~ Pl'nlo(l !): :iO 

Dr 4 Hiigt;lI>ll'l'I'ii r 4: ' 
.\.CDS ± Bino(l D:

Ensamförsäljning ]iimna s 'I dc p]ni'8Cl', dii r Yi e j 
fi>rut ii t'u reVl'esente l'iHl l', 
IWl'lbita mcd jämfijl'(' I ~('tabel1 ~;lmt renli~atiolls, 

prislista ön'r !'<lrliOlnatc l'iel sänurs p1'l uegiirun, 

N.<\TIONAL RAIHOFABRIH, Kuugsgat. 53, anl. 6. 

o 

APPARATLADOR 
med el. utan högtala
re av finbonad flam
mig björk, inv. dim, 
L395, B200, H380, 16 kr. 
L440, B240, H425, 18 kr.

•INGENIÖRSFIRMAN 

RAMEVE 
ÖSTHAMMAR 

EN ® SPOLE 

EN KVALITETSPRODUKT 


HANSMANNS ELEKTRO 

Joktvorvsplon 3 Stockholm 

Specialfabrik för högfrekvensspolar 

o 

ASKSKYDDET 

"PROTE KTOR" 
- en lättsåld artikel 

under den "döda" säsongen 


"PROTEKTORN" 
] ) S IQ'(ldar Ii v och egt'IIdoJll 

2) llåller s tändigt antennen jOl'da(l utan att hil\(lra motta gningen 

:n GÖl' RntelUllwPlllaren Ö\'erflö,lig 

4) c\ \"led er atmosfäl'isl{a stöl'llinga l', SOIl1 el.iest framkall a Imastramle oljud 
i Illottagaren 

;'» \'e l'lml' auto01atis){t ort. behö\'cr därför ingen tillsyn 

]<'l'amhiill dessa fem stora och påta,gliga fönlelar för Edra ){)Inaer 
Begäl' brosch~T från 

ELEKTR ISKA AKTI EBOLAG ET SKANDIA 
Malmö - Göteborg - Wäxjö - Karlstad STOCKHOLM Gävle - Sundsvall - Ostersund - Umeå 



I serien 

Populär Radios Handböcker 


If~' 1I nedanstllende kupong (eller skrh' Jl\' den) 
och insänd beställningen till närmaste bokhandd 
eller direkt till 

Expeditionen av 

POPU LÄR RADIO 

(Nordisk Rotogravyr) 

Sveavägen 40 

Stockholm 
Postfack 450 Postgiro 940 

Fr,\] 1 

('lIpr expo av Populär Ra dio, Postbox 450, Stock 
hulm, beställ er undertecknad a tt sändas mot post
fiirslwtt : 

ex . Radio på nät,t>t, kr. l: 50. 

ex. Amatörhandboken, del II. I,r. l: 50. 

ex. Seleld.iva mottagare, kr. l: 50. 

ex. Tonkol'l'ektion, kr. l: GO. 

:\famn: .... 

l'osladl'e><s : 

finnas fortfarande alt tillgå följande för alla 

radioamatörer oumbärliga uppslagsböcker: 

Radio på nätet. 
En ol'ienterandc ö"erblick av nätanslutnings· 

apparater cch lUed dessa sammanhängande pro· 
blem. Av cidlingenjör Tord Bohlin. Ny uppl. 

Ur innehållet: Allmänna synpunkter. - Nätan' 
slutningsapparaternas Iwppling och funktion . 
Apparater för \·uxelströmsdrift. - Likströmsap· 
parater. - Kompenseringsanordningar. - Spän· 
ningsreglering. 

Amatörhandhoken, del II. 
<Del I utsåld.) 

En vägledning i fråga. om radiorör och deras 
provning samt dimensionering av mottagare. Av 
ingenjör W. Stocknut.n. 

Ur innehåll et: Eleldronröret . - Data i rörta
bellerna. - Provning av emission och vaCllum. 
Dimensionering a \' mottagare och förstärkare. 
Förstärkning per ~t.('g. - Nätanslutning. - Enk· 
la re pro\' och mii tninga r. 

Selektiva mottagare. 
En redogörelse för möjligheterna att uppnå stor 

seleidivitet med enkla detektormottagare. Beskriv· 
ning av superheterodynens utveclding. Av ingen· 
jör W. Stockman. 

Ur innehillIet: l"iinsligbet och selekti\'itet ge· 
nom :Herkoppling. - Miul, å terkoppling vid växel· 
st römsmottaga re. - Ljudk\·alitet. - Stor selekti· 
\'i tet med enlda medel. - Superheterodyn eller 
rak mottagare'? - Deu moderna supern. - Väg· 
ledning \"id möttågarbygge. 

Tonkorrektion. 
En redogörelse för ton!wrrektioneus gl'lmder och 

IJraktiska tillämlJllingar. Al' ingenjör W. Stockman. 

Ur innehillIet: Vad är tonlwrrektion. - Selek· 
th-ite t och toukorrel;tioll. - Tonkorrektionens be· 
rättigande. - Tonkol'rel,tionssteget. - Xågra 
pl'aktisl\8 försök med tonkorrekt.ion. - Resemot· 
taga re med tonkorrektion. 
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