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Radioindustriens nyheter, 

FRÅN R EDA KT IONEN 

Nya handböcker 
'rill tr dje och fjurd e kvar talen i år komma vi 

a tt utgiva tv tl Yiil'llefulla ha ndböcker, som inga i 
Popu!iir R adios liandboksserie. D e. sa böcke r, som 
i bOkhandeln be tinga ett pri ' a kronor l : 50, c r · 
hftlla nha prenumeranter som va nligt till det I ~l ga 
Jlrisc t av au öre, "OIll är a ,-set t att Uicka [Jorto- och 
emballageko tna rI ·l'11a . 

Den ena boken kommer at t handla 0111 kor tH g 
och e rsiitte l' all t ·:'\. Li 'n tidigare utgivna ha nd boken 
»Pt korta "{Igor». D en nya hanrIbolwn ~ kHII ej blott 
a \'Iwudla d n kor tnlgs radio, som inrrc'S rar uu 
Llal'alllntöre n, utan [h'en rUl1llradiomot ta "'n ing ptl 
I~o rtl·rtg kOl1lnwr at t ut fö d i"t behandla s. Detla u r 
(~ n sak; SO IU ln ttng-a amatÖt' I l' iiro inU"c-'S l' flde RY. 
De llell öYu enda st en s mula , 1i gleduing, Och denna 
iir elen nya handboken just Hysedd a t t "h'a, 

Den :ludr:l kom mc r troIi "ell a tt a\'halldla televi
s ion en, som nu iII' synner ligen aktuell. Alla praktis kt 
:tuviindl.J1l1':l te le \'i 'ion 'sys tcm kOllllTlfl a l t he"kl'i
\'fl , Bokcn komme r [b'e n a tt inlleh[dla en hel de l 
uppgifte r av s tort praktisU vlircle för elell ('::\.'1)(' r i
mente rande tete \'i s ion amatören, E n samma nfa t · 
tande a \'bnudlill g um t ' Ie v i ~i()n eu hal' hittill s sa k
nats hur i landet, ,'a rför denna bok slike rligeu 
kommer att f ylJ fl ctt heho,. 

Vid måna d skifte t ;"äncla \'i fÖlTl.\' el~ e l")l'e nl1l11 e ra
tion skYittot mot postfö rskott. Glöm ej at t lösa det 
j god tid före 111' 7, 

POIJUlä.r Radio. 

EFTERTRYCK AV ARTIKLAR HELT ELLER DELVIS UTAN ANGIVANDE AV KALLAN FÖRBJUDET 

Ett radiofabrikat, 
som Populär Radio har ku nnat rekommen
dera, kan Ni köpa med fullt förtroende. 

Säg att Populär Radio rått Er att köpa det. 

Gynna i Ert eget in tresse våra annonsörer. 




lG2 POPULÄR iI1ADIO 

POPULÄR RADIOS V ÅGLÄNGDST ABELL 

VUP;1. och 
frek',ens 

IJl kc/s 

Station Effekt 
kw 

Inställning 
Vågl. och 

frek\' ens 
In kels 

Station Effek t 
kw 

Inställniug 

200()-lOOO m (löO-300 kels) 2GQ,;) 1113 Ko s ice 2,6 
1G3::J 
187,-, 
1ilJG 
179tl 
1714 
1630 
1571 
1000 
1415 
1389 
1357 
1304 
12Gl 
12U 
U8G 

1i,3 
160 
1G7 
167 
175 
183 
101 
200 
212 
21G 
221 
230 
238 
245 
203 

KOWllO 
H uizen 
Radio-ParIs 
Lahti 
~Ioskwa 
Heykjavik 
Königswusterha usen 
Daven try 
\Vnr::;chau 
Pari" (Eiffeltornet) 
Motala 
l.luxelnburg 
Kalundborg 
L eniugruLl 
Oslo 

7 
7 

7,5 
40 

500 
20 
GO 
30 

120 
13 
30 

200 
75 

100 
60 

2G7,4 1122 

263,3 u:n 
2G:l,2 1140 
2(\1,1 1140 
250,1 1138 
257,1 1167 
2,,5-,1 117U 
2,,3,2 1185 
251,0 1105 
24ll,2 1204 
247,3 1213 
245.fi 12:22 
24:1,7 1231 
241,0 1240 
240,2 1249 

Belfast (Nort h Scottish 
H eg ioIlul) 

Hörby 
rrurin 
London Natioonl 
:\Ioravska Ostrava 
)Ionte Ceneri 
Köpenhamn 
Charkow 
Frankfurt 
Prag 11 
Lille 1'. T. T. 
'l'rl cst 
Gleiwitz 
Kiruna 
Luxemburg 

1 
10 

7 
50 
11,2 
15 
10 
10 
17 

5 
5 

10 
5 
02 

150' 

100()-600 ID (30()-:;OO ke/8) 
8-l!) 353 
824 aG{ 
7G:-; 302 
748 401 
726 413,5 
606 431 

ROHto,,,r 
SruoIcnslc 
ö~ter :-;;u nd 
Moskwa III 
Boden 
Oulu 

20 
10 

0,6 
100 

0,6 
2 

n8,5 12;:;8 
236,S 12G7 
23.),1 1276 
n:1,5 1285 
2:n,8 1294 
2:jO,2 1303 
228,7 1312 
227,1 1321 

Rip;u 
T~'ska stn :er 
Norska stn :er 
Belgisk stu 

Sven ska s tu :er 
Budape.qt II 

15 
2 
0,7 

1,3 
0,8 

60()-ZOO ffi (500-1500 1<c/8) 
225,6 1330 
224,0 1330 

TordlYbka 
~ ron tpellier 

s tn :er 0,5 
5 

il78,O 5Hl lIamar 0,7 222,6 1:148 Internationell v:lp;l., typ 1 
GGD,3 527 Ljubljalla 5 221, 1 13,j7 I ta lien~ka o. nor-ska ~tn :er 
50U.7 fi:~G Vilna Hl 210,6 1366 Krakow 
G4D,5 546 Budapes t 120 218,2 1:175 Schweiziska stn :er 
lian.1l ,,3D lle romUn ster 60 2Hl,8 1384 
531,0 565 Athlone 60 215,4 130:1 Franska stil :er 
522,U 574 Miihlaeker (Stuttgart) GO 214,0 1402 Svenska stil :er n,4 
5H,G 58:3 Malloua 15 212,6 1411 Bukarest 12 
506,S 502 ""ien 1~0 211,3 1420 Finska o, jugoslav. stn :er 
4!)!),2 Gal Sundsvall 10 21)1),9 1420 lntcrnatiollcll vil.gl., typ 1 
4D1,S 
48:'1, 9 
47G,9 

610 
(\20 
629 

Florens 
Brliss e! I 

20

1" 
208,G 1438 
207,3 1447 
206,0 H5n 

Nyiregylwza 
Spanska sto :er 
Frao8ku stu :er 

6,3 

470,2 (;;)S Prag I 120 204,8 HnG Tyska stn :er 
46:3,0 (HS 2Da,o 1474 Engelska stn :er 
455,0 GGS J.la ng-en h erg 60 202,3 HS:l Sovjerstationer 
449,1 GliS N o r Lh Hegional 50 201.1 1402 Internationell v rlg l ot typ 2 
44a.1 GH Sottens 25 200,0 1500 Internationell Vttgl., typ 2 
4;l7.3 GSG Bldgrud 2,5 
431,7 GO,) Paris P. T, T . 7 
42G,1 7CH Stockho lm [,5 
420,8 713 Horn GO 
415,5 7~~ Ki ew 100 
410,4 
403,4 

731 
HO 

'raLlinll 
)lUnchen 

20 
60 KO R TVÅGSSTATIONER 

400,5 749 Vibol'g 13 
;)9;;,S 758 J:\.ut to \vice 12 
:;01,1 
386,6 

7G7 
776 

~Iidlaud Regloual 25 Vug\, 
m 

Station Anrops
sigual 

Spole 
N:o 

Kon(!. 
gradtal

382,2 7S<3 Leipzig 120 
377,4 705 Lwow 16 
373,1 804 Scottish Regional 50 
:lGS.6 8l-! ~ Iilnno GO 58,31 l'mg (Tjeckoslovakle t) OK1MPT 
:104,5 823 H.ulniini sk stn 50,26 Horn (Vatikanen; Italien) HV,T 
3tiO,n 832 l\Ioskwa IV 100 50.00 ~Ioskwa (Sovjet ) RV59 
350.7 841 Berlin 100 4fl,S3 Z., cse n (TYSkland) DJC 
:;52,0 Sr.O Bergen 1 4!l,58 D nventry (England) l;SA 
3-10,2 S.-tf) 49,40 f;kamleb ae k ( Da nmark) OXY 
:>45.6 80S PQ~mau 1,7 4",38 Moskwu (Sovjet) RW72 
342,1 877 London R egional [JO 38,48 1(adio Nations (Schweiz) HBP 
33S,6 
335,2 

SSG 
SOÖ 

Graz 
Hel s ingfors 

7 
10 

:17,~~ 
31,<.>;,) 

Habat ()Iarocko) 
Melbourne (Australi en) 

CNH 
V1Cnm 

331,n D04 Hamburg 100 31.M Daventry (l"nt:land) Gf;B 
32S.G 013 Dnepro\letrovsk 10 31,B8 Zeesen (TySkland) D,JA 
32;;,4 922 BriinTl 32 :n,31 R a dio Nations (Schweiz) HBL 
32U 932 Brih sd 15 :n,29 D'l\'eutl'Y (England) GSC 
318,8 DH Göteborg 10 31,28 Sy dney (Anstralieu) VK2~[E 
31",8 !JGO Bresiau 60 30,SH R ugby (Englaud) GCA 
312,S 950 2,5,63 Poutoise (Frankrike ) FYA 
309,9 968 25,;'3 Daventry (England) GSD 
:.\07,1 077 \Ycst R eg ional GO 25.50 Zeesen (Tyskland) D.TD 
304,3 OSG G enua 10 2;',40 Rom (Itali en) 2RO 
:lOl," IlO;; lI ilYe rsum 20 25\28 Daventry (FJngland) GSE 
298,8 1004 
290,2 1013 

Bratislava 
North National 

13 G 
(jO' 

2,\25 
24,41 

P on to ise (I;'rnnkrike) 
Hugby (Eng land) 

FYA 
GB Y 

20;).::; 1022 Madrid II 3 23,38 Uabat (Ma rocko) CN R 
201,0 1031 Heilsuerg 60 19,84 {{om (VaW<anen; Italien) HV.T 
28S.G 10-fO Leningratl 10 10,81 1)a\,(' l1try (England) GSli' 
2R".7 1050 Scot.tish National ;:;o 19,7:\ Zeesen (T~'skland) D-TS 
283.3 1059 ilari 20 10.68 Pontoise (Frankrike) F'Y A 
280,9 lOGS 
278.0 1077 

Tiraspol (OcIessa Oukhta) 
Bord e.nux P. fr '1\ 

10 
12 

10,SD 
16,88 

Zccse n 
Hui"e n 

(Tyskland) 
(Holland) 

DJI,; 
PH1 

27(;.2 l08G Falun 2 16,86 Dnvenlry (England) GSG 
274.0 1095 lö ,10 Itup;b y (England) GBJ 
271,7 1104 Neapel 13,97 Duven t ry (England) eSt! 
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Illojal konkurrens 
Nödvändigt att se upp vid inköp av radiomottagare. S-märkningen en garanti mot ren bluff 

och mindervärdiga apparater. 

I 
detta nummer publicera vi en artikel, vilken 
be lyser de metouer, SOm tillämpas a v en del ra
diofil'lllol' hLir ilaudet. Fr(1ll Amerika har man 
ju hÖl't i'ttskilJiot i elen \"ägen men vill knappast 

tro , a lt så oblygt geschäft kan förekomma hill' i lan
det. Allmänheten hal' tydligen alla skäl att se upp 
viu inköp a v radioapparater från helt okända firmor 
föl' att ej risk t'I'a att hlinl lurad. 

~lan lwu ej uncl gtl at t göra den reflexionen, att 
S-miirlmingen fakti sk t innebär en garanti mot mill
c1ef'\"ärdiga mottagare. Visserligen garantel';)l' S
miirImingen illtet ifr{lga om mottagllingsegenskapcl' 
eller ljudknllitet, men man iiI' siilwf' på att slippa 
ohehagliga ö\"('l'!'(1!'; lmingar av det slag, som omtalas 
i elen onmniimncla <ll"t ikel u. 

Det Iiir finna s andrll fi rmol', som anYända sig av 
liknallde metoder. ])e utaunon~era t. ex. mottagare 
av ldnda märken till fantastiskt l[lga pri er. En 
pel" OI1 i lanl!.·ol'ten l'eJn·irenll' en dylik apparat, men 
f; r du utlösancl et av deW',amma betala ett betydligt 
högre pris än som stod i annonsen. Firman meddelar 
honom, att den utallllonserade mottagaren är slnt
s:\ld och att man därför sänt honom en annan mot
tagare, som ~\r htittTf' och därför dyrare. På denna 
mo ttagare finn ' ej nö.got fabriksmärke. Köparen får 
alll så en apparat, som ban ej vet det minsta vad den 

går för. Firman ifråga har kanske aldrig hart el1 
mottagare i lager av de utannonserade miirkella. 

En per son gick en dag förbi en radioaffär och fick 
i fönstret se en batterirnottagare, som s<lldes t ill syn
nerligen lågt pr-is. Vid föl'fl' tlgan i affitren mec\ue
lades det, att mottagaren SL ld(~s hilligt, därför att 
rören i densamma "oro något svaga. V<Il' sagesman 
anade or-åd och bad att Ul låna en voltmeter och et t 
firklampRbatteri, vilka saker motvilli gt överhimna
des till honom. Det visade sig, att samtliga I'ör i <lp
paruten hade avbrända glöiltl'åduJ'_ 

Firmor av det slag, som ovan omtalats, tltaga sig 
ibland även servicearbete. En knnd lwmmef' in med 
en mottagare, som är all(lele. tyst, och ber att få 
elen justerad. Vid en undersökning visar det sig, att 
felet be 'tår i ett avbL'änt motstå nd PL ett stiille i 
apparaten. Ett nytt molstihlll illsi.ittes, rareftel' samt
liga rör uttagas och putsas med stor omsorg, D;l 
kunden kommer för att avhtimta apparaten E l!' han 
\'eta, att alla röreu voro avbriinda och mr betala för 
en ny uppsättning rör. En kund yar sil sing, att han 
märkte alla rören före mottagarens illli.im Ilande, och 
han slapp också betala sina l'ör tVll gånger. 

:'lIan fe r hoppas, att de ovan relaterade fallen höra 
till undantagen , men allmänheten har doc!-: sktll att 
se upp vid radioköp. 

http:illli.im
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E.n allströmsmottagare 

av säregen konstruktion. 

ma j l1l1mrct av tidskriften '»ERA» åtcrfinnes 
uudel' ovanståcnde I'ubrik en artikel, S0111 stiil· 

l~r den . .· avill.Oj~~la \"(!rk~amhet,...vilken beC.I.rives 
\"l f;~ a l'nchofInnol', l en bJ<lrt bely'sl1lng, En 

lWl'son illköpte med ledning n" nedanstående aunons 
en 5'l'örs aUströmSIl1otta trill"(', som »tar hela Enro· 
pa», och betalade för densamma 175 kronor . Vid 
en Il udel'sökuing visade (1t~ t sig, att mottagaren cn
dast hade fyra rör, likriktarl'i;rct illberiiknat. S:~l

lundn "a r ;:;·rörsmottaga l·en en 3·rörsJllottagate, mcu 
ej nog med detta; vid en närmare lludel'söknixlg vi
sade sig ett av de tI'c rÖL'cn "aL'a ett blindl'öl', som 
jek var inkopplat i strömkretsarua., (Blincll'öret 
ha de för önigt avbrott' g lödtr'åc1en och var sö.lunda 
oam·ändbal't..) Vad som äter tod var allts:. en 2
l'örsmottan'are, vars utförande som nätmotiagare be

traktad var under all kritik. 
Vi iltergiva b~ir necla n in extenso den ifr: .gava

rande artikcln. 
»E n priratperson i Stockholm har till :.\laterie lkon

trollanstnlt n för undersökning inhimnat en nH.tan
sln ten l'adjoapparat, 'om ba n eftcr nedanstående i 
Dagen,' XyheteJ> föl' den 21 mal' l D34 införda annOnS 
inköpte direId hos fabrikantcn, F irma Cla riton, 

RooJ••
,t:.!:lum 

Lind 

Barnhusgatan 2, i Stockholm, Hörande apparatens 
konstruktion och ut förande hlmnas följande uppgif
ter i ~1atel'ielkOll trollanstaltens undersökningspl'oto
koll: 

»Radioapparfltcn i friLga är en s. k. alls trömslllottagare. 
dy", a \'setId rör anslutning till lil;:st röms- eller v i.ixelströll1S
nlH, ocb inneh,ller ett Iikriktnreröl', ett detektorrör ocb eLt 
f örstä rkareriir, samtliga märl,ta SA'rOn, 20 V. Dessutom 
f innes ett rör, märkt 'L'UKGSRA~I, 4 V, vilket icke Hr in
kopplat i strömlo'etsarna utan cnelast insatt i en rÖl'hil.llare 
med fem kon takter, a y "illm tre sakna ans lutning och t"'l 

Allströms'1nottagarens inre. Blindröret uttaget. 

li r o kortslutna. Röret var dessutom vid apparatens inläm
nande defekt i St m[ltto, att avbrott förefanns i glödströms
kret' n. 

P å apparatens fram sicla Hr tillverkarens fahriksmärke an
bragt i kalkornulli. :Märkning, ongiyande strölDart och drift
'IJilnning sO.l,na . 

HiiI:bflll:lrc, en blockkondensator il. 2 X 12' ,llF, cn dlimpspole 
med jiirnkiirna, e t"t seriemotSLå nd i glödström 'kretsen, di 
yer , e småkondell ~a tore r, motstfllld och förbi ndelseledllingar 
m. m. äro l1.1onte rarle på n metallpi, IdY:l, ,'ar s omhöjda 
kant är å tkomlig för beröring pi apparatens baksi.da . Block
kOll(hmsatorn lir npp- o b necl,' ;inrl, och dess metallk:lpa är 
ilist i pl:Hsk h'nn g nom »kullÖdll ing» . I iimp~polen bar fyra 
fötter. yar:1'\" tre ,iro !lista i pl:1tski\"an genom kalWdniug, 
medan (l en fj ;l r d ~ \' lh' ar f ri tt ö\'er en öppning i plöten. Se
rkm,otslii ndet iiI' utfii rt med blanlm motstå ndsspiraler p: 
nsbeslkärn:l, lii~t linrlade på en eternitskiva. Denna är fäst 
mer} en skruv pfl s:1tIant siitt och så niira dämpspolen, utt 
motst~lllll ets triidspira lel' lätt kunnu komma i beröring med 
spol ns jiirnkärna, gom st; r i ledande förbindel se 'med pi: t
skiynn. 

Pä pHi t.'kivans unde rs ida finnes cn till ena nätpolen di
rek t ansluten samlingsskcna , besWende ay en delvis förtent 
kopparLinLl, upp pUnd mellan LYii »isolatol'er», Dessa utgö
ras av i pl!iten fästa jiirnsk runll", omlindade med snut iso
leringsha Il el. 
P~l baksidan filln as t.vå par anslutllingshylsol' f ör antenn 

resp, jOl'Clledning. AY dessa fy r a anslutningshylsor äro tre 
inkopplad. En av dc,sa iir igenWdd. Den fjärde har ingen 
funktion , På pl tltskival1s översida finnas ytterHgare två 
al1 l:>lutningshylsor, som ej liro inkopplade. Märlming salmas 
vid ::;amtLiga. 

PliHski \'an tir insa tt och fastskruvad i en tri.ilåda. På 
fra msida n fi nnas tre rattar, som alla salma märkning. 

På in, idan a v triilådans frout\"ägg är montera d en nät
s trijmbrytare, som iir enpolig ocb monterad pä ~åtlant siitt, 
att den lilU kan lossna och \Tida runt vid manövreringen, 
\'an'id dc t ill brytarcn l11ctlebt lödning anslutna ledarna, 
,'om i ö\Tigt icke ha uft.got fliste, komma i rörelse. DUrigenom 
risl,eras, dels att kortslutning intriiffal' mellan ledarna in
vi(] Rtrömb r:rtfll'en, tIels att en oisolerad skarv på den ena 
leda l'Qn dir 'kt fl':ln nHtet kOlUm er :I. beröring med block
kondensatorns metaHkåpa, som står i ledande förbindelse 
med pllttgkivan . 

Vidare Ur direkt i trälådans frontv iigg fäst en avstlim
Forts. ä sid. 18! 

http:baksi.da
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AT S~15Z E 

I anslu(uing iill konstruktionsheskriv

ningen i föregående nummer över en 

uJtrakortvå gssändare publicera "Vi här 

nedan eu utförlig beskl'huing över en 
mottagare för 5_metersbandet. 

D
en ultrakortvågsmottagare, som beskrives 
häl' nedan, är närmast avsedd föl' sän
da rumaWrer och byggd speciellt med tan
ke på de krav, en sändaramatör måste 

ställa på en dylik appara. Sålunda har mottaga
ren 1J rggts med oav h tmd anodkrets, så att den en
dast fungerar på ett mindre våglängdsområde mel
lan ungefär 4,7 och 5,5 meter. (Amatörerna dispo
nera våglängdsområdet mellan 5 och 5,35 meter.) 
.Att förse mottagaren med avstämd anodkrets och 
på sä sätt åstadkomma att den täcker ett större 
vågHingdsområde skulle i ganska hö a grad kompli
cera densamma, utan att någon fördel ur amatör
synpunkt därigenom skulle uppnås. Vilka föränd
ringar som måste vidtagas för att mottagaren skall 
svänga över ett större våglängdsband skall emel
lertid ant1rdas till led ning för dem, som eventuellt 
spekulera på att bygga sig en mottagare för ett 
större våglängdsområde. 

Det torde emellertid bli ganska överflödigt i en 
framtid att bygga mottagare för större våglängds
områden P' de ultrakorta vågorna, då det där inte 
kan bli tal om någon utlandsmottagning med ty 
å tfölj ande krav på stort avstämningsområde. De 
ultrakorta \'ågorna ha ju sådana fortplantnincrsegen
skaper, att deras räckvidd begränsas till endast 
några få mil, och sannolikt kommer därför en ultra
kOl'tvågsmottagare att bli en specifik lokalmotta
gare, avsedd fö l' mottagning av television eller rund
r adio från en enda niirbelägen sändare. H~irigenom 
bortfaller ju automatiskt behovet av ett stort av
st~lmningsområcle, och mottagarens våglängdsområ
de kan begränsas till ett tämligen smalt våghlngds
band, som innefattar lokalstationens våglängd. Un

der sådana förhållanden böl' den mottagare, som be
skrives här, vara väl liimpad ~i.ven som rundradio
och televisionF;mottagare p, ultrakortvåg. 

Den beskrivna mottagaren ~ir vidare synnerligen 
oselektiv. Detta är ur ama tö·rsynpunkt mycket föl'
delaktigt, enär de sändare, som amatörerna i all
mänhet begagna sig av, iute kunna hålla frekvensen 
tillräckligt konstant, för att det skall \'ara möjligt 
att ta emot dem med en ultr akort\'ugsmottagare med 
ordiniir selektivitet. För televisionsamatöl'en på 
llltrakortvdg innebär dålig elektivitet hos motta
garen ingalunda någon nackdel, då man inte behö
ver befara någon trängsel på de ultrakorta vågorna. 
?lIen naturligtvis kan det tänkas, att det i framti· 
den blir flera olika ändal'e, kanske en rundradio
och en televisionsstLndare, uppsUillda i samma stad. 

el 

0-0 
+A -A+5 T 

- 8 
Pig. 1. UZtmkortvU[lsmottar;([.l'Ci18 lGopplin[lS8Cheilw. Data [ör 
8/JOlarna LI och L2 ii1·0 ang;.v1!a i texten. el = 25 cm, e2 = 
300 cm, e3 = 1.000 cm, R = 0- 500 .000 ohm. Viel l' ·inkopplas 

hij1·teletoncn. 
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Fil/. 2. Jlo'u,truktions1"ilui lL f} 1i71 s/Jo lar/w. Uppt i ll {Ja/[crspo
l en ([-I) ll1 Ctl S l;n,-/: 2 111m kbpllarlr(f (L Il. 8/1oln;,. mr-rL 20 rll tn 

diametcr. l 'cdtill anor/spolen m ed 23/4 varv (II; samma trdd 
pa 8poLrör mcd ... 0 mm (liamcter. 

D rl blir iuterferensfriLgan aktuell ä\'en på ultrakort
vå..,.. Intill dess böl' man klara sig o'anska bra med 
den h~ir beskrivna mottagarcn. 

Superregencrativ lcOlJlJling. 

Det finIls flera olika kopplingar för superrco·cne· 
ra th'a mottagare. Gemensamt för dem alla ii.r emel
lertid, utt letektorröret moJ utcras mcd en frekvens, 
som vanligen förliigges till omkring 30.000 periodcr 
per sckuncl, mob,n·at'aIHle en vftrrb .nod av 10.000 me· 
t er. Ett ,' ätt a U uppnå dcn supcrregenerativa effek
ten är a t t ul1viinda ett sii.rskilt oscilIatorröl', som 
genererar de meUanfrekvcnta sviingniugal', som skola 
p(ttryckas gallret i detektorrörct. Man kan OCkSl ut
nyttja ddektorröret som allrare av slhiil dc ultra
frekventa som dc mcllanfrekventa s\'iingningarna 
samtifligt, vilket naturlighis inuebiir cn :w 'ev ~il'll 

förenklillg :1.\" mottagaren. 
I modellapP[Lratel1 ä.-·tallkommes Ilen snp rregene

ratiYa effekten helt cnkelt genom aU gallerläckan 
avpassa' till ett liimpligt viirc1e. lIall kan sålunda 
genom a tt fö r~in<ll'a moti:ltfUldet l.\()i:l gaUerHiclmn få 
sändaren att arbeta antingen såsom en YUlLUg [I tel'
kopplad mottagare elJer s m en i:luperl'egencrativ 
mottagarc. 

K oPIJlingsschemat 

ätel'finnc i fig. 1. Som synes är kopplingen en litcn 
variation av 'J':K'f-kopplil1gen, som jn aunars mest 
kommit till am'i1nc1ning föl' s~indaI'c för såviU uJtra
kor a som hingre \'t gOl'. R är dell variabla galler
Hickan, medelst vilken den superrcgenerativa eUek· 

• .. 
r 

j J •,. • • 

'- 

3 


ten i mottagarcn uppn, "10tståndet bör kunna va
riel'as mellan O Odl 500.000 ohm. Kondensatorn e1 
är cn liten kortvågskondensator på 25 cm, som med 
fördel kan förses med mikr'oraU, cftersom dcn skall 
tjiinstgöra som avstiimningskoDllen 'utor. 

Betl"iiffullcle ledningsdragningen har man att till 
se, att alla lcdningar, SOUl Wm ultrafrekvcnt ström, 
göras sä koda. SOm möjligt. I modell apparaten har 
2 mm koppad]";, d kommit till användning, varigenom 
Il et vari t möjligt att montera spolar, rörhållare, kon
clellsatol'Cl' etc. hiingullde i luften i kopplingstrrt 
darna. 

1'illvei·knilL.rJen nv spolanw.. 

S polarnas clhnellSionel' framgtl av fig. 2. Gall er
Rpolen lindas med 3 Y;H' V 11; 20 mm diameter me J. 
140 mm melJal1l'llm melJall nH\'en och a. nodspolen 
med 2 3/ .,1 \ ' ;UV med 30 mm lliameter och 7 mm mel
laI1l'ul11 mellall yanen. om t crkopplingel1 i del1:,aL 

mottagare åstaclkommes genom detektorröreL inre 
kapacitet, sviinger mottagaren endal;t undel' förut
siltt ning att anod- och gallerkretsarna äro .i r eso 

Fi{J, 8. TJ etaljVi1rl. 1; iN01/fl c [/all ersp nlen (L t) monterad d'ir'ckt 
}J Il (1 !; 8 tiimniH!I~kuuden8atm·/I. D(m 8(marc Ila)' en kapacitet 
a v CIlI/ll s t <5 CU". {h erst 'i Vilden SC8 auodspolen s(/.mt 300

e ' III inwler skfm rlclI SaIO)'II, . 
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Pig. 1. ]Icrf.:un l enn tm u l lrukorlnlqsJno tfa{} r(1' ClI , även (/ n
vä.n dbar 80m siinda1'(tnten?l. Ma tt i m m , Ncellednin gclIs ( »fee
elen18») l ii,n{}d iiI' av w ul er ordn(/ll betydelse. Al iir antennens 

mittpunkt. 

Ilans. Som mellertid re ol1a l1skurvan föl' kretsarna 
är täm ligen bred, svänger mottagaren dock över ett 
r lativt ur tt V~ (rlängd hand. lIos mOllellappamten 
sträcker sig det område, där mottagaren sviinger, 
fr. !l 10° t ill 75 ° p. a vstämni ngsra tien, va rför mot
tagning ka n ske över et t ga nska brett vägliingds· 
band omkriug 5-mctcrsstrecket. 

Om man skulle vilj a bygga en mott agarc, som 
sviingcr över en större del av a vst ämnjngs01l1rådet, 
m;, te anod· och gallcrkret arna all tid vara avstäm
da till saUlma vå o-Hingcl. Då måste ävcn anodspolcn 
försc' nled en variabel londensator, så att den kan 
ay tämmas t ill resonan. . Om enra ttsav. tämning 
ön 'l;:, , mc stc man a nvänua ig a v en garwkonden· 
sa tor. E n förut ättning för att man skall lyckas 
m 'u enl'a tisasstämnin Cf är emeller t id, a tt mott aga· 
r en byo-ges fullkomligt symmetriskt och att anod· 
och c:raller-spolarna ha cxakt samma dimensioner. 

Antennen. 

1li ,yne av koppling ell mat är antennen an 
sluten till t t uttag på gaU·rspolen. Till vilken pnnkt 
p: spolen ant nnen skall a nsluta, måste man av
göra genom experiment. Börja med att ä t ta anten
Il en P<"l leun ino'en mellan el och 111. F ly t ta den se· 
dan steg föl' steg allt närmare spolens jordsi da och 
lyssna hela tiden i hörtelefonen. D en punkt p[t spo
len, lär a lltenn en kan anslutas u tan att det våg
l iing dsofil l't de, där mottagaren al'betar supperrege· 
nerativt, niimnvärt förminskas, är den bästa anslnt· 
ningspunkten. 

ltj[ ]:l, 'Jr JH:RI].'§. L JL)[ § T A 

1 fron tpl uttn lGOX 170 X5 mm. 
l lJU splatt a 150 X 140 X 2 mm. 
1 kortv:'i gskolldcllsator 25 cm. 
1 mikrora tt. 
1 blockkondensutor 300 cm. 
1 blockkolldcllsa tor 1.000 cm. 
1 l'öl'lIä llur e (fjiirl rande fat tn inrrl , 
1 va riabelt motstånd O 5()0.000 ohm med 
2 spol rör en I. f ig . 2. 
Di\'. koppar t r rld, kontak tlJylsor, skruI' e tc. 
Rör : 415 eller m otsv. 

ru t t. 

På grund av den korta. vLglängdcn kunna antcn· 
nens djmensioner göras ganska. må. Fig. 4 visar di
mensionerna hos en enkel hel' tzan tenn med pr aktiskt 
taget fÖl'lustfr i n edl ec1ning. Jedlec1ningen anslutcs 
ej i anteunens mittpun kt utan på ett bestictmt av
stånd fr" n denna punkt . Samma antenn kan också 
användas för ändning, varvid man dock måste in
koppla en genomslagssi:iker J ol1densator i nedled
njngen, emedan anodspolen vid nätanslutning t ill 
likström står i direkt förbindelse med nätet. Som 
antennen inte blir mer än 2,5 meter lång, böl' det 
int e bcreda några större svåri ghcter attnppmon tera 
den inomhus. 

Jl[ottctgarens injustering. 

AnteDl1en kopplas tills vidarc bort och gallerläc· 
kan inställes på minimum (minsta motstånd). Mot· 
tagaren böl' då svänga som en vanlig mottagare med 
fttcrkopplillg. Utebli svängningarna, kan detta bero 
pii att anod· och gallel'kr t arna in te äro i r esonans. 
.h o emeller tid spolarna r ätt dimensioncrade i en 
}jo'het med fig. 2, böra kretsarna komma i re 'ona ns 
"iu lämplig inställning a v avst ämning kondell atorn. 

Skulle mottagarcn trot. korrekt dimensionerade 
polar inte svänga , ka n detta hero på a l iför I; g 

F o d::; . fl :::ii Ll . l 3 

c 


P i!! . 5. Y'i(l tillkop plin g a'v en lågfrc T':l)cnsför.~ tiirkal'e till (l en 
R/(l) CJ ~'C{}Gl1C1'((Hvn ClIrÖ'I',9 m I t ll r!Cll'en blir bruset of l a för 
sta r kt, val'föt ett f ilt cl' -inläggc8 enli!!t fig uren. a = 2 ,000 

cm, R = 20.000 ohm . 



168 POPULÄR RADIO 

E
n amatör, som vill ha framgäng med sina 
a.pparatbyggen, bör alltid fö lja goda kon
struktionsbeskrivningm·. Att bygga på egen 
hand har sina ri sker för den, som ej är så 

hemma inom radiotekniken, att han kan avgöra hur 
delarna böra placeras och ledningarna dragas för 
att mottagaren skall bli fullt stabil utan att därför 
förlora i känsligheL 

. Vi tro, att följande exempel skall vara till nytta 
för m[lIlga amatörer, som trots allt vilj a försöka att 
konstruera på egen hand. Det giiller en transporta
bel mottagare, byggd aven amatör med ledning av 
kopplingsschemat i fig. 1, som i och för sig är accep
tabelt. Vederbörande amatör hal' emellertid ej haft 

JiJtt exempel på j'isken av att bygga en 
mottagare efter ett schema, utan att ha en 
l1wntet'ingsphm och erfol'derUgct anvisningm' 

att följa. 

några anvisnina-ar att föl ja vid byggandet, och det 
praktiska utförandet av mottagaren har också blivit 
därefter. 

Va1'iabelmy-högfrekvens1'ö1' och skä1''fngaUerd,etektol', 

Denna mottagare är avsedd att arbeta med vanlig 
(öppen) antenn, varför en avstämningsspole med 
kondensator finnes på högfrekvensrörets gallersida . 
Antennen anslutes via kondensatorn Ca till spolens 
toppända. Denna kondensator kan med fördel göras 
reglerbar från panelen, Anviinder man en antenn 
med stor kapacitet, t. ex. ett metalltråd tängsel 
nte i det fria, gör man kondensatorn mindre för att 
ej få ch lig selektivitet eller d l'tlig t resultat över 

t-/2D 

+50 

.------0+ 9 
~--~~--~--~--4-~-4--------~+6 

2V 

' ~----------------------~--------------~------------~------~~~-o + 

Fig. 1. 1lupp/.ill !J88chem a till t1'0 'H SJlorta bel 11lottagm'c, ejtcr l ;iUw t (lcn i, t exten bcskriv lw mottagarcn ii?' bYOOd. 

Ca = 300 cm. e, = 0.1 fA-F. Cs = 1 ,a1<', RI 5.000 ohm. 500 ohm.R" 
01 . ~ 50 cm. O;, = 0,1 juF. G9 = 0,5 flF. R2 '20 .000 ohm. RG c : [~ 100.000 ohm, 
G2 ."50 cm . CG = 500 cm. GID = 2 fA-F' . R J 5.000 ohm. R7 80.000 ohm. 
O. 240 Cln, 07 = 100 cm.. R4 0,5 megohm. Ra 10.000 ohm. 
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Ji'-ig . 2. Denna bild, visar 
Ilen oliimpliga pla.eering
C11 av delanta pa högfl'C
h;'Uensl:lidan i mottagal·cn. 

Olödsl1·ömsledning(I.nw 
äTo ej 'Il trita.de. 

huvud taget. Vid en 
m indre antenn åter 
igen, t. ex. en isole
rad trådstump, kastad 
över en trädgren, gör 
man kondensatorn 
större. 

IIögfrekvensröret är 
ett modernt ~kärmgal

lerrör med variabel 
branthct. Reglerings
spiinnin;,en t ill styr
gallret uttages från 
potentiometern R2, 
som år ansluten mcl
lan minuspoleu och nt
taget + 9 vo~t på 
anodbatteriet. (A.cku
mulatorns minuspol 
är också ansluten till 
+ 9 volt på anodbat
teriet.) S är en tvåpo
Ug strömbrytare, som 
dels bryter glödström

dels bryter 
strömmen genom po

+50 tentiometern, så att 
denna ej tager ström, 
då mottagaren är i 
vila. 

Av7copplingsfiltel- fö'" 
högfrekvens. 

Kondensatorn C4 är 
nödvändig för att möj
liggöra en reglering 
av gaIlerspällningen. 
C4 utgör tillsamman 
med Jh et t avkopp
lingsfilter för hÖfJ'fre
kvens. Det hindrar 
högfrekvensen att via 
lednino'en mellau R2 
och R3 återmatas till 
Jn'etsen Llel och för
orsaka självsvängning 

http:trita.de
http:Ol�dsl1��msledning(I.nw


ho 

Fl!!. ,'1. JlJotta.fjllrehaS8let sett 11 I>PIf1'l1n . Pan e
l en fiir l'a t/anat iiI' hii l' m.ontel·at~ pam.llellt 

mctt beLs/llattan, som M' a.v h·ä. 

hos hiig[rekven, steget. Till denna led
niJlg kall högfrekvensen ofta örcrföras 
h uu ledningarna i hiigfrekvensl'örets el
ler detektorns anodkrets. Det är ofta till
rtldligt att ,käl'ma ledniuga rna i detek
torn anodkret, där skärmningen aldrig 
kan göra någon ' kada, om ilJland il r fal
let "id ··Ui.mkl'et arm i moti aaareu ge- -=-:== 
nom att nollkapaciteten blir för stor_ 

R.I O;; är ett <1\'kopplingsfilter för hög
frehens i skii.rmgallerledningen till hög
frekveusl'öret. C;; monte1'a s med så kotta ledningar 
som möjligt till sk~irmgaller- och glödtrfldskontak
tema pit 1'0rhällaren, och Hl monteras omedelbart 
intill skäl'mgallerkontakten. 

Detektoru ~ir ett sk i.irmgallerrö r, arbetande med 
gall edi krilctning. Skärmgallerspänningeu tillföres 
genom lUOtst:. ndet RG, vars storlek kan a vpa!';sas så, 
a tt sp~i.l1Idllgell blir el n för röret Iii.mpliga. )oran 
kan ock :. ansluta örre ilnden n v RG genom en sär
!';kild 'Iadd t ill a nodbatteriet och ut prova ett liimp
l igt u ttag på detta. 

\ftersorn 'ldl'mgaUerdetektorn ~il' transformator
k pplau till fö l' ta lftofrek\'ellSI'Öret C' 3), ~ir uet nOd
vä ndigt a tt ha ett motständ som shunt (i ver tran'
fOl'mat orl.l>; prlillärlindning, för- aU "ii. elströmsmot
iåndet i r öret s anodluet s kall vara detsamma vid 

olika freh enser. T; tan detta extra motstånd skulle 
för iii r·kn.incyen vid höga f" 'ek\'enser bli mycket större 
än du låga, eL v. s. :ltergivl1ingen skulle bli för
ni.lrwd. Motståndet är i schemat betecknat med R7. 
Det Hr clougllkoppH ngcn, som i detta fall kommit 
till anvi.illdning, mell fräller det att få största möj
liga anodspännil1g på detektorn, t. ex. då denna går 
omedelbart före , lutrÖ"et, kan Illan koppla tra ns
forma t ol'll på yal.llibrt sii t ocll lägga motståndet R7 
parall ell t Ö\' CI' prim ären i stället. 

Viirdct pi'! R7 ä r ej kritiskt, men blir llet för stort, 
llppkoillm l' lätt llistol'tion. Bventuel]t måste H7 
minskas till 20.000 il 2'-.000 ohm, för att distortion 
ej skall uppkomma. Vär det ~ir lJerocnue av \ ilket 
skii I'mgnlJcl'I'ör .'om anvilnc1es. 

F ör undvikamie av »handkapacitet» P' återkopp
lingFikoudensatoru 3 böl' denna ha isolerad axel, 
vilken jordas. l\[oLta(Tarens lägfrekvensdel erbjuder 
intet av särskilt iutres e. En mod ern batteripentod 
ar avsedd ntt am'ändas som slu t rör. 

POPULÄR RADIO 

Synpunkter lJc/. d,et l)'/'aktiska. ttttura.nclct. 

"Vi ba nu genomgått koppling schemat o'h sam
tilliot givit en ue! anvi n ingar föl' det pl'akti.-!w ut
föral1ll et a v mottagaren. Vi skola nu se på den appa
l'at, SOIlJ den ovannämnde amatören byagt med led
uiug a \- det genomgångna schemnt. Hur han placerat 
delarna och utfört ledningsdragningen framgår av 
fig. 2. Fotografierna visa apparaten i fi.irdigt skick. 
Vi skola genomgå konstruktionen och omtala bris
terna j[l' ~ ga om det praktiska utföl'audet. 

FÖI','L ha Yi stämspolal'na L l och L2, Yilka som 
synes äl'O osldirmade. Skall man :.l.m·i.illda dylika spo
lar, m~ ste de omSOl'a full t skiil'mas h å u :ll':1ndl'a. 
Att placera dem med axla rna i t ä t vin kel är ej 1i11
r i.ickligt. Det skulle räcka med att ,'kilrma den ena 
spolen ch den tillllörande vridkolldensatorn samt 
alla i illhör anue hOgfrekven sförande ledningar, men 
lämpli gast iiI' att skHrma båda sti-imkretsarna. Man 
kan t. ex. auvi.incla två skärmade polar och anbringa 
en jordad koppar- eller aluminiumplåt mellan vrid
kondensatorerna. (Dessa vridas här med var sin 
ratt a\' trumtyp.) Vid an\'ii.ndnillg av oskärmade 
spolar lJör :Hminstone en käJ'mpl' t anbringas mel
lan spolarna, m n mottarraren blir i regel ej stabil 
med en dylik anordning. Eu viss minimal sk~i.rmver
kan el'bc lies genom trumskalorna av metall (se fig. 
2 och 4), om dessa jordas. Kondensatorn C2 ligger 
enligt Hg. 2 alldeles för niira spolen L2, men i verk
ligheten i.ir det ej fullt så farligt, ty kondensatorn 
ligger högre i.i.n spolen. 

Som bekant gäller det att skilja de två stäm
kretsar'na på anod- och gallersidorna ordentlin't från 
\':u·andra.. Rögfrekvensdros.~eln IIFDl hör givetvis 
till allodshimkretsen, ty den ligger pal'allellt med 
L2 2. Denua drossel iiI' dock mon iewd helt nära 
intill Rpolel1 J"'l, och ledningen fr~ n dl'o::;seln till spo
len L2 g; r också i nUrheten av Ll. Det behövs ej mer, 
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F i[J. 4. Os l"iinll(l(lc spolo)' äro N{fa lii1ll1Jli[la 
/;i d ett sil !eQll/pakt IJY[J[J/llldss iitt , 80m /iii/" 
" .()lJim it till anväll dn in [J. Unrlc)' /Jll1 lC l en ses 
U),!lliin {ftl som 7co PJlla/"en, 80m omto Zas i t c:c lcn. 

Vill man göra en trall 'pDrtalJel mot
t agare med ram antenn, bör man 0111

,' orgs[ll ll t sktll'ma alla dei al' och led
nili O'ar i högl't'c];:\'cllSrÖl' t a l10 ukrcts 
och detek 01'11S gallerln'ets a mt iin~n 

ledningar-na och högfrekvensdrosseln i 
uetel;:torli s nnodkr ets_ 

fö r a tt mottagaren 'kall ,',Fih'S\'iillga \'ilt, om man 
ha r ' tt ·(fektht högfreh ensröf'. Att tillr~ da är h~ir 
en skiInnad ltögf!'ek en , dro sel amt en "kiirmad led
ning fra m till spolen L2, skiirmad iinda fr, n hö""
frcb'cnsröl'ets anod. Biist iiI' naturligtvi s att fr ån 
början placera. delarna mcra iludame l scnligt. 

Avs'iktlig diilnjJni ng (tu kl'et l:iarna. 

Vågb ngd.· omkoppl arell iiI' av en t yp, som ej Jiim
1',11' ,'ig Hit' mottagare merl högf l'ekvensföI' fitilrkning 
u tan il!' a v edu för detektormotlao·are. Omkopplar
na ell er r iLitare sagt kon ta kterna, tillllörande de två 
kl' 'tsarna, skulle n u'a Jå n ....t . t kiWa för säket'sU:il
l~lll d ' a v tabili le t en på. lå ngvåg. I kommer'sielIa mot 
taga re iil'O \'ågliingdsomkoppJa r'na till de olika kl'et
s an la alltid \'ill skilnnade från varandra. 

Det iit' ej omöjligt :J l t f å en motta ga re av den 
hiil' bes];Timu typen stabil , blott man SÖt'jer fiir a tt 
fi)r stiir'lmjngeu i hiigfreb 'el1s ' (;ege t hålles l1el'.e_ )lan 
a ll' lov att dämpa s tämkret~al'Ita pt något siit . 
Bygghcnen till den mottaga re det. bill' gäller har 
fått t ag i nillko uden, atorel' med fast dieJektrikuill 
av p r lin tlx eller llylikt. Dc, a kondensat orer' ha. rätt. 
,·tora. föd ust et' i jämförelse med lufti oJerade kon
(l lisatOl'er , nU'igenom en förs~imrillO' av ,'t~imkret

'arn a erhälles. SamtiJigt för .. ~lmras naturligt vis 

elek t-iviteteD. Det kompakta iJy ,rgna dssäHet bidra-


tf (' ti ll a tt öka föt'lnstel'l1a i stämkreisarna, men 
r 

de t ä r ej tillr iickl igt för att Ut mottagar'en stabil. 
S kärmnill g Lit' ofrånkomlig i en modern mottagare 
med moderna rör. 

En de aJj i schema t (fig. 1) kan för t jäna pe pekas. 
DL äterkoppling.ö kon i.lensatorn stimes på noll, 
1.. ex. vid lokalmottagnii g, bli r kapaej teten mellan 
rlcteldortl s anod och jord mycket lit en. Dett a är ej 
bra , ty ljudkvali teten för·, iimras ofta mär'kbart hi1r

igenom_ E li fa st kondensator på omkring 100 cm 
hör (hitför inliiggas mellan (leteki orns anod och mi
n u glödt råd. Om IJlott ej åtel'kopplwgen vägraJ' att 
fll ng ra, kan man med fö rdel öka denna kondensator 
til l 200 eller 300 cm. 

N oggrannhet !,/,((;In! Öl' (tUt _ 

A v ovanståendc ha vi 'ett, a tt det ~il' fören a t med 
en viss risk fö r amatören a tt bi'rja konstruera ptl 
eO'en hand, illnan han ilr fullt förtrogen med de vi k
tigaste r glel'lla för konsiruktion a v radiomottagar e, 
H an riskerar a t t få plocka sönder hela mot tagaren i 
mn åbita r oelt börja l':l ny tt igen. E meller'bd är d t 
ej säkert a U m an lyckas mell cn kon ·truki ion bara 
genom at t följa en god kon truJ tionsbeskri\'lli ng med 
11l0ntel'ingsplan och allt. Ma n tycker nog, att det 
praktiska utförandet under sådana fÖl'htLllandcn ej 
sku Ile berec1a nägra. svårigheter , Il1 n r esuHatet beror 
ej blott på hur delarna monteras och l "uningarna 
d mgas. Det ~il' ä \'en i mycket hög grad beroende a v 
hur viU lödnillg,una u tföras, h ur orden t ligt alla 
kontakt lnuvarna åtd rag'as, bur \' ä l de i olerande 
ytorna r ngöras eft er lödniuO'en etc. F ör (let si t
niimnda LlndamiUet anv~inder man en tygla pp, fuktad 
med denaturerad spl.'it. I ngell lödpasta f el l' var a kvar 
mellan konta kt kruvarna eUer lödbleclpII. 

Var je led ning i motlag:ll' n bör isoleras meuel t 
sy, ,toflexröl'. S kiirma dc ledllingar f li r man förankra 
ordent ligt, 8t\ att de ej kunna komma emot kOll tak
t er, som ej äro di rekt jordade, och därigenom för
or, alm fel. 

Vid den i fig. 4 visad e vågliingdsomkoppla.r en få 
t illeduingal'na ej läggas under muttrarna utan måste 
Lödas t ill lödble ken. 

Fi{f . 5. FJär SCI' !?l on hörJ!rc7cz; cll sl'ör c"t längst fil[, hiiqcr och 
Im 1: lill s fel- om della dcn oskii1'l ilade och o/iill/ljligt pl(l cerade 

lUjqf r l~rctt8d),(J .q8 CZ I1. 
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D en nya engelska supcl'hcterodyneu, vars 
prin 'ip vi beskrevo i apri1 0nJUrct av Po
pnlilr Radio, har i praktiken Yi 'at sig 
Ju Ha, vad den lovade_ De s känslighet 

oell selekthitet räcker för mottagning av alla sta
tioner, som ilro SL pass starka, att de kunna bjuda 
en njutbar underhållning. Det finns suprar, som 
äro klin 'ligare och selektivare än denna och (Uldör 
lämpli I',ll'e för den, som vill jaga upp de all ra sva
gaste stationel'lla, men det finns ingen super, som är 
hittare för Ulnatören att bygga och trimma. Vi ha 
diirför givit den namnet »A.maWrsnpem» _ 

lng-ft ma.tchade spola1'. 

Då vi säga, att »Amatörsupern» är hi,ttare att 
bygga Hn varje annan superheteroclyn, tänlm vi när

Fi,q, 2, D et cn(ln al/sfl'imnillgso/'gane f hos den nyn slipern 
utgöres av en spole med äterTwpplitlgslin!lnill ,q samt en v1-id
7.ontlensator på 1,50 cm. Allct aml1'a, kretsa}' äro la81 (/l/stiim
(la. B 'ildcn l/isar en experimentmodell till al/stämnillgslcrctscn. 

Den nyn superhetef'ofl! 
törsynpunkt. L Uft fttt b 
nutntner etl utförlig k€J 

mast på ti.Uverkllingell av spolarna. 
Till cn vanlig super erfordras nog
grant matchade spolar. Skall ama
tören linda dessa själv, måste han 
antingen utföra dem med exak t lika 
dilllen~joner (jmfr »Super 34») eller 
ha speciella apparater för a tt mat
cha dem. I annat fall blir supern 

Fig_ 1. :pAmatöl'superns» principschema,. Vl blandl'ör, V2 tf 
dioddetek/or och l'eglel'hlgsröl' fijl- auto'mnt-isk vOlymlcontrr 

misslyckad_ Samma sak gäller vid raka mottagare. 
Därför [i l' »Amatärsupern» i ovan berörda avseende 
även litttare att bygga än en rak mottagare, Denna 
snperh terodyn kännetecknas nämligen därav, att 
den helt saknar matchade spolar, För avstämningen 
spelar det ingen 1'011, om en av spolarna i mellanfre
1n'€usWrstil l'karen har ett par varv mer eller mindre 
än de övriga, ty kretsarna avstHmmas en gäng för 
alla lUed,l t vrid kondensatorerna till en bestämd våg
liingd eller fr ekvens. Skilja sig dHremot spolarna i en 
H1ll1ig supet' eller i en rak ~ottagare på ett par varv, 
fiuns det ingen möjlighet att få av.stämuingskretsar
na att följas åt över hela våglängdsområdet. Ama
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?1l uttf,n gang-kretsar ä'l~ idealisk ur atntf,
ga och lätt tf,tt b~tn'lna. Vi pdbörjtf, i detttf, 
rtruktionsbeskrivn:i 'llg. 

törsupern har enda t n av Uimd krets, om varieras, 
niimligcl1 oscillatorkretsen. Alla de öuiga stämkret
sarna äro mellanfrckvenskretsar, som avstämmas en 
gång för alla. 

Oletod eller hezJtod 80m blandrör. 

l\Iottagarens principsehema visas i fig. 1. Ll oeh. 
L2 äro spolarna i ing' ngsfiltret, om framför allt 

-----~. ----------------------------------~ 

"-------.<>--<> 2 

Jpplin!l8/"öl', V3 och V4 m ellanfrekvensför stä.?-kan·ör, Vs 
7 G ld.gfrc7cvcnsrÖr. 

har till uppgift att stoppa signalcr, vars frekvens 
ligger över 1.500 kels, d. v. s. signaler me(1 en våg
hingd under 200 meter. Som blandrör (VI) har i 
den här beskrivna modellapparaten använts en ok
tod, men i den engelska or iginalapparaten använues 
en heptod. L3C är oscillator kretsell. Efter blandrö· 
r-et följ a de två första mellanfrekvenskl'ct.·arna (spo
la rna L4 och LJ), tillsammans utgörande ett kapa
citht kopplat bal1dfilter. Andra röret (V2) är ett 
återkopplingsrör. Det har till uppgift a tt införa äter
koppling i mcllanfrekvensförshirkaren, ty utan åter
ko ppling skulle det ej vara möjligt att uppnå erfor
derlig selckti\·itet vid användande av cn S~l hög mel

lanfrckvens som 1.600 kc/ s, motsvarande cn våglängd 
av 187,5 met er. I rörets V 2 anodIn-ets ligger åter
kopplingsspolen i serie med åtcrkopplingskondensa
torn, som är variabel. (rilcn fat tas på kondensa torn 
i schemat.) Detta rör är motst<'l.ndskopplat t ill första 
mellanfrekvensförstärkal'l'öret V3, som iiI' cn högfre
kvcnspentod med variabel branthet. (I den engel ka 
apparaten var ' 3 ett skärmgallerrör med variabel 
branthct, varför möjlighet htir finns att använda ctt 
äldre rör, som man har liggande. Detta rör bör emel
lertid ha så liten anod-gallerkapacitet som 
möjligt. ) 

Kopplingen till andra mellanfrekvensröret (V4) 

sker över en transformator med avstämd sekun
där (LG). Aven detta rör är en högfrehenspentod. 
lIi.ir är ett skärmgallerrör mindl'e lämpligt, ty röret 
måste kunna avgiva stor signalspänl1ing till nä ta 
rör, dnbbeldioden Vs. Kopplingen till denna skcr övcr 
en transformator med tre lindningar. Dcn tredje lind
ningen, som matar diodens detektordel, har fiirre varv 
än den avstämda sekundären. Den här'igenom cr
hållna nedtransformeringen medför, att diodens däm
pande inverkan på . tämkretsen minskas, varigenom 
selektivitetsförsii.mring undvikes. 

Fiff . 8. D en i [ijrcgåendc 1L 1l1n11l r beskr i'l/nn spollinclninr/8IIln
s7.;in cn, i 01·clningstiilld för lindn in g av m eZLanf'rel"vcnsspoZarna . 
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Pi{/. 1. IJJ och L2 lindas rä 8polr(jr, 35 ,,1111, i (liu Ill., '1'5 min 
o 	 b låJ1g(f" L3 på ett 81lOl1'Öl', 20 Jnmi diam., GO lnm U/ngt. DJ, L,ö, 

Lo och L7 på 8polrö,' mcd 2;; mm ytt el·d iwn., 1,i 1Jl:Jn län.lJd. 
SG·varvs8polanw lindas med U,35 mm dllo/J. sill,;e, de {!1;ri(/(L 

mcd 0,15 mm dubb. sill,;c. 
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FÖNlrÖjd au(;omMisk vol!JiHlcontl·oll. 

Duubeldiodens andra anoLlilar utnyttjats för auto· 
mati sk yol:ymkontt·oll. Denna anod hal' i förlu. llande 
till katodcn en riss negativ ,' pänn ing, vilket gÖl' att 
den antomat iska \'olymkoutl'ollcu cj börjar fungera , 
förrän signalstyrkan ö\'erstiger ett dss t värde. På 
s vaga st ationer Hr Se lunda dcn automatiska volym· 
kontrollen 111' funktion, och motta garell ilar största 
möjliga kiini:ilighet. Detta ~lr .. . k. fördröjll au toma· 
tisk volymkonil·oll. I ni.i sta nummer kommer det full· 
ständiga kopplingsschemat att plluliceras, och vi sko· 
la då lliil'nlflre redogöra för detaljerna i kopplingen. 

'1'6 iiI' lågfrekvel1störstärkarröret efter dioden. 
Kontakten 1 anslutes till gallret hos slutrörct i den 

på ::l!Iua t ..Wl Ie i detta mun· 
mer- Lc 'kri\"lla enlte en, som 
iisen innehrtller ll ~itaggre"'at 

fil r lT\oit acraren. EI'cu tu llt 
aJl\'~iJl(les en kmftför lärkal'!~ , 

som i.lven kommer a U lJ sln ·j· 
vas, \"n nitl kOlItakten 1 an· 
sInte.. till gallret hos det 
HigEl'l!!;:ven Tör, som går före 

lntsteget. 

'l"illverkJl'in.r;cn av spo larna. 

\ i skola i detta nummer bör-· 

For ts . :1 si u, 181 

Fi(J . 5. A /lOnlninf/ för 
li-nrlni1tg a,v mcllanfrc. 
l.:rcn 8,~polarna, rlå (/es-

sa s/,;ota lu,ftlindas. 

l<' iy. G. Foto{ll'ofi av samtliga apolar till :tAmatÖI'81l/)Crn:t. LI. L!, Ls, LI, LI, Ls Gel, L7. 
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I 
auslu t llillg till den i detta ll ummer piib'irjade 
kOllsft' ukt ion 'lJcskl'i \'ui ngen ö\'er ein nya su
pel'hderodyuen skola vi h~ir nedan beskri\'u t ill 
denna hörande slll t. teg och niitaggr>gat i nor

m altutförundc, Mcd dctta slutst~g eril flll es en distOI'
tiou sfri utgångseffekt av 1,5 waU , dIken iiI' fullt 
t illräcklig för »llol'mala behon >, d, \'. s. l'äckcr att 
fylla ott mcdelstort rum med nm , ik, u lan a tt d i ~tOl'-

lonen dd fortissimo blir alltför m~l["kbar , 

AU byr'ga mot agar'en i tvi\. enhd >l' , som iiI' gjort 
\ id dcn II a 'upern, m (Hö r vissa fördelar, t, ex, 
dL det g~iller att b~'g ()'a in mott. gare l1 i cH ' malt 

k:"tp , yun id sluts lege t med n~itaggr('gatet mcd för
dcl place/'a , pft LoHel l i skq et, XiHaggl'ega.tet kom
m r hLi r vid pLI l'ätt stOt t :J.Ysh ud fn n mot ta g-a reus 
mera kiInsliga delar, varin'cnom riskcn för 'tö I'ande 
lJ rum i högtalal'cn avsevLirt redneel'as, 

Rtt tillS fö r Cf1JpC1'i'mcnterande n11WtÖl'CI', 

Det be'kri,na 'lu tstege t-nätagg/'cgatet kan natur
ligtvis au riind as iixen t ill .tndra mottagare. ~la ll 

ka n t . ex, byrrga f lera olika mott agare och låta 
'ur och en a v dem slu t a med detektorn ell c1' med 

fÖl'sta l gfrek\'en::irör et, om e t dylikt förekommel', 
'a mt ;lll\"lnda ett o ,h R:-lIlUn:l slut. tcg och niit::lggl'e

gat till de, . il mottao·a r c. H tirvid mås le lllun taga hän
sy n till .,h·ömförbruknillgen hos mottagal'ClclcJl i 
olika fall , . t\. a tt mlOd 'piIlJlJi ngen ej hlir alltfiil' st or 
viu CH lllottagul'rJel JUed lit en a nodströmsföl'br uk
Ding o. , v, Anodsp~innil1gcn kan t, ex, reducera 
n'CJ1O JU minskning av respn'oClrkondensatorl1 ~ ( c 

11tt bygga slntsteg och nät(tggregat som 

en siirskillt enhet 'II1 edfö/' vhl st örre motta

garCl:'iS8Ct förclcltw, 

fi g_1), :\.1' gWu"p~lnningen för stor, kan man shnnta 
glöd ' trömsliwlningell y-y med ett motstånd, 
som tagel' bort en eller flera, ampere alltefte r 
beh \', 

S Iu tst eget-Jl ~itan'gr e,()' atets kopplings, chema "isas i 
fi:;_ 1. In o'" ngskoll takterna til l slntster'et ~iro m tLI'kta 
1 och 2, ~\Tellun gall 'r och jord (chassiet) är in
kopplat ett mot ,t; nd R I, -'om har t ill uppgift att 
Il; I]a den rätta negativa spänning n prl galll'et, om 
. hlj'steget genom ett förb iseende skulle frikoppla s 
h an lllottagal'clelen, m dan ,str ömmen är p:'\. , D en 
!H.'..-'ati\'u gallersl än nin p; n fl iadkommes genom spLin
ni ngsfalIet i katoLlmotståuuet R2, som genomflytes 
a \' anod- od! skii!'mgaller t:.römmen, .10ts tåndet ä r 

F'ig. 1. Slll fsl('gc f -lIiit aflQr cqa fet s lco pplinqssch cma, A nod
st riimm ·n till slll lriirc t ntl a!! l?s altcnw.Uvt mellan dro8slar
1/(b lJ 2 och lh (se t ex t cll) , J~tt indirekt !/.1l1)v iirmt likril,:ta,lTÖ1' 

ant;än(~e8, 

c :a 2;; ,uF'o - 4 p F. RJ = O,;; meqohm. 
O,J- l ,uFo 2-·6 ,uFo R~, 8e textelI, 
4~8 l'P. 1.000 cm. 
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Fig. 12. Jlonte/'ingsplan och kopplinos/'itnino till slutsteoet-niitaooregatet. 
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Ffg. 3. Detta fotogr afi vi.mr den övc l"sik,tz.iga 
monter ingen och lcdn'ingsdragningen, 80m i hög 

gra.tl underlättar byggandet. 

förebygga »modnleringsbrum» i mottagaren. 
Genom att stickproppen vändes i väggkon
takten kan man komma åt den r ätta polen 
av nätet och få bort detta slags störning. 

Kontakten 4 tj~inar till uttagande av anod
ström till mottagarclelen. Vi erinra åter igen 
om yad som ovan sades ang.lende reglering 
av anodspänningen. 

Praktiska deta ljer. 

Slutsteget-nätaggregatet är uppbyggt på 
shuntat med kondensatorn 0 1, som är en elektroly
tisk kondensator på 25 ,uFo 

Högtalaren är sidställd medelst u tgångsdrosseln 
Dl och konuensatorn C2. Den förra ~ir försedd med 
nttag, vilket kan vara fördelaktigt, i fall högtalar
transfo rmatorn saknar uttag för anpassning av hög
talaren t ill sI utI·öret. Dl böl' ha Ii tet likströmsmot
st.. ud ( j giirna över 500 ohm) och stor induktans. 

A no clst rÖ1'/'/,'lnens f'i lt1'c1'ing. 

Niitaggregatet är av vanlig typ med tvåvägslik
l'i};:tarrör. Vi tillråda anviindumlet av siikringae, dels 
en i serie med niit ransformatorns primärlindning, 
dels en i serie med vardera anoden hos likriktar
röret. 05 iiI' reservoal'kondensatorn, vars st orlek be
s ämmer den avgivna likströmseffelcten eller, mera 
popuHirt agt, bestämmer hur stor anoc1spänningen 
blir. 

Ånouströmmen silas medelst två drossel-konden
satorfll ter, D3C4 och D2C3. E gentligen är det lyx 
a tt sila pentodslut rörets anodstl'öm med mer än 
första filtret (D3C4), och ett uttagande av anod
st römmen till slutröret mellan drosslarna Da och 
D2 kan diir'för vara motiverat. Är drosseln D2 lde
nare än D3, vinner man härigenom, att likströms
belastningen på 2 blir 20 a 25 mA mindre, vilket 
medför bättre silning av strömmen till de föregående 
rören i mottagaren. Samtidigt undviker mall att få 
slutrörets anodväxel tröm genom dro eln D2, och 
hill'igenom reduceras risken fö r lår'frekvent åter
koppling (»mot orboat ing»). Denna sistnämnda sak 
~ir av U.nnu större betydelse, då utgängsdrossel ej an
vi:ind es utan utgfulgstransformatorns primär är di
rekt il1länkad i slu tt'örets anodkrets. 

K ontakten 3 förbindes med verklig jord (motta

ga/'(l.e l cns chassi), varvid nätets ena pol kommer att 
förbiudas med jord Yia kondensatorn CG, avsedd att 

ett alulDiniumchassi, vars form tydligt framgår av 
fotografierna. l\1.onteringsplanen visar ledningsdrag
ningen. De tre kondensatorel'lla C3, C4 och C5 äro i 
modellapparaten av torrelektrolytisk typ. Mall får 
komma ihåg att välja kondensatorer med stor säker
hetsmarginal, ty torra elektrolyLkondensatorer läka 
sig ej själva efter genomslag, som de väta göra. In
tet hindrar, att man även här anvU.nder våta kon
densatorer, vilka då som vanligt måste monteras i 
vertikal ställning, med kontakt skruven nedåt. 

Med hänsyn till att storleken hos 5 kan behöva 
ändras, ligger en vi 's fördel i att på denna plats 

Forts. ii s id. 1S4 

MA,][,E]~][1I.LL][ST 11. 

1 nlit t ran sformator, primä r ef ter n ätspänningen, se · 
kundär: 
2X 300 V., 180 mA. 

1 X4 V , 2,5 A. 

1X4 V, Il A. 


1 sildrossel, c:u 20 H vid 00 mA plus ev. fält s tröm till 
högtalare. 

1 sildrossel, c:a 20 H vid 40 mA. 
1 ntg:1ngsdl'o ssel (eventue ll t ), c:a 30 H vid 25 rnA, c:a 

:300 ohm. 
1 kondensator. 4--S mfd, urb. -sp. 500 V = (C,). 
1 d :0, 2--4 m f d. arb. -sp. 500 V = ( e ). 
1 d :0, 2-{l mfd, tlrb.- s p . GOO V = (C, ). 
1 d :0, c:a 23 rofa, nru. -s p. 24 = (Cd. 
1 d :0 , 0.5--1 m(d . 1.500 V = ( C.) . 
1 d :0, 1.000 cm, 1. i300 V ~ ( e . ). 

1 motstilnd, 0.5 lllegohm, 0,1 wa tt (Ut ). 
] d :0. 450--700 obm (utprovas ). 1 watt (R,). 
1 r Öl'b li llare, 5-pOlig. 
1 d :0, 4·polig . 
1 aluminiumeba ss i, 260 X160 X60 mm. 
6 konta k t h y lsor m. iso\. bUSsn ing a r. 
Div. kopplin g-st l'å d , s y ;; t oflc x, ,/," s kruv m. mutte r etc. 

]R Ö lR 1[' 1I. ]B JH: lL lL 

l t'uhril\:at Slutrör Ll krikt. -rör 

~[a l'co nj tIPT 4 M U 12 
Pbilip s .. .. .. ..... .. .. ...... . . .. . ... . El 453 
Rot.or .. .. .... .. ...... .. ......... . .. . N g 4~{ 

'l'elefun k cn .... .... . .............. . HE N S 1:174 d 

rl'riotI'on ." ... ... . .... . . . .. . , .. .. .... . p 440 N 

Tu ng'f;iranl . .....•. ........•..... , ... . APP 4120 

Vulvo . .. .. .. . . ... . ................... . L 415D D 


' I 
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Av ingenjör R. WalltoI" 

Det häl' nedan hesk.·iv

na instrumeutet ulgÖ.· 

ett värdefullt tillskott 

för amatörlaboratoriet 

U 
nclel. den senaste tiden ha Yi mtt Hera 
förfr1\.gnil1gar ang. ende inst!'umcllt föl' 

motstå~lclsmätningal', yal'fö:' vi bäl'"l>es:~,ri
ya ett lllstrument, som varje amator splv 

kan förHirlliga. 

In 'll'Umeut et är en s. k. \Vheatstone-brygga. En
ligt fig. 1 ~i1'o de huvuusakliga best: ndsdelarna : 
bl'yggtTftden AB med shipkontakt, ue f a ta motsUl1l
dcn Rl, R,2 och H3 samt galvanometern G. I s tiUlet 
för att allv~inda ett s. k, nollillshument kan man 
här med fördel använda en vanlig ,-\IayometeI' utan 
hunt. Motst.llc1sbryggan kan an"lutas tilllikström,,

nät, men enklare är aU amända. ett ficklampsbatteri 
som strömkälla. För att man skall kunna utföra nog
g1'auna miitl1ingar, böl' bryggtrtlden ha en Hingd av 
GOO mm. Drl det är ett Mde besvärligt och titlsödande 
arbete att beräkna och gradera en skala direkt i 
olun, kan i stället en vanlig GO cm-linjal med milli
metcl'grac1ering begagnas. Med tillhjälp av kurvan 
i J'i g . 5 kan man direkt avläsa motståndet i ohm. 
E.·cmpel föl ja här nedan. 

Skenan, pö. vilken sHipkontakten löper, består av 
ra 6 mm fyr·l., auti O' bonitsUlllg, 53 cm H'mg. SHI11~ell 

putsas noga med fin smärgelduk, så att den blir 
jiimn, SImlle det ej ly 'kas att kommn över en sådan 
sUlI1g, kan ma n f1t en utskuren ur en 6 mm ebonit· 
ski"a . I vardera Hnden av stån~" en borras ett hål, så 
att d n kan Hi.stas vid underlaget. 

Stipkontakten kan utföras p~ b 'å siit t. I en jiirna f
fU l' kml m ::Ul köpa et 30 mm långt fyrkant·mässings

l'ör med 6 mm hEll, vilket passar utmärkt för detta 
~il1!lamäl. l\JJ.an måste då putsa ebonitsHmgen så att 
miissingsröret glider jämnt och mjukt på densamma. 
F öl' att röret ej -'kall glida föl' lätt kan man kiira 
upp tvenne spår från yardera änden enligt fig. 3 a. 
Eyentuellt ..;kiil'uS dylika p ~ r på alla fyra sidorna . 
De tungor, man då får, .böjas en aning in. t föl' att 
fjiiuring mot eboniistång 'Il kall e1'h1\.11as. De ojihnn
heter, som finnas i r örets lindar samt vid sp1\.ren 
pllt~as omsorg 'fullt Uort. 

Pilen för avHisande av gradtalet, vilken samtidigt 
tjänstgör som släpkontakt, bockas ur ett stycke 0,3 
Ilun må 'singspl< t och lödes fast vid röret. För att en 
skarpt markerad kontaktyta mot tråden skall erh~ll· 
las bockas pilen enligt figuren. 

En annan utföringsform p[l släpkontakten år föl
jande. E tt stycke 1/ 2 mm f j i:idrande mässingsplåt 
utklippes enligt Hg. 3 c och bockas enligt fig. 3 u. 
P ilen tir hiir samma som den ovan beskrivna. 

L in jalen lJÖT' ha lätt avlilsbar gradering samt vara 

R~--~--------~ 
o 

~--fr~I------' 

Fig, 1. Molslål1cls ln'!f!Jr"II IS koppl iN !Jsschcma. LlB mii.ttråtl. 
n,. R,. R " k änt/a mo t stå.ld. Rm obekant motstållel. 

C- (JO!HlllOlH oter' . 
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ogl'n.Llerad någo n cent imeter "id nlrJer a ~il1I1en. Den 
bör (hll'Wr r 3 1'a fttminsione 52 cm h n g. Genom att 
Ulell en syn d som ritspets för länga ° och 50 cm
strecken elt st;)- ke upp pfl linjalen enligt fier. 4 få vi 
h .. len för lJrygghåd 'il uppmärkta. Des, 'a r itsar böra 
göras med ·tor l1o ow'annhet. Ett par hL l för fi'i s t
skrmar böra ~lveu borra ( e tig. 4) . 

De fasta motst<'\.nden , Rl = 10, R2 = 100 och R3 = 
1.000 ohm, bör mall lata någon elektd, k firma, som 
11<11' ett pr' 'isionsinstrnment, tillverka . ITelst bör 
man h ta el ' ID göra trelIne motst1\.llu p ,ol 100 ohm, för 
a t t man senare ska 11 kUllua kontrollera, att bryggan 
fn ng l'ar riktig l. 'Öl' att bekvämt kunna koppla om 
mol te nden am 'ändes en omkopplare av ti llfiidit 
lig typ. 

F ig. 2 visar milt aren kompl et t. Vid 11 inkopplas 
Ma l"om tel'n och vid R det mo t tt nd , som skall IIpp" 

IDiita~. T I': d n , vilken kommer fr' n lJ rtl et a och ~ir 

faotlöJd vid släpkontakten, bör vara en mjuk, böjlig 
sladd (fl r tr: di.7 ) . K opplingen utföres med grov r ' el 
(mi n ·t 1 mm) föl' aLt g-il-a litet motst<ud. Med b 
bel' 'klias de miirlor , som fa sthålla tr; den vid de 

" ikti"<I s e . tiLllellH-. GI~nom dc sm fl hftlen c kommer 
k ppJino' ·tt·åden upp på (her idan, och där fastlödes 
mol stånc1SlTt den . Den senn.rc bör vara < h< rt spiin rl 
s m möjligt. L ämpli o'< . t är en klen kon, tantan- eller 
nys ill' r tl'äll av ungefär O, 5 mm g rovlek. 

Ti.ll' mol. ·« ndsbl'yg<ran iiI' nLrdig, kontroller a den 
p, följand e sMt . JnsUl1 omkopplaren på 100 ohm o ·h 
iul;: ppla det ext rahc, bild:!, 100-ohm Dlotst · ndet t ill 
kli.irn 'k!'un1rDa R. Är n u mtitaren r ikti g, skall Ma,'o-

Fiq, 2. Mont eri11l18pllm och kopplin.1J8
ritning til motstcZllclsbrY[J[JU med in-
1)!Jggt batter i (d) . Tf i(l !lI anslutes Ma
'wmet crll och '~id R det obekanta, nwt

slå/I det. 

Fig. S. (Nedtill.) 7'vå olika utjiira.1ll1en 

(/ 7) ISkjnfkontak/e'l1 . över8t använlles ett 

f !l rlW 'i1tigt mäSlS inggrÖr. därunder el~ 


ejt er neder stn bilden !ormalZ 

1/1 ii8sin(J8pltJ..t . 


metern ej göra nftgo utslag nill' 

slitpkon ta kten st' r P:"l 250 mm. 

Sknlle den gör a ·tt ut lag i en a 
eller andra riktningen, skjute 
::;l iipkontakten till den punkt p rt 
bryg trLluen där inst r umentet ej 

gör nagot ut lag. 
Om denna punkt lio'ge l' till höger 
om 250 rnm-steecket, skall man 
minska lH'y"'gträ deils mot tä nd 
vid högea iinden av tl'< den (vid 
50-strecket) och vice versa . Detta 

sker genom att iiv r draga m gon mm av traden med 

löLlterlJJ, varviLl el>n f. r 
F ör att denna ju ·tel'in er 

siHtes, att Il, h'ii 100 
] 00 ohm,' IUotst[mu . 

millc1I'e lec1niugsmot t, mI. 
skall ha nago värde förut
ohm, -mot -' l; IHlen ha exakt 

Till sist ett par exempel pL a vliisnjng a l" diagram
m et. Om vi t . ex, a "liisa ] 00 mm på skalan, söka vi 

30 
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F-ig. 1. Upptill 8es lien 80m skala an1:änrla linjalen m ed mot-
8/åndstnt,den spänd mClla,n punkterna c- . D en undl'e !-igurcn 

l~l(/.1·[}ör sätt et för motståndslriidenii fä stande. 

100 mm-s trecket på diagrammet!:> horisontella axel 
och följa den d~i.rifrcln dragna vertikala linjen upp 
till kl1I'van, \"arpå vi följa den horisontala linjen åt 
vänster ut till diagrammets veetikala axel och där 
avläsa 0,25. Stttr nu omkoplal'cn på 10 ohm, iir det 
ökta motst åndet = 10 X O,25 = 2,5 ohm. Avläsa vi 

2GO mm, är cnligt diagrammet mot t åndet = 10X l 
= 10 ohm. A\"Hisa vi 400 mm, finna \"i likaledes enligt 
diagrammet att motståndet är 10 X 4 = 40 ohm. 

Står omkopplaren på ] 00 cllcr 1.000 ohm, lllulli· 
pliceras det a v liista \"ärdet i ,' Lä Ilet med respektive 
100 cIlt:r 1.000, ocll vi få då dct sökta motståndct. 

Vill man beräkna motstånden utan att begagna sig 
av diagrammet, sker detta med tillhjälp av fOl'melu 

Rx a R _ R.a 
R = b"; x-b' 

där R är det motstånd, omkopplnren är inställd på, 
Rx dct motstånd, man skall mäta, a antalet mm från 
O till pilspetsen samt b antalet lllln hån pilspetsen 
till 500-~irecket, alltså lika med 500- a mm. 

Om vi nu bcr~ikna motståndet i det första excmplet 
hårovan, få vi: 

R = 10; a = 100; b = 500- 100 = 400; 

R· = 10·100 = 2 5 
x 400 ,ohm. 

Den ovan angivna metollen för l\orrigcring av mät
trådcns motstånd kan endast anses korrekt om felet 
beror på, att fästpunkterna iiir trtlden ej kommit 
mitt för o- och 50·strecken prt linjalen. Men felet 1<an 
ocks:"t hero på att ll1otstunclstrftc1el1 är ojämn, så att 
motsttwdet j ena halvan är större ~in IllotsUlI1clet i (len 
andra. lUan bör drt anskaffa en ny träd, som har 

POPULÄR RADIO 

NJ[ 1-\\. 'J[' Jrr.:n.JU~.JL]L][§,][,Il. 

1 låda, GSOX IGO X GO mm. 
l 	 ebonit::;kena , 6 111m fyrkant, 5GO mm läng. 
l 	 30 mm ltlnl!t m iis:singsrör och en bit fjädrande 

miiss ingspl5 t. 
l 	 linjal med mm-gradering, [JOO mm lång. 
l 	 omkoppl ul'P med ratt. 
l 	 s trömuryta re. 
4 	 polskl'u \·a r . 
l 	 mots ta nd ] O ohm. 
2 mot ti'lllcl 100 ohm. 
l 	 mot - tå nLl ] .000 ohm. 
l bryggLl'tlcl a v nysi1\"er, kOlls tantall eller klenaste 

pia n ostr iing. 
Dh'. kor/!1lings l:nld, märlor, skruv e tc. 

[O 

8 

6 

.3 

2 

1 

0.8 
qcS 

q4: 
Q3 

0.2 

O,t 
..ro 100 200 400 .f.50 

Piq. [j . Avlä.~1I ·inq8di(!U1'a1n till den OCs lcl·ivna. motstånds
ul·!Juuan. Utefter den horisontella (ba;eln ii?' a1:8utt Unjalel18 
gradc l'iJlg, utefter den vertikala det sökta motstilndsv iirdet. 

exakt samma motst ånd per längdenIlet över hela sin 
längd. Det kan även tänkas att linjalen är oriktigt 
graderad, så att ena bah'an HI' längre iin elen and,'u. 
Detta Lör undersökas. 

JIot :st fmdsbryggan i vignettbildcn är utförd för 
lliitanslutnjng till likström, därav kontakterna upp
till. Skenan för sliipkontakten ~i.r utförd av mässing, 
vanid kontaktslallden bortfaller. Skalan är kalibre
rad efter kurvan i fig. 5, som i sin tur är uppgjord 
lll "d ledning av en t abell föl' '\,\ heatstones brygga i 

Hellström och Rendah ls r~lklletabell c r. 

Bryggan kan eftcr vi. sa ändringar iiven anvällllas 
föl' \'ii.xclströmsmiitll i Ilga r:. 
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för 110-150 volt 

Likströmsmottagare 

D
ct hal' tidign re be.rett stora syårigheter 
a Lt kouRt r l1 I'a goda mottagare för lik
ström i de fa H, ditr niitspiLnuiugen ej är 
högre än JlO-120 volt. rtt 150-voltsniH 

ha möjligheterna \'ari t nttgot större. ra sista tillen 
ha emellert id en del rör, speciellt liimpade föl' dylika 
mottagare, komlJ.lit i marknaden, \'[[rför möjlighe
terna att åstadkomma ett gott resultat iiven vid 110 
yolt. niitspö.lJlling äro stora. 

De röJ', som tidi gare varit iillgiingliga, nämligen 
för biigft , b 'en "ieget skärmgallerrör (tetroder) och 
fö r sJut steget riod l' eller pent ocler, avsedda flir 
200 \'olt s anod. pänning, ha varit i hög grad handi
kappade genom den låga anodsp~inning, som erhålles 
pt 110 och 120 volts likströmsnät. Spänningen p, 
högfrekvel1srörets skiirmgaller måste hållas vid om· 
krin '" hkilften a v Hnoc1spänningen, alltså vid c :a 50 
voj " vardd förstärkuiJlg 'graden blir synnerligen låg. 
ATen Rl u t röret för. t iirker dåligt (hal' ringa känslig
het) vid 1< g anodspiinning, ll1 n den stör ta nack, 
delen li"'ger ju i, att den cl istortionsfl' ia ntgångs
effekten hos slutröret blir mycket liten. 

11ögfrekvenSllento([er och alls t r ömsrö1', 

Den första ljusningen för ägarna av 110- och 120
\'oltsmottagal'e bragte höO'frekvenspentoden. Vid 
deum!. hehö\'er skäJ'mgallerspänningen ej lä ngre hl I
la . vid ldlften av anodspiinni.ngen utan kall vid 100 
volts anod, p~inl1ing utan risk vara 100 volt. Skärm-

Synpunkter på konstruktionen av 

effektiva mottagare för låga nät

spänningar, 

ga ller pän ni ngen är utslao-. givande för 
förRUiI'knlngen, val'för en mycket hög 
l'örstärknino'sgrad erhi'tLies i högfre
kvenssteget även \'id 110 volts lliitspäll' 
ning. 

Sedan allstl'ömsmottagal'en blev po
pllhir ha vi 'a nya typer a \T slutrör 
kommit i marknaden, vilka iLro a vsed
da för en maximal anod,' pi.Lnning av 
omkring 100 volt oeh gim en anDliirk· 

nings\'iirt ·tor distortionsfl'i uL,;ångseffekt vid 80 a 
DO volts anodspännil1g. Dessa l'ör äro speeiellt gjorda 
för mottagare, som skola arbeta med omlu'ing 100 
volts anodspi.inning·, d. v, s. de modemu allström ,
mottagarna utan lli.Lti r<1nsfo rmatoJ·. De pa sa diirföl' 
utmär'kt \'iiI till lil{ trömsmoitagare fö r 110 oeh 120 
volt; vill mottagare f~l' 150 \'oH iLI' de ' HI o(:h med 
risk föl' allU'ijr hög anodspilIlning på dessa rör, mell 
det är ju en lätt sak a tt ordna, 

Hittills hal' ej tala ts om detektorn i en mottagare 
för 110- 50 \·olt. En kra ft<1eteldor med galle d ik
riktnin rr eller en dioddetektor iiI' att föredraga fr am 
för en vanlig detekt or, Det är svårt att f· anodspiil1' 
ningell att räcka till en kl'aftdetektor, men å a.ndra 
sidan behö\'pJ' slutröret ej så s10r ib'1Hllsptinn ing på 

r----.-+IOOV r----......-+IOO" 

-J,.;H-~-.... +SOV 

Rig. J. ]i'örde/.cn med hörlfl'e/cveIl8pentotlcl' frrbmjt'ir skä rm
g(lUcrri:ir 'l/ id likslriimSllwttaWlrc tö r 110 och 120 volt f r,T1Il
gal' (/V o'vansttl ende figul' . Högjrek'l;en8pelltodcn arbetar mcrl 
100 volt på skä.rmf)atlrc t. wldcr äct nt t v iä 8kii r lJ!gallerrö r et 

äe-nlU~ spånninf) måste sånl,as tm omkring 50 'l/olt . 

http:i'�rde/.cn
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Pi!). 2, J{Oppl'in.!J88Ch cl1U/. till en mo
dern allströms'/IUJtlagare, tl.ii.l- rö
l'cn mdst e arbeta fu.llgott mCll 100 
'/)olt8 anot!8[Jänniug ell el- milldre, 
iliiI' har man a lll st'l att !lura 'met! 
8(0)1111a lJro ble ll~ som v id en lik
st r öJnsmottagct/'e för 110- 1wO '/;o1t, 

föl' en enda nätspänning, var
för dyUJm anordningar' äro 
överflödiga. 

Glödströmskretsen kopplas 
så , att detektorn kommer när
mast nätets minnspo!. Som 
förkupplingsIJlotst t't ncl kan med 
fÖl'd el amilndas ett s, k. re
gula tOl'l'ör. 

gallret, varför detektorn ej behöver vara av så I1t
präcrlat kraftig typ. Transformatorkoppling kan 
med fördel användas mellan detektorn och slutröret, 
men ej gärna cloughkoppling (sidställd primär), ty 
man må ste iIndä ha ett anorlfiltermotstånd, som gör 
sitt till för att sänka anodspänningen. 

Vid användning av dioddetektor kan dennas för
sHirkar, .p;;tem utan olägenbet motsH'lllclskopplas till 
slutröret. 

Den 'moderna allst-l"ömsmottagaren svm förebild. 

En likstriim mottagare föl' ] 10 och 120 volt måste 
byggas som en allstl'ömsmottagare, med den sklll
naden att likrikfal'l'öret naturligtvis utelämnas. Fig. 
:2 visar kopplingsschemat till en dylik mottagare a.v 
modern typ. Högfl'eb'ellSrÖl'et och detektorn äro 
bögfrekvenspentoder, slutröret en specialpentod för 
max. 100 volt på kilrmgallret. Från likshömsnätets 
pluspol (undre kontakten i schemat) gå '\ri direkt in 
pt s ildrosseln. Kondensatorn före dros -'eln är över
flödig \'id likRtröm. i\Iotståuclet i serie med skiil'm
gallren hos högfrekvens- och slutrören äro avkopp
lUP'smotstånd med små \'}lrden (c:a 1.000 ohm). Är 
alludspännlligen mer än 100 volt efter s ildros,'c1u, 
h r llJaD dock göra dessa mot. t; ud litet större. För 
att få hög anodspänning på detektorn har man dros
selkopplat denna till slutröreL Ett avkopplingsfilter 
är inla~t i allodkretsen till förhindrande av motor
boating_ 

De kortslutniugsbara motstånden upptill i sche
mat behöya vi ej medtaga; de inkopplas automatiskt 
vid omkoppling av allströlllsmuttagaren till högre 
nätspänningar. Vår likströmsmottagare är ju avsedd 

Vi skola i ett följande nummel' äterkomm;l nwd 
ll}tl'mHre uppgifter för kon,'trnk t ion av 110- o{'h 120
volts lik,: trömslllottagal'e. 

EK ALLSTRöMSMOTTAGARE 
Forts. fr:l.u sid, 1M. 

ningskondensator, ,'ars axel med l::tgerbllssnin g är spiin
ningsförande. Hatten för mauön ering :1\- kondensatorn är 
E s t på ax la på ~ . dant .' ittt, att el e n luLt kan lossna, Y,ll'\'id 
as:eln blir åtkomlig för beröring, De n med avs Vllllning8
kondensatorn kombinerad' vi ::;aren Lir ,·piin1lingsförandc. Den 
är direkt lltkomlig fr;lll nppara tons fl'Um~illa. och kommer i 
ena. iinclliiget i kontakt med s lml(ippningens pI: tskoning, som 
diirigenom f itr spiinuing. 

P il. den tv ltleda l'es lndd (RVa), som tjiina.r för anslutning 
:1\7 a pparaten till nätet , Il a r som draga\' la s tl1ing slagits en 
knut inuti apparnten, och s ladden iiI' utdragen mellan trii
lådan;;; ena sidoviigg och pItttskivans skarpa kant. 

F örbind elseledningarna inuti apparaten tiro delYis oiso
I()rade, delvis i 'oleralle med siUwsolllspinning eller bOlllull;=;
strumpor eller med p?ttriidda sys toflexrör. Det senare lir 
falle mer! ledare, som gä igenom hill i plåts kb·an. Ledningar
na på ]11: lskivans övers ida sa kna mste utom vid ansllltnings
s tällen a, och på plåts Idvans under ida äro blanka spännings
förande lOllar " Slt förIngrIa, att dc ]jg-ga emot triUä lans bot
ten, och ,rl an slutna , at t beruring med uttag föl' jordled
ning och med plåtskiv a n riskeras. 

Appa ra t ·n iiI' försedd med ett Wstagbart bak. 'tyd:e a v 
tunn pIYWOOll me(1 en öppni.ng upptill, täckt mod ett s tycke 
garclintn;', som är fa s tsa tt med stukade nubb, Bakstycket 
var vi d a pparatens inltimnallcle fiist lIleu tre trli"kruvar, in
giingl'ule i prt ins idan a y apparatens s ic10viiggar anbragta 
trlibita r. En :l'jiirde skruv i bal;. ' tycket sakuade fä -'te i trii
lihlu Il , :'\lir hak~tr('k 't ])orLtag-e" t. e x, för utb~'t av rör, 
iiro spUnuing ':förande delar direk t åtkomliga för beröring,» 

Enligt av tillverkaren o~h siiljarcn utfärdat kvitto, 
daterat den 22 april 1934-, hal' f ör radioapparaten i 

fr{lga betalat~ ett pris IW 175 kr. 
Man behöver ej kunna föreskriftema för nätan

slutna radiomot.tagare utantill för att förstå, att 
apparatell ej fyller fordringarn a föl' S-mitrkning.» 
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S vensim Aj,tiebohtget Philips, Stoel{holm, ha l' meddela t 
oss data fö l' en ny ~ lu lpe lltod t ill 180 mA-se rien, a vsclld a tt 
nllväudas då ,; t"ör re u l " i't ng 'cf fe kt eftersträvas, lin som ka n 
e rhil lla med B 20!3. Det nya röret har t rplJeteckningen 
BL 2. Data äro fö ljande : 

GJij rlsplinuillg c:a 30 V 
l: Wd st röm 180 mA 
Anod '[lä nning 200 V 
S kil r rng.·spä nn. ma x . 120 V 
..\lIo d ~ t l"öm 40 mA 
Ga ll ersjJiill1lill.t!: c: a - l;, V 
F örstär kni ngs fakto r 100 
B ra n t het, max 6 m A/ V 
B ranthet. nurm a l ~l,4 mA/ V 
ln rc mots tii lld, norma lt c :a 2;:;,000 ohm. 

Vid 100 voll s allodRjJ;,illnin g ::ika ll uven sklirmgallcr spän · 
ni W" ll Yl! r l! 100 vol t, elen ncga tiya gallerspäuningcn c: a 
- 10 vol t. Anodsu 'iimmen är Ml 40 mA. 

RadiolwlDl}aniet, Sto('k hohn, fijr i m a rlma dcn en hyggsats 
till t raw;!lor ta bcl l11o ttll ga l'e. J 'inna n har 1'ii r O,'S demon. t re
ra t en modpll fl Jlpa ra t t ill denna mottaga n'. D en är utrus ta d 
lUeu et t lLijgf rl'k"ell ssteg IHNI Y;lria bcl1ny rör (B :25;». Detek· 
torn lir clt 11 :2H2. 'lu lstegct Hr IlV kl nsd 1I-t:v-rJ med röret 
11 21. So m drinöl' Illl\'ii nde,,; L 21.. Mot taga ren lUlr två s tiim
la'e tsa r, men .~o n:i ·polarna. liro flV f erro<:a r ttyp, erb i'dlc ' god 
selek tI vitd . Den inbyggda högtalaren är elektrouynamisk 
med penna n 'nt f li ltmagnet. 

Klas. 13-:lutröret miijliggöl' llttagandet av sto r ljud ··ty rka 
fr: u mottagaren. Totala a uods trömmen i \'ila uppgtlr t ill 
end ast 6 m,\. 

:\Iottnga reu lir mun tc ra u i en t rel'lig låda a \' dimensio
uerna 350 X X20 X 200 mm. Ytt re antenn är a y "" eJ cl a t t an
yii nda _, t. cx . r n i ~o le l'ad t rå d uppkasla d i ett träd el. dyl. 

Yl ha va ri t i ti llfLi lle att p rova uen i föregi'Lende nummer 
omnli mnda penua nentuyn um i ' k:1 högtala ren oeh funnit dcn 
b "itta goda egeu.· lwl'c r. te rgiyuingen ä r synnerligen lju d· 
t rogen ocl! högta la ren IWl1 tro ts : iu li ten he t lämna stor 
lju d ·tyrka u lau biljud. 

Ingeniöl'~firman E lectric, S tockholm, ha r fö r proming 
t ill s tä llt oss (' 11 liten a pparat a " märkct. »Va rl~'Y» , a" sedd 
fö r iubygguad i radiomot ta gare i OCll f ör ä tadkommanue 
a v a uloma lh k yul ymkontroll, om mo t tgu ren ej förut har 
d yLik. E n förut ~ti t tning i.ir , att mott.aga ren ha r iiLmin stone 
et t steg, högfrek\' eusWr,; tli rkning meu yari:'lbelmyrör (hög' 
frelcvenspe l.l tod eller .> ktinllga llerriil' lIled ynria IJel IJ ranthet ) . 
Dete ktorn kun ha f1 nod- el! ' I: ga ller likrik tnillg. 

En heteu, om ba r II iIgo t s törre dimension er li n eu hög
frckven 'Jro 'spl, ink oPvlu: i s tli lle t för denna l dete k torns 
ll nod k rets. B· li e , a nlig och fii rdröj d uutoma tis k " olymkoD
t roll ka n 1\sl a dkomJu l1 ". Graden a v r pglering kan li ven "a rie
ra s, om (~ n poten ti ometer t illkoppla s. 

Elekt.l'iska A.-B. AEG" S tocldlolm, demon t rera de nyligen 
p:t Bostock-hiogra fcn pn ny a pparat f ör s ma ltonfilm, tillver
ka d av K la nbrfill1J G. i\I. B. II. Demon t rationen ,'a r u tom
ordentli gt \"iill yckad och ljudet ULvl adc meJ biog raferna s 
if råga om kla ngskönhe t. Man hade för tillfället u t rustat 
projeUo l'n meJ en s11ccia llills, så att bilden f yllde hela du
ken. 

Bmalf ilmE'll har tid igare en da st förekommit som stum
f ilm. D en nya smaltonfilmcn har sam ma bildsto rlek om 
st umf il mcn , P erfo reri nge n pil cna sida n hur f at t lä mna pla ts 
för lj udbandet. 

AE G,apara tf' 1l iiI' avsedd fö r 1G mm-f ilm . Projel,torn ä r 
S iemens : tanda r<lprojek tor föl' sma lfi hn, u t rustad med mo
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,·ie toll tillsat. och förs tiirka r , den sena re u tgö ra nde f ot f öl' 
proj ekto rn. F örs tiirka rell ma ta' f r im vii xels trömSllii teL '1"'ä 
olika högtala re fin nas, (len eua, n permanen tuynam i ~k , a ,'
sedd fö r l oka le r meu u pp till 100 sit t pla tse r , den a uJ l.'u , en 
fill tmata d högta la re, fU r loka le r med 300 11. 400 platser. E n 
bild a v 3X 4 mete r ka n erhållas med god ljusstyr ka. 

Svenska Orion Försä.ljnings A.-B., Stockholm, ha r u tkom
mit med t t PlU nya typer a valls röm rör, eu en];:eldiod och 
en clu bbeldi od. GlÖcl s t ri)wmen ä r J 80 m.~. E nkeldiouen har -1 
,"olts glödspäun illg, varför dcn kan un\'iincl as ä vc u i bu t
te ri- och ,"äxels t rÖmsmo ttaga re. DubIJeldioclen ha r 8 ,·olt ·· 
glödspä nning. 

Tj.el'l1elds Radio, Stockhohn, f ör i marknadcn en uy bil
mo ttagar e, en 6-röl' ~ Ru perhe terodyn Illed ,' aria belmy-hög
fre kveu sI'ör, »penlagri u» som bla nd rör, varia belmy-mellan
frekvensrör, dubbeldiou-pen tod som detektor och kruftpe n

tod med 3 watts dis tor lionsf r i n tgl't ng-seffekt som slu t rör. 
~lo ttagllren lia r gh'etvis a utomat[ k volymkontroll. 

Denna mottagare ii I' cnkel att Ilnb ringa l bilen elle r 1110tor
bllten och tager liten pla ts . F a stsii t tn in gen ~kc r med fyra 
vingmu ttra r. All erforderlig clekt risk ene rgi tages f rå n 6
" ol ls bil batteri. 

Mottagar en och <lcn elektrodyna mi ska högta la ren ii ro in
monte rade i svar t plåbhölje med förni cklade be. la ". Vill le
veransen meufölj er en kom plett sats ·tö l'lling , kydu fö r 
6-cylilldrig bil. 

Samma firmu för i ma rkul!den högta la l'all liiggllillgar, dels 
s törre t.Yller för idrot tspla tser o. uyl., del s mindre för r es ta u
ra u"e r ocl! kaf eer. 

Svenska Rogerfabril,en, StocldlObn, för i mnrknaclen en 
u nuerj ordi sk a Il tenn, iumon t -rad i e tt höljc uv L"ole rande 
ma teria l ot: h avsedd a tt nedgrä\'fl'S ett s tycke i m a rken. D en
na a n tenn uppgiv s meclföra störningsf riare mottaguiu g än 
a nl'enner av va nli gt slug. Som ucnnu an ten n uppfå nga r be
tydli gt mi.nd re energi än en va nlig antenn, ä r det nöd vlin
digt a tt ul1\'linda en känslig mottuga re till dcnsamma . 

E N ULTRAKORTVAGS:.\IO'l'TAGARE. 
Forts. från sid. 167. 

anodspä lllling pu röret. GlödSl1i'inningen bör ha normalt vär
dc. Man kan f. ö. med fö rdel använda ett va riabelt mots t:'tnd 
a n tingen i unod- eller glödström kre tsen, om man "id nå got 
tillfälle skulle "iIja va riera återkollplillgen. 

ö ka s n1l galler läcka ns Illotstitnd, lw mmer man så sm å. 
ningom till en punkt, där man lJör en tydlig kuäpp. Sam· 
tidi "t uppträder ett brllS>lncle ljud, som hur stor Jikhe med 
de s törningar, som hlirröra fn n elek triska motorer. :\lotta 
garen a rbetar nu superrE""enera t iv t. Ökas gull erHickans mot
s tå nd yt terli gar e, upptr äder ett slags å terlw pplingstjut, be
r oende på a t t frenveuscn hON den periodiska llPP- oeh nr
la ddningen a v gallret vid alltför ·tort vi"iI'ue på gallel'läckan 
IJlir 'å låg. att s ,·ul1gning:lI."nu lnmna uppfattus SOIU ljue!. 
Den gynu~ammaste inställningcu h os gaJlerlHckan iiI' upp
nadd, då IJru set h öres starkas t. 

.När mot taga r en instiiLles prt en stations ll ti rvåg, för . vinner 
bruset, och tale t eller musiken kan a\'lyss lIas uta n stör
ningar. Signaler , som inte ä ro mouulerade, giva Rig ej till
k ä.nna på S tlll1llill. sätt som vid n va nlig a terkopplad mot ta
gare, <l. v. S. gen om å terkoppliugsvisslillgar , utan endast 
genom att det karak teri s tiska bruset upphör. 
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Ehuru de t tarka bruset i en superreg >ner ativ mottagare 
ick e ,erkar . t(irande, lit m ottagaren iir insUilld IX . en !;ta
tiaus !Jiinåg, kan det dock störa, n}ir man letar efter signa
ler. Niir det gäller en enrörsmottagare, spelar detta brus 
inte mi ,yon r oll, mcn niir man am'änder et t stegs lågfre
kvensfö rstii rkning, !Jlir det nlis tan för kraft igt för hörlu
rarna, :\lan kan då inkoppla ett filter på lågfrekvenstrans
formatol'llS sckundiirsida enligt fig. G. Värdet på motstå nde t 
och kondensatorn iir beroende av transformatorns elektriska 
egens kaper. I modcIlapparatcn anvlindes en transformator 
med omsättning.-ta le t 1 : 5, ,fln'id en kondensator pil 2.000 
cm ocll ett mot~ tand pä 20.000 ohm visade sig vara lämp
liga i filtret. 

l\fodellapparaten har utförts som en de tektorenhet, di't ju 
bögfrekven 'delen 1I0s ul t rakortvägsmottagaren är det Yii
sentliga. H ur en lå gfrekven förs tiirkare inkopplas efter de
tel,torn kliune.r j u varje experimcllterande amatör till. 

AMATÖRSUPER.N. 
Forts. från s id . 1n. 

ja mcd att beskriva s polarna . De-':'a visas i tig. 4, (Iiit· ä'Jen 
dimension er och nuvtal Uro angivna. Spolrlir mcd 35 mm 
tliameter finna s att fä (Asea), m en dylika meLi 20 och 2::> 
mm diamet r k unna yara våra att fä tag på, varför man 
eyentuellt fä r göra dem själ" av omslagspapper, som lin
da s pil e tt 1'l1llt förem:H av lämplig diameter och hoplimmas 
med en lösning av cellnloid i aceton. 

Avs Landet mellan lindningarna a-b och c-d pä oscilla
torspolen (Lo) lir G m m . 

Mellanfre!;:vel sspolama L4, L o, L6 och L7 !Jöra ba smä 
Wrluster . Blist ä r att liuda dem pil luft, Li. v. s. mau lilHla r 
spolarna pä ett runt föremål med 25 mm dia mcter , t. ex. 
en miissingscylinder enligt fig. 5, bestryker dcm p: tre ~tiil
len tvärs över varven med celluloicllösuing, li'tter dem torka 
och tager dem , edan av formcn, på vilken de lindats. Spo
larna bliva dä s jiil\' bii rnnde ; de tre strli ngarna av celluloid 
giva clem tilIl'iicklig stadga. Dock böl' man fiista ändarna 
på tråden lite t bättre genom lim ning med den f ör detta än
damå l utmHrkta bottensats , som man får vid upplösning av 
celluloid i a ceton . 

Spolarna L 4, L s och Le ba två skilda llndn.Lngar, lagda 
på varandra, spOlen L7 ej mindre än tre dylika lindningar. 
Isolationen mellan de olika lilldningarna utgöres a v en 
remsa av tunt skrh'papper, som linda s tre va rv runt den 
först u tförda lindningen. Änden pil remsan fäste m ed 
celluloidIösni.ng, varefter ni!. ta lindl!ing liigges ovunp' . Som 
framgår av ritningar och fotograf ier ligga de s' ttre Unu
ningarna \'id ella iimlen av dcn inre, som iiI' utförd m ed 
grövre trild ocb blir Hingre. Pappc r ·'l'emsan göres ej bredare 
än Ilödl"in cli~t. (Se fig. 4.) P il. f otografi t (se fig. 6) l.iro 
de inre lindningarua ljusa och d y ttre mörlm. 

i\1iissingscyUndern i fi g. 5 Hl' svanud kOllis i" Den är 25 
mm i ena Haden och 2~ mm i den andra. LUllgdell iir 40 
mm. Den iir försedd med hå l ocb passar pft axeln till den 
lLntlningsmaskin, som besl,revs i föregående nummer. (Se 
fig. 3.) Di.'! ;;polell Hr fiirdi~lincIad och torr, lossa s en spiinl1
skn w i smaliinden på milssingscylindern (som Ur u ppsli t-
ad), varvid denna sammandrager s ig n ågot , så at t spolen 

kan tagas av. 
Den, som tycker det Ur besvärligt att linda spolarna på 

detta sätt, kall i stället linda på spolrör, uta n risk för 
att r esultatet skall bliva så mycket sämre diiri genom. 

E NKELT SLUTSTEG MED l. ÄTAGGR.EGAT. 
Forts. från sId. 177. 

am'linda va nliga konden satorer, som kUllna ökas eller 
mins ka s med 1 .aF i taget. 

Kondensatorernas minlIRpoler liro anslntna till chassiet 
via fiistskruyarLla. (I schemat tig. 1 r epresenteras chassiet 
av den tjocka linjen, förbunden med kontakt 2,) 01 är 
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också en elel>trolytisk konrlcnsa tor a v torr typ, vars minus
pol sl,all anslutas till chass iet. 

Sladden lid röret V l skall anslutas till s idok liimma n pil 
rörsockeln, som sUl r i förbindels med skärmgallret i röret. 

Att högtalarkoutakterna .i detta fall äro monterade helt 
nära ingå ngskon tn kterna lmn e j gUrna medföra n[lgon oHi
genllet, då fÖrst.iirlmingen i slut röret ej iir sä stor, att nögon 
:1terkoppling kan uppstå. Ma n bör dock hålla högtalnrled
ningarna yUI skilda från ing,lngslednlnga rna. 

l ndi?'ekt uppvärmt l i k l'i ktarrUr. 

Ehnrn ej sär "k ilt nngivc t i koPvlingssellemat iir i lii taggl'e
gatct av ett att anvUudas et.t im!i1'ekt uppviirmt likriktar
rör. i\larcuni ~IU 12. D en illdjrekta uppvärmningen medför 
sto~a fö rdelar, i synnerhct vjd mottagare, dUr liven slut
r öret iiI' indirckt uppviirmt. IVlcd e tt vanligt likriktarrör 
blir i detta faB anodspHnningen i början, innan mottagar
rören hunnit uDlwiirmas, mycket större än den normala, 
vilke t s iir~kilt vid anviindande a v eJektrolytkondellsa torer 
iil' till stort m en. eftersom d e 'sa måste dimensioneras för 
den högsta förel,t;mmande spU nningen. F.n a nnan fördel är, 
att mottagaren )startar) lugnarc, utan brum eller tjut vid 
igå ngsii ttningen. 

Av de i rörtabclIcn u pptag na slutrören skola l\fP'l'4 och 
IA150D .endas t ha 200 volts ;;kiirmga llpl'slliiunin g, varför 
ett Ulot t, uel fi'tr inHiggas i serie m ed s ldirmgallre t ocb en 
kondcnsaLor på 2 1' 1<' an sln tns mellan skärmgallre t och 
chassiet. 

E'ri'tn nii laggrega tet kan utbl gas s tröm till fäl tmagncten 
pä en e lektrodyna·misk högtalare. För a t t s lippa nUtbrum 
u t tager man liimpligen denna s t.röm efter drosselu Da, d. v. s. 
h ögtalarens fiilLmagnct inkopplas paralIclIt med kondensa
torn ' . f Iii r mäste man tiinka på två saker: först och frUmst 
f,h pännhlgen li\'cr 04 e j vara för stor för högtalaren, 
vidare iIwel'lmr de t a\'sm'iirt PlI anodspänningen , om man 
uttager Hiltstriim fr:1n aggregatet eller ej. Är spiinningen 
över 0.. t. x. 2GO volt och fUltlindningen på högtalaren av
sedd fli r 2~0 \' 0 1 t, m å ste m:ln i eric Uled fiiltlinduingen i'n
koppla ett m otstii nu, som borttager ~1tmin . tone 30 volt . Man 
böl' helh'e gi\'a f ältlindningcn litet för mycke t ström lin 
för litct, det vinner m a n på, InC.l1 man m,'1 te tills '. alt mlt
magneten ej blir alltför varm, För e l'll,'! ende av effektiv 
kylning bör man låta luften HI f ri t t tilltrlide till fäl tma gue
ten , d, v. s. högtalarliidan bör ej tills lutas. 

Avgiven effekt. 

Likrik tarröret M U 12 giver upp t ill 120 mA W,riktad 
ström. J\f ed en nättransformator på 2X300 ,"olt elll. material
listan och 05 = 4 JtF blir ;;piinningell över C5 c:a 280 volt 
,~ id ut tugallde av 120 mA. 'l'ager man endas t ut sammanlagt 
GO mA, blir spiiIlningen e :a 330 volt över C., vid 30 m A c:a 
370 volt. Även om vi riikna med s tort . piinuingsfnll i sil
dl'os~larna. Ur de t alltsä ri sk för att vi f ä mycl,et för s tor 
anoclspänuill~, di't vi ej uttaga fiilt.st rÖm till högtalaren. Vi 
m ås te (ltl llIin ~ka ej och m ed en , oltmeter kontrollera , att 
\'i fä rH tt a nodspiinning på slntr1:ir et. 

Motstånde t Ilos s ildrosslarna blir beroende a\1, hur mycket 
ström vi ä mna nttaga . I materiallistan ha angivits ungefär
liga värden på indul,tanscn, passn.nde vid anslutning av ni'it
aggregatet till »A.rnatörsupern». Vi återkomma ini1sta num
llIel' med nUrmare uppgifter beträ ffande denna sak. 

Ju tör re kondensatorerna G3 och C.' göras, desto effek
tiva re blir filtr eriJlgell. Dit 05 minskas, mäste eyentuellt 
03 ökas. 

Likriktal'rörets katod lir ansluten till glödtriiden, ,arför 
koPvling-en hUr dellsamma som föl' ett vfluligt Iikriktarrör. 

l\Iotsttll1Llet Ib må s te göra s så s tort, att sllltröre t ej blir 
alltför hett. Kondensa torn C2 inverkar på å tergivningen av 
basregistret. Gcnom att göra den mindre Un 0,:3 flF kan man 
fä fram basen I(raftigare, men Ile t gälIQl" att ej gii för långt. 
Lämpligt Ur att pl'ova med 0,:3, 0.4, 0,3 oclI 0,2 I,F. Härvid 
anslutes 02 direkt t ilJ anoden pit s lutl'öret. 

Nättransformatorn måste ha en kraftig glödströmslind
ning fiil" att kunna mata »Amatörsupern». D en i material
lis tan angi\'na trallsformatol'l1 är av A.-B. Erik Sundbergs, 
SigtUll tl , fabrikat. 

Nordisk Rotogravyr, Stockholm 1934 
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Byggsats 
till portativ batterimottagare 
med 2 högfrekv. pentoder samt klass B slutsteg 

Effekt och ljudkvalitet 

likvärdig med nätmot. 
tagare. - God distans. 

mottagning. - Liten 

3nodströmsfö rbrukning. 
Storlek 35 , 32x 20 cm. 

Kopplingsschema, pla, 
ceringsritning sam t 
material förteckning 
sändas mot insändan, 
det av 1: - kr. 

Använd Philips permane ntdynamiska högtalare till 
Eder reseradio. Pris 23: - . Chassie diam. 17 cm. 

- Kil la/og och redlisiJtionslista s~ndas mot 25 öre i frimärken. 

RADIO KOMP ANIET 
Odengatan 56 - STO CK HOLM - Telefon 322060 

Bort med störningar 


Typ 00 

B & o Störningsskydd 
hiälper Eder alltid 

Anbringas på vi lken störn ingskälla som helst 

BANG & OLUFSEN A/S 

STRUER 
T el. Sca l. 6 

KÖPENHAMN 
Toldbodvej 14. T.1. 889S ~ 

Radiofabrik anter 

1000 st. gang~kondensatorer 

av välkänt förstklassigt 

märke bortslumpas. 

Svar till "Tillfälle 1934". Denna tidnings Redaktion. 

-:;' J;. Rörhållare till 
.	,"( 
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\ 
• ,r:f; • G. W.-rören 
~u 


~ 
. -, 
tillverkas av 

F. O. Rosins Radiofabrik 
LUNTMAKAREGATAN 14 - STOCKHOLM 

Te lefon 1173 83 

NATIONAL RADIORUR 

LiGA. PRISERHöG KVUITET 

Kr. 3 , 25HR 4, MOTSTANDSROR . . . . 
't) 4: ~H.W. JO LIK RIKTARROR .. , ' 
» 9 , !i0ACHP 4 H O G FREKVENSP ENTO D. 
') 4: D. P . 4, H O G TALARROR. ... 

ACDS 4 HINOD,. 	 " 9:50 

Vi s)inda gratis vårCl rör.: samt real;sa lionspris~ 
li s/or med massor av billiga radioa rlikl.u t. ex.: 

4,pol. h Ögt~ l aresys t. 4- :50 . 3_gang kond. n'latchi\d 7:-, Pick up , mju_k 
lon 7,50, V.xehtr.• I,.nsfo:m. 8, - ,Drosse l, 30 H y \,-, MotstSnd 0,3). 

NATIONAL RElDIOFABRlK ~ K ungsgatan 53 
A.d. " 	 STOCKHOLM 

PANDETIKON 
är det mest effektiva och bekväma medlet för impreg

nering av högtalarspolar, limning av högtalarkonen, 

fastsättning av högtalarbeklädnad, hoplimning av spol

formar, hoplimning av lådan. Tuber a 75 öre och 

kr. I: 50 hos färg-, järn-, bok- och pappershandla re, 

WEI JIUERS H / B 
STOCKHOLM Va. - Telefon, 802 Z4 

__________________________________----------------------------~I 



•
serien 

Populär Radios Handböcker 


1f5'1l neda nstående kupong (eller skriv av den) 
och in!';tind bes tällningen till närmaste bokhandel 
eller direkt till 

Expeditionen av 

POPULÄR RADIO 

(Nordisk Rotogravyr) 

Sveavägen 40 

Stockholm 
Postfack 450 Postgiro 940 

F rå n 

e lle r e. p. :I" Populär Radio, Postbox 450, Stock
holm, he 'Wllcr undertecknad att .·ändas mot post
förskott: 

ex. Radio på nätet, kl'. l : 50. 

ex. Amatörhandboken, del II, kr. l: 50. 

ex. Selektiva mottagare, kr. l: 50. 

ex. Ton\wn-eldion, la'. l: 50. 

-am u : . .. ....... .................. . .... ........ .. .. ...... ... ..... . 


Postadre~s : . ........... ... . . ................. ... . ....... ..... . . . 


finnas fortfarande att tillgå följande för alla 

radioamatörer oumbärliga uppslagsböcker: 

Radio på nätet. 
En orienterande överblic\( av nätanslutnings

apl>arater och med dessa sa.nullllnhängalllle pro
blem. Av civilingen.jör Tord Bohlin. Ny upp!. 

Gr innehållet: Allmänna synpunkter. - Kiitan
slutningsappa ra tr.rn:l~ koppling och funktion. 
Apparater för \·iixf'lstrÖrosdrift. - Likströmsap
parate!'. - Kompenseringsanordningar. - Splin
l1ingsreglering. 

Amatörhandhoken, del II. 
(Del I utså.ld.) 

En vägledning i fråga om ra.diorör och deras 
provning samt dimensionering av mottagare. Av 
ingenjör W. Stockman. 

Ur innehållet: Elektronröret. - Data i rörta
bellerna. _ Pro\'ning av emission och vaCll llm. 
Dimensionering a \' mottaga re och förstärkare. 
Förstlirkning pet· ~t('g. - Nätnnsllltuing. - Enk
lare prO\' o<.: h miitningar. 

Selektiva mottagare. 
En redogörelse för möjligheterna att uppnå stor 

selektivitet med enlda detektonnottagare. Beskriv
ning av superhetel'odYllens utvecIding. Av illgen
jör 'V. Stockfiruan. 

Ur innehållet: Känslighet och . elektivitet ge
nom återkoppling. - ~ljul, å terkoppling vid yäxel
strörosmotta.garf'. - Ljudk\·alitet. - Sto r selekti 
\'itet med enkla medel. - Superheterodyn ell er 
ral, mottagare'! - Den moderna sllpern. - Vtig
ledning Yid mottagal'bygge. 

Tonkorrektion. 
En redogörelse för tonJwrl'el<tionens grunder och 

praktisIm tillämpningar. Av ingen,jör W. Stocl(man. 

u r innehi'lllet: Vad är tonkorrektion. - Selek
th·it'N och tonkorrel,t ion . - Tonkorre!;tioncns be
rli ttigande. - Tonkorrektioll ~steget. - K:lgru 
pra ktiska försök med tonkorrektion. - Rescmot
tagare med tonlwrrektion. 
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