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SEM 
s må transformatorer 
garantera en ekonomisk, driftsäker och 
störningsfri energidistribution. 

Ti live rk n i ng sp rog ra m: 
Full , och spar transformatorer alla slag 
såsom: tran sfo rmatorer för likriktare, 
förstärkare och laboratorier; 
neon transformatorer; skyddstransforma, 
torer; tändtransformatorer för oljeeld, 
ningspa nnor, nät<, ingångs, och utgångs, 
transformatorer för radio m. m. 
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Likriktare 

S,nkronurverk 


Nyutkomna prislistor sändaspå begäran 

ELEKTROTEKN. VERKSTADE N 
lng. C. B. Hansson 

Postfack 92 ÄKARP Telefon 226 

F E RRANTI 

RADIOINSTRUMENT 


2" Skaldiameter 
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elektrisk typ - Likriktartyp - Elektrostatisk typ 
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BEGAR VAR 
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NI BLIR FÖR VÄNAD ÖVER VÄRT STORA UR

VAL SAMT LÄGA PRISER! 

U tdra!!, ur v/lr katalog: Ficklampsbatteri, pri 
ma kval., 4 volt .. o: 25 

2-gang kondensator 
m.kullager, 500 cm 4: 75 

Lågfrekvenstransfor
mat ., kaps!. i bakelit 3: 50 

Högtalarechassi, fri 
svängande, 275 mm 7: 70 

Perm.-dyn . högtalare, 
läm plig för rese
rad io, dia m !65 
mm. ink lusive utg. 
transformator .... 15: 75 

Konsvågsartiklar, kristall 
apparater, grammofonmoto
rer och pick-ups etc. etc. 
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D el II a v PR Ra diolexikon för eligger färdig i 
slut t a v juli och kan av prenumera n ter rekvire
ras på det med detta nummer medf ölj ande post
girokor tet . 

FRAN RE[)AKTJ()~I<:N 

I detta nummer 

publicer a vi a vslutni nge n till artikeln om den nya 
amerilra nska störuingseIi minatorn , uppfunnen av 
tidskri ften QS'l': 8 tekniske r edaktör, .Tames J. 
Lam b. Denna elimi nutor ha r yLat s ig Ylll'a. av 
större värrle li n lIlan f rån börj an nu beniigen att 
tro. Sa.ken f ram för des u ta n att lllan slog. pil stora 
tru lllmau fö r densamma, ocb QST ha l' ytterligare 
befi.i st sitt an~eende föl' sakli ghet och ~'e(] erhäf
tighet. 

»P H Miniat.\"l'» är eu li ten behänd ig apparat. 
som man kan ha med , ig övera lI l och om t ill och 
med möj liggör av lys ning :w radioprogra mmet 
medan man prom enera r. l\la.u bch(i\"e r a ldrig tänk a 
pit anten ll eller j ordledning, efter 'om mottagningen 
sker medelst en r am an tenn i fo rm H\" en slinga, 
som wa ll kas tar ö,er axeln. 

Fin an tennförstär ka re fö r s. k. c~~ lltl'll l an t.t! n l\ 

b skr i\"es ii \" en i detta nUlll mer. och gru nderna fö l' 
en säclau förs tiirlmres berillm ing angi\"as . 

Med detta nummer följet· en bla nkett fö l' rekvi
sit ion av andr a delen fl v P opulär Hadios HuLlio
lex ikon, som beräknas va ra tryck t i slutet av m å
naden och omedelbart dä rpå komm er utt utsändas 
ti ll prenumera n tema. 
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M ätill sl1·/I.men l. 

Bel'g llw lt ,f D eui l /g ~l. -B .• S l lJcl"hulm , lmr uppl.a !-;iI. för 
s iUjuingen pil den ~ \'e ll sk a m urknar!('n a v elen engels lw fir· 
mau f'e rrauti s 11läLinstl'1l lllen f. ~Ji.irkct Ferranti iir bLir i 
landet m cst kiint g;cnom J, gr r ekn,ns lrans[orma to rerna oeh 
högtalarna merl ~a ll!Illa namn och är ett knlliictsroärke. 

i'c r w n li-f abrikf'll t ill\'e rka r ell mängd olika ty per av IId.i r
ins trument [ör rad ioicin clamiil. Yi skol:l här ornnLimlla instru
m e.nten a v 2 li2" typen, vilka f inna ' i tre u Lfö rand elI, tv rl 
ulika för panelmon(age ,;am t dt av nlllli g- por ta t h' typ. In
stromen t n iiro inbyggda i hölj en av isoleran de matcrial. 

Vridspole in., t rum cnten ha en 2 ] / :!." I(LDg Iineiir skala 
(6:3,5 mn}). NO.l!;graJJ llheten ~ir »firs t-grade», mots\'aranr]e 
ett nmxinwlt f e l ay ± 1 °/0 :lY fullt u ls lag, u tom "id mikro
aUlperem elrn 1"Ill1 . In st rumenten ha god dämpning". Voltmel
rama kunna rlla lln ' mell 200 ell e r 1000 Ohm/volt . (Minst 
500 ohm/H)lt erfordra.' \'id ~oda rll.cliov oltmetrar.) In~lru
Inen ten hi'tlla k a libre ringcn ihen " id 11l0nluo'C pil. jumpanel. 
i\lilli::Ullperemelnlr u pp 't ill 150 m .\. och voltmetrar upp till 
2.5 Y ha inbyggJa , li ilt u rby rbara s iikrin gar. Ill ~l rUIll eut Wel} 
tlcra miitomraden finna s, iin:n :;om ~peci ella kombinations
in~ trumell t. för l"tldios'"n- iee. 

l\IotstilndSll1utare. Liven i kombination med voltmeter, äro 
iin:n a v intresse fUr s"rvicemanncu. De besUl av e tt vrid
spolein slrUllH, nt, sammanbyggt l1wd ett batteri oeh en reo
stat fUr nollins Uillning. Miit.omnl den f r ä n 0- 10000 ohm 
till 100000 ohm finnas, än,n t\· rl mutomrä c1 en i samma 
inslrllnl en l. 

Av :s to rt in Lres.'e Lir en komb inerad volt-, millia mpere- oeh 
oh rmnete r för " ä xel- o 'h likstrvm . Lägsta m ät(i mrilrlet är 
O- l II.lA (växd- och likstriim) . Som \'oltmeter h a r instru
U1 (! I1 t.(:t 1000 ohm/v ol t Vill bå da tT(im::u tern a. Som ohm
m eter mäter il1 :; lrulll cn tet vid tilllwppling a v yttre "tröm
källa (300 V) upp till 1 [; megobl.l1. R n omkopplare kö te r 
(ivl'r " :'\ ngen m ellan olika mlitomrad n. Noggraunh ctcl1- piI 
vilxelström är ± 2 0J0 m pllan 2 20 O O p/s . Ända uppe vid 
100000 p/s är f elet ej större än 1G "la. Instrumen tet leve
rera. i et u i, med tillhörande s lacWa r et . 

Andra llIuiktarinsLrumen t nona.' med olika mii tomriI
deu. t. ex. 0-1 m.A, 0-- 100 Il-A, voltmetrar m ed 1 000 och 
2000 ohm/volt e tc. Strömtransformatorer t illverlw s för miit
områden vyer 50 mA. Ska la n h os el 'SS:l in s t r ument iir näs
tan li11eiir , ulom vid laga mä lområd ell. Noggrallnl.let saUlIlla 
som vid fÖrcg. inst rument. 

T erm oelek t ri.sk a in ;:;t.rlllllent för lik ~tL'öm och växelström, 
illldllsi\"e h ö"f. rek \· ens , filllIa~ m ed mätomr ll.d en fd n 15 m A 
till 25 A. F.n kontinu erlig' överL lu ·' tning a v 100 % kan ut
lliil'das. 

Mjukjiirn sill strum euten ha nus lan Ull 'iie . kala, 'om börjar 
vW CD. 10 °lu av l.l1iilområ dct. Noggran nheten ä r ± 1.5 "/0 m'el
la n 2; 100 p/s , W'lgOt. sämre pEt liks tTijrn. E genförbruknin
gen lir ra 0.23 V A fVr m A- oel:! .\-m et rar oc!) mindre iin 
5 mA för voltmetrar i.h'er 100 V. D ilmpningen ~ir lllyeket. 
god. lnstruillcnt on äro effektiv t: skiirmadc mot y ttre fält 
och kunna uta n vidare mont eras på järnlJanel. 

Slutligen finna .' elek t rusta ti, lm vollllletrar, av vilka en 
spec iell typ gör fullt ul s la o- fö l' 1"50 V. 

Bergman & Beving A.-B . repr l':eu Le rar äv en den engelska 
firma n Tt. K. Oole L td., l;om till\'e rlmr olika sIn," [lV mät
appara ter [ör r ll(Jioind usl l"i n. BIa.nd dessa l,::lll ni.iIn llas en 
indllkt:ansbrygga !11ell mä tom J'ude 10 I ,E t ill 100 H, som 
ocks!i angin'r SpOllll'llaS god hels la l. B ryggan miite r liven 
jli rndrosslar mec! lik st r öll1 Smllgn e t i ~eri ug. U Clls:lTl1Ina. lir 
viixels l·öl\1 s11I"ive]J. Vidare mllrke ' en l,apaci , e t 'Ll'ygga , 11ka
sil viixelstrÖm sd riv en. 
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Uekadkon clensa torer finmlSltpp till 0,999 resp. D,DDD ,uF 
i s l.eg om 0,001 /~ li'. E·n llekallpotentiometer, a nvändbar som 
cleka ~llll ()t"tå llll , i.ir Liv en av inlTcs sc. Den iir f\. \·serlcl föl' låg
l'rl'kH'uS och ba r el t in g:lw'smotsUim! av 10000 ohm. Dess
utom fillll es en v01Yllrregnlator. g ra derad i decibel, vilken 
har GUO eller 100 ohms ing' ng"impcl1uns. R egleringen sker i 
steg Olll 0.01 db. V e 'ibelskalan iiI' lindil'. Ol1ldl cle t är ·4 
resp. 0-82 dh. 

li ör lUo ~ t!.lga rm;.itnLl1ga r finn es n s ignalgenerator med fre
kV 011 so111l':''t cle 20 kc/s- 2i1 ili e/ s. UI'gfLll(J' sspänningen iiI' reg
1.erbar nH, llan lY och l ! lV. Vidare lllärkes en ll t"llngseffekt
Il1ii tare med I"(;g le rba r imvedan ~ mellun 2- 20000 ohm samt 
en rörvoltlll eLer fijr yih: els t riimsd I"ift med anodlikriktning och 
lll li toUll"äd e O.:}--;::; V . S lutligen kan nfimn as cn in terferens
.~·e nNator för I f 1:!. 000 p/s ~amt Pil lIblol" t ion smiif'are f ör 
f l"l'kH'It'el' mellan HiO- :.l 000 p/s. 

E'Z1)Cr).; 111 "el 1; in fllll 010,.. 

JI ,gl'ni iJr-,firl l/([/i Lindberg & Co., Jacobsb Cl'gsgallm 33 , 
!-itock /wllll, för i marknaden en \'indmo tor mcd elektri sk g'e
uera tor ay ~lmerikan skt fullrika t . Den gUl' här i l:ll1det under 
namnet S\\·in g. Gellenltorll Ur :\\' lttng,;amguende typ, och 
vindJlropellem, vilken , Lir omsorgsfull t" utbalan ,:e rad, s itter 
direkt pEt gell e ratOl"rI ;; axel. Till anläggningen hör ett G V 
:tC"kllmula I'urb:l t t PI" i s amt en li ten inslrumentta\"la med alll

8will{f-gcneralo1"ns fns/rwn ent tavla . 

Grmera t fYrn tm »Kl/; ing ,Ju.nioy». 

peremeter, relä och sukring. Reluet bryter, uu generatorn 
ger fÖl' l:"t g spänning, d. v. s . då vinden mojnar a v, detta 
fijr undvikancle al' La ks f.rvm genom generatorn. 

TV:"l mOcleller finna s . D en minclre, »Swing ,Junior», ger 
enligt uppgift en lfldllningss trrill1 a v ca 5 ampere, den större, 
»Swing de L-u. e», 12 il 15 ampere. n· lI a ltu a nordninga r för 
a u t. orn a ! i. k r egleriug u v vinc1mororns ha ' Ughet oclt för skydd 
a v propellern, om del 'kulle bllls11 fö r h/hL 

D s:-;a vimlkra l'tverk uro avsed cl a för bely:ming i sport
stugor eller för drift fl v radiomottaga re av 6 V typ, yarvirl 
t. ex. n vibratoromformare ger a nocl spi:innin a . Resultatet 
är gh' e lYi s beroende ::( \. h11r myeket de t bl å. er och hur högt 
vin dmotorn kan placeras . E1'tersom ackumulatorn stiincligt 
>< 1å r p hldclnilJ g;, tager den emellerticl vara piI bl:l.stl"~n, Ml. 
den kommer, och det bel1öHr ej blflsa jämt och ställdigt. 

A nVtZgsspole. 

ChalnlJioiL Raclio , 8 :t Eriks.lJatan 66, Stoclchol1n, för i marl,
naden en ny a llv[lgs:;pole a v österrikiskt fa brika t, beni:i.mnd 
»I'erU1ax-Hapitl». Spolen lIar eul. uppgift följande tre vag
Hiugd somdi.den: 1 - 5i) , 200-600 och 6 2000 m. Om
knpllling mellan cleRsa sker l.l1 eclels t en i . pol en inbyggd 
skjuf"olllkopplare. Spokn iiT a n :el1 cl för deteklorlllot aga r e 
och ha r j'ijljallcle ll imensioncr : törs ta rliam. 34 rom, liingd 
ba.k01l1 pa n len 124 lllUl. Den fä ' tes Yid pa n(:len gcgom en
hålSll1on tnge. 

http:megobl.l1
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Radiokrönika n 

av Wireless 

Ny pnnclp fö r centralradio 

H 
ittills ha vi haft ett par olika ::;ystem för 
centralradio i hYl'f·Rhus. Det ena SYRtl!· 

met alwilndpI" en 8. k. stömingsfri an
tenn, kombinerad med en ape)' iodisk hög

[rekvensförR I ~il'karc, vi l ken fil8tar ledningarna till 
LI e olika Higcnhetel·na. Detta system iiI' alldeles för· 
kaRtligt, emedan lt ~'l"(,f;g'iisterna mnste h{tlla sig med 
egna radiomottngare. l) (~t andra systemet är något 
bålt re, ty där behöver hyresgilsten endast anskaffa 
cn hög talare, och E'il sådan behöver ju ej bli så dyr· 
bar. }fan l{an t. ex. inköpa en s· nan (hir gammal 
omodern elek! rodyn::l misk högtala re med stor kon· 
i! iameter, som kostar ca 5 kronor. Men i alla fall 
hissaI' \·i-h·dcn upp hyrol"I1<l för att det finns central
radio, så att båda systemen g;\ nop; på ett u t. 

EtL annat sy::; tem för centralradio har emellertid 
nppfunnits aven radiointresserad person i det hus, 
(HiI' jag bor. Han har naturligtvis sökt patent på 
det, men jag i ror lmappast att patent kan bevilj8s, 
och \·äl är det, ty i annat fn ll skulle m{ll1ga männi· 
sko)', som ej skaffat sig någon apparat, g<l miste om 
radions väl ·ignelse. 

Systemet i fråga är mycket enl,eH. )[annen har 
skaffat sig en av de moderna appat'aterna med tt'e 
watts utgångseffekt - utmä.l·kta föl' än<lamålet, ja, 
man skulle nästan kunna tro att dessa apparater 
tillverkats enkom för det nya centralradiosystemet 

- och elenna apparat stiiller han på ett bord omedel
bart innnnför det öppna fönstret, och serlan. vrider 
han volymkontrollen till maximum. Resultatet iiI' 
storartat. Med mitt fönster (>ppet går jag ej miste 
om ett ord av predikan vid söndagens högmiissa, oeh 
styrkt till själen sätter jag mig därefter att arbeta, 
ej underlå Lande att ~igna en viiulig tanke åt den m~i n

niska, som av h~insyn t-iJl sina icke r adiobegäva(le 
grannar fundel·at ut n~got Rå v~ils ignelsebringand e . 

Själv har jag vis. erligen en treriirs löfgr'enare med 
ett RE 134 på slu te t, men jag Spat· ju sh·öm genom 
att anlita fLen nya centr-alradion. 

Nu finus vis::;erligen elen risken, ntt Y· r radiojn
tresseI"Ctde granne rätt vad det iiI' insU111er u tsänd· 
ningen av programmet. Vi ha diskuter'at saken, jan 
och nägra andra hyresg~iste r', och kommit öve)'ens 
om att sammanskjll ta d t mindre penningbelopp för 
att uppmuntra honom i hans experiment. Systemet 
har ·tora möjlighdl'J·. Bnller el et att. de båLla andea 
l'j'siemen ej gärna kUilna komma ifråga för met· ii)) 
ett hu~, kan det nya s.ystcmct utan tvivel förse ett 
hell k\·a rter med unclerh t\llning, förutsatt att helg
talaren :l.nlwingas i ett fiinSlcI' åt gårdssidan. ~\1aLl 

kan ju taga en något. hafti gare appar at. Den vi1 l
kiincla uldiofirman Max Vre l & Co. Hir till hösl en 
utsläppa en liten lokalmottagare merl 4 ,'V utgångs
effekt, och denna bör säkert riLcka för ett helt kva l'· 
t er. Tänk i alla fall, så förutse 'uele radiofirmol"l1:L 
kunna vara. 

Nu kanske någon undrat·, hur DUUl bäl' sig åt, lU 
mnn vill »sti:l nga. av» den nya centL·alr:l.dion. Jo det 
ilr mycket enkelt. Man stänger bar'a fön ·(r et. Rörs 
det i aUa fall, så bör man oj bry sig om det, ui":-In 
tänka på hur många mi:inni"kor rlJut om i kvar erot 
som ha glädje d~i.l'av. :i\'Ian skall inte bara ä nka pä 
sig sFilv utan ~Lven på andra. 
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PR 

En portativ lokaI

mottagare med 

ramantenn 

Av ingenjör 
H. Stockman 

R 
edan under radions första tid kommo mi
niatyr'mottagarna i ropet Det var fram
förallt amerikanarna som lanserade en 
hel del olika konstruktioner av kril:ltall

mottagare, sådana som paraplymottagaren, penn
mottagaren, tändsticksmottagaren m_ fl. 

Under de senaste åren hur i. pressen skymtat en och 
annan bild av personer, ntrl1staue med miniaLyrap
parater i västficksformat. Det är dock i dessfL fall i 
regel ej fråga om vanliga radiomottagare utan om 
ultrakortvågsapparatcr, och de små. dimensionerna 
bero därpå, att den korta våglängd som användes 
fordrar så oerhört litet i induktans-, kapacitets- och 
antennväg. 

Nu kan man fråga sig, om det inte borde gå att 
framställa eJ) liknande mottagarkonstruktion, av
sedd föl' normala våglängder. Det skulle då icke 
vara fråga om någon lml'iosaapparat utan om en 
fullt användbar, driftsttker, portativ mottag:uc av 
så diminutiva mått, att den bekvktmt knnue medföras 
på promenader och utflykter, utan att inkriikta allt
för mycket på bärarens rörelsemöjligheter. Dessa 
funderingar ba lett till konstruktionen av nedan be
skrivna enrörsmottagare med miniatyrrör, 

Ström7cällo·ma. 

Redan på ett tidigt st adium av konstruktionsar
betet stod det fullt klart, aLt mottagaren måste byg
gas upp i tvä enheter, en mottagardel och en batte
ridel. Den som eftersträvar minsta möjliga dimen

sloncr hos själva mottagaren bör förlUgga såvHl glöd
som anodbatteriet till batterienheten, men modell
apparaten har endast anodbatteriet inr:ymt i batte
ridelen. Inom parentes sagt byggdes modellappara
ten SfLllllllall helt provisoriskt i och för undersök
ning av föreliggande mottagartyp. Dimensionerna 
sknlle ytterligare kuna nedbringas och det meka
niska utförandet förbättras. 

Med sex stycken 4,5 V ficklampsbatterier av mini
atyrtyp kan man fistadkomma en batterienhet, som 
ej tager myeket större plats än en ordinär plånbok 
och lätt kan b~iras i kavaj- eller innerfickan. Då 
anodströmsförbrukningen blott uppgäl' till ett par 
eller tre tiondels milliampere, är kapaciteten hos ett 
dylikt batteri fullt tillräckligt, och batteriet räcker 
för läng tids lyssning. Ett dylikt a nodbatteri giver 
en begynnelsesp}inning av något över 27 volt. 

Det använda röret är ett »Hivac» av typen XL, 
med 16 mm största diameter ('ockeln) och 75 mm 
total längd inkl. l'örhållaren. Dess uppgivn a data 
äro: Vi = 2V, If = 60 mA., ,a = 12, Ri = 14 000 
ohm, S = 0,85 mA/V, Va = max. 100 V. Givetvis 
få vid den allodspänning som h~ir kommer i fråga Ri 
större och S mindre värde än ovan angivits. 

För glödströmsbehovet komma blott torrbatterier 
i fråga, ehurn dessas inkonstans beträffande pol
spi-inningen är en känd oli:igenhet. I Amerika gjordes 
före de luftdepolariserade primärbatteriernas tid 
försök att framställa batterirör med oföränderliga 
egenskaper vid varierande glödspänning, men dessa 
för ök gåvo intet positivt resultat. Emellertid har 
det visa t sig, att »Hivac», typ XL, är påfallande 
okänsll,;t för variationer i glödspännillgen, i det mot
taguing är möjlig, sedan glödspänningen sjunkit 
50 %, d. v. s. ned till en volt. Rörets mindre effektivi
tet vid denna låga glödsptiulling kun i s tor' utsträck
ning kompenseras genom återkoppling. 

PÖl' ifrågavarantle konstruktion provades först ett 
3 V stavbatteri med dimensionerna 20X75 mm, men 
kapaciteten befanns vara för liten, i syunerhet som 
det visade sIg att rör'et XL - jämte flera exemplar 
av samma typ - fordrade ca 75 mA glödström vid 
2 V glödspänning i stället föl' de angivna 60. Efter 
en del prov användes i den slutliga konstruktionen 
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Pi.g. 1. Mottagarens kopplingssch~/lw.. L, och L2 r epresentenL 
avs/.iimni ngs- 'r e8p. dterkoPlJl'ingsv01'vcn ·i rmnantennen. Med 

1'iLotstcZnclet R3 7'eyleras återkoppZingsf)raden. 

CI = 200 cm. R2 = 2 000 Ii 3 000 ohm. 

C2 = 500 CI1~. R3 = ,'jO 000 ohm. 

CS = 2 000 Gill. R4 = 12 ohm. 

C~ = 0,1 f'F. L1 = 10 V al'V . 


R1 = 2 megolvm. Lr = 3 v arv, 


tyenne seriekopplade 1,5 V celler med dimensionerna 
33 X 58 mm. I stället för reostat försågs mottagaren 
med ett urkopplingsbart motstånd, som ligger i serie 
med glödtråden vid nytt batteri och urkopplas, då 
mottagningen börjar bliva sng. H~i.l'igenom uppnås 
den fördelen att glödströmsbatteriet kan utnyttjas 
lika längt som är möjligt vid användning av reostat, 
samtidigt som apparaten får en kontroll mindre. 

VW kon tinuerlig drift räcker detta glödströmsbat· 
t ed ca 100 timmar, enligt vad företagna prov givit 
vid handen. Vid i praktiken förekommande intermit· 
tent drift blir antalet bl'änntimmar avsevärt större. 

Ramanfennens konstruktion. 

Antennproblemet beredde en del svårigheter. Då 
antenn och jord av praktiska skäl ej kunna apteras 
och cHi radiolyssnaren lm, ppast kan tänkas entusi, 
astisk för förslaget att bära omkring en vanlig ram
antenn, . terstod blott att söka arrangera en ram 
i form aven slinga, som exempelvis kunde bäras 
över ena axeln. Denna lösning av problemet har ti
digare tillämpats vid L. :U. Ericssons »konferenste
lcfon». Då en ramantenns effektivitet är star'kt be
roende av den inneslutna ytan, gäller det att fä 
denna så stor som möjligt, vilket villkor tämligen 
väl uppfylles aven ram, placerad enligt ovan. Även 
om mottagning under promenad kanske ej kommer 
i fråga, är apparaten dock klar för lyssning i varje 

ö"onblick. 

Beträffande ramens konstruktion provades olika 
alternativ. Då cn lågförlustbetonad ram med ordent
liga avstånd meUan varven visade sig vara för ohan
terlig, tiUkom som en kompromiss den här använda 
r3mantennen, SOlD utom att vara »hopfällbar» har 
fördelen att kun.na tillverkas på en halv timme. I 

hörnpunkterna till en rektangel av godtycklig form 
men med 2,2 meters omkret s nbl'ingas lindnings
stöd, mellan vilka uppspännes n nodd med ca 5 mm 
diameter, då elen ii.I' spänd. Denna snodd utgör den 
fixtur, på vilken själva ramen lindas. ( nodtlen upp
spännes enklast mellan tveune stolsryggar pil liimp
ligt avstånd från varandra.) Avstämningslindning
en bes tår av tio vm'v 0,;) mm dubbelt bomullsom
spunnen koppartdd, och rullen med tråden föres 
vid lindningen dels utefter snodden, dels i en spiral
rörelse omkring densamma. Spiralen skall vara myc
ket utdragen, vilket den blir om trådrullen fflr pas
sera ungefär åtta gånger runt snodden föl' varje an, 
tennvarv som fullbordas. Härefter lindas återkopp
lingslindningen i tre varv, antingen med samma tråd 
eller hellre med en tunnare, exempelvis 0,3 mm d. b., 
varvid spiralen bör gå åt motsatt håll. Man tillser 
under al'betets gång, att trådarna bilda ett någor
lunda jämnt nät omkring snodden, påminnande om 
mönstret hos en honeycombspole. Beträffande spiral
lindningen är det visserligen sant, att ramantennens 
cff >ktivitet i hög gl'ad är beroende av seriemotstån
det, men dettas ökning på grund av spiralfol'men 
~i. r här av försumbar storleksordning. 

Nitr ramen är fårdig, omgivps den med en ca 5 cm 
bred tygremsa, som vikes nmt t rådknippe och snodd 
samt f< lIas, dock så att h'åclarna ej pressas ihop 
utan ligga j'elativt fritt inuti ty,qrö7·et. N t'tgot binde
medel torde ej vara erforderligt, och för eventuellt 
bruk får endast i aceton löst celluloid (eller det i 
handeln tillgiingliga bindemedlet »PandetikoD») 
ifr< gakomma. Varje försök aU pressa ihop b'ådra
men till ett fast knippe resultel'ar i en avsevärt steg

Mollellappat'aten är inbyggd i en mind/'e cif/an"låda. Till vän
ster .~es en del av an t@ nsUngan oeh till höger an odbatlel"i
enheten m ed hölje t delv is ömmat. På högra sidan av lådan 
beNnn er sig glödström samkopplal'en m ecl sina t!'e k ontakt
liigen ( ett föl' aVbl'ott) samt lwntakthylso·rna fö l' hörtelefo
n en. - Vinjettbilden .,; isa1- hw' j'amen bär es samt Imr batte

f"ienheten ka.n p!CLecra s i ~n Iwv a.jfic7ca. 
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rad egenvägHingc1 hos ramen, ledande till försvå· 
nlde eller omöjliggjorda avstiimningsförhållandcn. 
Dessutom stiger ramens förluster. Vid tillverkning 
->nligt ovan och med ett tygröl' av ca 1 cm diameter 
erhålles en ram, som med 70 cm avstämning ·kapa· 
citet blir stämd till Spångastationens våglängd. För 
andra slationer bli lindningsvar'vtalen olika. 

En fördel med ramkonstruktionen enligt ovan är, 
att l'lllllen hitt kan vikas ihop och stoppas i fickan. 
Eu nackdel är elen genom denna åverkan erhållna 
iindringen i egenvåglängden, men praktiska försök 
ha visat att variation€rna bli relativt i"må. Då de 
hålla sig inom några tiotal cm avstämningskapaci
tet, kunna de mycket väl täckas meol en kondensator 
ph maximalt 200 CUl. :'ued ovan angivna dimensione· 
ring får ramkretsen med hänsyn till variationerna 
högsta möjliga induktans och stämkondensatorn 
Higsta möjliga kapacitet, varför effektiviteten blir 
god. En ökning av koppararean medför visserligen 
en liten ökning i effektivitet, men ramens hopfäll· 
barhet gär därvid delvis förlorad. Denna olägenhet 
kommer- man ifrån genom att tillgripa litztråd, men 
kostnaden för ramen blir då betydligt högre. 

ilfottagar ens konstntktion. 

Eftcr cn del prov och mätningar fastställdes sche· 
lllat enligt fig. 1, uär å terkopplingen regleras en:!.igt 
en vill kortvågsmottagare använd metod. Möjlighe· 
tema att med återkopplingskontrollen täcka ett stort 
variationsomräc1e, betingat av föränderlig dämpning 
Pll ramen och sjunkande batterispänningar, bli häri
genom goda. Stämkondensatorn Cl är en vridkonc1en· 
Hator av minsta typ med fast dielektrikum. Vanli· 
gen ha de tillgängliga typerna en ka pacitet av ca 
500 cm, varför man fär plocka ut skivor, så att ka· 
llH 'iteten nedhriJlgas till värdet 200 cm. För att få 
mindre (~im()nsioner hos mottagaren får man ersätta 
\TiJkondensatorn med en s. k. trimkonc1ensatol' med 
sm[l <limensiouel' och erforderligt variationsområc1e. 

Gallerkondcnsatorn C2 har värdet 500 cm och läc· 
kan Rl viil'det 2 megohm - in tetdera kritiskt. Ater· 
kopplingen kontrolleras med anodspänningen, vilken 
regleras med det kontinuerligt variabla motst:· ndet 
R3 (grafit· eller kolmotstånd), som har värdet 50000 
ohm. Med H3 kan anodspänningen reglera s ända 
nerl till ca 15 "olt, och lämpligast är det att förlägga 
s\'iingningspunkten "id 18 · il 20 volt, varvid anou· 
batteriet kan utnyttjas relativt väl. Ku giva em",l· 
lprti<l tre återkopplingsvarv för stark återkoppling, 
oelt flå av· och pålindning av varv är en alltför grov 
Yllriation.'metod, har för injustering av svitngnings· 
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iIIottagare1l .~ 'im·e. ö ve rst sos mvniatyrröret, ompackat med 
vadd. och tin vänslej' de bdda seriekopplade stavbatterierna 
tÖl" (JlÖdstr&n~meJl. På Zddans lock äro reglermotsldndet tör 
ii.l erkopplingen samt aVl,tämningskondensatorn monlerade. 

punkten inlagts motståndet R2, som är av storleks· 
ordningen några tusen ohm. Visar det sig att större 
seriernotstånd erfordras, är det fördelaktigare att 
minska återkopplingslindningen med ett varv. 

Rl iiI' seriemotst~ ndet i glödströmskreb.;en. Om· 
kopplaren för dettas inkoppling eller förbikopp · 
ling kan varje amatör lätt tillverka av tre stycken 
anodbatteriproppar av den äldre, låsbara typen 
(Baltic). Hylsorna till dessa draga fast i appa rat· 
lådans viigg, och inYälllligt. < uordnas kou tnktpnnk· 
ter, med vilka sji-ilva skruvens ände gör kontakt, då. 
den gängas in i den ena eller den andra hylsan. 

Kondensatorn C3 är en telefonkonc1ensator på ca 
2 000 cm och C4 en passagekondensator för tonfre· 
kYensen med hänsyn till motstå.ndet R3. Emellertid 
kan C;I utelämnas utan risk för försvagning av eller 
stöne obalans i ljudåtergivningen. Den tag(~r ju 
också. ett relativt stort utrymme i anspräk. 

Modellapparatens konstruktion framgår av foto· 
grafierna, men då lec1ningsdrac;ningen ej är kritisk. 
kan var och en utforma konstruktionen efter egna 
ideer. Några kortfattade anvisningar kunna dock 
vara på sin plats. Stavelementen placeras i vat'and· 
raR förlängning, såsom i modellapparaten, ell>r 
sida vid sida, inskjutna mellan lämpligt anordnade 
kontaktbleck. Röret med hållare monteras medelst 
en liten vinkel, fäst vid hållaren. Sladdarna hån 
ramantennen utgöras av gUlllmiisolerade mständal', 
SOlll genom ett hål i apparatvägrren gå direkt in i 
lådan. De kunna också vara försedda med en propp, 
passande i en diminutiv jackanorclning på lådan. Kon· 
trollerna placeras liimpligen pa loel,et och förses 
merl sm' rattar utan skala. En händig amatör gör 
hela konstruktionen pö, ett par dagar och kan si.ikcr· 

Forts. å siu. !67 
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Konstruktion aven aperiodisk 
högfrekvensförstärkare för ge
mensamhetsanJenn. 

D
et finnes tillfällen, då en radiolyssnare 
skulle ha stor användning för en rela
tivt frekvensoberoende föl' ·tö.rkare, som 
kan förs i li rka upp de svaga antennspän

nino-ar mt ett tiotal ganger. Vid de allt vanligare an
tennerna med skärmad nedledning får man ofta så 
st ora förlus ter, att en förstärkning före mottagaren 
golL kan var-;l motiverad, och även när det gäller att 
mata ett stort ant al mottagare f r än en och samma 
a nteun, kan en för stärkare liknande den som nedan 
skall beskrivas vara på sin plats att använda. j\.ven 
i det fall då man har svåra lokala störningar, som 
inkomma på antenn en, kan man flytta antennen 
något hundratal meter bort ifrå n »störningsdim
man», och sedan placeras Iöl's Ulrkaren Stl nära an
tennen som möjligt, medan en vanhg duhbelledare 
elll ~ l' helst en skärmad kabel leder de ostörda och 

P iq . 1. ICoppli nqsschema för aperiod is],; 
h öqjre],;vCll sförst ii1'kare jör vdqlängdsom 
r ådet 800- 000 m_ I ser ie mc(/, anodmot
st !ll/, (/ c t R-J l iuqel' en indnktan88pole på 
2liO ,uH , .w m ej är visad i schem at. Kret
sen Lt 0 2 utgör en v dgjälZa tör lokalsän

da r en. 

Ct = ii ono cm. H ! = 1 000 ohm. 
C, = paa cm . R ., = j 000 ohm. 
U:, = 0 ,1 I'fi'. HI = 0,5 'III cgohm 
O. = ;;00 C iII . R5 = 6 jO ohm.. 
UJ = 0.1 l' F. RG = 1 000 ohm. 
GG = 10 OuO cm. H, = 5 000 071111. 

0'7 = 8 ,uF. L2 = 1 200 I-'H. 
Us = ' .uF . V1 = V 2 = AO 2. 
Rt = 0,1 1/I cqohm. Vs = 1802 . T, 

~_ _ --I_.-J 

- C 
t • 

,.",· ..... I"..,.,l'v\/\I'\.I\/'" 4-___----' 

R7 

förstärkta signalerna tIll mottagaren. Vartill för
s tärkaren lämpligen kan auvändRS ger sig nog s:jälvt, 
men konstruktionen är kanske mera kvistig för ama
tören att bena ut. 

De problem, som den moderna televisionen varit 
tvungen att lösa, återfinna vi å tminstone delvis 
detta fall. Vi uppställa som vå rt mål att få så jiimn 
förstärkning som möjligt över frekvensområdet 150 
till 1 500 kcls eller våglängdsområdet 2 000 till 200 
m. Vi välja moist~mdskoppling och antaga, aH två 
rör AC 2 eller liknande skola kunna giva tillräcklig 
förstärkning. För att komma upp tilldickligt i fn~

kvens få vi hjälpa upp molsLandskopplingen llled 
drosslar, vars storlek bestämmes av elen högsta fre
kvensen, som skall förstärkas. 

För st(~ för stärkarsteget. 

Enligt praxis vid mellanfrekvensförstäl'kure föl' 
televisionsmotLagare få vi välja anodmots tånrlet s 
storlek med hänsyn till rörkapacitetema, och anoel
motståndet skall då göras hka med den effek tiva 
kapacitiva rektansen mellan anod resp. galler och 
ka toderna vid den högsta använda frekvensen. De 
kapaciteter, som vi i detta fall skola räkna med, 
iiro första rörets anod-katodkapacitet (4,5 pF), an
dra rön~ts galler-katodkapacitet (4,9 pF) samt en 
skenbar kapacitet, som är andra rörets galler-anod 
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F-ig. 2. Utgånf7stransfonnatoTn, Hndad på en J{-kä'rna av 
höufrelcvensjärn. PrImär n P har 2 X90 varv, seknnclä"en 

S 50+95 va'rv. 

kapacitet (1,7 pF) gånger detta rörs förstärkning, 
som det för tillfället arbetar. Förstärkningcn där 
sätta vi till i runt tal 2 gånger, varvid alltså denna 
skenbara kapacitet blir 3,4 pF. Totala kapacitetcn, 
som kommer att ligga parallellt över kopplingsele
menten mellan de båda rören blir alltså 4,5 + 4,9 
+ 3,4 pF eller 12,8 pE'. I praktiken få vi ~i'ven räkna 
mcd cn delledningskapaciteter, och om vi sätta den 
totala kapaciteten till 20 pF, torde vi komma verk
ligheten ganska niira. 

UeaktansCll 	 vid den hög ·ta använda frekvensen 
1012 

eller 1 500 kcls är = ca 5 000 
. i ]f 1 500 . l 000 . iO• 

olun, och sålunda väljes anodmotståndet så stort. 
Dcn med ano lmotståndet seriekopplade urosseln 
skall vid samma frekvens hava en reaktans, som är 
hälften av det använda anodmotståndets, vilket be· 

2500 
tydcr att uess induktans blir - Hen
. 2 ]f • 1 500 . 1 000 

ry eller 260 ,uH. Drosseln iiI' alltse n ' got stön'e än 
en vanlig avstämningsspole för området 200 till 550 
m vågliiugd. Någon hänsyn till dess godhet behöver 
knappast tagas, och drosseln kan exempelvis bestå 
av 90 varv 0,1 mm dnbbelt silkesomspunnen tråd, 
lindade t ä t t på ett 20 mm bakeIitrör. FörstäI'k
ningen i första steget pil förstärkaren kommer med 
dcssa värden att hålla sig vid i runt tal 9 gånger. 

Vid ingången till första rörets galler kopplas en 
passagekondensator p< ett par tusen pF och en läcka 
på ca 100000 ohm. Uen hiinsyn till att antennka
paciteten är nOl'malt tio O"ånger s stor som rörets 
ingångskapacitet kunna vi rkikna mcd att alla fre
kvenser konuna igenom h~lr. Att anordna upptrans· 
forlUering låtcr sig icke giira med gott n~sultat. 

tgångssteget. 

Vi kOlluna sedan till förstärkarens utgång, och 
är dct nödvändigt att anordna nec1transformering 
föl' att fä anpassning till ledningens impedans, som 
hållcr sig mellan 200 och 400 ohm beroenue på ui
mensionerna och clielektricitetskonstan ten för evell 
tuellt förckommande isolationsmaterial. Utgångs
transformatorn kan lämpligen dimensioncras så, att 
dess primära läckinduktans ger resonans vid om· 
kring 1500 kels med de kapaciteter, som finnas i 
anoc1kretsen. Förutom rörets anod-katodkapacitet 
på ca 5 pF kunna vi r~ikna med ett tiotal pF i lind
ningen och ledningar ellcr tillsammans ca 20 pF. 
En uträkning ger oss en läckindnktans på omkring 
600 f-tH som den största, vi kunna tillåta, och med 
ledning av detta kunna vi med gott samvete v~iJja 

en primärlindning på 1200 ,uH, särskilt om en kärna 
av högfrekvensjärn användes. Primärlindningen skall 
alltså i runt tal ha 20 0/ 0 mindre varvtal än cn van
lig avstämningsspole föl' det långa rllndradioområ
det. Kopplingen till sekundärlindningen göres möj
ligast fast. En primärlindning av denna storlek har 
vid 2000 m våghi.ngd eller 150 kcls en reaktans på 
2 ]f • 150 . 1000 . 1200 . 10-6 = 1150 ohm. För att 
få cn någorlunda jämn förstärkning över frekvells
området lägga vi lämpligen en ohmsk bela tning på 
1000 ohm över prim~lrlindningen. t an yttre belast
ning på transformatorn blir förstärkningen i sista 
röret då i runt tal 2,3 gånger. 

\ i skola sedan bestämma transformatorns om. 'ätt 
ningstal. Ued den primära belastningen på 1 000 

ohm behöva vi ett omsättninO"stal på 2,2:1 (V ~Oo~O) 

eller 1,2:1 (V ~O~~O) för 	200 rcsp. 400 ohms impe

uans hos den yttrc ledningen. Om vi välja en sekun
därlindning med ett uttag kunna vi ordna st!. att 
tre möjligheter till omsättning erhållas. Omsättnings
talen 1,2 :1, 2:1 och 3:1 giva impedanserna 400, 250 
och 110 ohm. 

Transformatorns varvtal beror givetvis på vilken 
IdirllLYP som användes. På en siemens »Garnrolle» 
lindas primädindningen med 0,2 mm dubbelt silkes
omspunnen tråd i 180 varv, varvid 90 varv läggas 
i vardera av de bägge yttre spåren i trolitulkroppcn. 
I det mellersta spårct lägges sekundärlindningen 
med 145 varv 0,15 mm tråd. Uttag göres efter 50 
varv. Vid den vanliga H-kärnan kunna samma varv
tal användas. Den slutna E-kärnan med ok fordrar 
primHrt 200 varv av 0,15 mm tråd, och lindningen 
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läfY<Yes här jämnt fördelad i alla spåren. Diirefter iso
ler as med några lager papper, och sedan lindas se
kundärlindningen i 165 varv med samma tråd och 
med uttag efter 55 var v. Primärens ytterända kopp
las till anodspänningen (högfrekvent nollspänning ). 
\Tid denna relativt klena tråd bör en fästända av 
grövre och helst böjlig tråd börja. och sluta lind
ningen. Viu monteringen behöver man icke särskilt 
taga någon hänsyn till förlusthihet, utan transfor
matorn kan utan vidare klämmas fast mellan ett 
par bakelitbit ar. Hela förstärkarens spänningsför
stärkning i obelastat tillstånd blir i rnnt tal 17, 11 
eller 7 gånger, beroende på vilket av utgångstrans
formatorns uttag som användes. 

Förstärkarens montering är icke mycket att säga 
om. Dcn behöver icke skärmas, emedan förstärk
ningen är ganska liten. Emellertid får man vid kopp
lingen t änka på, att anod- och gallerledningar dra
gas så, a t t små leduingskapaciteter erhållas. I detta 
fall är förstärkaren växelströmsdriven, men den 
kan na turligtvis ilven göras för allström med rören 
CC 2, och därvid får man iakttaga att in- och utgå
cnde ledningar äro t illräckligt isolerade från nätet, 

. ingången med kondensatorer och utgången med trans
formatorns isolation. 

Dä det använda slutröret ej tål allt för stora in
gångsamplituder, måste man på platser där lokal
station finnes använda vågfälla före förstärkaren, 
och detta har, t. ex. när flera mottagare användas, 
det goda med sig, att alla apparaterna tillgodogöra 
sig fällan, som bör Val'a så effektiv som möjligt . 
Lämpligast Lir en riefälla över ingången som i sche
mat, men även en parallellfälla i serie med antennen 
är användbar. I detta senare faU bör emellertid gal
lermot, tåndet vid första röret minskas till omkring 
10 000 ohm. En för dålig eller felinstälId vågfälla 
ger sig till känna genom att korsmodulatilon inb'ä
der, d. v. s. att lokalstationens modulering höres 
på bärvågen från varje annan station även då denna 
senare är omodulerad. 

.ilfottngarnas anslutning. 

Till sist må även sägas några ord om den skärmade 
ka bel, som skall kopplas efter förstärkaren. Vid icke 
allt för stora avstå nd kan en vanlig blymantlad tele
fo nkabel användas. Lå t oss säga att 50 m kabel är 
ma ximum; då måste det mest lågohmiga uttaget 
(11 0 ohms impedans) användas. Givetvis jordas bly
man teln, så att inga signaler kapacit ivt kunna in
komma till mottagaren. Av s . le Kapa-kabel kan 
mins 100 m med got t resnlta t anslutas. 1Jtgångs

F ]l~=:j..· ~i::,---r" 

Ii 
R 0-1------1 f---,.I\IVVV V' "' 

C R/o9
M 

Jo---j-- ------jL-____ ---' 

00 = 200 cm. 
010 = 200 cm. 
Rs = 2 ,5 ohm. 
Ro = t. e;J:. 2.50 ohm . 
RJO = 1 000 iL 10000 oh,';" 

B\ q. 3. 1'vå olika scitt att ansluta mot tagaren t ill äistri b'u
tionskab eln. 13' är antennjörstii-r 7canm, iV m.o t ta.qa)"cn. 

transformatorns 250-ohmsuttag torde härvid vara 
det lämpligaste. Ä ven en helt oskiirmad, tvinnad 
dubbelledare kan begagnas, och häl'Vid iiI' det lämp
ligast att linda utgångstrallsformatorn med mit tut
tag, som jordas. En anpassning för 100 il 200 ohms 
impedans är lämplig. 

Vid varje mottagningsställe bör man sätta ett av
tappningsmotstånd på några tusen ohm och en kon
densator på något hundratal pF, sä att tillståndet 
i kabeln icke ändras, om t. ex. kortslutning skulle 
ske. (Se fig. 3.) Beroende på mottagarens konstruk
tion kan eventuellt effektivare anordning med en 
kondensator eller en högfrekvenstransformatol" gö
ras, men i nOl'ma]a fall torde det ej behövas. Om man 
betraktar kabeln som en spänningskälla med några. 
hundra ohms inre motstånd, kan man sluta sig tm 
eventue1la specialkopplingar. I ändan på kabeln av
~lutas med en belast ning, bestående av ett motstånd 
med ett ohmvärde lika med förstärkarens utg1'tUf7, 
impedans. Om det exempelvis gä1ler ett st örre bo
ningshus och kapakabel anviindes, kan det vid va rj e 
a v de 15 till 20 mottagningsstii.Hcna vara lagom med 
10000 ohm och 200 pI<' i serie med antennintaget. 
Gäller det endast upp till fem mottagare, som skola 
anslntas, kopplar man enlig t fi g. 3 (nedre lIlO ttaga
r en). En transformator mellan kabeln och mottagaren 
belasta.s med 25 ohm, och sedan inl ilnkas en konden
sa to r på 200 pI<' och eveut Il elI t en spole prl 20 ,uH 

F'orts. il. sill. 167 
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(Forts. från nr S.) 

T ransformatol'ns T2 sekumlär m:-tl:-trföru
tom GL7 ii \-en hf-pentoclen 6J7, störning8

förS~iiJ·kalTÖret. (j.n h.~r i. motsats till.6L7 
\'unlJg rak gallel'spanmngs-anodstroms

kumktel'istik. 6-T7 medger sålllllua ej distortionsfri 
un:- reglering, men detta är ej nödvämligt, enär röret 
iir av,'ett till förstärkning. av endast störningsim
pulserna, som !iro av högre amplitud tin den önskade 
signalen. De förstilrlda störningsimpulsl~rna påfö
ra ~ Yl:t den enkelavstämda transformatorn '1'4 stör
ningslihiktaren 6RG. ~ii l' stöl'llingslikriktal'en på
tryckes en signal, bli dess anoder negativa genom 
spi.lnuingsfallet i lJelastningsmotstå nclet H29, som 
ligger mellan transfor.matol'm; '1'4 sekundi.lrmittuttag 
och jord. C21, RF'C (högfrekvensdrossel) orh C~3 äro 
(ll'lar i en filterkedja, som skall undertrycka den 
mellanfrekvens, som finnes på sekundärens mittut
tag. Den sä silacle negativa spänningen påt ryckes 
injektol'gallret i röret Gr,7, vilket, om den påtryckta 
spänningen är tillräckligt hög, full shindigt blocke
ras. Detta rör kan således ej till signaldetektorn vi
darebefordra den signal, som päföres dess styrgal
ler. För att emellertid 6L7 ej skall blockeras för en 
önskad signal, måste slörningslikriktaren fördr'öjas 
gCillom en fast negath' förspänning. Katoden på 6R6 
gives en positiv spänning frän den med anodspiin
nin,g belastaue potentiometel'll R2.J. Inställes poten
tioJlleterns släpkontakt pli t. ex. 8 volt, komma dio
dens anoder att bli 8 volt negath 'a i förhålland e till 
ka toden. Elektronström fly tel' ej i dioden, förrän 
-n; gon anod blir nära positiy. Således sker ingenting 

stör'ning 'likriktaren för signah!r under ca volt 
tOjJpvä!'de. Enär äV(~n störnlugsförstiirkarröret 6J7 
Hr a nslu tet till släpkontakten på R24 och dess styr

S~iMg4-
~.,.,.,cd6e, 

Av ingenjör Robin Hult: 
(Centrum-Radio, Stockholm,) 

galler således får ca 8- volt förspilnning, -är även 
detta rör helt blockerat för smll signaler. Genom aLt 
variera fördröjningsspänningen medelst H24 kan Yil
k~n sig-nalspänningsom helst ms at.t gå klar för lik
riktning i Rti)rningslikriktaren och sålunda passera 
obehindrat genom 6L7 till sigualdioden. Hu skall 
föl' uppnående av bästa. avstörningsresultat insUl.l
las så, att den önskade signalen nätt och jämnt g; r 
kl ar. När så en stöl'llingsamplitud, som är högre ~in 
signalamplitudell, kommer in, likrikt as denna i slör
ningslikriktaren och 6L7 blockeras, fullständigare 
och snabbare ju högre störningsamplituden ti r. Ko!'t . 
sagt passerar störningen gellom störningsförstärka
r .n och st örningsdioclen o(:h upphilver sig själv i 
röret 6L7. 

- nuer den tid stÖl'niugen varar, höres ingenting 
alls i högtalaren; även den önskade signalen ål' borta. 
l\Ien lyckligtvis kan störningens längd ri.ikuHR i tu
sendelar aven sekund, och således blir »hålet» i mot
t agningen ej H'mgvarigt. Praktiska. prov ha visat, att 
så sm' »hå1» ej äro uppfattbar a för örat, och därmed 
är ju -allt vunnet. Avlyssnas t, ex. en ton på 1 000 
perioder, och en "öO ggr i sekunden återkommande 
Htörningsimpuls slur' »hål» i mottagningen nnder 
1/1 000 sek varje gång, skulle högtalaren förlora 
var 20 :de period av denna ton. På grund av hög
talarens tidigare omtalade egenskaper slätar den 
över dessa hål fullständigt, och å t: rgivningen för
iggå.l' som om ingen störning förefanns. 

Faktorer 80m in1Jerka avgörande på reSltltatet. 

l\Hl.nga faktorer spela emellert.id in, då man vill 
ha anordningen att fungera pfl bästa sätt, Några av 
de viktigaste skola här nämnas. Ett första villkor 
är, att hela fÖl'stiirkaranordningen är fullt stabil, 
att alltså inre :'tterkoppling är praktiskt taget full
ständigt eliminerad. Ligger nämligen systemet nära 
självsvi-in"'ningsgränsen, blir resultatet helt motsatt 
det önskade. Särskilt vikt igt ~i r, att blockeringsspän

i 
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Pig. 4. Axstörll i ll{/sngg regat, aJ;sett lär allsl·u.ln"i.ng t-ill mot
lagare m ed tva 1IIcllanrrek"enssf.e{/. R.Öret märkt »2 :a 1/'I.f» 
är a-cs tör·n in.qsrör och sallttidigt 2:a m ellanfrekvensförstär
karTör. - Vinjettb ilden visa r ett dylikt avstöT'wingsaggre.qat. 

ningen till injektorgallret är väl silad från mellan
freln'ens. Drosscln I~FC bör därför ha liten egenka
pacitet och hög induktans, dock ej så hög, att den 
nämnvärt förstorar tidskonstanten för filterkedjan. 
Blockeringsspiinningen skulle i så fall ej hinna fram 
1ill injektorgalll'et, fiil'rän störningen . redan för
stärkts i 6L7. RUil'Jliugslikriktaren är utförd ol ub
belverkande, dels därför att minsta växelströmskom
posant därigenom el'hålles, dels för att den halvpe
riod som har den största amplituden säkert skall 
komma till nytta vid blockeringen. 

Föl' det andra få ej kretsar med allt för högt Q 
(beteckning för grad av förlustfrihet) och absolut 
ej något kristallfilter finnas före avstörningsröret 
(i fig. 1 6L7), emcdan dessa kretsar genom sin ringa 
dämpning skulle förlänga störningarnas varaktighet. 
Skall därför denna avstörningskoppling kombineras 
med t. ex. ett luistallfilter, måste detta läggas efter 
avsWrningsröret. Som emellertid kristallfilter böra 
arbeta med relativt lag amplitud, måste avtappning 
till störningsförstärkaren ske redan efter blandar· 
röret och avstörningsröret sättes mellan blandar· 
röret och kristallfilträ Detta har emellertid till 
följd, att helst en två~tegs störningsförstärkare bör 
användas, enär annars amplituderna på störnings
likriktaren bli så små, att denna får dålig verknings· 
grad och blir svår att inställa på lämplig nivå. 
•~venså blir den resulterande avstörningsspänningen 
så liten, att den ej mer än delvis kan blockera av
störningsröret, och störningen går fram nästan oför· 
minskad i effekt. Fig. 2 visar schematiskt, hur de 
olika stegen äro arrangerade i förhållande till var· 
andra i en superheterodyn med såväl avstörnings
koppling som kristallfilter i mellanfrekvensförstär· 
karcn. 

Ei5 

A.nordningens praktiska utJämndc. 

En tredje, mycket viktig sak ä r valet av riit'. Dct 
mcst kritiska iiI' avstörning, röret. prl detta måste 
följande fordringar ställas. Röret skall ha mycket 
liten kapacitet mcllan s lYl'gallcl' och anod, för a tt 
ingcu kapacitiv ö\'erföring av stöI'Uing(~u skflll upp· 
sUt, då röret iiI' blockcrat gcnom på tryckt blockc· 
ring. spänning. E n relativt liten nerrati\' Spti.lluing' 
ska Il helt kunna blockera röret. Verkningsgraden 
hos avstörningsanordningen blir då god. Vidare bÖl' 

rörct ha samma förs läl'kningsförmåo-a som en Y<:m
l ig hf-pentod föl,' att giva god förstärkning och stOl' 
överföringsskillnad mellan blockerat och normal t 
tillstånd. Så är det till sl ut önskvärt , att röret · skall 
kunna avc-reglcras. 

Själva störningsförstärkarröret är ej så mycket 
att säga om utöver vad som tidigare nämnts, men dd 
i.i.r icke att rekommcndera att välja ett rÖr med in
byggd diod. Diodanoderna få gärna en del kapaci
tet till pentodens styrgaller, och direkt överföring 
av signalen till dioderna blir följden. Även < även
tyras stabilitcten i förstärkarsteget. Rören böra allt· 
så vara skilda åt. Duodiodröret skall vara så utfört, 
att minsta möjliga kapacitet för ,finnes mellan dcss 
anoder och katod resp. skärmning, detta för n.tt 
minska växelströmskomposanten i den likriktade 
spänningen. 

Själva uppbyggandet av hela anordningen är gi
vetvis ett problem, som den icke erfarnc knappast 
går i land med. Särskilt det mera avancerade utfö
ranclet med tvåstegs störningsförstärkare och d:o 
mf-förstärkare, eventuellt med kristallfilter, fordrar 
mycken omtanke och god planläggning ifråga om 
skärmning och placering, för att det skall gå att få 

någon rätsida på det hela, när det väl är samm~l.n
kopplat. Givetvis kan störningsprincipen tillämpas 
även på medelstont suprar med endast ett mf·för
stärkarsteg, och om blott de signalspänningar som 
stå till förfogande i de olika stegen äro kända, torde 
resultat kunna nås med anslutning aven tillsats till 
en redan befintlig mottagare, hembyggd eller fabriks· 
tillverkad. 

Erhållna res7~ltat . 

Tabellerna i majnumret visa en del praktiska r esul
tat, som uppnåtts med kopplingen enl. fig. 1, alltså 
utan kristallfilter. Störningen framkallades aven 
Fords gnistinduktor, sprakande alldeles intill mot
tagaren. Med avstörningskopplingen ur funktion 
kunde icke något tagas in utom Rtöl'ningal'ua, som 
voro så starka, att lågfrekn~nsdelen i apparaten över
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StörningsLmpuls (starl<t dii·mpad) 
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Fig. ,5. A: 'inuånusspänninu pd av.~törn'ingsdioden; B: lik
j'ik,tarl störninusimpuls, som påfö1'es a,vstörni ngsrörets (6L"I) 
unller; G: blockerillu.~1"esultat i avstörnings'rörets anodkrets ; 
D: 	samma som G, m en ofullständig blockering på unmd av 
för 	livau eller otmräckl'!gt förstärT.;t 8töt'n 'ings~mp'uls . Samt

liga km'vor v'i-sa mI-siunalen.s envelopp. 

uelastades med normalt pådragen volymkontroll. 
Med avstörningskopplingen i funktion kunde däre
mot alla signaler ända ned till mottagarens känslig
hetsgräns mottagas fullt begripligt. 

Oscillogrammen i fig. 3 visa hur en super med den 
beskrivna avstörningskopplingen och kristallfilter 

klarar ut en telegrafisignal ur svåra störningar. 
Vänstra raden visar signal och störningar samtidigt, 
högra raden enbart störningarna. A och B visa re
sultatet med varken kristall eller avstörare inkopp
lade. Breddningen och tillplattningen av de positiva 
impulserna beteckna överbelastning av lågfrekvens
förstärkaren och därigenom uppträdande likriktning. 
C och D visa avstöraren inkopplad men kristallen 
fortfarande urkopplad. Resultatet blir redan nu näs
tan fullgott. Blott några få avbrott i signalen mar
kera störningarnas närvaro. På E och F, där av
störaren är urkopplad men kristallen inkopplad, 
synes tydligt, hur kristallen förändrar och förlän
ger de höga störningstopparna till svagt dämpade 
svängningar. Den obetydliga skillnaden i utseende 
mellan E och F betyder, att signalen är praktiskt 
taget omöjlig att uppfatta. G och F visa till slut 
resultatet med både avstöral'e och kristall inkopp
lade. I jämförelse med C och D visa dessa senare 
oscillogram en full utjämning av de sista resterna 
av störningen. Bakgrunden, d. v. s. ljudet utan sig
nal, kan uppfattas endast som ett mycket svagt sus. 
Och att kunna tämja en vrålande störning till att 
bli ett nästan ohörbart sus, utan att samtidigt för
ändra den önskade signalen måste man kalla ingen
jörskonst. De män, som gjort detta möjligt, äro verk
ligen att gratulera. 

"fförSI. Blandare 


Fig. 6. Blockschelna, 'visande inkopplingen av ett avstörningsaggregat med ett enda, störningsförstärkarrÖ1·. 


Störnings
förs tärkare 

Kri8tall
filter 

Populär Radio Landets största och mest spridda radio tids krift 
med en minimiupplaga a\J 10.000 exemplar. 

• 	 Är saklig, vederhäftig och opartisk • Avhandlar i form av popullira konstruktionsbe
skrivningar den praktiska tiUlimpningen av nya 

• Utkommer regelbundet den 15 varje månad 	 konstruktionsprinciper 

• 	 Ger amatören utförliga beskrivningar över intres• 	 Innehåller tekniska beskrivningar över goda kom santa experiment och apparater inom radions ochmersiella 	mottagare 
närbesläktade områden . 

• 	 Beskriver på ett lättfattligt sätt nya uppfinningar • A,handlar alla nyheter på radioområdet 
och principer 

• 	 Är den idealiska amatörtidskriften 

• 	 Innehåller det minsta möjliga av teoretiska ut • Uppskattas på grund av sin vederhäftighet och 
läggningar opartiskhet ii.ven av fackmännen 
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D 
ual-motorn Hr speciellt tillverkad för in
spelning av skivor_ Den är omkopplings
bar föl' 7 eller 33 varv per minut. Denna 
omkoppling sker medelst en skruv i skiv

tallriksuxelns toppände. Finj usteringen a v hastig
heten sker på nnligt sätt genom en broms pli cen
trifugalregulatorn. Enligt uppgift utvecklar lik
strömsmotorn en dragkraft av 10000 gcm (gram
centimeter) vid 33 varv och 5000 gem vid 78 varv. 
Dessa uppgifter gälla för inspelning. Vid återgiv
ning är dragkraften 2 000 gem vid 78 varv oeh 4 000 
gem vid 33 V:ll'V. 

l\:I:otorn tillverkas i två olika typer, för lik- resp. 
viixelström. Bftda typerna kunna omkopplas för de 
vanligast förekommande nätspänningarna. När mo
torn kopplats för den spänning som skall användas, 
kan man genom en spak, som ~ir åtkomlig utanför 
skivtallriken, inställa den föl' inspelning eller åter
gi vnillg. (Se fotografiet.) Med varje motor följer 
en monteringsplall och beskrivning över smörjning 
m_ m_ Dual-motorerna finnas att köpa i radioaf
fiirerna, 

med Duall-motor. Styrmekanism 

med böjlig axel. Gravering av 

slutspår skivan. Av S. Thurlin. 

Motorns inmontering. 

Modellmaskinen är monterad på en 20 mm tjock 
björkplatta av lamellträ, vars storlek är 450 X 340 
mm. ~iotorn fasts~ittes nftgot på sidan om plattan 
mitt, så att styranordningen får plats, när skivtall
riken lägges på. När platsen för motorn uppmärkts 
efter den medföljande montcringsplanen, utsftgas 
trät i plattan, så att verket mr plats. På modellma

Fi(l, l, U P1Jti.ll visas kopplingen av insllelnill gsappara.te'Il , 
Till 1.'liil1li1norn<L F' ansintes !örstä"karens utf/ång, till O ooh 
H kontrollhögtalal'e n samt till O ooh l' den eventuella lcon
trolltelefonen., P er en vO ll/1nrcg'ula,tor, G grfLVerdosal1, R, = 
0,3 m egollll11-, R2 = .I ?rIegohm" - N edtill vi-s as lcoppli.-ll(lC1~ 

av si(lnalanordningen, D e l vii viirusl"!L Z(/lIlpol' lta .samt om
kOPIllaren. bcf innlt si(l vid i1k~pellLin{/s (l, ppal'aten, dc tvd 

/töm'(t l(l,mp01'llU viet mikrufonen, 
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I1t,~pGln-iJlg8appa1"aten kompletI. T ·in höger s s 1;ä:ceUädan. 
m ed den böjUga axeln tdl:n centn/In av skivl ctllriken. 

skinen är verket monterat f::å, att motorns klämskru
var för nätspänningen komma }Jrl vänstra sidal!. På 
så sätt komma ledningarna från nätet så långt som 
möjligt fr' n graverdosans ledningar. 

POPULÄR RADIO 

Till sidorna på lållan anvundes 1" X 2 1/2" furuträ, 
som skruvas och limmas fast i vel'kplattan. ~lan 
måste am'ända så kraftigt tl'U. för att förhindl'u vi
brati.oner i verk och Ultla . Skall man montera flera. 
appantll'r på lådan, så att en del utsågningar ('1'

fordras, så är det llu st at t göra des a innau lådan 
sammanlimmas. Kilr lådan är färdig och alla delar 
som skola fa stsä ttas ptl densamma passa på siml 
platf::eI', sa tngas de bort, och lådan målas eller över
klädes med läderimitation. Fastklistringen av detta 
tillgal' p:1 så -ätt, a t t hel:t Hiclans yttersida överstry
kes med kallim. Därefter bestrykes Hiderimitationens 
baksida med samma lim. :Man Hlter limmet suga in 
i et.t par minuter, varvid liiclel'imitationen sviiller. 
Så pålägges den över lådan, och med handen pres
sar man fast den genom att stryka från mitten och 
nt mot sidorna, S<l att rynkor och luftblåsor för
svinna . vid hörDen bortklippes det överflödiga, och 
man fortsätter ned på sidorna, tills hela lådan är 
överklädd. När lådan med klädseln torkat ett par 
timmar, fernissas den och f<1r torka till nästa dag, 
då klädseln bortskäres vid varje hål, dä.r apparater 
och verk skola ha sina platser. 

Fi.g. 2. Arbets1'itning till 8ty/·anordningen. Styr8pi1~deln8 längd passa',' tör 5 Gm Skivtallrik och mastc ökas vid an
v ändning av 30 cm tallrik. Mätt i II I/m . 
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Vii xelläclrl11 $ im·e. Yhx cl.spal,;en tin höge?' står i inspe~ning8-

läge. 

~Lir motorn fast satts pfl sin plaf ' och ~lr i gd ng, 
skall man inte kiinna några vibrationer i låda eller 
::;kivtallriksaxel. För att hindra vibrationer att över
föras fran motorn till Iiidan ~ll' skölden på motorn 
kliidd med svampgummi på unc1ersiJan, Under varje 
bricka till fä stskruvarna lägges en gummibit, och 
motorll kommer på sä sätt att bli uppl.J.ängd i gnmmi. 
Fästskruvarna neddragas så långt, att aVl:ltånc1et 
mellan Iiidan och motorns sköld blir ca 1 mm. Detta 
ä r en viktig sak för aU få ett gott resultat vid in
spelning; den mins a vibration i låda eller skiv
t alh'ik graveras in på skivan. Motorn får sä.leues 
varken beröra trälådan eller fästskruvarna utan 
skall uteslutande ligga på gummi. Vid inspeJning 
placeras maskinen på ett stadigt bord eller på 
en marmOl'bänlc 

Den elektriska kopplin.gen. 

I rnoc1ellapparat n anvi.lndes en likströmsmotor, 
sorn uriyes från 220 V n~U. 3Iotorn har !'ltörnings
skydd, och jordning ~v detta ocl.J. motorns metalldelar 
kel' till en skruv, som är märkt med röd färg. 

Med motorn följer en automatisk strömbrytare 
meu skivtallriksbroms. Denna användes ej på mo
clellmaskinen, som i stället l.J.ar en tvåpolig ström
brytare inkopplad på vanligt sätt, monterad rakt 
till väns ter om skivtallriken. 

På lådans silla vid ovannämnda strömbrytare ~ir 

amllutningen för nätsladden anordnad. På en vanlig 
h~ingkontakt bortsi'tgas den skyddsring, som brukar 
finnas på dylika kon akter. Ett hål utsågas i lådans 
sida med något större diameter li n hängkontakten. 
Mitt för detta hål fastsJn-uyas frä n insidan en ebo
nitplatta med två stycken kontaktstift, som pa. sa 
i hiingkontaktens hål. Från kontaktstiften gå sedan 
ledningarna till strömbrytaren och darifrån till 
molorn. 

Ledul'ngarna f'rån första'"rkaren till 2Tayerdosan 
böra skärmas, och skärmningen jordas 

~ 

på vanligt 

l:iätt. Detta gäller särskilt ledningarna inne i lådau. 
Ilar man en pick-up för uppspelning monterad pli 
lådan, så tnåste ledningarna frå n denna skärmas. 
Anvilndes korta ledningar t ill graverdosan, knnna 
de vara oskärmade. 

p. inspelningsmaskinens högra sida är en volym
kontroll för inspelningen placerad. Fig. 1 visar kopp
lingen. Här iil'o också uttag gjorda föl' kont rolltele
fon eller hög alure. Telefouen anslutes till khLlU
morna O och T, höotalaren t ill O och H. LjUtlkvali
leten blir ej så bra i högtalaren, mcn huvudsaken 
är aLt man kan kontrollera lnspelningen. Önska, 
kraftigare lj ud i högtalaren, så minskas Rl. l\led 
strömbrytaren kan potentiometer n (volymkontrol
len) bortkopplas, om man i><l. vill. 

På vänstra sidan av maskinen sitter signalanord
Jliugen till mikrofonen. I detta fnll är den anordnad 
med två signallampor, en röd orh en grön. En tre
ledm'e förbinder denna anord uing med två styckcn 
likadana lampor vid mikrofonen. (Se vinjetten.) 
Lamporna vid mikrofonen äro monterade på en ebo
nitplatta, sft att lamphällarna komma pil undersillan 
och äro omgivna aven låda av plå t. Cnd.er röda lam
pan textas ordet »Tyst» eller »Tystnad» och under 
den gröna »Klart». Lamporna tändas och släckas 
med en enpolig t revägsomkopplare, som placeras 
på inspelningsmaskinen. Röda lampan ti.indes strax 
före inspelningens början och får lysa ett par tre 
sekunder efter det graverdosan placerats på skivan_ 

3 D t l' ./. .. .. '7' let och o····r!·ya dclal-Pig. . e a· Jn nl?tg 01;et- vaxc.l Ju- , V" . . 
'l:iixcnådall. 
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Pig. 4. lJctaZjritning över styr8pindeln, brickan vid växe~-

8paken 8umt lugerbl'ic/corna. 

Därpå tändes den gröna lampan, och inspelningen 
kan börja. När den är avslutad, kan den röda lam
pan tändas föl' att man skall få ett omodulerat slut
spå.r på skivan. 

Till signalanordningen kunna vanliga skalbelys
ningslampor för 6 volt och 0,1 amp. användas, som 
strömkälla tvfi stycken ficklampsbattericr i seric. 
Lamporna färgas med zaponlack. Man bör märka 
ledningarna eller kontakterna, så att kopplingen 
blir enligt fig. l. 

I Pop. Radio nr 10, 1935, f.innes en enklare signal
anordning beskriven. 

Styrningen av graverdosan. 

Styrningen är så anordnad, att graverdosan föres 
tangentiellt över skivan. Denna del av maskinen ä r 
helt amatörtillverkad och måste utföras med största 
omsorg, om man vill ha ett gott r e. nltat. Särskilt 
kritisk är upptagningen av musik från stränginstru
ment; med enbart tal iiI' det inte så svårt att få ett 
gott resultat. Den gängade styrspindeln 5 mt te 
vara absolut l'ak, och lagringarna få ej glappa eller 
kärva. Kulan 3 stöder axeln i liingdriktningen. Det 
måste erkännas, att tillverkningen fordrar b · dc tåla
mod och noggrannhet, för att man skall lyckas bra. 
E n 1/4" styrspindel går bra vid inspelning av ski

vor, som fordra ett nlHtryck på omkring 80 gram, 
men vid skivor, som fordra större nåltryck, är det 
b~ist att ha en grövre spindel, exempclvis 3/8". Här
vid måste växelhjulet 15 ha nagot större diameter 
än fig. 3 visar, därför att stigningen på gängan iiI' 

större. 

Styranordningens verkningssätt. 

Fig. 2 och bilderna visa konstruktionen. Från skiv
tallriksaxeln går en böjlig axel till växellådan, där 
den är fastsatt på axeln 12. I denna är ett litet stift 
indrivet som medbringaranordning för ett rör, på 
vilket cn gummitl'issa 14 är fastsatt. Röret med gUlD
mitrissan styres av en växelförare 13, som kan föra 
trissan från växclhjulets centrum till dess perifcri. 
Hjulet 15 är plansvarvat med urtagning i centrum, 
sa att gummitrissa.n går fri. Växelföraren 13 styres 
aven vertikalt strlcnde axel och paverkas aven utan
för lådan åtkomlig spak 19. Vid gravering nedskju
tes spaken till stoppringen 18, som är inställd för 
önskat spåravstånd. När skivan är inspelad, göres 
slutspår genom att föra spaken sakta uppåt, varvid 
styrspindeln ökar i varvantal, till dess att trissan 
släpper växelhjnlet och styrspindeln sLannar. Skiv
tallriken får därefter gå ett drygt varv, varpå gra
verdosan lyftes från skivan. 

Hur styrmekanismen tillverkas. 

Styrspindeln 5 (fig. 2) tillverkas av 1/4" eller 3/8" 
stål. Ändarna nedsvarvas för lagringarna. Spindeln 
gängas med Witworths gänga i svarv eller med 
gängsnitt. Måtten på spindeln visar fig. 4. De b~tgge 
stöden 6 och 7 (fig. 2), som uppbära lagret 2, göras 
av 1/4" rundrnässing eller stål, nedsvarvas i b~lgge 

ändar och gängas med 3/16". En mutter i varje 
ända fasthåller lagren, som äro tillverkadc av 3 mm 
mässingsplåt (2 och 16 i fig 2). De hål i dessa lager, 
som äro streckade, gängas mcd 3/16". Brickan 1, 
som stöder styrspindeln, tillverkas av 2 mm tjock 
mässing ; hålen borras frigående för 3/16". På slu'u
varna, som fasthålla brickan 1, påsättas låsmuttrar, 
så att brickan kan fixeras i sådant hige, att styr
spindeln ej glappar i sin längdriktning. 

Kulan 3 är en vanlig stålkula med 4 mm diameter. 
Den vilar i styrspindelns försänkning. Under mut
t el'n på stiidet G pås~lttes en klammer 4, som till
verkas av 10 mm runclmHssing och nedfilas i ena 
ilndcn, och ~:tt häl LOl'ras så . tort, att stödet 6 går 
igenom. I andra ~lrl(leIl borras ett 4 mm hål och i 
vinkel mot detta ett hål för en stoppskruv. E'oto· 
grafiet visar huru ett stycke 4 mm rundrnässing 

E'orts. A sId. 168 
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F
ör reglering av ljud:,;tyrkan vid en radioap
parat eller grammofonförstiirlmre användes 
vanligen potentiometerkopplade motstånd. 
Yig. 1 vif';[\l', hur en sådan volymkontroll 

fiil' en pick-up (P. - .. ) kan anonlnas. Spiinningen 
från P. . fördelar sig likformigt över motståndet 
a -b. Genom att r eglera på a rmen c hlIföres gallret 
olika spiinning. Om c står på mitten, kommer halva 
spänningen på gallret. Ju längre ned c flyttas, desto 
higre blir spiinningen och därmed ljudstyrkan. Gall
rets spänning iindras proportionellt med förflytt
nLng >n av c. Vad lj udstyrkan beträffa~ gäller ej sam
ma enkla relation, vilket förut behandlats i en ar
tikel i Populär Radio ur 6, 1935. Här visas att ljud
styrkan i decibel (db) anges av formeln: 

db = 20 log ~2. 
1 

Antages att spänningen Vi motsvarar ett nätt och 
jiimnt hör bart ljud i högtalaren ( = O db), kan ljud-

Pig. 1. Enke~ vo lllmregulator i form av en potenti omet er 
v i (l ntilmik l·oton (pie7c-u.p). 

Typer för användning mi högtalaranlägg
ningair, vid grammofoninspelning m. m. 

Av ing. S. Holmqvist. 

styrkan, som svarar mot varje annan spänning V2, 
beräknas. Ett normalt öra kan uppfatta ljudstyrkor 
mellan O och 130 db. En kraftig reklamhögtalare har 
t. ex. en ljudstyrka på omkring 80 db. För att med 
potentiometern kunna reglera inom området 0-80 
db fordras enl. formeln att förhållandet V2:Vi vari
erar mellan 1:1 och 10000:1. Om i fig. 1 potentio
meterns motstånd är 100 000 ohm, skall således -c 

föras så långt ned, att motst.åndet e-b blir 10 ohm 
eller 0,01 % av hela motståndet. I sjiUva verket 
kommer den egentliga regleringen att bli på de sista 
bråkdelarna av mot. tåndet. Man har förbiittrat detta 
genom att motst~ ndet utföres så, att motstttndsi:ind
ringen varierar logal'itmi kt med vridningsv.inkeln. 

Denna enkla koppling för volymkontl'oll visar sig 
i praktiken ej vara anviindbal' för reglering inom 
större intervall. Anledningeu härtill är, att motstrm
det i ena kretsen ändrar storlek. I det angivna ex
emplet variera.r gallerkretsens motstånd mellan 
100000 och 10 ohm, om matarkretsens motstånd 
antages oän dligt stort. FÖl' att undvika detta an
vändes dubbel potentiometer enl. fig 2. Då motstånd 
urkopplas på det ella motståndet, inkopplas motsva
rande på det andra, så att båda kretsarna alltid ha 
samma impedans. I vanliga fall är denna anordning 
till fyllest, men då det gäller större anHiggningar 

Fig. 2. Hl~l· kU-l/"'~ t(lllt motstand ur ä·lJab?·ingas pa vOlynwegu,
lato-r-ns utgal11l8sida. 
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Fig. 3. Tre olika kopplingar av volymregttlatorer. L-kopp
lingen motsvara)' tig 1, T-kopplingen tig. 2. 

(t. ex. biografer), och särskilt om spänningsrlelaren 
skall användas för mätändamål, måste motstå ndet 
i båda kretsarna aH1 id vara lika och noga kunna 
instiillas på bestämt värde. 

Ohlw typer av '/)olymreg1~latorcr. 

För att uppnå full symmet ri och stor r eglerings
förmåga fordras noggrant bes tämda mots tånd. Re, 
roende på motståndens placering talar man om L-, 
T- och :n-koppling. Dessutom förekomma mera kom
plicerade typer, såsom H och O samt balanserad H 
och O. I fig. 3 visas schematiskt de tre vanligaste 
typerna. Vad L ,typen beträffar, är den ej symme
trisk, dIket kan medföra nackdelar. I det följand e 
skall cli1rför endast behandhls T- och Jr-typerna, av 
vilka ~l'-typen torde vara vanligast. 

För berälmillg ay de olika motstånden finnas mer 

eller mindre komplicerade formler. För enkelhetens 
skull a nO'es lttLe endast de enkla slutformlerna under 
<Intagande, att impella nsen i de båda kretsarna, mel
lan dIka spänningsde1ama är kopplad, äro lika stora. 
Då motsHll1(lens absoluta storlek iiI' beroende på 
niimnc1a impedanser, måste dessa vara kända och 
betecknas i det följande med Z. 

Yolplll'egulatorns dämpningsWrhållande all ges 
nUlli~en i db. Om det önskade dämpningsförMllan
det är n db, erhålles - enligt föregående - förhål
landet meDan spi-lnrlingarna ur formeln: 

V2 n = 20 log V = 20 log A, 
l 

där tydligen A 

I följande formler ha de olika motstånden (Hl och 
R2) hänförts till denna storhet A, nus relation till 
n framgår av formeln ovan. 

T-typ: n -typ: 

(A~A1)R1 = Z (1 + ~) 

(A+ l)Rz = Z (A; Al) A-l 

l"ör att underlätta beräkningen av mots iånclen 
enligt formlerna hal' en tabell uppgjorts. I denna 

A - l ~ A ,,\.'- 1Jl A- l 
db _-\ + 1 A'-l 2 AA-lI A I I I I 
1 1.1220 0.OG7ii02 17,391 8,6067 0.llli38 
2 1,:!5 !) 0.1l4Ga 8 ,7241 4.30·Hl 0.2:32:,0 
3 1,41~5 0,17100 5,8480 2,8384 0,:,5230 
4 1,584U O,22G:!7 4.4194 2,Of)()(I 0,47607 
5 1,778:, O,:!SOJ il 3,56HS 1 ,U4,48 0,UU797 I 

6 1,911J3 0,3:l228 3 ,00\)5 1,3386 0,74704 
7 2.:l3S7 0 ,3!:l24Ii 2,U14U 1,11UO O,SllGOO 
8 2,;;.llll 0 ,4;\051 2,32:!8 0.!)·JG20 1.0'>G9 
9 2,8 18·1 0.47G22 2,0099 0 ,81184 1 ,n18 

10 :l,lti2a 0 .51fl5U 1,0249 0 .70274 1 ,4280 
12 :,,0811 0.59848 1,67011 0 .53622 1,8(;;:;0 
14 5.0ll!) O,Uli7:la 1 ,40S;) 0 ,41;;60 2, 'IOG2 
16 6,309(; 0,7:!U:;!J 1,:)707 1J . 3~5H 3,075ii 
18 7 .04:3:\ 0,77037 1 ,2 80 0.25(;84 3,D087 
20 10,000 0,81818 1 ,222:! 0,20202 4.0500 
25 
30 

17,783 
31,G2:, 

0,893i;2 
0,938(;!) 

1 ,1102 
1 .0053 

O.l l:! ':!6 
o.onaaJ o 

8.8G3:; 
] u,7!)() 

35 öö .:l3 <! 0,00;;0-1 1,0302 0,035576 28,10l:! 
40 t OO.OO 0,VS020 1.020'2 0,0:!OOU2 4!l.4!l" 
45 177.83 O.DS , 7 1,0113 0 .01l2 HIS 88.D20 
50 3J(;.~:1 0.V9370 1 ,006:] O.006~2·Hl 158.12 
60 1000.0 O.D!)8UO 1 ,0020 O.oo~OOOO 500.00 
70 31U2,3 0,99D:17 1 ,0006 0,000G3~4r. 1581.2 
80 
!JO 

1 10000
:11(i23 

O.DOO O 
0,99()!H 

1,0002 
1 ,0001 

0.00020000 
0.ooOOQ:\2-lfi 

::;01)0,0 
t:i812 

100 100000 0.9!lnnH 1.0000 0.000010000 mooo 

Jo'ig. 4. Vulymregnlato-r Ul cd t va er ickopplade T- enheter. 

Möjli!Jgör s101·t r e!Jl eringso1nnitl e oeh sarnthlig t fin l'eglering. 
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l ' iV. 5. K oPVliugssc ll ·ma föl' 
t 'oly11t'l'eg ll lalO1' enligt tig. 4. 
SitJro1'1W all fJ i ua mot 8 tan (t~ -

värdena i ohm. 

återfinne!'; för olika db siffetvärdet av parentesen 
i ovanstående formler . :\Ial1 har sålunda endast att 
multiplicera detta vä tde med impedansen Z. 

I\.01/ stTliktion av CIL 'wlyml' r gulato1' . 

En volymregula tol', som skall kunna inställas på 
bestämda decibel, utföre med fasta motstå nd, kopp
lade till nttag. Önskas stOlt reglcJ'ingsområcle och 
nog"r ann inställning, fordras ett stort an tal lägen 
på l'egleringsarmen. I sådant fall ä r det lämpligt 
att seriekoppla t\'å enheter. I fig. 4 visas schema
tir,;]{ t detta kopplingssiitt. De två serierna regleras 
oberoende :iV varauLh,L Skall en \'olymkontroll kon
::; truera " \'ilken tir l'eglcrbal' mellan °och 100 db, 
kan lämpligen den ena serien göras reglerbar i steg 
om 10 db och den andra i steg om l dh. På S~l sätt 
kan vilket decibeltal som helst mellan °och 100 in
siiillas. 

För att närmare klarlägga användningen av ta- . 
bellen ginls här nedan anvisningar för till\'erkning 
a \' en volym regulator. Det för u tsii ttes att den skall 
kopplas til en krets med impedansen Z = l 000 ohm. 
Kopplingsschemat blir det i fig. 4 visaele. Ena serien 
r,;kaJl kunn:'l :ställas in på 0, lO.. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 

Il I 
Il, 

I n. I IL I 
R,' 

I n,' 
ilh olJIll ollln ull ohm ohm 

O 
I 

O 

I I 
(J {I 00 

10 ;)2U 70~ 1 ri S 670 
~O SI ' ~(J2 2 n ;; 4300 
ao wo O:! ,3 3 171 . 1840 
40 080 20,0 4. 226 2100 
50 090 6 , ~{2 ;) 280 16'10 
IjO 1000 :t,UO 6 332 1:1-10 

I 

70 1UOU O,{:;I 7 ~82 1120 
SO 1000 0.200 8 

I 
4~O (HG 

no 1000 U,063 n 47(; 812 
10 ;;20 703 

80 och VO db och den andra på 0, l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, U och 10 db. Antages T-typ, får man sRmmanställ
ningen enligt tabellen ovan (avrundade värden). 

Vid t. ex. en inställning på 56 db äro de olika 
motstånden i fig. 4: Rl = 990, R2 = 6,32 R'1 = 332 
och R'2 = 1340 ohm. Tydligen ligga alla mot stå nden 
i l'esp. R1- R2-, R't- och R'2-kolumnen i serie. De verk
li ga m01:stå nden som behönls komma därför att få 

det värde, som framgår av följande tabell: 

il Il!'Il R, n, 
d b ohmdb ohm ohm o hmI I I I I 

1{,' 

OO CX)00 [iS t>20 110 ';)01 57 4370208 
20 122 130 5U 14602 I330 55 74040 '13,3 4~o 5,1 46010 13,7 :3~U 10 52 aoo'U 2 fl60 ~o 220 O 1,37 770 48 17+O 0,43 880 46 143O 0,137 n!JO 44 lon0,003 1U 703I 

l fig. 5 äro dessa motståndsvärden även utsatta. 
Omkopplingsanorclningen är här utförd som två 
stycken tl'epoliga omkopplare. Antalet steg bIll' i den 
ena 10 och i den andra 11. Vad det praktiska ut
förandet av själva kontaktanordningarna beträffar, 
torde det icke vålla större svårighetcr, om man har 
en smula erfarenhet i metallarbete. Dock måste be
tonas att anordningen måste göras kraftig, med goda 
kontakter, ,,:i att övergångsmotstånden bli små . 

Tillverkningen av motstånden fordrar viss omsorg 
o<.:h tillgtLDg till ;lnordningar att mäta dc ·sa. I~ind 

ningen måste utföras så induktions- och kapac:ile ts
hitt som möjligt. Vissa i handeln förekommand e 
anodmotstånd torde med fördel kUllna användas. 

Forts . il siu. 167 
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D
en ko['tyåg~lllottagare, som det häl' är frå
ga om, beskrevs under rubr'iken »Modern 

ko['tvåcr>;l~Oltaga~'e» i .. januarinum.~et 19.~5 
av Popular RadIO. Narmare bestamt gal

ler det en apparat, byggd i enlighet med denna be
skrivning och inlämnad till oss för undersökning, 
emedan resultatet ej riktigt motsvarade förväntnin
garna. Dä vi förmoda, att saken kan vara av intresse 
för kortvågsintresseratIe amatörer, vilja vi här nedan 
nämna något om vårA erfarenheter av apparaten i 
fråga, alltså ej lUodellapparaten utan det efterbygg
da exemplaret, vilket uppvisade en del fel, som det 
giillde att rätta till. 

Hj-stegets avstä.</11Jllring. 

Först och främst vi.~ade det sig, att l:a stämkl'et
sen (LIC1; s e fig. 1, Dl' 1, 1935) ej kunde bringas i 
resonans med 2:a kretsen (L3C2) över hela det av 
(}en senare kretsen ti.lckta frekvensområdet. Detta 
fel förefanns på 20 m·handet; genom att öka. antalet 
varv hos Ll från 5 till 7 kunde de båda kretsarna fås 
a tt täcka vara.ndra ganska bra. (Stämkondellsato· 
rema Cl och C2 yoro olika och hade ej samma vär
den som i modellapP9.raten.) Det erforderliga varv
talet på Ll är till viss grad beroende av antennen 
samt kondensatorn CJ. Om dell senare är mycket 
liten, har antennen mindre inverkan på avstämning
en av kretsell LICI, men samtidigt blir mottagarens 
känslighet mindre. 

Vridkondensatorn ('3 är ell »bandspridningskon
densator» . Den är trots sin ringa kapacitet (25 cm) 
den egentliga avstämningskonclensatorn. el och C2 

iiro avsedda för inst.äLning av mottagaren på olika 
,ii,yJängc1s- eller frpkvensband, inom vilka avstäm
ning till olika stationer sker medelst C3. IlUl'ige-

Undersökning av 3-rörs kortvågsmottagare 

med hf-förstärkning. Bandspridarens ka

librering. Avstämning och återkoppling. 

nom blir avstämningen till och med mindre kritisk 
än pil. vanliga våglängder (200-2000 m). 

Vinjettbilden (111' 1, 1935) visar fron tplattan hos 
lUodellapparaten. Första, andra och tredje rat· 
tarna i övre raden, från vänster räknat, tillhöra 
resp. CI, C2 och C3. Cs är alltså utrustad med en 
fininställningsskala mpd skalfönster och är grade
rad 0-100. Cl och C2 äro graderade men sakna fin
insHUlning. 

M ottngarens kal'ib'/'ering. 

För att veta var man har de olika stationerna 
bör man kalibrera C3, d. V. s. anteckna vilka gradtal 
som mot. vara olika t ationer, vftgliingdcr eller fr e-

En absorptionsvågmeter ii,- näm nog ou.mbärlig tör 1.ort
vdgsamatören. Den pd totografie't visade täc1wr hela om
I'ddet 15- 00 m (20000-1500 ke/s) med lI'e spolar om 
resp. 5, 10 och 25 varI) 0,8 mm d. b. IJd "ör med 50 mm d'wm. 
Vridkondc'1l,salol'n, 80m är' av t1Jpen 111-1;(l »rak f,·ekvensl'/ltrva~, 

hm' en l"apacitet av 850 p.uF. 
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kvenser. För att cn dylik kalibrerillg skall vara 
möjlig, måstc llJan mellertid tillse, att C2 aUtid 
har' exakt samma instäl1ning för ett visst vt\.O"länO"ds
eller fl' ekvensoand. St:l ']es C2 en liten smula på sidan 
om denna rH Ha inställning, så shimmer ej längre 
Ca:s kalibrering. Dii.r-för bör en stor och tyulig skala 
uuvändas till C2, så att denna kan inställas exakt 
plI vissa bestämda gr::tdtal. 

För att få fram dl' 'sa gradtal måste man först 
kalibrera C2 med avseende på Ca. Har man en kort
vågsosdllator, som täcker mottagarens frekvensom
råde, eller ännu bäth'e en signalgenerutor, så ställer 
man först C2 på minimum och C3 på maximum (min
sta resp. törsta kapac'itet), sätter detektorn i sväng
ning samt avstämmer- oscillatorn eller signalgene
ratoI'n till resonans med mottagaren. Därefter ställes 
C3 nära minimum (en viss överlappning måste före
finnas mellan banden), och C2 ökas tills resonans 
äter erhfilles med oseil!atorn. (Denna har ej ändrats.) 
Nu vrides C3 tm maximum, och oscillatorn avstäm
mes till r e onans, C3 vrides åter igen till minimum 
och C2 öl a" tills re<;onansen återställes. På detta 
, ätt fortsät ter man, t ills C2 står på maximum, och 
alla gradtalen på (;2 !mtecknas. ~fan vet nu, att C3 
täcker området mellan två på varandra följande 
gradtal på C2. 

Med den undersökta apparaten följde endast spol
satser för 20- och 40-metersbanden. Det visade sig, 
att en viss överlappnillO" förefanns även mellan dessa 
bäda Vt ghinodsband. rör vaJ'je spolsats erhöllos vid 
elen ifdt gava rallde apparaten j mindre än ~tta v~g
]H ngdsbanu. 

Om nftgon osciUator ej finn, till hands, fål' man 
kalibrera C2 med ledning a mottagna stationer, 

T'åglll ct en, 80ad 1l11deri!rdn. b-onla.kthylMt.n i skännbu.,·
'.en ä,- avsedd för jordning av denna., till vilken även vrid
'.onde!lSat01' IlS ro t 01' är I);n.slu.ten. För ka.l'ibreringens 81mlZ 
f ixeras Lindnillgs·!;U.1"Ven pd spola1·n{1. 1l.wd oellltlo'idlösning 
eller k ollodimn, och l dningarna till spolkontakterna ta8t

Um'1naS 'Vid ebonitlJla.ttan. 

En amw·rikctJ1.slc kortvd.gslnottagare med i. stort sett 8/Mnm a 
k o.pplil1.Q .~om elen i a.rWce ln belwnd1a!le apparaten. I den 
hogra skannboxen ses ht-röret med första kretsens spole 
och lcondensaforer, 'i den vänst1'a boxen !lete7ctol'n tillsa,m
mans med a.nura stä'l'ltlc1·elsen. J3alwm 1"Il'lnslcala;n ses slnt
röret. 1~a1Ul81)ri(/n'illuen å.81(ulko/,/l·/Iles i !letta fCLll med en 
2-gwllg1vo'lL(lensator. som sa1ll tidigt al;.~tivm·mer bada kl'et
sal~na. - Vi njettbilden vi8ar 8wmma appm'at med pdsatt 
8kannloc'k. (Dr »The Ru!lio Amatem"s IIandboo7c».) 

som kunna identifiera~ nära maximum resp. JUllll
mum på Ca. En hjiHp hal' mun hiirvid av kretsen 
LICI. Om C2 har hal vcirkelformiga skivor, komma 
gradtalen på den sa mma, fitminstone fr:: II och JUed 
andra kalibreringsp u11k ten, p:. lika stort av tänd 
från varandra. Kapacitetsökningen från punkt till 
punkt är nfigot mindr'f' iin kapaeitetsvariationen hos 
Ca, då denna. Vl"ides fI'ftn minimum till maximum. 
Hiirav följer, att kalibreringen av C2 gäller för samt
liga spolsatser. 

InsW.lluingen av antennavstämningskondensatorn 
C1 är ej kritisk, men man bör alltid »k~illna efter», 
att den st~r på resonans, ty härigenom vinner man 
ofta avsevärt i förstärkning. el behöver egentligen 
ej vHra graderad, men om Cl och C2 ha samma skiv 
form, gör grader·inger. det möjligt att fri'ln början 
ställa Cl ungefär rätt. Då avstämningen på C1 är 
j'ätt »bred», behöver el knappast ändras för varje 
stat.ion, blott för varje band p~ C2. Om apparaten gäl' 
i sv~i.ngning, då Cl j\!,~teras, minskas ~Hel'kopplingen 
till erforderlig grad .. S'l att stationen kommer in utau 
visslingar. F{irst då kan Cl slutgiltigt inställas. 

HI-stegets stabilitet. 

Högfrekvensrörets anod- och gallersHimlue ls<l.r 
(L3C2 resp. LIC1) äro ju synnerligen väl skärmade 
från varandra, och m~~n måste noga giva akt på led
ningsdragningen på ('ha, siets undersida, för att ej 
den omsorgsfulla skäl'lllllingen på översidan skall 
vara helt bortkastad. Alltennkontakten måste pla
ceras så, att ledningrll fr ft n densamma via C4 till 

Forta. l lId. 168 
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Radioteknisk revy 
Pentoder som söndarrör 

Av civiling. Åke Rusck 

Det har m å h finrl::t föntLllat m:"lngen, art: pf'ntorl en e j mcr 
iin nId ::;om nu iiI' fa llpt anyän t" ~O lll s;inclarrjjr. Man l11,htc 
siiga, att införa mi ,t a\' Jlcn tod "n nI!' et t myd,ct 'tort steg 
frRuHit Yid motlnga rlwn srrul<Liuueu, nlr\' irl ClI bel del prO
blem lös( ps Pll ett: enkelt ~ält. Orsaken Ull all pell!oclerna 
ej kummit ti ll '.lm'ändning' fiir sämlUI'ällllanl: l äl' e j den, 
al"t mall kl,e haft upprnärlcsnmltd n riktad pfl dpm, u tan 
Hr beroenlle pil k onstrukliun ssHlrighdcr, Genom att: fleril 
e lektrod er mtls l'e införa~ i rören blir (let bp.-yärligt al t be
[dR dcn s törre metnllma , sa n från "a ser a ml sn'lrnre alt 
erh., lin god isolation, 

H clan för sex är sedan började man :lI1\'rinrla skärmade 
tetroder som siindarrör. Liksom inom mottaga r tekniken 
yillr~ man härigenom k omma ifrtlll- bE'syänm merl neutrali
se ringskoppliIlga r nwd :LIla dera ' l<Oll1lJlik lltiuner or:h 1'ord
ringar pa kritisk iu ~ tiiJlning, )lrn tel!"OLlen haLl e Cll nac lHI 'l, 
,'om begrtin sn rl e lIe, '_ all\'ändbarl1Ct, n timlige Il e lwndtiremi s
,.;jonen fr å n anoden_ D enna sekullrläremiss ion (Il' ~akal' d e ll 
,'li lkända knycken i ano Ll s l rÖ Uls-auochpänningska l'fl kte ri st i
ken, och resu!(-al'r t blir in ~ l nb ili t('t iuom en :;lu r del a" röre ts 
ill'bel·oll1l' flLl e. E lldast gr!1om en kl'ili ~k inju slcrillg erhölls ett 
'tabilt arbe l :;! ills land, ll1l'!1 ty \'iirr Sflulm a nfö!l o e j alllid 

des sa inslällningsfordrin gnr m ed kr;F eu på maxiwi eH ek
tivite t. 

Inom moltagartekn il,pn kOlli mun ifrån des;;a s viirighe t.e r 
genom iuförandet a\' ett s. k_ snppressorgaller l1tellan hjiilp
gallret och anoden, varvid snpr-e:;;sorgallret förbanlls m c(1 
ka tode n_ H elt nyligen har lIlan lYdGl l>:; å~ ta dkomll1a s iin
rla rpentoll er mell saml1ta förd elar. ]<Xt :;å.danl. rör iir Mul
lal'll-röret PZ 1-~i'i 'för el1 ma xim al anorlspiinn in :; upp till 
1. 000 \'olt och [JI ed en kontinu erlig a nodförlus t av 35 \VatL. 
I~ n plaJlera rl seri e på ex olik a :;å lla na rör tiick er f nl n och 
Iller] amatör iindarens beho, till behoven för ~ lora komm e r
siella ;;; la UOne r. 

!';ll inh'essa n t sa k h os PZ 1- 3;:; iiI' al t ~upre -SOl-gallret 
och cj hjälpg-fl l1re t tjänMgii r >;om s k,irm, \'arip;enom dt 
l11~'!;k et lD,;;t \'är rle på kapac:itc t,en 1l1ellnn an orl och ~I'yrgal
le r c rlll11 s_ DeIl na kapar:itet uppge:- Ull ca 0,06 pF_ 

j,'ör!leln rlla av a lt sekuntläremi;,;s iun en uUclvikil s ha re
lInn poiin gtera ls g n Olll framha llallrl ('t a,· at t inga neulra
li"cring;;;a norrlnill ,:?;Hr erfordra::; , Htinirl erh ,Lll es slor Ul-"[lllgs
cffek t och ~od effektivitet. uta n kriUska iuställningar, Vid 
Iclroclen erhölls elt iIl ::;labil t al'hel'::; (il! s L, nrl, niir anod~piiu
nin,!!; t' !l gid' under s kiir!1l,l;'a ll en'piinnin,g,'n, Anod\'rlxelspän
Iling-eus amr1litl.ld,'iirdp kunde dtirfiir al clri,!!; ri!1flrn!'; över
.-1'l.'i,111 skillnaden mella n unodliksjli,innillgpl1 och ;;kiirm ga l
le rpo[ entirtle Il, Sl<ii rmga 1! ' r ~pii nniIl !!;ell nw;;te diirför inju s
1 (~ ra S yttcr;::t nog!!;ra nt met! hj iilp a" en porpntiOlnel e l'_ en 
anol'Clning , om , 'a l' bilde mera skrynllllaudt~ och dyrare iin 
e /"t s t'l'iemorst iinrl i I"illedningC' ll, I siillll;ll'[l('ntoden iiI' ill 
ju~l e ringen av IIjiil[>galle rspännill:?;cn pj kritbk. oclt el en
~ nl11ll1a kan ~rJlllnda erh; !l ilS fi \'(; 1' e tt seri ClIl ols t il.ll cl. 

BelT ii Haml e den Ilöga ll l'gft ng:;effck tpn l(;lll fö ljan(\e fralll 
lUJ lIas , "id alla s id irmad" r ör d. " _ ,,_ pcntodcr och td rull e r , 
e rlt:'i lIps vii xe ls! riims"r[ekl en SOlll en r ela l iv L ~tur s l'ii nIl in ," 
men liten ström, rIlNlan ho" cn lriod u t:;å n,!!;se l'l'd, [-el1 erlliil-

Pi!), .1_ : lllodslrijm-(l1 /,o tl
-,päll II i'll!}S 7,;w-rOi' j ör p e'/} 
t od, (heldragen) och t e/ro (L 
(,; treckad) , v isande elen 
höjnillg av ef fc/;;,l och 
1Jerknill gsgrad som el'nå~ 

ili e(/. pCl/tode'n -'om sän
dan-ör, 

l e,; som en ,tu r s tröm men liten ,'pä lInin g. Ho, pentodcr och 
tc lrode r er fo rdras diirfiir en s!:ii rre beln s lning-s iuJ[lf'rl an,; 
i,in hos lri od ' r. lJela s lning,-imperlansen Imn i auodstriirns
:Ln ndspiillIlingskarakteris lilmn l'epre,öenter:lS av belastnin gs
linje lI s lutning', \'tll'vid , Cll linj e m ecl minclre lutnin g l' epre
;;pnterar ett sl'ij"rre belaslll in.!!;smols!i'll1d_ Fig-, l visar en lm
rakt f! ri s li .-k fo rm ptl a n odstrli lll s-anodspiinningskaraktel'i s ti 
koma 110s en te trod och E' n pentod, den senarE' heldragen 
uch den flirra s treckad, lIiirnv frum g;"u' omedelbart att föl' 
alt llnt!,ilm delJ ills Ulhila delen a" arbetsulllrådet fl r he
las tnings illlpeel nnsen e j llli s t(;rr0 iill ,'a ll S0111 s,'arnr mol 
linj en _\B: s lutning_ n e l kan ,'isas alt verkningsgraden ho~ 

rii]"(~ l är approximal.h·t proportiouell m ot a nod\'äx elspiin
nin!!;en dl\'icle rad med anotllik~piinningen , d . v, s. mot fö r
h;tlla11l1pt :\X/ OA, 

Har m illl i stillId l~ n [lentuLl med summa hela.--tningsim 
r edan s (reprE'scuterad aY d (~u 1l1c1ragna linjen ,AC) ökas 
anocL"iixelsvUnn ingen till AY J val'igenou1 "erklllllgs~ru uell 
blir projlor tionell t större och ~rtl('d es ä yen u [gång.-effekten 
-'lön e_ A v dia grammet framgfLr att man teo ret iskt Im n an
vlinda tinnu stö rre lJela s llling;; impedans (linjen AD)_ I prak
ti ken finnes emellel'Ud en vi ::is ~' rällS, Yid dIk en en ökning 
av be!a::;t lling:; impellanseu medför en min slming i utgångs
effekl en, 

En a n nn n fördel ho s ::>ändarpenloel en är dess " lO~',11 f~ir
sriirkuing- '[örm;J <>[L En mFket li ten illl11alad effek t ar hl!
räcld ig för u t .- l~' 1'11 in g a\" rörrt, _del. ' ä l' gn !lerströmmcn be
tyrlli o-t mindre }in ,'id vanliga ror och del:; erf?_rdl'aS .reln
th't SU1 tl p ii lagcIa an'll1itude r. Härigenom behO\'s mIDdrc 
hii" f rel,vensEörsti[I'l,nillg i de tidio-a1.'e s l eg-en, och anonl
Ilil~gen blir milldre 0('11 hilli"are, D enna för c!el ~r särskilt 
framtriill a nd e \'iel sä!1tlare föl' flygbruk samt Vlrl ma rilla, 
miliUira och pOl'tahla slationer, 

Siindarpentoden kan modulera s med mycket ][1" mod~,le 
rin "se.ffekt med hjälp u,- supressorgallrct. Inom et.t beg ran
sa!.'" f< piinningsomdde är den utgåend e högfrekvensströmme~l 
en lineiir funktiun av spiiuning-en pii s upre~sorgallret, va ]']
"'enom cn mycket god lll orlule ringskvalitct kan erh[llla~ ge
~()m llwc1ul el'ing- fl:1 fl et tiI gall!'r, )[cI.I PLI 1- g5 har E'n JU"
dul erillgf;grnd n\' 90 :"L !):; % el'h tlllit.' rn ed 11lll1iil'k t lj ud
kva li te t vid I~n u Uagen !1ög-frek,'cnseffekt a v 12 \Va tf:. ::;lJ
pre,' (lI'gallret hade diirvid en negatiV spänning av 90 . yoll. 
}'ig , ~ d -ar hur denna li\geffl!ktrnodll\(~ring, kan erh~ lla ~, 

Det kan möjli;.:ell \'unl av intr.~s~e att tIll sIat IllLm!1a 
l liig-!' ;} data fö r ~iindarpe lltoll eu PZ 1- 35. SOUl ticlignre 
nii;nnts iiI' det pt( ;15 wa tt.: rör \'id en l.llaximia nod.-' piin
uing a v .1 000 volt Liin g-den iiI' 180 mm och diam etern :;0 
I1Im_ Fal'lllingen är nmeriknll:sk s tandard sändarrö]'~fntt
ning m ed fyra s ti f t. Supressorgallret är a nslutet till r(.ir
fo t e-n ~ m etallhölje och anoden till E,n topl1kontakt'. 

Röret lwn nnyiinda s för tl' leg nlfHilldamå [ ner till GO 111, 

m ed en anodspiinnin:; a v 1000 ,'olt , varvid en utg,ln gseff,!k l 
av ca ,-O wa.tl e rI!rJll es. Vill 500 voUs o llodslliiuning el'h i.i lles 
25 wa tt. Vid HigTe vå gliillgcle r lll ft~tc anodspiinnin,g-en [' edn
('l'ra" enwrlan Rno(lstr t>11l ill CU ]llus hjiilpgnlle rslrlil1lIJl en (, j 
få l' ö\'CI'Sliga no milliampE'l"e, Yill H 111 nig-liill gc1 ~ir s:l lnnda 
lllaximia uorbpilllningen 800 volL 

(Wireks::! W orld, 17 a pril Hl36.) 
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Frdn läsekretsen. 

»Då det kan vara av intresse för Sverige.' sändarnmatö
rer att fii jJruva en siindarkopplillg för kortVtlg, som myc
ket am'ändes i fartygsraflios tationer, tar jag mig härmed 
j~ri)let n tills tlilla E'der el t chellla föl' eventnell publicering, 
Vel cgpnartade med denna lwppling tir fränvaron av anod
LI.ro~~·1 samt ~el1 ~]Jedella antennkopplingen, vilken vi.sat 
s ig ,'a ra ennstaenlle i sitt Slag; och är lämplig föl' alla kort
,'1'tg's iJanden, Yärden och anLlra uppgifter ,iro angivna under 
~c h emat, ' 

Ombord 1't detla fartyg, s/ s »Oscar Midling», finn s ill rren 
urdinn I'ie rör;;,lnc!are, lllen har jag s jiilv tillverka t en k~m
binel':[fl kort- uch Iångvåg"s~indare , Använder i densamma 
ett '['pI funken ny 158 och har nått synnerligen gocla resul
UtI'. nar så lunda flerfaldiga gånger haft telegraullltväxIing 
mer] GöLeuOl'g Radio från trakteu av Buenos Aires på 36 
meters vtlgliingfl. D etta tOl'o e be vi ~u den bifl)rrade lwpp
lingen f; s tora fiil'tjä ns ter. '" 

Jag hal' va rit lli.ir i sydn.lllf'rikans k kustfa r t ett par års tid 
och rlii ronde r ulivit i tiI If,il l at t kons ta tera, vilket s tort 
intre . e Eder tidning å tnjuter även ~; hur lång t borta från 
Sverige, Sålulllla ha nä s tan a mtliga radiotelegrafi tor på 
de ,' H~n ska fa rty "ell tiLlnin gell. D t ligger ju i t ~ I ografi . 
t(' ['[If[ ' ege t intresse att LtLlla :,;i!; il jon l' med nyheterua pa 
olllrfldet. 

Rio de Janeiro den 31 mar~ 1!l36, 
Olof R/Jden 

Radiotelegrafist.» 

Cl = 200 
C2 = 100 
Un = ~o 000 
C./ = O000 
e,i = .1 
H, = 1,0 

CIII . 

cm. 
Cli l. 

cm, 
ä. 1, ,liP' 

olul/.,(JOO 

Intressant kortvdgssändm'koppling, anviind vid fartygssta
tioner. G är en in llikatorlamplL m ed shunt och N t elegraf
'ltlfclvcZn. D n 'ri sade spcciella antellnkoppli'llgcn ger m.'inst 
.1 .5 o/Q större effekt i antennen, än då denna al1s1utes direkt 

tilt spolen. 

ANThJ:J ,-FÖRSTXRKARE. 
Fo rt~. från s id. 153 

före mollagaren. ant nnu ttng. sä ;1 tt de t heI n. bildar en 
kons t,gjol'cl antenn. :,;om iiI' lik\'li l'llig med en sta nd a rd utom
ltn snntenn. 'l'l'un ~fu rmatorn ha r primiirt 300 va rv och sekun
cUirt ::;0 nt"', lll eLl sekund,il'en mellan primurlinclningells 
brula hälfte r p il en »Ga rnl'olle»- eller II-kiil'lla, I cletta se
nare exempel fär Yflrj e mottagtll'e ungefär samIlla antenn

spiinninga r som om ,' Lterantenn en direk t vore ansluten och 
Hrudar l1ml e r praktiskt: taget samlIla fi' rh rl.lIand en, 

Ud kan anmUrkas. att (k n ovan ucs k rivna förs tärkaren 
icke går att använda föl' kort l'iig. D et bal' ju redan ,' id 
ontnniimll(\a fl'ek ,' ell~el' Hll'it förena t med " 11 vi ss s \' :i. l'ig;
het att .m niLgon niinHwiird fÖl's tiirkning, och vid kort\' ag 
sImIle Illan vara nöd~akad att anviinda rör med extra I1'tgu 
],apaciteter 01:11 i slörre antal. ]i)1l1 ell e rtid kan man ju vid 
korl. \', ll\' reda sig med en rela livt liten antenn och iir va ll 
!igen ej be~' vära d av sWrningar, linm med inomliuantenn . 
,'u rför lcort\1lgsmottagning "j är helt omöjlig för elen , om 
([," en hn~,',il'(l ej begfl,'a s ll1eLI annat än en kontakt till 
gelllPlI sn Il! h et~ a!l tennen, 

-TO. 

VOLYl\IREGULA'l'ORER. 
Forts, frän sid. 163 . 

D e biit'a vara tr:~ ellilldaele för att förbli kons tanta, I all
miinhet äro dp pås tiimplade ,' ärd na ej rikt iga n1ed till 
r,icklig noggranllltet, ,'arför ele mtJ"te uppllI 'it n.;; . Rar lllall 
ti llHiIle att ur ett , tÖl'l'e lager plocka ut lämpliga vli.rden, 
uura de fles ta uebö\'lig'a mots tåuden på detta 'ätt kunna 
köpas färdiga, 1Iotsf:ändpn under 100 ohm uro nog siikrflr c 
att sjäh' linda, Bästa s,i t tf't ör [ttt lind:t clem P.l en tunn 
~kinl a\' glimmer elle r preSSpal1. Hiil'igenom blir sj~i1 v in

duI{ t ioncn mycke t liten. Träden böl' \'ara ganska tunn, t', x. 
0,2 mm omspunnen konsrantan, 'l~ill pl'ee isiollslllots t~l\ld all
väncles vanligP!1 mang3 nin, m en denna fordl' a r särskilLl 
\'äl'm euehandling efler limlningpn filr att förbli oföränder
li g, End a na 'kdelen med konsLnnlan ilr des" höga termo
kraft mot kO'ppar, vilket i detla Iall ej spelar n' gon r oll , dels 
pl\ grund a \' att. YOIYlllkontroll en yanligeu a uvände föl' 
väx clspiinning, el els emedan någon llPl'vä1'luuing ej iiI' att 
befa ra, d[l enda s t myck et -'vaga s t römma r koullua t ill all
viiUllning, Genom kombination av dc f ärdigköpta mo tstå n
den meel lämpliga storlel,ar av t ill\'(c!r ka de, bör antalet be
hövliga motstaud ej bli a ,'.~kr:iek'lllde s tort. Då mo tsLlmden 
kan och bÖ'r göra små , blir ,' olymreglllat l'US dim ensioner 
ej alltför s tora. 

En på h,lr a ngiv et sätt till~' erkad volymregulator avsedc1 
för miHunelnwal hade vid kontrollering med kompen a tor och 
liks tröm en nuggrannhet fl\' 0,2 db mellan O och 20 db oeh e tt 
maximalt fe l av 0.6 dh vid 96 du, Vid denna, som var byggr1 
för 50000 ohm, a nvundes 54 st. Hllodmotstlind av :>otau l1arel
u tfiir3.nde och endas t 3 st, voro specie ll t gjorda. Kont'akt
knapparna 1'01'0 vanliga 1/4" mässil1gskruvar med »O~tllU

vuelen», och kun tn k tfjilclrarna ,'oro "'jorda av tre Pli var
andra lil.gcla r emsor av fosforbrons pI :. t . KOl1l'aI~tmots tfLllc1 et 
,'ar med denila anordning mindre ä n 0,001 ohm. 

P. R. MINIATYR. 
For ts. fr:1n si<] . 150, 

!igen anviinda en hel d l smi'tsnker ur sitt racliolager föl' 
densamma. Totala kostnad en översrig r ej ett par tio r, te
lefonen ej medräknael . ]~n hel uppsiittning batterier beting
ar ett pris av ungefär 2 kronor, 

P,'ov-ningsresultat . 
Mottagaren provades p:'! flera platser Inom och ut.om 

Stockholm, varvid tillfrt'dssWllande mottagning alltid kun
de erhållas, Vid lyssning nudel' promenad gjorde sig en viss 
mikrofolly erkan milrkbar, i det fots tegen blevo hörbara i 
t ,'Iefonen, Det t orde därför vara Himpligt a tt montera röret 
fjiidl'and e, vilket enlda t sker genom at t det inpackas i filt 
oell ej fa Lmon teras vid bIdan. Ramens ril{t'7er!;an gjorde, 
at.t ljuds tyrkan varierade allt efter som promenadril{tuingen 
ändraeles, men 'vårigheterna härutinnan lmnde ö,'erkomm:lS 
genom att ramens lä ge relativt kropp n juster ade. u:1go t, 

HelriirCanc!e :törning 'frih et vbalIe s ig mottagaren fslla 
'tora anspråk, Sålunda orsaka de fö rbifara llde bilar i regel 
in ga störningar, vilket ej heller va l' villltat. 'pft rYagllarna 
gjorde s ig duremot påmintn , m en endas t id l;)" ssning iuLill 
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linjen, varvid vagnarnas start och brolllsning kunde föUas 
fl era hållplatser bortåt. DjuI'shollllSbanan gjorde sig däre
mot pflmint på flera hundra lllete r :, av tä nd, sftvida ej ra
mell~ riktverkall utnyttjades, vill,et stundom kunde ske med 
gott res ultat. 

Av inlresse var en l'lIndfiil'd, SOlU företog, PLl främre platt
forlllen till en V(I""n på linje fyra , vur\'icl stömingarna vis
serligen _voro svlha men d ock ej ~'iirre iin a tt orden till ett 
p{lgåencle föredrag hela tide ll kUllcle uppfattas. 

FRAN V.:\.H'l' LABORATORIUM, 
F o r ts. fr:'Ln sid. 165 

gallerkontakten p:l r örh å llurCIl blir Sa kort som möjligt. 
Ledningarna till CB och CD börn nu:a lwrta. P å anodsidan 
eller, 0;[1 mun fl vill, på detektorns galler-' ida, böl' ledning
en från L3C2Ca via Cs och R4 till detektorns guller vara så 
kort som möjligt. Ledningen från detektorns anod till hi-dros
seln bör skärma. Ledningarna till C. böra va ra kortu även
som de 'till ClI. Ledningen frfLn deteldOl'n k a Lodkontakt bör 
genom ett hlIlomedelbart intill rÖI'h[llla ren gä upp i detek
torns ski.irmbox, så att minsta möjliga Hingd av denna led
ning kommer på cha ssie ts undersida. 

Om hf-steget är os tabilt, inverl-ar detta oföl'(lelaktigt pä 
I1terlwpplingen. Id ealet är cn mot tagare, där detektorn går 
i sviillgning utan alt b f-s teget följer med. Först u:'\. lmn 
man få en eftersläplling fri och effektiv återkoppling. 

I~ n omläggning a v ledningsdragningen vid den undersökta 
mottagaren i enlighet med ova n angivna riktlinjer medförde 
en mycket tydlig förlJli ttring av mottagaren· funktion. 

...f. l erkopplingen.. 

En mottagare som denna är till myeket hög grad beroende 
av återkopplingen. En effektiv I1terkoppling ger stor käns
lighet och höjer dessutom selektiviteten. Man kan uppställa 
två olika fordringar på återkopplingen: uen skall fungera 
så, att uetektorn gtlr i svängning mjukt men ändå bestämt, 
och vidare skall inställningen vill svängningsgrän. en ej 
vara a lltför kri t isk. D et sena re va r vid den provade appa
raten fall e t , dä å te rkoppling poten t iometern Ra var kopp
lad enIi" fig. 1 (nr 1, 1935) . en betydligt finare reglering 
erhölls, då mellan R7 och Hs kopplad es ett fast motstånd 
på 30000 ohm (eller R7 l,an öka ~ rill 80000 ohm) och mel
lan Ha och minus ett mo tstå nd på 10000 ohm. fu ger näm
ligen da minclre spälllling,;iindring per g rad vridning§vinkel. 

Ett m ycket förargli "" t å terlwppLiug"fel är tjut på sväng
ningsgl'änsen. Detta f I förefanns vid deu provade motta
garen oeh botade genom att ett motstånd på 0,2 megohm 
shuntade över lf-dros eln Dn. (HIO yar utelämnat vid denna 
apparat. Drosseln bestod a v en If-transformator med serie
kopplade lindningar.) 

VOlymregnlatorn H3 påverkar till viss grad återkopplingen. 
Om elen senare är ins tiilld nära svängning 'gränsen, går de
teldurn i sviingning, d!i Ra nides mot minimiläget (ljud
styrkan reducems). lb bör ya ra lind ir ; i anna t fall blir 
regleringen av ljUd, tyrkan ojilmn. (Hela r egleringen kum
mel' Vå en liten del a v pot ntiometern .) Vanligen har man 
volymregulatorll fullt pådragen och reglerar ljuu tyrkan med 
återkopplingsratten . 

Motta garen är nu, utan särskild trimning av hf-steget, 
ungefär lika kän slig som »Kort.vägstrean», beskriven i före
gående nUlUmer. Vid -tt tillfälle kom Hom på 25 m in pli 
högtalaren med en s ladd pli endast en halv meter som antenn. 

W. S. 

INSPELNINGSAPPAR i'l' 
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stöder lagret 2 genom a t t \"ara fastsluU\'at mellan klam
mern 4 och en kraftig stålld :lre, som ä r fH s t i lådans bak
sida. 

Växellåda II tillverka' :lY plywood och lillllllns eller skruvas 
samman, sedan alla erforderliga hål upptagits i trät. Fram
sidan göres löstagbar, s: att man kan jus tera utväxlingen, 

POPULÄR RADIO 

ViixellIjulet 15 iir tilll' e rknt aven 40 mm ebouitbult, som 
tillsvnrvas enligt fig. 3. Hjulet får inte sl,eva, nilr de t blivit 
fas L a tt Il'1 ax eln , ty då bli spåren på skivan ojämna vid in
spelningen. I centru m på bjnlcts plana sida göres en urtag
ning med en diameter ay ca 15 mm. Den skall vara ett par 
mIll djup, ,å att gl1lmnitri , "an J4 g,h fri. 

Axeln 12 är 4 mm grov och 85 mm läng. Nedre änden av
svarvas, ._ii att den passar i la"re t 17. Hål borras föl' ett stiH 
25, som indriv es i axeln. I ett 5 mm grovt maudrillrör UP[J
sågas eH 1 mm bred skåra, som fig. 2 oell 3 visa, Rörets längd 
och stifLe ts liige på axeln får utpro\'as Yid hopsättningen. 
Röret 27 skall kunna förs kju ta s i ax.elns längLIriktning, så att 
stifte t 25 kommcI' att gå irörels ·kåra och såledcs tvingar 
röret att flilja axeln i dess rotation, PlI röret 2'7 fastlödes 
ett par ringar , lillverlmde av 6 mm mandrilJrör, e tt på varje 
s iLla om " u lllUlitri ~nll. illtt pur liknande ringar fa stlödes så, 
att ett spå r HY drygt l mm bredd Wmnas, vari vlixelföraren 
13 sedan slmll inpassas. Gummitrissan 14 avskäres aven 
() 111m grov gUHIllIi slang. Enklaste sättet att få jiimna l-anter 
på den lir a bi: lri.i upp en bit ::t v sln_llgen på ett 5 mm grovt 
rör , som sedan insiittes i en viixelborr, och med en vass kniv
s peLs a vs L{är mun gUllllJlislallgen, under: det HIan h ter röret 
rotera. Liimpliga"te bredd på gummi t ri ' ~an lir 2 mm, Nedre 
delen a~- röret :n är avfilat i spiral. för att s tif te t 25 liittare 
skall [{unIla gripa tag i röre t, om de t sIwlIe föras f ör högt i 
noIliige t. l övre änden a v ax eln 12 fas tsl,ruyus en stoppring 
10, s om hindl":1r axeln att förskjuta för långt uppåt. 

Lagerbrickorna H och 17 «öras av 2 X 20 mm bandmässing 
enligt fig. 4. I lagret 17 borra ' två s tycken 3 mm häl för 
axlarna, i lagre t 11 ett 3 och ett 4 mm ,bå l. Det streckade 
hålet i figuren gäller alltså lagret H. 

Axeln 12 drives aven böjlig axel från skivtallriksaxeln . 
Den böjliga ax eln finnes att köpa hos l,'jiiderfabriken Spi ros 
Aktiebolag, A'·beturegatan 33 A, Stockl1Olm. Längden kan 
nU'a 340 mm och grovleken 4 tum. Vid rekvisition skall upp
givflS, att den skall am'undas för vunsterurift. I\ledbringarna
8 och 9 tillverkas av miissing, som fig. 2 visar. De fastlödas 
i var sin ände a v den böjliga axeln. Nedre bål t i m dbringa
ren 8 borras så stort, att den gå r Pll ' toppbrickan ' ~lxelände. 
Stoppbrickan, SOlll ID 'cttölje r molorn, är Yänstergängad på 
skivtallriksaxelns Lopp och har Lill uppgi ft aLt 1asth· Ila ski
van under inspelningen . 

Växelförarens axel 26 är av 4 mm rundmässing och ned-
8\-a1'\' a s t ill 3 mtn i bägge ändar. Liingden avpassas så, att den 
~itler sladigt mellan lagerbrickorna 11 och 17. Ett 5 mm man
c1rillrör avsItgas till 85 mm HLngd. Pil ' detta rör fastWfles en 
13 mm grov mässiugsring 24, och på dennas liveri;ida lödes 
viixelföraren 18, som är av ett stycke stälbanJ, JOXl mm. 
(Se fig. 3.) Urtagningen i änden på växelföraren skall nog
grant passa i spåret på röre t 27, utan att hindra dess rotation. 
Alla rörliga delar i växellådan smörjas med något lämpligt 
f e tt, så att axlar och rör gå lätt. 

För växelspaken 19 borras ett 11ft! i ringen 24, dur den 
sedan lödes fast. Spaken gå r ut genom ett hål i lå dans siua, 
där en hricl{a 28 fastskruva s f ör at t s tyra den. Genom att 
flytta stopvringen 18 på axeln 26 kan s pill·bredden på skivan 
regleras. Styranordningen är utförd för inspelning inifrån 
och utM, som iiI' det vanliga, lllen geuolll ntt göra en del än
dringar, stL att gommi tl' iss l1n kom mer att driva deu övre 
delen a\" ,-äxelbjulet. kan ma n gra \' era utifrån ocll inåt i 
stället. 

Viixellfldan fa 'thålles med en 3/16" kmv 20, en l'l1lld gum
miplatl'a 21 och ebonitplattan 2 och slutligen en vingmutter, 
som tilldrages s: hå rt, att \'äxell å dan står s tadigt prl verk
plattan. H 1'tl e t i verkpla ttan tilltages så stor t . att styrspin
deln kl1lL ins tiiIla ' i rätt liige över skivtallriken. • 

Som graverdo a användes densamma som var omtalad i 
Populär Radio nr 10, 1935. Gravertiosan ful' på- eller avlastas, 
,beroende på skiymaterialets hårdhet, d. v. s. nåltrycket får 
a vpassas efter ski vsorten. 

Slutligen Skall framhållas, att skivtallrikens vikt lir a v stor 
betyc1else , för resultatet. En gjutjärn tallrik är sålunda att 
föredraga framför en a v pressad pIh l. Vikten bör vara minst 
1/ 2 kg, gärna 2 fl 3 kg. Den sistlliimnda vikten kan uppnus 
genom anbringande av bly p{[ skivtallrikens undersida. Denna 
utviig torde även kunua anlitas vid tallrikar av pressad plåt. 

Nordisk Rotogravyr, Stockholm lJIS6, 
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inspelning sDlotor 

for 

graDlDlofonskivor 
se artIk:eln si dan 157 

GeneralagenJer {ör Sverige: 

Akfiebolagef Nickels &: Todsen 
T e l. 1088 19 Stockholm C Tel. 10 1610 

PRISER, wing Junior - 40 watt - 155, 
Swing De Luxe - lIO watt - 239, 

ÖKA EDER OMSÄTTNING! 
V i söka drjftiga r~presc ntanter p~\ ett fl crtJ. I 
pl.1 tser för sommarens sto ra:nyhet, vindmo tonl 

Swing 
Den idealiska lös. 
ningen ;w stugor.. 

nas belysnings 

problem. 

Swing J[ bill ig i inkö p. 
med kostnadsfri 

dri ...kr.1ft - vinden . 

vad man IJnge glit 
och väntat på! 

i dag ensamförsMjaren 

Ingeniörsfirman 
LINDBERG & (:0 
Jakob.bergsgatan 33, Stockholm 

10 5092 
Tt:leg ramJd rtss: Elwko 

Swing :l rbetar 

Swing J r 

Tillskriv 

för Sverige: 

Telefon' 

7\[å'r Ni läst 
detta nummer, visa det 

då för Edra vänner som 

ä ro intresserade för 

RADIOTEKNIK 

NYTT! DETEI - FILTRON NYTT! 
Den förlustfri a rcjektorantcnnen som skingrar störn;nJ:sdimman , 

Lämpligt försäljningsobjekt under sommarmå naderna. 

METEI-MÄTRUR 
Mäter motsUnd och kapaciteter och kontrollerar utstyrningen hos 


mottag.ut! och för stärkare. 


Ett ide.l li skt universJlinstrument för radioservice . 


PROSPEK T PÄ BEGÄRAN FRAi'CO 

Ing. Eric Andersen • Radiolaboratorium 


GasverlCsgatan 27 Hälsingborg 


Passa på tillfä llet ' 
att köpa billigt . 
Endast mindre kvantiteter återstå uu 
a, "arorna i realisa tionsli tan. 

Kondensatorer, 10 st .orte rude ............... kr . 1: 
Motstå.nd, 10 t sorterade .. ..... .......... » 2:
Ferroca.rlspole, 22 000 m » 4: 75 
Nättransformatoo-. Prim. 110--240 V , Sek. 

2X 300 V, 80 mA, 2X 2 V, 1,5 A, 2X 2 V, 
l) A med lwpplingsli t .. . ....... .. » 9: 75 

Variabel kond. ILlfti olerad50o cm .. . » 1: a5 
2·gangskondensator, liten modell, matchad » 4: 50 
Sildrossel, 1 500 ohm, 30 mA .. .. ... . ........ .. » 1: 85 
Voltmeter för likström o. \'i,ixel t l'öru, 0--6 

V, 240 V, helt i bakelit .. .. .. .. ...... . » 6: 50 
Kondenslttorblocl[ H ydra, 500 V, 4 + 3 + 2+ 

1 + 1 + 1 + 0,1 ,ttF . .. ...... .. » l: 75 
Automatisl[t åSl[skydd .. .. ... ... . » 2: 75 
l'icl[·up i brun bakeli t . ... » 5: 50 
E lektrolytkond. .ttJ<" 500 V ....... .. ...... .. » 2 : 25 
Elel[trodyn. Högtalare, 220 V lil{ström, 

kondiam. 22 cm ..... » 5:
m. m. 

Rrllli sa tionslistnn sii nde. gratis . Begiir vå r stora Radio· 
katalog över alla sla~ s radio delar, ndilinst r ument etc. 

RADIOKOMPANIET 
ODENGATANG6-AVD.P 


Tel. 32 20 60 S T O C K H O L l\f Tel. 313114 

Ledande specia lfirma 


Störsfa sorlez';ng - FörmJnligasfe priser - Fö rst m ed nyh eter 

http:Motst�.nd
http:mottag.ut


Förstklassig radioservice 
förutsatter fullgod instrumentutrustnmg! 

Endast det bästa är gott nog för Edert provrum. 

Vi föloeslå komplettering med: 

We-DA 238. Universalrörprovare 
för europeiska och amerikanska rör. 

Mätning av: 1. Alla förekommande rörtyper , med och utan stift även 
hexoder, oktoder, duodioder, binoder, allströmsrör. 2. Anodström. 3. Branb 
het, inre motstånd genomgrepp. 4. Mot stånd och Kapacitet. 5. Spänningar 
0- 300 Volt. Vakumprovning. - Ma rknadens mest fulländade l'o'rprovare! 

.;... ~, ':' 'I
p \ -- " ..Prov'instrument Typ PA, vridspoleinstrument Vör likström. ~" • '!~'" 

0-6,0-60,0-600 mA, 0-6 A. 0-6,0-120,0-600 V. Strömförbrukning 2 mA.' 'Inre motstånd 1IIiiaI-,500 ohm/V. Motståndsmätning 0-100000 ohm/4,5 V mätspänning. Spegelskala, nollkorrektion , ~ 
Universalinstrument "Univa" 

'-, @ ~ Vridspoletyp med likriktare,omk.,bart för lik. o. växelström, inbyggda motstånd och shuntar. ~ 
Mätområden: 0-6, 0-60, 0-600 mA, 0-6 A, 0-6, 0-120, 0-600 V. Spegelskala. 

~ 

\' 
PA-Univa 

Begär specialbroschyrer! 

Elektriska A.-B. 
I 

SKANDIA 
Göleborg - Malmö - Nässjö - STOCKHOLM 3 - Gävle - Karlstad - Sundsvall - Umeå 

••
POPUL.lR RADIOS' 

Prenumerimfer 

under l :a kvar. 

talet i år er

hålla. del 2 för 

35 ••ore 

RAD ·EX KON 
Del 2, omfattande bokstäverna B och C samt början på D, 

utkolDlDer i slutet av juli 

Detta lexikon, som är det , första i sitt slag i Sverge, lämnar 
förklaring på alla radiotekniska ord och uttryck. 

Ingen amatör ' eller radiotekniker bör sakna denna värde~ 
fulla uppslags bok. 

Utkommer med en del varje kvart~l. 

Priset för del 2 a.v Populär Radios Radiolexikon är kronor 1.50. 

Xoruisk Rotogravyr, Stockholm ln3a. 


