
» Tran~ce eTer» 
för 2 m. Kombinerad sändare och 
Inottagare för ultrakortvågstelefoni. 

.. 
IDottagare 
med miniatyrrör 
2-rörs. Batteridri'Ven. 

ortvåg~trean 
Detektor och två n-steg. Batteridri
'Ven. Enkel och samtidigt effekt'i'V. 
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:i\Iagna.vox .Duode", Concerthö gta
Jlagnnvox »66». Krafthögtalare för lure , ko nstruerad efter en fu llkom

)[ngnovox .:33>. Krufthögtulllre för 
l)iografe r och h ög tulareaoHiggnin

biografer och h ögtalarcanliigguin  ligt ny pri.ncip möjliggö rande åter.Q'ar utom,hus. Belastning 1U watt. 
g-ur u tomhus. Belastnin g 20 watt . givning a,.., freky(~nser mellan 40 ochDiam, 1:1;) mm. Tal spolens impedans
D iam. 310 mm. Ta l _polen s illlpedans iooOO per. Bela"tnillg 8 watt. Dia15 OlliTI "id 400 pe r . TalspolCllS diam.
15 ohm vid 400 per . Tals polens ..liam. 
,-1 2 mm. Fre!.;sent>omra u0 -10--6000 
Iwr. Fii lt tip ol"n, mo tst,' nd 700 eller 
:!OOO ohm. Fiiltspolens max. helast
nlll!; 31 wa tt. Un ive r saltransforma 
tor för alla fiin: kommande s lutrör, 
[lll sh-p ull te. KUl·vlineal'membran. 

~G mm. Frckven.o m r ä tle 4~000 
per. Fältspolens motat, nd 12::;0 el 
le r 2;;00 oh m . Flilts po lens belast
nIng luax. :32 ",·att. U n iversult ra ns· 
forolUtor för alla fö reko mmande 
sl l1trör. push -pull etc. Kurvlinear
membran. 

meter 235 mm . Talspolens impedans 
15 ohm .. id 400 per. Talspole ns dia
mete r 26 mm. Fliltspolens motstånd 
1250 eller 2500 ohm. Fältspolens 
max. be laslning- ~2 watt. Universal
tra n sforma to r fö r alla förekomman
de slutrör, pllsh -pu ll etc. Korruge
rat specialmemb ran. 

Pris kr. 220: Pris kr. 140: Pris kr. 180:
Generalagent 

Tjernelds Radio. Hudiksvallsgatan 4, Sthlm. Tel. 332001 
Återförsäljare erhdlla hög rabatt 

(]J; tillverka för snabb leverans: 

Specialtransformatorer 
för radio , förstärkare, likriktare, laboratorier 
o. s_ v. 

Autotransformatorer 
upptill 1000 vatt. 

Drosslar 
för varje ändamål. 

Likriktare 

S,nkronurverk 


Nyutkomna prislislor sändaspå begäran 

BEGAR VAR 

GRATIS-KATALOG 
NI BLIR FÖRVÅNAD ÖVER VÅRT STORA UR


VAL SAMT LÅGA PRISER! 


U tdrag ur vår ka talog: Ficklampsbatteri, pri 
ma kval., 4 volt .. o: 25 

2-gang kondensator 
m. k ullager,5 00cm 4:75 

Lågf rekvenstransfor
mat., kaps!. i bakelit 3: 50 

Högtalarechassi, fri
svängande, 275 mm 7: 70 

Perm.-dyn. högtalare, 
läm plig för rese
radio, diam 165 
mm . inklusive utg . 
transformator .. .. 15: 75 

Kortsvågsarti klar, kristall
apparater,grammofonmoto
rer och pick-ups etc. etc_ 
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l detta nummer 

publicera vi ej mindre lin tre konslruktionsbe· 
skrivningar, lämpade för å rstiden. »Pil1 resernot
tagare» är en liten behändig apparat, som trots 
de små och i drift billiga rören ger synnerligen 
gott resultat. Fordringarna på antcnn och jordled
ning äro minimala. Viu för tagna prov har denna 
mott.aga re visat sig fullt u t lllotS\'ara dc krav, som 
kunna upps tällas. 

En mycket in tressant kon, truktion lir >trans
ceivern» för 2 m våglilngd. Den enda antenn som 
erfordras ä r ett 1 m långt mii sstngsriir, som står 
rakt upp i luften. Avstiimningskretsen justeras, 
tills resonans uppnås med antennen. Vi vilja sär
skilt fästa uPPDlärk~amheteu på, att sändarlicens 
erfordras för experilllent med dylika apparater. 

»Kortvågstrean» är en enkel men synnerligen 
effektiv kortvågsmottagare för batteridrift. Vid 
ett t illfälle kunde Rom avlyssnas svagt i högta
lare med enuast en 3 dm lång sladd som antenn. 

:Ued j ulinullIret kommer a tt utsiindas inbetal
ningskort t ill alla prenumeranter föl' r ekvisition 
av andra delen av Populär Radios R adiolexikon, 
som då beräknas ligga fä rdig för expediering. 

Populär Radio. 

EFTERTRYCK A V ARTIKLAR HELT ELLER DELVIS UTAN ANGIVANDE AV KALLAN FÖRBJUDET 

Erkänt förstklassig svensk tillverkning 

ANODBATTERIER 
i alla utföranden 

T i llve rkare: 

SVENSKA A.::B. LE CARBONE 
SUNDBYBERG Telefon 1820 

WRI~......,.---
t:f'q 
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Ettersl,ö.,.a tran Leip:;;ig-mu.ssan. 

Den 7 april talade ingenjör Arvid Kjörling inför Stock
holms RadioklulJb onl nyhderna på Leipzig-mässan. Vi Uim
na här nedan ctt kort refe rat av föredraget, varvid vi u te
Uimna det som redan omtahits i art ikeln i aprilnumret av 
Populär Radio. 

]j'örst ·bör nämnas, på vilket sätt tyskarna räkna antalet 
rör i sina radiomottagarc. E ndast förstärkarrören räknas, 
således ej dioder. Vidare räknas ej oscillatorröret i super
heterodyner med separa t sådant rör. Likriktarrör i växel
och allströmsapparuter medr äknas ej heller. När sådana be
räkningsgrunder anviindas, kan det verldigen vara någon 
mening i att uppgiva antalet rör i en radioapparat. 

I 'ryskIand tilh'erkus hu vudsakligen 2-, 3- och 4-rörsmot
tagare. 'l' ill den första gruppen hör fOlkmottagaren, som nu 
kun erhå lla' ä ven fö r fl llström. A v 3-rörsmottagarna äro 
ungefär hiilften raka mottagare med ett hf-rör, hälften su
perheterOdyner. Av 4-rör;:mottagare tillverkas nästan ute
s luta nde stlperheterodyncl'. De tyska mottagarna känneteck
uas däm Y, att varje förstärkningssteg utnyttja s till högsta 
möjliga grad. Detta möjliggöres dels gellOm de moderna fler
gnllerrören - hf-pentoder, hexod r , ol{toder sa mt effektiva 
s lutpentoder - dels genom de moderna, högvärdiga isoler
materjal en, såsom keramiska matel'ial, trolitul, amenit m. 
f l. Järnpulverspolar användas llumera i alla rundradio
mottagare. 

De större mottagartyperna utmärka sig särskilt för enkel 
och IJekväm inställning. lt'yrarörssnprarna ha i r egel följande 
uppIJyggnad: IJlandarrör - ett mf-rör - dubbeldiod - If
fö rstiirkarrör - s lutrör. Mottagarnas selektivite t och fidc
li tet bero av antale t stämkretsar och deti as godhet. Då god
heten ej skiljer mycket mellan olika fabrikat, kan man 
ganska väl bedöma selektiviteten efter antalet kretsar . Den 
enklas te 4-rör;;supern ha r fem kr etsar, näm ligen två vari
aIJ la (ingå ngs- och oscilla torkrets) ocb t re fasta mf-kl'e t ar. 
(Tyskarna inräkna alltsa oscillatorkretsen i antalet stäm
kretsar.) Standardsupern har sj u Inetsar : tre variabla, varav 
två bilda ett ingångsbau<ifilter, samt fyra mf-kretsar. De 
all ra finaste 4-rörssuprarna ha ända Ull nio kretsar; i stäl
let för mf-bandfilter med tv§. kretsar användas här sådana 
med tre kretsar. 

Vi skola nu giva några exempel på moderna tyska super
heterodyner. Toppmottaga ren detta år är »Telefunken 586», 
som bar sex r ör och nio kretsar. Två mi-steg giva motta
garen cn utomordentlig känslighet. Både des a och blandar
röret uro fadingreglerade, och praktiskt taget konstant ljud
styrka erhålles mellan 50.uV och 2V ing! ngsspänn ing. Selek
tiviteten kan regleras i tre steg för ätergi'l'niug upp till 1500, 
3000 eller 6000 p/ s. Slutsteget är pusb-pull-kopplat. Volym
kontrollen är kombinera cl med en tonkorrektionsanordning, 
så att ba:sregistret framhäves relativt det övriga registret 
,id l1\ga lj udstyrkenivåer. 

Den billigaste 4-rörssupern iiI' »Blaupunkt 4W55», som 
bar våglängdsomkopplaren sammankopplad med vridkonden
satom. MellanvågsområdN upptager tV! tredjedelar av kon
densatorska lan och lå ngvågsom rådet en t red jedel. Omkopp
ling sker alltså automati~kt, då kondensatorn vridits in till · 
två tredjedelar av full kapacitet. 

l>SaIJa 531 WL» har intet If-rör mellan dioden och slut
röret. Det s/Hunda ingparade röret har använts som hfcrör
stärkare före blandarrörer. 

»Lorentz..J)irigent», iiver. en 4-rörssuper, utmärker sig för 
stor effek tivite t på kortvågsområde t, vilket tiJlskrives den 
omständ igheten, att apparatcn är utrustad med ett separat 
oscilla torrör. 

»Impcrial 65 VY», en a v de finas te Illottagarna på utställ
ningen, har sex rör och åtta stämkretsa r. Fyra av kretsarna 
äro variabla. Mottagaren har ett hf-rör före blandarröret, 
och detta ' hOf-rör föregås avett iJandfilter med två kretSar. 
Efter dioddetektorn fö lja tre lf-rör, samtliga t r ioder, a v 
vilka det sista, s lutröret, är a v mycket kraftig typ. PLI låg
frekvenss idan finnas tonkorrektionsfiltero för säL,erstä lla llde 
av IJästa möjliga ljudkvalitet. 

Siemens' »Kammermuslligerät» äl' en loka lmottagure av 
bästa möjliga ljudkvalitet. Den tar även in de starkaste av dc 
öv riga tita tionerna. Antalet stämkretsar är tva. Denna mot
taga re iiI' för 'edd med en sär;;kild högtalare för det högre 
tonregistret, och ;;l,åpet är ..;:t utformat, att god baffch'er
kan erhålles vid de lägre frekvense rna . 

Kortyågsmottagarna utgöra en grnpp för , ig. De äro hu
huvudsakligen byggda för export och äro så llt(örda, att de 
kunna anviindas i varma och fuktiga klimat. Pil. ett undan
tag när äro dessa . mottagare superheterodyner. Förutom 
kortvågsområdena täcka de även mellanvågsornrådet (200
600 m). »Scha lecotrop 3» har endast tre rör (detektor uch 
två lf-rör) och är batteridriven. Den täcker området 13- 95 
m med fem spolar. »Mc>nde-Super 355» iir en 4-rörssuper med 
sepal'a t oscillator. Den kil' föru tom mellanvi'igsområdet två 
kortvågsområden. Telefu IJkens »Ocean» är en fem rör super 
metl hf-s teg före blandarröret. Detta steg säges giYa god för
stärkning äVfn pil. kortvåg. 

De tyska bilrad iomotta!;arna ha nn nl tt en hög s ta ndard. 
Rören äro al' E-typ. Kän sligheten iiI' av storleksordningen 
1.uV. Den a utomatiska fading regleringen måste vara myc
ket efCekti" för a tt ljudstyrkan pj skall mriera vid körning 
i växlande terräng. De moderna IJilmottagarna ha fem rör, 
däravett hf-rör före biandarröret. Störningsfrihetcn har 
ökats genom omsorgsfull ulkap,'!ing a v bela mottagaren i 
metall samt genom att vibratoromformaren skilts från mot
tagaren och placerats pt~ ett annat stä lle i bilen. Den er
forderliga effekten, 25 il 3i) W, tages ur sta r tbatteriet. 

Bland lösa radiodetaljer märkes bl. a . en fast kondensator 
av cylinderfol'm, inbyggd i en sluten hylsa av trolituI. Ge
nom ett hål i denna inprrssas ett elektriskt högvärdigt iso
lermaterialoch utfyller full~tändigt rummet omIning kon
densatorn. 

Pil utställningen visad . en mångfald typer av stavanten
ner , diir kapaciteten ökats genom meta llkorgar eller ramar, 
omgivande metallsta,en i m itten . Det !Senaste är en antenn, 
där även induk tansen ölmts utö\'cr den med en enkel stav
antenn uppnåeliga. Telefunl,ens stavFlutenn hade en lä ngd 
hos själva metallstaven av 8 meter och torde vura den mest 
effektiva. 

w. S. 

STOCKHOLMS 'RADIOKLUBB 
En sammanslutning av radioteknici och amatörer. 


Räknar flera av vårt lands främsta radiofackmän bland sina medlemmar. 


Aktuella föredrag och demonstrationer var 14:e dag. 


DQ. bästa utländska facktidskrifterna finnas tillgängliga. 


Klubbens organ är tidskrifte.!1 Populär Radio. Prenumerationspriset för densamma ingår i medlemsavgiften. Närmare 
upplysningar erh611as vid hänvändelse till tidskrifte-ns redaktion. 
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Tele v ision en I 
• 

Amerika 
Av ingenjör Erik Hullegård 

D 
et amerikanska företag, som vid 'idan av 
Re A uppvisat Ile mes t lyckade televisions
resultaten är FarnsW'orth Television 
Company. Även i det härvid använda sy

stemet avsökes bildytan pä sänclarsidan med rent 

F-ig, 12, Farns1Vo1'th's 
mllltipacfo1'. Det m.elle1'sta 
röret kan avge 1/2 k W , 

(Forts. från nr 5) 

elektriska anordningar, utan några rörliga meka
niska delar. Då bilcluppdelaren (FarnsW'orth's image 
dissector) lämnar en synnerligen låg utgångseffekt 
(i ogynnsamma fall endast några få elektroner) har 
man utarbetat en speciell förstärkningsanordning, 
multipactor, vilken, liksom Zworykins multiplikator, 
bygger på den sekundäremission, . om avges, när en 
elektronstråle träffar en elektrod, Båda dessa appa
rater ha tidigare varit beskrivna i Populär Radio. 
Fig. 12 visar tre olika utföringsformer av multipae
torn. Av denna konstruktion finnas rör, som knnna 
avge ända till 10 kW. Med två pushpullkopplade rör 
erhftlles 20 kW, \'armed antennen matas. Ett mindre 
multipactorrör användes som styroscillator och ar
betar vid c:a 20 mHz, Det följes aven fl'ekvensföl'
dubblare och ett slutförstärkarsteg, vilket iiven 
tjänstgör som modulator, E n effekt av 1 kW skall 
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Fi,g, 13. FilmUJä.ndare med Fa,rnstIJorth's bild'lLppdelare. 

vara tillräcklig för att fullt modulera 20 kW·sän
daren. 

Bilduppdelaren synes på tig. 13 tilIsamamus med 
en del aven film ·iindare. En av systemets fördelar 
är emellcnid att man ej är tvungen att tillgripa 
omvägen via filmremsan utan <1irckt kan överföra 
en bild av Cll händelse i samma ögonblick den ut
spelas. Fig. 14 visar en överföring aven studioscen. 
På 24 bilder överföras pr sekund (lika med ljud
filmen l), var och en uppdelad i 240 linjer. Emedan 
radförskjutning användes blir emellertid bildväxel
talet 48. Antalet linjer kommer troligen senarE' att 
ökas till 360. 

I mottagarna användas katodströJ rör a v två stor
lekar, vilka ge bildcI' pil I·esp. 25X30 och 15 X 18 cm. 
Rörens diametcr äro 38 rcsp. 23 cm. Eventuellt kom
mer ett mindre rör med stor ljm;styrka att användas 
i samband med en optisk projektionsanordning. Sam
manlagt finnas i mottagaren 12 rör, inkl. katodstrål
l'ördet. Härav användas 3 i radiomottaO'aren, 1 i,., 
bilclf.örstärkarell, 2 i bildkippgeneratol'n, 1 i radkipp
generatorn och 1 som amplitudfilter, varjämte ett 
rör användes för radförskjutningen. Dessutom fin
nas 2 likriktal'rÖr. l bäda kippgenera torcl'l1. all\'~ln-

POPULÄR RADIO 

das h()gevakuerade rör. Effektförbrukningen är ca 
200 W och för äljningspriset beräknas till ca 200 
dollars vid massfabrikation. 

Farnsworth's företag kommer dock ej att ha hand 
om någon tillverkning utan hll1l1lar i shillet licenser 
till olika fabrikantcr. Dylika liccnser ha redan för
vilrvats a v Pb.ilco Hadio & 'l'cle, ision orporation 
föl' byggande av mottagarc och av Heintz and Kauf· 
man för byggande av sändare. - Som tidigare 
ni.imnts samal'l)etar Furnsworth med Bairdbolaget i 
England och Fernseh A.-G. i 'l'yskland, varvid ömse
sidigt utbyte skall äga rum av patent och tekniska 
erfarenheter. 

Peck Television Corporation har utar etat ett 
system, som pil. såväl sändar- som mottagarsidan ar
betar med nipko:wskivor försedda med linser i stället 
för hål. Sedan i höstas företas regelbundna utsänd
ningar av filmer och studioscener från en sändare i 
Montreal, Kanada. Sändnil1gen sker pil. 6 meter!:! våg
längd och 24 bilder utsändes pr sekund. Varje bild 
~ir uppdelad i 180 linjer. På mottagarsidan användes 
en vanlig bi1lykta som ljuskälla. Efter att ha modu· 
lerat::; i eu spedell kerrcell, fÖl'dclas ljuset av lins
skivan över en bildskärm på 35X40 cm. Denna är 
normalt innesluten i appal'atlådan, men lyftes upp 
samtidigt med locket, när IDottagnulg skall ske (se 
vinjettbilden på id. 9H i nr 5 av P opuläl' Radio, vil
ken visar Pecks telcvisionsmo .t agare). Skärmen kan 
emellertid borttagas, varvid projektionen äger rum 
på en duk som vid en hemkinematogl'af. El1ligt upp
gift har man på detta sätt erhållit bilder på 90 X 120 
CID, vilka dock äro så pass Ijll ssvaga att de böra 
betraktas i ett mörid rum för att framträda till-

Pi.'!. 11,. 'l'. v. S lu
diosä1Hlni1!!l /li ed 

F'un!Rworth's 
lJildnppdelul'e. 

Pir!. 15. 'l'. h. 

l'onINlvor! h tlc
'111 01/.817- n~1" (m 

h e?1I.nuJolnottognnJo. 
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l'Hekl igt tydligt. Den mindl'e lJi lden däremot är fullt 
tydliO' i normal rumslJ IY' !l ing. Föl' full modulering 
a v kerrcellen edor'dras 1/ 20 VV. Fabrikanten fram
höller bl. a. att den hugs ta förekommande spän
ningen i apparaten Llr 350 V i motsats ti ll kntod
tr: lsmottagal'l1as spänningar på upp till 5000 V. 

F örsäljning pr iset fÖl' en apparat inkluderande fu ll 
stilndig l'uudratliomottagar' berälmas till HiO il 250 
dollar!'!. 

tom av i det föregii.cnd nämnda firmor ha tele
vi"ionsexpcl'iment utförts av ett stort anta l privata 
uppfinlIare och mindre företag. Med de under de 
senaste årcn allt mer ökade r ad- och bildfre\{vensernu 
och de ll iil'v id snabbt stigande svirigheterna ha dessa 
företag emellcrtid alltmera förlorat i uetydelse, \"ar
för de pj medtagit' i denna översik t. 

Fig. 16, (öv er st.) 
Samma appal'at 
IJUI.i/n2-n . Upptill 
i sT.:tlpet tcle1;i
8i.ollsn!otta,Quren, i 
mitten kork åY8
motta.Yal·en och 
/lellerst ljuilmut
tayare och nii.tan
sltttn inY8ay[J l'eya t. 

Fi y. 17, :L'cl evi
si·ons·/lwtta.yarcns 

cha8si. 

Skandia reseradio 
Typ »'Burndeph) 


är den sommarartikel Ni länge 


letat efter 


• 

En nödvändig orti kel fö r semesterfa rare 

Bil, Motorbåt och på Campi ng. 
Lätt att bära. Lätt att sköta. 
Effektiv och elegant. Batterier, 
antenn och dynamisk hög
talare inbyggda i väskan . 

3-rörs 2-kretsmottagare med HF· 
pentod, kraftdetektor och utgångs
pentod. Våglängd 200- 2000 m, 
Dimensioner 300 X 250 X 170 mm, 

Vikt endast 7 kg , 

Beställ prov i da g! 

KOMPLETT KR. 180.

Ensamfö rsä lja re 

Elektriska A.-B. SKANDIA 
Stockholm 

Göteborg - Gä vle - Ka rlstad - Malmö - Nässjö 

Sundsvall - Umeå 
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U4ed fM,i~ 
Byggd för hörtelefon mottagning. Gav vid 
prov i vårt laboratorium tydli9' återgiv
ning på högtalare. 

M 
odelbpparaten till denna ue~kriv

. n .iug ~~ l' byggd föl' en semestel'färll 
pli cJr]{el i :NolTland. rä en dylik 

• fii!'d ~ hiller man en del speeipUa 
fordringar på radbappal'aten. Pö/" det filr s ta mllste 
10kalsiindal'en höras med god t elefon s /yrka P~l en en
kel antenn. VB: k n m:h dimensionerua måste ned
Ul' i!il crus till det min;.:ta möjliga. AppUl'aten måste 

byggas så, att den t :''tl en del skakningar och ,mindre 
god behandling utan ntt ledningar och rör los ·na. 

Den här nedan be~krirlla appnt'uten uppfyll er 
möjligaste mån dessa J'ortlringaJ'. 

Vinjettbilden vj;' ar a pparaten inbyggd i en jjten 
hand"iiska avenklastf; utförande. Viiskaus mfttt iiro 
270 X J 80 X 80 mm. Vild en är 2,5 kg inklusive lmtte
ri er , hÖl'telefon, 12 m au1eJlntl':"ld odl 4 m jOl'dlpc]ning_ 

Pil/. J. R C8 cm o /fulIllrcn :s k oppli11!]Ssche1Jl(t. Bii 81o. anlemwl/a!/ /Jur ul.p/"(l!; as i ·w r j c särskilt fnU. .I[of :s t dnclel Ro IIC/

au / olI/at i8!.: grtl /c I' tör sptlnnill.'1 tilt .~ lut1"ö /"e t. 

(; 1 = 500 cm. e3 = 200 cm. C, = ,;0 eln. 0 7 = 0 ,5 ,uf'. fl2 = 500 ohm. R . = 20 000 ohm. 

C" = 500 em. O. = 200 cm. OG = i;OO cm. R, = 2 11/ c[Johm. R 3 = 15 ohm,. go = 1 000 ohm. 

i 
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~L}J)J(fraI Gn m ed lou7ccn lill lJatt tTiluck en bo/'ttafllla.. Hör

l elef o/l l)'/I. sq'mt rilldcm för 'anfcll/J,.. och j onllcllni II {/O r ha ta· 

!Ji/s 1/'1' l5ilt fac/.: . JJetc7"forrör c l sitter till höger Ilå l)(11telen, 
SIIl/I'Ö I'c l Ull äjn,~t c r, 

Rören äro engelska llliniatynör av mUrket »Hivac» 
oeh fimtas tillgängliga hiir i landet. Storleken iiI' 

endast 75 X J5 lIUll_ H;il'h iHlHl'nas s torlek är 22Xi{5 
mm. De fa ·i.!dtJla rö ren ;,;{[ stadio't, ati de niippeligcn 
kunna lO:;;'na gcnom "]7akning. 

Jlottagarc ns leop p i ingsschetno. 

Fig. 1 visa r koppling:sschemat ,fi)r motta.garen. 
A\"f;tiimning~spolen nI' av Hansmanns fabrikat, typ 
TIA 2. Storleken iir' ellua~t ea 50 X 50 mm. Spolen 
tiieker vågliil1gtl;,;onw -lena 200-600 oeh 700- 1 DOO 

m. Schemat "i:,;ar' ~polcn sedd fr ån kontaktiindcn. 
('rr<. av kontaktern a äro litet liing l.'e Hl'ön vluan<lr<1 
Lin dc övr'iga.) J'å 'spolcn finnas fyra uttag för anten
nen. Strö mb rytaren Slomkopplar apparaten för 
l: liga e ll er koda \'<. ~()I'. An-;tiinlllingi';lwndellsatoru 

Cl hul' trolitlll ;';O lll tli elektl'ikum. Atel'koppling '
konden;,;a tonl C2 Lir en I':utli g pCl'tinaxkon(lensa1.or. 
)[otsUlIJdet Ht förhiittrHr ofta återkopplingens flUlk

tion men kan e\·en1.nelH undvara s. I mod elJapparahm 
iir' ga ll.erHickal1 Hl all !> lu ten till plus glödlräd, som i 
rl dlft fall gel' h1.ista resnItat. Man kan ;,i\'en prova 
med a ll slutning tiJl l'liuus glödtråd, Om eftersliip
UlUg' förefinlle ;,; vid : terkoppliugf;gl' ~i nse ll. 

Lågfreln-en!':tl'a n,;;f ormatol'n T kan ha ett 0msät t

nil1gstaI av 1: 3 ener helll'e 1: 4 och kan vara av en
klaste utföranlle. Dimen!':iouel'na m:'ts te \'in'a sm'. 

li'otogntfierna och fig. 3 visa h ur il en ~ir placerad 
under ä tel'lwppJ i n o'skondensatol'u. 

lli.iren, av I.uiil'ket ~)Hivac», ~il'O speciellt t ilher
kade för transportabla apparater. Som detek tor an
dndes typ XD, som slutl'öl' typ Xl'. De biiJgo I'Ö

, l' 

rens anodstl'öm blir ."a mmanIagt ca 3,5 ,nA. Sum
manl agda glöclstri)lIJlllell til' dt O,J 2 :lJUp. HÖI'PIl ~il'O 
mOllterade -'" aU de gå genom euonitpane191(, val'i 
genom lIe ta liLen pl a L i mottagaren. 

BrJ,tteriernn. 

AlJodbal tel'iet. be~j, r ity 14 'tyeken 4,5 V ficklamps
uaHerier av den mlnflt-c typen. De serickoIJpht:, \'a r
vid spänningen blir ca 63 \'OH. Des,'a battel'ier ha 
mindl'e kapaeil et ,1.il1 ll e vanliga Illen ta lJcl.ydljgt 
mindre plats. " 

Glödströmmen levereras RV tv,\ stycken 1,5 V stav
lJatteJ'i er i serie, och er el'som rören ;skol a Ila .2 V 
spänning, så m:isi c ett mot stånd R3 inkopplas. Föl' 
att bekvämt knnn :l "byta haHeriet iiI' det inbiYggt 
en plMläda med ebouitlock. 

Chass iet 8elt f rån unr/ej·sidan. Dc Sil/å dllm ensioncl'na, fmm

gå vW jii,mförel81' m ed tändst-icksus lcen till höge/·. 

http:pCl'tinaxkon(lensa1.or
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Glöd trömm , /1 IJl'yttS med en liten strömlJrytare 
S. , om Ur alltom~ti"k så tillvida, att den IJryter 
strömmen, när apparatens väska stänges. Strömbl'J
taren skall således bryta strömmen vid in tryckning. 
Uvslängdel1 lIos glödströmsbatteriet är inte så stor, 
men meu en transportabel appara t på cykelfärd är 
mRD ju mest intresserad av väderleksrapport och 
dag nyheter, varför lY:jsnin gstiden per daO' ej blir så 
lå n"". Reservbatterier kunna dessutom lätt medförRs. 

I bil, motor b, t eller motorcykel, dä!' äekumulator 
finnes, kan rr!ödströmLlen uttagas från en cell i den
na. H al' cellep i a 'kUl:mlatorn 2 volt, kan R3 uteslu
tas och ett par kontakthylsor insättas föl' anslut
llingen till ackumulatorn. Använd ej apparaten, när 
ackumulatorn laddas f rån generatorn, ty spänningen 
blir då något hö<rre per cell ! 

Väskan, som kall inrymma alla apparatens delar, 
kan vara av enklaste nHörande och kostar dtl ej över 
en krona. Den kRn fern.issas ett par gånger, så att 
den blir stadig och 1.>iittre motstår fu kt . 
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F iy. 3. 7'HZ -r;ä1tstc,' vi8as indelnin!len a,v viis/ca,n ,i olika fack, 
till höger tttföralld,ct at' lådan filt ylödströmsbatteriet. 

---~_::.---=-~-----=--

Apl)(tratens monte'ring. 

Våskan indela. i fyra fack, som fig. 3 visar. Till 
mellanväggarna amäl1des 5 mm tjock ply",~o()od. Väg
gm'na fastskruvas i viiskan. Anodbatteriet placeras 
i facket B, och batterierna sammankopplas utan att 
förseglingen brytes (se fotografiet). Över anodbatte
riet lägges en gummiskiva och ovanpå denna en 3 mm 
tjoc1{ ply\,~oodplatta, som fastskruvas eller på annat 
sätt fästes, så att batteriet står stadigt. Ledningar
na f rån battet'iet dl'agas O'enom ett par häl in i glöd
strömsbatteriet s fack. Därifrån gå alla fyra batter i
lednillO'arna gell om ett gemen.samt häl till apparaten. 

Glödst römsbatter iet består av två stycken utanpå 
isolerade stavbatteder, som sammankopplas i en liten 
plåtask, som fig. 3 visar. Högra gaveln ii.r av 5 mm 
tjock piywood, locket av 4 mm tjock ebonH och det 
övriga av plåt. I bott.'nplåten fastlöda ett par sil
verstlft (i nödfall mi:lssing) som sammankoppla de 
bägge elemen ten. Det t na elementet har plus uppåt, 
det Rndra plus neuM. I ebonjtlo 'ke borras In l för 
ett par i1verstift, som fastlöda vid var sin brons
fjiider, som t rycker r.ed sil er tiftet mot batteriet. 
Vid fjädrarna anbringas löd bleck, och från dessa gå 
ledningar till apparaten. Lo 'ket fasthålles vid asken 
aven pI. tbit , som fas tf'kI'llvas 'd tr i.i')'aveln. På mot
satta gaveln fasthå lles locket aven fjädedtake. Batte
rilådan fast kruvas i "äskan' fack G. 

Glödströmsreostaten R3 är tillverkad av ett stycke 
250 oh.m/ metee trå fl, som lagts omkring en rund 
ebonitplatta. En kont?lktarru av miIs ~il1g sköter reg· 
leringen. Nä !' spännir~gen hos batteriet sjunker, re· 
duceras motstt ndet R ~" så att r ören fortfarande få 
2 volt. Reostn ten monteras pl anodbatteriets lock. 

Fig. 2 vbar hur lågfrekvenst ransformatol'l1, rören 
och siTömbrytarna äro monterade p:1 ebonitpanelen. 
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Chassiet frdn spolsid'l,n, Kondcns(tto'rn 07 linde frdn början 

förb isetts och kom diirtÖ'r ej melL 1i id fotograferingen, D en 
bör 'J.;a1·a a v cIJ liMle7'!Ol'm och k an (lå pla ceras m.ellan. " ören 

och 1r1gf?'e lw en< t1'an8f o1'1na to r n , 

Fotografierna visa a!>paraten färdigkopplad. Den 
ä r kompakt byggd för a tt taga sä liten plats som möj
ligt . Ledning dra gniJJgf:n är ej kritisk. Någr exakta 
måt t äro j ut atta mpd < vseende på kondensatorer 
na pIa el'ing; deras form ch st or lek f bestämma 
p laceringen . T r ansformatorn fa tskruvas på ett par 
träbitar' under återkopplingskondeni:ia torn . Avstäm
nillgsspolens stomme kan avsllgas, om den ej får rum 
att s t å vertikalt i väsk n. Man får noga taga val'q på 
utrymmet nnder panelen och omsorgsfullt utprova 
platsen för varje del, så att allting får rum. 

Ri:i ren monteras p:\ en vinkel av 5 mm plywood, 
som l{l'uvas och lim!:'1a samm an. Dill' rörhållarna 
"kola ha sin p1a t bort~ , g,lS så mycket trä, att hela 
r örldi llarna gå igenom. Över hela ned re plattan sträc
k s därefter 2 mm tjockt gummi, som spikas eller 
l imma fast på tr~it. H ål klippes i gummit för r ör
hållarnas ben, varefter hållarna fastsl<ruvas i aum

'" mit, ej i trä t, varigenom fjädrande rörhållare åst ad
kommas. lIitt fö r rörhållarna sågas i ebonitpanelen 
S ~ stora bål , att rör en fritt knun a röra sig u tan att 
, '1:'1 emot. Ma n får tillse, att rören ba plats under 
,'ilskans lock. Ratten t iU återkopplingskondensatol'll 
fa , t skruvas St högt på sin axel, att den stöder mot 
vilskans lock när dettn ä r stängt. Härigenom skyd
das rören för tryck från locket. Alla kopplingstrå
dar 111 " t e noggrant lödas, så a tt de ej lossna. Led
ningarna till rörhå llarna skola vara av böjlig kop
par t råd, så att de ej överför'a skakningar till rören. 
Alla ledningar skola vara väl i solerade, så att kort
lutning är utesluten. 

Apparatens panel fnstskrllvas vid ett par ribbor, 
som äro fastsatta 'På sidorna av facket A. 

Fotografierna visa hur hörtelefonen isärtages för 
att få rum i väskan . B ygeln till t elefonen lägges på 
apparatens panel, och själva hörtelefon r na i facket 
D . Antenn- oeh jordledningar na upplindas på en 
bobin av trä, om ä ve:l inlägges i facket D. En liten 
träribba fastskruvas i väskans gavel föl' a s töda 
locket, när apparaten användes. 

Vid transport pd c kel bör apparaten inlindas i 
en filt el. dyl. , så a tt den ej ut ättes för alltför kraf
tiga skakningar. 

Ovan har angivits, a tt kontakterna vid gIödstl'öms
batteriet skola vara av silver, men detta iiI' givetvis 
ej nöd vändigt , blott k ,ID taktern hållas rena, så att 
motståndet i dem ej blir fö r stort. SlUunda kan l op
par eller ev. mäi;sing användas i stället för ilver . 
Man får t illse, att kontaktställena på de två elemen
tens zinkcylindra r samt pfi. de positiva kOlltakt lJät
torna äro rena. 

jJfottctgnin,gsre.ntltat. 

Vid prov, som förebgits inuti Stockholm, har ap
pal'aten med en 12 m lång antenn och god jord läm
nat nöjaktig högta lal'estyrka pä lokalsändaren 
(Spånga) . ~1'ed n antenn på 2 m erh,lles full hör
tclefonstyrka på lokalsä ndaren, utan att jordledning 
uehöver användas. 

I terrängen ca 10 km från Spånga har mottagal'~n 
visat sig fungera till förf:s fulla bel' tenhet med en 
antenn på 5 m, upplagd på cn bli 'ke, och med appa
rat,en på marken; jord behövde ej användas. Lyftes 
apparatcn fr ån marken, blev ljudstyrkan något min
dre men ä ndå fullt tillräcklig för hörtelefon. Vid in
koppling aven 12 ID läng antenn och god jordled
ning (tältp inne a v j äl'l1) behövde åted opp lingen ej 
använd"s för att få gOO! telefonstyrka. 

Slut ligen skall omtalas resultatet av ett prov, som 
gjordes vid en utfärd t ill Uar iefrcd. Plat. en val' be
lägen 3 km u tanför staden. Spånga kom in med mer 
än tillräcklig hörtelefonstyrka på en 3 m lång a n
tennsladd, npphiingd på en 1 m hög buske, och utan 
jordledning. A pparaten ar placerad på ma rken. 
Återkoppling måste givctvis användas_ Då ant clln
sladden lades u t på marken i stället, kunde Sp[lllga 
ej mottagas. 

M;ed en 12 m lå11 O' antenn, uppkastad på cn bö 'Y 

sten, kunde Motala nj l~ tbal't a vlyssnas. E n i marken 
nedstucken slidkniv med vidhängande sladd använ
des härvid som jOI'dkdnin a . Med denna antenn an
ordning hördes Spånga bra u tan åtcrkoppling. 

S , Thurlin. 



POPULÄR RADIO 

det följande .. k8.]1 be.·kri,·as en transportabel, 
kombinera d telefonisändare ocb. ·mottagare för 
våg längder mellan ca 1,8-2 m. Apparaten inne· 
LllLller ty tt rör. Vid sändning' tjUnstgör det ena 

som oscillator OCll det andra SOlD modula tor, vid om· 
koppling till mottagnin'" blir det förstu~lmnda röret 
detektol' och det anclra l.tgfrekven. förstärkare . L\nod· 
spi.inuingen, 120 il 150 vojt, tagel:! fl'åu ser' iekopplade 
ficklampsbatterier och glödströmmcn frän tre pa· 
rallel1kopplade ficklampsbatterier, som riicka 4 å 5 
timmar. 

E'I'hlUll1(L resultat. 

Apparaten ~ir näst.ull lika enkcl att handha,a som 
en vaulig rauiomottagal'e. För den experimentel'unde 
amaWren erbjuda de lJJtrakorta vågorna rikliga till· 
fiiUen till experiment. 2·metel'svågorna tyc kas gå 
fram llästan lika ritUnigt 80m ljuset, Vid försök ute 
i tenUngen mell lllodeJlapparaterna föreföll det som 
om uägon g6i.ns e.i fanns för räckvidden, så längt sta
tionerna, atmillstone teol'eti.- kt, kunde se v1l.raulITa. 
På 3 km avstånd va ljudstyrkan niil:itan lika god 
som på 50 meters avstånd. Anoueffekten (anodspän· 
ning ggr anodström hos oscillatom) yar "id detta 
tillfälle 2,25 watt mera kunde minskas till 0,4 watt, 
utan att någon skillnad i ljudstyr'ka märktes. Med 

z 
Kombinerad telefonisändare och -motta
gare För batteridrift 

Av Harry Jonsson* 

*Föreligg~tnde lwnstrnktionsheskrivning är ett av fram
lidue rudiolekllikern och uppfinnaren Harry Jonssons sista 
arbeten och Yittnlll' i hög grad om dennes rUm begå~' lling 

in om det. område, vilket han iignncle hela sitt intresse. Få 
av os.' publicerad' kOl1str!Jktioner ha ,iickt .1l. stOl' uppmärk
samhet 'uI!l lI e n a y Ha n:.' .T on ~ '011 by"'gda elektrodymul1iska 
högtalaren, som he~kl'en; i 11 ,vcmhel' 1933, samt lIons vrid
_IlOleinstnllllent, beskriYE't i scvtemhel' ..:alllllla å r . 

eu verkninosgrad på 10 % var den utstrålade effek
ten sålunda endast 40 milliw,att. Ligger något större 
hinder i vägen för v~lgorna , gå dessa ej fram. AJlcleles 
rätlinigt hr'eda dc dock ej ut sig. Bakom et t tlerg 
ol'u!mr det nu'a fullkcmligt »c10tb>, men längrc bort 
kan \'ågen åtel' komma jgen, tl'ot ·· att bergkammen 
skymmel' sändaren , E n miu(h'c träddunge dIet' ett 
t.rilhus gå \'ågol'lla l'ät 1 igenom. Något om sär'skilt 
im'erkar på riickviddcn ~lr diimpningen från mark
ytan, Om mUll på. sLiit mark och på vh;st an;tånd från 
'ändaren 1'å1' en \'is.' "ignalstyrka och sedan avlUgs
nar sig- ytter ligare fr:\n sUndaren och går upp pft en 
höjd, kumra signalerc.a åtel'komma med mångdub
bel styrka. 

A.l)lJWmtcrnas konstruktion och vCl'lcni1ngs8iitt. 

Fig. 1 dsar kopplh!gssdlCmat för en av appara
terna.. (Bäda iiro fnll s ti.lndigt lika.) S\'~ingn in gskl'et
sens indukbll1S utgörcs aven grov koppar'tl'åd, bil
dande en !'Linga mellan anod och gall er på oscilla
torn Vl. Trållen är avbr'nten ;w kondensatorn 01, 
va I'S uppgiit iII' att släppa igellom högfrekveni:i~~n men 
hinclm Hnodspiluningen att inkomma på gallret. Den
na indll ktans bildar med kapaciteten mellan a nod 
och galler i l'öret svi:lna"'ningskrctsen. Rörkapaci1'e
ten har fii!' det an vända röret II pl'måUs till ca 7 
,upP. 

Att erhälla en i praktiken tilJfl'l?d::;shillancle av
stiill1ningsanorclning var den största svåri rrheten , .1:\.tt 

I 
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,zs 600 cm. 
e, 00: 1 000 om. 
C. -1 /AP. 
R,-S m 1/0Ma. 
R. =-If) 000 o1wA (6 J. 
R. = O.!." 1/0,"". 

R4 = ca S Qhm. ·ar. 

V,:L 414. V.:B 443. 


Fig. 1. lCopplinU88ch /JUl· för » /.rnil,~c ei"!iGn), arbetande med c(~ ,'2 ni vä,qlä'l1gcL ( ca 150 Mc/s). V1,d siindn/il/ f) tjäns/..qör 
V, 80m hj-flcnera tur och V" 80m mO(/llla,tor, vill mottagning arbetar V, 80m 811,pCrrl'.'IencnI,tiv tl et eklor uch V2 8mlt lf
!örslii1"l.::ore, 0,- 02-03 koppl(u' om me lla.n siindning och 111,oltagnill(J (läfl enn »S» rCsp. »lt» ). Mikrofonen an8lut e,~ till 

kU1,.lal.;l el'l1Jl, .11, hijrtelelo1 /.Cn tm 'P. l(OlldeIl 8a. ton~ e, må81e ha Sil/ä förlust er . 

för'iindra kapaciteten låkr sin' knappast aöra ; den 
enda JUöjli 15heipn \'Hl ' ~:tt göra indukian 'en föränder
lig. Problemet löstes . lutligen lJå ~ådau t sätt som 
fl' amg:. l' av ritu ingen (fig. 2) . T\'enne ::: mm stym 
kopparfrållar al och a2 äru fa s tlöd ria vid rörhållarens 
anod- r esp. gallel'stift. 'l'n"tdarl1a iL,·o i andra iinden 
Hista i t\'enue ebonitpelare lJl och lJ2) som samtidigt 
tjiinstgiira som dro !'> 'e lstommul'. På trådarna löpa 
t\'enne korta mä~s i!l g&t' Öl', Gl och 02, förenade med en 
ebonitbygel d. Rören öro elpktrisk j förenade genom 
kouden satorn el. (Se fig. 1.) De Liro uppskurna, så 
att de klåmma om tr: dal'na med O'od fjädring. By
geln manÖVl'era~ medelst mii.ssings tången c och rat
ten f ) som drages in. pller nt vid avstämning. Av· 
shimningen fungerar ljudlöst, och s~indHl'en upptar 
ett område på 3 a 5 111m på koppartrådarna, då mot
taga J'eu verkar SllpCI.TPgenenttivt. 

Å.n1 ennen besHlr av två mandrillrör av mi.issing 
med yttl'e diameter 12 r esp. ] 3 mm och 0,5 mm gods. 
Rören ha vardera en l:i.ugd av 500 mm. Totala hing· 
den \-aldes lika med Iiulva Yi\gW.ngdeu, alltsfl ca 1 

meter. Föl' att kuuna variera aritennkoPllingen löd· 

des på nedre röret en i vinkel bOl'kad mässinr'spl<"lJ 
med 20 X 10 Illm }wmlensatol'yta. ElI mots\'arande 
plåt fastlöddes vid gallerstiftets koppartri'ld. (Se fo
tografi erna.) \.\' st; ndft mellan plåtarna iiI' ca 1 mm. 
13 mm röret gå r sedflll att vrida i ytterligare ett rör, 
som är l agrat i en eb,miihu>:sning. 

Drosslarna Dl t. o 111 . DJ bestå vardera av 20 il 25 
yarv 0,6 IUm tl':\cl 2 X silke, och Ita 13 IlUll dia meter. 

Transformatorn TI tir en vanlig lågfrekveustrans
I'ormator, som blivit r3.lindacl en extr'a lindllinn' om 
l 50 varv. Om det blir sdrt ait be n~cla plats, kan 
man för t linda av några lager av den yttre linuning
en . 'l'ransformatoI'u. ursprungliga om 'ättningstal 
hör hå lla s ig omkri ng 1: 3. Som mikrofon lIar tjUnst· 
gjort en van lig telefoukapsel med mots ti'lI1det 10 ohm. 
H örtelefonen i·il' av \'ar~ lig typ. D l'osseln D5 iiI' en ut
gå ugsdl'o,'sel med mi1tnttag och har ell indukta ns på 
ca 30 H. Omkopplaren Ol- (h-03 iiI' av L. M. Erics· 
sons typ. Den iiL' lllollter-ad p fl apparaten ' frontplat
ta. Som oscilla tor- och det ektorrör an\'Undes Tungs
rams t·yp L 414. Detta rör har viel Fimförelse med 
flem andra visat s ig vara Jiimpligast i detta fall. Det 

http:hijrtelelo1/.Cn
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kan niimnas a tt inre rÖl'kapacitet n ho' denna rör
typ kil' fl pass j ii nlll. a tt avstämllin o-en (frekvens ' n) 
knappas t (indrar sig vid utb ' t e av rör. 

Vid mottagning arbetar röret superregenerativt . 
l'ende1fr ekvensen åstadkommes genom en periodisk 
uPI laddning av gallret , vilken inträder då konden
satorn el och läckan Rl (fig. 1) göras tillräckligt 
:,;tora. l\'Lp.d cn supe l'l'e .~ellera ti \- detektor erhålles en 
kolossal känslighet orh förstärkning i mottagaren. 
En del jämförande prov ha gjorts . Då röret arbetade 
som yanlig detektor , följd a v lågfrek\-ensst eget, kun
de siindaren sålunda nätt och jämnt höra p{l några 
t io tal meters avstånd. När röret diiremot arbetade 
som npeT'regenerativ detektor, hördes sändaren på 
3 km avstånd med så d2n styrka , att talet lmnc1 e npp
fatta ;.; fl era meter frå n hijrtelefonen_ 

Glödströmsmo l::; t: nd et Hl ä r fast i modellappara
terna men kan med Wrdel göras variabelt, då glöd

»'l'ransceivern.» m ed alltellll en pd sin p la.ts. ]fan seT' 111(, äv en 
antennlconele118at01'ns övn : b eliiyq , som. iM- fa.~tlött ·i wnt e1t
n ens neelrc ände. Lä'/1gSt n ed· t i ll v iinst er 8es omkoppla'r en 
01- 0 _ 0 3 och över äenl1a. llaUerlä.ckan R2, som bör ,,;ara 
av lcraft-ig t y p. llfodulat01Tö1-e/. är på denna bad insatt i sin 

hållare. 

l'Ol'C LÄlt IL\.DIO 

D essa t vå bi,l der ,,;i.sa m'l/ cket tVdligt det p'l-aläisk a utföran.
det. u ,,;el- .I1alle1-/w.ltel·iet lill v änster ses 08cillalor- och de
l eld07-rör et. J/ i tt på öm·e b-i/den 8 CS hållm-en f ör 1nodulafor

oeh ltlgfrek ven8rurct samt lill huger om denna ell'osseln 
D.; och /m 1l.8fo1'lIIoton 1 T r. Ov auf(jr bef i nner 8;.11 a..vstä mll:ing.~
indlll. tnnsen, bestående a'1) t renn e k01l1)(l,rfr(tdaJ', V il/w8 

1iin.l1i1 kal~ rat-lentS genom förSkju tning av l';01·tslutningskon
den8a /ont el med.elst ratt en till höqer. P å n eelre bUden se8 
tv uliqt det undre lI eliigget till antennkondensfLtol"l t C2. ;iven 

ele fvra, hf-dr ossZa1"/w8 placer in g frwmglk av bilelel"w,. 

strömsbatteriet härvid kan utnyttjas bättre. Någon 
trömbryiure är ej visad i schemat. Den kan inläg

gas i serie med R4, om man ej nöjer sig med att en
dast lossa sladden fl'!\.n glödströmsbatteriet, då ap
paraten ska ll stängas <l v. 

Den extl'a 150-varvslindningen på Tl skall anslu
tas till mikrofonen. Den ursprungliga pl'imären lig
ger vid mottagnin~T i röret. V1 anodkret s. Sekun
dären iiI' ansluten till gall!' t på ! 2. 

Vid sändning bli motstånden Rl och R2 parallell
kopplade, så att gallerHickan får ett värde av något 
under 20 000 ohm. Antennkopplingen injusteras ge
110m ändriwr av e2 till lämpligt värde. Vid alltför 
fast koppling vägrar ~ändaren att svänga, och mot
tagaren arbetar ej sup rregellerativt, vilket märkes 
på avsaknaden av det karakteristiska bruset. Här
vid blir även selektivitl'ten mycket s tor, så att det är 
svårt att hitta sän ~:aren . I modellapparaten ä r 
antennen (via e t ) kopplad tm gallret i st iillet för 
till anoden på Vl. -ågon jordledning erfordras ej 
vid dessa apparater. Vid överg<Ulg till mottagning 
mäste avstämning n justeras för ntt signn.lel'l1a från 
den motsatta apparaten skola komma in. Då motta
garen fungerar supenegenerati\,t, är avstämningen 
med den här använda anordningen visserligen ej kri
ti sk, men den skulle vara bekvämare, om stängen e 
(fig.2) vore gängad 0(·J1 styrdes av en mutter i front
plattan. Uan kunde d'~ förflytta tväl'stycket d genom 
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en vridning av r atten f, varigenom en mycket fin r eg
ler'ing skulle erhå llas, D et blir ju aldr ig fr åga om 
några större förflytt~ingar i axiell led. 

Slutligen skall framhållas nödvänd igheten av att 
inneha sändarlicens, föl' att man kall f t syssla med 
dylika apparater, även då d(~t gäller vågläng der på 2 
meter . Alla som ä ro il!iresserade av att börja sända, 
M ra hänvända sig till Föreningen Sveriges Sändare

amatörer (SSA), Sloekhoh u ,som lämnar alla r åd 
och anvisningar till nybörja re, som önska ingå som 
medlemmar i föreniu!!cn. Att hålla pä med sii.ndning 
nta n att vara medlem; SSA är knappast möjligt p, 
grund a v sända ramatö rrör'elsens egenart. S SA hal' 
medlemmar över hela Sverige, och särskilda ledare 
f inna s föl' de olika di strikt, i vilka lan det är u pp
dela t. 
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(Forts . och sl'ut frän 11-1" 2.) 

I 
'ebT"llal'illUmret :1Yhandlades bl. a. den s. k. S· 
effekten och "isades oscilJograDl för rÖl" med och 
utan denna effekt. I det föJjand!~ komma ytter· 
igar'e nii.gl'a s töt-nLllgsfenomen) framkallade av 

liiekelektI'oner, att behandlas, varefter en redogörelse 
lämnas för de tillgängJiga botemedlen mot detta s lag 
av stöl'lI ingar. 

6. 	 J( iinslighct föl' lIwgneUsktL viLcelfiilt ger upphov 
till niitb'rwn. 

De lållgsamma läckrl ektronerna kuuna kraftigt pil.. 
yerka s av tiVell l'elativt svaga magnetHilt, t . ex. läck, 
fältet från nättnllll:'l'ormatol'l1 i en radioapparat 
eller förstärkare för ,'iixc lströmsdrift. Man har emel
lertid experimentellt bevisa, att denna påverkan 
ensam ej skulle giva ~lpphov till någon störning, 
utan ih'en i detta L 11 fordra s medverkan aven 
isolator. Det ~il" mycket lätt att experimentellt på
visa !lenna sak. Man preparerar vid fabrikationen 
if;olatorerna med någon lämplig ma teria, som för
Hndral' deras elektrisl~'l egenskaper. lliirigenom kan 

Hur läckelektronerna oskadl:iggjorts 
vid moderna radiorör. 

man få nätbrllll1met att fullstiindigt försvinna, utan 
att rörets konstruldien behö\'er ändras, d. v. s. hick
eIcktronernas banor ~iro desauuna som förut. Ett 
annat bevis : rör, ,'ars j olatorer på grund av sil. små
ningom skeende förgasning av barium o. s. v. i röret 
förändras, börja brumma efter några hundra. bränn, 

t immar. 

7. 	 Diimp1ning (W galle1'7m'etse'n s(/,imt föriind'I"ing av 

1'Ö'/"GtS in.gångsk(L]Jacitet, 

Vid nndcl'sölming aven dej experimentrör visade 
det sig, att deras inO'fmg impedans var mycket rinaa, 
och att i ugållp;skapaci tetens beroeu!le av gallerJ'ö r
sptinningen och dess ,' ;u'intiOll fr , n kallt till varmt 
tiJlst<'tnd hos röret VHr mycket stor, utan att man 
p.l grundval av den nnvända kopplingen eller elek
trodkapaciteterna etc. kunde himna någon fÖ\'k la
ring härp;~. Vid förl'raO'ua noggranna försök med 
upprepad in- och urko:Jpling "isade rlet ,),g, att nägra 
reproducerbara "iir'de'J ej kU!1 cle. 'rlu Ila. .. FÖl'kla 

~ . I~ . '\. , 

ringen ti ll ifråganlrarrde feno~nen är följande. 
När de positiva elektrodspännillgama frftn bör

jan ligga ph röret oelt 'Jektronemtssionen först så 
småningom komm r . :)"ång vid katodens uppvärm
ning, som fallet är "id igil.ngstittning a v nätdrivna 
mottagare, s. llpptriider den ovan omnämnda s tora 
rlämpniuacli av gallerl~:'ctsen (ringa galJ erimpe!lans) 
samt den stora föränd "ingen a v ing<tngskapacitctcn. 
I motsatt fall , d. v. s. då de positiva elcktrodspiin
llingarna ej fril.n börj:w äro pålagda, utan tiUriick
ligt mönga elektroner P< gl'1lnd av emissionen sH\. sig 
ned p<'l. isolatorerna och glasväggen, bliva dessa ne
gativt laddade. Då positiv spänning sedan liigges på 
elektroderna, kunna liickelek t r-ouel'l1a ej slå ned på 
vare sig glasv~igg eller i>;olatorer på gnll1d av den 
negativa laddningen pil. dessa. Alltså kunna inga 
sekund~ireJektrol1er utlösas från isolatorerna i rö, 
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l'ct. Detta tillstän(l är dock ej all t id \'a raktigt, ty 
den neaativ:l laddningen läckel' ~å småningom bort 
på grund av otillräcklig isolation och ersättes aven 
positiv, yanid , tÖr"llingsfenomenet äter visar sig. 

Det tir de från isolatorerna eller glasviiggen u t
lösta sek Ulllläl'eJ.ektrollerna som giva upphov till \'a
r-iationema i ingångsdämpning och ingångskapacitet, 
d f!. röret övergår från hallt till varmt tillstånd. Man 
kan här tala om en slags anodåterverkan, om man 
hinker sig t. ex. gla 'b;:1l10ngens insida som anod. 

8. 	 Däm"pning av anodlvr'ctsen och dess beroende av 
inkopplingsförloppef. 

En å terverkan enlig' ovan kan även förekomma på 
anoden i röret. Hih'igE'llom inträder en dämpning av 
anodkretsen. Vill inkoppling aven nätmottagare blir 
glas\'ilggen inuti röret positivt uppladdad, och genom 
sekundiiremission och å terverkan på auoden erhålles 
en dämpning av anodkret en, som yttl'ar- sig genom 
el! ned.gång i mottagarens känslighet. Om emeller
tid strömmen till mo tagaren slås ifrån och efter 
ell kort siund slås t ill igen, fe r mottagaren full käns
lig het:, emedan gJa väggarna på mellan tiden omlad
das och bli negat iva p~ o-rund av den hela tiden he
fintliga elektronemis ' ionen från katoden. (Denna 
hi nner ej svalna.) 

Botemedlen iIro liknande om vid de tidigare he
f-;kl'i \'lia störni_ngseffek terna, t. ex. fnlls tändig av
skiirmning' av elektro!l. ystemet. Ibland hjälper det 
att anbringa en negat iv spänning på rörets metall
beHi,g~nin(J' eller att h : cryka gla~ballono'en på in
sidan llled en dåligt sekundiiremitterande snustans. 

Botemedel mot stprningar, fralll
kallade av läckelektroner. 

1. 	Stöl'ningnf'nas lokahserin[{. 

Då d t yar HY betyddse att känna till, fran vilka 
punktel' de störande sekundärelek tl'onCl'Da ntgingo, 
allts' dJ!;:a punkter som t.räffades av liiekelektl'oner, 
öyerdrogos de mest troliga ytorna inuti röret med 
'I t fluorescerande ~imne. Tyviirr lyckades det ej att 

p1't ett fotografi äteq,;i \'a detta i och föl' sig mycket 
demonstra tiva försök, Emellertid kunde de kritiska 
s tå Uena i röret på detta sätt lokaliseras. Heja den 
ime glasväggen i röret kan dessutom på grund av de 
'ekundärelektronel' utlösa nde läckelektronerna, som 
pa.ssera genom den n~itformiga anoden, uppladdas 
mycket kraftigt positivt. Hii.rvid spelar glasvfiggen 
ej blott rollen aven sekundäremitterantle yta, utan 

SlmrmSJtiinnKlllle[' 

~TätnnodStyrgalle r 

FånggaUerKatod 

Pi,g. 9. HUj' sTc(i.nnen föl' '/I])/Jfu.lIfJande av liick elektroncr ä/' 
anordnad -v iel 81u tpcntoden RENS 1374. 

den bildar en hela el 'ktrods:ystemet omslutande, 
kraftigt positivt laddad vägg, som bidrag(~r till upp
komsten a v läckelektroner. 

2. 	 tI1ulring av elektroclsystemet. 

Antalet läckeleklroner i l'(iret kan avsev~irt re
duceras genom att katoden, d. Y. s. det cmitterande 
katodskiktet, gÖl'es ko:·tal'c Hn e1e övriga elekt roder
na. Emell ertid försämra , härigenom brantheten hos 

lOg. ,10. Det prakt'i.~Tw. nlfönr-ndet (/; 1) skärmen enl·igt fig. V. 
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SkiirmlroJle S lili rnt 

PJåtnnod 

Glöd Iro1d, F Anggall e r 

Styr ll'o llerc-1l---..-LJ 

- -I--I-.:i..J 

Fi,g. 11. RES 964 ha?' plåtmwd, va.I'för det l'iicker rne(Z ett 
skät'mlock vid 'Iiardera änden av cle1ctrodsystC?net. D et prak
Hska, u.ttöTandet tramg(J,r .w v'injet tbi lden, där en c/el av 

det övre locket sk,ltrits bort. 

röret. En annan mAtod, som provats i praktiken, går 
ut på att vid pentoder förlänga fånggallret vid än
darna av clektl'odsystemet och även göra det tätare 
därstädes. Denna metod, ehuru bra i många fall, 
förefaller dock ej att vara alldeles säker , när det 
gäller at t stoppa upp läckelektronerna, 

3. 	 Reducering av ytläckage och sekU1uWremission 
hos 'isolatm'e'rna. 

I båda dessa fall är det en fråga om material
egenskaper, och dessa äro osäkra faktorer att räkna 
med pä grund av att de kunna förändras vid fabri
kat ionsprocessen, som redan förut framhållits. Några 
få medel fö r förbättring a\' isolatorernas egenskaper 
hjälpa ofta ganska bra enligt \'ad för (: a funnit, men 
erfarenheten måste utvj a deras verkliga värde. 

4. 	Skäf>nllning a'l) elekt'/'odsystellnct, 

Det finlIS ett säkert medel för oskaclliggörande a v 
sekundä relektronerna. och detta utgöres aven me
tallisk skärm, som fångar upp elektronerna och hind
rar dem att komma till sådana delar av röret, där 
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isolatorer finnas. Denna skärm ligger på jordpoten
tial, är alltså förenau med katoden, 

Fig. 9 visar en dylik sk~irm (med grova l injer) 
vid RENS 1374, och det prakt iska utförandet fram
gäl' av fig. 10. Upptill och n dtill äro innanför iso
lator kivorna anbragth metallskivor med häl för 
elektrodstöttorna, På Ridorna fullborda skärmen av 
en cylinder av metalltrådsnät, omgivalJ(le anoden. 

En annan konstruktion, auyänd vid RES D64, fram
går av fig. 11. när utgöre k ~i rmcn enda ·t av två 
lock med omböjda kanter, anbragta ett vid vardera 
änden av elektrodsyst(·met. Nligon skärmning på si
dorna erfordras ej i ck ta fall, ty elektronerna kunna 
ej tränga igenom den av plåt utförda anoden. (I 
föregående fall var anoden uHörd a v metall tråds
nät.) Vinjettbilden vi sar det praktiska utförandet. 

li'ig. 12 visal' utförandet av 'kiil'men vid en hög
frek\·enspentod mc nltanou. 

Till slut skall nämnas, att dylika skärmar för 
oskadliggörande av scknndärelektroner samtidigt 
förbättra skärmningen av elektrodsystemet gent· 
emot yttre elektriska fält och, om skärmen utföres av 
magnetiskt material, :iven gentemot magnetiska fält, 

S I,yrlI'a lJe r -jlo--o..";-'-IJJ 

Katod '-i!r-;-+4 U111111oo...........o-r-tt-

NiitOJlod 

Skiirm lrn ller_--i-~~ Skärm 

Ft\nll'lI'nller 

Fig. 12. SkäNnens 1ttfö1·ande 1i icl n II ÖfJ!rel;;v enJlJpentod ?ned 
näta.no(L, 

Populär Radio Landets största och mest spridda radio tids k rift 
med en minimiupplaga a" 10.000 exemplar. 

• Är saklig, vederhäftig och opartisk 

• Utkommer regelbundet den 15 varje månad 

• Innehåller tekniska beSkrivningar över goda kom
mersiella mottagare 

• Beskriver på ett lättfattligt sät t nya uppfinningar 
och principer 

• Innehåller det minsta mÖjliga av teoretiska ut
lliggnlngar 

• Avhandlar I form av populära konstrulttionsbe
skrivningar den praktiska tillämpningen a v nya 
konstruktionsprinciper 

• Ger amatören utförliga beskrivningar över intres
santa experiment och apparater inom radions och 
nlirbeslilktade områden 

• Avhandlar alla nyheter på radioområdet 

• Är den idealiska amatörtidskriften 

• Uppskattas på grund av sin vederhäftighet och 
opartiskhet ii.ven av fackmlinnen 
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D 't finns huyudRa klig n två olika sätt a,H 
bygga en t rerörsmottagare, antingen med 
ett hL ' teg, de tl>kt or och ett H-steg 
el ler med detek tor och två U-steg. I 

l' e ~rel ~ir Il en föl' ' t nämJlda typen a tt föredraga, 
bero n dc på. att detektorn arbetar med högre 
vcrkn ingsgr'a c1 vid s tarkare signaler, men då. 
det giiller kortvågsmottagare, har man iiven att taga 
hänsyn till det faktum, att förstärkningen i hf- t eget 
blir r elat ivt liten. CVi tänka hä r på ett hi-steg med 
b~ dc gall l'- och allod krets avstämda.) 

I f l' ~ ga om 'vårighetell vid det pra ktiska utföran
det, som ju fö r amatören ä r av stor betydelse, iir 
mottagaren med hi-st E'g b tytlli ..,t be 'vä rligare, i det 
m eket om org fnll skä rmning och planm nssig lecl
ll ingsdl'agning erfor dras . Vi da re är den slutliga 
t ri mni ngen betydligt sv~ r are än vid »det.ektormot
t aga rem>. Den sistniimndas svagheter äro mindre 
"elekt i itet oclI stöl'l'(~ amplituddi todion i detek
torn vid hög moduleringsgrad, men ingendera av des
sa .saker pl' lar f. n. någon avgör, nde roll vid kort
r 1l.gslyssning. Be tr äffande selek tl~ritetell kan för öv

r igt ~ terkopplingen i regel utnyttjas b~ittre vid mot
t agaren utan hf-steg, varför man nog kan bortse 
(dn denna sak. 

Den h~i r neda n be. krivlla mottagaren ~il' utförd 
med det ektor och två lågfrek venssteg. 

K o]J]JUngsschemnt. 

li'jg. 1 viRar Ulottao-al'ens lopplingsschema. Kort
y1'tgsspolen L1L2 är samma Som beskrev till 2-r0rs
mottagaren i nI' 12, 1H35, och alla data föl' en likadan 
spole med större (liameter fillllas i nr 10 samllla er. 

Batteridriven 3-rörs kortvågsmottaga re med 
detektor och två If-steg_ Hur kopp
ling1en utexp erimenterades och mottaga
ren trimmad es för bästa möjliga resultat. 

ModelIappamten t.ill fiireliggande lwnstruktion 
bar efter våra, anvisningar byggts a,v National Ra
diofabril{ i Stockholm, varefter lwpplingen av oss 
i detal.i utexperimentm·ats. Den i modellapparatell 
använda materielen, med undantag av kortvägs
81101en, kan erhållas antingen bos ovannämnda fir
ma eller hos andra av Populär Radios amlOnsörer. 

Dock iiro i detta fall uttag gjorda !tv ' n mell an åter
koppling slindningens sek tioner och förda till en om
kopplar e, så att motsyarande sektioner kort sluta s- pä 
a vstämnings. 'polen L1 och iHerkopplingsspolen L2. 

Omkopplaren är en »Yaxley» ~)-polig 3-väg . En a 
»polerna» blir a lltså oanvänd i detta fall, men a lla 
tre lägena lItnyttjas föl' de tre våglängdsområdena. 

A.ntennen Hr ansluten "ja en l iten varia bel kon
densator 0 1 p r.l ett tiot a l ,Il,uF. (1 /A.,al<-' = OH cm. ) 
Om denna kondensa tor göres fö l' stor, vägrar detek
torn att sviinga . Om den llt in skas i onödan, reduce
r as emellertid signalstyrkan. Ma n fär ej taga a lltför 
f : varv p< å terkopplingsspolen oclI ej koppla denna 
löst till shimspol Il, ty i så fal1 b lir 0 1 myeket liten 
för svängning och signalerna svaga.Kondensatorn 01 
ä r ej visad i fotografi erna, den lMr vari t i nkopp.7 

l ad i antennen ut.anför a pparaten. E n ä ldre nentro
dynkondensa tor e. d . ä r am·iindbar. 

Detektorn arbetar med gallcrlikl'iktning fö r erm
ende av stOl' kiinslighet . Genom r egle ring P' poten
tiomet ern R2 kall mall göra sviillgn ingsgriin en la
gom mjuk, vilket ä r av stor betydelse föl' å terkopp
l ingens r ä tta funktion. 

Aterkopplin o'en regI ra medelst vridkolld nsatOI'n 
0 4. Någon nackflel av att lägga återkopplingcispolen s 
lå ngvågssektion nä rma ·t anoden ha r ej kunnat för
märkas i detta fal l. (Observeras hör, att spolarna 
Ll och L2 mc st e vara lindade i'tt samma håll.) Dl är 
en Gör;Iers fef'l'ocartdrossel a v t ypen F 2::; . Denna 
ul'ossel iiI' skärmad; me tallhöljet fören a s med minus 
glödt r:HI (- A i schemat), som i detta fall iiI' jordad. 
H ögfl'ekvensfiltrct fullborda s av kondensa1..orn 0 5. 

Detektorn är motstrLndskopplad till l:a If-röret 
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V2. H;,C7 iiI' ett lt'tgfrekvent :1vkopplingsfilter i anod
kl·e L.~en. Detta filter är nv stor bet.ydelse, som f;kall 
visas i det följande. AnodmotsUl.ndet Ra fär ej göras 
alltför ·tod (egelltlio'en R:J + R.;), ty anodspiinningen 
blir dt't för litell på (leh.>ktorn, o('h den sviinger ej. 

Ikröret V2 - en skäl'lugalJ crl'cn t od - är drossel
kopplat, varigenom mycket stor för stärkning erhiH
les i de tta s teg, fÖl'llt"att att motsULllclet Hu, "om 
shun t ar elros, 'eln D2, ej gör',' alltför lite t. Detta Illot

stånd iiI' önskv~irt meel hilnsyn till återkoppLingen 
vid Il(~ iektorn. V2 har' ingen negativ gallerföl'i'ipän
Jling. En si'Ldall erfordras ej, beroende pa att , ign a
lerna på V2:S gaUer föl' fullbelastat ,slutrör iiro 
mycket svaga (genom den stora fÖl' s tiirkllingcn i 
V2), och gaIlerstl'öm in träder P,j, fÖl'l'än galJl'et mtt 
en viss positiv spiiuning, SOlll iiI' stöl'l'e än den stör
i-il:a förekomm::md e signalsplinningsn mplitnden. Åmp
lituden på slutröret , T3 är mindre än 5 V vid full
belastning. 

Sln irörd hal' a lltomatisk llegativ gallerfi)rspiin
ning, som åstadkommes medel·t motstflndet Rs. Det
ta iir shuntat merl en elektTolytkoIlfleIlsator Cli, dels 
för att fÖrhi.uclra negativ å terkoppling i slutsteget, 
dels Wr att. el im illern eller rec111tera elen gemensa.m
ma impedalHl i rörens anoc1kr(' t"sar, som Rs skulle 
lltgör·a. Vissel'ligen utgör al1odlwttel'iet en st't dnn im
pedans, di't det blir ii ld!'e, men samtidigt sjunker 
<lnodspänninlJ'eu och däl'llll:d fÖl's tärkllingsgrnden, S{l 

a t t verkan av anodbatter.1ds impedans blir mindl'e. 
Dock sim lIe mottagaren ej vara stabil 11 tan filtret 
R.5C7 i detektorns allodkrets. 

Stabilit(~tens säke1'stiillwnde. 

Innan lIen slutgiltig'a, i fig. l visade kopplingen 
var llppu;'l!lrl, gjordes försök med s. k. motstårl(ls
reglemcl å terkoppling vid detektorn. C4 val' lUi. fast, 
under det att. R3 var reglerbart mellan ca 
0-100000 ohm. Bortsett f'r[1I1 d(~ll hiigfrekventa 
återkopplingell det(~ktorn erhölls lågfrekvent 
självsväugujng' (tjut i högtalar'en) vi(l sma 
viirdcn på Ih )fed H5 p{t millimum (motståndet lJi,ira 
lika med noll) kunde mottagaren sålunda ej fL s 
stabil med llögl'e anodspiinning än 40 V, och den 
val' avsedd a.tt deivas med 120 V. ~u kan anmiirkas, 
a tl; det ej var llödv~indigt. att reducera R j mera än att 
detektorn svi:ingc1c, och att. H5 i så fall skulle vara 
tillriiekligt stort för att i kombination med C7 bil(la 
ett effektivt avkoppl1ngsfilter'. Emellertid böl' mnn 
kUllIln "rilla rattarna på ~~ll radioa ppara t till maxi
lllum, utan att nflgra obehagliga ljllll uppstå i lJög
talaren. Pördensknll inlänkades i serie med R5 och 
p{r dettas plussida ett f:1st motstånd. ,'id C7 = 1 ,uF 
mi'tste detta fasta motsti'tml nU'a millst 10000 ohm, 
för att full stabilitet i-ikulle el'll< s vill 120 V anod
sp~innillg och obCrOelld(~ av .insl'iillningen på regler'
motståndet R5. 

Fi!J. 1. Kopplingsschema NI' KOI'I,rr!g.qlreall. 

el = 10 cm. e /i = .la 000 " /JI, ClI = DO ,ill,1 
• Roi = 30 000 ohm. Dl = ;? JOO .'lIT, 


G, = 100em. e, = 1 ,uF, RI = 3 mcr/ohm, H" = O.S '1ncr/ohm. D, = ca 300 II !ii el 2 m .4. _ 

C,l = JOO cm. C' s = 0.5 flF, R2 = O,l me!Johm,. R7 = 1 m,egohm.

eJ = 100 eln. G9 = {) 000 cm. R.'I = SO 000 ohm. Hs = J,()O ohm.

e5 = 200 cm. C IO = 2 000 cm. RA = 1 megohm. Hy = O.S mer/ohm. 
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Jlullogaren sedd nppifnl l1. På pa ll e/e n a1ist ikmni11,.fJs- och 
{l 1 t: r1.:opjJli'Jlg~kondell~(I,toTerno" d en törT(/, u.fnts'tad med 1Wi
krara/t. Mellan detektorn och l:a Zl-röret ses lt-dTo~seln 

m ed ISh1tlltmo l s låncl. Närmo.st l)(/,ll cl en s1u/rÖret. 

I den slutgiltiga kopplingen (fig. 1) r egleras åter
kopplingen medels t vl'idkondcnsa tOl'll C4. Förhål
landen.t i fl'< ga om den l, gfrekventa < tel'kopplingen 
äro dpi'iamma som förut, och filtret R5 7 är nödvän
digt för undYikande av hgfrekvent självsvängning. 
l detta sammanhang bör nämnas, att detektorn V 1 

ej medverkar till lågfrekvent i'tterkoppling. utan av
kopplingsfiltret H tiC" tjuter apparaten, oavsett om 
Vl s itter j uensamma eller ej. Den P' grunu av anou. 
hateriets impedans från slutröret återmatade If
~piinni ngen konuner via Rl och C6 in på V2:S galler, 
och pii grund a v elen höga för;'h irknillgsgraden i 
detta rör hlil' det lätt sji:ilvsviingning. Filtret RSC7 
l'edu cernr kraftigt den återmatade spänningen, 
d . \ r . . flt erkopplingsgT'aden i U-försWrkar-en blir 
mindre, och man hamnar lång t nnder S\'ängnings
griinsen. 

FÖl'si1cU!lhet vid anciindni,ng av »adnpten>. 

Vill det tmfiille, d. mottagaren val' försedd med 
motstdndsreglerad åtel'koppling, som OVHn omtalats, 
orlt innan det extl'a avkoppliJlgslI1otståndet inl agts, 
inkoppladeH med tillhjälp aven s. k. adapter eller 
mellullsockel el! mA·meter i slutrörets aJloukrets. 
I)et d sade sig, a tt anodf'triimmen vid tjut i h<igta
larcn (:lUtsa vid lågfrekvent självsvängning; åter 
koppLingskontrollen fullt padragen) sjönk fl'å n det 
normala vilO\'~irdet (i detta fall 6 m \) till ca H mA. 
Tonhöjden på tjutet varierade mellan ca 30 och 
I1 åg'l'a hlllldra perioder per sekund. 

Dessutom Yi -'ade det sig, att mella nsockeln eller 
l'iiHal'e uen ca 1 m långa s laddelI mellan denna och 

mA-meteru fÖI'or'saka(}e en lågt r · ];:\·ell t ,jiilvs\'ii,ng
ning med högre periolltal (700 a 800 pI!';), vilken 
självsvängl1 ing val' oberoende av . erkoppliugsrat
tens instä llning. Detektorröl'et Vl val' uttaget.. In
tensit et en hos denna sjiilv 'viillgnillg var beroende av 
lUll' sla dden till instrumen te t placerades. Svilngning
en blev särskilt kraftig, elå sladden lindades D' gm 
varv runt H-röret V2. Auodsteömmen i slll t rÖl'ct 'jönk 
h~irvjd till 4 mA. Då instrumentet lJIed sladd och 
mell a nsockel kopplad e:; bort, erhiilJs endast den [ömt 
omll~iIllnda sjiHvsvitngningen med liigr-e periodtal, 
vilken berodde p;; återkoppling över anodhatteriet. 

Självs\'ii ngl1ingen pä grund a \' insh'ulllcnt:;hulden 
kan horttagas genom skiirmning av )'; ladden. Euklal'e 
iiI' att kortsluta gallcl'kl'etsell till det rör, vars anod
:; teöm skall mätas, \'arvid man fål' tillse, att (len 
negativa gallerförspänningen ej samtidigt kortslutes. 
Vid denna metod kan man dock ej mäta anodström· 
men vid s\'ängancle förstärkare, vilket naturli gt\' is 
ej heller ~ir nödvändigt. 

if t erkoppl-in.gen ett SäTSk'ilt proble-rn . 

·Vid koppling enligt fi g. 1 samt med R;, = lO 000 
ohm och Rs utelämnat var apparaten Ul' föl'stärkar
synpunkt fullt stabil. En grammoEon-pick-up, kom
binerad med en volymkontroll, som medgav utt;}o'an
det av mycket små signalspänningaI' från pick-up'en, 
kunde s<1luntla anslutas till galleet på l'Öl'(~t V ( med 
gott resultat . Då apparaten försöktes som radiomot
tagare, uppkom emellcetid vid :Herkoppling ett tj nt 
på sviingningsgI'iinsen, som omöjlj gjorde all mot
tagning. Någon högfrekven t ·viingningsgl'ici.ns kunde 

Forts. 11 sill. IH 

Uliass i ct se tt unlZrc:rifråm. 'l'iIlvänslcr 1:U,flliillljtlsumJ,;olIP
l(!re·n. I 'IlI itlr:j/, f cn ·ocrlrld/,() SseLn. 

http:viingningsgl'ici.ns
http:N�rmo.st
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Av civiling. 

Åke Rusck 

Nytt a'merik(Ln,,-~kt rö.,. av unik 
konst1·uktion. 

Metallröret Raytlteon 6L6 ~ir 

ett kraftförstärkarrör av nytt ut
förande. Det ~ir avsett att använ
das i mottao'are med mycket stort 
\'olymomrlide och i kl'aftförstär
kare med sto r utgå ngseffekt. 
l{oustruktionen möjlio'gör stor 
utgImgscffekt utan uppoffring c v 
kiinsligheten samt mycket liten 
(listol'tion på grund av övcrtoner 
frå n o 11 m ed den tredje. 

IWret iiI' en tetrod. Det sätt på 
\'ilket gallren anordnats möjlig, 
gUl' en mycket god supres.·orver
kan genom sammanpressning a v 
elekhonströmmen till elektron
strålar. Dessa elektronstrålars 
spridning efter att ha lämnat 
skäl'mgallrct orsakar en elektr 11

koncentration på den pIat mel
lan sktirmgallret och anoden, där 
fållggalll'et si tter i en vanlig 
pentocL JIiil'igenom sker under
tryckandet av sekundäremissio
nen frdn anoden Vå amma sätt 

Pig. 1. Det nya, amerikanska, "'ra tt
jörstärka,l'/'öI'et aLG undel' olika 8"e
den av sin tillblimc!se. Som 811nes ('il' 

GLG ett metallrör av modern typ. 

-


som om ett sårskilt supressorgal
ler skulle ha använts. 

J\:ontrollgallr ets och skärmgall
l'et trädar äro monterade på så 
s~i t , att skärmgaUrets trådar lig
f:'u i sku ggan a v kontrollgallrets, 
'wtt J'1'<n katoden. Detta medför 
t~;, saker, som ge röret dess spe· 
ciella egenskaper. För det första 
llir kärmgallcrströmmen endast 
en brä kd e~ av vad den brukar va
ra i en pentod. Föl' det andra 
sammanp:(>ssas elektronerna frän 
k.-ttoden 1i1l anoden i . trålar i en
lighcj med "ad :,;om ovan nilmnt s, 
varigenom suprp.ssorverkan erhli.l
les, samtidigt som antalet elek· 
tr oner ti~l UllOden öka. På grund 
a att l'lektroderna mont erats pil. 
ett ~peC'iellt sätt ha vissa t yr
elektl'ouer inlagt för att koncen
trera elektro nströmmen till de 
<l elar av katoden, där gallerkon
trollen är som effektivast. 

\ :i d utformningen av röret har 
dis tortionen på grund av andra 
öVPJ'tonen gjorts stor föl' att cli
mivera distortionen på grund av 
den tredje och högre övertoner. 
Distor tionen genom den andra 
övertonen elimineras lätt genom 
pusb,-pull-a rran O'emang e11 r ge
1I0m att alstra en ur fas vriden 

dist0rtion ay andra övertonen i 
ett fö regående för~tärkarsteg. 
(Radio Eng'ineering, april 1936.) 

En piezoelekM'isk oscillogmf. 

Ett par oscillograftypel' av 
piezoelektrisk konstruktion ha 
kommit ut i den amerikanska 
marknaden. Anordningen består 
aven mycket tunn kvartsstav 
(O,075 X O,3 cm), vars ena ända är 
fa ·t gj uten i bakelit, medan den 
a ndra ä ndan iiI' fri och kan utfö
ra tor "jons, väuCfningar . Vid den
na ända Hr en spegel (3X3 mm ) 
fästad. Tilledningarna äro ingjut
na i bakelitfästet. 

Anordningen är innesluten i 
ett oljefyllt mässingshölje, i vilket 
mitt föl' speg In n lins place
r a ts. L insen är plankonvex och 
hal' en brännvidd av 25 cm. Lin
sen är lutad en aning nedåt, så 
att ljus som reflekteras från dess 
yta skiljes från ljuset som åter
kastas frän spegeln. Oljefyllning
en tjänar dels som dämpning och 
dels som skydd för mekanisk 
åverkan. 

Oscillograferna äro avsedda för 
spälln:ingsmatnin fT och ha en myc-

Fi,'! . 2, Dia.'fl'am ÖVIJ'/' 'känsli.'1hetcn som. 
fwnTvtion av irel.;ven{]en hOB de tre 
fyp el'lla av lJiez o el,e l.;tri.~ka oBcillogra
ter, 80m ko-/!{]trlleratS av den ameri

kanska, ti'rman Brush. 

: l ... t 4.0 
Ru~~ consfanl n, uro f4 ~~ 
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ket hög impedans. De tillverkas 
föl' mätoml":\den upp till 1 000, 
5 000 och 10000 Hz. Inom dessa 
frekvens områden ä r känsligheten 
i det närmaste konstant . Instru
menten äro så utförda, att deras 
Higsta impeda ns inom r espek live 
frekvel1sområden . är av storleks
ordningen 30 000 ohm, så a tt de 
kunna matas fr ån en vanlig 
triod, använd som förstärkare. 

1'yp OS-l är avsedd att använ
das upp till 1000 Hz. Känslig
heten är av storleksordni ngen 
·0,001 radian per' volt amp1itud
värde, d. v. s. en registrering
ln'edd av 5 cm erhålles på en ska
la i linsens brännpunkt (2,5 cm 
från densamma) vid en pålagd 
växelspänning med 100 V ampli
tud. islaget tir proportionellt 
mot den pålagda sp ~i lJ nin en, och 
vid denna typ ger i allmänhet 30 
a 50 volt effek tiv växelsptinning 
tillräckligt utslag. Temperatur
ändringar orsaka ändringar i 
kä nsJjgheten, men dessa avvikel
fler knnna lä tt h:\llas lägre än 
2 a 3 decibel över ett mycket st ort 
område genom att inkoppla n 
kapacitet i serie m d anordnin~
en, vars impedans är lika stOl' 
som instrumentets. En 0,001 mik
rofarad kondensator är lämplig 
fö l' typ OS-l. Härigenom minskas 
dock känsligheten genom spän
ningsfallct i kondensatorn. 

Typ OS-2 är avscdd fö r ett fre
kvensområde upp till 5000 Hz. 
Känsligheten ~ir ungefär en f j ~ir
dcdel av densamma vifl OS-l. 
Motsvarande siffra föl' OS-3 är 
ungeWr en åttondedel, och dess 
fr'kvcnsomrttde stl'iicker sig upp 
t iJJ 10000 Hz. Detta måste sägas 
vara ett enasti'tende gott r esultat. 

vidstående bild (fig. 2) v:isar 
diagl'a mmet den med fr ekvensen 
synncrligen konstan ta känslighe
ten hos de tre oscillograftyperna. 
IGin lighetell är angiven i re

gL t rering l>red(l (uandbl'edd) 
tum på en 25 cm avlägsen skala 
samt dessu tom i decibel, där noll
nivån satts lika Uled 1 tums re
o'istreringsbrcdd föl' en växel
spänning med 100 volt amplitud
vär de. 
(Radio Engineeriug, a,pril 1936.) 

Toppresultat -ino m den nuti.da 
mättekniken. 

I IVA nr 2, 1936, har prof SOl' 

Weibull sammanställt en översikt 
över nya landvinningar inom den 
moderna mättekniken efter en ar
tikel av dl'.-inc:r. Keim th i ETZ 
nr 4, 1936. Nedan skola vi lämna 
ett kort utdrag över vad som kan 
ha in t resse för radioteknici. 

U nder de senaste åren har i n
tresset för mät tekniken stegrats 
efter att förut ha varit förvånans
värt läat. Härvid ha de elektL'iska 
mätinstrumenten och mätmeto
derna kommit i förgrunden icke 
blott inom elektrotekniken utan 
inom a lla områden av ingenjörs
"et enska pen. 

Den elektriska mätteknikelt h tu·. 
uh'cckla ts ickc min, t tack vare 
förbättra de konstrllktionsmatc
rial, exempelvis st' l med hög 
koercit ivkl'aft, järn- och unc1r'a 
legeringa r med hög pcrmeabilit ct 
samt kcramiska speciaJma. SOl' 

med hög dielcktl'idtet ku ns tant 
och liten förlustfak or. 

Vid sekelskiftet va r kolstfil det 
bästa materialet fö r permanenta 
mao net·l', med en kocrcitivkraft 
av ca 40 örstecl. Genom till sats 
av volfram ökadcs detta vi.irde t ill 
60 fl 70 örsted. Ar 1919 fra mkom 
koboltsthlet med upp t ill _50 Ör
stet!. Vid moderna magncts tålle
aeringal' erh: nas koer c:itivkrafter 
av omIu-ing DOO Öl's teu, allts[t mer 
än 20 g:"mger vad som kunde Cl'

nås vid sckelskiftet. 
tveckliu o·en p~ området för 
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van lig lynamoph t har ej varit 
m indre snablJ. D en yanHga dy
namoph en, ,om i nfördes av 
Gllmlich, höll 3,5 pl'ocent kis l 
och hade en lJegynnelsepcrll1eabi
litet ay 200 å 300 med ett ma.xi
m Ull) av 5000 Il n000. Genom spe
ciell vi:il'luebehanclli llg ba r maIl 

höj t begYllnelseYii. rdet il1 GOO a 
cOO och ma" 'mivä rdet till 25 000 
~L 30000. id nitkel-jiir'nlegering
ar !permalloy) har man upp
nått permcabiliteter iinda upp till 
250 000. Siemcns' magnetiska lege
ring 1040 har rekordet ifråga om 
he yy nnelsepermeabilitet med ca 
40000 oe11 med ett ma xil1livii rde 
av 100 000. K oercit ivkraften ä r av 
storleksordningen 0,02 Örsted. 

Vid äldre isolationsmaterial 
l ag diclekLricitetskoIlistallten mel
lan 2 och 8. Genom tillsa tser a v 
ti t anoxid uppnås nu värden mel
lan GO och 80, vilket i föreni ng 
mcd hög gen omslag 'hållfasthet 
och låg förlu:tfaktol' har möjHg
gjort; en väsentli O' förmin skning 
av konden ',dorers dimensioner. 
En dcl 1l.V dessa isola tio.l1smate
r ia1 ha l' negativ t emperaturko
cHicien t . Gen om en kombination 
a v h ' olika mat er:ial sorter kan 
ma n därför hygga p raktiskt ta
get 'I emperatmoberoeuele konelen
"·n1r:rer. 

B(;triiffande nogoTannheten hos 
elektriska mät instrument ha bety
dande framsteg gjorts dc s ista 
20 år en. För preci'3ionsil1stru
ment är toleransen 0,1 iL 0,2 °/0. 
Det iiI' huvud sakligen m ' ka ni:ka 
svårigheter, 'åsom elastisk efter
verkc1U i f j iilh a r etc., som hindra 
hältl'c noggl'auDh >t, Oiimhet och 
motståudsförmåga mot yttrc me
kanisk åycrka n är uetyrlliot steg
rad. E n iutI-essull nykonstruk
tion iiI' er. äUaudct i vi sa instru
ment av ViSal'ell med en ljusstrå
le i enl ighet med uet tidigare bru
ket ,-ill :peuclga]vanometrar. . Des-

Forls. fl sid. 1 

I 
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»ULTRAMAR» är namnet på en signalgeneratol' 
av amerikansk tillverkning, som här i landet föres i 
marknaden av Elektriska Aktiebolaget Skandia. Vi 
ha varit i tillfälle att prova generatorn i fråga och 
anse den på grundval av därvid gjorda erfarenheter 
väl värd en närmare beskrivning . 

Generatorns y ttre framgår av vipjettbilden. Med 
den stora graderade rat ten upptill på framsidan in
ställes önskad våglängd eller frekvens med hjälp av 
de medföljande kalibreringskl1rvorna. Ratten har en 
inbyggd fininställningsanordning, s' att en utväx
ling av 5: 1 erhålles. Önskat våglängds- (frekvens-) 
omd"tde inställes med den till väns ler om ovalln~imn
da avstiimningsrutt befintliga omkopplaren, som har 
fem lägen. Signulgeneratol"ll täcker ctt frekvensom
råde av 100-27 000 kc/ s, motsvarandc i nglängd 
räknat ett område av 3.000-11 Dl, utan att några 
spolar behöva bytas. 

Nedtill pä framsidan av generatorn ses de två re
gulatorerna för ntgångsspiilluingen_ Den vänstra av 
dessa är en omkopplare med fyra lägen, märkta 1, 
10, 100 och 2000. Den hö Cf!'a iiI' en potelltjometcl', 
graderad O-50. _Dtg< ngsspänningen i mikrovolt. får 
man genom att multiplicera de ins lällda siffrorna på 
de två regulatorerna. Om t. ex. den vänstra stär på 
10 och den högra på 25, så är den utgående hf-spän
ningen ca 250 pV. Denna spänning kan vara modu
lerad eller omodulerad, beroende på hur module

ringsomkopplaren (den nedre av de två till höger 
om avstämningsratten) är iURtillld. Spänningen är 
reglerbar mellan ca 1-100000 ftV. 

En betydelsefull sak vid denna signalgenerator är 
att vid omläggning aven omkastare (befintlig ovan
för våglängdsomkopplaren) får man ut en lågfre
kvent spänning om 400 p/ s i stället för den högfre
kventa, Denna If-spänning kan regleras liksom hf
spänningen, ehuru den blir ca 50 ggr större än som 
angives av regulatorerna. Detta är gjort av lämplig
hetsskäl ; man skall kunna mata in spänningen di
rekt på slutrörets galler och få en hörbar signal i 
högtalaren, sålunda provande klut t eget för sig, Tack 
vare att även If-spänningen iir kalibrerad kan man 
mi.i.ta förstärkningen i ,-arje If-rör i apparaten o<:h 
sälunda konstatera, huruvida rören fungera perfekt 
eller ~. .. , .• - _ . ..=.:J 

Den utgående spänningen tillföres mottagaren ge
nom en skärmad kalle!. Vid hf-miitningal' inkopplas 
mellan kabelns i-i.nde och mottagarens antennkontakt 
en konIStantenn, som vid vanliga våglängder kan ut
göras aven konden.'ator pi 200 cm, vid kortvåg av 
ett motständ på några hundra ohm. (~fotståndet 

på generatorns u tg ngssi ua är vid maximi Iiige hos 
högra regulatorn omkring 200 ohm.) Jordningen är 
en viktig sak, och en särskild kontakt härför fiunes 
på baksidan av genel'atorn, 

Som hf-oscillator användes typ »41» i elektron
koppling, som If-oscillator typ »37». Likriktunör är 
typ »84». Generatorn dl'i ves Illed 110 V växelström, 
50 p/s. För anslutning till andra nätspänningar an
vändes en autotransformator. 

R egulato?-el'na tö,- ·utgd-ngs81J!inn i1LgclI ·vid »DltrlJ;ma·r» signal
genen~tor_ JIed elen vänstra i nll tiilles lämtJligt spännfngslfm
l'åde. D en högra m.edgiver konl inuer li-g regler·ing av signa. l-

8pä,nningen . 
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N y 1·est:Jnottagare. 

EJlektri skr. Jlläic IJ 01avet Sk .:;ndhl, Stockholrn, för i markna
den en 3-rörs respmot l: agare a v engelsk tilh'erlming, märke 
»Burndept». Apparaten är inbyggd i en vä slm, där själva 
11l0ttaga rchassiet jäm te bat ter ierna befinner sig i den ena 
hah'an och ramantennen jäm te högtalaren i den andra, 80m 

utgör ett uppfällbart lock. Möjlighet finns äyen att ansluta 

en yttre an tenn , för elen händelse moLtagningsförh{Lllandena 
skulle va ra dtLliga. 

"fottaga ren lLar tt hög Er C'kH'n ss teg med sklirmgallerpen
tod, pentocldetektor .. all1 ~ pcn toc1slu t rör. _\ ys t l'imningen sker 
IDed en 2-ga ngkondelJ 'ator. Yåglii ngdsomr ådet är 200- 2000 
meter. lllig lalaren är av permancnt dynamisk typ. Rören äro 
a v Marconi t illverkning: 2 s L av typen VE' 24 och 1 st. av 
typen Pt2. Anodbatterie t är på 108 V. 

äskan s dimensioner äro 300X250X170 mm och vikten 
med ba t terier 7 kg. 

JJIätalJparater. 

Svenska Llkticbolag t PhWIlS. Stockho7m, har i mn,rkna
den u tkommit ll1 el en kompl tt katods trå leoscillogrRf med 
typbe teCkningen GM 31~0. I densamma a lll'ändes ett hög
vaku um rör av t~'pen 3957 (el1er 3938 för fotograf isk re
gi t l'cring). Den inbyggda förstlil'ka ren ger konstant för
stiirknillg upp till 500 kC/s och är anvi·indlJar ända upp till 
1500 kels. Den har tl'C rör, Slu Lsteget lir push-pul1-kopplat. 
Kippaggregatet, även detta inbyggt, har högvakuumr\)r, 
Frekvensen är reglerbar mellan 10 p/s och 150 kc/s. Ett 
yttre kippaggregat kan inkopplas vid behov i stället för det 
inbyggda. Synkroniscring a v kippfrekvensen kan :lstadkom
mas. 

Os illografen h a r ytt re dimensionerna 280X800X440 mm. 
En broschyr tillhandahå lles med fullstä ndig beskrinling och 
bruksanvisning. 

EleTd1'iska A lct'iebolaget Sie1nellS, Stockholm, föl' en dif
f eren t ia lbrygga för högfrekvens mlilningar, avsedd för mät
nin'" av impedanser hos spol a r, konden satorer och mot
s tånd, och hHr ett mätområde av 0,1- 10000 ohm. Bryggan 
tillå te r matning'ar mellan 120--1600 kels, således inom hela 
rundradioom r ådet. 

- Huvuddelen i bryggan utgöres av en d ifferentialtransfor
mator (för högfrekvens), vars p r imär bilda r två av brygg
grenarna. De tdl. a ndra grenarna bildas av mätföremålet 
samt ett dekadmot 'l i'L ml, vilket använ des som jiimförelsemot
s tå nd. Transformatorns sekundär är ansluten till en för
stärkare. följd aven indikator. Som strömkälla användes 
en högfrekvensoscillator. Dekadmotstlmdet är a v intressant 
konstruktion. För undvikande av alt kapaciteten till jord 
hos icke inkopplade motståndselement inverkar på mät
resulta tet äro de sIdIda molst.åndselemen ten i.nom varje 
dekad anbragta p il en förskjutbar släde och elektriskt slöIda 
friln varanrlr'l . Enda ,·t det motst{md. som för tillfället au
vändes, är sålunda inkopplat. De övriga äro helt skilda fr[LIl 
kre tsen. Mo l:s tflnden inom dekaderna ha givetvis sti<rallde 
värden. " 

Konden satorer. 

Aktiebola.get Tl'ako, Stockholm , för i markuaden en ny 
typ av Sators blo (;kkondensator er med glimmerisolation. Des
sa äro fram s tällda enl ig t moderuas te metoder. Så lunda äro 
rnetallbeläggen (av silver) inbrända p~ glimmerski vorna, 
som utgöra de isolerande mellfmläggen. Härigenom ernås 
bl. a. hög kon s tans hos k apacitets,ärclet samt smf Lförluster. 
De en :'kilda kondellsa torelelLlcllten. a v vilka olika värden 
sammanslittns genom p arall ellko1Jpling, äro överdragna med 

ett speciallack, som skYddar mot fukt. Ett hölje a v isole
rande material omsluter kondensa torn. Dessa kondensatorer 
liro iildnktionsfria. 

Tangenten för förlustvinkeln är 10X10-4 till 20X10-1, 

beroende av kapacitetsvärdet, och isoln tionsmo ts tånclct stör
re än 100000 megohm. Vlirden finnas frän 3 t ill 3000 pF 
(pF = pikofarad = ,,,,,,F), med toleranse r från ± 1 OlD vid de 
högsta värdenR till ± 15 Ofo vid de allra läg ta. 
........................... " ............................................................................" ...... ,
... '.... " .... ' ................................................................................................... 


SAMMANTRÄDEN 
::::::::;;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

StockhOlms Radio7cl'nbb besöker Rad'iot jän8t. 

Tisdagen den 26 maj höll Stockholms Radioklubb c;itt 
sista sammanträde för vårterminen på Restaurant Gillet. 
Härvid förekom en demoJlstr:1tion av de »transceivers», som 
beskrivas på annat ställe i dettn nummer. Namnet »t rans
ceiver» (uttalas »tl'ansivel'», med kort a och Iiingt i) kom
mer från Amerika och är bildat a, de båda orden »lrans
mitter» (sändare) och »receiver» (motla gare) . »Transcei
VenD) är niimIigen en kombination mellan en sUnda re och en 
mottagare, där samma rör am'ändas vid bilde sändning och 
mo ttagui.ng, och hela ,· ta tionen är liltt t ra n_porta bel. 

'l'rot. att demonstrationen ej var alldeles lycka d, visade 
medlemmarna eLt p ilJ'a llande s tort intres~e för apparnt erna 
i frilga . Den ena var uppsWlld i samlingssalen och di rekt 
nn sluten till en högtal:lre, den andra va r placexac1 i e tt när
gränsande rum, Vid tal i den s istnämnda apparatens mikro
fon knnde åtminstone ett och annat ord llppf:tttns från hög
ta la ren i samlingssalen. Det var den som m ot tagare tjänst
görande apparatens avstämningskrets 'om krånglade. Det 
är av ytterst stor vikt att god kontakt förefi nne mellan 
rörbenen och de som iudnktanssp ole tjiinstgörande koppar
trådarna. Säkrast är salunda a t t löda fast r uret vid dessa 
trådar, ehuru det då blir besvä rlig t [ltt prova med oUka 
rör. Kontakten mellan koppartrl\.darna och de pii dessa gli
dande kontakthylsorna vid önrbryggningss tället måste även 
vara god. 

http:mottagui.ng
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Efter deluonslrationen diskuterades »transceiverus» e""en
skaper och möjligheter. 

Därefter avtugade medlemmarna till A.-B. Italliotjänst, 
Kungsgatan S, dlir de nya, moderna studiolokalerna jämte 
all teknisk utrustning lJe._:.ln'os under sakkunnig ledning. Siir
skilt stort intres e \' iickl e skidnsp Iningsappara terna samt 
den nya stftlba ndsmaskincn . 

RORTY. GSTREå N 
Forts. frän siu. 139 

ej förmiirkas, utan lflg[rekvent sjtilvsvUngning inträdde, där 
griinsen borde ligga. 

En käncl metod att borttaga ljut pii viu1gn in "sgränsen 
bestär i att shunta eventuella drosslar eller t rausformato
rer p[l 1:"lgfrekvenssidan med motstrllld, som åstadkomma en 
viss gynllsam diirnpning. I föreliggaUll e f a ll kunde ocksä 
felet botas genom ett motstånd (Ro) p 100000 o!lm paral
lellt över drosseln D2. Emellertid Sjönk förstiirkniugen i V2 
katastrofalt, och fördelen med elrosselkopplingen ble" illu
sorisk. 

Då emellertid besväl'li gheter med å terkoppHn o'en ofta ha 
sitt UrSIH'ung i otillfred s Uillaucle avkoppling på li'tgfrekveIls
sidan gjordes prov med att !löja effekti\'i te ten hus filh'ct 
HöC7. En 4 fl]!' kondensator, som tiLlfiilligt iukopplades pa
rallellt med C7 , a stadkom en tydlig förbättring. D ä rfiiI' öka
ues Ufo frå n 10000 till HO 000 ohm (07 va r forUm'ande l 
,uF) , vil ket hacle till följd att mots tånd t Ru kunde ökas 
till 500000 oltm, ulun utt tjut på sviingnings""din. en IlllP
trädd . Nu blev försltirlmingeu i V2 tillfredsställ a nde. Ett 
motstånd Uver D. på 0,3 il 0,5 rnegOhm är ofta önslnärt med 
hiinsyn till ljudkvaliteten. I föreUggande fall har större vikt 
lagts vid förstärkningen lin vid ljudkvaliteten, vilket dock 
ej betyder att den senare är underhaltig. 

Motta,ga.rens praktiska 'uttö1·ande. 

Mottagaren ii r för eU.kelhets 'kull byggd på ett träehassi. 
Pandel! är 205 mm bred och 105 UIIU hög. (Dessa mått äro 
tilltagna större än vid lUodellappa raten, så att mikrora t ten 
fär rum ordentligt och paueleu gi'tr en aning högre iin topp
kontal,ten pä skärmgallerpen oden.) Ba 'pla tta n ii I' 205 X 145 
mm, och listerua , som höj a ba piattan över bordet, äro 32 
mm höga. 'l'riit är 6 mm tjOCk plywood. :mn jordlId plåt har 
lagts mellan panelen och u t rkopplingskondensa torn 2 till 
förhindrande a,' handkapaeitetsverkan. (Handen inverkur 
vid närmande till ratten på mottagarens avs tämning.) Pla
ten är 65X SO mm. lDn aluminiumpanel skulle med fÖI'del 
kunna anviindas i sUillet för träpanelen. I ·Ii fall skall pa
nelen jordas, oeh potentiometern R2 mus te ha isolerad axel. 
Vinjettbilden vi nr rat aruas placering på pauelen. Av de 
två högra ratta'rna lJör den övre till i'tterkopp]jllg~lwndensa
torn, den undre till potentiometern H,. Liingst till höger (! 

strömbr ytaren fö r glödsfTömmen. ~fikroratt n bör ha stOl' 
u tväxling, minst 7 : 1. Pii vänstra gavelu es ra tten till väg
längdsomkopplaren. Denna har rätt stOl' diameter, yarf ör 
en urtagning miL' te göras i ba plattan. 

På f otografiet , dlir uasplal tan ses upp if rå n , lm vi frå n 
vä llster kortvågsspolen, de tektorröre t, If-dro eln a m t l:a 
If-röret. ' ä rmast panelen befinner s ig slutröret. Ett aunat 
fotograf i isar ehassiet underifrån. På grund a v dettus små 
dimensioner ha el larna på lägfrekYenss idan blivit gansIm 
hopträngda, m cn el · tta im'erkar ej Dit res ulta t t. Till vänster 
på detta fo tugrafi ses \'åglängdsorukopplarcn, i mitten hf 
drosseln och trax t ill höger 0111 denna elektrolytkondensa
torn. I nvid panelen , t ill vänster om potentiometern, ligger 
lwndensatorn 7 . ~rell an de båda rörhulla rn a längst till hö
ger ses kondensatorn 8. öniga Iwuc1ensa torer oeh motstånd 
anbringas med möjliga~t korta ledningar till rörha llarna . 
Kontakthylsorna vid bakkanten böra i oleras f rå n trä t. 

I stället för den omkopplin y 'bara kortn gs polen kunna 
givetvis · utbytbara spolar användas. 

Anod.- oeh skärmgallerspfinningar oeh -st l'ömmnr äro an
givna i nedanståcnde tabell. Spiiuuingarua tiro miitta till 
jord mecl en Mavometer (500 ohm ver VOlt) med förkopp
lingsmotständ för 250 V. Värdena på anod- och skärm galler-

NordIsk Rotogravyr, 
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spänniuga l' äro givetvis liigre iin de verkliga på grund av in
s trumentets egellförbruku illg; i synnerhet giiller detta de
teldorns anodspiinning och l:a If-rörets skärmgallerspänning. 
L'ppgifterua firo eincllertid viirclcfulla fUr kontroll med ett 
mo t. '\'Rl'ande inst rumen t. ,,\nocl batteriets spfinning yar 119 V. 
Inom paren tes kan nämnas, att en r.favometer i detta fall, 
elii högsta mii tf a spänningen ii r 125 V och ett för kopplings
mot ·t[tncl för 250 V am'lindes, ej har större egenförbruk
ning än ett in trument med 1000 ohm per volt och med ett 
förkoppling 'mots tånd för 125 V. Bftda taga 1 mA, ~ravo
metern vid halvt oeh det andra instrumentet vid fullt ut
s lag, men noggrannheten blir givetvis mindre hos Mavome-
tern, Olll häda ha samma noggrannhet vid fullt utslag. 

Rör 

34 V 107 V I 114 V Anoclspiinning ................. . 

- 22 V ,I 119 V Skiirmg-spiinning .......... .. 


Anodström .. ................. .. 
 0,67 mA 0,53 mA 15,7 mA 
- 0.27 mA 1,2 mASkiil'lug.-stl'öm .. .. . . .. . ... ..... . 


Även de använda rörtyperna liro angivna i tabellen. Samt
liga äro ay TungsruIll fabrikat. ~lotsvarande rör av undra 
fabrikat kunna anyändas men fo rdra ev. andra viirden på 
Yissa av mots t1inden, så som Ro, Rs och 119. 

Anods trömlll n i slutröl'et har va lts till endast 6 mA, för 
att ett ::tlIodbatteri m ed normal (»enkel») kapacitet skall 
kunn a allvriridas m ed god ekonomi. Om (lenna anodström ej 
erhitlles, Iltpro,'a ett lämpligt ,,[irde på molståndet HB, som 
bcsUiml11er den negativa gallerförspällningen på slutröret. 
Olika rörexemplar fordra alltid något olika gallerförspiin
uingar. Den sammanlagda glödströmmen för rören uppgår 
till ca en halv ampere, varför en ackumulator bör användas. 
Rören iiro a v 2 V typ. Det använda exemplaret av HP2l2 
har fe m kontaktstift på sockeln, och fånggaller och metall 
beliigguing äro anslutna till det mellersta av dessa. Ano
d<m är an sluten till toppkontakten. 

Poten riom tern R. har i moilellapparaten ett värde av 
100000 ohm , beroende på a t t det är samma potentiometer 
~om f ri\l1 lJ ijrjan användes för 1tterlwpplingsreglering. R, 
kan ha vilket ,'ii rde som hels t mellan 100 ohm och 0,1 mog
ohm. w.s, 

RADIOTERNISK REVY. 
Forts. frAn si<l. 141. 

sa instrument avvika beträffande det yttre doek ej från 
konventionella prec isionsinstrument. Frånvaron av materiell 
visare medför snabb instiillning, st.or känslighet oeh paral
laxfri avläsning. Med denna anordning har strömkänslighe
ten kunnat förbättras från [JO till 10 mikroampere och genom 
vissa konstgrepp till oeh med till 0,1 mikroampere för fullt 
utslag. Varje slmlstreckmotsvarar säledes O,OOlmikroampere, 
och detta med samllla bekväma a "läsning som vid vanliga 
vi sa reinstrument. Denna kiinslighet har uppnåtts genom an
"lindande av mycket tnnn träJ med en diameter av 0,02 il 
0,03 mm. 

BeträJfa nrle frekv ens- och tidmätning framhålles följande. 
Medelst temperaturkompenserade resonanskretsar kan man 
ernft en no"grannhet av 0,02 procent, vilket betyder 20 sek 
maximalt tid fel per dygn. Genom att styra svängningarna 
med en kvartskristall, som hålles vid konstant tempera
tur medel t termostater, kan man hålla frekvensen konstant 
med en noggrannhet ay lO-S, under kortare intervaller t. o. m. 
10-°. D et ta betyder ett fel i tidgivningen av 0,3 sek per år. 
Physilmlisch. TechnisclJe Heichsa nstalt, som har ett sådan t 
ur, an~er sig med hjälp ay detsamma ha k unnat konstatera 
en viss variation i jordrotationen med halvärsperioder. Vid 
Stoekholms observatorium i Salt. jöbaden finnes ett pendel
ur, som ej uppvi 'ar större a vil,e lse lin 0,04 sek per halvår. 
Med detta ur har man icke med säkerlJet kunnat konstatera 
någon hRIvårsperiodicitet i jordrotationen. (IVA nr 2, 1936; 
E1'Z nr 4, 1936.) 

St<lckholm 1938_ 
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SEM 
småtransformatorer 
garantera en ekonomisk, driftsäker och 
störningsfri energidistribution. 

Ti llverk n i ng s p rogr a m: 

Full, och spartransformatorer alla slag 
såsom: transformatorer för likriktare, 
förstärkare och laboratorier; 
neon transformatorer; skyddstransform a' 
torer; tändtransformatorer för oljeeld, 
nin~spannor, nä/', ingån~s, och utgångs, 
transformatorer för radio m. m. 

SVEj';SKT SE/t\. KVALITETS. 

FABRIK AT 

A.& SVENSKA ELEKTROMAGNETER, ÅMÅL 

B,gg själv Eder batterimotta
gare efter våra ritningar! 

Kompletta byggsatser mont. å ch,lSsi till ultr"moderna 3" och 4",rörs 
batteriapparater med d e nya effektiva 2",voltsrören. 

Ritning till 2~krets l"rörs b,lHeriapparat med 3 pentoder Kr. 1. 
Ritning till 4"rörs b.1tterisuper med automatisk volymko n ~ 

troll. Verkligt god distansmottJgare » 1.-
Ferrocartspole för reseradio 200-2 uOO m ............... netto )) 4.75 
ferrocartspole med inbyggd omkopplare för flerkretsmot~ 

tagare.. ....... per styck netto » 9.50 

RADIOKOMPANIET 
ODENGATANG6-AVD.r 

Tel. 32 20 60 S T O C l{ H O L M Tel. 31 3114 
Ledande spe cia l firma 

Slö.:sfa sorlering - Förmånligasie p.:iser  Fi:hst med nyhele.: 

HIVAC miniatyrrör 
för i detta nummer av 

P. R. bcs kri ven re seradio 

samt rörhlll.1n.: för dessa och ::dl övrig radio

m~terid crh 1It.'$ bäst och billig"ilst idn oss. 

Typ XD n:r T 68i detektOr kr. 9: JO 

XL " T 686 & If. ., 9: JO 

" xr " T 687 , Im rör 9: JO 

/ y 

<~
Hl AC äro av engelsk t 
f.lbrikat. Användes av 
Londonpoliscn i deras 

fic kmonagare. 

(las Ohlsson & 

" XY , T 688 slutl',,",od ,, 12: 60 
RÖrh3llarc .. T 689, h,d. 1: -

" T 690, S-pol. 1: 10 

(:0, Insjön - Tel. 98 & 61 

NYTT! DETEI- FILTRDN NYTT! 
Den förlust fria rejektorantenncn som skingrar slörningsdimman. 


Lämpligt försäljningsobj ekt under sommarmånaderna. 


METEI-M.TRilR 
Mäter motstjnd och k.lp.lcite tcr och kontrollerar utstyrningen hos 


mottagare oc h förstärkare. 


Ett idealiskt universalinstrument för l'adioservice. 


PROSPEKT pA BEGÄRAN FRANCO 


Ing. Eric Andersen • Radiolaboratorium 

Gasverksgatan 27 Hälsingborg 


AERO 1r Oinkapslad detektor, 
spole på bakelitform. Kr. 3: 75 

AERO 21 Litztrådlindad deteb 
torspole med dubbel primär för 
skalor med stationsnamn. Kr. 6: 

AERO 31 Litztrådlindad deteb 
tOf' eller anodspole med mitt, 
pun ktsuttag för kapacitiv antenn, 
anslutning. Kr. 6: 

AERO 4: Litztrådlindad deteb 
torspole med speciellt uttag till 
elektronkoppling för skalor med 
stationsnamn. Kr. 6: 

Till deSSil spol~r kan vJr 6=polig~ vals: 

omkoppliJre användils. 

EnsamjO"rsiJ:ljare: 

Elektriska Aktiebolaget S K A N D I A 
Tunnelgatan 14 - Stockholm 

http:r�rhlll.1n


G AV x 
Lägre - samma ouppnådda kvalit 

'f)' )1 »l'. M. 2;;2», J" ' l'llIanl'lI l
Li.\,I!H JrI'i sk. B el llstn il! g 5 \\'l I t I.. 
\[nx, diam. ~ilii Illlll. Ta l~p"l eJl :; 
dinm, ZU mm. Ta],.;Jllll en ~ impt'
dans 1,. ohm "io ~O() pt' r, Kul'\'
Iilleal'lueJllhran. { 'I! i l'l ' r :<ll Hra n~
forll1a tnr pll>:SUllrl.. a lhl. sll!rrrir, 
\ln " h -Jlnll etc. 

Pris kr. 44:

'r)')) »1), r.lil6». El<'klr(j d~' na 
mi sk . Be lll ~t llinl! il ,;; w atr , \/ ax. 
diam. 165 mm. 1.':.11 "1101<- 11:; tliUllI,l. mm . 'l'al , polE ns imppdnl! .' ;{,Ii 
ohm ,. i rl .JOO per. Fii l!'Spolp.JI S 
mOI;'I : nrl 2,,00 pll" r l)r,oO ohm. 
Fäl t:<po leu >- IllHX. hf' lastllin;..:· S 
\\'u l t. Trfl nsj'o \'IllJI to r fi ir PPII tod
~Iutriil' , Tmn ,-Ponl1:llO l' fö \' iI.11(1 

m sl lltriir 1("'c l'enl ' P:I Iw,tiUI
nill ,!!. 

Pri!S kr. 23:-

Tiern Ids Radio. 

'.r)')1 ».', :\'1, 254» , 1'1' J'lll<l11 l'll1.
1I~·nll!l1i.··I" Hr lll ~ tllillg + watt, 
~r:.IX. tli a lll. :W:; Illlll . THI ~1l0 1 (,lIs 

Ili a m , :!() mm. ' l 'al~ J.1olrm; illlll" 
lI a'lIs 1.• ohm dd -tOO p r l' . 'l'rn I lS' 

f o rlll:.l 101' nir Jll' l! t fl rbln t r i ir. 
'1'1':.1 1! .-ffll'lIl>J I or fii r :llldra slu t
J'iir lt\ \-p r e r::l:--:. pt'"l he:-:.tHl1 nil1 g-. 

Pris kr. 37 :

T)'p ,,0 , c, J:i.I», El r krrod,\'I!H 
Il! i~k. BplilSl l! i l! f!' fl "'ut t . M ax . 
dia l! l. 20,; mm . 1.'al"polPlIi' di am. 
:w mm. T al "llo lpns impedans l,T 
" lilll " irJ ~OO \lel' . r.'iil t s[101pns 
1l10tst alld 2;)00 .. ll pl' 11,,00 ohm. 
1"iil tspoJplIs mnx. hel a, tn ing l~ 

''''l tt. T rans f o l'll latol' f ö r p rntod
" In i riir. Tnll1sfol'Illatn r fi i r and
r a sin trör lCH' re ra s p, be. W II
lIin ~. 

Pri!'j kr. 28: 

Generalagent 

'1\1' »H. C. 1;32». Eh:ktrod)'n<l
Inis!;. R el llstnin;.; T waf't. )lux, 
d i ;IIlI, 2il:; mm. Ta [,.: p n l r n ,~ oiam. 
:!(j m m , Tal " polells 'imped ans 1:. 
o lim dl l -tOO prr, f{u n-linea 1'

IIl f mbl'an. F U ltsJlolI 'II S lIlo t :<tån c1 
2:-;00 ('11 0 1' (;;)00 ohm. Fillt'spolens 
Illax . hpln~tni n;..: 12 ~' fltt. l'ni 
I' PI ' .'<111 t j'n lI~fn rrna to\' pu ssan (\(' 
all a sIntrii I' , rlll.<l!-pl111 etc, 

Pris kr. 38:

Typ »1', :\1. 266». l'f'!' JlI i1 l1 p ntd~'
1I: IIIIi ,k. ;{vhi:-l nill;! il "'Ht t. :\Iax, 
c1i:l1l1. lU" lIllll. T nl"poIPlll; di am. 
1'j' IlIlll . 'l'n ls[loJton." il1l[ll' cl;.llls :3,6 
" II-In drl ~OO ]lP \' . Tra nsrormator 
fi ,r J1Plltocl, lutrör. Tran sforma
tor fö r :lnclra , llIlrör IC' \'('reras 
11'1 lW"l ii llning. 

Pris kl". 27:-

Hudik vallsgatan 4,' Sthlm. Tel. 332001 
ÅterföJ'sälja"e erhdlla hög J'abalt 


