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I detta nummer 
referera ;; de stora !'t1dioutstiillningarnrl i London 
och .Berlin, ,Uka i år erhjUdo Msldlli g t a v intresse. 
KilgOll televis ion visades ej pa Lonc]OIl-utstii llningell, 
men i Berliu hade man vidta git ollliattallllc åt
glinler fiJl' a tt I,ulwa "isa telev isionens senaste 
lau(hinlllngnl". Vi återkomma i nli"ta 1111lllrner niir
ma re tiU denna snk_ 

J' l'lin och med detta numm er införa vi en stitende 
teknisk revy, i \-ilkcn a lb bet.yd(·1scfuUa ny heter 
l)ii !'t1t!ioomn"ldet skola I.!chantllas. I detta llllmmel' 
retlogii res I.!l. a. för llyheter, som fra mlng-t s a \' (le 
:.llllerikanslm ra dioingcnjijrerna "id i'trsmUtet inom 
Institut e of Hadio Engiu 'ers_ 

']l ill alla !i:nlrlalspre.numerl1nter komma att ut 
s iilldu ;, per~on1iga postgiroinbetalningskort, metl 
vilka prenumeration kan ske portofritt. för sista 
knlrtalet i :"tr. Alla pren umeranter liro ber[ittigacle 
a tt till billigb.etsp ri set :35 öre rekvirera första liden 
av Populär Rndios Ra dioLexikon, som heriikuas fö 
r e ligg, ftirdig i oktober mllnl1tl. övriga delar a v 
detta verk utkomma en varj e kvartal och el"b.ållas 
a y prenumeranterna på samma villkor. Detta 
Radiolexikon, som är det första i sitt slag i Sverige, 
innehåller utförliga förklaringar pi\. alla radiotek
niska ord och uttryck. 

PopullLr Radio. 
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S =·songens 
största schl,age,r 

r 

G l obetro t te r : 

128 E G-rÖI' S uper!Iceterody n.. :3 dlgliing'[I ~ banll 

Hi---55 ; J ' ''>-·-5ii~ ; ,i{, :t.140 nI. 

143 

341 

342 

381 

104 

108 

109 

den lG---5;:;; iiG---l ,;i; 

2.140 m. 
l 'Ui-G;);-): 

Radiogrammofon med ll u tomilti'k skil'
hy tare. :\lo ltagaren sam ma fiOIll 143. 

Radiogrammofon med e lf'ktri "k gram
mofon. :\Iottagart'u S:lm Illa som 14:{. 

RadiogranmlOfon 
12-ror S up rheterodYll ., 5 n\ gläugrlsområ 
den 7---16; 1\3-55 ; 55---1,5 ; 1 75--·555 ; 
735-_.140 Ul. med au toma ti sk skil'hyta re 
oeh ill~pelnin gsanoIdnJn g fö r gralTlll1ofon
"ki"or per mikrofon cH er dil' t-'kt f ör upp· 

tagnin g a '0 ra dio!ll·ogra m. 

Bilrad iu 5-rij r su pe r , 3,5 ' H l tts utgång. 

~amma som 104 mt'n med ;;eparat hög
talare. 

Bilradio T-rör s uper 6 \\"a tls n tgång m'ed 
separat högtala re. 

A.-B. RUTHS RADIO 
Norrlandsgat 2. Tel. 231215 
STOCKHOLM 
Atertörsäljare antagas där vi 

icke äro representerade 

N !la. 1I IO tl((O(( I·C. 

Radioja.l!r ik cn [,1I:I:or A .. -B ., Mo tala. , h ur i [Ir u tk ommit med 
t.yenlle nya s l1perhe terodyner , vilka fin na s dels för viixcI
ström, <I el s n ir allst r öm. :\Io(]ell 77(, D W , en 4-rör8 ylixel
~ t röm8su per , ue"lui\" es på a Ullat ;:;t.ii l1e i det ta nnmmer. lIlo
Ile lI 775 DW [ , ii r ll1 0ts va ra nde fö r :l lls t rÖm. Den ä r Iil,som 
samtliga , r e t >; L u xor-m odeller ut rustad med a me rika nska 
rö r . I 77i) D W a lwiilllla. · HjljllJHle r ö r typer : 6",\ T, GD6, 75, 
43 och 25YG. ~[o tta"arcn li l' ol1l lw Plllingsba r i sex s teg för 
,I lla fö rekommund nä tspä nn inga r . 

~[()dL'l1 77H ]J \y är ('II ~t ii rr ' " ii" ·1.· lr ii ll ls ~ll11e r med fem rör 
(exklm;i\'e likr iktarrör) . Ant a l t stiimk l"etsa r ä r summa som 
bos 775 D ·W. D et tillkomua extra r öret all\"UIHles som li ög
l' r cl"'en fUr ~Uirkare filre bla nda rröre t , som ilr en llep tocl 
(GAT) . Som mellanfrek yensförs tii rka l'e tjUnstgör pen tod
(lelen I ell d ulJheldiod-pen tod (6B 7). Den ena clio(]s t. r ä clwn j 

sam ll1 a rör tjUns tgör som detektor , den andra anYlindes f öl' 
a s tadkomm a nde av förd rÖjd a u toma ti sk ,oolymreglering. L å g
fl' eknm sfii r s Uirkaren ä r en ~ ldirlUga[[el'jl e.n toll (6e6) 0('11 

s lnlröret en kra ftpelltod (42) . 
Mtämk retsar och öITiga deta lj e r ä ro fl am ma som i 775 

D W, men 776 DW ha r iii-en e tt -o r t vdg~olllråde mellan :!O--
GO meter. Mottaga ren hm' ..- ida re en a nordn ing för lj udlös 

L WCO i"S 5-rÖ1"8S lIpC", m oclel/. 7IG Dl!'. 

a vsWmning, ::;om vi ll iivergå ng m el1an s tati onerna block erar 
lflgfrek \"(~n srö rets galler . Äyen för :;tatioll e r, som äro alltför 
svaga f ör att yara njutba ra, iir m ol taga re ll blocl(er ad. Emel
le r t. id ka n a nor dningen urkopplas, om sii önskas, genom in
sk j u tning a," \·olymratten. Den inkopplas alltså genom ut
(l ragn ing a " (lC'l1lla ra tt . Uottaglu en ii r fö rsedd med en in
llikatorgli mlampa fö r a ys tiimningen. K ä nslighe ten ä r enli gt 
uppgift ca 3 ,IlV. 

Moll ell 77iDW[, li r lika fl.iJ"egåellde men u tfiird f.ö r »a ll 
s tr lim». Den saknar indika Lo rgliml a l11va samt a nordning fö r 
Ijud1i5s a,"~ täIllning. För ul1pnftenll e a v ;;törre ljudstyrka på 
Il g~piind a n iit har !J1otta garrm fö rsetts med tV'1 parallell
k opplade kl'flftpentodl' r ( 4~1) i slu ts teget. 

Nät t 'r(/.n.~fo1"m(/.tO/-er, dr08~la 'i" , l ,zrJ.fr ckvcl1s t r ans!or m a l or cr . 

E lek tro t ekniska. Y crksta.den, Jno. C. B. H ansson, A I.:arp. 
har u tkommit med en ny prisli ~ ta, T 80. Denna omfa tta r 
nU ttra nsformatorer f ör motta ga re (transformatorer f ö r a me
rika nska rö r tilhoerkas med kort le "era lls titl ) , Iikrikta rtra ns
formutore r för riir- neh koppa rlikriktare, däribla nd typer , 

Forts. Il s Id. 223 
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N:r 9 15 SEPTEMBER 1935 7:e ARG. 

Från 
London 
och Berlin, 

londonutställningen 
Av civiling. Mats Holmgren 

F
öl' tionde gflllgell har' den engelska radio
indnstricn hållit den gcncralmönstring, som 
i augusti varjc ttr hålles i Olympia. Besökru'
anh Jet hal' sedan 1t/25 ~tigit från 21 800 

personer till 25li 000, och llut,l let utställare var i år 
163 mot 58 föl' tio år sedan. Sedan 1934 har besöks
Riflrall ::;tigit med 13 0/O• Förutom fabrikanterna 
hade (·tt trettiotal i:itölTe ilterJ'örsäljare sina stånd 
ptt mii ' san. 

Vidarc fa ons en särskild avdelning, där dct cllgcl
::;ku post- och telegrafvcrkct förde propaganda, spe
ciellt mot r'adiostörninga , samt en annan del, där 
det engel:o;ka rUlldrauiobolagd framvisadc för all
mänheten intressanta tekniska detaljer. 

N ya mo tt (/,g(/,t'e. 

De nya mottagarna kuulIa knappa"t sägas repre
sentera någm stora och omfattande förällllringar se
dan föregående år, men glädjande IJOg märker man 
(~ O tYlllig standardisering a v typerna, i det att de 
flesta fabrikerna lagt upp gallska snarlika serier av 
modeller. Å.v antajet apparater, som säljas, är i runt 
ial hälften batteridrivna, och av den nätdriyua hälf
ten är omkring en femtedel allstl'Önlsmottagare. 

Något större antal enkretsll10ttagare kunde icke 
uppletas, medan den raka trerörsmottagal'en med två 

ellcr tre kretsar stigit avsevärt i popularitet. Genom
gående kunde man märka, att selektiviteten hellre 
ökats med hjälp aven extra krets än genom iniö
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Supel'het , o(/vnm oltaoat'c i elen lä {J'l'e pr-iskla s8cll . 'Pill ä in 
stel' nm sta (,in1tsskalan fi1ln es en (l V8tiimnil1 gsind!"'a tor. 

rande ;w spolar med jiil'llkiil'IlU, I spolal'ua var i dc 
fles ta f ; Il lindn ingen UtfÖl'i! med li rztl'åd. Super
hetel'odyncn var g iretl"is mes t l'l~presenterad. Som ny 
modell tl ppvisa de en hel rad fir mor en t r eI'ö rs upel' 
med blaJl dan'ör , m ' llanfrekveusföl' sJ}i rka l'e, det ektor 
och slll l1'ör. De tektorll \'ar a utingeu ::;arnm a noyggd 
med m cUanfl'ek ve u röret eller med de n ext ra »bra ntn» 
sln tp en t cden. I j timföreba ~ me(l föreg; emIe å r kunde 
ma n komtatcI'a, at t anta let stora Sllp l'Hr med G till 
12 rör ö -a t. 

Variab el selektivitet, 

Engel::: mä nnen tyckas fii st a stort av~eenl! e vid mot· 
tagal'llu}i ljndhalite t , och detta ha l' tagit s ig uttryck 
där i, aU d en varia bl a seh'k t idteLen i ; r fu llstiinf!igt 
sl agit ih l~n om . :h e11 i några ,.törre r a ka a pparater 

P lln /rör 8 811 perhet 'l'o llyn m ed. or ig incll cJ.:f cr iör . 

llled fy r n elIel' än nu fler a avstiimda kretsal' k unde 
man finna (! enIla nya fi J1 e ~ i-' , I de fl esta faUen hade 
man inslu'tinkt sig til l a it lltl'iir a llelek t. iYiteLS\'aria , 
bOllen genom en fiil' iindel'lig koppling i mellanfrekven
sens ha ndfiIt cl' , men m{\nga ex mpel lunnos ä \'en, diir 
förselekti on en. kl'et ::;a\' förseUR mell Hll'iabel dämp
ning ell er någon lags omkoppling', På et t pur s törre 
mottaga re var det hela dessut om kombinPl'at med en 
anordning- föl' bpgl'iill sning av det h gfrcln'cnta ton
o!l1f{ulgel. Selcktivi tc1.skol1t rollen Il ade i allm ~i nhet tre 
eller fy r a Higen. 

i l l lni-[J S11l ottag(l./'e, 

P tJ. gnuHI a v a t t l'l:-gd ouucl na l'u gelska l.1t ::;änduing
a l' numera ske J1 ~ k01'h-iig, Il a r ett mycke s tort antal 
mottagal'c fii l'setts med et t eller fl er a kOl'tl'ltgsom
1't[(1<> 11. I lIl ttuga, fall har man llÖj t sig llw (1 a t t enda.st 
utöka spolsys temet med en sa t. kor t vi'tgsspular och 
förse in si ii. llning ';l'a t i<>ll med cn extra finins t ~ilJn ings

a nordning för at t kOllll11a ifrä n saken sI\. billig t som 

A vstämn i-nY8skala till rael-iO!7ratnm of on m ed t1:å karlvår/8m/!
l'aelen, K ortvä.usskal onw. li(!(J (I. närm ast perifcrien och bliva '1' I'e mo ttaga.·r c aV li/cra. ol'il7 inell än v ack er mndell. De t 'Ud 

därigcn om tyd7ifJa . tm vän stcr !ta (/001. 8tOI~a. och tv dliga. sfaUon.sskalor . 
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.'lIIFI!YIiI'W/ /ayare '/lied 8epm'ata (tt;stiimnin(}81/,llOrdnin(Jar och 
sepa HIt 8kala Nr lwrtvr/q, På mellan- och lån(Jvå,q fJår 
lIJ)para/c ll S"nl, »/'(17,;» motla,(ja'/"e. på korlt;åq 80m super· 

helerodlln , 

mijjligt. I andra fall däremot har man verkligen 
ansträng t sig föl' a tt få god kortvågsmottaglling. 
S.\lUlHla yoro i en mottagare vridkondcJlsatorns fasta 
>,YHtem l1PP,lelade i tvenne, där de minure delarna 
med e.n maximikapacitet på 150 ftftF användes vid 
de båda kOl,tyågsDilllden, mcdan hela statorpaketen 
yoro i fnnktioll på de nll1liga banuen. En annan 
apparat hade dubbel frekvensomvanuling med en 
mellanfl'('k\'ens på 1 600 kc/ s och en på 80 ke/ s. An
märknings\'iirt var att man 1 flera fall utnyttjade 
högfrekyensförstärkningen före blanuart'öret även på 
kortvåg, En firma levererade kortvågsdelen som en 
siirskild supertillsats, hopbyggd med en ordinär mot
tagare i SHIlllua låda. Kortvågstillsatsen säldes även 

i:icpurat . 

Tyst (wstiimnin,q . 

Ett ganska stort antal apparater, iiven mindre sä
dana, hade försetts mcd någon slags anordning föl' 

BlcktrodYI!{lmi;;k höylalare m ed. en ex tra, mindre kon tur de 
höqrc frekvenlicnw, 

~u,tadkol11mande av mindre stör,ningal' mellan sta· 
tionel'lla, där automatiska volymkontrollen icke fun
gerar. I enklaste fall voro apparaterna sålunda för
sedda mell en anordning för nedsättande av 
känsligheten. r de mera anspråksfulla apparaterna 
anviindes det kända systemet att vid svag eller ingen 
sigllalstyrka låta detektorn eller lågfrekvensröret 
vara blockerat, vilken blockering sedan kunde läsas 
upp ay den automatiska volymkontrollen vid till· 
räckligt starka signaler. Tyenne fabrikat visa 1 detta 
fall snarlika kOllstruktioner. En push·pull-dioc1detek
tor anviindes och tillföres nc"a tiv spänning gcnom 
spänningsfallet över ett motstånd, genom vilket 

~' If c!cktn)!/ !I/W lILi ,~I,: höyla[a/"e !lied, ;, 'I1. rt/polen 'inby[Jql,1 tra lt

,Ifanöverol'qal iiI! mottaqal'c med a,vs l ån.ds l1wnöv r el· inq, An !tÖff ta/rue jii/' d c hÖ!J)'(; frekv enserna , De 1111.(/(1, höqla.lar8!1stc
lJril1,q1l8 t , på 8tolkonnen och förena8 m ed. els t en kabel '1II en Jw -var sin t;utymkontrolt och lil,:ilda, 1I1lSllltni1'1f/1iv 

m ed t/!.ottaq(l1'ell, kontal"ter, 
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TR"TT 

KON 

PERM 
MAG,.,n 

VITMETAL.L, 

ME:"1BRAN 

,lL({f/llctS,l/~ II:md Ull (l ca "!la dU/IV cllluqta/arCI/ i qCliolilsl;;iir
'/lil'fl, Tra ll ,,'j!l/iIliIrcil~ /alöl rijIn8po/C or,11 "jiirisl,a aluminium
lII e lll7n'/llI . '., /iii/!l st I(ed , l,jllill"oufll ell, ,wm n cdfi71 hill' riH.'I
formir; 8c/./ ioll, 111,1/11//(/1' i d en /.'0/'1,/ /w7..clillral!clI upptill, 

(1.: 1' » 1I ' ;I'(:lc88 1ror'lt1»,) 

" tI'ömmen fr'an Ile rö I', flOlD piherkas av automa

ti:;ka \'ol :v rnkonil'ollen, flyter. :XiiI' en station kOllllner 
in, sjunk'Jr !lPIlIla ström, Ocll det minskade spiin , 
ningsfal1d i:iii1 lel' deu hlol'kerade dptekiorn i funk, 

tion, De ), töri:ila a pparatel'na hade för de.nna anord, 
ning, lWl1 :imnd »sili'nt tlll1ing», ett särskilt rör, 

,';pccinlm otta illl re, 

Bland mera speciella lUottagm'p fann man en 
,,('de I1Y,l lJilapp al'ater :;::IlI1t W):.,"l'H m illiatYTllloHa
gan:, EJl och annan korh'i\gslllotta gare sa11lhjöds 
ii\'en, Vid l1'e hade ett pa r a\' d e s törre fa brikanterna 
lagt upp "peeiella apparater för export iII friillllllan, 

de viirldHdelar, och i dessa motblgare halle det 
liing;;ta , l gliillgdsområdl't upp till 2000 m fått vika 
föl' ett ;' t(irre a ntal ko!'tn gsonm'\den , För första 

gäufrell u1pvisades p~ ut 'tiillningen några speciE'1la 
skoll'adi o moHagarc med stor utg;'\ngseffekt och se, 
parata högtalare, Mottagare f ör ultI'akol'tv;'\.g \'ar det 

j'ic·:'oclcl.. lrisl,' lJide-IIp ur lIIiirl,'cf »11, T, 17,» '/lied slo)' f/I
!l(/.I/Y88pii.nn il/[/. 

ont 0111, 111en <1\' delar till dylika falllls lid myd::et 
aH viilj: på, 

Blalld mera originella nymodigheter knnde noteras 
en allordning för fjiitrm;lnÖ\Tering <1\' mottagaren, 

På el1 siirsJdld tillsats, ;:;om exempelvis kan siitta' 

fast på ::;iolkarmen, iiI' anbragt cn 1,( 1)'8 t s t.ations
skala, exakt lik den, som finIls på sjiilva motta

g:ll'cm, Medelst en sladd med ett tiotal ledare iiI' 11\'

l'tällLuingstillsatsen förenad med mottagaren, vilken 
av allt att döma iixen innehåller en liten elektrisk 
motor. G'C'nolll att h'y('];:a på en knapp förs[itter man 

m'stiimnillgen i rörelse, .lcJt ilet hela stanllar, nHr en 
i-ita tion m er! n jl1 t bar s yrka kommit in . På lnanöu('

rings LiJlsa tsen fiune.s gi\'etris dessutom knappar för 
a Lt \'iinda rörelseriktningen hos a n,tiilllllingen samt 
\'ulyrnkout I'ol1 odt strömbrytare, Vii:iill'IlH på de bäda 

i';tntiollsskalorn:1 följas ;'t t , och anordnillgen liimnade' 
intet önigt att önska i fl',lga om liiiJskötthl'1. Hm" 

den i deta lj verkade, \'ii~o' aLlc man att tala om. 

HI/dioddar, 

Amatörbyggarintresset lyc];:es h;\lla i :,; ig o\'anligt 
vHl och har nu speciellt imiktat I:lig ]1,1 de ultrakorta 
vågorll<1, Pli utstiillningen kunde man finna allt, 
som hellen'es för att sammam;tiUla en ~iinda re eller 
en mottagare för dessa vågor, Vidare exponeradeR 

'I 'ni. i/lclluil.f/'cI,TC/I~t),(['u8forilllilorc/' me,l /'u/'i,,/Jc/ kOjJplil/u " 
I:I/ 7,ij!lla/ 'J r/J i!, "OJ/l IlOr lIiiylo!al'cn monterad under mu/o)' II/öjiiqqijro//dc tör (fil/olfjrcl/, (l1f 1I,I/lllJ({ /lIfJ/lII!lf(!'(' I/I('d '/.'or;O 

IUII'CII. ,',judel !lä r ut f/C/IO/II IlIffspriJl!lonw ; ~'ul(/1'en, 'J('/ sc/cl.tirild, 

http:l(/.I/Y88pii.nn
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1'('1'111 ol'clt'in l;a /,:lIl1li1 j,,/, juni röjd. t illko'fJ1Jli'llfj (n; al/od8piin
nillfj (',u rid likr ikta r e, Vid k v fck8i ll.' erlikT'iktf17'e och andra, 

!Ja4u17.d(l. 1iI~ /'ikt(/j'n)r iiI' ett dylikt l'elii ofin lludriindifjf. 

en rad goda mcllanfrcln'ensfiltel' med variabel kopp
ling, ;l\' vil ka Ilocl;: enc1a~t ett hade Fil'l1l;:~irllespolar. 
FiiI'Cliga a 'stiilllningseuheter föl' h emb}~ggda appa, 
rater fluw" d et alltFimt gott Olll~ och den sedan m got 
ill' k~il1da enllPtcn lll ed varia bIa jiirnkiil'l1espolar i 
::;tälle t för vl'idkondensa tore1' hall e 1111 u Wka ts med 
iilWU en kret::;, ::;[1 att den omfaHalle tre fÖl'selek
tinnskl'eh;ar och en oseillatol'kl-ets. 

Fiil' service hade ett flertal fil'mol' slii Pl>t ut myc
ket behiindiga oeh iindamfd senliga s ignalgeneratorer. 
"idare hade framkommit billiga och goda måtin 
s t-J:umcnt, som viil motsnlrade amatörens eller 
::;erdceman nens behO\'. 

J[ ögta lare . 

I och lDell de stegrade fordriJlgarna på ljudkvalitet 
ha ä ven hiigtalal'l1a ffltt vara med i 11 tvecklingen. 
Det iiI' särskilt de hö,ystu toncmu som vållat kon
:;truktörernu det 8tör-sta bes"äret . Anordningen med 
dubbla hö talare har tydligen ansetts väl dyrbar 
och hade dä r'för i må nga fall el' s a tts med någon sorts 
kombination inom ett och samma magnetsystem. I 
('1 t fall hade man hHngt på den ordinarie konen 
1!1I exb'n, bakviind kon med mincl!'e (limensioncr, och 
i Id t ,muat fall faam; en liten dynamisk tratthög
talare placerad i celltI'lIlI1 pft (len vanliga högtalaren 
,)('h a I'beta lille lIIed i'iiHet frä 11 samma magnet. 

På de permanenta magneternas område fann s ii ven 
CIl llyhet , i Ile t e ii s tycke ma guehU\. I, gi\'l:1Yis Iliekl~l 

aluminiUlll , kunde [>1'hrillas ntfOl'mat Srl, att det kUIl 

de el'sii tta fiiltlilldnin g och mi ttuell i en dynamisk 
högtala re ;\\. shllHlardtyp. Detta magn(·tsHlls k\'alitet 

hade för året ytterligare förbättrats, utan att priset 
diirföI' ökats. 

Ett par piezoelektriska hörtelefoner samt en för
biittrad dito pid:-np hörde till nyheterna. 

il[ottagarnas e:J;teriÖr. 

Inom tekniska kretsar auslIgs dd, att ratlioutstiill
ningen mest yar att anse som en möbelutsWllning, 
och detta icke n tan fog. SiUlan Ilar man sett en sådan 
mångfald exempel pä, hur en r:.llliomottagare ka.n 
~e u t. Att f illna nägon viss tendens hos utvecklingen 
var omöjligt. Kanske kan man möjligen utläsa, att 
~makell i någon män ligger i riktning mot l, g-a mo
rleller, men ingalunda mot smä och nätta apparater. 
_\.croplanskalan hal' under amel·.ikanskt inflytande 
blivit populär, men den har pä intet vi~ lyckats ut
tränga de äldre typema ay skalm'. Ett genomg:"lel1l1e 
(hag hos alla engelska mottagm'e nU', aH ratten för 
siationsillstiUlningen var å t skilligt :;tiirre än ö\'l'i~a 

rattar. Rattar flll1l10S upp till i:i cm i di::lIneter_ Ha
di ogra l11ll1ofonen har blivit iin l11 Pl' dominerande lin 
förut SO lU lyxapparat. 

Tclevi8-ionen. 

Den ~om yiintat. sig att fä filIIllera 1.eleYisioncns 
se naste landvinningar pil ntställllillgell ulev mycket 
besdken. 31an hadl~ nog förberet t sig pfl att Yisaen 
bel del, men endast kort tid fiire ntstiUlningen öpp
mlllde beslöt r,ulioindnstl'iens gemensamma orgalli
sation, att man helt skulle förbjuda televisionens vi
:> f1l1de. Beslutet motiverades med att man icke borde 
inge alJmiinhetell allt fUr stora föl'llOppningar inför 
l'11 sak, som icke yore full t m1'1.1 ig. Kanske nU' mari 
iiven rädd att folk skulle köpa minure YHnliga radio
apparater i avvaktan på billigare televis"ionsmotta
gare. De enskilda firmol'll<1 vor o emellertid ej ovilliga 
att tala om hur långt man kommit och iin'l1 att visa 

.If il/drc si!J1falfjcucraf,,/' fiil' 8" IT ;(,l'iiuualllfil. 
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Berli nutställ ni ng en 
Av Eckart Klein 

e11 telULiska utveeldingcn följ er i stort sett 
sa mma riktlinjer som förra å l'ct och bin
nctccknas av följandc : fi)['b ki ttring av mot
tagarens driftsäkerbet och lj11l1b-alitet, 

förenkli n~ a v manövreri no'en, illfö randct a \- allströms
rör och aJströmsmottagare i sUiIlet för de hittill s 
brukliga likströmsl110 t tagarna samt fnullcxpcrimen

terandet av effektiva battel'irör och battel'imotiagal'c 
iivcllsom fortsatt a['bete på televisionens utveckling, 

F öljande rnottagartypel' SHI alltjiimt i förgrunden: 
folkmotta gal'cn l'llkrctsmottagaren, håkretsmotta
garen samt 3-, 4- och 5-rörssupl'anla. Den förr så 
bl'iinnande fl'li gan, om man skall föredl'aga den raka 
mottagaren ('Jle r supern kan numera anses löst, dii 

detta hem ma hos sig. Hos de slötTe rÖI'firmorna säg 
man i st' nelen ett nertal katodstl'ålrör, och andra 
firmor re ldamerade för delar till teleri ionsmotta
gare för Lembyggnud . 

Utö\-er de l'Öl'uylt ter, som \'i redan känna häl' 
i landet, kundc lllan llotera, att (luo-diod-11ögfre
kvenspentClden gjort sitt intåg i en mycket vii.l av
ski,irl11ad uppjaga. .i\.ven den fTån föregäendc ål' 
kiinda »It glJl'auta» 'lntp ntoden i ]wmbination med 
tIno-d iod Ilade blivit Ytt rligal'\'. avsldirmad, i det 
dioden JÖl" 'ett" med en egen katod , En av de mindrc 
rÖl'firmor r.a uppvisade en serie mi11iatyrrör fö l' bat
t eridrift, l]ka riil' }iven voro fl. TI\·~illda i de minsta 
portabla :'PP:lI'atcrna. Likriktarc ,eh thyratl'onrör 
"amt ett Öl' mcd innesluten tcrmi.·k bryta re, alla 
föl' teleYi: ionsändamftl , hörde till nyhcterna. 

Utsti.illni-ngell . ja,cit. 

Som förut nämnts priigladcs den engelska radio
utshillnillgen u v stor livakt ighet, oeh l'adioil1clusirien 
arbctar fÖl ' fullt oe.h har helt liimnat de dåliO'H. tider
na ha kOJI1 s ig. I jämförelsc med fÖl'egåellde år hade 
apparaterna få tt. i medeltal ett rör mindre för mot
s\"l1l'nnde egen:skapel'. Ållll1ärkniugs\"iirt är a tt priser
na fl, mottagare sjunkit, enligt uppgift mcd närmare 
20 proccnt. Även dclar hade gått ned i pris, ehuru ej 
"fl myeket. MaJl \' Un tadc sig en god eller till och 
med r ekordartad ;;Hsong, och förutsättningarna föl' 
{ikud export an><ågo: gOlla. 

Tekniskt sett nu' en viss stabiliscring miirkbar, 
och det verkade, som om den undel' de senaste årcn 
nästan allt föl' has tiga utvecklingen lii.nkats in i ett 
Jör tekniken i allmänhet mera ordinärt tempo. Att 
ett besök på u tstiillningen trot" den tryckande viir
mcn \'a r mö(lan \'iirt, rliiroJU r:'\.dcI' intet tvirel. 
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Rig, l, Rn tdc lFisionsapparat av Tclcf1.tl1k cn,~ fab'ri1cat sättcs 
ihop , Ovan t h, S/JIICS bildskärlll cn, 1/1Hlcr denna högtalaren, 

håda typer a visat. ' ig fullt ut lika umiillubarn, Det 
är 8ålullda oberättigat att, ::;om P' vissa MU skett, 
hiIvda den raka mottagareIls ön~l'lilg::;enhet . Superns 
styrka ligg r som bekant i dess utomordentligt höga 
selektivitet. medan den raka mottagaren kiInneteck
ilas av störningsfrihet och god ljndlnralitet. Numera 
tillverkas emellertid både synnerligen selektiva. raka 
mottagare ch suprar med god ljudkvalitet och ringa 
störningskänslighet, och därmed f~ dessa båda. typer 
anses prineipiellt likvii.rdiga. Frågan ~ir endast, vil
ken typ som ställer si!! fördelaktigast ur fabrikations
Rynpunkt, och det vill h~lrvidlag synas som om supern 
vore att r- redraga. Radiomottagarens prestations
förmåga h. r ifråga om alla typer nått höjdpunkten, 
så att en y tterligare stegring knappast skulle betyda 
någon nämnvärd vinst. 

Även ifn'tga om störningsfriheten ha toppre nItat 
uppnått::;. Genom inmontering a v störningsskydd har 
i elektriskt hänseende gjorts allt, som göras kan. Sär
skilt utspekulerade, ostabila kopplingar och till det 
ytter ta utnyttjade ri)r ha en,att~ av stabilare ~aker . 

Ya}'ialJ el selektivitet . 

,id distul1smotlagnillg iiI' stor ~elekti\'itet erfor
derlig. Denna iiI' dUremot till nackdel, när det giiller 
lokalmottagniu", lItI härvid diimpningcn a\- de högre 
tonfrck\'ensel'IHl gör sig miirkbtlr och störningar frfm 
:1l1l11'a stationer knappast förelwmma. Man Jlar där
föl' bello\' av att kunna reglera s lektiviteten. Illetta 
I'yft o ha in. nga a v årets nya mottaga J'e försetts me(l 
en selektivitetsoll1kopplare, in s hillbUr för bandbred· 
der på ± 3 000, ± 4 500 och ± 6000 p/ s. mlrigel10m 
får man betydligt hUttre l.iudkvalitet ån tidigare vid 
mottagning av goda fjilrrsilnclare och den lokala sta
tionen. Vid manövrering aven dylik mottagare mUr
kel' man, vad som hittills felat. 

De nya mottagarnas förbättrade ljudkvalitet beror 
inte endast ptl selektivitetsomkopplaren utan ä ven pfi 
anvilndandet av bättre högtalare oeh kraftigare slnt
rör, som i vissa fall push-pull-kopplats. l.'elefunkens 
mest exklusiva muttagare är försedd med två RE 604. 
Det å l' strängt taget endast ifråga om ljudkvaliteten, 
som man trots de framsteg, vilka hittills redan gjort " 
kaII "iInta sig en ytterliga~ fÖl'bättring. Detta iiI' 

n"lmliaen mö)'li
t:)
at O'enom att Hnvii.nda tvenne hö .,ta(b o 

lare, den ena avsedd för de l~lgre och den andra för 
dc högre tunerna . En ytterligare stegring av ut
gungseffekten medför iiyen cn förbättring a\- Jjudk\"a

liteten . 

Dc nya aU8tröm8'11wtt(~g(t1·n(/. 

Genom tillverkningen av al1strömsl'ör' hal' all
s trömsmottagaren iIntligen hörjat erövra den tyska 
mal'knaden. Dessa mottagare fylla ett verkligt behov 
och göra likströmsmottngarna överflödiga. Särskilt 
intressant får allströms-folkmottagaren anse vara . 
Den är försedd med tvenne 55V rör och kan bekvämt 
kopplas om från 110 till 220 volt, I stort sett äro all

_strömsmottagm'na konstruera.de som växelströms
mottagarna och skil.ia sig från dessa endast ifråga 
om konstruktionen ay nätauslntningsdelen. Kackde
hU'na vid drift på 110 V nut har man sökt hä va ge
110m tvenne parallella glöd trömskretsar, YiJka vid 
~::!O \'olt kopplas i serie. AllstJ'öm mottagarna iiro i 

Fig, 2. 1.'. v, ,~cr mall cn ov rle nyn mot/rl{)Or/1JPcl'lw, dä/' höq
talorcn iiI' placcrad ll1'e{/vifZ mottaga/-en. en 4-rör.~811pcr trän 
'l'el eflllll.: cn. T, 71, Telefunkcns lilla, J-/'ijrs8'lIpcT med 4 slii,1/!- Fig, 3, »~\(jt'(/ cl)i'(l-EVI/I,oJl t» är en jJi'aktisl.; kombi-nlJ.tion m el

l.re tsa r . lun ell 4-rörs811per och ett [1/'a 'i1l'lnofonbord, 

http:konstruera.de
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.'-'iellu' II '" (fllljlelhii!llllllll'e t ön/dor I illd,' f liT.jorm';y1 
,,!lre I"iktllill(f(li". . 

regel fiil' ''I ~t1da med PP)'[w\llentdyn:lwiska ILögtalal'l~ 

för' IIl1dri k ancle av omkoppljllgssv:"u'ighctcl'l.la. 

ITyskinnd ILn)' man fiit t fram en il pxtel'iöl' fö)' 
mottaga!'l l:!, i det ILögtala!'ell plaeera L" "il sidall ay 
IlloHagarchassif't i "tiiI [et för s om Iii Hills on1l1fi)1' 
detta, En rinna lam'erar en allrl eles ll.r modell , i det 
man g'ått iu föl' att montera mottagal'l1a i s. k, seha
tull. D ess.1 tr'cvliga skl'iu repre'Plltel'a en icke tids
b j'onad st iL ol'h Illall behihl~ l' diil'föl' ej fnI1;:ta, att rle 
.J,ola hli ~ 'll1llllalll1()diga, 

TnZ8(dsa.l)I' (J;l'(ltel' .fUJ' lITtl'ak()rt~vt'tg, 

En anm tl'kllingsviil'd nyhet, vars betvdeIse emel
lertid iinu ej kan ö,·el'bliekas. utgöra d.e 'nya tiJlsats
app:ll'ah,'l'] a föl' llltnlknl't ·, g, Tae!;: nu' ,lem kan 

man ius Wlla "iIken ";ulli g- mottagare , Oll1 helst pil. 
ultrakort' vågor . J)e;;;sa iiru som bekant Si, gott som 

störningsfria mell knnna endast mottagas på !.l('gl'itn-

Fig. •i. 8 /t'Ii! CII .< fl ell /, 118(//II- T, ef .'i(UII C11iI, fii, 'se ,' helt! IlUs och 
vo,~t(/. d81,: l:a l 'l I' lHed mdi(; ,Il y rli. Pd 811 sätt unä l: iI" Ci' mall atl 

Tia en 'lT/1I · ·s rr t(lt..al/t ~ iUl c l· . ,' ''Jn s/ fira r aran dra. inl!önlrs . 

Fi!J, G. , Il hiir "rcrsl.'å tllif/t liro siin!la/"8Ialion ernr( angil;/!{/ på 
8 (/ va-m 011 fl.ll{//,CI/!1 s lal i o1l 8s!va Ta, 

sat a,·sti'uHl. 3Ian planerar därför att bygga stationer 
föl' ultrakorta " rtgor i de delar av Tyskland. dår 
l'undradiomohagllingen iiI' förs\', rad. Det iii' med 
hiil1 syn h iiri.iJ I ~llm el sa iilhl tsappal'ater konstrue· 
rats. I Bel'lin oc h des ol11gi\'nil1(~ al' kan man redan 
uu taga in "'itz.!ebensii Il dar 'n med deuna apparat. 
~Tågl'a firmor ,-iiSil apparater med »permeabilitet 

<wstiimuing», Aystiimnil1gen ske r hiirvid in te som hit

tills mell nidkonden ntort'r u tan genom förskjutning 
i.l v Hn,i.~illlui.llgss p()11~ 1l p ft siu jiil'JlpulyerkiirnH. Sedan 
det a IH'o]'lem nn äntligen Wsts, hal' Ulall genom 
denna metod miijlighet att uppnå konstant I:;plekti,' i

i.et på alla "åglilllgLler, Il' got som ej varit möjligt vid 
a ystiimui.1lg mecl niclkoIldensatorer . .fi"en kUllna Il Il 
mottagare ni an \"i.tgliingclsom kopplin g ii Ilverkas, 

Ra!lioindus1..J'ins fl'iimsta ekollomiska fnlmgång iiI' 

knuten till f'olkmu t agal'en, som ftu' an ses som den 
H~I'I.:Iiga <.;dtlageI'lI, Dan har pl'ih'ats och slagit igenom. 

"'i!7. I. Savas .~-I·{jr88 1/.1) c /" 'lllföres ii ccn 11/ (; (/. I,:1l1' tUt!JMJJllI '!1, d c, 
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i praktiken Slt pass, att det torde yara överflödigt att 
orda närnl' 'e om den. Den kommer att bibehållas 
oförändrad men får ännu större am'ändbarhet genom 
den nya alI s tI'ömstypen, 

Vid ett ,1\' standen Gister man sig vid en anmärk· 
ningsvrird n. het, nämligen en enkretsmottagare utan 
Merkopplingsl'eglering, Nä st efter folkmottagaren äl' 

l!nkreismot t.. gm'en marknadens billigaste och mest i 
bruk yal'andc apparat. På gr nd <"w dess ej alltför 
stora eITektid tet måste återkopplingen inställas med 
stor omsorg. Emellertid ha särskilt äldre apparat
iigare ej Yis t ~ ig riktigt kunna handha skötseln av 
a.Ystämlling~- och å terkopplingsrattal'lla. För att 
slippa ift-<1n allt besvär med rattarna avstå de från 
a tt försöka sig p fl di s tansmottagnillg. Vid den nya 
mottagaren lJOrtfalla aUa dylika irritationsmoment, 
i det återko pplingen blott behörel' inställas e11 gång 
föl' alla. Uan kan sedan bpkvämt. taga in 6 fl 10 sän
dare genom a tt vrida a rstiilllningsratten. Vad mera 
kan man uegiira a\' en liten enkretsmottagare? 

Television. 

Televisionen iignas stor't utrymme på utställningen. 
Diir finnas t'xempelvi s l'edan föl' handeln avsedda 
television:Sl1lottagare. \tt utvecklingen under det sist
förflutna året yal'it betydande framgår utan vidare 
al' utställniJlgens clemonstl'ationsmaterial. ~ågra Cn
saöoner rör det :;ig dock ej här om, utan utyecklingen 
Hl' lagd p tL solid, bred bas . Televisionen kan n~istan 
siigas ha trampa t ur barnskorna. Flinu'anuet hos te
le\'ision::;bil' en är nu mindre irriterande, och det Hr 

vlil blott CIl tidsfrllga, när man genom ökat antal 
biltllinjel' alldelc.' eliminerat det. 1Ied glädje kOllflta
terar man, att. de många och iJlte alltid lättmanövre
rade inställning'sknapparna reducerats väsentligt i 
Hntal. De, S'l111 nlltjtimt äro erforderliga, kunna myc
bot Hitt skötas iivCJl av en lpkman. 

I motsats t ill yad SOI11 hittills varit brukligt på ut
I'tiilllungell iiro upptnguing;.;apparaternH nu placeracle 
bakom glasskivor, si\. att. de iiro fullt synliga. De äro 
alltjiimt f iir sedda llled nipkowskira , men llet finlIs 

riy. S , l\'U l'U ~ "(ll(l l/. kl/II (/II/;r i ll!;a ~ [II ! olkl1/ o tla!J(lI'Cll , ]J r: 

päl l'YI'kfo ,<fof i /J Il S)1cr111l1C11 IIlld(~rliitt {(, IJ c lydti.'l1 ill stiillllill[Jc l/. 
ar ~ t(/fi(JlI I"lIa, 

!!11 

FiN, fJ, Elt a ~811 i tt a,v »tel c lJj" iolls(Wlall» . ([iir d e oli/..'a, fi;'
I/I.Onl(J.~ t el evi sio1lsapparater äro '/IIJIJ,~ lälld(l. rad bredd," 

'l/a1'a1ld1'a, 

även andl'u, nymodiga unaJysa torer ml'll mckanisk t 
röl'liga dela.r. Det är nästan ute"lutande katoclstrål
I'öret, SOUl får tjäna som mottagare, och som en sista 
representant för de mekaniska anordningarna utstiil
Ies iII-en i fi r spegeh,kruven. Direkt övcrföring mellan 
sändarc och mottagare anyiindes för att aemonstrera 
sHrskilda analyseringsförfuranden, och man visar hiir 
pro\' på hilder med mer än 180 linjer. 

De utstii.lltla telc\'isiol1sapparatel'llH ha i allmänhet 
till uIJJlgift att Ö\'ert'öra tonfilmcr, men IDan kan pfL 
11 tl; tiill n i.llge 11 iii-en se amerikanska televi!:,iollsapp u
r ater, som omedelbart förm~l överföra scener utan 
filmen som mellanled. )tIan lt.ar orsak att sätta stora 
förhoppningar till dessa apparater. 

Vid foten av radiotornet äro några t elevisionsyag
nar uppställda, avsedda för l'eportageupptagningar 
och fiirsökssändningal'. En annan attraktion iiI' en 
dubbelsidig televisionsanHigglling, bestäcnde a\' 
tvenne telefonhytter, där de telefonerande inte l>lott 
kunna höra utan även se varandra under pågående 
samtal. Tekniken har här lyft en smula på framtidens 
förlåt och visa' möjligheten aven kombination mel
lan television och telefoni. Det. är in te troligt, att 
dylika anläggningar komma a t t bli av någon bety
delse fiJr en större allmänhet, men cle komma i varje 
fall att äga stort värde för speciella iindamål. 

Slutligen måste även nämnas de båda televisions
anläggningar, som återge bilder med flera kvaclrat
meters yta. Den ena allviindel' film som mella.nled, 
lien andra arbetar lIled en skiirlll, sammansatt av 
10000 glödlampor. Den sistnämnda iii' ansluten till 
upptagningsapparaten och möjliggör omedelbar över
föring l1\' personer, som åt( 'l'giras i jiittefoi'mat prl 
~,kiinnen. 
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F
iil' ole a.ma töre~', som äro ill.~ressera~le a y gra~
mofonlIlspelnmg, ska ll har beskrIvas en In

spelningsmHskin, ' om drives med fjäder. 
Som förut omtalats Ur ett vanligt grammo

fOllverk föl' klent att draga skivan runt vid gl'avering. 
Det här heskrivna verket iiI' omkring tre gånger sft 

kraftigt som ett vanligt fjäderv rk. Men ph grund av 
flen nedväxJing, som måste göras, blir inte speltiden 
längre än t vå minuter. E n 18 cm skiva går bra att 
spela in, när verket är full t uppdraget. Graverclosalls 
styrning Hl' enkel; en axel över skiytallrikcJl sköter 
om den saken. Vid inspelning med fjäder som dri,·
kraft Hr det bäst att gravera skivan utifrån och inåt, 
ty fjädern j verket hal' sin största kraft nit!' den iiI' 

Här nedan beskrives ett kraftigt fjäder
verk för skivinspelning. I nästa nummer 
kommer en enkel styranordning för 
graverdosan. Av S. Thurlin. 

fullt spänd, och skivtallriken går tyngst, uiil' g'ril
"erdosan är vid skivans periferi. ):1en detta hindrar 
inte att man spelar i11 skivan inifrån och utåt. 

Ana axlar och kugghjul måste noggrant inpassas, 
8ft att allt går så lätt och vibrationsfritt som möjligt. 
Kommer verket i skakning eller vibration vid inspel
ningen, så får man ett buller eller en låg ton som 
bakgrund dd återgi\'llingen av skivan, en störning, 
som man kanske söker på annat håll. Därför iiI' det 
bäst att från början göra det hela med stor mnsorg. 

Verkets konstniktion. 

Verket är nog det enklaste tänkbara !'lom kau i1'6t
gakomma för inspelning av skivor. 

_ __S2 

~ 31 
Tig. 1. l'cj'/,131 IIIc(l mc lla'il(/ xcln bortlaycn för alt vi8(1, fjäder

hlls ct.~ lag ,·inl'. ~20
Fig. 2 ( t. 71.;. Shivta.llriT,.saxe1.n. ettcr iinlll'ingen, med kugg
71j 'ulclI t(/ 8 t8 (/ltl~ på 8 il/fI [Jlfllscr. 1 nedre (i11(lan iiI' aQ'eln larl

rad 1HZ stdlkll[((1/ S. 

1
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Pif!, 3 (I, v ,), raket sctt /1'(11 n i1/'[). II , m ed Ide/UH S framsida 
"ort/agen, r Cl;C /I. 41 iiI' ddt:is uorlskuren jör aft. r isa 8pä/Ta/!

f)}'(luingcll tör fjiid erll1lscl, V erket drages ttpp åt ränster, 
Fig, -1 (I, h ,), Lagriuf/cn (leV ccnlrif'llgalre.lllllalora,7Je lll, 
»BrOHlStlJ'r.;!u» lir/f! /' milt uakOlIZ- och ör laflra.(/. på 8alllll111 

slitl , 7J ('.~8(! lJ å t/a (I,l'Im' drivas a. v skil:fall,.ik8(urcllI,~~-:-~C:---4~~:3:L-::=,.....,..,....,-~o:;-!t;::~L._;--:~---::-~ 

Fjiide1'l! i \'f'rket iiI' a l kraftig typ, ~i) mill ured och 
över 4 ID 1. 1I1g, Den ena iinden uv f.i ~ldel'11 fa ,: i siitte' i 
fjiiderhll t 31 (se l'itlljngen) , den andra p å axeln 30 
i ~krlll' e n ' \9, Fjiidel'l1 spiinnes geJJom att tlraO'a veven 
J.1 IDOl sol", omkring 12 I'arl' . Sviirrcn 32 och :spä rrha
ken 33 Jäs .[, fjHderhll s ' t. VHxelhjlllet 45, som hal' två 
hjul på sar lIDa axel, överför fjädel'kraftell till hjul 44, 
som geuolII en asel 43 s t rIl' i fÖl'ui n deL<;e med ski v
tallrik . ' l ,ln l genom de kOlli ska kugghj nIen 42 och 4. 

Pä axe l 1 fiIlllP S iil'l~u ett snedskuret kng-ghjnl 5, 

' Oill dl'i\'er bl'OlllSllnordnillgem; lJiigge axlar. En 1<111

lig enk el centrungalregnlntor kan inte aIll'ändas eH
f;Hm, uian ell auul'lluillg m,istc göras så att mau 
fflr tlnbbel Dromsyerkun, samtirligt som ma n får en 
a,bsolllt jiimll g, ng. lIiir hal' uenua sak lösts på ett 
enkelt siit t. He:"ulatOl'axeln !) och bromsaxeln 10 
stå i fih'uin uelB' med kugghjul 't 5, Bägge dessa 
arla l' r otera således med samma hastighet, det ena 
ät hGgcl', det andra åt I-[juster, Hegulatol'- och broms
\,(>l'kan sker på vanligt siitt p, regnlatoraxelu (se fig, 

:IS ,--
51 

20 

237 

Pill, J, F. , 'I" t .'ic t t II/I/Ii/rä l/ , IU t d l(ld(/ll,~ ihen,ir/a, l, ort/agcN, 
Pli lä(/'I'I,~ I ii l/ I'fI, Sitl.1 IJcfi nner "; [1 nrlten. till Itrl sl tyll et s

r gu[rl t rl/ ' Il , 



[11S}Jclllin{r,~IIl(/~kiIl Cn .scdd fdl,n 1II1clc l ..~itl(tn, Till 1.;äl1stel' ses 
1,·c llj(l1l. 80m j i) rlll ctllU/' driI;J.:j'(/Jl clI för !lra l)c/'(los(ln,~ slvmn

on/lli llfr, 

4 och 5), K:ir a.xeln O roterar', m dfölja regulatorns 
dk tE'l', som på grllud :1.\' cen1rifugalkl'aftel1 kastas 
Il t:H. Heglll:l tOl'm,; f j ii clt'a r söka llloh'erka denna rö
relse hol'; vi kterna, men bringas a tt ge efter. Hiirav 
flyttas skiva n 21 till högl;'r mot lll'omskudden 23, som 
iir faRtsatt p; brOmSal'llll'lI 11 , vilken i sin tur är 
lagmll i sNillet 24. När ln'omsarmen 11 förflyttar sig 
å t höger, ~å kommer ul'oll1skudden 52 förr eller se
nare att trY('lm mot bromsskivan 22. I~agel'stöden 17 
liro faRtskruyade sft långt från varulldra, att broms
axeln 10 kall fÖl'l:;kjutas ett st.ycke i sin längdrikbli ng. 
Härigeuom regleras hastigheten. :~ml' axla r oeh re
gulator l'ot:(~ra, s. tt'.rcker bl'omskudden 52 mot ski
\'an 22, Hiil vid tryckes axeln 10 mot stfliplattan 12, 
::;0111 äI' gängad på en axel 13. Denna i ::;in tm går ge
nom ett gängat stöd 16 och vidare ut genom 11l.c1ans 
\'iigg, diIr en ratt iiI' fastskruv:ul p:'\. axeln, Med rlenl1<1 
r3tt fÖl'skj te' bl'OmS3Xel11 10, så att verket kan in
~!iill as att gå 78 ya l'Y per Dl i IlU t. 

På axe Il 1 iiI' fasisa tt ett hj ul 6, iivel' \' ilket gål' en 
kedja i i Il II jnl 40, där en axel g:'il' upp genom lådans 
ih'l'C del till en • tyrning föl' "'l'averrlo a n. Denna del 
;l\' rna~kiJ en skall brf'kl'iyus i nästa nununel', 

DclctnW8 till Gcrkwing och 7wll,siiUnill!l. 

Skivtallriksaxeln äl' <1\' helt nllllig t),p, som all · 

\'iindes i f.iiLdel'\"(~rk, ra eu ;:,llla n axel iiI' det vanligen 
kllg",. r hii -.:tn dil'ckt i axpllls llPth'c ,dcl. Des:sa bort

21:> 

s \';11' n ,ls, Odl ett kedjehjul fastsättes i 'tället (6, 
ng. ~" BussningelI till ö\'I'e lagringen kan man köpa 
l'>amtidigt som axeln] eUrr också liUa S\'Ul'\'a den. I 
plattan 2 svarvas ett hål föl' bnssningen 3, \'arefter 
Ik,,::;H lUdas samman. Hål horras föl' träskl'u\' i plat
tan 2. Nedre lagringen 7 utförl~s på saml11a siltt be
träffande hopsättningelI, men hiil' har lagringen ej 

genomgtlende hål, ntH u detta borras endast så eljnpt, 
att ('n 4 mm sHllknla kall tjiinstgöl'a som axiallager. 
Uåela c1e~sa. lager mäste gä hitt utan att glappa, I 
öne iinden av axell borras ett hål till ett djup a\" lO 

mm, soI11 sedan gängas med l/S", 
En tl'iilåda med inre mått 2G;j X 320 X 115 111m till

ved,as, Lämpligaste trU är 12 mm t jock plywood. Mitt 
i lådans översida UOl'ras ett hål för fastsättning av 
axelns lager 2-3, Hålet borras så stort, att man kan 
illpa::;sa lagret 2-3 mitt emot lagret 7. 'rl'iiplat1:an 
25 t.illsågas ur ]2 mm tjot;}, plywood, Hålet för lag
ret 7 uppmii.rkes på plattan (se mått pä fig. 1 och 4). 
P lattan 25 lägges sedan på s in plats inne i Helan, så 
ait miirket för lagret 7 kommer mitt i hålet för lag
ret 2- 3. D~il'på fiistes plattan 25 i lådan med ett par 
spikar, så att lIen ligger på sin plats när hålen borras 
föl' stöden 20 genom plattan och lådan. Stöden 20 
tillverkas av 6 mm rundmkissing, som neds\"al'yas i 
iintlal'lla till lagom liin!:,!'(l och gUngas för 3/16" mutt
rar. 3lan kall också al.l\'äJlda rör, som äro Set gr'ont , 

aH 3/ 16" l'undmässiug går igenom, rå så siitt l'>lipper 
man svar\'ningcn. Vid mnttral'lla oelt diir stödell he

V(','k et 1/11 tl ce'llrifll{/al1'C!/ulatorn bm·tta{r 1/, D en senar e 8e,~ 
nctllill på folografi et. 
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D en .'p !'i(Llu!J!!ljfla cenll'iful/a!rcfllIlalol'lI med en cxlj'a 
»lwoIn8a ;cl'/». synli!l ul;cr dcn ordinarie (( ;edn, ,)filt emellan 
(t ,r[a/'na, , " ," unll1'lJ la!!r",t .tör ,q/,' i1Jtalll'ik8a (J:e lll . Ner/iiI/. ses 

1'C!1lcrin.[jsax eln 11I e(1 lillhijralldc ralt. 

röra triil liIggas brickol', så att~ muttrar och stöd ej 
dragas iu i triit. HM borras i plattaJl 25 för lagret 7, 
som seda I fastskruvas, axeln 1 inpa sas, oeh plattan 
25 i'astdl'ages med stiiden 20 i lådans över·sida. Niir 
lagret 2- -:3 inpm.,sat '· på ][Idan, så att axeln går lätt, 
fastslull as det statligt mcd fp-a skruvar. SkiytaJl
riken p. ligges, Y;IJTid man biittre kan undersöka, om 
lagl'en glappa. 

När axdn 1 kornmi t på in pIn ts, komme\' tnren till 
lagersWdlm 18 ol'h If). Dessa göras n\' bandmiissing 
20 X 2 mm. De tillJilas så som fig. 1 visar och böjas 
i rät Yink ~l. H å l borra i l:itödet 19 lagom föl' axeln 9. 
En lagel'll llsf.ming kan isättas, om man så vill. Axeln 9 
skall nat\l rligtvis ligga i höjd med hjulet 5. I lager
stödet 1 lllsiittes en bussning 15 och fastlödes. I 
bussning Il 15 borras ett hål fi)r axeln 9, S[I rljupt att 
axelns Sp,~tS fär stöd i hålets IJotten, när verket är 
i gäng. Pil lagerstödet 19 fast!'<kruvHS en fjiider, som 
trycker m ot axel änden, så att hela axeln går stadigt. 
Det kan 'rara en bit aven vanlig klockfjärler, 'om 
glödgas i den Unda, dill' bålet s kall borras. 

Lagers I)c!en 17 göras a v 10 X 2 mm bant1mässlng. 
De äro blida lika i utförande. A.xeln 10 inpassas på 
samma sä l.t till hjulet 5 som axeln 9. Men lagcl'störlen 
fastskl'u\'; , s så Ulngt ifr~m varandra, att axeln kan 
föras 3 m m .i sin hinglhiktwng. I träplattan 25 Ur 
fastskI'uv~1 t ett stöd 16, genom \'ilket ett häl borras 
och gäng:ls fiir l/ S" mitt för axeln 10. En gängad 
axel 13 i nskruvas i detta hål, och en stålplatta 12 
(ett styckc urfjHdcr, fastlött vid en miLsingsmut
ter) påsluuvas, vill,en följer axeln 13 run \'id vrid
ning på 1'att('u utanför li'ldan. När man \Tider på 
axeln 13 lI t högcr, niirmar sig stålplattan 12 axeln JO 
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och bromsHr på så siitt hela verket, så att det går 
med det "ar\'antal, man önskar. 

Bromsnrmen 11 är av mässing och ~ mm tjol'k, :.; 
llllll bred och 70 mm lång (se tig. 1,4 och 5) . Den är 
lagrad P:"l stödet 24 genom en l/ S" skruv och en spiral· 
fji.ider, som tr;ycker ~å härt, att armen kommer i riitt 
läge. lll'men skall således vara liittrörJig kring sin 
axel. Filtbitarna 23 och 52 fästas på armen 11 mitt 
Hir bromsskivorna 21 och 22 medelst t.11nna miissings
band, som lritas fast \'id armen 11 med små nitar. 

Stödet 24 i.ir a v salllma rundmHssillg som 20. 
Lagerbockarna 26 och 27 utsllgas nr 10 mm ply

wood ol'h fastskruvas som fig. 1 och 3 visa. När de 
inpassats pö, sina platser, uppmiirkas hål föl' buss
ningarna A och hussningen 29. Hiir Ull' man vara 
noga med uppmi.irkuingen, så ntt kugghjulen väl pas
sa i \'tuandra, niir de sedan komma på sina platser. 
Några bestämda mått kunna inte givas, emedan hju
len måste inpassas i yarandl'H metl utgång frän hju· 
let 4. Mot bjulet 4 inpassas noggrant hjulet 42, som 
dessförinnan anbragts på en 6 mm gro\" axel 43 av 
mässing; Hingden på denna axel i.ir 90 mm. På andra 
iinden av axeln 43 fastskruvas hjulet 44. Mellanaxeln 
45 best: l' av tvä hjul och en axel i ett stycke, som in
pm;sas mellan hjulet 44 ol'h fjädcrhuset 31. 

E'astsii.ttllingen ay bussnin r'arna A i lagerbockarlla 
tillgår s" att förstlJorras hål i tri.H med en halv mm 
klenar ,. bOlT Hu bussningarnas diameter. Bussningen 
sättes i hålet och i Il try('kes i trii t med hjiil p a y ett 
parallellskrll\·stycke. Hålet i triit måste dessförin

na n Vii ra bonat vinkelriitt genom lagerbocken. Buss
ningen 29 iiI' fa stsatt på samma siitt men har en Ils" 
skruv mcd bricka som fasthåller den. Den iiI' av rUlld
llIi.issing, 15 mm gl'OV och 18 mm li'lng, och nedsvar
vas till 9 mm i ena änd.en, och i den andra borras ett 
h: l föl' axeln 80. I 1: dans ena långsida borras ett 
hM We axeln 30. Detta borras nflgot större än axeln, 
sä att let blir rum ntt inpassa axeln i rUtt li.ige genom 
att flytta lagret 40 mitt för lagret 29 Dled axeln 30 in
satt. Lagret 40 iiI' en 2,5 mm tjock miiss ingsplatta. 
vari hål svarva t föl' axeln. Sedan uorra' ldl UiI' 

kraJtiga fastsättllingsskruvar. Spiirren 3:... är a v a /1Ii" 

rlludmiissiJlg, ;;om kan giinga;; eller drivas igenom 
axeln 30. Skrm'en 39 iiI' inclrao'cn stadigt i axeln, 
Orll det. lmllriga huvllLlet iiI' avfilat till en del för att 
iute orsaka brott p{l fjiidem, n~ir uenna Ur spänd; 
grovlek på skrnven :3/16". På km\- 39 fästes fjiiderlls 
inre ä nde. Fjädern ilägges i fjäderhuset, så att den 
spännes vid axelns Yl'idninO' åt \'Hnster . Spiirrhaken 
33 tiillila. a,- 3 mm tjock mässing och gör es 30 mm 
lä ng och 10 mm bred. tödet 35 görcs nv 2 mm tjock 

F orts, 1't sill . 224 
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Moderna mottagare 

Luxor, modell 775 DW 
4-rörs superheterodyn med 7 stämkretsar. 

Mer än 3 W utgångseffekt. 

M 
oueIl 77GD'V iiI' ell,!·rl)J'S snperhetero· 
dyn (likriktalTiiret gi\·ctvis ej med· 
l'iiknut) med amerikanska rör, Blan· 
dalTöl'et iiI' en heptod (6 A 7), mel· 

lanfrekv nSl'.)ret en skärmgaIlel'p ntod med vaeiabel 
branthet (6 D 6) , detektorröret en dubbeIdiod·triod 
(75), ho, iJken triodsystemet tjänstgör som första 
lågfrckvcnsWl'stilrkal'rör, samt .-luh'Öret en mycket 
kraftig pentod (42), 

Blundarl'öl'et föregås a\' två stiim!u-eh;ue, bildande 
ett· balldfiltcr, och efterföljc a\' första mellunfre· 
k\'ellstralISfol'matorll, mellanfrekvellsröret samt and· 
ra mellanft'ekvenstransformatol'll . Dessa transforma
torer äro li ndade llled litztrfId på jiirnpnlvcrkärnor. 
Kopplingen Hl' induktiv, och kopplingsgraden har 
\'alts så, a tt en lämplig kompromis mellan selektivi
tet o h ljudkvalitet erhållits, Mellanfrekven 'en är 139 
kel s, Totala antalet stämkl'etsar ~ir, om även oscHla
torkretsen medräknas, sju, 

Efter andl'a mella nfrekvensbandfiltret följer dub· 
beldiod-trioden, där ena diodsträekan tjänstgör SOll! 

detektor oeh den andra köter den automatiska vo
lymregleringen, som givetvis är av fördröjd typ, En 
indikatorglimlampa underlUttar i hög grad inställ· 
11ingen av stationerna, Stationsskalan iiI' enfärgad. 
Endast det för t illfiIllet inkopplade våglängdsoIDrå· 
llet belyses, 

Slutröret, som egentligen är ett 13 W rör, tillföres 
10 W anodeffekt. Den distortionsfrla utgångscffek· 
tcn är enligt uppgift ca 3,5 W . För att möjliggöra 
god ' tergivning av det högre registret hal' använts 
ett tonkorrektionsfilter, kombinerat med k.langfä rgs· 
kOll trollen. Mottagaren har enligt uppgift en käns· 
lighet av ca 15 pV, 

~Jan hal' tydligen i år bland fabrikanterna övergi· 
viL det separata clioch'öl'et och använder i stället kom
binerade dioel· och förstärkarrör , (Dioden ger ju som 
bekun t ingen för' ·tärkning.) Härigenom får man en 
glasballong mindre i mottagaren, utan att känslig· 
Il ten blir lidande härpå. En mottagare som I.Juxol' 
775 DvV blir alltst. lika känslig som en 5-l'örsmotta· 
garc med separat diod, om rören i de )) tlda lllottagar
lIa föru tsättas vant. lika effekt iva och konstruktio
lIell för övrigt Lir dpnstl nuna , A undra sidan är det 
VilllSkligt att bedöma en mottagares ldinsUghet (to
ta la fÖl'sti:ll'lm i ngeu) efter anta1et rör, 

Mudell 77G DW har samma geuigna utförande, som 
alltid \'arit kännetecknande föl' Luxors mottagare. 
Högtuln ren, »Luxor Briljant», är i år ytterligare föl" 
bättrad, Luxor-fabriken förfogar över en komplett 
uh-nstuino' för utförande a.v alla olika undersök
ningar pö. högtalare, Högtalaren iie ju också en av 
,'ad iomottaga rrns allra viktigaste bestålldsdelar. 

Fia. l. Chassiet till mOllell 77i; DW. Tre a,v I'ören ha 1itallp(1 
!I1~ lJballon[Jen IIhirmhiiljen a I) pre8sad meta.ztplåt, förutom 
87,;(i.I'I11-hattu.1'Jla i toppen. T ,m 'Vanslel' nälfr(lJlsjol'matorn med 

omkolipliIlU8(tnOran'illU. 
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Felsöknin~ på likströmslIlottaga,l'e, 

Av 'ing, B. Seger. 

Föl' att kunna beslliI11mu f(c:I kälLan i 
en radioI11 41 ttaglll'e e ller elektri~k appa
rat i alln] inhet Ur man hilnYi ~ acl till 
vissa mil tl ingar, HV vars res ultat man 
kan dra " I, slutsatsex om fplets ur t, 
dess karil :tlir samt or:'ak. Det iiI' ej 
tu tal om. att ju bii t tre utl"ll~tad man 
iiI' i in s 'umpntell t ItiinS>Clllle, des to 
\Uttare 0 ( ' 11 slil,rare Imn lIIall arbeta. 
De allra Hesta fel, d. v. ~. tie vanli
gast o, ii r " som l'egcJ Iii t t Ilcs UilllLla, 
och att ni röra ~jiilnl ]"e ])aratiollen iiI' 
de t enkla 't arb te t , Ful' att med 
rutin InU !'1H arbeta n1('(l h ithl;nlJ1 (l e 
l'eparatioJlI !r kriiyc's ri;r ~t O<;n , is t k" lI
IWllom om den el elit l' islm [IJ1] llll'a tens 
funktion, lies>!lltom ' ,\ ' , ' l ~ rn vid Illiitning
arna sumt noggrannh et, Det tir Sil ledes 
allde les m c ningslöst a l t utan kiinnerlom 
Olll uppar; ten;; arhctssiitt fi;r~iikn en 
felh esWmn ing. Vad I1l1 beldiffar moia
rrpnratiollIH' f rt vi ntg-[t ifl'/In, tt en
das t perS01l r som ulJcl(~r en liing-l'e tid 
~rsslat med hithöralHl e prolJl(:1ll ~lrhctu 
härlneu.... Lgi"l t;nd e sysf Pill \~id lnli tlliug'
al'lIa avse. hUnne(l (!IHla l'; t en vi ss gtlll,~ 
vid under ,·ökuingPII f(il' att ha tigare 
nå, re ..ultnl. ~Iiingcn, som plalllU.- t gijr 
en mätnill;; hiir och ('II tliil' i (' Il f el
nkt.ig ratli. mott.agare, hnr kan ske [1111

nit det hO\llllöst at.t u\'hjii!pu f elet, ,:Olll 
kanske va r it (1\' ganska enkel ar t men 
»~' ii! gömt» Vad noggrannheten angar, 
gliller hä r ue tsamm:l som vid varj e 
reparnt.io a finrnelmlliska instl'U
IIIen t. 

Även me'] en jU.mIUr ']se\"\ s enlwl in
stl'llmont.u t ,'lIstning kan IUUll !JeJ'3tf[mma 
gansl,a im'ccldade fel. Som gl'tllldnt
rustning 'kulle jag vilja fih'es lå föl
jande: 

1) eJl gOII , omkop[llingsun r voltIIIeter 
(förSlags yi ,; 10 V ocll 120 Y likst.riim) , 

2) t, n Jimlalll]Ja m ed tillhörand e 
~la(Id[lr fi i.' testning och för yiirdehe
dihnning [t " lJiigohm~'mols t;lIld , 

a) en 01 m-m eter a v niig-on a \' de 
t.yper, som be;;krivits i PO[)l1liir 11n(l\os 
juninummo> (Olnrrlde O- G 000 clIPI' 
10000 ohm ' , 

Arbetar !lan nu i s c.rvicp!j:insl h os 
något stöJT'! radiohol:lg', tiIlItaIHlahallel' 
detta yanl it ;en \"id nnl0]'(lmll bphiiYli;:ra 
kopplingss( lema, som i synnel'lig-en Itug 
grad under Jiittar arhele l. Ofta IJlil' IW11l 
l'm elIl'rtid s tiilltl infiir apIlUl':lUnll-I', 
som man ynrkf>u se tt ('ller biirt [alns 
om titliga l'l" och !TIall 1II ,ols te (I ii sjiih' 
s naulJt km Il U rita av S('Itt'Illat, som 
..u mtidigt f }rses med ant~l'kllillga l' om 
(ll'tnljerna,., (la ta, typ tt appamfpn n, 
s , v .. fur a tt vid k ornlll:ln(]{! tilltiilll'1l 
('\'. kunna \"[11'a till Il~·tfa, Som r pgel 
kllnllll stiilllkretsarua :t !lyl. a \Titade 
~('h enla utt'IHllll1a ~, s{l\'ida lI C t"j illg"il 
i !'i;rl'ns a 110rlk ret::;a 1'. 

Fig. 1 \'har e t t dyl. sc!tema, ritat 
dtN en kommers i('ll apvarut. Siffror
na inom cirklarna ange uttag pii det 
g(~ llIensamma kondensa torbloeket. på 
vilket motsvarande s iffror i det. här 
faUet iiro lillfilln:lIlde ", 

Antaga Yi nu, art ,n dyl. apparat 
skall r epareras, så tills l:ls förs t appa
ratens s trömurytnre, utan att nppam
ten ans lutes till niifet, och vitl niit
s laddens ~ticl,kontak t- lJE'stiilJlllles diir
efte r gJi)(btl'ölll skret'l'ns mot t'lIleJ i 
kallt tilhtilml, dIket i de tta fall ii .. 
. il J 000 ohm. Lmler elcnna mli llling 
passar lian ]1[l att lllHlers iikn niit~la(.I

rl Il, kontakt. ' 11 nwlll1T1 .'laurl och ~ ti(:k
kon ta kl alllt m ellan apparat och s ladd, 
Sl,nll e (le t nn vi sa , ig, att a\'bl'ott 
fö]'(~ Ii g~er , 8:1 att ohmllle te rn ej gör 
utShl t " , bortUlgcs appal' ilt n ' ha!\:styeJ:n: 
med elen diiJ'i fa s tgjorda nU tslarldell . 
och k Ol'tslntning 1istntlköll111H-S mellan 
de hylsor. 0111 iiro avsedda för ans lut
ning till nii ts t iften i apparaten, och 
s la(ld en un(Icrs(ikI'S sepa ra t. ::lkulle 
sladden befinllas vara f('jfri , forls litt: er 
lIlan lI.I f> !1 f< jiil n t l1!otlag:lI'en , i vilken 
fijr s t sHl,ringen nnrle l'si.ikes, och om 
drn ii!' hel, ser lI1:1n efl e r att den bott
na r i ~ ill h,odl :1 re, ~rl att f el ej hli l' 
kan fön-ligga, Di·i1'efter förfares PIl 
sal.lllua siitt m ed skalhplysning~lam]lan , 

i'ierlan komm cr lurl'n t il l rörens gW(l 
trada]', 0<:11 pa s,~ar man ."nmtitli g t ]l:'! 

att gijra {:'Il hastig ulll1el'.~tjknill~ C!\" 

isolatiolH.'1l mellan gWdträden odl de 
i;\Tiga elektrodpl'IHI. ~Iedan rören iiro 
urtagna, kan man hastigt un(l el'~uka 

förbindningarlla mellan de olika r(jr(ms 
gliidkontakter. IWr('JlS ordning fl'umgill' 
a v schemat. 

Sl'lllle mall I1n ej P~( n[tgot a \' de,; Il 
~:itt. konlln n pii brottstiill e t, tages ehll ~
si et nr s itt hiiljc, varefte r riiren ]llact:
ras "ii ~ina platse l' och en-n!. »I«)nB! 
hrytning'» kortslutes ~:t att om appn
mtl'll \'arit. felfri en s trömhanll IIPP
Sl":t t t i cha s.siet . 

Iliircft c l' kOlILrollcras Ylll'j e detalj i 
:.;Wdstriilll,krdSl'1I Illpd u tgång frflll ap
pnra tc lI . plu ;;;pol , varvid vi förs t kom
ma till niitdros 'eJn, som hur ha .' e'l 

DO olun, tliin·fter glU(] s trij]n~ll1ots t.{lIldcf, 

som "kall 11:1 ca 7f\O ()hm, Ledning'ar 
ocll kontalder mellan detta oell skullw
lysning:;lamV:1II llIe(1 tillllöl'allll e lwr(
slutnin).!"s relit kOlTllTla c11ireEt.er och sluf
ligl'lI rl e l. 'lO-ohmign l'cHimots t i'tndet otit 
g-allerfiil'spiillningslUots tllmlen ptt 10 
ot It 4;J ohm, 

Att llCskrivil gången \' id u]](lersuk
!lingon av gWclstl'ömskre tsen tager ~ii
kert liLngrc tid iin att i verkligheten 
ntfiim lIenna undrrsökniug. _~r diir
emot. denna stri.;ml,,'et s felfri. lIl e D mol
ta garen nekar art ge nilgot ljud i från 
ig, s ImIle man förs t. medels t. en rör

pronll'e 111l11el';;liku run'n, mCll (\:'1 vi 

Fifj. / , l i. ()/J/ilillfj88ClrCIIW, II/: I' i/((t fn/II 
unrI r: rsM.:t li/;slri;'n8I1/.offu{jarc , J .1:sliim 
1/inr/8krc f,Yfll"!/(/' (ho 1Itcliimlladc . JY'1lm
r en,' iUl/nl/fu/' ci"U(/1'I1fl liiil1f,;rn s iq tin 

/l1I/IU"1I. [JU '",,"rI cJlsalur/Jloc kcl. ,, /.'(/1 
l) cl!l~nillll l<l(II/1fJ(ln 87,'Y([([([8 ((/.' c lt I()' 

IlIo/'clii f ii ,. "lrii)I18tU /'C ll r id i"kopp · 
I in fl C I1, 

http:c11ireEt.er
http:stl'llmont.ut
http:reparnt.io


210 

i 

POPCLÄH IL\ 1)10 

NÄT= 

R 
G 

Tot . 

Pig. 2. , \ IloräM/lg med gUm.lampa, föl' 
mätning av den '1Ingejiirliga, lwpa,ei

fet en h08 IJloek/,ontlclIsalol'cl'. 

Hl'o i :wsaknad a,' ett dyl. iust.rumenr. 
f:1 Yl gli Wl\'iiga pii ett annat siU t. Vi 
.oiitta sålunda chassiet' under sllliuning 
salllt undersöka slutröl'e ts galIerför
~pännillg melkl~t \'oltmetern . Om man 
hastigt söker mäta slutrörets anod
spli nnin~ och instrumentets visa re dii r
,'id shh i botten (miitomnhle: ]20 V) 
iiI' man siiker om att tillräcklig spu n
ning liggel' p:l anodeu. Dlirefter bertil' 
lllan med et.t fuktat finger slutröret;; 
gallt'l'stift. oelt skall c!:i ptt Iii tt skrap 
hörus i hiigtalaren. SImlle s ii ej nHa 
fallet. ury t s strömmen, och 11 tg-tll1g,;
t r o Il s,fol'l1la lor[1ö j}l'imiil' oeh sel<ulIlliir 
mlitas. Äro (les a till s~' ne ' feltria. 
llI USl (> man uuc1f'rsöka om l'(;re ls l~lI1is
'j on har g:1tt. lJeu. 

Finne, ('.n n d llial11p,-meter, inkopplas 
rlellua i u tgiings transfonualorllS s lii ll e, 
etter också löder man endast UPI) löd
ningen pa 811ltrörets lllloultylsa OtIt 
inSkjuter instrumcntet i serie. Yi ha 
kanske ingen milliamper mcter att till
gå men I'äl en 1'0Itmeter , som Yi Itu. 
tigt Omn1l1UIll till strömmätare 11i1 föl
jande slitt. j\J(;dels t ohmmetern bestli l11
ma ,'i först v'J!tmeterns motstånd mel
lan 10-l'olt~uitagen, Är detta Elt Oö" 
siig-a 1000 ohl11. tl1J;fer instl'llment'et ,' ifl 
fllllt lIts lag 10: 1 000 = 0,01 amp.=10 
mÅ. Slut röret lir ett 1823 d och har 
nästan dubbla detta I'ärde i anoc1
~tri5llJ , "al'för "ol tmetel'n icke utan Yi
dare kan inkopplas i anodkretsen. 
/';!llll1tl1S em Ilertill instrumentet med 
1000 ohm, UI' 10 y uts lag pii ;;kalall 
lika med 20 illA, nll'för anollströmmen 
kau mätas. (Skurmgallersplinningcn 
förutsätta "j tidigare undersökt i sam
hand med galler[örspänningell.) VisHr 
nu " oltmetern t. ex. endast 1 ,'olt, (I. 
1'. s. 2 mj\ .1I1Oclström hus slntrörei, 
kan e". ett utbyte al' rör ute rs tä\la 
mottagaren i fullgott s kick. men ev. 
fi.llnas ihf'll :ludra f el. 

lla vi stlluncla I'id hel'i;riug' a l' galler
~t iftd mcd fingret flltt Ijutl i högta, 
laren. 111('n mottagninI!' furtfarande lir 
omöjlig, gii I'i ett steg fl'umut i app:) 
ra ten uch iigna o~s :1t detektorn metl 
tillhiirandc delar. 'rran,;fonnatorns 
lindningar 1I11llersÖkas. Vill beröring a v 
de tektor n. anod stift skola ,' i höra krnf
tiga re . kmp >in förut i hijgtalan!Jl . Om 
liet il r nöth[ ndigt, umlf'rstikl's ii \'(-' 11 

lietektol'lls anodsrl'()lII. H röring' a\' (jp

lektorns gallt~rstift ,gel' ()~s rtterligan' 
föl' tU rl,t :skrap i hiig'ta larcu. Skull p 
detekt.ol'll ('j f ,t :1uochpiinnin .l!;. kan (1<:1
In fInlingen bl.' ro Vil brott l'\Jer kOI'I~llIt 
!ling lI1ellan ()ndensatorlltiagrll HO (·1 -
Ipr 31 och r-bass ict. 

• « 

Är apparaten felfri trim högtalaren 
till detektol'l1s galler, taga vi ytterli
gare ett steg [rarn:lt och 1ft ta hi-röret 
undergå Sfllll llUl ll1Htningar. 

]Jar vid lien allra första nndersök , 
ningen a v appa ra (en siikring{)lI befun
nits sönderhriInd oeh ersatts samt. vid 
mätningen :11' gWdströlIIskret,sen det 
uppmii tta mot.st:Indet befn 1111 i ts \'ara 
ca 18ii ohm, kan lI1an genast fastsl:l 
[[tt kondensatorn strax innanför nät.
f1ross ehl l!ll' d an~lut[1ingsnummer 19 
iiI' korts illte lI och Ill,tstc ersiittas m ed 
()11 ny. Denna kortslutning flirefinn()s 
ih'en om rUren I'ftgas nr apparaten. 

Som Yi se a v sch(~mat, rlstatlkoll1ma 
lIe ulika motstfllHlcn för Id-rö rets 
skul'lugalI er::;vänning en shunt p:l ca 
fiO 000 ohm. och mall bör löda upp pii. 
n,igot stil Ile i (]{)nna krets fiir att , j 
fÖl'\'illas hlint y. Vill man medelst te t
lal.llpnn slika hes tiimma konrlcn satore.r
na, fär man noga tillse, utt (kssa ej 
iiro shuntade al' n:igot motsUllHI , som 
,,[lIumla sku lle ang-inl kortslll llling a,· 
kondensa torn, Ano(\- resp. skii rmgaII er 
mots thndf'n flir hf- oclt deL{)ktOl'l'lireu 
"isa, att appara tcn al' omkopplingshar 
fö l' olika spiinuing-a r. och man hiir 
g-i\'f.' t\'is iiycn tu en titt pii clenna 1lII1 

kOPl)1 ingSHuorun ing. 
Yi ha ovall fiiljt den ung-efiirIign 

g[ll1gen a ,. en tllHh:rsökning- prl Qn lik
strlil.l1s111ottagare. De mii tn illga r , som 
komma ifråga i pn radioll1ottaguTes 
strömkretsar, f l'llnsett h i'-k l'l't~aI'lHI, 

iiro sftll'lks följall(l e : 
1) Spii nlling",miitnin~ (gliill~[liinning. 

gallel'försp., :1noll- rW]1 "kiirllq::alll't'~ll.), 

------~-----~~-----~
r--------------------oKr+ 

__~--------------~_J 
\'al' ligger fdet? 

E:n amatör hal' l.iLnkl. sig den i bU
(len visaIIe unon!nil1gen för 'lI1 ~lnt
ni ng' aven ex!ra hi>gtfllllre till sin 
mottagare, som iiI' förs('(ill Iller} in
hyggd hijgtalare (lid. Hlil'\'il1 Hm'iin
der han jlrimiiren i dcn inbyggda ut
giillgs t ran gforl11atorll som utgiings
lll'o ~sd till (]Pu extra högtalaren, som 
ii I' m r , d~ med egell lrnn,,[ormutor. 
Filt att knuna re gif.~ra ljudslYl'l,an hos 
den cxtra hi.igtalaren ohcl'ocnde a \' 
Ijnc1sLyrknll hos (Il'n inbyggda IWI' IlH.lI 
lagt ett val'iahelL moLs tfllH! ö,'er Pr1
lI1ii 1'('11 prt uf'n ytt re t rall~fol'lna tOTII. 

2) st römmiitning (glödström, anod
strönl och s.käl'mga IIer~trl\m) , 

3) mot.: ti'tntlsmutning (mlitning ay 
IiJ,s tröm~lIIotst'lIlclC't i dros lar, trans
f ormatorer , fiirkoppliugsmotsttllld, ka
todmot~trll1d, Iwntaldmotsttt nd j om
kopplare föl' hf-kretsar ete., kontroll 
av högohm smotstflnd och potentiomet, 
rar, som kan utföru s med hjälp a,' 
glimlllmpan pnl. prinCipen angil'en 
ll1RrSnUm l'et) , 

4) cyent. Iwntroll a,· de ~tora fiItel' 
kondens}! torel'11a, som Imn utföras prl 
liknande sUtt ; hUr giiller det endast 
att kontrollera e \'ent. korts lutning eller 
brott i IWI1c1ensll torerUHs ntgfll1,g'sled
n ingar. 

wönskar nUlB gnra e ll llngefiil'Iig ka
pa cit ctsbestfillllling pil konclensutore l', 
801ll miita s i ,u.ul" eller CIIl, kan denna 
ntf1lra~ Plli. en liknande J)rinl'ip. dur 
tonhöjden, som aylyssna ~ i Cll telefon. 
utgör mått pli kapad t ten. (Se fig. 2.) 

]<;n glimlllll1pa G kopplas i seri e mefl 
dt f'tiirre mo(stånd n. Shuntad tiH 
glimlampan kopplas kondensa torer :n 
olika, kHu(la kapaciteter X i , r ie mell 
CIl 11tl'·IHItelefon . öns ka r man nu be
"tiimma kapacitet.en ho~ en konrlen
~atOl', inlwpplas denll:l pi'l X:s plats. 
och toncn iakttagteS i ieh, fonen . DiIr
efter u ppsökpr mu II i den '11 1il kii lIela 
kOIHIl'n~a torer, som iiI' behövlig föl' 
l11i!tl1ingeu, en som ger ullgefiir samma 
tonhiijd och \'111'» kHllacite tsl'i'irde 11:'1 
s tämmer <;\'(,rel1;\ med den ökta kapa

i(ptens. Gi,'dds gel' e ll bryggmiitnlug 
noggra nnare resultat, men k~UI lUall 
nn~l~ l1p( oyall el'h'llluD. fullt tillriil'kligt. 

Det finlIs (!meIIerlill ett [el l anord
ningen, som det nu glillcr a tt hitta 
plt. Syaret fUljer .här nedall, 

Felet liggcr diiri , alt ,'ulymkontrol
len in H:rka \" ii vcn PtL den inbyg"'da 
högtalaren, beroende p:\ att det yn ri
abla motstånde t i "erldigheten ligge r 
lUellan slutröre ts a nod oeh jord ( mot
~tiin(lpt hos 2 .u]<'-konclen.<:atorn kan 
försumma s ) . En yolymkolltl'oll, SOll 

jlraktL kt taget endast inyerlwr 11ii d~n 
ex.iT:I högtalt1l"en, kan L ex. ut glira 
a v ptt yariabelt mot tltnd. inlagt 
serie mrll talströl1l spul ell. t'lllll'tl bfiLlI' 
anordningar finna s. 

i 
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Av Civiling. Åke Rusck 

Frekvensmodulering - sen· 
sationell nyhet "id ultra
kort"åg. 

En ny et, som lå tit mycket tala om Hig i utländsk 
I'<tdiopr ,;, de s uastl' Dl< naderm ) iiI' användandet av 
frekn'nslllodulering prl ultrakorh'< g cnliot ett av 
E. H. Ar mstrong uppfunnet systcm. Armstrong är 
som beka nt känd föl' sina tidigare f ramgångsrika 
a rbetell lIted återkoppl illgsprincipen samt supeI'rcgc
nel'a ti,'- (Ich supeI'heteI'odynkopplingarna. 

)lodul!!rillg kan åstadkommas genom att HU'iera 
någon av el ~ tre parametrarlla : amplitud, freI< ens 
eller fas )IOS en bärv< g, Den hittill' f:;å gott .;om alle
lIa hiirska lid principen har vari t ampli tudIflodille
l'in o', "id vilken bärvågen amrlitud iindras i takt 
med modllIering frckvl:'n scn. FrekvensmodulerJllg 'l: 
diil' mo ( j tidigare kommit till användning på arun,
a\' sYårigheter med s:hiH sändar- som Illottagara~ 
OI'dlliJl ~a l , 

Yid fr i kvellsmodulel'ing håll s den utsiinda bilr
\ågl:'flS runplitud ,jd ett konstant vih'd e, svarande 
mot sänl.lrclls muximieffek t. Moduleringen erhi'tlles 
genom v ' 'ia tion a v bärvågens frekvens, på ungefär 
saUllna sii tt som om en konc1eu. ator mikrofon skulle 
använda. som avstiillllling kondensator vid en ultra
kortvågs~;illdal'e. Vid tal i en sådan mikrofon skulle 
'iUndal'cn överfara ett frei vcnsbanc1 Jl< ömSe idor 
O!ll den 'Jmoduleradc bärfrekyenscll. Storleken av 
detta fr ~vensband blir beroen de av moduler-ing-cms 
styrka , JIl moduleringsfrdn>ensen iiI' 1000 p/ s, över 
far s~ind ul 'en fI-ekvelisbanc1et 1 000 g< nger i ,;ekumlcn , 
vid 5000 p/ s 5000 gfi ngcl' i sekundcn. 100 0/ 0 mo
dulering (fullmodulering) kan erhållas viel vilken 
bHlHlhred I som helst men ä r fTh 'etvi ." beroend e p< 
llloduleri ll gsa nordning ns ut förull ll' (i dc't anIörda 
excmlJl t pä miJa ofoncns maximi- ndl m inimikapa
titet) , 

Varje 11'ekvenslllodnlera d siindarc lIa r tn kara!;:
el'istiskn ua ta . Det cml ~iI' (cn OllHHlulPl"adc biirTf, 

gem; fre ); ven,,, let anura iiI' fiirltållallllet: mellall 
maxjmjfl'lk\'(~Ilsavvikelsen frftn lld ollHHlulera d vilr'
det och den högsta förekonulUlJJc1e mnunIcr-ingsfl'c
kn>.m;en . .' ellistrong am'änder ptt vi.il,de p[l detta för
h;ll1arl(ll ~ Iika med 10. nrl elcll högs ta mod ulerings

fl'eJn-Cllscll iir lO 000 p/ s, ih' maximif..rekvensavvikel
sen lika med 100000 p/ s, ll1ot~varallde cn hltal bredd 
h08 sillldarballdet ay 200 ke/ s, Det bör observeras, att 
halldbl'ccldell ej varierar med moduleringsfI'ekvenscn 
utan endast med modulcringsgl'aden. 

Om den ova1ll1Umnda bandbredden anvUndes föl' 
en fÖl'uimlcls p, 7 meter ( = 4:'" Ur/s), upptager siiu
dar'cn endast ('a en Italv pr'ocent av bärfrekvensen, 
D 'Ha viird( är miudre ~in vad om erfordras för en 
amplitudmodIlIerad tatiol1 inom (]C't vanliga rnnd
radiobandet (10 kel s vid 1000 kc/ s, cller 1 procent), 

En frcIn- nsmod nITad sändare iiI' betydligt effek
liYal'c iin e11 amplitndmoclnl rad. För en utgångs
eJ'fpkt av 1 kW erfordras en sändaranordning för 
b!ott 1 k'V då dä remot vid amplitudmodulering, diir 
maximicffekten momentant kall uppgå till fyra 
gånger den omoduleI'ade effekten, cn utrustning di
mensionerad för 4 kW erfordras för en 1 k\V för
bindels . 

En frek \'cnsmoc1nlerad signal kan ej direkt göra.s 
uppfattbar i en \·alilig' mottagare. Det ii I' nödvändigt 
att fÖl's t omfoJ'ma den frekvcll 'modulerade biirvi'lgen 
t il1 'n ampli tnumO(llllerad s[lchlll, innan den tillföres 
mottagaren detektor, Principiellt åstadkommes 
detta genom cn anordning, vid vilken u tgångscffek
ten iiI' direkt proportionell mot frekvensen. Praktiskt 
ltfÖl'eS detta o'enom att signalen tillföres ett sid
stäm t ltiigfrek venssteg, varvid. r esollullskurvans raka 
delar [ul\'iil1dm,. För att kunna utnyttja frekvens
ll1oc1ulerino·ell p [' båda sidor om bärfreb'cnsen läggas 
Vfl sådana laögfl'ekven ,'teg i en push-imU-liknande 

koppling, nU'vi(} de ena ' teget tar- hand om det 
nnJr sidobaJHlet oeh det andra Olll det övre. Den 
sallUllall sa tta u t, L ll"sspiinnillgen från dessa steg 
blir en 3mplitudmodulerad nlg, som på vanligt sätt 
kan fijrstiiJ"ka s och ltkriktas, Naturligtvis erfordras 
spe iallnctsa r föl' att i 'L ett hnei.i.r-t frehensbcroende 
i.iver ett fia ::;tort fl' ··!;:vensoml·åde som det h~ir Hr 

fr i'lga om. 
På grund il,' den stora bandbredden t;kulle lDall 

vara ben~igcl1 att tro, att invel'k(lll av störningar skul
le bli stölTe Un viel de konventionella anordningarna, 
då radiostörllingarna äro ungefiil' jämnt utspridda 
övcr hela freknmsomrrlclet, Stl iiI' emellertid ingalunda 
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fRllet. GetlOm en speciell anordning (l)t'~rggkoppling) , 
på vars närmare konstruktion vi på grund av dc 
Imapphiindiga uppgifter som stå till lJUds ej kunna 
ingå, hal' sWl'ningsllivån lledpl'cssats till ett minimum 
()('h möjliggjort en ökning av riichidden föl' en nItra
kOl'tvägsförbindt'be (7 meter) nlE'd ungefär 300 %_ 

J iimföran,le försök mellan en anordning enljgt 
Armstl'ongs nya lSystcm och en för'bindclse, arbetande 
llWrl amplitudmodulering, ha l' företagits och viickt 
stort uppseende_ Sändarn;~, arbetande på 7 meter, 
\ '01'0 placera de i »The Empire State 'l'ower» i New 
York City. ~Iottagal'na VOI'O uppstållda i Arlllstrongs 
laboratorium i Hac1clonsfield, N_ ,T. (ca 5 mHes från 
l'h ~ladelphia ). Den amplitudmocluJerade förbind el
sen omöjliggjordes totalt på grund av haftiga stör
uingm', medan störningarna vid frekvensmodulering 
knappa -t ,-oro miirkbar a_ Kvaliteten hos dc frekven, 
nwdulerade signalerna HH' i aJla avseenden fullt i 
klass med vad som kan erhållas vid förstklassig 
amplitudmoduleri ng. 

Det förtjänar llåp ~~lws, att det ej är enl>art 
a trnosW riska och andra ntifrån inkommande stör
ningar som undertryckas dd l'lnstrougs system, 
11 tan liyen )'ö /'brlt s och likJ1Unde in terna stöt'Il ingar 
före mottagarens detektor_ 

(Hadio EJlgi nef'ri ng, l'Iaj 19"5 oeh Eledronics, 
Juni lD35_) 

Koaxia la ledningar för tele
l,jsionsäudamål. 

Som l>eka nt tillå (a pj van liga t.elefonlccluingar oeh 
kahlat' ()n>rföl'ing av f/'ekvell Sel' mer än upp tillllågl'a 
tiotal ke/ s_ Föl' te1eviHioDsiind< mäl ~ir' det emeller
tid nöcl\-Hnd,igt att kUllna överföra e t frekvcnshand 
av 1000 kels eller mera, om bilder av tilll'iiekligt 
goel knllilet skola crh<"tIlns_ Television ön~r metalliska 
ledare hal' därför ej tidigare varit möjlig_ P,l de 
sh;ta ål'en har emellertid en ny typ av ledare fram
kOlllmi t, som möjligglit' trau~mission av ett mycket 
stort fl'ekvl'usl>aud. Det iiI' den s_ le koaxiala led
ningen. 

Denna besU\r hU\'lHlsakligell av ett yttre, jonlat 
metalll'ör, :;om innesIll ter en central ledare. Hö IY_ 

frek\-enskretsen utgöres ;w den inre ytan av den yttre 
lellaren och den yttre ytan av den inre_ För att und
\-ika stora förluster vid högre heln-enser år kon
struktionen B, vald, fl tt diC'lektl'ikumet mellan le
darna i stör sta utstl'ii.dmillg hestå r av luft. l'l grund 
av den s_ k_skin-effekten \'crkar det yttre röret sam
tidigt som l edare och skiirm_ I- ögfrekvensströmmal'lla 
koncentreras på insidan och de från yttre störnings

källor inducerade strömmarna på utsidan av röret. 
Samma effekt" som ökar förlusterna vid högre fre
kve11scr, -kyddal' h ä r samtidigt transmissi.ollS\-iigen 
mot störning;u' utifrån, och dellmt skydds\'erkau till
tager dä.rför med frekvensen. 

The American Telephone och Telegruph Company 
planerar en sådan koaxial ledning mellan New York 
City och Philadelphia, som skall kunna överföt'a i 
brlda rik t!liugarna ett frekvensba.nd på mer än 1 000 

kc/ s och sålunda möjliggöra 200 samtidiga telefon
förbindelser eller två televisiollsförbiudclser_ Kabeln 
~kall förläggas .i jord största delen a v sträc1mn. Den 
kommer a tt utgöras a v en hlymantel med 7/ S tum 
inre diameter, innehållande tv tt st.yckeu 3/S tum 
koaxiala ledningar, en föl' vardera riktningen. Dess
ut.om innehåller den en del vanliga telefonledningar 
för manöycl'ändamttl och för kontroll av tl'ycket hos 
den illdifferenta gas, med dIkeu kabeln skall fyllas_ 
"al' sextonde kilometer skall övprc1rag placeras, som 
förstärka hela frekvenslJandet_ Energien för drift 
av de sa förstiirkm'e uttages fl'flll de hå centrala 
ledama. Kostnaden för kal>elll nppskaUas till G000 

dollar per mile.. Totalkostnaden för hela anlägguiugen 
bel'Hlmas till 5 0000 dollar_ 

(Elcdl'onics, ,Tuni lD;3G; Electrical ]~ngit1eel'ing, 

Okt. 1034; Bell System 'l'ecltnical Journal, Jan. 193;:;_) 

Automa.tisl, selekt,ivitetskon
troll. 

l cn rapport till »The 10th Allnual LRE COltvcn
tiOlI» i Detroit den 1, ~ oclt 3 juli Ilar G, L. Beers 
framlagt ett system för automatisk selekti\'itetskon
troll. vid detta system shnlltas vissa av högfreln-eus
och mellanfrekvenskrel.sal'lIa med r ör för åstaclkom
mantle aven antomati:;k :;elektivitetsreglel'ing_ D essa 
shuntande rör al'hcta med en Jixcl'ad, konstant auod
spiinning, medan gallerförspiiuuingen varierar med 
den inkommande signalens "tYl'ka_ H~irigen()m kom
Hwr l'iil'l'IlS im'c lltotstancl och allts... deras ~hn n

j ande itwerkan att bli IJproellde a v dc inkommande 
signalernas illtensitet. I ett schellla, som ,isats av 
Becrs, äro autenntruDt:ifmma to r ns sekundärsida, 
första mel l an frekvens h'ilnsfonna toros selm ndär- och 
pt'imärsidol' och andra mellmlfrekven:;transfol'm:l
torns sekuudiil'sicla shnntade med rör. Gallcrför
spiillllingarna föl' sclektivitetsl'egleringsröl'<'n tagas 
fr[lll ett skil'skilt styrröl'. 1:~ll1edan rörsHirkningen re
duceras, då mottagaren nedregler as på lfig seleIdi
vHet, har andra Illellaufrekveusröl'et arrangerats sä, 
at dess förshirkning ()kas genom en diod för auto
matisk volymkontroll, allt efter som den shuntande 
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effekten hos rl'gleringsröreu m in ' kal' selcktidteten. 
l Been;' mottagal'l' ()]'~akar CIl ~ignal p[l 10 mV 
ellel' högt'e a tt apparaten iwtiilIes på stiirJ:) t a banel
Ll·e<.!rl. F i ;!" att l1lin~ka störningarna fr~n regler-ings
röret i Jlögfreln-ensstegl't användes ett fönll'öjt ar
nlllgema llg. Ingen selektivitetsreglerino' sker sålunda 
i högfreI. yeJlssteget, förriLn malta u·aren. IdLllSI i g-het 
I'edncern IS genom den inkommande signal en tiH 500 
uV. En lIIanllclJ sdekti\'itetsl'eglering förefinnes även, 
'som möj liggör en öknin:- men ej Il1.i~skning av s 'lek
tiyitete . D enna iir an:;edd att a m'iinclas i ett sådant 
fall, att lIl:1n önskar l1lotl aga en kraftig, adägsen sta
tion, samtidigt som e1l lokalsHndar'e kör på en ome
delbart ' till lig-gallde 're1 vens. - I Beers' mottagare 
anvålulp. sju rör för åstndkommande av enbart selek

tivitets!' . 5leringen. 

(Eledl oni ·s, Juli in:-:5.) 

Högohmiga. mots tåmls för
h.'iIlande "ia högfreln'ens. 

J. II. J eyner har gjort cn del uudersökningar över 
högollllliga motständs (mussamotsWnd) förhållande 
i högfreI' lskl'et , ar. 1';\ gl'Uuc1 a\' kapaeitetens in
verkan a "viker högfrek\'cnsimpedan en ganska myc
ket från likströmsmot sb ndet.. . iel 600 kel s uppvisar 
t. ex. ett LO 000 ohms motstl nd en impedam; på llllg-e
fär 7 000 "hm, el-t mut~Ullld prl 1 megohm Llott 350 000 
ohm oell ·tt 5 megohms motstäud DOO 000 ohm. D essa 
motstulHb avvikelser, SOlU givetvii::i bli stÖlTe vid högre 
frekn~ns, iLro sytmerli<ren viktiga att ha j mrnuet vid 
konstr'uk (ion a\" appal'a tdetalj el' fi)ran(le högfrekvens. 

(Amah ur Wil'elcss, B and 25, hUft 64, .) 

Ett gasfyIU fiirstärl,anör. 

J. D. Le Van och P. T. \Veks (Ra;y t heon) ha till 
lHE-möt ·t rapporterat ett nytt gasfyllt för ·tiirkar
rör, i villiet ct t hjäJpgaller verkar i::iom auoll föl' ur
laddninge> ll och :-;umti lin·t l-lOlU virtuell katod för hu
\'udström lllen, sum kOlItrolleras med ett galler precis 
på sallllDt\ sätt sOm i ett högTuku llmrör. Hörd liknar 
nUl'mnst " e gallel'styrda likrik t a rrören av thYl'atl'on
typ med .k vicksilvel·gasCy1tning, med undantag av att 
styrgalh·(' · hal' fllllstäncligt herrayUhle ö\'el' anod
:,;triimlflell Hög rörs täl'lmingsfaktur har kombinerats 
med I; gt iure motstånd, varigenom brantheten blivit 
l-la stur S~ il1l 12 mA/ V hos ett av rören, RK-100. 
Anodsh'öl men iiI' 150 mA via 100 volt på anoden och 
-2,5 volt på gaUrd. 

Röret Il 11' sitt stora intr-ese på grund av den stora 
utgångsefl'ekten vicllUg anodspänning. Vid 32 volt på 
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anoden är sålunda effekten i en belastning på 230 
ohm O,!) watt. 

Andra iutr 'l-lanta riit' frän RaytheonJaboratorlet 
äro skHrlllgallerröl' med högt illl'e motstånd och hög 
fÖl'stärkw ngl-lfak tor. Ett såchUl t rör hal' 'Il fiirl:ltärk · 
nings faktol' prl D25 o<:h ell ul'anthet av 7,5 mA/ V. 

(Ele ·tronics, .Tuli 1fJ35.) 

Automatisk avstämning. 

Charle. Travil:l (Phileo) har för IRE-mötet i De
troi t fr amlagt en a\'handling om automat isk avstiim
ning, i vill en han framhåller nackdelarna a \- att ho. 
en mottagare m d höu s lek ti vitet ha däliga a vstäm
ningsanordningar. Ej IJlott den (h liga 1judkvaliteten 
dd sic1an;tiimning uta n ihen det faktum, att siglla
lermt vid korh'ågsll1nttagning helt oel! hållet kUlllla 
försdnna genom frek\"cnsdrift hos osdllatorn, nöd· 
vändio'giir exakt automatisk aVl';tiilllning. 

Vid en dylik anordning rcglrr:n- mottagaren själv 
iu ;;ig exakt på. don 'itation, fwm gl'o\"t instiillel:l 
medelst appar'atens l:1\"stiimningsratt. Dr Travis hal' 
ula rhda t ett i-lystem hä l·för. 

~tt fö.n;tärkarrör, vars galler matas från någon 
pllllkt av mellanfrekvenssystemet, har i sin anodkrets 
en transformator, som matar ett dllo-dioclrör grnom 
vå skilda sckundärlindningar1• T\'å parallellkopplade 

primiirJindnin g-ar finnas. Seknlld~lrlinc1ni garua li1'O 
llågot 'idavstämda frän mellanfrekvensen, f1en ella 
till en nflgot högrc frekn~ns, den rmdra till en något 
lägre. Pl'imiirlindllingal'na iiro d~iremot avstilmda 
exakt tillmellanfrekvcllsen. Mellan diodrrnas katoder 
oeh l t cdcdnillOnrna till transfunna torns seknndiil'
lindrringal' tiro motstånd inliinkade i en Dl'yggkopp
Ung. Den e11a ändan av desl::la med mitt.pl1nktsuttag 
för edda motstånd (mittpunkten är förbunden med 
katoden) är jordad, den andra iindan g-ål' till den 
del av mottagaren, som tjänstgör som frekvenskon
trollanorunin fr • Den sistJ1i.imnda kan utföras på 
många sätt. I samtliga fall å :,;tad];:ommer emellertid 
den a v duo-dioden a.lstrade variabla likspilllningcn cn 
änclring nv brantheten eller inre motst , lidet hos ett 
regleringsröl' om osciJlatorlrekvC'Jlsen skiljer sig frall 
den erforderli ga. Reglerino'srör'et ijänstgör principi
ell t sett som en varial)cl r eakt.ans, t. ex. ('n kapacitet, 
som il l' shuntad över o,'cillatorns svångnillgskrets, 
varigenom sftledes E'1I l'eglel'il1g av oscillatOl'frek\'ell

sen kan erhållas. 
(Electronics, juli 1D35.) 

I En liImallCle anordning fl;l'c.s log~ a y ingenjijre rn:l Rulle
gard och Hultm:ln i jal1uarinumret av PopllUir Radio. 

Red:8 a.nm. 
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HADIOlNDUSTRIENS NYHETER. 
Forts. fflin sid. 202. 

lämpliga för 3111aWrsi.indure. Av särskilt intl'e~se liro rle s. k . 
nvsldirmningstl"ansformatol"el"UR f()r enanka.romformare, av-
edda att mijj liggiirn effekth' törningseli.minering. Primilr

och seknndlirliIl!lningarnn liro .. ldil'rnade från varandra. Pri
mliren lir föl' 1;;0 V. selmndliren har uttag för 110, 130, 150 
och 220 V. Dussa tl'ans forll1atol'cl' iiro av intresse för radio
provrum oel! l'eparationsvel'ks Wder, där man skaffar sig 
växelström med tillhjiilp aven enankal'omformare, driven 
frun likstrÖm};llii. t l. Virlnre tillverka glödströmstransfo1'11la
torer för rörp oV[1re, givuJl(le ej mindre iin f emton olika glöd
splinningar m ellan 1-30 V. 

Av r; tort in tre s e föl' amatören lim lågfreln'enstransfor
lllatorer llJell om Httningstal fr:hl 1: 1 till 1: 10 samt mikro
fontrallsfol' ma torer med olika olllsiitbl ing>;tal. Siirskilt lämp
liga iiro ett par typer mell flera olllsiittnillgst.a.l. flen ena 
på 1: 15/20/30/ '10, den andra på 1: 7/10/ 15. Utgltngstran8
fOl'matorer finna~ mcd onu;iittnillgstal pill: 1 samt f.riill 
20: 1 till fiO: 1, vidare typer Jllell flera omsiittni.ngstal , t. ex. 
20/ 30/ 40/50: J. Andra typer tillverkas på beställning. 

»AD» .f}Wd.ströms /Jalt er ier. 

SveH"lw A / B Le Ca.l'bon e. SUH(lbybel-g, tillverkar de yäl
klin da AD-elcllil'ntl'l1 (»riDE»), av vilka speciella typer fill
nas föl' anväudning som glö(lstr,\msbatterier till batterimot
tagare. 'rill lwnstruktion en Skilja s ig som bekant ADE-ele
menfen ' friin amIt'a torr- ocb yittelement dlirigenom, att de 
ej il1llehfllla hrUJls tell eller kons tmallgan utan äro luftdepo
lariseracle_ De gamnteras av fahriken att ha minst dubbelt 
så s tor kapat itE't som bruns tens- eller kOl1s tmllnganelement 
av Sal111na s t orlek. Trols detta lir enligt uppgift priset unge
fär dets~unma . 

ADE-elemellten iiro föl' radiobruk Sammanbyggda till bat
terier, a v yUka fyra t~'peI' finnas, anpassade för olika rör 
(2 resp. 4 V) och oli1m stora mottagare. För att eliminera 
o!iigenheten Illed den med tiden succc;:ssiyt Sjunkande batteri
spänl1ing-en har man i batteriet inbyggt ett förkopplings
motsUll1rl med uttag. Drl batteriet iir nytt, sätter man an
slutIli.ngsproppen i d en fö·rsta. pos itiva kontakthylsan, "arvid 
hela fÖl'kopplingsmotstållclet är inkopplat. Den i början 
!'('latiyt höga batteri~p}illn ingen reduceras härigenom till 
för glödtri'tdarna Uimpligt. vii r de. (Spiiuningen blir give tvis 
även i vi ss m a n beroende ay motlagarens strömfiirbruknlng, 
varför en r eostat Himl)ligen Lör fiunas fUr r eglering av 
glödspänning(·n.) Då man märker, att mottagningen börjar 
bli clltlig (trots att anodbatteriet iir i gott. stånd), flyttar 
man proppen till den andra positiva kontakthylsan prl bat
teriet, varvid glödspiinningen stiger till samma viirde, som 
drl batteriet var nytt. D å ef ter iinnn en tids drift spiin
ningen å t.er l,liyit alltför låg, anlitar man den tredje posi
tiya kontak thylsan oeh får Mer full glödspiinning. 

Detta inbYr{gda förkopplingsmotstftnd gör alltså samma 
nytta som gliidström. rcostaten i vanliga fall, men det med
för den fördl~l en , att. risken ni r öH~rbelastning av glödtrå
darna väsentligt reducera . . 

Ra.(liol·ör. 

Svenska A/H T/"(~(UÖ8 T eleu·ra.fi, Stoelchol.m. hllr utgivit 
en rörlista (a ugusti), upptagamie samtliga nya rörtypel' a y 
Telefunkens ·abl'ikat. 

AkUebolarJcl Ni.ckel,~ « Tod8en, S tockholm, har tiUstiillt 
oss en b ro~e yr över de n~' a Triot.ron-rören för säsongen. 
D es a liro enligt uppgift ifle llti"kt lika. Philips- oeh 'Pele
fnlllwn-l'ör ell mcn h a ej f;lJmIll:l typbeteckningar. 

Nya. F C/' l'ocar I8polal', 

Ra.dioko1lZpflniet, S toeldl,olm, fiir i marknaden de nya ty
perna för ~lltiollg;en UY ""örler ferrocartspolar. Antenn
tra.nsformator erna i·iro fii l'seddn med en inbyggd förläng
ning pole, som gÖl' n tt antenn resonansen faller över det 
Irll t. tagna d."längllsolllrådet i still let för som elj es t under 
de sam ma_ Hiil'igCllOl1l erh:IJles mera likmässig förs tärkning 
över h ela v.lglii.ngclsområdet. Dess ntom bUr första stiim
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kretsen m indre beroende aY antennen. För äldre spoltyper 
kan en lös enhet e rhiillas, innehållande dylika förllingnings
~polar för bå cle melliln- och 1:1ngYflg. 

Bland mellanfrek ,ensbandfiltren mlirkes en ny typ m ed 
,-ariabel koppling. Kopplingsgl'aclen regle ras medelst. en 
ratt i toppen. En hiivstångsanordlling kan Hitt :1stadkOl11
mas, ~ä att flera dylika bandfilter kunna regleras ~umtidigt. 
Nöjer man s ig med reglering av blott e t t filter, kan detta 
placeras liggande, så att I'egleringsaxeln sticker ut genom 
vanelen. BaJ1(lbredden kan regleras m ellan 3-12 kels. Oseil
lalorspolar finna s av flera olika typer för olika blanda rrör. 

GÖl'ler-spolarna kunna erhullas saväl med som utan kort .. 
d.gsområde. 

Fast avstämd vägf(illa. 

Fi,'ma Pnul JIartens, Eppenrlorferbau.m 3.9, Ha.mburg 20, 
lUll- tillstiillt oss några prover av en ny v{lgfii Ua. som 
iii' fast tn'stUmd till den station, som man ayser att ute
stii llga. Vagfiillan är utförd som en cylinder med 42 mm 
längd och "25 mm diameter och f.örsedd med en s tickkontakt 
i ena linden och en kontakthylsa i den andra. Den anbringas 
helt enl{elt i mottagarens antennhylsa, ,arefter antennen 
anslutes till konta kthylsan på vågfällan. D en avstämda 
kretsen utgöres aven järnpulverspole samt ell bloekkon
densator. GellOll1 nedbringande a v förlusterna i leretsen har 
man sökt göra denna Sfl effektiv som .möjligt. 

ViigfäUan kan leY(~reras avstämd till vilken v1i.gUingd som 
helst. Vir! best1illning angiveR alltså den exakta våglling
den fiir den störande lokalsii ndaren. De prover, vi mottagit, 
iiro a vstiimda föl' Spångas yugllingcL J"a briksll1ä l'ket ii r , Su
per Ruclio». 

Ny högtalare. 

Ingen-iöl-.st-irman Eleet1"ic, Stockholm, för i marknaden en 
ny permanentdynumiSk högtalare av 11liirke t »Ormond». Tack 
vare anyiinda n cle t uv den nya niel;:el-alumiJ.1iumlegeringen i 
fiilt11lagnetell har dennas dimensioner kunnat nedIJringaS 
ayscvlirt. H ögtala ren har en största dia meter av 205 mm 
och hör allts:"l ej till mi.niatyrhögtalarnas klass. Trots detta 
iiI' priset synnerligen lågt. Den pubyggda tr[lnsformatorn 
bar tre omsiittningsta l: 22: 1, 44: 1 och 66 : 1. 

Snullna f irma för en s. k. aeroplanskala, graderad l ' :1 g , 
l ii ng-ll, aysedd att Ilnviindas till a matörlJyggda mott a ga! " . ____ 
En till vågliingdsgradcrillgen passande gangkondensator ka~ 
erhållas. Utväxlingen är ca 1: 9. SImlan hal' ett tilltalal1lle 
u tseende. Skalflinstret, som är f yrkan tigt, har ytterdimen
sionerna 8OX80 mm. 

Y~/'k tör s1JnkronU1'. 

Varje ama tör, som har växelström (synkroniserad) på 
uiitet, kan nu sjiilv bygga sig ett synkronur och fa exakt 
tid_ Lösa ve rk knnlla nämligen erhf Ha. till synnerligen lågt 
priS friin Elektrotekni8ka. Y erlcsta.dIJn, Al.;al'll. T rtavlan kan 
lIlan Hitt sjiilv tilh'erka, men elen som önskar lmn e rhålla 
iiyen denna detalj. Tim-, minu t- och sekundvisare m edfölja 
yerket, som är försett med skyddshnv. Verket driyes aven 
långsamg:lende synkronmotor med ytte rst ObetYdlig ström 
förbrulmillg. 

GTafisTc beriik-n'ing a.v irnlledanseJ'. 

Svellsl.;a. O/'i.on Försiiljn ings A/B, SloeJ.;T!plm. ha r tillstlillt 
oss e tt exemplar av »'rungsram-Tndex» nr r t. o. m . IV. u t
glirande fyra s tyCken nomogram föl' bel'äkning-a l' inom' ra
diotelmiken. Index I ger impedansen hos spolar och kon
d~ll sa orer vW olika frekvenser samt resonansfl'ekvP'llsen 
för Vi~8 spole och viss kondensator, bilriande en sviingning8
krets, elle r hur stor lwndensator som erfordras till viss spole 
fijr att ge viss r esonansfrekvcns. Index II ger spänning, 
s trömstyrka och lJelastning vid motstånd. Index III ger 
resulterande yärdet a v två parallellkopplade o'hmska mot
s tånd eller t y ii. seriekopplade kond'ensa torer sam t resulte
rande impedansen aven kondensator ellel' en spole , paral
10.1Ikopplad med ett motstånd. Äyen fas\-inkeln k lm bestäm
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mas. Index IV ger impedans och fasvinkel, dä ett mo tstånd 
Higges i .rie med sisllliimnda kombina tion. 

Ny md iOp n JVul·c. 

ElektTi8/.' 1/, -,t7,tie7101u!l,-~ t Skan dill, Stockho lm, för i mark
nallen en 11 : ' radioprova re, benHmllll »Ontr..t-Hevisor», Denna 
utgöres [Ly en liten glimlampa , en glöcIlampa sa mt en om
k oppla re, lonteralle på en rör ockel för insiittning i mot
tagarel1s ol ika ri.irh ft llare. )Iedels t omkopplaren ka n glim
lampan ill lioppla s f(jr undersiiiming a y anod~plinning e tc . 
Glödlampan visa r , om röret fllr g lödspiinnin CT eller ej, Yi 
i'tterkomma iniis ta 1Il1111Ule r m ed en ntförl'igal'e bes.kri\·ning, 

Trc7IelJo l"/S GU1nmifalJri.ks Piji·8ii.ljll i /l(J,~ A.-B., Kungsgatan 
8i;, Stockh fm , för i marknaden kam spolrör i olika dimen
sioner och m ed olika antal lmmm!u'. Dessa rör, som äro 
a\' ebonit, liimpa s ig dl f ör tUh 'erkning ay lågförlust
spolar. Äve n slUta ebonitrör fiunas. D sim tOIl1 lage rföras 
ebonitplatt r samt chon it bulta r av alla förekommande di
mensioner, rattar och skal or a y bakelit s.alut glImmifötter 
för radioi Ii Ior. 

Spolriir, Un>n i minure liingder , samt aunan materiel 
silndes på lJ es tiiLllling till la ndsorten m ot postförsk ott. 

~ , ~ 

FLadiodoktorns 

~J brevlåda ~ 


Fn),n lii.~eb·e t8 en . 

»:\I ed anl edning av cn in siinuar e i majuumret av Eder 
tidning anh Iles om införande a \' fiiljantle IIpplysnillg ang. 
kortvflgsmo! tagningen : I IlIJlisen l1leUdelas bland annat, att 
s tation en l' RFCo, Rio de ,Janeiro, Brasilien, pil 31,5 meter, 
iir experim ! ~nt!Ll , yilket Ur felaktigt, då station eu sänder 
varje kvrill :llellan 11.80 cm och 12.15 fm. Stationen kommet· 

med god ljudstyrka ih'en på den enklaste kortvflgsappa
rat, och tir rtldes innehayare a y mottaga re med kortvågs
område att f örsöka pil denna n glällgd. Bn annan god sta
tion i Brnsllien Ur P R A prl 40.67 m, som sänder dagligen 
frän kl. 8.3 I em t ill 2.30 f m. För dem som ön~ka Q L-k or t 
är adressen resp. PRFU, Caixa Postal, P . O. Bo. 709, Rio 
de Janeiro , raziI , och P-RA 8, Pernambuco, Th c Haclio Club 
of Pernamb l\co, Bra zil. Anropen ä ro , programma nacional» 
resp, »la Y OZ del norte», 

Fii\' li l'ri ;: t r ekolIlmende ras »Intcrnatiollal SIJOrt "'uve 
Club's tidnJ 19, som utkommer en gång i må naden och er
hiHle frän lubben för 1 dollar per år. D en innehåller allt 
om kortvåg ·mottagn ing, s llsom stationernas sHndnillgstider, 
anropssign a ler , kortv<lgsnyhet r , samt anol'llnal' ttiyll nga r i 
llistallsmottngning. Den ii I' kort sagt oumblirlig flir alla 
kQrt\~ågsam!l törer. 

B , Lindberg, 
S torg. 82, Pi tef!'» 

(Vi kUnll ll ~j finna , a tt Rio de .Janeiro var angiven .som 
experimen ta , tnti Il l in .. lindarcu i m a j uumret. Det stod 
inom parenb~s 1> orcgclbnnllen», vilket vi futtat S[l, att veder
börande ej l.;cka ts böra s tationen r egelbund et. :\Iotta guillgen 
kan ju vara olika på olika platser i 'verge, 

l!'ör övrig t liro alla rapporte r om kor tyugsmoltagning 
samt r esul tat med olika korh'ågsmottagare viilkomna . Red.) 

Pntgc(l vdc!1I d!gen. ) 

Nu iiI' snar t experimelltcrandet ,Her i full ~'ln '" bianri am[t
törerna. PopLl lär R~lllio . Ii'dgeanlelnJng fm~~iitter som hit
till s sin verl:sa mhet med besvara nuet a v radiotekniska fril
gor. Huvud ' lken för den expe rim enlerand,~ amatörell Hj', att 
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han har nilgonst.ans att vii.nc1a sig, rlå bun heböver hjUII) med 
sådaml saker, som han ej kl a rar ut p, egen hand. Vi Muga 
oss ej jusleringaI' och trimllingar av all\atörhyggda motta
gare men liimna v,lra läsa re am'isning på firmor, som slwcia
li sera t sig p[\ dylikt arbete och för vilka, kompetens och 
vellerhiiftighet vi kunna liimna full gara nt.i. V i h ft umler 
lång tir! prövat olika firmor för att frI fram (lem, 'Olll be.~itta 
erforderlig Iwmpetens för dylikt arbete. Denna kompetens 
m:'iste ligga på ett betydligt högre plan än den genoll1snitLlige 
serviceingenjörens, om amatören skall få n[lgon gHidje av 
a tt llimnn bort sin appa rat för ombyggnad elle r jnstering. En 
ombyggnad s tiUJer sig ofta ga nska dyrbar, men ynnligen lmu 
kostnacJsWrsla g på arbetet llimnas, sii att amatören alltid 
iiI' på (len säkra sIdan . Vid insl1ndning a, appa rater till av 
oss rekOIlllnenderad firma bör alltid k opplingsschema bifogas 
sam t utförliga uppg ifter Uinll1as angi'lende fel s amt md som 
önskas n tfört prl appara ten . 

P. R. KORTVAGSTABELL. 
A.n z:änäning. 

Tabellen lir uppstiUld efter 11l';lIsler f.l'Lll1 den amerikll\1ska 
ö(l~kriften »Hadio Xews». Endast siirlnna stat ioner, som [iro 
miijliga att böra i Sverige, liro medtagna. 'l'abellen anviillll
ning fram gtu' av fö ljancle ex empel : antag, att ldockan är 6 • 
P' mor gon n och a t t det Hl" söndag, "iUm tationel' knnna 
vi då höra? .To, gå vi fdn klock laget 06 rakt nedåt , t riiffa 
vi pfl ett »D», som enI. teckenflirkLa ringen betyder »dag
!igen». )fi lt f(ir detta »D» sUI[' Zeesen pä 19.G m våglängd. 
Denn a station iiI' alltså i gllllg efter kl. 6. F or tsiitta vi 
ned:l t i tabellen. finna vi bl. a . ett :!>~S», SOI\1 betyder att 
denna s ta tion siimle l' alla dagar utOI\1 jnst på sönclagen. E tt 
a nna t exempel: nU l' sänder Scbenectady (på 31.4 111) ? Mitt 
fil!' <lPlIna sta t ion s l t r »D» fiir tiderna 01. 02. 03 och 04-, 
\"[lrfijr den siinder da gligen kl. 1--4 pa morgonen. 

D [l stationel'lla ofta ändra dagar och tider för ntsHnd
ninga rIla. r ;"l.t" man ej r ij kna lIlerl att alla uppgiftel'llH i ta
hellen li1'o nbsolllt tillförlitliga . r frii S'a 011\ de flesta s ta
tion er gel' docl;: tabell en god ledn ing vid ~ökalluet. 

INSPELNL.'G SAPP AR.AT. 
Forts. fl·rlIl ~i il. 21ft 

och lO 11\111 bred bantlmiissing a l' samma IiingLl SOI\1 haken 
33. Träskl'l1yen 34 "kalI yara kra fti g, och hål et föl' deu 
genom spärrhaken och sLödet sk all va ra fri gående, SIl att 
spi'trrhaken gt r HUt. S pärrhakens hålla re 36 ii I' av l/S" 
rund mä ssing som ti llpla ttas i nedre iindan och skruyas eller 
nita. i baken. I ö\'\'e änden lir fastgiingacl en ebonitknapp 
37 och under den na fi nn, en spiralfj1ider 38, som l1ttlle r 
spHrriIaken 33 m ot axeln 30. 

Veven 41 fastsättes vill axeln med t"å stycken 1/8" skru
nu. och band taget, som H r a v ehoni t, sitter pit en 8 mm 
axel a\- mH ssing. Vevarmen lir av 20 X2 mm bal1lllllflss illg. 

De kugghjul , , om a ll\' iinc!as i maskinen, måste naturligt
vis 1I1)pborras. s tl att de pa sa p5. respekti ve axlar. 

'l'ill modellmaskinen ha följa nde delar köpts fUrdiga : s.ki\'
tallriksaxeln 1, centrifugalregulatorn 9, fjHderlms med fjlicler 
3 • mellallaxel 45, bromsaxel 10, bro111spla tta 22 och skiv
tall r ik , Dessa dela r finnas hos Sn~dbergs Granllnofonservice. 
Greytllregatan 7, Stockhohn. Kedjebjulen G, 49, 50, kugg
hjule t 44 och kedjan 51 iil'o av )feecanos fabrikat med 
fiiljande nummer i prislistan. Kedjehjulen fi och GO ha [II' 

~)6 a. k edjehjul 49 Ilr 96, kugghjulet 44 ur 31 och kedjan nr 94. 
Kug~hjl\I f' 11 4 och 42 finnas h os Forsners A.-B., Klara

hergsga tan 44, Stocld 101m, och g, uncler beteckningen: ko
n iska hjul f iir vinkel\'1ixlar, nr 3. 

Kugghjulet nr 31 av :\leccanos fubrilmt passar inte bm 
till mel![muxeln 45. \'arför det ii r bäs t att bestiilla ett kugg
hjul P:l en m ekanisk \'erkstac!, srl att det får samma lmg"'
profi l som hjulet 45. Kuggantal et sku lle d:l lämpligen \,[[;a 
;3G st~'ckell. Bäst är att lå ta tillverka h julet aven fiberartnd 
lllaHSa, S OUl numera anl'Undes till kugghjul i tystgflende 
växlar. Kuggantalet bestiimmer då storleken prl hjul 44. 

Nordisk Rotogrnyr, Stockholm '9H. 
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