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Återförsä ljare erhåll a hög rabatt. 
Begä r offert. 

AKTIEBOLAGET 
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Telegramadr.t Magneter - Telefon, 104 

RADIOKOMPANIET 
56 Odengatan 56, Stockholm 
Invid Odenplan Telefon 322060 

Generalagent: Max Johnsen & Co. 

Linjalskala 
Vidstående bild visar vår inkapsbde kon
densator typ L monterad med en planskala 
med stationsnamn och frekvensindelning av 
ny typ. Från en mikroinställningsskiva le
der ett självspännande snöre till skalan, där 
det drager en släde löpande på tvenne stål
stänger. Släden uppbär förutom inställnings
visiret i form aven tunn, lodrätt spänd 
tråd en skalbelysningslampa, vilken kastar 
en skarp skugga av tråden på den transpa
ranta skalan. Lampan är fastgjord på en 
sockel, som genom tvenne kontaktben an
bringas på släden; sockeln kan därigenom 
lätt tagas ut vid ombyte av lampa. 

A .•B., Regeringsgatan 20, Stockholm. Telefon 1181 69 
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Amatörerna och S-märkningen 
Som bckan t har StocIdIOlm . Elektricitet yert;: till 

känna givit, att endast S-märkLa mottaga re fil a n
~-ilndas p ii dc s nät. •'a rnmn ti llkäonagivanue ä r 
med all :sannolikhet att cmOlse fra u alla le,-erau
törcl' av elektri:sk energi i h ela landet. Fn "au om 
hur amatören skall smila . ig hiirtill belyses i en 
a rtikel på leda nde plats i detta num mer. Av deu
'amma framgår, att amatiiren utan hind r av 

före. kritterna om S-m tirknin'" kan bY 'gu sin n iH
moltagare, lilvom han för ut gjort, blott han tager 
hiinsyn till de nöc!yLincli ga ford ringa rna på säker
he t. För aLt hjLilpa tlrna t" ren härviLllag, skola vi 
i ett fö lj ande nummer publicera en artikel om, 
vad :som siirskilt är att iakttaga.. 

Ovanstflende gilller för det fall, alt amatiiren 
själv sknlL am 'iioda fl en egenhlindlg till~erkade 

mottaga ren . y er h::m att 'iilja den, måste den 
ovillkorligen S-märka . Kostuudell härför får be
st ri cl>l $ a ,- ~tilja r('n- i>~·g"'aren. 

Populär Radio. 

EFTERTRYCK AV ARTIKLAR HELT ELLER DELVIS UTAN AN GIVAN DE AV KALL AN FÖ RBJUDET 

Ett radiofabrikat, 
som Populär Radio har kunn at rekommen
dera, kan Ni köpa m ed fu llt förtroende. 

Säg att Populär Radio rått Er att köpa det. 

Gynna i Ert eget intresse vao ra annonsörer. 
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POPULÄR RADIOS V ÅGLÄNGDST ABELL 

Vii g!. och Våg!. ochEffekt Effek tStation l InstHllning Station Inställningfrek,' ensfreln"ens kw kw Im kels m kc/s 

2000-1000 m (150-800 kels) 
1!J35 155 Kowno 

187G 160 Hulzen 

1796 167 Radio-Paris 

1796 167 Lahtl 

1714 175 Mosl,wa 

1639 183 Reykjavik 

1[)71 101 Königswuste rhausen 

1500 200 Dnv ntry 

1415 21~ 'Varschau 

1389 216 Paris (Eitfeltornct) 

1357 221 Motala 

1:\04 230 Luxemb urg 

1201 2;\8 Kajundborg 

1224 2,15 Len ingrad 

1186 2:i3 Oslo 


100~00 Dl (300-500 kel s) 
845 355 Rostow 

824 :lf)4 Smolensk 

7G;; 392 östersund 

748 401 lIIoskwa III 

726 413,5 Boden 

G96 431 Oulu 


600-200 m (500-1500 kel.) 
578,0 [;19 Hamar 
669,3 627 Ljubljanll 
559,7 G:JG Vilna 
540,5 MG B udapest 
530,n 55G lleromUnster 
531,0 5G5 Athlone 
G22 10 574 ~Iiihlncl'er (S t nttgart) 
514,G 58:3 Madona 
506,8 592 "'ieu 
499,2 601 Sundsvall 
491 ,8 GlO Flo rens 
483,9 fl20 B rii sse l I 
476,9 620 
470,2 (l38 P rag I 
463,0 (H8 
45",9 G58 Langenuerg 
449 ,1 668 North Regional 
41:3,1 1377 Sott.ens 
437,3 (j86 Be lgrad 
431,7 695 Paris P . T . T. 
420,1 704 Stockholm 
420,8 71:3 Rom 
415,5 722 Kiew 
410.4 731 Tallinn 
40;:;,4 740 i\Iiinchen 
400,::; 74!l Vlborg 
395,8 758 Kattowiee 
301,1 7(j7 Jl.lidlalld Regional 
38G,6 770 
382,2 78" Leipzig 
377,4 795 Lwow 
373 ,1 80-! cottish Regional 
3OS,6 814 ~IilaJ.lo 
304,5 823 Ullmiinlsk stn 
300,6 832 )'losk wa IV 
356.7 8H Berlin 
352,9 KiO B ergen 
34!l.2 K,O 
345,6 8GS Poznan 
342,1 877 London R egiona l 
33 .G S8fi Graz 
335,2 8n5 I-lels! ngfors 
3:n,9 904 Hamburg 
32S,(J 913 Dnepropetrovsk 
325,4 022 Brunn 
321.!l !.l:~ 2 Brii ssel 
318,8 (Hl Gö teborg
315,8 950 Bres iau 
312.8 959 
309,9 9G8 
307,1 977 " rest Regionnl 
30~ ,3 98G Genua 
301,5 995 HilversuDl 
298,8 1004 Bratis lava 
29(l,2 1013 North National 
293,0 1022 lIfndrid Il 
201,0 1031 Heilsberg 
288,G 1040 Leningrad 
285,7 1050 Scottish National 
2 3,3 1059 Bari 
280,9 10G8 Tiruspol (Odessa Oukhtn)
278,G 1077 Bordeaux P. T. '1'_ 
276,2 1086 Falun 
274,0 1095 
271,7 1104 Neapel 

7 
7 

75 
40 

1>80 
20 
60 
30 

120 
13 
30 

200 
75 

100 
60 

20 
10 

0,6 
100 

O,G 
2 

0,7 
5 

16 
120 
60 
60 
60 
15 

120 
10 
20 
15 

120 

60 
50 
2::; 

2,5 
7 

55 
50 

100 
20 
60 
13 
12 
25 

120 
1G 
50 
50 

100 
100 

1 

1,7 
50 
7 

10 
100 

10 
32 
15 
10 
60 

50 
10 
20 
13,5 
50 

3 
(JO 

10 
50 
20 
10 
12 

2 

1,5 

269,5 1113 Kosice 2,6 
267,4 1122 Belfas t (North Scottlsh 

265,3 1131 
Regional) 

Hörby 
1 

10 . 
203,2 1140 T u rin 7 
261,1 1149 London Nationa l 50 
259,1 1158 Moravsl,a Ostrava 11,2 
257,1 11G7 Monte Ceneri 15 
255,1 1176 Köpenhamn 10 
253,2 1185 Cha rkow 10 
251,0 1193 l';l rallkfurt 17 
249,2 1204 

I247,3 1213 
Prag II 
Lille l' . 'l'. T. 

5 
5 

245,5 1222 Tries t 10 
243,7 1231 Glelwitz 5 
241,9 1240 l(iruna 0,2 
240,2 1249 Luxemburg 1iSO 
238,5 12,,8 Higa 15 
2:\0,8 1267 Tyska stn :e r 2 
235,1 1276 Norsl<a stn :er 0,7 
233 ,5 1285 B elgi sk stn -
231,8 1294 
230,2 1303 
228,7 1312 S ve llsl,a stn :er 1,3 
227,1 1321 Bud apest II 0,8 
225 ,G 1330 Nord ty ska Rtn :cr 0,5 
224,0 1339 ~lo ntpellier (; 
222,G 1348 Inte rnationell våg!., typ 1 -
221,1 1357 ltalienslm o. norska stn :er -
219,6 1366 Kral<ow 2 
218,2 1375 Schweiziska atn :er O ~{) 
216,8 1384 
215,4 1393 Franska stn :er -

, 

214,0 1402 Sveoslm stn :er 0,4 
212,6 1411 Bukarest 12 
211,3 1420 l!'lnska o. jugos lav, stn :er -, 209,9 1429 Internationell vIIg!. , typ 1 -
208,G H38 Nyiregyhaza 6,3 
207,3 1447 St:>ans ka stIl :cr -
206 ,0 1456 Fran ska stn :er -
204,8 1465 TySka stn :cr -
203,5 1474 E ngelska stn :er -
202 ,a 1483 Soviet.s tationer -
201,1 1492 In ternatione ll vflg!., typ 2 -
200,0 1500 Internatiouell våg]., t yp 2 -

KORTVÅGSST A TIONER 

Våg!. Anrops- SpoleStation I Kond. 
m signal N:o gradtalI 


58,31 Prag (Tjeckoslovaklet) OK1M I'T 

50,26 Rom (Vatikanen; Ha Ilen) HVJ 

50,00 Moslnva (Sovjet) RV59 

49,8:1 Zeesen ('l'ysk land) DJC 
 . 
49,58 Daven t ry (Englund) GSA 

49,40 Skamlebael, (Danmark ) OY 

4;:;,38 Moskwa ( ovjet) RW72 

38,48 Itadio Nations (Schweiz) HBP 

37,33 Raba t (Marocko) CNR 

31,5i) ~I elbourne (Australien) VK3ME 

31,54 Da.entry (England) GSB 

31,38 Zeesen ('l'yskland) D,TA 

31,31 Radio Nations (Schweiz) HBL 

31,29 Du.entry (England) GSC 

31,28 Sydney (Australien) VK2~U; 


30,89 Rugby (England) GCA 
 I
25,63 Pontoise (Frankrike) FYA 

25,53 Daventry (England) GSD 

25,50 Zeesen (Tyskland) D,TD 

2;:;,40 Rom (Ita li en) 2UO 

25,28 Daventry (England) GSE 

2G,25 Pontoise (Frankrike) FYA 

24,41 Rugby (England) GBV 

23,38 Rabat (MarOCko) CNft 

10,84 R om (Vatikanen; Italien) HVJ 

19,81 Daventry (England) GSF 

19,73 Zeesen (Tys idand) D-TB 

19,68 Pontolse (Frankrike) FYA 

16,80 Zeesen (Tyskland) D ,TE 

16,88 H uizen (Holland) PHI 

1(J,8G Da.entr y (l;: ngland) GSG 

16,10 Uugby ( England) GB.T


i 13,97 Daventry (England) GSH 
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Amatörerna och S-märkningen 
Vad amatören har att iakttaga med hänsyn till de nya bestämmelserna för nätmottagare 

I 
Ilenna ti dskL- ift har på sena te tillen propage· 
rats en hel del för användning av endast S· 
märkta nätmottagare. Denna fl':"tga har ytter· 

. ligare aktualisemts genom ett av Stockholms 
Elektricitetsvel'k nyligen annOIisera t tillkännagivan· 
de, att endast godkända och ·märkta radiomotta· 
gare få anslutas till verkets nät. Amatören, som 
bygger sin mottagare själv, ställer sig givetvis frå · 
gande, hur han med anledning av detta tillkänna· 
givande skall förfara.. Jäste han inlämna sin motta
gare till E lektriska Materielkontrollanstalten för 
undersökning och f å vidk[innas en kostnad därför, 
som han kanske e.i har 1':1d att lägga ut? För att få 
klarhet häri ha vi viint oss till Materielkontrollan· 
stalten, som lämna,t följande upply ningar. 

Kontrollen av nätmottagare gäller nUrmast de 
kommersiella apparaterna, d, v. s. de apparater, som 
siiljas i allmänna handeln, och S-märkningen har 
tillkommit fö r att den, om köper en mottagare i -n 
radioaffär, och som icke är fack man, skall kunna 
kontroller a, att han får en apparat, som icke är 
brandfarlig eller li\"sfarhg. De, som tillverka nät
anslutna radiomottagare för försäljning, böra så· 
lunda inlämna dessa till Matcr ielkontl'ollanstalten 
för provning och få dem godkända, nota benc om de 
äro utförda så, att de uppfylla o-älJande säkerhets
föreskrifter. F ör del1l1a provning få vederbörande 
betala ett visst belopp per typ jämtc en i förhållande 
till mottagarens pris obetydlig avgift för av anstalten 

uthimuade godkällningsmäl'ken. För fabrikanter, som 
tillverka många mottagare av samma typ, är denna 
provningsavgift icke betungande, vilket däremot blir 
fallet för dcn, som endast tillverkar några få a.ppa
l'uter. Detta torde komma att medföra, att amatör· 
bY"'galldct av nätmottagaI'e för förs~iljlling kommer 
ati upphöra, vilket, i ullmUllbetens intl'ci:ise, också 
Ur öllBhill't. 

En amatör, so.m bygger cn nHtmottagal'e för expe· 
riment eller föl' eget bruk, Hr väl i allmänhet eller 
blir snart nog medvcten om de risker, som handskan
Ilet med starkström innebär, och fe r stå sitt eget 
kast, om Ilågonting inträffal:. Dock anser sig elek
tricit etsvel'ket, som levercrat' ström till apparaten , 
ha ett visst morali. kt ansvar, och om en av verkets 
inspektörer p:\trMfar n amatiirbyggd apparat, som 
uppenbarligen innebär r isk för brand eller olycksfall, 
kommcr ~Lgal'en att anmoda.s vidtaga nödiga änd
ringar. Därest så ej sker, kan verket enligt gällande 
avtal med abonnenten avbryta strömleveransen. Där
för, och icke minst i alllatörbyggarens eget intresse, 
böl' han utföra sin apparat så, ntt den icke kan 
giva anledning till eldsvåda eller vara farli c, föl' 
liv och lem, 

I ett följande nummer kommer att införas en arti
kel, vari anvisningar lämnas om hur en nätansluten 
radiomottagare skall vara utförd för att kunna an· 
ses betryggande ur säkerhet s ynpunkt, 
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Slutsteget 
II. Utgångstransformatorns omsättningstaf 

För a tt kunna bel'~lkua ntgångst ransforma
torm; omsiittuing ·tal måste vi känna växel
str ömsmotständct hos både slutrör och hög
talarc. Slutrörets växelströmsmotstånd finna 

vi för triodl'ör i rör tabellerna (inre motstt nuet), för 
pentodrör därcmot kunna vi ej riLlma med det i röl'
tabellerna uppgivna inre motsHmc1et. Divideras detta 
mcJ 5 fä vi emellertid ett väl' le, som åtminstone kan 
användas föl' en överslagsberälming av transforma
torn. 

För att få fram det viixelströmsmotständ hos tal
strömspolen i en lågobmig elektrodynamisk högta
lare, för vilket anpassning ska 11 ske (växelströms
motståndet iiI' nämligen olika vid olika frekvenser), 
mult iplicerar man likströmsmotstå ndet med 1,4. 
Likström motståndet hos talströmspolcn är ju lätt 
att uppmäta ellcr få uppmiitt. Är dctta t. ex. 8 ohm, 
blir växelströmsmotståndet lika med 8 X 1,4 = 11,2 
ohm. 

Omsiitt ningstalethos t r an fo rmatoru är "lika med 
kvadratrotcn m ' förhallandet mellan opt imala auod
belastningen och talströmsspolens motst åud. Opti
mala anodbclastningell är det viixelströmsmotstånd, 
som högtalaren bör 11<.1 föl' att röret skall giva maxi
Illal distortiollsfri effekt, d. v. s. vid trioder omkring 
två ggr rörcts inrc mot st;1nd. Kalla vi omsiittnings
talet n, lyder alltså formcln 

n= .. IZopt. r Zh ' 

uär Z opt. = optimala anodbelastningen 
(optimala yttcrimpcdansen). 

Z h = växelströmsmotståndet hos talström
spolen. 

Vi skola i de' följande medelst ett pa r exempel be
lysa :mviindnillgen av denna formel. 

1) Ett triodslutröl' 11:11' enligt rörtabellen ett inre 
motsti'lml av 2.500 ohm. Till detsa mma slmll anslutas 
cn lektroclynami k högtalare, hos vilkcn talst röm
spolens likströmsmotstånd iiI' 10 ohm. Beräkna den 
erfoI'ucrl iga utg:lngstransfo t'ma t ol'ns oms~ittningstnJ. 

0 l)t imala a lloc1bclastningen Z opt. = 2 X 2.500 = 

3.000 ohm. Högtalarens växelstl'ömsmotstånd Z h = 

1,4 X 10 = 14 ohm. Alltså få vi omsä ttningstalet 

_ I IZopt . _ .. 15000 _ V'l~7 -19 
n - r Zh - r 14 - v;) ,-

vill{et bctyder , att transformatorns omsättnings tal 
skall vara ungefär 19:1. Vi kunna d :1 taga en trans
formator på 1:. cx. 20: 1. 

2) Ett pentodslutrör har enligt rörtabelIen ett inre 
motstånd av 40.000 ollm. Talströmspolens likströms
motstånd är 3,5 ohm. Beräkna utgångstransforma
torns omsättningstal. 

Ett användbart värde p[l optimala anodbelastnin
gen vid pelltoder får man genom att taga 1/5 av det 
i rörtabellen uppgivna iure motsåndet. Alltså f:'t vi 
Z opt. = 40.000/3 = 8.000 ohm. Talströmspolens väx
elströmsmotsHl.nd blir lika med 1,4X3,5 = 4,9 ohm 
eller i runt tal 5 obm. Trallsfolwatol'DS omsättnings
tal blir 

n= v~~Pt. = V80~0 = 1600 =40:1. 

Optimal anodbelastni'ng UT rörtabellen. 

Det Yärde, vi enligt ovanstftende erhålla på ut
gfmgstransformatoI'ns omsättllingstal, är cndast un
gefärligt. Detta beror på, att optimala anodbelastnin
gen ej vid alla trioclslutröl' är lika med två ggr inre 
motståndet bos röret utan varierar mellan c:a 1,5
3 ggr inre motständet. Vissa triodslutrör kunna 
fordra ännu större belastllingsmotstånd i förhållande 
till inre mot t åndet. Vid t rioder är cmellertiu an
passningcll ej kritisk, varför resultatet i vanliga fall 
blir bra om man r äknar med Z opt. = 2XRi. (Inre 
motstandet beteclmas vanligen med Ri.) 

Vid pentodslutrör ~ir anpassningen betydligt mera 
kritisk. Att l'Hkna optimala anodbelastningen lika 
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POPULÄR RADIO IS!:) 

A lmatörrad ion 

o20 ar Av SM5ZE 

Amatörernas insats har varit av 

icke rin ga betydelse för radions 

utveckling 

D 
e. amerikan I~a sitndal:amatörel'nas förc· 
11ll1g, »Amerlcan RadiO Relay IJeague» 
eller förkortat A. R.. R L., fyllet· i år tju· 
go ål'. Meu anledning av jubileet har före

ningen utgivit ett jubileuIDsnummer av sitt organ, 
»QST», vilket bl. a . innehå ller en intressant över· 
sikt av den telmi ka utvecklingen och en redogörelse 
för fören ingcns tillblivelse och verksamhet. Som de 
mnerikanska amatörcrnas insat i amatörrörelsens 
u tvccklin/"l' har varit av avgörande betydelse och amc· 
r ikanarna ständigt bibehållit en ledande ställning 
ifrftga om tekni, k u trustning och organisation, ä.r. 
A. R. R. L:s historia till många delar synonym med 
amatörrörelsens egen. 

Den första ansatsen till organiserandet a v amatö· 
rerna gjordes i januari 1914, då mr IIiram Percy 
Maxim, •. R. R. L:s nuvarande ordförande, samman
kallade < r tfords radioklubb, som då räknade sam· 
manlagt 23 medlemmar, och förelade klubben sina 
ideer om en hela U. S. A. omEattande organisation. 

Mr ~faxim hade den bestämda uppfattningen, att 
det behövdes en organisation, som kunde leda ama· 
t örernas experiment och tillvarataga amatörernas in· 
t re ..en. ?!{ed de appamter, som på den. tiden stodo 
amatörerna t ill buds, kunde de knappast r~ikna på 
att u ppnll. förbind l e på längre distanser än några 
f< mil. För att det skulle vara möjligt att befordra 
meddelanden över längre distanser, var det tydligt, 
att det måste ke genom reläsändning. 

Mr ~ axim var från början inställd på, att ama· 
törsändningen skulle främst ha ti ll uppgift att över· 
föra eller vidarebefordra meddelandeu. Reläandet 
ku lle utgöra det gemensamma intresset, som skulle 

sammanhålla föreningens medlemmar. 
r, så ätt bildades i Hartford föreningen Ameri· 

can Radio Relay League (ordagrant översatt: Ame· 
rikanska radioreläföreningen) med mr Maxim som 

Mr UoäleJf i sitt IiUt P('1- 'l.;oltlomls kust , där han lyssnade 
efler de (/merikan -l,:a ama tärenws signaler. 

ordförande. Uan satte genast igång med att trycka 
»message·blanks» (telegramblanketter) och redan i 
oktober 1914 utgav fören ingen sin första »call-book», 
d. v. s. en föl'te I ning i bokform över anropssignaler, 
namn och adresser på dc amerikanska sändarama
törerna. Detta var den ringa begynnelsen t ill var 
tids världsomfattande amatörrörelse. 

Per brev och per radio gjordes vid denna tid stora 
ansträngninga r för att få till stånd fasta reHiJinjer 
genom hela U. S. A. mellan medlemmarna. Det vi
sade sig emellertid vara ett alltför vidlyftigt arbete 
att genom korrespondens ordna upp det hela på ett 
tillfredsställande sätt. Sft uppstod tanken på att 
föreningen skulle utgiva ett medlemsblad av något 
slag, och redan i december 1915 utkom det första 
numret av ' »QS'l'», som ju numera är den ledande 
tidskriften på området. 

Under de 20 ll.r som gått, sedan A. R. R. L. bilda
des, har ju radiotekniken utvecklats med niistan ex
plosionsartad hastighet. Uppfinningar och förbätt· 
ringar ha följt slag i slag. Vad som det ena året gällt 
för att va ra det yppersta, radiotekniken kunnat pre
stera, har \"arit gammalmodi t det nästa. Men sän· 
daramatörerna ha inte blivit efter i utvecklingen. De 
ha alltid strämt efter att hålla sina :,;tationer fullt 
»up to date», och ha aldrig lämnat något av det nya, 
sem efter hand dykt upp, oförsökt. 

·' ndeJ' tiren från 1914 fram till 1023 använde sig 
amatörerna liksom nästan alla andra sändarstationer 
på den ti den av gnistsändning. De flesta amatörerna 
hade ju enkla gnistindnktorer, men det va r inte så 
få , som monterade in halvkilowattstransIormatorer 
och roterande gnistgap. Då, lika väl som nu, stodo 
många av (le amerikanska amatör tationernu på top· 
pen av vad radiotekniken kunde åstaclkom'ma. 

Sändaramatörerna nöjde sig emellertid inte med 
att endast imitera de stora kommersiella stationer· 
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na. Från och med 1013-1916 började man i »QST» 
att alltmera syssla med tekniska frågor. I december
numret 1016 publicerades exempelvis en fullständig 
konshuktionsbeskrivning över en återkopplad kort
"ågsmottagul'e. 

Ett avbrott i A. R.. R. Ij:s och amatöl'röre]sens vi
uare utveckling flstac1koms genom vUl'lc1skrigets ut
brott. I april 1917 mltste på befallnw cr av Förenta 
Staternas president alla amatörstationer stängas, 
alla med stor möda uppsatta antenner nedtagas, och 
amaiörerna själva gingo ut i kriget för att som te
legrafister "id de allierades trädlö a stationer käm
pa för president och fosterland. Det blev med ens 
iide och tomt i amatöretern . 

I november 1918 slöto de krigande stormakterna 
fred, och dc amerikanska amatörerna kunde åter
vända till sina undangömda och nn alldeles föråldra
de gnistgap och kristaller. Under kriget hade ama
törerna fått stifta närmare bekantskap med tre
elektrodröret och insett dess stora användbarhet för 
siindniJlgsiindamål. I egenskap av telegrafister hade 
dc varit i tillnille att ffi handskas med dåtidens yp. 
persta radioutrustningar, som kommo till använd
ning i rapporttjänsten. Efter krigets slut päbörja
des därför ett intensivt återuppbyggnadsarlJete, se
dan amatörsi-indning några dagar efter fredsslutet 
åter blev tiUtden. Det gällde nu för amatörerna. att 
taga igen det stora försprån J', ::;om den kommersiella 
radion fått under kriget. 

Diimpade eller ochimpade vågor val' den uri.innan
de frågan under åren närmast efter krigets slut. 
Inte förrän 1923, di\. amerikanarna sände en mr Poul 
Godley över till Skottland för att lyssna efter ame
riblll ska amatörer' och denna mr Godley fann, att 20 
av de 30 stationer, som han kunde avlyssna, anviinde 
sig av odämpade vågor, avgjordes frågan till de 
olJiimpade "ågornas och treelektrodrörets fördel. 

Den 27 november 1023 är en miirkesdag i amatör· 
siil1dl1ingcns historia, i det att amerikanska och fra n
::;ka amatörer då lyckades åviigalJringa den första 
tran"atlantiska dubbelsidiga förbindelsen. Det märk
ligaste med denna förbindelse ,-ar, att våglängden 
\'ar så Hlg som 110 meter. Denna verkliga l· DO'dLstans
förbindelse var emellertid endast en ringa början 
till den långa. rall av utmärkta DX-förbindc]ser, som 
amatörerna senare lyckats uppnå . 

På vintern 1924--1925 utvecklacles amaW1'radion 
till det världsomspännande förbindelsenät, SOIU den 
nnmera iiI'. Snart nog uppnfiddes förbilHlelse med 
antipoderna, och därmed var grilnsen för amaWr
stationernai:l räckvidd nådd. Någon annan griins än 
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jordklotets begränsning syntes inte existera föl' \;:o1't
vågsen tusia stema. 

Sändaramatörerna ha inte varit av betydelse en
dast för radiotekniken. De ha också i stOl' utstrUck
ning vari t den vetenskapliga forskni.ngen behjälplig 
i dess strävan att utforska de övre, av solen ionise
sade luftlagren. Amatörerna finnas spridda över he
la jordens yta, och deras medverkan med ly:' snar
rapporter vid . norrsken och solförmörkelser är av 
synnerligen stort v~iI'lle. 

Amatörerna ha ofta spelat en dominerande roll 
vid jordbävningar oeh naturkatastrofer, ranicl de, 
då alla andra kommuni.kationer varit avbrutna, för
medla t förbindelsen med sttervärJden. HUrigellom 
har man kunnat dirigera hjälpexpeditioner till de 
mest utsatta platserna. Hundratals St dana fall, där 
amatörer utfört verkliga bragder, kunna r eJa t ras . 

Hur högt ändaramatörel'n as verksamhet Yärderas 
i Amerika far man en uppfattning om gel 10m att 
läsa de i jllbileumsnumret återgh'na breven med 
lyckönskningar från berömda personligheter. Bland 
dem, som velat lyckönska den amerikanska förening
en, mi.irlws bland andra berömdheter president Roose
velt, senator Marconi, professor Kenelly och Dr Lee 
dc Forest, vilka alla i sina skrivelser betona den be
tydande roU, si-illllaramatörerna spelat i radiotekni
kens historia och den betydl'lsEJ, dc äyen i framtiden 
komma att ha för radioteknikens vidare utveckling. 

Om sändal'Hmatörernas värdefulla bidr'ag till un
dersökningarna av elektrodrörets användbarhet inom 
radiotekniken, just då röret omkring 1914 befann 
sig på experimentstadiet, berättar Dr Lee de Forest : 
»D'et val' till stor del det osjälviska ekonomiska stöd, 
som de överallt spridda grupperna av amatörer er
bjöc]o mig, som möjliggjorde mina fortsatta experi
ment med audion-, ultraaudioIl' oc.h oscillatorkopp
Ungarna. J ag skall aUtid komma ihåg detta och 
kommer allt~d att vara tacksam för vad A. R. R. L:s 
medlemmar gjorde för den nya radions utyeckliug. 

Och "ad delta land och andra hlnder ha att tacka 
sändal'ama.tÖrerna föl' - deras beredvilliga vilrvning 
under världskriget, deras vaksamhet under tider av 
stora olyckor och naturkatastrofer, deras "illyilliga 
hji.iJp å t forskningsresande, såsom l\IacMillial1 och 
Byrd, deras villighet att forts~ltta sina experiment, 
n~il' de tvingades att flytta ner till det som värde
löst an. edda kor·tvagsbandet, deras upptäckt av de 
korta vflgornas egenskaper, som har möjligojort det 
n~1t av trådlösa förbindelser, som llU omspänner hela 
jorden - allt detta kan inte bli noggrant ätergivet 
ens i tusentals häften av QST.» 
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En intressant be

skrivning över de 

moderna radiorö

rens inre konstruk

tion. Bi,fI,lörglöd

trådens betydelse. 

Hemligheten med 

variabelmyröret. 

U 
lldcl' de sista ~lren hat· mycket arbete ned
lagts på at t fiiJ'b~ittra radiorören kvn
litatht 'et t, och man har ~iven lyckats Hi 
ham rör, v.ilka arbeta betydligt lugnare 

01'11 sii krarc i lIIutLagaren iin tictigar~ tsper. Des 'a 
föY'biittJ:ingar jjoga betr äffande nätrören främst hos 
katorlen eller l'~ittare sagt hos glödtråden, Fig. 2 

F"il/. 1. ( T. v .) Elck
l1'ods!lst om et h08 e l t 
direkt uppviil'mt pen
tOllsl,/ttl'u,-. Ead e 
st1JryalLcl', 8/cänng(ll
let' och Nu {if/lill e" 
äro hii r s'U?I.li.qa in
nan!ö1' c/.1Iodhl cck et. 

Pi!!. B. (T . h .) Till 
vä.n8l c l' cn il1Mre l,:t 
1IJ!J!'Cii.n1l1l likströms
katod 'i lJcnomslGå?'
ning, ,[ mit/en glöd
tråden lUt dcnsa/m
ma, 'lIpplind(Ld på 
isolationsstaven. Till 
11 öger en växel

81l'ÖIllSgWlZll'åtl. 

visar längst till vänster en likström skatod för 20
voltsrör i genomskärning, )IiUbilden visar sjäha 
glödtrådsspiraJen, en myeket smal spira l av fin i 0

l 'rad tr< d, ,om i sin tur är upplindad i spiral (bifi
liil't) kring en kärna av isolera nde material (den dta 
staven i bilden). Bilden läug t t ill höger i fig. 2 vi
,al' motsvarande glödtråd föl' Yiixelström. Den nt
göres av en massiv motsb ndstråd, bifihil't upplin
dad kring den isolerande staven . 

J nnan glödtråden inskjutes i katodröret, omgju1es 
den med en isolerande massa, som fullsh tndigt bin
{ler de enskilda varven, så att de ej kunna förskjuta 
sig inbördes eller i förhällanue t ill kat oden . Det ä r 
dels detta , dels den goda isolationen mellan katod 
och glödtråd som gör, att de moderna indirekt upp
dl'mda l'ören bliva så störning ~il'ia. 

Kring katoden äro gallren i röret uppLyggda i tur 
och ordning, som tydligt framgår av f ig. 3, som vi
sar en indirekt uppvärmd 9-wattspentod. N~istan 

alldel es inpå katoden ligger stYl'gallret, uppbupt 
av ett par vertikala metallsbvar liksom de övriga 
gallren. Ett bra stycke utanför styrgallret }jo'ger 
skärmgallret:, därefter kommer pentodgallret eller 
H't nggallret och ytterst anoden. Den sen::u'e är utförc} 

http:s'U?I.li.qa
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FiO. 3, ElcklrOrlsljsl ciIL till D walls illdirc7.; t II PlJ l;(i1'ln t pc/!, 
todslut'röJ'. Obscl'l;c ra dc krafligrt 7,: ljlflii.nsal'IL(~ på anoden. 

av metalltrlllh;niIt i s tället för av plåt, detta för att 
få en effcktivare kylning. Dessutom är anoden som 
synes för 'edd med ett par kraftiga kylflänsar (den 
ena skymmes av glasstödet upptill på elektrod, 
systcmet) . 

De rör, om äro a\'scdda att använda~ för hög
frekvensförstäl'kning, a lItsA skärmn'allerrör, hög-

Fig. 5. J[ög!rek'l'eIl8pentoden {il' det moderna röret tör 
hÖ{j]'r e7.;vel1sföl'stiil·k'llinfj. Gel/om sitt stora ilu'e motstånd 
utövar detfa I'Ör in,fJcll märkbar dämpnin[J på stämlcrelsanza. 

fl'ekyellSpclltodel' oc.h oktodel' , kännetecknas av den 
omsorgsfulla illl'c skiirmningen mellan anod och 

Fia. 1. Elc lvtrorl.~!l8 f cm till modernt skiil'lIl{JaUerrör med stor Fig. G. lJlcklrO(l8!Jst PJn till lLc;cod. Vlt erst ses alloden a'v 
branthel . Skii1'l7lnill{Jcn m ellan anod och stUl'galler iiI' häl' m etalltn/l ls llät , innanfijr dCllna, tän[Jgallret. Tj'atten upptill är 

myck et fullslii,ndig. en IIIl?lallskärlll . 'lIlgöril/lrl e 81.-iirlllgalll'cls avslutning 1lppdt. 
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Fig. 7. Elektro(ls1l8t cllL till 71 i)rdn:kJ;CIISp ClI toll. Skärmhu.ven 
IIIJptill u.tgör cn tortsiit!niny a v s7,·(in1Igallret. 

styrgaller. Viu bJanuror föl' s l1perheterouynel' er
fordras även kä rmning mellan styrgaller och 
o ci1latorsystem. 

F ig. 4 visar ett modernt skäI"mgallerrör. Nästan 
a llt om synes prl bilden har med skärmninrren att 

, '" 
göra. Skärmgallret är utfört av metalltråd och bil
dar i förenillg med metallhuven upptill och det run
da metallocket nedtill en skiirmlåda, endast öppen 
nedtill, vilken i sig illnesluter katod och styrgaller. 
Det f ram för ki.irmrra l1ret synlirra rcktanrrulära me

~ • b '" 

tall blecket uto'ör ena anodplattan. Den andra i.ir pla
cerad pli andra "idan om kärmh dan. De a bleck 
uppbäras av isolerande gIn sst öd, fästa vid frLtn me
t allocket utgående trådar. De båda anodblecken äro 
elcktriskt förbundna ml~d toppkol1taktcn på röret . 
Som av denna beskrivning framgflr, i-iro anod och 
styrgaller ~yn nerligel1 effektivt avskärmade från var
andra, vilket ocksLt ä r nödviIncligt för säkerställande 
av för tärkarens stabilit ct. 

Fig. G visHr hexod' l1 elektrod. ystcm. TIos d tta 
har skär mgallr'el cylinderforro och fo rtsätt s upp
till av eln tra ttformiga .'käl'men, om skärmar led
ningen ill styrgallret amt toppkon takten i förh~ll

lancle t ill anoJen. De t ,, 1\ cirkelrunda skivorna äro 
i lationssl ivar, som staga elektrod ystemet. 

il5gfrek"en. pentodens elektl'oc1system visas i fig. 
7. HUr bar skärmgu lIret cyli n( eI"form och avslutas 
npptill < v den i bilden ynliga nwtallträdshuven. 
An oden Ur i form aven ylinder av metalltrLtdsnät. 

en in re konstruktioncn hos högfreln-enspentod 

F'ifl. S. ].La/oå och slllrgaller till ulriabelmypenlod, d, V. 8. 
h Ollfrek v enS)JC7ltOd mcd t'ar ia/Jel branthet. 2"vtZ t1'ådvarv 

/altas mitt på gallerspiralen. 

och hexod framgår gallska tydligt a v röntgenfoto
grafiel'n a i fig. 9_ Horet längst till höger i samma 
figur är en diod-tetrod, \"urs skärmgallcrsyst ro ä r 
uppbyggt på S~1 mma Htt som hos skärmgallerröret 
i fig. 4. 

Ett rör av särskilt stort intresse år högfl'ekvcns
pentoden med variabel branthet, ar katod och styr· 
galler visas i fig. 8. ~la u ser tydligt, hur ett par varv 
av gallerspiralcn il1'o ö\"el'llOppade, så att mellanrum
met mcllan trädl1rna l spiral en på dessa stiillen blir 
dubbelt så stort som det normala. Det iiI' hill' som 
de elektroner slippa j",cnom , vilka utgöra den vid 
stor negativ gallerspänning flytande anodströmmen, 
som ju har ett mycket lLtgt Yä rde. 

P i g. 9. Rön tgclI j"otogl'CLj' i av tre moderna l'U(!iorur, tnln 

höger till t' än.~t e ,.; hÖllfrA/; I;AII8Wnt!O(/, h c:cod och 


Il iOd-1 11"0(/. 
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Den här nedan beskrivna ohmme


tern utgör ej något precisionsinstru


ment, men är till stor nytta för den 


experimenterande amatören 


H t.lr komma vi med en tl'evlig sak för den 
händige experimenta torn, nHmligen en 
ohmmeter för lIppmätniug" av motstånd 
f rån c:a 0,01 till 30.000 ohm. På grund 

av detta instruments enkla 'lItföl'ande kan maD ej 
]1.. längt när göra lika noggranna mätnino'ul' som 
med den i föregående nummel' beskrivna motstånds
bryggan, men man kan änlltt ha mycket stor nytta 
a v detsamma, GtUler det t ill exempel att kons tatera, 
huruvida våghingdsomkopplaren hos en modern av
stämningsspo le fungerar eller ej, mäter man mot
ståndet hos spolen, dels då omkopplat'en står på 
mellanvåg, dels då den stål' på IL llgnlg', På långvåg 
skall motståndet vara flera nge r större än på melO' t 

lanvåg, om allt Ur som det skall VHI'a, 
Modellen t ill det beskrivna instrumentet Lir tagen 

frän Hartmann & Brauns motF;tändsm~itare, som säl
jes här i landet, D euua iiI' emellertid utförd på ett 
aUllat sätt och har en mätnogoTannhet av 0,5 0/O• 

Så stor no O'gl'a llllltet kan mau ej komma upp till med 
det här beskri\n Q instrnmentd, som iiI' a \- betydligt 
enklare utförande, 

Tig, t. Jlfo l stäwls llliila l'CI/S kopplil1!l8Sch 111(1, R, motstånds
tråd mcd llt1a[!, ],I rarial) clt wolstånd (reostal), X okänt 
motstånd, 1;(11'8 väNle skull up/JlIliifos, G- är galvano/Uctel'n 

och O om7.0Jlfl'arcn för olika, miilomrcldell, 

lJ:[odificrad TVheats tonc-bry,g,ga. 

Instrumentet, vars kopplingsschema visas i fig. 1, 
iiI' en \Vheats tone-brygga, e hUl'll elen ej är' utförd pil 
det vanliga s~itteL Molståndet R2 motsvara r mättl'å
den hos brygo'an enligt föreg. nummer, I stället för 
skjutkontakten finna' hiir ett antal fasta uttag, an
slutna tjil en omkopplare 0_ X iiI' det ok~inda mot
ståndet, var vLil'de man ön 'kar llppm~ita . N moisva
rar normalmo tsiåndet vid den vanliga bryggan . Dy
lika finnas flera stycken, vilka inkopplas med 1st en 
omkopplare och bestämma ll1iitområclet, Här är »nor
malmotståndet» variabelt, Ön~a t mätområde instiil
les medelst omkoppla ren O, 

Liksom vid den vanliga brygga n fiuues ett noll, 
punktsinstl'ument, galYanomdern G. Den inkopplas 
medelst trJrckknappen K. Slu tligen fiuns ett batteri 
B med en strömbrytare S samt ett motstilnd R3- Det 
senare skall begl' ~iusa strömstyrkan vid mätning Il\' 

mycket små motstL'tnd, sil att ba tteriet ej urladdas 
alltför kraftigt, 

Principen för de ta inst rument iiI' densamma som 
föl' den vanliga motstålldsbl'yggan_ Dä galvanometern 
gellOm omkopplaren O är ansluten till t. ex. mitt
punkten på motståndstråden R2, blir utslaget lika 
med noll, om motstå ndet X är lika med motståndet 
N_ Detta beror på, att de två punktema, mellan vil
ka galvanometern är inkopplad, båda få samma spän
ning, då X förhåller sig till N liksom Yilnstra hah'an 
av R2 t ill högra halvan av R2, (Se fig. 1.) Ställes 
omkopplaren i stället så, att de tVtt delarna av R2, 
den vänstra resp_ den högra, förhålla sig som 10: 1, 
måste oekså X förhålla sig till N liksom 10: 1, för 
att utslaget på galvanometern skall bliva nolL X är 
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alltså i detta fall lika med 10 X N, d. v. s. lika med 
10 ggr det vilrde, på vilket motståndet N iir inställt. 
Vid anv}indningen av instrumentet varieras N, tills 
ga lvanometern blir strömlös (utslaget lika med noll), 
varefter c1(!t på J avlästa ohmtalet multipliceras 
med förhållanoet mell a n Ylinstra och högra delen av 

Fig. 2. D elurna till gf/[ ra ll o'/ll t er n eller llo lti nstnunenlet. En 
vanlig k ompa88 jijrses med en lindnin g tJa 00 val·v. En M a

VOlI!c t r k (ln ock,8d Il/u;äl1das 80m lIo11in tnunent. 

motståndstråden R2, allt!'::'t exemplet O\'an 
med 10. 

Jl tI/ . !JrrhctJw mef"crn tillverka s. 

Som noll in ' t rnment ka n a n \'iinda s en Ma\'ometer 
ell er ett liknande in. t rLl Dlent, som hal' n clgorlunda 
s tOl' kän 'lighet (fullt u t laO' för 2 mA). I avsaknad 
av ett dylikt in st rument kan man emellertid sjä lv 
t illverka ett aven kompass, som förses med en spole 
med ett stort antal \Ta rv . F ig. 2 Yi a r en dylik »kom
passgalvanometer». Kompas 'en lJör helst ej vara av 
det allra billigaste s laget, ty det lir my ' ket viktigt 
att ntLlen iiI' lättrörlig, :'t att den ej på grnnd av 
frikt ion i upphängn i n O'sanordni ogen stannar ett li
tet s tycke vi d 'idan om det s täll e, där den borde stan
na. Man kan pröva detta genom att lätt knacka på 
kompa -'sen, vanid nålen skall fo rtsiitta. ett .litet 
stycke, om frikt ionen är fö r stOl'. Samma är förh ål
landet med dåliga mätinstrument, som man måste 
kille 'ka litet p tl för att få dem att visa rätt. 
LiJ1d~n ingcn nppHigges på en form, som passar 

utanpå kompassen. I modellil1strumel1 tet har formen 
illv ' rka t a v cellllloidplåt , som hoplimmats medelst 

ce llnloid10sning (cel1uloid upplöst i aceton). Kom
passen skall inskj n tas i formen, så alt nålen kom
mer mitt emellan de t vc lindningarna. (Se fi g. 2.) 
Lälllpli",t ~ir att vrida kompa.'. en å, att linj en K-S 
eller O- VY kommer- para llell t med tn clvanen. 'Den
na lin je blir då nollinje för galvanometern. Hela in
strumentet måste vid a nvHnclnil1gen Vl'idas så, att 
kompasswllen insUiller sig pa rallellt med denna noll
linje, d. v. s. pa ra llellt med trådvarven. 

Vardera lindningen utgöres av 100 ,-a rv trå d, som 
kan \'a ra emaljerad eller omspunnen. Tl'åddiameterll 

kan va ra 0,1- 0,8 mm. Man kan direkt gå över med 
t råden från slutet av den ena lindningen till början 
av den andra. Man lindar hela t iden åt samma håll. 
Efteråt inurtlnkas lindningarna med celluloidlösning, 
så att de sitta kval' på formen. Man kan också linda 
på en pappform eller en tändsticksask, om kompas
sen går in i en dylile I var je fall måste en öppning 
finnas upptill mellan lindningarna, så att man kan 
se kompassnå len. 

D et praktiska u tJö'randet. 

Fig. 3 vi. a r schema t isk t motståncls tl'ådrm R2. Den 
ä r l'itad om en spole av den anl edningen, att den 
i.ir upplindad på ett spolrör. (Se fig. 4.) Detta iiI' 

uteslutande ojort av praktiska skäl. R2 utgör s av 

en 10 meter läng blank konslantantråcl, 0,25 mm i 
diameter. Motståndet iiI' c :a 10 ohm per metcr , var
för hela t råden bEr på c :a 100 ohm. Denna träd 
kostar omkring 1 krona per hekt ogram, vilket blir 
över 200 mcter. 

Spolr'öret ka n vara GO mm i diameter ocb 80 mm 

l: ng t. Bäst ~lI' att, innan mot ·t· nclstråden upplin
lla ' , P' densamma fastlöda 8 st. e tt par centimet er 
lä nga koppal'tråda r, av ungefiir samma diam ter som 
lliOt t. l1dstn den , på preci s de Ulllen 'om vi ' a . i 
f io·. 3. ll'Ian <rör' fr ån början motst< ndstr< den ett par 
decimeter längI'e i va r ~inde, d. v. s . hela t l'åd n 
skall \'ara 10 meter plus 4 decimeter. rr vå decime ter 
fr ' n ena. iinden löder man på. första koppa l'trådsui
ten, och detta blir' a llts ' punkt 1 i fig. 3. r i'L 10 cm 
avstånd fr ån denna kommer n ästa koppartrfld (punkt 
2) o. S. L I; ti nrl'den hos de 1 f ria. biten 1ll0tst,lllI1S

1"ig. S. Hill' ullaqen (wbl' illqas IJd den 10 m ct er ULliga '/IIot
stäru'lsll'd. /lell . D c olil,(l, bita'rna· bönt upplIlätas så 1/ ogl/l'(wt 

80m möjligt. 

tråd mellan lödställena 1 och 2 skall vara exakt 10 
cm. Det stycke av tråden, kanske 1 eller 2 mm, som 
upptao'es a v lödklumpen , får ej m d6 ikllas. Länitder
Ila skola allts' uppmätas mellan lödklumparna , ej 
m ella_n de' a mit tp unkter. Detta är särskilt vik t igt 
vid löllsUillena 7 och S, dill' den mellanliggande trä
den blott är 1 cm l :'tn9;. 
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D
et fullständiga kopplingsschemat för 
amatörsupcrn, utom slutsteget och nät· 
a :rgregatet, som beskrevs i förcg. num· 
mer, visas i fig. 1. Det fast avstämda 

ingångsbandfiltret har förs Hs med ett par motstånd 
Hl och R,2. Dessa ha till uppgift att göra avstäm· 
ningen »bredare», d. v. s. att åstadkomma en likfor
mig förs hirkning ö\'er hela Yåglä llgdsområdet 200
2.000 meter'. 

Första röret tir oktoden, vilken tjänstgör som 
oscIllator,modulator. L3Cl är dess oscillatorkrets. 
Anodhetsen hos oscilla torsystemet är avkopplad 
medelst motstållds-kondensatorfiltret R4 05. Okto
dens anodkrets iir avkopplad medelst filtret R7 Os. 

Spolarna L4 och L5 utgöra med tillhörande kon
densatorer ett fa't avstiimt mellanfl'ekvensbandfiltel' 
med kapacitiv kop plin" . Kopplingskondensatorn är 
Ca . :.\IotsHlndet 11s ha r ti ll uppgii t att sätta andra 
rötet · styrgalIel' i ledande förbindelse med chassiet. 
D etta är nödvändigt för tillförandet a v gallerspän
nino·en. E n negativ dylik spänning erhålles ,;enom 
spiinning [all"'t i katodmotst, ndet R9. 

Spolen La med tillhörande vridkondellsator utgör 
tredje mellanfrekren sl retsen. Gallerkondensatorn 014 
och »gallerli.ickan» R 12 möjliggöra tiUföranc1et a\' en 
negatiy reglerln o :'p~iTlning liksom vid oktoden . 

Fji.irde meUanfrekvenskl'et sen med spolen L7 ma ar 
dioddetektol'll V5. För att minska ehimpningen frå n 
diolhd l'ä kan pfr kretsen företages en nedtransforme· 
r ing fl': n lin llnillgen a-b till linc1ninO"en e- f ,>:> i det 
dell ena re lindningen har fHrre mrv än den förra. 

Vi t'o,-tsiifftl här »ted besk,-ivningen 

Utförliga a'll,;sningtf.r beträffanti. 

~lG och R 13 ~il'O resp. »gallerkondensatorn» och »gal
lerläckan» "id dioden. essa namn Uro hiir satta 
inom sitationstecken, emedan dioden ju ej har något 
rraller, men de motsyara full ständigt gallerkonden
sa torn och gallerläckan vie en gallerlikriktande de
tektor. 

Motst:"tndet Ra och kondensatorn Cl7 utgöra till
sammans ett högfrekvensfilter, som hindrar högfre
kvensen att inkomma på lågfrekvensröret V6. C1S är 
gaJlerkondensatorn och Rl7 »gallerläckan» till låg
fI'ekyen ·röret. Den senare utgöres aven potentio
meter, hel t logaritmi 'k, avsedd att möjliggöra en 
reglering av ingångsspännil1gen på VG. 

K OIJp/.illgen till slutsteget. 

Som niimIldes i föregående nUIUmer komma vi ii\'en 
att ue8].;1'1\"a en större förstilr kare till »Amatör-

Fig. J. l;oppli71g88011 ema liU mo t Iflgardel on . Je on(/eHsat01"et'na , sc 
(Gall crWckail vid 08(Yi!lafon 

RI = R" = 250 ohm. R9 = 2.000 ohm . R'G 2 111 egohIlL 
1~,'; 50.000 ohm . RIO 50.000 ohm. Rt7 0,5 megolm~. 
J~~ J SO.OOO alt 111. RJ/ 100.000 ohm. 1118 500 ohm. 
1~~5 50.000 ohm. R,t 2 1I1.cgohm. RI9 5.000 ohm. 
JI.~(j 250 ohm. i l/J 0,25 mellohm. R20 10.000 ohm.. 
R, 1.000 ohm.. I l l. 100.000 ohm. R'21 100.000 ohm. 
R s 10.000 ohm. l? 1:; .l 1ll egohm. R22 0,25 111 egolm~ . 
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" 
tlet l'tdlstiintliga. kopplingsscllenl,at. 

wttagal"ens p,"uktisku '1dföl"a'ntle. 

!superu». Denna försHil'kare blir a "
sedd för dem, som striiva efter myc
ket stor ljudstyrka och bästa möj
liga ljudkvalitet. På mottagardelen 
finnas efter röret Va en del anordningar, speciellt 
gjorda för anslutning till denna större förstärkare. 
I anodkretsen till V6 ha vi sålunlla ett tonkorrek
tiol1sfilt r HFDI-022-R19, a vset t a tt uppförstärka 

.3 

de högre toufrekvenserna som kraftigt undertryckas 
Yid h ngt dl'hren å terkoppling i m llanfrekvensförstär
karen. R 20 C24 är ett avkopplingsfilter i anodkretsen. 
"'23 är gallerkondensatol"D och R22 »gallerläckan» till 
första röret i förstä rkaren. 
HPD2-C2~-R21 är ett interferens- eller störnings

f ilter, avsett att vid behov avskära de högsta ton
f rek venserna och därigenom göra mottagningen mera 
s örnin n- fri. Vid O"rammofonspelning tjänstgör detta 

----------~----------------------------~~~4 

--~_r~----~~------+--+~~~..~~--~~~~3 
<-----.t=:::;:,.,..+---I~....,2L-________----' 

8t ämma 1lI c!lrtn!j'{;b ; ,llsSpo!a l'lIa , ha cn kapa c it et av 100 ~1 ,IIP. 
'l heta R5 i stället för R G.) 


= SO.OOO ohm. C5 O,l pl", C' J' 1 p l -;J. Cm = 0,[ l-d r', 

= 30.000 ohm . Gli 600 cm . G li1 25 ,uIJ'. C'o 100 CII! . 


= 100 ohm . G7 = O,l /1.1? Gli 500 ont. 0 21 25 ,11.1". 

1,50 f /PIt' , Cs = 0,1 !tF . O,.; 0,1 f-IF. C2~ 8.000 I-ipF, 
200 I',uF. C9 = 10.000 m. 0 16 100 cm. G 23 10.000 cm. 
100 em. CIO O,l ' 1Ji'. CJ7 100 CIn. C24 2 JulJr. 
200 CIIl . '11 = J ,OOO cm. e,S = 10,000 cn7. O':1.j 500 cm. 

filtel' som nålraspfiltel'. Dess effektivitet reo-Iel'as 
medelst potentiometern R2l. 

Vid användning av det i föregående nummer be
'krivna sllltsteget-nätaggregatet skall mottagarde
lens utg1'tn c'skoppling vara betyllligt enklare. D r os
seln HFDl o h kondensatorn C22 bortfalla, och mot
tåndet BH) ökas till 100.000 ohm (0,1 megohm) . Kon

densatorn C23 kopplas från anoden dit'eld; till uttags
kont akten »1» . Omkopplal'en S, dros, eln EFD2, kon
densatorn 0 25 amt motstånden R21 och R22 bor tfalla 
helt och håll et. Grammofonintaget (de Mda kontak 
t erna »Gr») anslutes parallell t över potentiol1letern 
Rl1 på gallersidan av röret Va . ]= otel1tiometern R11 
mouteras på samma plats som R22 pi\. chassiet och 
anvi:indes som volymkontr oll för mottao-aren. 

Vid gl'ammofonspelning kommer allts röret V6 att 
tjiills tgÖl'a som för h irkal'röl' fö re sIu rör t. 

Fadin[JkoJnpens(/.·tO'rn. 

Den automatiska yolymkontrollen eller fading
kompensa torn förtjänar att särskilt omnämnas. Dub
beldioden högra anod i fig. 1 fi\.r hån anoden pl\ 
si t mellanfrekvensröret en högfrekvent växelspä n
ning via kondensa torn 0 20. Genom mot t. n :l(~t R1a, 
som är anslutet t ill en i fö rh 1't llande t ill di.odens ka 
t od n gat iv punkt (I on takten »2» ), erh,Uler anoden 
en negath ' för spänniu?,. Detta trÖl', att högr a. diod
hah'an ej träder i funktion , fÖ l'rUu signalsptlnningen 
kommit npp övel' ett visst yard , så a tt anoden under 
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de positiva halvperioderna 
blir positiv i förh;\llande till 
katoden, ty förr erhålles 
ingen likriktning i denna 
diodhalva. Då likriktnin f ' 

inträder, flyter en likström 
genom motståndet R16 i 
riktning till anoden. Genom 
denna ström uppkommer ett 
spänningsfall över R1G, och 
eftersom strömmen flyter 
till anoden, blir iinden när
mast anoden av R1G negativ 
i förhållande till den ände, 
som ligger till kontakten 
»2». ,J11 större signalspän
ningen är, desto kraftigare 
likriktad ström flyter ge
nom RIG och desto mer ne
gatiY blir anoden. Från 
de1ll1a senare uttages via 
motsHllldet Rl5 reglerings
spänningen till rören VI, V3 
och V4. Ju starkare signal 
som komm r in, desto mer' 
negativa bliva alltså 
dessa tre rörs 8ty1'
galler och desto min
dre blir förstärk· 
ningen. 

Kondensatorn C19 

utgör tillsammans 
med motståndet Rl.; 

ett avkopplingsfiltel' 
för lågfrekvens, vil
ket förhindrar en in
matning av dc läg
frekventa impulserna 
över RIB på dc regle
rade högfrekyensrö
rens galler. 

Motståndet R25, 
som hal' ett värd 
av endast 100 ohm, 
genomflytes av hela 
mottagal'delens anod
ström. Över detta 
motstånd erhfilles 
alltsfi ett späunings
fal1, som gÖl' kontak· 
ten »2» nfigra volt 

POPULÄR RADIO 

'7 

---'® 

(@(J 


Fig. 2. MOllt eringsplal1 och koppUngsritlli11g till chassiets 
översida. (Oscillal or rlil galler/iicka, 80m ses till v ii.uster om 

(/l'ställlningskolldell salorn, skall hela H5 i st. tör R6.) 
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Pi!!. S. Montcrill!l8plnn och 7c01Jpliu{!srilnill{l till, chaS8ic t .~ 
under8ida.. (Några betcc7.lIi'l/(Jur ha blipit otydliga.; de äro 

niirJlwrc angiv /w i t c:l:l cn .) 

negativ i förhållande till 
lllottagardelens chassi. Mot· 
ståndet är shuntat med en 
elektrolytkondensator. 

D et praktiska utfömnd~t. 

Avstiimningskondensatol'n 
(Cl) måste ha en fininställ
ningsskala med rätt stOl' ut
växling. En ntväxling av 
G: 1 u 7: 1 (ratten gör 3 i't 
3,5 varv medan skalan och 
kondensatorn göra 1/2 van) 
iiI' för liten, i det a \'s täm
ningeu Jä blir mycket kri
tisk. 1red dessa 3 a 3,5 varv 
av r atten skall man ju täc
ka hela våglängdsområdet 
200- _.000 meter. En utväx· 
ling av omkring 15: 1 är 

bii t tre . Bäst il t' emellertid 
en ratt med tvenue utv~ix
lingar, den ena or(lin~ir (6 :1 
a 7: 1 ), den andt'<1 pä 50 : 1 
eller e\-. 100: 1. Rattar m el 

!-:--'1......L __........___.. 
,-_1-""'-' ~ 

:;;å stor utväxling 
ibland glappning, 

ha 
o h 

ev. ma n bör söka f å tag 
på en ra tt med minsta 
möjliga glappning. 
Aterkopplingskoll.den

satorn (C2) kan med 
fördel ha finin ställ
ningsanordning, men 
detta iiI' ej abso lu t 
nödrändigt. 

Avstämningskonden
satorn skall vara för
sedd med en trill.1kon
densator ptL 50 a 100 
CUt. Finns ingen dylik 
på själva kondensa
torn, monteras den p, 
lämpligt siUt inuti 
skärmhoxen och paral
lellkopplas med a\'

s t~imningskondellsa
tom. Denna trimkon
dcnsator användes för 
injnstering a v väg
längdsoll.1rädct. 
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~1[ ;I.'][' JEJR)[At ]l.Ll[§ T A 

1 vridlwndensu·tor, 150 11 160 JlUI,,, med fininstiilln.-skala 
(C,). 

1 trimkonden sator, 100 lUll<', Ull d:o (»Colvel' ll», typ: 
20-100 uuF) . 

1 vriilkonden sator, 200 uuF (180 cm) med finin stiiIl 
ning , (e,) . (" Edtlyslon c », . Ormond").' 

4 vritlkollde nsa tore r , 100 u uF ( ll Eddystonc)), ))Ormond ») . 
1 potentiometer , 0,5 megohrn, logaritmisk (R17). 
1 potentiomete r, 0,25 m cgohlll , logaritmisk, R o: (endaH 

vid tö rre för s tä rkaren). 
1 p oten t iometer, 0,1 m cgollm, lognritmis l', Ru (d :0 ). 
1 omko pplare, cnpoli,g tvåviigs (S). 
2 kondensatorer, elektrolytiSka, 25 .uF, nrbetsspiinn. G V 

(C", Cu l. 
1 d :0, 2u Jo'. 700 V = (C,,). 
1 el :0, 1 uF, 500 V = , i nduktion sf!'i (C,,). 
3 d :0,0,1 u1i'\ 700 V = , induktio nsfrin. (C5, Ca, CHi). 
a d :0, 0,1 uF, 500 V = , induktiollsfria (C" CID, Cu). 
1 d :0, 10.000 cm, 1.500 V = , h elst glimmerisol. (C., ) , 
1 d :0, 10.000 cm (C,,) . 

1 d :0, 10.000 cm , induktion sfri (C. ). 

1 d :0, 2.000 lLU],,', (C,,) (enrlllst vid större flirs(ärkarcn) , 

1 d :0, 1.000 c m , 1.500 V = , induktiOllsfri, h elst glimmeri

sol. (CII). 
2 d :0, 500 cm, illeluktion sfria (C" Cul. 
1 d :0, fiOO cm, C" (en dlls t vid större förstärkaren). 
1 tI :0, 200 c m, illdul,tion sfri (C.). 
1 d :0, 100 cm, 1.500 V =, Il 18t g ll m m crlsol. (C,.) . 
3 tl :0, 100 m , induk tionsf ri ll ( l . Cif, ,, ). 
2 lnots t ft nd , 2 m eg-om , 0,1 wa t t ( Rit, R II ). 
1 li:o, 1 m egom, 0,1 watt (R t5 ) . 
1 C\:O , 0,25 megohm, 0,1 wntt (R,, ). 
1 d:n, 0,1 m cgoh m, 0,1 watt (R u ). 
l tl :0 , 0,1 m cgohm, 0,1 watt kapacitet.s- och induktions

fritt (n,,). ' 
l d :0, 50.000 ohm, 1 watt, kapacitct.s- oc h inliul,tiollsf"jrt 

(R,,). 
2 d :0, 50,000 ohm, 0,1 watt (R" R, ) . 

1 d :0, 30.000 ohm, 2 watt (11,,). 

1 tl :0 , 30.000 011m, 1,5 wntt (R,,). 

1 d :0, 30.000 ohm, 0,5 watt (R.). 

1 d :0, 10.000 ohm, 1 watt (n..). 

1 tl :0, ~O.ooo ohm, 0,1 watt . .iniIuktiollsfritt (n, ). 

1 d :0 , .,.000 ohm, 0,5 watt, R,. (endast vid större förstär 

karcu). 
1 d :0, 2.000 obm , 0,1 watt (R, ). 

1 el :0 , 1.000 ohm . U,l watt. illcluk lionsfl'i t t (R ,) . 

1 (J :0 , ,JOO ObOl, 0,1 wa t t (RIB) . 

3 ,l :0 , 250 ohm, 0,1 watt (R" R " H. ). 

1 el :0. 100 oh m, 30 mA b e luRtllin g ( H.,). 

1 r i5 rh 1\ lIarc, T-polig. 

fl rÖl'h:\ llare. 5 -poliga . 
1 aluminiumc hassi, fi50X ~ OXTO m m . 

1 .uluminiurp s tati'i' , bott n y t a 250 X70 mm, h öj ll 200 mm. 

O ,,' . ,matenai till spolar sa mt kopplingstrud, systoflcx, 


l/S ' kruy m cll mulle r etc. 

fra må t, ersättes stativet aven panel av isolerallde 
material, p:1 vilken manöverorganen samt stämkon 
den atom och spolen anbringas. 

S polen Ll monteras på ett par stöd på ulldersiclall 
av cha, iet, så att den kom mer pi 20 mm avstånd 
fr , n d as ipliten. Spolen L2 monteras medelst ett 
par små fästvinId l' på chassiets översida. 

I\l ll:.lUfre1;:\'ensspolar-nu ha i modellapparaten helt 
enkelt fas Llimmats vid resp. kondensatorer, på dessas 
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]B l~ le... ]l. 

l n~-rör i\fli' -t' Öl' Diod-rör LP-rör 
Yl Vo 

.F:i!J:. 1· D et fii nlif/l,:oppZade clw B,siel , sett från wlrlersidan. 
It ar konul'Jlsalorrattarna, som inS/iillas en gå ll!} får allet. 

Dro'slar'na RFDj och HFD2, vilka endast skola 
användas vid anslutning till den större förstärkare, 
som senare skall beskrivas, skola Yi återkomma till 
i samband med denna. 

X[odellapparaten till »Amatör lIpen!» är byggd på 
ett chassi av storl keD 550 X 2 OX 70 mm, utfört av 
2,5 mm tjock a luminiumplåt. Då denna apparat är 
av edd föl' illmOl1tel'iug i ett rad.iogra mofollskåp av 
samma slag, ~om beskrevs till »Super 34», Liro m all
öyerorguncn monteratle på ett särskilt stativ, som 
iiven uppbär sHimkoudensatom och s tämspolen. Vill 
man i sHilJe t inbyc" /'ra mottagar en i en vanlig raclio
låda eller i ett skåp, d~il' manöverorga nen komma 

H Ö l~ ']l' A 

Blan d rör Atcrk.-rÖr
F'abl'ikil t V, Ve 

?Il n reoni ..... ... ...... .. _I L 4 
P hi li ps ........... .. ............ .. .... . A ... 1 
'U r OI' . . .................. . ........... .. ~'E4 

Telefunk pTl .. .... . ..... . .. ........ . .. . AKl 
Triol ron ............................. . 
TungSI'alll AL 495 
Yal\'o ...... AKl 

V3 

VJ\IS4 
AF2 

NYS 4~ 
F 2 

434 N 
TIP 410ri 

AF2 

V. 

V:\I '4 
All' 2 

' \ ' ' 4a 
AF2 

S 434 N 
E P 410:; 

AF2 

AB1 


AB1 


AB1 

E 424 
N 4 

RIDN 904 
A430N 
AG 495 
.'1.4110 
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EN MOTSTANDSMÄTARE. 
Forts. fl'nn sid. 195. 

Fig. 4 . .iJ[o-nteringsplan och lw pplingsritn i-Ilg Ull motstånds· 
mätat·cn. (Ett fel har insmugit sig i "itnin gen, som omtala,8 

i texten.) 

Tl':'iden upplindas därefter på spolröret med ett 
var\'mellanrum av c:a 1 mm. Kring lödställena bör 
vikas en lit en pappersbit el. dyl., så att ej kortslut· 
ning kan uppkomma mellan varven. 

Monteringen av delarna samt kopplingen framgår 
av fig. 4. De korta uttagsändarna på motsUlIldstrå· 
den skarvas med längre koppartrådar, som an lutas 
till omkopplarens kontakter. Ett fel har insmugit 
sig i fig. 4. Motståndet Rl (samma som N i fig. 1) 
skall ej an lutas till uttag 1 på motståndstrådeu 
utan till u taO" 8. Av de Mda kontaktskI'U\'arna för 
motståndet X skall den än tra i fig. 4 ej anslutas 
till uttag 8 på motståndsträden ntan i stiUlet till 
uttag 1. (Ledningcn från strömbrytaren S skall do k 
gå f r am t ill uttag 8 enligt ritningen.) F.ör övrigt 
~i r allt i sin ordn ing. 

I ustl'u'menfets kalibre'l·ing. 
Hörandet 110s det variabla motståndet Rl är av 

stor betydelse. E>n vanlig r eostat på 30 ohm kan an· 
vända, men utförandet bör vara det bästa möjliga. 
Kontaktarmen bör vara väl lagrad och motstånds· 
tråden jämnt fördelad runt reostaten. Ju smalare 
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själva motståndselementct är och ju flera val'V mot· 
ståndstrfid det finus , desto bättre är det, ty »hoppen» 
mellan varvcn bliva mindre. (Det är t. ex. bättre 
med 1/2 ohm pcr varv än med 1 ohm per varv hos 
motståndsspiralen, undcr förutsättning att reosta· 
ten j båda fallen är på omkring 30 ohm.) En reostat 
av pl'eeisionstyp är att föredraga framför en av van· 
lig typ. 

Bat teriet B kan vara på 1,5--4,5 volt. Är batte· 
r iet på ],5 volt, bör Ha ha ett värde av 15 fl 25 ohm, 
vid ett batteri på 4,5 volt 50 a 75 ohm. S är en van· 
lig strömbrytarc, med vilken strömmen alltid måste 
brytas, då mätaren ha l' använt. K är en tryckknapp, 
som endast sluter st römmen, st\. länge man trycker 
på den'. Fig. 5 visar det färdiga instrumentet. ,Reo· 
staten Rl (N ) är f0rsedd med cn skala, tillklippt av 
kartong och fastlimmad pä rattens undersida. Pö. 
ratten till omkopplaren grayeras eller mil.las talen 
0,01 t. o. m. 1.000 på så sätt, att dessa t al stå mitt 
för indexet (pilen på remsan), dö. kontaktarmen står 
på motsvarande kOlltaktknapp enligt Hg. 4. Pö. rem· 
san finns även ett index för reostatens skala. Av 
inskriptionen på remsan framgår, att det sökta mot· 
ståndet X är lika med ohmtalet hos reostaten ggr 
konstanten .(t. ex. 100) på omkopplarratten. 

Kalibreringen av instrumentet tillgår så, att man 
av den ovan använda konstantalltråden läter uppmä· 
ta ett stycke, som har ett motstånd av exakt 32 ohm. 
Det blir en tråd av något över 3 meters längd. Den· 
na tråd vikes först dubbel, oeh man klämmer till 
litet om det \rilda ställe t, s< att man sedan kan 
hitta det. Varj halva av tråden blir på 16 ohm. Där· 
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F 'ig. ". Det fänliga instnonenlel. J ö'l/1'e vänstra hörnet av 
lJa.nel,en ses öppnillyen t ör gal1:anometerlt . 
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En lokalmottagare och grammofonförstär

kare med de nya allströmsrören 

I 
nllan Yi närmare ingtl på be. krivningen av den· 
Wl mottagare \'ilja vi ft-amhålla, att densamma 
till skillnad mot de flesta s. k. lokalmottagare 
ej alls medgiver mottagning av utländska sta· 

tioner, i det att dell ej iiI' försedd med återkoppling. 
Den är a11tsl'i. uteslutande avsedd att användas för 
mottagning ~1\' lokalstationen sam t '.om gmmmofon· 
förstärkare. 

l(OP1)lin gsschemat. 

Pig. 1 visar mottagarens kopplings.'chema. Detek
torn utgöres av ett av de nya diodrören (diod utan 
förstärkarsystem) och Hr i schemat betecknad med 
Vl. Som avstämningsspole anviindes en spole merl 
sär.skild pl'imbirl indning, aystämd medelst vridkon
densatorn C4. Dennas rotor kan i detta fall ej jordas, 
givetvis ej heller statorn . C5 och Hl äro »gallerkon
densatorn» och »gallerläckan» till dioden. Fn n den 
icke jordade änden av Rl uttages den efter liI,rikt· 
ningen eI"ll ttllna lågfrekventa YiixeJspLinllil1gen och 

tillföl'C:~S Yla gallerkondensatol'n 7 och »gallerläckall» 
Ih det ~fterföljande lågfrekvensrörets galler. ~Iot

s tåndet R2 utgör tillsammans med kondensatorn Cs 
ett högfrekvensfilter, som hindrar den efter likrikt· 
ningen kvarstående högfrekvensen att inkomma pCt 
lågfreln'el1srörets galler. 

Motståndet (»gaUerläckam» Ra utgöres aven 1)0' 

t entiometer, vilken tjän tgör som volymkontroll. Det 
är i detta fall lämpligare att ha \'olymkontl'ollen 
efter detektorn än före densamma, ty dioden kom· 
mer hLirigenom alltid att arbeta Illed full signa I
styrka, vilket är fördelaktigt med hänsyn till ljud
kvaliteleu . 1:\, gon ri k för överbelastning av dioden 
fÖ l'efinnes ej. :.lIan bör sträva efter att få antenn· 
systemet inklusi\'e avstämuingskretsen sfi effektivt 
som möjligt. Rän'id ffir man st01' signalspälll1ing på 
rEoden och ringa distortion. 

Ll'i.gfrekvensröret utgöres 3\' en högfr-ekvenspentotl , 
motståndskopplad till slutröret. R5 är anodmotst, n
det, Cn galJ el'kondensatol'n och Ro »gallerhickau». 

Tir/, 1 . J/ol/(/gare1lS Iwr'1Jliw/88cll cIIW. Vl (Uod (C73 J), V2 låg!" ck t"e1l 8rör (CF J) , l',~ ~ llIh'ijr (el, J), 1'4 likril.; larrör (OY J), 
17, r C!] 1l1aI01TÖr (e 1) , Rör !abl'ikat: Philips, T cle!n'llkell, Varco, (/lla med samm(t typbet cckning. 

G/ = .g OO- J.OOO CIlI. 


('~ = BOO- .1.000 um . 

eJ = 0,1 ,uP. 

1;, = 450 r'L r, 00 C III, 


c,; = 100 cm. 

0 6 = 100 cm, 

C7 = 2V,000 cm. 

CR = 0, / ,ul''. 

C9 = 1;;- 80 ,aF. 

l! /0 = 1 pJ.'. 

C ll = "'" ,Il)? 


C I. = JO.OOO cm. 
U /3 = ~5-S0 ,uFo 
e", 8 tc,r; te-n. 
C /.; = 20.000 cw. 
1..'16 = 8- .1U ,liP. 

GtT = 4- 8 ,uFo 
(' JR = 0,1 f'P , 
Rl = 0, 25 m e[Jo71m. 

R" = 0,1 m ego71m, 

R ,! = 0, 5 m e[Johrn . 

RJ = c:a 2,500 ohl//. . 

Re; = 0,1 ·megohm. 

R6 = 20,()00 ohm. 

R; = 50.000 011.111 . 


R s = ;jO.OOO ohm. 

R 9 = 0,5 'l'I'/e[Johm . 

Rlo = 10,000 ohm. 

R.1I = C:(~ 550 ohm. 

nI' , sc text en. 

RI3 = ,eo,ooo 

ä 25,0()O ohm 
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riV. e . .lluull:ri IlY-' /J l a it och 1.:upplill!Jsril n iufl fm ».l11sfröm Lok,/I». 



RG Cll är det vanliga avkopplingsfiltl'et i ullodkl'et
sen. Gallermot iåndet RiO hal' till uppgift att för
himlra högfrekvent självsv~i ngL1ing i slutrörct. 

Sldir'mO'allcr p~innil1gen till liigfl'ekvensl'öret u tta
ges från cn spänningsdelare R7 Ra. E\'entuellt får 
man närmare utprova motstånds\'iirdena i denna föl' 
det använda rörcxemplaret. Detta ~ir absolut nöd
vändigt, i fall ett skärmgallerl'ör anviindes på denna 
plats i m.ottagaren i shillet för hÖgfrekvenspentodcn. 
Härvid tager man lämpligen R7 på 100.000 ohm (0,1 
mcgohm) och u tprovar ett viil'de pii Ra (c:a 30.000 
ohm), som givcr god ljudkvalitet. 

I mottagaren är inbyggd en utgångstransformator 
T, som vid användning aven elektrodynamisk hög
talal'c naturligtvis ersättes av den med högtalaren 

1 vrit!kondensator, 430 il ::;00 em, me<l skala (C.). 
1 potentio meter. 0,5 megohm. logaritmisk (H, ). 
1 variabelt motstå nd, 20.000 ii 25.000 ohm, 1 watt (U,,). 

snnllnanuygg t med strömuryta re (S). 
1 sil<lros scl, e:u 15U vit! 30 mA, c:u :300 ohm (D). 
l kondensator, el.-lyt., 4---8 mfd, 230 V al'b.- s pänn. (CI7). 
l fl :0, eL- ly t . , 8--10 mfd, 230 V arlJ.- s j)änn. (C,, ). 
1 d :0, el.-ly t. , 25--30 mft!, 20 V arb.-spänu. (C,, ). 
1 d :0, e l. -lyt .• 15-30 mit!. 6 V urb.-sllänn. (C.). 
2 d:o, 2 mft!, 750 V = (CI!. CH) . 
1 d :0, l mit!, GOO V ~ (C .. ). 
3 d :0, 0.1 mfd, 1.500 V = (C" C" C,,). 
l (l :0, 20.000 cm, 750 V ~ (C,,). 
l d :0, 20.000 cm (C,). 
l el :0, lO,()OO C111 , 1.500 V = • helst glimmerisol. (C,,) . 
2 t! :0, ao 1.000 cm, 1.500 V = (C" C,) . 
1 (\ :0, 0,25 lll cgol1m, 0,3 watt (U,) . 
1 lllo tstnnd, 0,5 meg olllll, 0,1 watt (R,) . 
1 L1 :0, 0,25 lIl(~ g'o llIn, 0, 1 watt (Rt) . -
l fl :0, 0,1 m go11m, 0,3 wa tt (R, ). 
1 el :0 , Q.1 m egohm , 0,1 watt (n,). 
2 d :0, 50.000 ohm, 0,5 watt (R7, R.). 
l t1 :0. 20.000 ohm, 0,1 watt (R, ). 
1 d :0, 10.000 ohm, 0,1 watt (RiO). 
l d :0, c:a 2.500 ohm, 0,1 wa tt (U,). 
1 d :0, c:a 550 ohm, 1,5 wa tt (RH) . 
1 alllll1iniumchllssi , 280XWO X70 UllU. 
1 frontplatta, 180Xl60X5 mm (bakelit). 
1 i80lationsbrygga för 1l10tstll11cl och kOllclensatol·cr. 
7 isole rade lwntaktllylsor. 
Viv. lwp plingst rlld, systofle x, 1/8" skrnv met! mill ler elc . 
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Fig. 3. Mottagarchassiet sett från undersidan. Bil
den visar t!fcllir,t hm' blockkondensa,torerna, och 

bryggan med motsländen äro monterade. 

sammanbyggda trallSforma torn. Skall en 
elektl'omafl'netisk högtalare använda , är det 
Himpligt att i mottagaren inb;ygga en ut
gångsdrossel och lägga en kondensator, pro
Yild med 1.500 V likström, på vardera sidan 
om högtalaren. 

Koudensatorerua Ca och Cs vid grammo
foointaget skola vara promde med 1.500 V 
likström. C3 är avsedd att samtidigt tjtinst
göra som jordningskondensator, van/id jord

led niogen anslu tes till kontakten J. J ord lednjngen 
torde emellertid i de flesta fall kunna undvaras. 

Vid sluh'öret är inlagd en tonkontroll H13 Cl5 . Det 
variabla motstl'mdet R13 är kombinera t med nitt
strömol'ytaeen S. 

Modellappal'aten är enda. t byggd för 220 volt lik
ström ener viixeh;tröm. Vi skola i följande allströms
konstruktioner visa, hur en mottagare bör anordnas 
föl' att kunna användas iiven på nät med lägre spän
ningar än 220 volt. 

M oUagareus praktiska utjörctnde. 

Delarnas montering på chassiets undersida fram
går av fig. 3 och kopplingen av fig. 2. I monterings
planen tiro föl' tydlighets skull de stora lJlockkondcn
satorerna ritade som om de vore fastsatta på under
sidan av chassiplåten, men i verkligheten äro de 
monterade på dcn nedvikta kanten, som framgår av 
fig. 3. Brygga n med småkondensatorerna och mot-
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Pig. ,1 . ",l v dcm /(l oild fra maär tydligt dela1'lW8 lJlacering pa 
chassiets !hcrs ida. pa tron/plattan ses v ridl.;ondensa.torn och 

rid sidan av llcmw ({1;ställ1niIlO.~8pole-n. 
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Radioteknikens 
A BC 

III. Flera exempel på tHlämpningen 

av Ohms lag. 

B
'·sta sättet att lära sig teoreti ka saker är 
att sätta sig in i deras praktiska tillämp

ing. Ohms lag hör ju ej till de svårare 
sakerna, men för den, som aldrig haft till

flille att syssla med teorien, kan den vara svår nog 
att lwmma underfund med. Vi skola därför fortsätta 
med de praktisIm tilHlmpningarna och räkna en del 
problem, som sammanl1Hnga med konstruktionen av 
radiomottagare. V L ra lä 'are äro som vanligt väl
komna med förslag b tr'~iffande problem, som de ön
ska behandlade_ För överskådlighetens skull num
rera vi p r oblemen i ordningsföljd från nummer till 
nummer. Vi fortsä t ta här med problem nr 4. 

4) I en växelströmsmottagare erhi't lles över reser
voarlwudensatorn en lik spänning av 285 volt vid ut
tagning aven total anodström (inklus ive fältström 
till elektrodynamisk högtalare) av 90 mA. Sildros
selu, som genomflytes av hela denna ström, har ett 
mot.st· nd av 200 ohm. Hu r stor blir spiinningen över 
filter konden atorn ert r dros 'eln, då dCllJla kondensa
tor är an luten till likr iktarens minusuttag? 

Spänningsfallet över sild rosseln bli r enligt for
mel (1) 

90 x 200 
V = l x R = 90jI000x200 1000 9x 2= 18 volt. 

Alltså blir pänningen efter drosseln lika med 285
18=267 yolt. Detta är högsta anodspänningen i mot
tagaren. 

5) Samma mottagare som i exemplet ovan har en 
elektrodynamisk högtala re, vars fältm agnct tager 
55 mA vid en spänning av 220 volt. Högre spänning 
än 220 volt få r ej p:. läggas. Hur skall denm hög
t alare inlwpplas, om strömmen till densamma skall 
sil s a v clrosseln ? 

F ältmaf,'1leten skall givetvis inkopplas tvi:irs över 
(parallellt med) filtcrkondensatorn . Eftersom spän
ningen över denna var 267 volt, måste emellertid i 
serie med fältlindningen inkopplas ett motstånd, som 
s~inker spänningen till 220 volt. Detta motstånd ge

nomflytes av samma ström som fältlindningen, d. v. s. 
Go mA. Spänningsfallet över detsamma skall vara 
lika med 267- 220 = 47 \-olt. Vi antaga, att vi Ila ett 
haftigt motsb: nd på 800 ohm liggande och under
söka diirför, om detta kan användas . Spänningsfallet 
över detsamma skulle bliva 

V= lx R = 55j1000 x 800 = 55 x 800 = 55 X 8 = 440 = 
1000 10 10 

= 44 volt. 
Eftersom spänningen skulle falla 47 volt får fält

lindningen en aning för hög spänning, men skillna
den är så ringa att vi kunna helt bortse d~irifrå.n_ 
Motståndet pa 800 ohm kan därför användas, uncler 
förut ättnillg att det kun belastas kontinuerligt med 
55 mA. 

6) En likströmsmottagare för 120 volts nätspiin
ning har en sildrossel på 140 ohm, vilken endast ge
nomflytes av mottagarens anodst röm, som uppgår 
till ammanlagt 12 m\... Detektorn ~ir drosselkopplad 
till slutröret. Drosselns mostånd är 5.000 ohm. Dess
utom finnes i detektorns anodkrets ett filtermots1.ånd 
(kombinerat med en stor blocklwndensator) på 10.000 
ohm. Detektorns anodstl'öm ~i.I' 2,5 mA. Hur stor är 
den verl<liga spänningen på detektorns anod? 

Först få vi berälma spänningsfallet i sildrosseln. 
Detta är 

12 X 140 12 X 14 168 
V= lx R = 12/l000 x 140 

1000 100 =100 = 
= 1,68 volt. 

Detta är ett ovanligt litet spänningsfall, beroende 
på att sildrosseln har ovanligt l itet motsti'l nd_ VI be
höva ej räkna med hundradelar aven volt i detta 
fa ll, utan avkorta värdet till 1,7 volt. 

F öl' at t komma till detektorns an od måste vi gå 
genom filtermotst.. ndet på 10.000 ohm ol::h anoddros
seln på 5.000 ohm. Sammanlagda lll,strömsmotstån
det i detektorns anoclkrets är alltså 15.000 ohm, och 
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Elel,;t1·isl.:a A./,:ticuola!/ct Skandia , Slocl.holm . Vi ha varit. 
i tillflille att prova den i majnumret omnHmlllla omformu
ren, som visat sig vara en idealisk rac1ioolllformare. S,' årig
heten med dylika omformare ligger som bekant i att få bort 
(le högfrekventa störningarna, viLka vid anviindning av 
klinsliga mottagare kunna bliva mycket besvtirande. Den 
pl'ovade omformaren av mtirket »KN», storlek 12~ VA, var 
emellertid fullt tillfredsställande i detta av 'e 'ude. Vid drift 
av en. känslig. superhet~rodYII på inomhusuntenn, med 0111

fOl'm:lr en upps Wlld strax' i ul[rheten av D1'ottaguren, kunu e 
vid mottagning '1\" en mycket svag sta tion, sftledes med mol
t.agaren VlL ma x imal känslighet, endast en 1l1';1'eket ohetyd
lig störning från omformaren f iirmlirkas. V enna s törning iiI' 
så svag, att den i vanliga fall .·akna r prakti 'k be tydelse. 

En nyhet från samma firma iI I' en bilrndiomotta gare av 
märlwt »Atwater Kent», liven ' liiml)lig som h:'itmottagare. 
Mottagaren iir en ~-rörs supel'he te rodyn m -d -lektl'odyna 
n; is};: bögtalare samt automatisk fadingkomp nsator. AJI 
s tröm tages fr~ln G-yoltsbatteri. En annan intressant nyhet 
lir ett s . le synkronur, som drives frtlll växelstl·öms näte t. Det 
senare miiste vara »sYllkroni~erat». Ett nytt ltskskyc](l av 
enklare typ m ed enba rt »gron;]{ydd» för e::; nu i marknaden. 
Det verkar fullt autolllll tiskt. .. 


S1:cnska Orian Försäljnings / I.-B., Stockho~m. Vi Uimna 
hiil' nedan lIiirmare data över <le n~'a diod-allslrö.msrörell 
a" miirket »Tungsram»: 

Typ D 41S T yp DD SIS 
GliidstrÖl1.1 .................. ...... .. , ...... . ISO ISO mA 
(JJöuspiinning ............................ . 4 1; V 
Max. växelsp. . ........ .... ............. .. 100 2 X 100 V 
~IlIx . likr.sh·öm .................... ..... 0,4 0,8 mA 
~\fn x .spänning 

katod- glöd t råd .... ... .. . . 100 l(lO V .. 

fh;enska Aktiebolagct Philips, SlockhoMn, ntsHipper 

mal'lmaden ~~tt par nya högfreln'enSl)entocler för batterimot
tagare. Gliidspänningen lir 2 " olt ocll glödstJ'ömlllell 0,18 amp. 
'l'.\'p KF 2 bar. variabel branthet. Skiinngallerspiinningen kan 
\'llra iinda LIpp till1~0 V. öninga data för rören liro följande: 

T yp KF 2 Typ Kli' 1 


.AJ).?d spänn~.ng . . ..................... .. 150 V 150 

Sl~Hl'mg.-spann. . ..... .. .. ............ . • 1;:;0 V 150 

Anodström .............. ..... ... . .... .. 3,7 mA 2,G 

Keg. gaIlersp.... .... ... .. .... ...... .. 0,5- 16 V O,G 

Inre motständ ..... .. ... ... ......... .. 0,5--10 megohm 0,75 

Branthet (normal) ......... ... ... .. l,7- 0,OOG mA/ V 1,7 

Anod-gallerkapac. . ................ . . 0,05 .H.u1' O,O~ 


.. 

F:!·i.c1:erls J(alJelt:erlc, SundbvlJerg, har utsänt en ny 1mtalog 

111' 50S, som upptager en s tOl' miillgd elektrisk materiel av 
olika slag. Av intresse inom radion äro syagströmsledningar, 
clynamoln'tc1, starkstrÖlIlsledninga r, isolermatericl, laddnings 
anordningar. Av stort vUrde liro de i katalogen upptagna 
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tabellerna ii,'cl' dynaJnolr{ul , npptngandc hl. a. antale t lind
nings,al'\'/em~, ledllillgsmolstllnd, isolationsmotstiind vid 
olika . lnirs i.-olering, Cllg<'l ;:;ka och amerikanska tdulklin

kor m. 111. 

* 

LI ktieliola.gct Osram-EZckf1'averkcn, StockllOlm, för i mark
naden regnlatorrör (mot ·tånd ' rör) till dc nya all::;trölJ1srö
r en med 200 mA glödstriim. De sa regulatorrör ba l11!lyggda 
»U rdox»-moLhhH], ,arigenom ingen skadlig ströms töt upp
kOllJm el' ,iu inkoppling nv mottagaren. Tre typer finnas: 
35- 70 V, :'5-110 V och 120- 240 V. »Drdox»-motstiinden 
ku nna liven erb å llas separata . 

* 
A .-B. Blek /milO/m, Stoel,:holm, ulslUpper i dagarna ele nya 

Valvo-rUren i luarknadell. De olika rörtyperna framgå av 
nedanstll ell(le fi5rleckning'. 

Valvo typ
Fäxclstl'ii/ll s/'ör, 4 v : beteclming 
HF-pelltod w. ,ar. bl'anllle t .......................... . AF2 
Oktod (blflllClrör) ................................. ........ . AK1 

Dubbcldiod .. . . ........... .. ... . ........... . ............... .. ABl 


Allst röms- (GTV-) rör, 200 1n.A: 

ill'-pentod (13 V) ............................ ... .. .. ... . al·' 1 

BF-pentod m. var. hranthet (13 V) .... ... ...... .. OF2 

Oktod (hlandrör) (13 V) ....................... ..... . . OKl 

Dubbeldiod (13 V) ........................ .. ........... .. "' B1 

Slutpentod, G watt (13 Y) ......... ..... .. .......... . 'L1 

Slntpentod, 8 watt (20 V) ......................... .. 01,2 

Envägslikrildare (20 Y) ............................. . Yl 

Lila·.-rör fÖl' spiinn.-fördllhh l. (30 V) ............. .. OY2 

R egula torrör (motstftndsl'ör) . ........... .. ......... . 01 

Tva\'~igslikl·il;:tare (13 V, 400 mA) ................. . FZ1 


l:iOUl synes av denna fiirteckning ba Vah-o-rören genollJ
gftcncle samma typheteckningar som Philips- och T elefunken
rören. En heskrivning ö,er de nya l'liren ,Herfinnes i april 
oeh majnnmren av Popumr R a dio. 

* 
Finna Paul PetcrN, Stoclcholm, för i marlmaclen en litng

samg:l ende elektrol1lotor med ski vtallrik, avseclcl för reklam
iindam:'il. Ett föremål, placerat pli skivtallriken, vrilles runt 
6 varv per minut ocll 1mn noggraut s tuderas från alla sidor. 

Motorn tir omkopplingsbar för 100-250 V viIxcls tröm, 
GO----'GO perioder. Motorn Imn även erhållas separat. 

* 
Alvticuolf/[Jct ].,i iuT.-ds «; Todsen, Stockholm, Ilar tillstiilIt 

os. en ny gramlJlofol1motol' av mi.irket »Dual» med typbe
teckningen nr ~O »Lnl1a». Detta iiI' en ulliversalmotor, om
kopplingsba r flit' 100, 150, 200 och 250 Y likström sumt 100
120, 120-150, 220 och 230 V ,·äxelström. Ett flertal andra 
typer finuas, bäcle för växel- och likström. 

Till »Dual»-Illotorerna tilh'erkus ett chassi med pick-up 
samt automatisk start- och stoppanordning. Detta chassi kun 
lätt pi't- och a\'monternR m otorerna. Piek-up'en har en ny 
fäs tanordning för nål en. i det endast en spiIrr p[l fram
sidan bel1ö"er fällas ned för borttagaJl'de av den an,ända 
Hålen och åtel' fällas upp föl' fasthållande a v den nya. Denna 
anordning tyckes fungera fullt tillfredsställande. I det er
1lållJla exemplaret låg magneten]ö inuti dosan, men detta 
tir givetvis endast e ll t illfiilligbet. 

Speci ellt kra ft iga »D uab)-motorer tillverkas liven, avsedda 
för h emiuspelniug. Dessa finna s för både växel- och likström. 
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SLU'l'STEGET. 
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med 1/5 av det i rörtabellen uppgivna inre motståndet ger 
endast ett mycket ungefiirlio-t värde på tran formatorn.s om
sättnings tal . ty Z opt. varierar mellan 1/2- 1/G av Ri vid 
olika pentodslutrör. Emellertid iiI' det ju biittr'e att kUillla 
räkna ut omsiittniugslalet p. ett ungefär än att ej ha en 
aning om. vilket omsiittningsta l transformatorn bör ha. 

Det enda rätta är, att rörfabrikanterna själva angiYa 
den optima la anodbelastningen i sina rörtabeller. I ur l, 
1934 av Popu lUr Hadio fanns en tabell över utgångseffek ten 
vid slutrör. där ä ven värden på den optimala anodbelast
ningen yoro angivna för olika rör. Har man blott det rätta 
\'iirdet Z op t. för ett vis t slutr ör. lmn man med tillhjälp 
a v formeln ol·an. d. v. s. enligt xemplen 1 ) och 2) , uträkna 
det lämpliga omsättning talet hos u tge ng t ransformatorn. 

Vi skola i en tredje a rtike l behandla det push-pull-koppla
de s lu t. teget. både det vanliga och klas - B-slutsteget. 

»AMATÖRSUPERN». 
Forts. frän sid. 200. 

övre isolerande del. Denna metod kan dock ej användas vid 
alla typer av kondensa torer. En annan metod är därför att 
inklämma varje spole mellan ett par lister av isolerande 
material, i lindarna bopdragna medelst ett par 1/8" skruv 
med m utter. Spolarna kunna dä fiIstas vid en a v skrnvarna 
på kondensatorerna medel t en mässingsv inkel. förfärdigad 
av en mäl> iugsplåtremsa. Man bör tillse. at t spolarna lwmma 
att sitta ungefär mi t t i 'kärmhurkarna, de tta föl' att för
lusterna skola bli vit sft 'må som möjligt. 

På chassiets undersida sättes e.n lit Il r a t t p[1 var och en 
av de nedskjutande fyra kondensatoraxlarna. (Se fig. 3.) 
Kondensatorerna r eglera s a lU il underifrån. men de behöva 
ju blott in tä llas en g, ng för alla. Hatten bör Ita ett märke, 
t. ex. en pil. I chassipliHen göres ett motsva rande märke. 
Det skall placel'as så. att dc båda märkena. det på ratten 
och det p, panden. stå mitt f ör varandra . då kondensatorn 
still' pä maximum (rotorn fullt innidcn istatom) . 

Skärmburkarnas dimensioner ä ro beroende a v de använda 
vridkondensatorerna. Burkarna böra dock ej yara mindre 
än c :a 65 mm, i diameter och 100 mm i h öjd. Om spolarna 
linda pä spolrör. kunna de lättare fästa s vid kondensato
rerna lin om de linda s på »Iuft». t. ex. medelst en fiistvinkel 
och en 1/8" sl,ffi med m utter. 

Av t ämningskondensatorn l och spolen I'3 inbyggas till
samman. med trimkonden,'atoru (om del1Ila ej f rån början 
finns pä vrid kondensatorn) sam t gallerkondell atorn C6 och 
gallerItiekan R 5 (av misstag be lecknad RG) i n skärmlåda, 
synlig i vi.in~tra vinjettbilden samt streckad i monterings
planen (fig. 2). Denna Iflda li:an nitas amman av 1 mm 
tjock aluminiumph'it eller hoplölla s av 0.5 mm tjOCk koppar
pl å t. D n kall vara bel t sluten även på undersidan. men 
manö\'er tathet u tgör ena yiiggen. Ett hål upptage.• så att 
man med en .ln :nvm jsel I,an lwmma ft t att inställa t rim
kondensatorn . Spår upptagas för ledningarna från återkopp
lingsspolen samt från galierkoudensatorn och gallerItiekan. 
så att skiirmburken kan anbringas på flin plats. då motta
ga ren ii t färdigkopplad , 

De f les ta motstå nd och blockkondensatol'et" ä ro monterade 
på chassiets u.ndersida . l ateriel tm bryggor för montering 
av småkonclensatorer och mo' bl nd kan rb ll. lIas från A.-B. 
Ingeniörsfirman Fototon. Horn gatan 65. Stockholm. Dylik 
montering underlättar i hö" grad a rbetet och gör det hela 
snyggare. Motstlll1den och kond ensatorerna fastldU mmas helt 
enkelt medelst löd trådarna vid isolationsbryggan. i vilken 
hål fU1l1as borrade. Bryggan fästes medelst bultar ocb av
ståndsstycken vid chassiet. 

Skiirmade ledningar äro i monteringsplanen antydda ge
nom str eckade linjer på sidan om ledningen. Glödströms
ledningarna ä r o ej u t ritade. Rörhållal'll>1s glödtrådskontak
ter (X-X ) parallellkopplas inbördes medelst en dnbbel
ledare, 'om föres t ill nätaggregatet. På grund av att den 
sammanlagda glödströmmen är riitt stor. mås te en grov led
ning (minst 2 X 1.5 mm") användas. Bäst ä r att draga en 

sär skild clnbbelledure till yarje rör. Denna lmll dl\. vara 
2XO.75 mm'. Vid utgången frän chassiet a nslutas alla dessa 
ledningar till en enda grövre dnbbelledare (2X2.5 mm!) , som 
leller till nätaggregatet. 

Iniista nUillmer å terkomma vi med en redogörelse över 
mottagarens injustering samt anvisninga r över. h ur e\'en
tuelIt upptriida nLle svå righeter skola uppklaras. 

I monteringsplanen ha nflgra beteckningar råkåt bliva 
otYdliga. niimligen de pii. motstånden och kondensa torerna pä 
isolationsbryggan upptill i fl" . 3. Lämpligt är diirför att med 
en blyertspenna inskriva dessa beteclmingar på monterings
planen och ~iitta pilar in till resp. motslånd och kondensato
rer. Dessa i\1'o i ordning f rån väns ter till höger på isola
tionsbryggan : H12. HI3, CIO. !tt.. 17, Ihr., H16. C2t, RIS. C22. 
R19. H20. C23. övriga beteckninga r. som blivit otydliga. kunna 
lä tt iden tifieras med ledning a v kopplingsschema t i fig. 1. 

I matCl'iell.istan äro en del kondensatorer med lägre värden 
än 0.1 ,uF angivna som indnktionsfri:l , emedan även små 
kondensatorer nu kunna erhå lla s i induktionsfritt utförande. 
Viktigast lir emellertid att kondensatorer på 0.1 I',F och 
mera verkligen iiro indnktionsfria. 

ENKE2L MOTSTANDSMÄTARE. 
Forts. från si(!. 201. 

efter vikas de båda l1iilfterna var för sig dubbla. varvid man 
får fyra sammanhringande delar pil vardera 8 ohm. (Träden 
Hlr ej ayklippas.) Man fortsätter att vlim de nya delarna. 
tills man hal' trådE'n uppdelad i ej mindre än 16 delar. var
d ra Pli 2 ohm. Alla de vi.kta ställena måste vara skarpt 
marl{erade, Kan man ej från början fi't en tråd på 32 ohm 
uppmätt. tager man r eda på motståndet per meter. vilket 
vid den i modcllinstrurnentet am'ända tråden var 10.2 ohm. 
Liingrlen pi't hela träden skall dö. vara lika med 32/ 10.2 = 
3,14 m, d. Y. S. 3 m 14 cm. 

Nu vidtager kalibreringen. 1\10lståndsmiitaren upp tättes 
(inriktas) så. att lwmpassm len. som ä r synlig g nom en 
avlång l1tskä rnin .... i locket. instä ller sig parallellt med 
den ovan omtalade nollinjen. Inga mUtIlingal' kunna utfö ras, 
om ej kompassnitlen. då knappen K ej Ur nedtryd:t. intager 
detta Higp. N1l inkopplas 1/ 1G al' den nyss behandlade mot
ståndstråLlen. helst ett av 1/lG-styckena en bit In på tråden. 
så att man har möjlighet att göra anslutning utan att för
kor ta det styclw. som skall mätas . Om (let filln~ hål i kläm
skrununa. l,;:1n sjlilva motstilndstråden dragas genom de,;
sa . I annat f a ll använder man grova ledningstrådar med 
krokodilkHill1mor i ända rna. 

Då 1/ 16-s tycket. som ä r på 2 ohm. är inkopplat, slutes 
s t römbrytaren S. Dessförinnan skal! omkopplaren vara in
ställd llä mätom rå det »1». Man trycker nu ned knappen K 
och vrider på ratten till reostaten. tUls kompassnålen åter 
instiLller s ig P'l nollinjen. (Genast man tt'ycker på K. gör 
nålen u tslag'. föl' sil vitt ej reostaten råkar vara rät t in-
Wlld från börj an.) Då man fått nå len på nollinjen. sätter 

man med en blyertspenna ett streck pä reosk'ltens pa pp
skala mitt för pilen Pl remsan och skriver en tvåa vill 
strecket. ty det uppmätta motstltndet är ju p[1 2 ohm och 
omkoppla ren står p li. »1». prl samma sätt fortsiitter man 
med tyå, t r e. fy ra o. s. v. 16-delar och avsätter på skalan 
4, 6. 8 o. s. v_ ohm. ända till 32 ohm. om reostaten går så 
111 ngt. 

Sedan de tta är gjort. indelar man skalan noggrannare 
medelst en passn re e ller en pappersremsa. som göres lika 
läng s,om av tå ndet mellan tviL delstreck och sedan vikes 
dubbel. ev. fyrdubbel. varvid graderingen' blir på 1/2 ohm 
när. 

Mätonwtlden. 
I modellillstrumentet är a nvänd en reosta t pä c:a 38 ohm. 

mcn en pi\. 30 ohm ii r lätta r a lt få tag på och g r lika bra . 
a tt auvlindn . Ju större värde det variabla motsU'Lndet har. 
desto -törre mots tå nd kan man mil ta , men man kan i gen
giild ej mUta ii smu motstånd. Har R I (N) t . ex. ett \-ärde 
av 1.000 ohm. kan man miita motstånd upp till 1 megohm. 
Dock bör blir påpekas. att högsta rnlitområdet alltid är 
mindre noggrant än de övriga mlitomrädena, beroend · på 
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s,>årigheten att tillräckligt exakt uppmäta det lilla stycket 
7- 8 av motstilnc1stråden Re. 

l\nitområdena vid anviincJande av variabla motstånd med 
olika värden framgå ny nedanstående ta bell. 

Omkopplarens I l\Iiitområde i ohm vid 
läge Rl=30 ohm I R, = 200 ohm I RI = l.OOO ohm 

O,ol 0,3 2 10 
0,1 3 20 100 
1 30 200 1.000 

10 300 2.000 10.000 
H)() 3.000 20.000 100.000 

1.000 30.000 200.000 1.000.000 

Samtliga mätområden vid t. ex. RI = 30 obm gå något 
in i varandrn (»överlappning») . Kommer ma n blot t ned till 
1 ohm med 30-ohms-reostaten, bliva områdena: 0,01-0,3, 
0,]-3, 1-30 ohm o. s. v. 

Kalibreringen, som före tagits på miitområde »1», gUller 
för aLla de övriga miitområdena. Använder man en reostat 
på t. ex. 200 ohm (eller en potentiometer pil. 200 ohm, kopp, 
lad -'om reostat) som R" kan man utföra kalibreringen på 
samma sätt (medelst 'n trtld pil. 32 obm, varav blott 20 
ohm användes vid lm1iureringen), blott omkopplaren instiil
les på »0,1» i stiillet för »1». Heosta ten.s skala graderas då 
från noll till 200 ohm (200 X O,l = 20 ohm). 

Som förut nänmts, kan det ovau beskrivna instrumentet 
ej giva någon högre grad av noggrannhet, men vi tro dock, 
att många amatörer skola ha både ny t ta och nUje a v att 
bygga detsamma. 

ALLSTRÖM; LOKAL 
Forts. fräo sid. 204. 

stånden är i monteringSIllallen tänkt utfälld vid sidan av 
chassiet, medan den i verkligheten är monterad i sned ställ
ning under chassiet. (Se tig. 3.) 

·l\fodellallparaten är sä utförd, att chassiet är isolerat från 
nätet. Då mottagaren givetyis är [Lysedd att inbyggas i en 
låda, har det ingen betydelse om cha iet är splinningsfö
rande eller ej. Vill man ha chassiet isolerat f rån nätet, måste 
man anvHnda speeiella elektrolytkondensatorer, va rs minus
poler ej stå i förbindelse med konden ·atorh51jet. Dylika kon
densatorer ha Uyell använts i mOdellapparaten, men de torde 
vara sI'[lra att uppbringa här i landet. DärfUr förenar man 
Uimpligen cbassiplåten med nätets minuspol, varvid elektro
lytkondensatorer a \7 vanlig typ kunna anviindas. Det går 
emellertid lika bra m ed vauliga kondensatorer, ehuru de 
taga större utrymme i anspråk pli chassiet. Om man vid 
drift på liks trömsnät eventuellt vill spara in på liluiktar
röret, kunna elektrolytkondensatorer ej användas på något 
ställe i mottagaren, ty råkar man vända proppen fel i vligg
kontakten, bliva des "a kondensatorer fördärvade. Likriktar
röret gUr, att ..·trömmen ej Iwmmer igenom, då proppen vitu
des f el, varför elektrolytkondensatorer kunna användas även 
på likström. 

Rören i denna mottagare äro de nya alls trömsrilren för 
200 mA glölls tröm. Som redan omtalats i PopuHir Radio ha 
(lessa rör Rocklar av helt ny typ. Vidare är styrgaUret ho~ 
de 'sa rör förenat med toppkontakten, utom vid dioden, där 
anoden ä r ansluten till tovpkontakten . (Dioden har som be
kant intet styrgaller.) I yigne ttbilden ses f em r ör, av vilka 
rlock ett är r eguJatorrör (motståndsrör) och ett lil;:rildarrör. 
De tre övriga äro diod, liigfrekvensrör och slutrör . Mottaga
ren mots"arar ungefllr ifr. ga om kUn lighet en yanlig 2-rörs
mottagare utan ä terkoppling. Diodröret ger ingen som hels t 
förstärkning. Å al1dm s idan är detta r ör billigt i jlimförelse 
llled dc övriga rörtyperna. 

A 'llstiim nin.l18Spolens tiUv erknin.l1. 
Då el 'n beskrivna mottagaren blott lir avsedd för mottag

ning av lokalslinclaren, behöver den endast göras för e tt våg
längdsområde. För området 200-550 meter lindas spolen pii 
ett rör med 40 mm diameter och 100 mm Hingd med 80 varv 
isolerad trflc1 av omkring 0,3 mm diameter. Tråden kan "ara 
,-ad som finns tillgängligt, antingen enkelt eller dubbelt 
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bomu!lsoll1spunnen eller dubbelt s ilkesomspnnnen. Är den 
dC~ 'Dtom emaljerad, lir detta Sll mycket bättre. Lindningen 
påbörjas 5 mm frå n spolrörets övre ände. PTimlirel1 lindas 
med sallllna tdc1 ett par millimeter nedanfiir sekuncUiren och 
har '10 varv med uttag efter 20 varv. ÄnLlen ni'it'mast sekun
dlirspolen am;lutes till jord, d. v. s. till »minus» på nätet 
elle r till chass ie t, om detta stå l' i förbindelse med nlitet. 

Skall mottagning i stället ske på långvåg (för dem, som 
ha Uotala Iler Boden till lokalstationer) , får man göra en 
annan spole. Enklast är att liigga två honeycombspolar (utan 
socklar) prl varandra , va rvid den ena blir primär och den 
andra sekundär. Varvta len kunna vara resp. 100 och 200 
il 250. PiL IDO-varv 'polen gör s ett mittuttag. Den färdiga 
spolenheten monteras vid panelen, som iiI' av isolerande ma
teriltl, och bör ej komma alltför nära plil tchassiet. Isolatio
nen mellan de tVll spolarna kan ll.stadkommas medelst en 
tuun skiya av isolerande material. 

Den ovan beslui.-na spolen för mellan"flgsområdet hör ej 
till de allra effektivaste. Bäst är en svole av lågförlnsttyp, 
m n en ~ndan tager å andra sidan större utrymme. 

Materielen till bryggor för montering av motstånd och små
kondensa torer kan erh•.dlas från A.-R. Ingeniörsfirman Foto
ton, Hornsgatan 65, Stockholm. 

Mot.·tåndd R,o i h\rlningen till slutrörets galler bör hel t 
mon teras sil. närR gnllerkontnkten som möjligt , d . v . s . intill 
rörets toppkontak t. I modellapparaten har detta ej visat sig 
vara nödviindigt , men aken bör clock p1ipe.ka . 

?lToffi ta ndet TI'2 och kondensa t orn C,4 iiro e.i nödyii.ndiga, 
Sil fi nart e j anod 'piiuuingen pil slutrure t övers tiger 200 volt. 
P å likström finns ingen risk hlirför, men på vä.xelström 
kan allodslllinllingen bli va högre, om C17 göres alltför stor. 
Bäst är att kontrollmäta anodspänningen, då mottagaren 
drives från vlixelstrUll1snät. 

KOlltakthylsorna måste noggrant isoleras frän chassiet. 
Potentiometern R3 milste ha isolerade axlar. Detta gäller 
iiven nidkondellsatorn C4. Med isolerade axlar menas här, 
a t t axlarna måste "ara i~ olerade även i förhållande till 
chassiet. S tora h i\ l kunna upptagas i plåten för detta ända
m~ll. Nä tsladdcl1 . kall vara rund gllmmikabel (tvåledare) . 
Flä ta d ty, ledare få r ej li.ingre anylinchl, . 

I ma teriellistan Uro som vanli gt pr ovspänninga r angivna 
för blocldwndensatorerna (för eleklrol~' tkondensatorerna ar
betssplinningar) och belas uingsvlirden i watt för motstån
elen. Kondensatorer med högre prov- eller arbetsspänningar 
och motstånd med högre uela stningsvärden än som angivits 
i m a terielIi ta nkunna u tan vidare anvlindas. De angivna 
värdena böra emellertid ej gärna underskridas. De konden
satorer, som i materiellistan sakna uppgift om provspänning, 
äro sådana, som i mottagaren ha ingen eller mycket obetyd
ligplirming pil sig. Här kunna alltsä lilrlre kondensatorer, 
som amatören har liggande, anvlindas, men de måste givet,'is 
va ra felfria. 

SImlle en isolering av ehassiet från nätet på grund av 
uppkommande nlitbrnm vi sa sig vara nödvändig, måste elek
trolytlwllllensatorerna monteras på en brygga av .isolerande 
ma terial. 

ABC. 
Forts. fräo sid. 205. 

anodströmmen var 2,5 mA. Sammanlagda spänningsfallet 
blir alltså 

2,5X 15000 
V==IXR= 2,5/ 1000X 15000 2,5X15==37,5 volt,

1000 
räknat fr[lll sildrosseln till anoden. Totala splinningsfallet 
blir lika med ],7 + 37,5=39,2 volt. Under förutsättning att 
detektorröret~ katod är ansluten direkt till nätets minus
pol, iit· den verkliga anoclspänningen på detektorn lika med 
120-39,2= 80,8 volt eller avkortat lika med 81 volt. 

• 
Efter som de ovan angivna problemen behandla rätt kom

lJlicerade kopplingar, har man s tor nytta av att på ett stycke 
papper med ledning av de llim.l1ade uppgifterna upprita 
kopplingarna i fråga . Man fiir därigenom en bättre över
blick av problemen. 

Nordisk Rotogravyr, Stockholm 1934 
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Grammofonmotorer ))Dual )) 

för inspelning och återghnin g 

Typ 50 Universal Typ 55 Växelström. 

komplett med pick.up, auto. komplett med pick. up, auto. 
matisk ig~ngsättning o. stop p, matisk ig ngsättning o. stopp , 
30 cm tallrik o. övriga mon. 30 cm tallrik o. övriga mon. 
tagetiIlbehör. taget illbehör. 

Pris Kr. 100. P ris Kr. SO.

General
agenter : Å.-B. Nickels & Todse n 

stockhollD. C Telefon 1016 to 

Köp Kvalitetsbatterier 

iBtt!,~ex 1!xi~e 

Torrelement Ackumulatorer 

Ma rknadens förnämsta 

BUSCK & CO. A.-B., GÖTEBORG 
Telefoner :l06 20. 30720. 396 9:3 

t-ikkiiuJig. ~ie- r,c,4 &&ic~ 
tillverkad av T ransformer Corp . of America 

6. rörs superheterodyn med automatisk fa . 
dingutjämniog. Drives h elt från bilba tt e. 
riet (6 volt). 

Pr is komplett med alla erfo rderliga stö r. 
ningsskydd Kronor 325. 

Återförsäljare antagas. 

Tjernelds Radio Sveavägen 139 

Telefon 382001 STOCKHOLM 

NATIONAL RADlORijR 
lJöG KnUTET 	 L.\G.\ PRISER 

BR 4 M.OTSTANDSROR . . Kr. 3 : 25 

H.W. 30 LlK RJKTAR ROR . . » 41
ACHP 4 HÖGFREKVENSPENTOD . » 9 :50 
D. P. 4 HöGTALARROR • . . . » 4 : 

ACDS 4 BINOD . • » 9:50 


V i s,lnda g rat is våra rÖ l'= samt realisationsp ris= 
listor med massor av billiga radi 'Jartiklar t. ex.: 

{. pol. hög talares)"st. 4:50. 3.gang kond . IT'atchad 7: - . Pick ·up, m juk 
ton 7:50. Växelstr..transfo:m. 8: - . Dresse!. 30 H y 1: - . MotsU nd 0:35 . 

NATIONAL R"DIOFJ\BRIK " Kungsgatan 53 
.\.. d . STOCKHOUI 

VALET AV H" G· 
TALARE ÄR VIKTIGTI 
En god radioap
parat kräver en 
för tklassig hög
talare. B & O hög
talare återger alla 
toner och in tru
ment naturtroget. 

B & 	 O är den 
rätta 

Begär hos Eder hand
lande radioartiklar 

frdn 

BANG & OLUFSEN A/S 

ST RUER 
Tel. StaL. 6 

KÖPE NH AMN 
Toldbodvej 14. T el. 8895 

Typ D. T . Likström 110,220 V. 


Typ D. T. Växelström 127/220 V. 




•I serien 

Populär Radios Handböcker 


Ifyll nedanstrtende kupong (eller skriv av den) 
och insänd beställningen till närmaste bokhandel 
ell er direkt till 

Expeditionen av 

POPULÄR RADIO 

(Nordisk Rotogravyr) 

Sveavägen 40 

Stockholm 
Postfack 450 Postgiro 940 

Från 

eller e p. a \' Populär Radio, Postbox 450, Stock
ho lm , beställer undertecknad att sändas mot post
förskott: . 

ex. Radio på nätet, kr. l: 50. 

ex. Amatörhandbol,en, del JI, kr. l : 50. 

ex. Selektiva mottagare, kr. l: 50. 

ex. Tonlwn-ektion, kr . l: 50. 

Namn: . . ........... ........ ...... ..... .. . .. ........... .. .. ...... .. 


Postadress: 

finnas fortfarande att tillgå följande för 0110 

radioamatörer oumbärliga uppslagsböcker: 

Radio på nätet. 
En orienterande överblick a.v nätanslutnings

apparater och med dessa sammanhängande pro
blem. Av civilingenjör Tord Bohlin. Ny uppl. 

Ur innehållet: Allmänna synpunkter . - Nätan
slutningsapparaternas koppling och funktion. 
Apparater för växelströmsdrift. - Likströmsap
parater. - Kompenseringsanordningar. - Spän
ningsreglering. 

Amatörhandboken, del II. 
(Del I ut.såld.) 

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

Ur innehållet: Elel<tronröret. - Data i rörta
bellerna. - Pro\'ning av emission och vacuum. 
Dimensionering av mottaga r och förstärkare. 
Förstärkning per steg. - Nii tanslutning. - Enk
lare pro\' och miitningar. 

Selektiva mottagare. 
En redogörelse för möjligheterna att uppnä stor 

selektivitet med enJda detektormotta.gare. Beskrh' 
ning av superheterodynens utveclding. Av ingen
jör W. Stoclmtan. 

Ur innehållet: KilnsJighe t och selektivitet ge
nom återlwppling. - ;\Ijuk terkoppling vid växel
strömsmottaga re. - Ljudkvalitet. - Stor selekti 
vitet med enkla medel. - Supel'heterodyn eller 
rak mottagare? - Den moderna supern. - Väg
ledning ,id mottagarbygge. 

Tonkorrektion. 
En redogörelse för toulwrrel>tionens gl'Under och 

pra,l,tiska tillämpningar. Av ingenjör W. Stockman. 

Ur innehållet: Vad är tonkorrektion. - Selek
ti\'itet och ton korrektion. - Tonkorrektionens be
rättigande. - Tonkorrektionssteget. _ Några 
praktiSka försök med tonkorrektion. - Resemot
tagare med tOllkorrektion. 
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