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Det finns ingen »fysf säson~» 
för den som säljer resemottagare ! 

Vår nya 
Skandia Reseradio Modell 38 
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Luma-radion hörd i England 
Dr Siljeholm meddelar, all Luma ' ultrakort vågssän

da re enli gt ingången rapport avl yssnat s i England den 
23 och 2,~ maj. Den ena da gen hörde signalerna vid 
2-tiden pa em. och andr.a dagen vid ID-tid en pli fm. 
Signals lyrkan var R" och mottagning va r möjli g under 
en ,tidrymd B I' ca 5 minuter. Den använd a uIJparaten var 
en 3-rörs med avs tämt högfrekvenssteg. 

Vid i Sverige företagna prov har man konstaterat, att 
sändarens r äcb idd är minst 6 mil. Dotta gäller mark
vågen. Signalerna höras bra i Si gtuna och lsik. Nägo t 
söder om Upp"ala kunde de mottagas med en antenn pa 
ca 8 meters höjd över marken, men i Uppsala ha de ej 
hörts ä nnu. l Södertälj e böra de vara hörbara och över
huvud taget p alla platser inom en cirkel med ex 
mils radie, uppritad pa kartan med Stockholm som 
medelpunkt. 

Här finns det möjli ghet för experimentintre erad e 
amatörer a tt sä tta rekord i ultra kortvågsIllott agnill g. Alla 
motta~ningsrapport er äro välkomna. p , sista tiden ha 
även prov ändningar från polisradion förekommit. I detta 
n umm er omtalas hur man gör en provisorisk muttagare 
för Ll.lma-signalerna. En sådan apparat lämpar sig ut
märkt väl för exp eriment. 

Jtdi---1l1tgusti dubbelnummer. 
Liksom föregående år bli numren för juli och augusti 

sammanslagna till ett dubbe[.nummer, oum utkommer 
omkring 10 au gu ·ti. Lösnummerprioet blir kr. 1:  . 

f.lTERTRYCf( AV ARTIKLAR HELT ELLER DELVIS U T AN ANGIVANDE AV KALLAN FORBJUDf.T 
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Tl'levision i Aush·lllien. 

D ' l australiska rundradiobolaget ämnar inom kort an

ordna televisionsutsändni ngar. Den första stationen skall 

byggas i Sydney. Man konuner att tills vidare nOJa sig 
med en liten s tation, va rs anläo-gnincyskostnad icke får 

överstiga ] O000 pund. 

Ryslm »Pol-stationens» radio
telmisl,3 resultat. 

Under de ryska forskarnas vistelse på isbl ocket utsän de 

deras 20-wallstatioll l 555 radiulele"ram och över 1 000 
väderleksrapporter, 'ammanlagt över 75000 ord. Ström 

för laddning av ackumulatorerna erhölls av den ständigt 
konstanta vinden.' kraft (vindmotordriven generator ) . 

Man .hade alltid tillräckligt med energi för att kunna 

sända fyra dagliga väderleksrapporter. Från den 21 maj 
till den 15 j anuari stod expeditionen i oavbruten förbin

delse med Rudolfsön på våglängden 56 meter. Från detta 

dalum kunde forskarna träda i förbindel se med den nor

ka ()n Jan Mayen P' långa vågor. 

Sexton ;;00 kW sända.re i 
U. S. A. 

'led anledning av ·den stora fram cyång, som 500 kW 

sändaren WLW i Cincinnati (Ohio ) haf t, meddela r Fe

deral Comlllunica tions Commi sion enligt eLl nyligen of

fentli ggj ort hesJ.ut aLt ytterliga re 15 sLationer skola givas 
samma effekt. Det gäller föl j ande sändare: 

WJZ, Boundbrook (New Jersey), WGY, Schellectady 

(New York), WOR, Newark (New Jersey), WHO, Des 

Moines (Iowa ), WGN, Chicago (Illinois) , KDKA, Pitts

burgh (Pennsyl van ia ), KSL, Salt Lake City ( tah ), KFI 
och K rx, Los Angeles (Californien) , WSB, Atlanta 

(Georgien) , WSM, Tahvill e (Tennessee), WJR, Detroi t 

(Michigan), \VBZ, Boston (Massachusetts ), WOAI, San 
An tonio (Texas) och WHAB, Louisville (Kentucky). 

Den styrka , som flertal et av dessa stationer hittills ar· 
betat med, uppgår till 50 kW. 

Nordpolen - idealet (ör ama
törsändare. 

IToskva-tidn ingen Pravda offentliggör en artikel av 

Ernst renkel, radiotelegrafisten på ryska »Po!stationen», 

i vilken han i begeistrade ordalag uttalar sig om de idea
Ii~ka förJlållanden , under vilka kort vågsradi oJl arbetar 

där, fj änan fr rm hi ssa r och andra st()rande, lII ode l'llu ill

rälLningar. Med sin 20 W 3-rörs&ändare lyckades Krenkel 

sätta sig i förbindelse med s tationer över hela världen. 

Sedan hans anropssignal» Upol» blivit känd, regnade det 
formli gen anrop från alla håll och kanter. Den första 

förbindelsen kom till stånd med en norsk amatör, och 
efter honom följde i rask takt amerikaner, fransmän, hol

lalldare, eng Ismän, belgier, iraner och tyskar. En mycket 

ängslig racliovän i Hawaii måste Krenkel dagligen lugna 
-för isens beskaffenhet. Tre gånger fick man förbindelse 

med Australien. Särskilt goda voro förbindel serna med 

Amerika, där man ju privat förf.o ga r över relati vt s tarka 

sta lioner. Där gick »Upol» så att säga från hand till 
hand. ästan va renda förhindelse bad vid slutet av ett 

anrop att Krenkel kulle sätta sig i förbindelse med en 
av hans vänner, som länge vräntat på en signal från Nord

polen. nder loppet av tre timmar h ade man vid ett till

fälle int mindre ~n 11 förbindelser med Amerika. 

Italiensl,3 provsändningat· på. tre 
nya vågläugder. 

Sedan någon tid pågå dagliga försökssändningar från 

den nya kort ågssändaren 12 RO i Prata Smeraldo på 
våglängden 19,62 meter (15290 kHz ) .och 19,7 meter 

(15230 kHz). Sändaren är också berättigad ' abt arbeta 

på en vågl ängd av 19,78 meter (15 170 kHz). Provsänd

ningar äga dessutom dagligen rum mellan kl. 19 och 

22.30 mellaneuropeisk tid ·från den nya p å Monte Mario 

upprättade stationen på våglängden 6 mete r (43 500 kHz ). 

1'idningstrycl,cri i hemmen. 

I . S. A. pågå för närvarande experiment med distri· 

hution av tidningar per kortvågsradio. Hittill s ha föl'

söken ägt rum efter det de dagliga programmen avslutats, 

från tiden mell an midnatt och klockan 6 på morgonen. 

Överföringsapparaten arbetar efter 'amma principer som 
den fö r omkring 10 år sedan uppfunna »Fultografen» 

uppkallad efter s in uppfinnare, Fulton - med vilken 

man då lyckades överföra bilder, fingeravtryck o. s. v. 

och som på sin tid väckte stort uppseende. Även de be
kanta »Bel inogrammen» räknas till detta område. Den 

nya apparaten kan anslutas till vilken radioapparaL som 

helst. Då kostnaderna ännu så länge äro ganska höga 
man räknar med minst 125 dollar - bedrivas utsän!l

ningarna hittiII endast som försök. Så snart denna nya 
r,' orts. " s\ el. 121 
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Fram för högre grammofon- och radiokultur. - Hänsynsfull 

aktion gör ofta god verkan. 

Snarl är sommaren här med ina många behag 

och obehag. Till de sistnämnda hör grammofon

och högtal arpl:1g-a n. Den har nog lindrat någo t 

sedan det b lev lag på alt man ej fick slöra sina grannar 

med högtal arm u ik. I lutet a förra ommaren f i k en 

person i Mal mö böta 10 kronor fö r att han överträtt 

denna lag. T roligen f i n n~ det 'fl ra sådana fall. 

Emell ert id är det m ånga ~om fö rorsaka dyl ika stör

nino-ar, lllan all de själva vela om det. De moderna radi o

a ppa ralerna giva så stor distor lionsfri utgångseffekt, att 

lilan ej t ycker det är så larkt, även om man har ganska 

stor l j ud ~ t rka. - Den stora effek ten h os moderna radi o

rnO llagare är ju egentligen en kraftreserv , om endast 

skall anlitas vid fort is imoställ ' na i mu -iken , m en m ånga 

människor tycka tro att ma n skall taga ut å mycket 

' om gå r ur apparaten. - För att under alla förhållanden 

vara . äker på att j störa fler än granna rna över och un

der och på sidorna, bör man därfö r stänga fönstren, så 

snart man vill n j uta av radio· ell er gram mofonmusik. Det 

ii r de öppna fö n tre n på sommaren , som göra högtalar

plåga n. P å vin l rn har m an vanl igen ej s , s tort obehag 

a v 0Tannen radio. 

- tan a tt länka på att man kan löra någon öppnar 

lil an om ommaren fön tret, medan man spel ar r adio eller 

grammofo n. Dö a personer vrida upp volymkontrollen, 

lill s de själ va höra bra, och lj udet bl ir kanske yLLe rst 

tö rande för andra. På detta sätt k unna el jest ytterst hän

synsfulla människor sig sj äl a ovetande vara till för ar 

gel fö r and ra. 

Blir man störd , så gäller det för t alt utröna, va r ifni ll 

störn ingen Immmer. Om den kommer ini fr ån huset, t. ex. 

genom v ägga rna, kan man lätt avgö ra , f rån vilket håll 

lj udet härrör. Kommer det in genom golv eller tak , är det 

emellertid i vanliga fall svårt att utröna, om man be

finner :sig över eller under störn ingskäll an, men lutar 

man huvudet, att en tänkt linj e genom buda öronen 

blir ve rtikal, går det bra. Kommer lj lidet utifrån, får man 

förs~ka lokalisera slörningskäll a n, eventue ll t m d l ·dnin rr 

av de fönster, som stå öppna, om dessa ä ro få. Tn OJl1 e ll 

storsta-dskvarter, där gården ·omgives av h u p å alla ido r, 

kan en enda radi oapparat i närheten av ett "ppet fön ler 

åstadkomma e tt infern aliskt oväsen. Bäst är om några 

hyresgä ter, om bl i störda, slå sig till samm n och göra 

en hänsynsfull l'azzia i hela kvar teret. Alt få l ugn t och 

fri dfullt på söndagar och kvällar kan vara värt mer än 

så. Viktigast är a tt man uppträder ytterst hänsyn fullt 

och vädjar ti ll sina medmänniskors b ättre ja·p". Ytterst få 
människor ställa sig då oför stående, och i sådana sär skil da 

fall kan man vända si o- li ll hälsovå rdsnämn den, 'om på 

gru nd\,al av den ovannä mnda lagparagrafen h ar be f g n· 

het att ingripa. 

Det fi nns även andra -tö rningskällor än gra mmofon r 

och radioapparater. En sång- eller mu ik lev, om ö ar 

skalor dag ut och dag in, kan göra till va ran nä tan ou t

härdlig för sina gram;ar . P rofession-eHa musiker, som 

öva hemma "ro j mycket r oli o-are all h öra pa. Det mi n La 

man kan begära är a tt vederbörande h ?tIl a fönstr n stäng

da, medan de öva . 
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all vändning av radion blir populär, torde det h lott vara 

en tidsfråga, när framställandet av apparater i större 

skala till överkomliga priser kan p åbörjas. Redan ha 

15 stationer erhållit till stånd att u t~ända dylika tidnings

facsimil, så att mall nu möjligen inom en icke alltför av· 

lägsen framtid kan räkna med all varje radiol)' nare på 
morgonen finn er in tidning fix och färdi IT tryckt vid sidan 

av sin radioapparat. 

Den räntade fralllJllal'sdwn ute
blev. 

I eLt tämligen påfallaude motsatsförh ållande t ill de 

optimistiska uppgifter, som allmänt cirkulera 0111 tele

visionsverksamhetens fram gångar i England, s tår en just 

offentliggjord årsberättelse från Bairdcbolaget 0111 verk

samheten för det kalenderår, som ut cr ick den 30 juni 1937. 

Det heter i denna rapport: 

»Trots Mt B.B.C:s televisionssändare i Ale andrapalat

set varit i verksamhet i över ett år, blev allmänhetens 

eherfrågan på tel,evisi onsmoHaga re icke den viintade. Vad 

orsaken härtill kan vara, undandrar s ig sällskape ts be

dömning, men ett faktum är alt affärsutvecklingen p å 
delta område starkt hindrMs häri genom.» 

Branden i Kristallpalatset, varvid Baird-bolagcts labo
ratorier och verkstäder ödelades, framkallade blott ell 

övergående störning av rörelsen. De ' genom branden för· 

orsakade skadorna ha helt täckts. 

]<'öl-bereilelser för h'levisioll i 
Ryssland. 

I några byggnader i Schabalowsk (Moskva ), vilka grup

].lera sig kring ett 150 meter högt torn , inrättas för när

varande den första ryska televisionss tationen. E tt sy tem 

med 343 bildlinjer -skall komma till användning. Bildytan 

blir 14X 19 cm. Telev i s i on~studion upptar en yta p å 300 

kvm och erbj uder plats för 100 uppträdande p ersoner. 

Den utrustas med en automatisk luftkonditionerin"sanlägg. 

ning, vilken bl. a. h åller temperatur och luftfuktighet kon

stant. Detta är den första anläggningen i sitt 51ag i Ryss. 
land . 

Dt'n nya IwI"1 vligGsä ndal'en 
Wien. 

Antennanläggningen för den nya österr iki ska 50 kW 

k or tv ~l gssändare , som skall byggas ea 30 klIl öder om 

Wien, blir i siH första utförande en i alla riktnin ga r lika 

krafti gt stralande antenn, som b ygges på ett 60 il. 70 m 

hö"t , fri ~ tående j ärntorn. Antennen utgöres a v eH med 

koppar överdraget hillmetall r ör, \ ars längd allt efter den 

an vända våglängden mellan 4, och 12,5 meter kan varieras. 
. S ta ti onen skall enare få L1 riktantenner, av vilka det ena 
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paret ~l r riktat öve r l':nglaud mot N ordalllerika, del andra 

paret mu~ Sydamerika. D varj e riktantenn genom en 

relati vt enkel ändring även kan arbeta i rakt motsatt rikt

ning, kall stationen även kunna arbeta mot Orienten, 

respekt ive Ostasien. 
Våglän lTderna för denna nya slation, vilken i bäMa fall 

kan tas i bruk i mars 1939, bl i 4,9,4. ooh 25,42 meter. 

Skulle senare ytterli gare å rrlängder tillkomma, måste dc 
läggas mellan gränserna J5 och 50 meter. 

Sämla,I'e!'Öl' fÖl' ,h·iU. av smält
IIgna~·. 

Vid Philip~' laborat'orier i Eindh oven har ma n fram

ställt en högfrekvensugn , som drives från en krafti g rör

oscill a tor. Ugnen består aven degel , r ymmande 12,5 liter, 

som är placerad i en " tor spole. Den 20-varviga lindningen 

ulgöre" av ett kopparrör med rektangulär sektion och 

bruttodimensionerna )2 ,5 X 25 111m. Röret genomfl ytes 11 

kylvatten. Spolen är -sarnrnankopplad med ett kondensa

torbatteri och det hela utbilda t till en svängningskrets, 

som matas av Philips' största, vattenk ylda sändarerör , 

TA 20/ 250. Materialet i deae!n upphettas genom de viI" 

vels trömmar, som däri induceras fr ån sp olen. Degeln kall 

fr an oscillatorn upptaga 250 kW effekt. Frekven en kall 

med hjälp av k onden atotbattei' iet varieras in om området 

6000- 17000 Hz. 
Fördelarna med rörosc illatorn ge ntemot rote rande ge

Ileratorer äro dels att frekvenseA automatiskt hlir reso

llanskretsens egenfrekvens, varigen om lednin O's förlu ster 

III. m. nedbringas, del" ock att frekvensen utan svåri ghet 

kan regleras, vilke t kan vara av värde för det fall man 

under gynnsa mmaste betingelser önskar kunna smälta oli

ka slag av material. 

Televisionen t Tysldanil. 

Iordningställande t av de nya lokalerna för Berlins tele

visionssändare p ågå r nu som bäst. I den . först fä rdig tällda 

stora sändarsalen skall man i vår börj a u tsändningen av 

bilder med 441 linj er. F ör närvarande a rbetar man med 
den gamla sändaren med )80 linj er. 

i'l'Ia.n:oni-medaljen till Byrds 
radiot elegl'afist. 

Vid årsmöte med» Vetera n \Virel ' " 0 Opera tors s30c.ia

tiOlI » i l\ ew York utde lade David Sarn off, p residel}t i 

Radio Corp oration of Am erika , lVIa rconi-medalj en till 

löj tnant Carl O. P eter,;en, SOI\1 tillhörde Byr-rls bada ~yd

l-l olsexpeditioner och som ull de r obeskrivliga svå ri gheter 

upprätthöll radi ot j änsten. Cerelll unin vid överl ilmnandet 

av medaljen överfördes öve r l\BC :5 bl å sändarnät. 
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Kärnformer ' som användas i m oderna radioappa rater 

Av ing . A. F. Feichtinger. (Elektriska A.-S. Siemens, Stockholm.) 

S	som i för gaende artikel påpekades användas 
numera järnp'ul v r pola rna allmänt inom radio

i ndust rien, dlt de t. o. m. i at sig överträffa de 
förväntnin crar man täll t pe d amma.1 Detta är b1. a. 
lack vare spolarnas utomordentl iga e1 ektri ka ca n kaper, 
dera må dimen ioner, den minskade trådåtgången, den 
förenklade monterin cyen och möjligheten att snabbt och 
effektivt verkställa, tri mningen. Följden har blivit ett 
ständigt stigande beho av kärnor för olika ändamål, 
varigenom ett 'f1ertal nya kärnformer hava skapats. 

Beroende på det erforderliga godhet talet kan man sar
skilja tre olika utföranden: 

1) halv 	luten r sp. sluten form med högsta godhetstal, 
2) 	 kärnor med fl äns med medelstort g dhctst.,t1, 
3 ) skruvkämor och cyl inderkärn or med normalt god

hetstal. 

För alt un.derlätta valet av lämplig kärna för olika än
damål h ar här nedan gj orls en sammanställn ing av de nu 

F. Feichl inger : »Jäm pulv rspolar för radioapparater», Popu· 
lär Radio nr l O, 1937_ . 

brukliga kärn typerna. I denna återfinnas de viktiga te 
data, såsom induktanskonstant, maximal uppn d ig induk
tans vid olika trådsorter amt godhetstal vid olika fre
kvenser. Även finns uppgift om hur stor variation a\' 
induktansen som kan åstadkommas med trimskruv eller 
trimskiva. 

Induktanskon ' tanten eHer, som den o·fta kallas, kärn· 
konstanten omtalades i föregående artikel. Den möjlig 
gör ungefärlig beräkning av varvtalet för viss önskad m· 
duktans. 

f:, l 	 % Ll L ~o 

.... ~ 
-- /nslrrllv -cl.'. 

Fig. 1. Exempel på trimningskurvor. Till t;änster kurva fur Ii·kärna, 
till höger för bu.rkkärna. Längs den horisontella axeln är trill/
skivans resp. trimskruvens läge angiuet, längs ,len vertikaLa axeln 

induk tan sändringen i procent. 

I POP' 
Sveriges enda radiotekniska facktidskrift 
Radiofackmännens och amatörernas speciella organ 

• 	 Är sa klig. ,ederhäftig och opartisk • Avhandlar 1 fo rm av populll.ra konstruktioDsbe
skrivningar den praktiska tillämpningen av nya 
konstruktionsprinciper .• 	 Utkommer regelbundet den 15 va rje mA.nad 

• 	 Ger amatören u tförliga beskrivningar över in tres
• 	 Innehåller tekniska beskrivningar över goda kom san ta experiment och apparater inom radions och 

mersiella mottagare nll.rbesl ktAde områden 

• 	 Avhandla r alla nyheter på radioområdet• 	 Deskriver på ett lll.ttfattligt sll. tt nya uppfinningar 

och principer 
 • 	 Är den idealiska amatörtldskritten 

• 	 Innehåller det minsta möjlip av teoretiska ut • Uppskattas al' fackmannen på grund al' sin veder
I Ilggningar häftighet och opartiskhet 

Orga n fö r St oc kholm s Radiokl ubb 

http:populll.ra
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Uärntyp 	 Dat" AuyändningHområde 

Kiirna rör mellan - och lång 
väg. 
Trimning med Sirnfer-skivu ; 
medel~tQ r, icke lineär vu
riation. 

Särs k!!t Jiimpli g för spolar 
utan !lv""tiimning. 
Sug · oeli splirrl<retsar, Hl?· 

transforma to re r och dross · 
lar m e d hö g a induktans· 

;;rue Il. 

Un lversalliiirna för me llan
och lå ngv1\j,;. 

T l'lmnlng medels t s l<ruv med 
s pö'r eller se xkant. 

Sto rt s tabilt Ilvstämningsom
,.,'de. 

S po le m ed sto rt lin(Jnings ut· 
r ymme. 

Särskilt mmplig för förkret· 
sar. banlifilte r och högvär
di g a spärrl<ret sar. 

Speeialld i r ull för m lIun· och 
lti og vug. 

'rrimning- mCllelst Rkruv med 
S[l ~ 1' elle r se xkallt. 

Sto rt s tabilt u" s liimning-som· 
nr! 

Spole med stort lindning sut· 
rYlnm e. 

Rö~sta go dhet, rlng-a läck· 
flöd e. 

Silrs !.;:ilt lii m pli g flir fö r · ocll 
mellunkl' ·tsu r . 

-

Trimnings ldil'na för mellan
v~gs- oc h specicllt för h og· 
v ;\gtikret sut'. 

Enkla s pii rr- och ti ugkr -tsnr. 

Trimnin gli ldi rnn flj r m ellan
,, ~gs- u"I, s lwt'lell t för I, n ,. 
Yl gs k l'c t f\ al'. 

I .H tt [J-av "lUmning to. cli: va r ' 
lin gtLJlg'nin g. 

I i'{jr spHrr- u l.:h sll gkret.sa r . 

S I R U F ER. 

Prn,ktl sJrt utförn nde, monte

riJJg m. D1. 

Vid anviintlning av trimsk"' a 
ilr stabil fastsättning av 
kilrna och skivll nödvändig. 

I 	 normala fall enJ,el fa8tsiltt 
niugsanordning med isolit. 

s kivor. ]för högvHnlig a spo
lur an,ilm!as tredelade tro
Iitulspolar, eljest odelade 
spolkroppar (vid höga L· 
värde n). 

En In.; l e nlolftl s montcring m e· 
deist fastsiittningsskruv av 
bake lit. 

Fixering av trlm s·kruven med 
specialumssa. 

Stabil, enkel konstruktion. 
]'ör bögvilrdiga spolar an· 

.lindas tre\lelade trolituJ· 
spolkroIlpal'. eljnst odela
de spolkroppar (vid stora 
L·värden ). 

SIlccialmontage m ed fastsätt · 
ning mellan i solit-skivor. 

Vid cn ll l1 lsmollte ring (Lake· 
litskruv) O:lg-Ot förmillsl,at 
trimu.ingsOlorude. 

För hö'-"vHrdig-a spolar a o
" l' ndas tredelade t r olitul· 
kroppar, eljest odela de 
s polkroPIlar (vid bögn L · 
.ärden). 

IGirnan sty re; i g Ungade tro 
li t nl· elle r Lakelitrör r esp. 
i suörgUn ga. 

Skruve n fa s th1\lI es m edeJst 
s pecialmn s :::.u. 

~'forll1:i1 korsS1l0le uo,'iind R. 

Spok n rasth ,lIl 's m ed Is t SVi. 
ralkil, sHkrn s DtNl ele l\:t r o
(i x. 

• krUyc Il f!lsl h ålle I.1H~ cl spe
cialmas~a. 

No rmal lwrsspolc ull\";;ncl es. 

H-kärn" 

Effe k ti" pe rmcaLil itet 3 ,45 
Inuuk tuns konsta ot 145 
Ll ndnin gsta J v id O,:? mR (15 
M:lX. Induk tans: 
v id 20 XO,05 0.4 mR (0.68 mR) 
v id 3;<0,07 3,2 mR (O,9IllR) 
Vii rde na inom Idammer gli!· 

la f lit' ocl elade spolkrgp par 
(ett spår). 

GOllbet vid 500 , 1000, 1500 
kIl .: 32;:;, 3GO, 330 

T rimningsom r :"t de : 6 'I, 
.wtolera ll s ± 5 'I, 

Korskilrnn. 

Rnllkal'n" 

(SpoU<rO[l[l"t' oc h sk r u'I"a r 


som ,lll ko r Sklirnor) 


'Jffekt. i\' pe rmcaLili tet l ,n.:; 
lIl duk ta nsl{onstant 29-4 
I ,·ln <l n i ngslal vid 0.2 mIT 100 
G odhet vid 500. 1000, 1:;00 

ITU z ; 240, 275, 230 
vs tU rnn i ngsomrtulC etl 22 0/0 

,u · t olernns ± a'I, 

o I 
I I 
I I 
I ID

TrimslirUl"nr 

Trlmskrnv 
med spolk r op p a v t r ol! t ul 

E 'ffe kti\- permeabilite t 2 ,8 
Indnktans'ko ns t ant 152 
Lindning tal vid 0,2 mR 68 
:'Ia :<:. induktans: 

v id 20XO.05 1,1 mIl (1,7 mH) 

v id XO.07 15 mR (23 mR) 

Vlirtl ena inom k lamme r gälla 

• för ode lade s polkroppar 

( >tt Il~r). 

GodLe t vid WO. 1000, 1500, 
kHz: 320, 360, :340 

Trim ningsonlrådc 8 '/, 
,.u-t o l rall s ± 4 ' I, 

E ffekt lv permcabilitet 3,0 

I nduktan sko n s t aut 146 

L indolngstal vid 0,2 mR 65 

Ma.x. i ud [ kl:.n n s : 

v id 20XO,05 1 ,1 mR (1,8 mR) 

vid 3XO,07 15 mR (24 m R ) 

Vlirdena Inom kla m mer glina 


för odclade Sllolkroppar 
(ett spär). 

Godh t v id 500. 1000, 1 500 
l<Jlz : ~ 300, /HO 

Tr imni!}gs om ri'l tle 8 % 

/,c l oleran. ± <1 'I, 

EU. Ilcrmeabilit -t l,5-l ,!) 
~ ndu ktan 'kon S>tant 2 17 
Llndn .· tal v. 0.2 mR 121)-97 
Godh t v id 500, 1000. 1500 

kIlo : ca 235, 23U. IlJö 
'J'd m n ing50 mr. ea 2 'If 
[,·to lerans ± 3 'I. 
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KÄRNOR 
-----------l-{-1i-.- -------------T-------------- A -,-U- ,u -g-S-O-"'--.-ä-d-o-------I -----kt---,-,t-f-ö-.- - o- lc> ----in-t~ I I o-n-t-a--------------11--------, ' - "---n-In 'rn l,~ a-n-d--,-n,- n--_' .---t

ring Jn. ID . 

Etfd lil" pe rm eat ili tet 1,0;; 
I ud uktnn 'ko ns tull t 2.32 
Li n dllin g ta l rid 0.2 m E: lOj 
God Il e t du -00, l 000, l 500 

kHz: 2;30, 21'0, 185 
TriHlnillg::;omn dc 25 l'. 
,u·to lerans ± 3 'I. 

Trimnill~s kiirrlfl för mellan 
"ågs - och s pec iell t för l,l n ~
" "gal, re tsnr . 

Spä r r kr t ur, s ug kretsar och 
() kHi, s piirr. 

KHrnuTI an vHndcs I g"Hng:Hle 
spo lkroppur Uv t ro li ! ul el 
l er bake lit och för ~lI ö r 
gänga. 

Sk r uve n fust.hf,lI eS mc uebt 
s pec ialmassa, 

~ormal )):o r sspole anvHndcs. 

E J:!. permcabilite t 1, 2,3 
Inuul'lun skonsbnt 2H--lllll 
Lindu.-tal vid 0,2 mR 109--74 
Ga Mlet vid 500, 1 000, 1 500 

kRz: ca 255 , 2:~5 ~ 195 
f, -toleralls ± 3 'I, 

C;,.'lluderkärno r 

'Rullh:iirll:t lne d ll,nsatJo'cr 
(Spo lkropnn r oc h skrn"ur 

so m ,'id Iw r skärno l',) 

r~ff k li" permeabili tet 3,0 
l nu ukta nsko n stnllt 146 
L ind ningsi nI vlrl 0,2 mIl G5 
:U In dll ktnn': 
vid 20X O,Oii 1,1 mR (1.8 mR) 
, 'Id 8X O,07 15 mIT (:.11 miEl ) 
Vii rde llu lnoul ldarnmc r gälla 

f ör oclela cle s polkroppar 
ott s pll r). 

G(}d het vid liOO, 1 000, 1500 
kR.: 320, 370, 3-10 

'L'rimnlngs01.nri1uc 'I, 
,u ·tole ra ns ± 3 'I, 

Effektiv permeab il ite t 3,1 
I nduktn nslw Dstant 18.'3 
Li nd n ingtila l vi d 1l,2 m.lI 82 
~Inx . Indllk tall B: 
virl 20 XO,05 11 .45 mH 
"id 3XO,07 :; ,5 mH 
Go dhet ,'iel 500, 1 GO G, l fiOO 

kHz : 300, :!<l O, 300 
T ri llluill gsom l' tulp 1() 'I, 
p -to teran ± 4 ' I, 

Kli rna. för 1<fc tsar, dHr nog
got"ann L-avstiiluIling e j er 
fo rd r as e lle r ullr eu C-uv
stä mning t ölJe r, 

För bandfilter och drosslnr, 

Sr c ialkiirutl fö r me llau- och 
H'lngvag. 

T r imning 111 uel st s,kruy me d 
. [J nr -II r se xli:Rut. 

Sto r t tu lJil t avstii m ulngso m 
d l! 

"Dole med stort Iln.d n ing"ut
r Ylnrue. 

RU gsta ::;-odhc t. 
Hiu(ra likk fWde. 
Siirsk ilt Wlllpli g för för- och 

m ' ilankre tsar . 

Specia lkiirna fiir mellao - och 
la ng vag. 

Trimning m il el t sk"lv med 
·var. 

' Iyr'ki't s tor t t "bilt ,""stä m 
n in gso lO rti de. 

ni -:ga l iip !{(},i de . 
.'per. för inb ygg na d I ue mln 

'La ~kiirmboxur , 

l-i:ärnun fastkIl·stru, i pe rU
na x rör me(lelst ele l<troiix . 

A nb l'iogas 11ft pertinaxrör~ 
vil ke t lusl'jlltes i kUrna ns 
cy lindriska öppuing. nöret 
k an i-iven upt)b:.ira CVClI t . 
tillkommande ko pplings
ko rsspolar samt Ii\n~""gs
, pol ' utse r (med cy lintlrisl' 
j it rnkiirna) . 
F ör högvärdi ga spo lar au
viinllHc tre delad ' trolitul
s polkro ppar. e ljest otleladc 
s polkroppar ( \' id höga L 
vä rden) . 

Specialmon tuge m Il el t k,' 
Jlll. av i'olerma te ri nl. Vi I ej 
nllI. Wr höga ans p råk p il. 
me kn n isk 11 Il!asthet ske r 
f as tt:i ilUningf'1l 1!leu euhaJs
monte.r iu "· (bak Ii tR kru\'), 

T red elad t roll tl1l ~ "oll 1.'O p p, 
L'Ix ras med pPI'ialmas 'n . 

B u rkklirn", 

E ffe k t "· p 'rm eab i liLet 2 ,1 
I "d U kl a uskoll stnnt 204 
r,inu ning , tal ,' iII O,~ m U !Jl 
Goclllet vi d 500. 1000, J 000 

kITt: : 2;;;1', 2.JO, 210 
Vid nn \-iiu (lniug [lY odeluu 

s pol kro p p ' li l,(f,'e r gO d 
hetstfll ct ca 15 'I. högre, 

,u-tOlera ns ± 3 il. 

E j a v ~t":imnj n gsbfl r l Urna f ör 
mell:l n- och IU!Jg-\', 1;. 

Pil. sa n de för Sll!-irrkrfltsur , 
dros, l" r o, S. y , ll.Icd hÖgre 
godhetstal. 

F asLhålJe-s mcdeillL spiral ki l. 
K1(r nun sil l ras me J e l ktro

flY ( 'peciu lllrn ) , Norm aiu 
1<ors , n lu r lindade på por · 
tiuaxrijr uo\'i.i lJuu S. 

polkärna 
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t. J "r"r .~~l-RORS tir ~~" 
för stationä rt eller transportabelt bruk 


Sommaren medför alkid alt intresset för batteri· 

moHagare stiger, och därför kan {let vara på sin 

plats med en beskrivning på en relativt lättgj ord 

batterisuper. 

Mottagaren har ett enkelt o h hel t vanliCYt schema, som 

icke innehåller några märkvärdigheter. Från antennen 

räknat kommer först ett ban~filter. Antennkopplingen är 

kapacitiv över en liten kondensator pe 25 pF eller min{lre. 

Kopplingen mellan bandfiltret bägge kretsar är utförd 

med »fotkondensatorer». På kortvåg användes endast en 

ingångskrets. 

Som föl' ta T Ö[ går okl.oden KK2. Om entuellt något 

annat spolsystern än de t här angivna kom mer ti ll använd· 

ning, b ör {let obser veras .a tt en god kortvåg pole begag

nas vid oscilla torns < stämda kret . tt vi a batterisuprar 

icke hava den effekti vitet man kulle vän ta sig ber,or ofta 

på j ust denna detalj. Gallerströrnmen genom oscillator

gall rets 'läcka bör icke under ti O"a SO [i.A vid fullt invri· 

den konden_ator. Gallerströmmen skall vid helt urvriden 

konden ator om möj ligt uppg t ill 200 ILA. 

Mellanfrekven en är 11 O il 120 kel s. Mellanfrekvens

spola rna äro lindade med 0,1 mm lackerad tråd. De kunna 

lindas som krysspolar e ller ruslindas, om spolgavlar an

bringa pa spolröret. polarna i andra m lIa nfrekvens· 

transformato'rI1 äro 'betydligt fastare kopp lade än i den 

första. Detta är gj ort på grund av dämpningen frå n dio· 

den. Givet is kan man använda fiirdiga spolsystcm och 
mellanfrekvenstransformatorer med h··gre mellan-frekven , 

omkrin<Y 460 kel s. 
Som detektor och lågfrekvensför -tärkare användes dno· 

:JO 

1 • 11<>..., 10 .... ~e~ IC. • I- ;, ,j l , [ 

diod·trioden KBCl, som är motstIinclskopplad till slut

röret KL4. 

SPOLTABELL. 
00 . y. 

~E E 
.'".... ,:2~ § 

;~ 

~c8. 
~ 

Varv tal Induktans Tråd~ort ~~§~~'" 0 .:1.:' :e Eif! Ö.'~ c.:;:; 
w ... E-< w 

c.'= 

SI 2X48 160 ,Ii H 20 15 X O,OS Litz 50 
52 249 1+ S2 = 2150 ,uH 20 0,1 Emaljerad 50 

3 2 X48 160 ,u H 20 15 X O,05 Litz 50 
54 249 ~3+54= 2 150 I< H 20 0,1 Emaljerad 50 
S5 9 ca 1,3/-'H 20 I » 40 
56 6 ca 1,3 /,H 20 0.5 » 50 
S7 67 128 f,H 20 0,1 » 50 
S8 165 57 + 8= 987/1H 20 0,1 » 50 
'9 6 0,1 » 50 

S10 '10 20 0,1 » 50 
11 67 20 0.1 » 50 

513 51'11080 ca 17,5 mH 12 O. l. » 501<1 
SJS 

:;;. , 50 

I 
'O'<> ........ 

Fig. 2. De båda m elfanjrelwenstransjorma/orema, nr l till vänster, 
nr 2 tift höger. Den sistniimnda har som synes fastare koppling, 
i det att spolarna äro plac mde niirmare mrandra. Alla mc/tt iiro 

i mm. Lilld/lill gsdata återfinnas i spol/abellen, 

-10 -
Ss 

J 
Fig. 1. T iLL vänster b([ndjill erspole l ör mellan· och långvåg, i mitten kortvligsspo[e samt t ill höger oscilllltorspole för kort ·, m ellan· och 
Zangvåg. Av bandjilterspolen fordras två exemplar i li fl r sin skännburk, del! ena m ed spolarna S, och S" den andra med S, och S4. 
SpoLarna S , resp. S. i/.lgUfI1S w rdera av tvli. seriekopplade, krysslindadc spolar. Vid osä llatorspolen är S, iindad ovanpå S6 med 

("u isolerande mellanlä"". 
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M ottagarens schema 
torde icke erbjuda några 
svårigheter. Det enda an

märkningsvärda är a tt 
o'ktodens skärmgall er
spänning höj e vid kort
vågsmottagning. I erie 
med trimmern ClJ öyer 

spolen S ligger ett mot
stånd på 800 ohm, och 
detta har till uppgift att 
hindra eventuellt upp , 
,stående extra svängning· 
ar i kretsarna. Som synes 

ligga samtliga oscillator
spolar i sanuna spolbox. 

Observera att CI S blir 
spänningsförande på 
kortvåg. Detta kan u nd· 
vikas genom att en kon· 

densator på 10000 P' 
inlänkas vid x. (Den i 
~chemat angivna enheten 
,u,uF är detsamma som 
pF och i det närmaste li
ka med cm.) 

Eventuellt kan motta
garens för la krets utf T

mas som ramantenn, spe· 
ciellt om apparaten gö
res .transportabel. S HI 

ledning för dimensione· 

ringen kan nämnas, att 
\'id cirkulär ram med 
0,5 m diameter bör varv· 
talet vara 10. Om ram· 

antennen linda runt lå· 
dan, tord man få någor
lunda rätt induktans med 
ca 6 m trådl ängd. Gi · 
I'ell' i ma ·te ramens in
dukta ns exak t mal ha 
efter den andra fö rkret
sen. Att fä ramkrelscn 
och den andra kretsen 
att följ as åt kan dock er

bj uda b väIl igheler. 
l10 ttagarens känslig

het kan uppdrivas till ca 

HlO ,ILV. 
- TO. 



130 POPULÄR RADIO 

G OC-1-) 8EDOI~JI Ji'IG 

av rundradiomottagare 
Principiell ano rdning av mätapparaturen 

R 
Av, Ingenjör H. Stockman 

adiomotta, ,,"a av i dag 'w ,å kompli=ad, till 
sin konstruktion ~ch u~p i a å vari:rande egen
skaper, att det Visat S Ig mycket ar t atl upp

otälla enhetliga r iktlinj er för deras bedömning. Exempel
vi l1ro j u motta o-arna försedda med ett fl ertal manöv r
organ, ilka in emellan kunna inställas i olika kombina
tioner. Pr ta tionsförmägan ho en vis appara t bestäm
mes icke min t av huru denna inställning göres och är 
i övrigt beroende av, under vilka förhållanden apparaten 
a nbetar. Dylika faktorer, som ligga utanför den bedöman

des kc.mtroll, medföra, att ett försök till värdesättning av 
olika mottagare inbördes med hjälp av siffror o h dia
gram blir m r eller mindre vansklig t. Dock kan man med 
h j älp av förnuftigt (fenomfö rda mätningar komma så 

långt, att mottagarnas viktiga te data kunna fastsf' ll as på 
en basis, som g r kälig rä ttvisa vid jämförelse olika mot
tagarl yp r e mellan. Det är i ke den relativa bedömnino-en, 
om här är av största intresse, utan en absolut bedömning, 

om avgör, huruvida en mo ttagare fy ller vi a uppställda 
fordr ingar eller ej . H"rför fordras givetvi fastst~illda 

norm r. 

Värdet av fa -tställda nonner för bedömning av radi{)
mottagare kan ej övers·kattas. Man beh "ver blott tänka på 
de ofta återkommande tvistefr goma mellan köpare och 

äljare, fab rikanter och patentombud m. fl. för att inse 

delta. Om den ena parl:en gör gällande, att ett parti appa
rater ej fyll r måttet i fråga om exempelvis selektivitet, 
så är det ju lönlöst att diskutera saken, så länge den 
andra p arten bedömer selektiviteten enligt helt andra grun
,der. De e perter, som i dylika fa ll tillkallas som sakkun
niga, k1I11ll icke alltid på kor t tid enas om, vilken av de 

två }larterna som har rätt. Finnas omsorgsfull t uta rbetade 
normer tillgängliga, underl ättas ett dylikt avgörande i 
hög"<Yrad . 

Ön kvärt vore j u, att alla rundradiomOLlagare kunde 
pro a j.,. nom efter ett och amma schema, s att man 

undginge y temet IDed ett pr vnincysschema för vaTje ap

parattyp. Med ett enda schema behöver man ej i princip 

skilja pa xempelvis l ngvå<Ysmottagare och kortvåg mot

tagare, di tan motl.agare och lokal mottagare, superhetero
d yner och raka mottagare etc. Man behöver så att säga 
inte ela någonting i förv äg om den mottagare, som skall 
pro as, uLan bestämmer efter hand med ledn ing av mät
resu ltaten, var sagda mo LLagare hör hemma och vad den 
går för. Enligt de a riktlinjer komma gi\retvis vissa prov 
att bli utan betydelse för vi sa mottagare. 

A. SCHEMA FöR UPPKOPPLlNCE '. 

Vid de flesta mätningar komma följ ande apparater till 
användning ( e schemat Hg. l ). 

Mätsändaren I utgör den artificiella rundradiostationen, 

salU modul ra från en eparat eller inbyggd tongenera
tor. Modulation graden a lä es på en modul ati.Qnsmeter, 
och för <len gen rerade spänningen finns en särskild volt
met r. Mätsändarens spänn ing nedb ringas med hjälp a 
en <l ··mpsats till det obe tydliga v~irde,-om erfordras vid 
vissa m ätningar. 

De nu nämnda apparaterna kunna )Illa vara samman
byggda till en enda enhet, som i så fall utgör mätsändare 
l . Huru många detaljer av uppkopplingen -om finnas sam

lade i mätsändaTen är en fråga om typ och fabr ikat, som 
icke är av principiell betydelse för an rdningens funktion , 
Ett särskilj ande i enheter enligt fig, l giver dock stora 
mi.ijligheter t il'l smärre jus teringar ,och ändringar, ehuru 
samlidi rrt krav på ändam,lsenlig h opkoppling av mäten
heterna göra ig gällande. 

Fi". I. Pril1 cipschema för miitapparaturel!. Mätsändare l tjiinstgör 
som art/;jicieU rundradiostation. Mottagaren under pro'v är ansluten 

till miilsändaren via en konstantenn. 
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+ 
D 

Fig. 2. S tgnulgencralor av enklare typ. Den av generalor l genererade b(iTL~lgen modlIl eras av ge,l crator II och uttages via spo len. 
L. och cliimpsalsen R,-R, till signalgeneratorns utklämmor. 

+ 
Yffre 
mod. 

Fig. 3. Signalgenera/or aL' mera jll llkomrzad typ. Mocllt leringen sk er här ej direkt plZ högjrekvensgencTatom /lian på ett bu/!ertrör mel· 
lan. hög!rekvensgeneratom och utgången. 

Yflre 
h1od. 

~----~vr----~/ 

Dö".,,P,safs 

DämpsaLen är kopplad till konstanLennen, till vilken 

mottagaren sedan ä r an lulen med sina antenn- o ·h jord

kontakter. Da ta för en konstantenn, 200--2 000 m, äro : 

7= 25 0, L=20 ,uH, C=200 pF. På mottagarens utgångs

sida finn es dels en uteffeklmeter, dels en distortionsmeter. 

Med den förra appliceras Il resistiv belastning l ika med 
ekvivalcnta bel a Lning mot Lån det (förkorlat ebm) , och 
ström eller spänning mätes för bestämning av uteffekten. 
Med tillhjälp av distortionsmetern fa tställes bland annat 

n uteffek t, där över tonshalten blir 5 eller 10 0/O• 

Huruvida mätapparaturen kall uppställas i ett skärmat 
mälrum (mätb ur) eller ej, är i första hand en fr ga om 
störn ingsnivån på den plats, där mätningarna fö retagas. 
De mä tsändare och övriga app rat r, som nu tå att få 
i marknaden, ä ro i regel omsorgsfull t skärma·de. Kopp
lingarna mellan IDätenh~rna kunna i aI1mänhet också 
skärmas på betry'" ande sätt. Däremot är det j 1I inte alls 
ii, att all a d mottagar.e med sto r känslighet, som skola 

mätas, äro ändamål enligt skärmade. Med tanke på detta 
förhållande iir det ön kvärt, att mätningarna u tföras i 
kär mat mätrwn. 

Vid mätningar på mottagare med ramantenn (re emot· 
tagare) är ett skärmat mätrum svår t att undvara. 

B. MÄ·TSXlVDAREN. 

L Princip. 

Mätsändaren eller signal "eneratorn utcYör en rundra io
sändare i miniatyr. Den ,beslår av dels en högfrekvens
genera tor, som aLlrar en högfrekvent spänn ing, del - n 
lågfrekvensgenerator, som al trar en lågfrekvent spänning, 
med vilken den höofrekvenla spänningen vi d hehov mo
duleras. Mätsändaren i nnesluter vanligen i ig d n fö rut
n" mn la dämp atsen, ofta av resi tiv typ, medelst vilken 
den högfrekventa utspännincren kan regleras i det den 
uppdelas eller reduceras i dämpsatsen »steg» eller »län
ka r». Genom att med ett instTUment mäla h':gfrekvens
spänn ingen på dämp atsens ingångssida och genom at t 
använda noggrant kända moLtånd kan man be-tämma 
mä l än~arens ut pänn ing. 

2. kiirmning. 

Mätsändarens utspännil1g t ill föres den undersökta mot· 
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Fig. 4. Signalgenerator med därnpsat s av resi~tiv typ. il'Ioltagaren 
lm der. prov är på vanligt säu ansluten genom konstantennen. Totala 
motstandet r= r, + r. skall ha jör konstallt ennen jöreskrivet värde. 

tagaren via kon lantennen. Då det ä r av vikt att mälsän· 
daren ej p åverkar mottagaren p annan väg än via konst
antennen, måste mätsändaren skärma, s·å att ingen hög
frekvent energi utstrålar från densamma. Skärmningen 
måste vara omsorgsfullt genomförd, ty även genom små 
häl i kärmiådan ,läcka elektriska kraftlinjer ut. I prak
tiken erfordras ofta flerdubbel skärmning, varvid först 
högfrekvensgeneratorns spole skärmas ,för si,.,. däreftero' 
hela högfrekvensgeneratorn och lutligen hela mätsända
ren. Om mätsändaren drives från en yttre strömkälla, 
.t. ex. från växelslrömsnätet, måste i utgående ledningar 
inkopplas skärmade och inuti mätsänd ren anbragta låg
passfilter, vilka stoppa eventuell högfrekvens, som söker 
sig ut nätanslutningsvägen. Enklare är det därför att an
vända batterier, som anbringas inuti mätsändarens skärm
låda. Härvid bortfaller även risken för nätbrumsmodule
ring av den utgående högfrekvensspänl1ingen. 

Är mätsändaren nätdriven och uppställd inu li. en skärm
bur, m . le ett högfrekvensfilter in-ättas i nätsladdell av 
det skälet, att radiofrekventa signaler annars inkomma i 
buren via n iitsladden. 

3. Modulering. 

För miitning av bl. a. känsligh t och selektivitet hos 
mottagaren modulerar man mätsändaren till O 0/ O med 
en ren ton om 400 p/ s. Denna »normalmodulering» åstad
kommes med den i mätsändaren inbygrrda lågfrekvensge
neratoI'll_ För fidelitetsprov fordras modU'lering med pe
r iodlal mellan 30 och 10 000 p/ _ Härför användes en 
yttre lågfrekvens'" nerator, som anslute till ett par kläm
mor på mätsändaTen. Är den yttre Ugfrek en generaLorn 
av iuterferenstyp, måste ,den utg ende lågfrek ..-vensen 
omsorgsfull t befrias fråll högfr kv ns, och lågfrekvells<>e
neratorn måste givet\ris vara väl -kärmad eller placeras 
långt ifrån den undersökta mottagaren. 

Fig.~. Sign.algener.alor med diimpsals au kapacitiv typ, C. är 
kapacll eten m åt dampsalsen. Tawla serie.kapacitelen C skall ha 

det för kon s/antennen för eskrivn a värdet. 
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4. Signalgeneratorns verkningssätt. 

Fig. 2 visar prillcipschemat för en signalgeneralor av 
enklare typ. Röret I tillhör högfrekvensgeneratorn, röret 
II lågfrekvensgeneratarn_ Den förra är utförd med tre
punkt koppling. Den högfrekventa växelströmmen i spo
len L[ inducerar i en till denna kopplad spole L 2 Gn ström, 
som över motståndet R l ger en högfrekvent växelspänning, 
vilken mätes medelst rörvoltmetern RV. Av spänningen 
över Rl kan en större eller mindre del uttagas till därnp
satsen, som består av motstånden R., Rs, RJ, o. s. v. :Med 
,hj älp av R1 regleras spänningen kontinuerligt mellan 
t. ex. 0,1 och l V, och omkopplaren O ger stegvis en va
riation på l: 10. 

Högfrekvensgeneratorn erhåller sin anodspänning via 
en av lindningarna på lågfrekvenstransformatorn T. Den
na lindning utgör samtidigt anodspole till röret II. Gal
lerspolen är avstämd medelst kondensatorn Cl till ett 
periodtal av 400 p/ s, varför en lågfrekvent växelspänning 
med detta periodtal erhålIes över anodspolen, då röret 
svänger. Härigenom Irommer högfrekvensgelleratorns 
anodspänning att variera lågfrekvent. Eftersom högfre
kvensamplituden är direkt proportionell mot anodspän
ningen, inses alt högf rekvensgeneratorn blir modulerad 
llIed 400 p/ . Modulering graden är beroende av hur stor 
den lågfrekventa amplituden är i förhållande till den 
högfrekven ta. Den normala moduleringsgraden för en mät
sändare är som nämnts 30 %. 

Högfrekvensfiltret Ce- D-Cs har till uppgift att h ind
ra höghekvensen att inkomma i 'lågCrekvensgencratorn. 

Transformatorn T har som synes en tredje lilldnin rT , 

vilken !kommer till användni~ vid modulering av mät
sändaren utifrån. 

Fig. 3 visar en ignalgenerator för tö rre ford ringar. 
Rören I och II motsvara dem i fig . 2. Höafrekven aeneo o 
ratom är här försedd med vanlig återkopplingsspole, ehu
ru denna ligger li ll gallret och den avstämda krelsen till 
anoden, detta för uppnående av större frekvensstabilitet. 

Fig. 6. Ge!Leral Radio GOS-A, en typisk mätsändare. Stegvis och 
kontullIerhg frekvensins tällfl ing sker med dc stora rattarna upptill. 

Instrament et i mitten an giver modlllationsproCC/ltell. 
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el 

Fi ". 7. ignalgenerator med induktiv utgäng. Kopplingsspolen K , 
som är elektrostatiske skiirmad; kopplas t.ill konstantennens induk· 

tans, vid raowlOttagare till ramnntenn en. 

Utg ngskretsen med dämpsatsen står ej i di rekt förbin· 
delse med högfrekvensgeneralorn som i föregående fall, 
utan ett högfrekven ' för~tärkarrör III är inskjutet emellan. 
Detta r(Yr - ofta av kärmgallertyp - tjän tgör som buf· 

fert, å att frekvensen hos högfrekvenso-eneratorn blir obe· 
roende av belastningen på utkretsen och likaså oberoende 
av dämpsatsens inställning. Dämpsatsen är av kapacitiv 
ty)) med s. k. pistong.kondensator (el)' Den kan emeller· 
tid lika väl här som i föregående fall vara av motstånds· 
typ . otståndet Rl justeras, så att en viss normalspänning 
erhålles över detsamma. Kondensatom el medgiver ett 
mycket s tort regleringsområde. Flera adana områden kun· 
na erhåJlas genom all ez gives o'lika, fasta värden. 

Lågfrekvensgeneratorn modulerar ej p högfrekl'ensge. 
Ileratorn utan i stället 'på förstäTkarröret, detta för und· 

ikande av frekvensmodulering. Röret IV är ett lågfre. 
kvensför-stärkarrör, som förstärker den av lågfrekvensge. 
neratom al trade växel. pänningen , som måste ha ett större 

ärde än vid modulering på sj äl va högfrek ensgeneratorn. 

e. S/GNAL·EMK:S I FöRANDE I KOJVSTANTENJVEN. 

L Dämpsats med resistiv utgång. 

Signal pänning n inför enklast i kon tantennen över 
en liten del T2 av dennas serieresistan . (Se fig. 4 .. ) En 
kon tantenn av konventionell typ har T= 2 ohm. Om detta 
värde skall kunna h åll a konstant, måste T J vara obero· 
ende av dämpsat ens inställning. Fig. 4. visar anordningen 
i princip, va rvid T J är motståndet inåt dämpsatseu från 
konSLantennen ett. DämpsaL<;ell kan exempelvis vara ut· 
förd enligt fig. 2. 

I fig. 4 visas även ett sätt att mäta dämpsa t ens inspän
ning, nämligen med tennoomformare och galvanometer. 

L C 

n ". B. Koppling m ed tud mätsiindare. Den övre genererar den 
önskade signalen, den undre den »)störande» signalen. Den senare 
gen eralom muste vara av mer ful lkomnad konstruktion, t. ex. av 

den i jig. 6 villade typen. 

R är ett förkopplingsmotstånd. D nna anordning är med 
lämplig termoomformare användbar upp till 30 Mc/ s. 

I figurerna ha olika alternativ för mätning v ström
mar Dch spänningar visats, detta utan att Tespebi ve an· 
or.dningar hänföra sig särskilt till just de kopplincrar, där 

de inritat.s. För exempelvis spänningsmätning har man att 
vä1ja mellan termoomformare, rör altmetrar, el ektro -ta· 
tiBka ins~rument etc. och en h el del faktorer bl i a då 
från fall till faH avgörande för valet av mätanordn in rr . 

Beträffande dessa fr ågor hänvisas till den elektTiska mät· 
tekniken. 

2. Dämpsats med kapacitiv utgång. 

En dämpsats med kapacitiv utgång, fig. 5, har i regel 
en stor kondensator, C~, över utklämmorna, matad över 
en mindre seriekondensatOT, exempelvis den anordning, 
som visas i fig. 3. Om här el är betydli rrt mindre än e2, 
blir den resulterande seriekapaciteten i konstantennen, 
som enligt ovan skall uppgå till värdet 200 pr: 

c, . C3C=----= 200 pF (l) 
Cz + e3 

varur värdet på e~ kan beräknas, om e2 är känd. Ovan· 
stående gäller under förutsättning att TIl'an även bortser 
från befintliga läckkapaciteter. Visar rörvoltmeterll i fi g. 
3 en spänning E, blir den i konstantennen införda emk E; 

(2) 

På grund av läckkapaciteter får ez eLL konstant tillägg, 
vilket kan uppmätas. Anordningen kalibreras genom ka· 
pacitetsmätning eller genom jämföreI e med andra, nog· 
grant kalibrerade mätsändare. 

3. Dämpsats med induktiv utgång. 

Till dämpsa tsen är i detta f all ansluten en elek tro ta
tiskt skärmad kopplingsspole, med vilken kopplinO' er· 
hå'll es direkt till konstantennens induktans, som är loka· 

Fig. 9. Signlll"enerator av enklare Iyp, general Radio 4B4--A. 
Denna signalgeneralOr kan användas för als tring av den önskade 

si~ll alen i lig. 8, d. v. s. såsom mätsän dare Il, 

; 
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liserad relativt koppling- polen på ett bestämt sätt. Emel

lertid användas övervägande signalgeneratorer med re

sistiv eller kapacitiv utgång, varför anordningen med 111· 

duktiv utgång här ej närmare kall behandl s. 
Vid rammottagar måste signalen t illföras mottagaren 

g nom indukti koppling till Tamen. Exempel på hur 
kopplingsspolen då anordnas visas i fig. 7. 

D. STtJRNI GS·EMK:S INFöR NDE 
I KONST ANTENNE r. 

Vid elekt] itet mätnino- användes förr en mät-sändare, 
om sidostämdes i t g om t. ex. 10 kels under det mot

tagarens uteffekt hölls kon tant. lektivitetskurvan er
hölls genom att ignal-emk uppritades om funktion av 
frekvensen. id de moderna mottagarna med automatisk 

vol mreglering giver della tillvägagångssätt givetvis ej 
r iktigt resultat. Man får i tälIet arbeta med två mätsän· 
dare samt idigt, av vilka den ena ger den önskade signalen 
och kan vara av rela tivt enkel konstruktion (rnätsändare 
II, fig. 8 ) . Denna mät ändare engagerar mottagarens auto· 
mati ka volymreglering och låser denna i ett vi st arbets · 
läge. Med den andra mätsändaren (mät ändare I, fig. 8 ) 
utföres den egentliga selektivitetsmätningen, i det gene· 
r atorn sido Lämmes i steg vid kon tant uteHekt hos mo t
tagaren. 

Vid samtid irr användning av två mätsändare för respek. 
tive s ignal och »störning» måste vi a fö rsiktighetsmått 
vidtagas. nd r alla förh llanden gäller, att de av mät
sänd rna i konsta ntennen införda impedanserna tillsam· 
mans ro d övriga element däri skola giva fö reskrivua data 
på L, C och r. I övrigt är det ej av p rincipiell betydelse, 
hn ruvida mäts"ndarna kopplas i serie eller parallellt, eHer 
om den ena eller båda an lu tas till konstan tennkretsen 
medelst tr nsformator. Dyli a fdwor sammanhänga med 
valet v mätsändartyp m. m. och kunna i detta samman· 
hang ej upptaga till behandl ing. Här an!llvas endast prin
cip chemor för serie- respektive parallellkoppling, fig. 
8 och 10. 

Beträffande fi g. 8 kau den uudre mätsändaren ha ut
gång av godtyckl ig typ, men den övre bör hels t ha in· 
duktiv utgång, enär n d}flik kan utföras j ordningsfri. Den 
övre mät ändaren kan med fördel vara bat teridriven. Av 
vikt är vidare att den undre generatorn har lågohmig 
utg ng. 

Xven enligt fi O'. 10 kunna mätsändarna ha utgång av 
olika typ. De må te i så fall gi a dubbla utspänningen 
m t i föregående fall , för att införda emk skall få rätt 
värd . Res i tans ch reaktans i konstantennerna bli här 
dubbelt så stora som i för cyående fall, alltså 

r1 = 2r, U = 2L och Cl=C/2. 
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r' L' C' 

r' L' e' 

Fig. 10. En ~'ari(lnt till kopplingen med två mätsändare. Här blir 
dimensioneringen. av konstantennerna annorlunda, för att anord· 
ningen. ~ kall bli ekvivalent med föregående jrån mou.agaren sett. 

id a lutning över transformator måste denna nog· 
gran t mätas upp vid al la frekvenser , så at t korrektioner 
kunna införas, där å visar ig nödvändigL. 

För mätning av mottagare med ramantenn kommer re· 
lat ivt k pplings po'len såväl erie· som parallellkoppling 
av mät ändarna i fråga. "ven här pela ett fl ertal faktorer 

in för valet av ändamålsenligaste anordn ing. 

För amtl iga mätninga r med en eller två _ignalg nera
t r r gäller, a tt tillförliLliga re uItat kunna uppnås vid 
långvåg och mellan åg, under det aLt fö rhålland na id 
kor t åg äro mera oberäkneliga. I synnerhet vid xtrem 
kortvåg gäller det att kritiskt granska mätmetoden med 

a s nde P' möj liga felkällor. 

E. BERjfKNI -G AV EMK-VÅRDET. 

L Vid ko nstantenn. 

Då de moderna igllalgeneratorerna äro kalibrerade i 
mikro olt Iler decibel, kan man direkt a läsa värdet på 
den införda emk, v.a rför några särskilda beräkningar ej 
erfo rdras. (Den införda emk är l ika med tomO"ångsspän· 
ningen ö er iO"nalgcneratorns utklärnmor, varför kalibre· 
ring n även gäller införd emk. ) 

Vid irrnalgeneratorer med induktiv utgång kan införda 
emk beräkna, om slrömmen genom k ppling polen och 

ömsesidiga induktansen till konstantennens spole ä ro kän
da. Metoden blir b värl ig att t illämpa vid kortvåg, varför 
anordningar utan kopplingssp ole äro att föredraga. 

2. Vid ramantenn. 

Den för indukti a ö erföringen erfo rderliga koppling. 
spolen K oeh ramen anordnas koaxialt och på inbörde 
avstandet 1,5 m Ler. Vid mellanvåg och långvåg kan spol . 
strömmen mätas enligt schem t i fig. 7, och ett jämförelse. 
vis enkel t uttryck kan härledas för fäl tstyrkan invid ramen 
som funktion av strömstyrkan. Vid kortvåg upp tå en del 
svår ighe ter att bestämma fältstyrkan på d tta sätt, varför 
det är ra tionellare att mäta upp fältstyrkan in id ramen 
med hj älp av fä1tstyrkemätare Q ·h på detla sätt kalibrera 
mätsändare med spole. Den senare måste då anpa as oeh 

Forts. /I. sid. 141 
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~ ~ t\ t\ ;\1
,~~~~,.\ ROR 

med kall katod 

Sylvania OA4G, ett kontro ll rör utan strömförbrukning, reagerar för 

högfrekventa impulser utefter starkströ msledningen. 

För avståndsmanövrering av elektri ka apparater, 
drivna från starkströmsnätet, kan man använda sig 

. av urladdningsrör .a thyratrontyp, som bringas att 
tända genom en högfrekvent sign l, sänd utefter stark
ström ledningarna. Då kontrollröret tänder, sluter det 
strömmen genom ett relä, vilket i sin tur p verkar sh-öm
brYlaren lill aen apparat om kall manövreras. 

Kontr Ilröret må te ständigt stå med varm katod för 
tt kunna p åverkas av utlösning signalen, och det står 

all tså och drag r stram kon tinuerligt. Detta är givetvis 
(J ekon mi kt. 

Det nya röret, OA4G, al'betar med kall katod som en 
vanlig glimlampa. Glöd trömmen bortfaller sålede , och 
röret är all tid klart för utlösning, utan att någon som 
hel t ström förbruka i vila. 

Fig. l vIsar schematiskt elektrodsystemet samt sockel · 
kopplingen. K är katoden, A anoden amt SA en hj älp 
anod, som har till uppgift att igO ngsätta urladdningen i 
röret. Det är på denna hjälpanod som den högfrekventa 
si lYnalspänningen verkar . 

Fig. 2 vi ar en typisk användning av det n röret vid 
ett växel trönumät. Katoden K kan vid nälfrekvens anses 
direkt ansluten till den undre ledaren. Mellan anoden A 
och katoden ligger illl15å full nätspänning, under det att 
hj älpanoden SA har betydligt lägre spänn ing i förhållan
de till katoden, ef tersom den är anslut n till en spännings
delare. Även med full spänning på anoden kan röret ej 
tända, förrän spänningen p hj älpanoden uppnått ett visst 
värde. (Vi tänka "5 nätet i det ögonblick, då den övre 
l daren är po it iv.) Flytta vi hj älpanodens an lutning 
ett slyc uppåt utefter spänning delaren, kommer röret 
alltså att tända i en vi punkt. 

Fig. l. Elek trodsystem och sockelkoppLing hos S)'luania OA4, . 
A : {mod, K : hatod, SA : hjälpanod. 

Vi skola nu se på funktionen 11'0 kondensatorn C och 
induktan, polen L. Dessa bilda tillsammans n r ' sonans
krets vilken avstämme ti ll samma frek en som den in
kommande högfrekventa stYl'Si gnalen. Mittpunkten på den
na krets är ansluten till kontroll röret k tod 'om lltså 
kommer att påtryckas n »Iörstärkt» högfrekvent växel· 
spänning i förhållande till bl. a. hj älpanod n. Denna 
spänning överlagras på den nätfrekvenla pänningen, och 
då båda spännjngarna momentant samverka, så att spän
nings kiIlnaden mell an katod och hj älpanod över krider 
tändspänn ingen, fly ter en urtacldningsström mellan dessa 
elektroder. trömmen j on iserar y tterligare gasen i röret, 
å att detta tänder, då joni. ationen har fortskri it ti ll er

forderlig grad. Först tänder alltså sträckan k.a tod- hjälp
anod, därefter sträckan katod- anod. 

Vi se, att ingen vilo tröm erfordras i röret, utan detta 
är h lt ur funk tion, så länge ingen signal inkomm r. 

pänninO'en på hjiilpanoden (i förhållande t11l katoden ) 
skall ligga strax under tändspänningen, så att en måttl ig 
ignalspänning räcker för utlö ning. Man får dock taga 

hänsyn till · pänn ingsv r 'ati nerna på nätet. Hjälp noa
pänningen får ål unda ej vid överspänning på nätet över
krida tändspänningen, ty i så fall tänder röret utan signal. 

Den p tryckba högfrekventa signalspänningen må te vara 
å stor, att den även vid förekommande underspänn inga r 

på nätet r äcker för utlösning. En lägsta signal pänning av 
55 V max rekommenderas av rörfabrikanten. Detta är den 
katoden (och därmed hj älpanoden) påtryckta spänningen. 

Forts. ii. sid. 1# 
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Fig. 2. Anordning för avståndsmanövrenng av eleretri ka apparater 
"enom högfrekventa impulser ILte/ter starkströmsledrz in"cn. K retselt 
Le är sliimd för signalfrekvensen. Ko ndensatorn på 2,5 pF över 

reläspolen är ej nödvändi". 
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Moderna mottagare 


»National», modell NC-80 X, in

tressant amerikansk mellan- och 

kortvå gsmottagare med 6 + 4 rör. 

Tar in te lefo ni och rundradio med 

kristallfilter. 

en mottagare som i det fö l j ande skall beskrivas 
hör närmast till aroatörmottagarnas klass. Ordet 

amatör tages då i betydelsen sändaramatör. Där

med är dock ej sagt, alt mottagaren i fr åga enda6t har 
intresse för de amatörer , som förfoga över egna sändar 

st ationer. Den möj liggör mottagning av rund radio såväI 
på mellanvågsomrildet 190-555 meter som på samtliga 

kortvågsrundradioomril den ned till 10 m ter. Den täcker 
i sj älva verket kont. inuerligt området mellan 10 och 555 
meter. Föru tom rundrad ioområdena på kor tv· g har man 

sålunda tillgång till amatörbanden, på vilka b åde telegrafi
och teJ.efonimeddelanden kunna avlyssna. 

Kristalljilter vid all mottagning. 

När man er.far, att mottagaren är försedd med ett icke 

urkopplingsbart kristallfilter i mell anfrekvensförstärka· 
ren, ställer man _ig först en smula skep tisk gen temot rund
radiomottagningen . Visserligen möjliggöra de i amatör· 
mottagare använda kristaIlfiltren en reglering av band· 
bredden, men man brukar ej komma upp till bandb red-

Fig. l. K ristalljilt er m erZ bandbredrlsreglering (»Band wl:rlt h con
trol~) samt anorrln ill g jör undertryckand e av störande signal f!/" 

(»Rejection contral»). 

der på mer an 2- 2,5 kc/ s (total bandbredd) vid den 
minst selektiva inställningen, och detta räcker ej ens för 
ett någorlunda begripligt återgivande av tal. Emellertid 

har man vid NC- ·80X gått in för en mer än tre gånger 
s hög mellanfrekvens som den elj est vid amatörmoLta
gare bruklicra, eller närmare bestämt en mellanfrekvens 
av 1560 k I s, och den hÖ ifsta uppnåeliga bandbredden 

tiger i proportion härtill. amtidigt har man lyckats 
komma ned till en minsta bandbredd av 300 p/ " s a tt man 
får en kontinuerlig reglering mellan 300 och 7000 p/s. 
Man skull e sål unda vid rundradiomottagning få med f re· 
kvenser upp till ca 3 500 p/s, vilket visserligen ej räcker 
för någon högfidelitetsm ottagning men sannolikt är j äm
fä rbart med förhållandena vid många IUndradioll1otta

gare, d~ir klangfä rgskontr.ollen ställts i m örkaste E-iget 
för a tt kära bort de t mest a av störningarna. 

Med bandbredden avser man i föreliggande fall reso
nanskurvans bredd vid en inmatad spänning lika med 
10 ggr den v id resonans. Som framo·år av hg. 2 är sym

metrien hos kur van synnerligen god. 

Automatisk spolbytare. 

Omkopplingsallo rdningen för a\'stämningsspolarna är 
vid denn a m ottagare synnerligen originell. om ett av 
fotogr afi rna visa r äro de åtta spolarna för de fyra vilg· 
längdsområden a monterade i en gju ten metallbox med ått a 
kamrar, ilken åker som en släde på ett par skenor på 

eha siets undersida. Boxen ,är normalt täck<!: med elt me
tall o ·k, S· att kärmningen mellan spolarna hlir full 
ständig. På fotografi et där spolboxen är borttagen ser 
man mit t för avstämni ngsratten de fjädrar, som göra kon· 
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Fig. 2. Till vänster totala rcsonanskurvan för mottagaren vid stör· 
sta bandb redd. Tark vare den höga· mellanfrchensen kan icri,staz· 
lens resonanskurva oreddas i erforderlig grad för rundradiomot· 
lagning. Till höger resonanskurvan vid minsta bandbredd, en 
inställning som är lämplig 1,id tele "rajirnottagning. »Reiektorn» 

·iir inställd fö r undertryckande aven störande sign.al på 500 p/ s 
avstånd från resunans. 

takt med de på boxens undersid utskj utande meta ll stif
ten fr ån spolarna. p olboxen för kjutes genom ridning 
av en ralt på framsidan, och ett efter e tt bli spolparen 
inkopplade. De ej inkopplade spolarna behöva ej kort· 
IUlas, eftersom spolp ren äro inbördes av kär made. Man 

kan säga att man har en mottagare med utbytbara spolar, 
dock utan att behöva ha något besvär med spolbytc. 

Mottagarells lwpplingsschema. 

Fig. 3 visar kopplingsschemat för NC-80X. In!Yangen 
pas ar för såväl vanlig antenn om dipolantenn. I förra 
fall et j orda den ena av kontakterna .märkta »ANT.». In 
gångsirnpedansen varierar med fr kvensen men är av stor· 
leksordningen 500 ohm. 

Efter första stämkrelsen fö,ljcr blandarröret eller »för· 
sta detek torn». Oscillatorn har ett separat rör, kopplat 


. som triod och använt i en trcpunktskopplin rr med anoden 

jordad. Blandarrörets katod går in på ett u ttag på polen, 

och på detta sält inmatas a'll tså oscillatorspänningen p å 

blandarröret 

Härefter följ a j mindre än tre mellanfrekvenssteg, av
stämda för l 560 ke/s. Denna höga mellanfrekvens ger 

n g . .3 . Kopplingsschema för '1>Nrztinnal» NC-80X. Kristalliiltr et ses mellan !ijrsla och and.ra m cllanfrelwCIIsrären. S·metcrn är syn
lig över likriklarröret 25Z5. Röret 6BB skÖl ' r den förstärkta och fördröjda automatiska volymre~leTill gen . 

R ,=2 kO.. R.= O.s MQ. R17= lO kQ. R ,,= 5 kQ. C. = 0,01 ~,F. CIJ = O,l ,uF. C,,= 1000 pF. Cr.= O.l p F. 
R.=l kO. R,.= 500 O. R ,,= l kO . R•• = 0.5 MO. . C,=O,l ,II F. C .. = O,Ol I-'F. C..= 0,25 flF. C..= 0,01 # F. 
R .,= O,S MO. R l1 = 20 kQ. R ,,= SO kO.. R,,= 93 Q . C,= o,/ ,uFo C,,= O,l I,F. C,,=1 00 pF. C,,=O,l I-'-F. 
R ,= 500 Q. R,,=50 k•. R,,=50 kQ. R •.• = 2 leQ. C, = 14, pF. C,, = 10 f lF . C .. = 0,1 liF. C,,= O,l IlF. 
R ,= l kO. . R ,,= O,S MO.. R., = 50 kQ. {,, = 12 mU. ,= 145 pF. CII = SOO pF. C,,= 100 pr. C,,=40 f ,F. 
R .= 0,.5 MO.. R,,= 140 Q. Rtt=50 kQ. L.=20 H. C. = W pF. C,,= 10 f,F. C,,= 2 pI'. C" =40 I-,F. 
R ,= 00 o.. R,,= 20 kO.. R,,= l k Q. C,= O.[ ,uFo C.= O,OI ,1(F. CI1= 500 pF. {;,,= O,1 # F. C,,= O.I uFo 
R. = l kO.. R ,,= l Hl. R,,=O,· MO.. .= 0,1 ,u Fo C,,=O,l .u F. ,, = 0,1 !'F . C..= O,l ,uFo C,,= 1000 pF. 
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Matlagaren sedd uppifrån med locket upplyft. Beteckningarna på 
rör m. m. motsvara dem i kopplingsschemat. Längst till höger 
bakom panelen ses d en skärmlåda, som innehåller kristall/iltret. 

ett gynnsamt bikanalförhållande (minskad risk för spe· 
gelinterferens) , och selektiviteten med hänsyn till i fre· 
kvens närliggande stationer klaras genom kristallfiltret, 
som är inlagt mellan första och andra mellanfrekvensste
gen. Kristallen ligger i en bryggkoppling, innehållande 
två v riabIa kendensatorer, den ena en vanl ig vridkon
densator, den andra en differentialkondensator av speciell 
konstruktion, där kapaciteten av de två systemen i serie 
"r konstant. Med den förstnämnda kondensatorn, märkt 
»Selectivity», regleras selektiviteten eller bandbredden, 
och den andra kondensatorn, märkt »Phasing», möjliggör 
undertryckandet av sLörande ignaler, som ligga innanför 
det mottagna frekvensbandet. Inkommer en icke önskad 
signal och stör mottagningen, vrider man blott på denna 
kondensator, tills man kommer till en punkt, där stör-

En bild av undersidan, visan de bland annat spolboxen, pu vilken 
locket är avtaget . Läng t till vänster spolparet för det lägsta våg
längdsområdet. I varje fack finns förutom spolen den tillhörande 

trimkondensatorn, som är luftisolerad. 

signalen försvinner eller åtminstone kraftigt dämpas. In
komma två störande signaler på olika frekvenser, kan 
man taga bort eller dämpa den ena. Eventuellt erfordras 
någon efterjustering av mottagarens avstämning. 

Efter tredje mellanfrekvenssteget följer detektorn (»and
ra detektorn»), som utgöres aven triod, arhetande med 
anodlikriktning. I anodkretsen Iigger ett filter för mellan
frekvensen. Detektorn är motståndskopplad till slutröret, 
en strålpentod. Hörtelefon kan inkopplas efter detektorn, 
varvid slutrörets galler automatiskt j ordas. 

Signalspänning för den automatiska volymregleringen 
uttages från sista mellanfrekvenstransformatorns sekun
där och tillföres gallret på ett 6B8, vilket ytterligare för
stärker spänningen, innan den matas in på dioden i sam
ma rör. Över helastningsmDl:"tåndet RSG fås en likspän
ning, som tillföres gallren på de tre mellanfrekvensrören. 
Blandarröret är ej reglerat, då debta skulle medföra fre 
kvensdrift hos oscillatorn. 

Svävningsoscillatorn med röret 617 matar in sin spän
ning via kondensatorn C2 t, på detektorns galler. 617 arbe
tar som pentod, och skärmgallret utgör »,anoa» i oscilla
tordelen. 

Bland manöverorganen märkes en känslighetsregulator 
RJ1 , i sch mat märkt »R. F. Gain». Med denna, som regI 
rar den ursprungliga rgallerförspänningen på mellallfre
kvensrören, inställes en passande känslighet hos motta
garen. Denna inställning får rätta sig efter störningsnivålI 
på mottagningspl;atsen. 

Signals tyr kemätare. 

En inh'essant detalj är »S-metern», om användes för 
bestämning av signalstyrkan vid olika til lfällen och från 

Pil denna bild är spolboxen borttagen, så att man ser fjädrarna, 
som göra kontakt med metallstiften från spolama. Invid panelen 
ser man kedjan, som från kedjehjulet längst till höger förmedlar 

rörelsen till spolboxen. 
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Det kompletta krista!ljiltret i sin skärmlåda. Upptill ses vridkon· 
densatorn jör reglering av selektiviteten, nedtill 7;rejektorkondensa. 
torn,. Till höger längst ned ingångstransjorrnatom TJ, ovanp& denna 
leristallen och högst upp utgångstrans/ormatom T, (se lig. 1). 

olika stationer. Den är streckad i schemat, eftersom den 
ej ingår i moltagaren utan är aV6edd att tillkopplas utan· 
,för. S·metern utgöres aven milliamperemeter, som gör 
fullt u lag för 1 mA. Genom reglering av R18 g(i.res in· 
strum.entet strömlöst för en inställning av R17 , som mot· 
svarar en relativt hög grad av känslighet. Vill man mäta 
s tyrkan ho en inkommande signal, slås först den auto· 
matiska volymreo-Ieringen ifrån, och R 17 vrides, tills in· 
strumentet visar på noll. Nu ä r motlagaren inställd på 
»normalkänslighet» , och automatiska volym ontrollen sJås 
till, varvid visar n hos instrumentet gör ett u tslag, som 
anger signalstyrkan. En medföljande kurva vi&ar samban· 
det mellan utslaget och ,den på mottagaren inmatade spän. 
ninCTen i mikrovolt. Även vi as en S·skala, graderad 0-9. 

n enhet på S·skalan motsvarar ca 3 dB. Kalibreringen 
gäller för en viss uppgi ven inställning av känslighetsre. 
gulatorn. 

Man får ej förväxla signalstyrka och fältstyrka. Den 

förra är i antennen inducerad emk, alltså den »illgångs
spänning» som tilHöres mottagaren vid mätning av käns· 
ligheten med hj älp av en signalgenel'a tor och som direkt 
avläses på generatorns dämpsats. Fältstyrkan däremot an· 
gives i t. ex. mikrovolt per mel!er och ger den i antennen 
induoerade cmk, om den multipliceras med anlennens ef· 
fektiva höj d. För bestämning av fäl tstyrlkan måste maIl 
därför känna den effektiva höjden hos anl!ennen. 

Den beskrivna motta~ren är av allströmslYp · och av
sedd för nätspänningar om 110-120 V. Det yttre ut
fö randet framgår av fotografierna. Skalorna äro grade. 
rade i Mc/s, och en visare i högra kanten av skalfönstret 
pekar på den för tillfället använda kalan. Avstämnings. 
ralten har två utväxlingar, 11 : 1 och 55: l. 

En annan modell , C-SI X , ger bandspridninO' på 
amatörbanden vid 10, 20, 40, 80 och 160 meter men täc· 
ker ej mellanliggande frekvenser. För övrigt är konstruk
tionen densamma som hos NC-SOX. 

w. S., 

»R ejelaorkondensatom » är en specialkonstmcrad di fferential/wll' 
densator, ho.~ vilken kapaciteten av dc tvd delk oll clellsatorcTIla i 
serie iir konstant, Hiirigenom l'ppnäs, att rejektorn ej inverkar på 

bandbreclden. 

•Förnya Eder prenumeration 

för nästa halvår i god' tid. Därigenom 

har Ni garanti för att tidskriften kommer 

Er tillhanda i rätt tid utan avbrott. 



140 POPULÄR RADIO 

NYA 

SYL'II- IIII-\~ROR 

Typ 1231, högbrant pentod i spe

ciaiutförande för televisions- och 

oscillografförstänkare m. m. 

Vid förstärkare, som skola släppa igenom ett myc
ket brett hekverisband, sträckande sig från t. ex. 
30 upp till 500000 p/ s, måste man gå ned ti ll 

lnycket små värden på anodmotstanden, detta för att ej 
shuntkapaciteterna skola göra sig gällande vid de högre 
frekvenserna. Genom de små anodmotstånden blir för
·tärkningen per steg liten, och för att åter bringa upp 
denna till en acceptabel ni å måste man använda rör 
med mycket stor branthet. Det nya Syl vania-röret »1231» 
ki r ett sådant rör. Det har en branthet i arbetspunkten 
(»normal branUlet») av ca 6 mA/V. Den maximala brant
h ten är 9 a 11 mA/ V. Röret har en glödtråd för 6,3 V 
och 0,4.5 A. Kapaciteten galler- anod är vid pentodkopp
ling 0,015 pF, kapaciteten mellan galler o h övriga elek
troder 8,5 pF och mellan anod o ,h öVl'iga elektroder 
6,5 pF. Röret kan kopplas som pentod, tetrod eller triod, 
"arvid man f r en brant.het av resp. 5,5, 6,5 och 6,3 mA/ V. 
Anodspäl1uinO' n skall vara r p. 300, 300 och 250 
varvid anodströmmen blir re p. 10, 12 och 13 mA. 

Till dimensionerna är »12 1» betydl igt mindre än de 
vanliga glasrören. Genom den speciella konstruktionen 
fils korta ledningar tiII elektroderna , må inre kap aci
teter och små förlu ster i Jet högvärdiO'a isolermaterialet. 
Genomföriucystrådarna i botten av röret t j äna samtidigt 
sa rn kontakthen och up pbärade.sutom elektrodsystemet. 

Tågon sä rskild ochl finns alltsa e j på detta rör. I stället 
på ättes underifr ån en metallbotlen, m har. hål för kon· 
taktpinnamaoch i mitten är u tformad till en styrpinne 

Pig. l. Elcklrods ystcm och sockelkoppling hos »1231». Bro/llsgallret 
lIämwst anoden är fritt, så att röret kan användas .I om triod, 

te/rad eller pen/ad. 

Det nya röret i olika stadier av sin tillblivelse. M an ser bl. a. 
glas ballongen, glasbottnen m ed de genomgående kontaktsti/ten samt 
rnetallbottnen med killen för dessa sti ft , som utgöra rörets kon

taktben. En specialhållare erfordras för detta rör. 

liksom .de kända metalIrörssocklarna. Metallbottnen lis tad
kommer även i förening med inre skärmplåtar en effektiv 
kärn1l1ing mellan anod och galler, trots att båda dessa 

elektroder iiro »uttagna» i botten av röret. Toppkontakt 
sakna. Styrpinnen, som är av metall, skärmar gallret 
och anodens kontaktben från varandTa. 

Detta intressanta rör ger nya möjligheter vid konstruk
tion av förstärkare till bl. a. oscillografer och televi_ioll s
mottagare. 

Fig. 2. Det nya rörel har il/ gen sockel i egentlig m ening. Kontalet· 
bell en K äro insmälta i glasl:ä"gen G. Metallbottnen M upphiir 
styrpinnen S och tjiinst"ör i förening m.ed denna sorn elek/ro

statisk skärm. 
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FRf\~1 
Vi prova UKV- mottagaren, beskriven nr 5. Experiment med liknande, bat

teridriven apparat. Dagl,iga experimentsändningar på 5 meter från Luma 

superregeneraliv mottagare är ej lika lätt att 

komma underfund med som en vanlig återkopp

lad kortvågsmottagare_ Detektorn fordrar ibland 

ull odspänningar på upp till 120 volt för att den skall 

svänga tillräckligt krafti ot. I annat fall inträder ej den 

superregeneraliva verkan. Den i majnumret heskrivn3 

motlagaren funger.ar emellertid med långt mindre anod

spänning på detektorn, ca 50 volt. 

När man ökar anodspänningen medelst potentiometern 

RQ, passerar m an först den ordinarie svängningsgränsen 

och därefter eventuellt ett beg ränsat område, där ett kraf

ti gt 'brum erhålles. (Kan ev. borttagas genom att C; ökas 

eller ett extra shuntmotstånd på 0,3 il 0,5 MQ lägges över 

sekundären på lågfrekvenstransformatorn.) ~är man pas

serat detta område kommer man in på ett nytt , där an

tin o-en endast ett brus höres eller oåså samtidigt med 

d tta en pipton me·d hög frekvens (8000 il 10000 p/ s) . 
lu kan man pröva inverkan aven variation av C,. En 

ökning ger lägre tonhöjd och en minskning högre tonhöjd 

åt piptonen. Denna ton rep resenterar pendelfrekvensen. 

Man justerar C.!> tills piptonen blir fullständigt eller i det 

närmaste ohörbar, d. v. s. tills den kommer över det hör

bara området. Man kan också prova med olika värden på 

gallerläckan R t . Des a båda detaljer, C2 och R t , ha av

rrörande betydelse fö r mott.agarens funktion, i det att de 

inverka på pendelsvängningens am pI itud förutom på dess 

frekvens. 

Gallerkondensatorn C2 inverkar även på mottagarens 

avsti"imning. Med CJ fullt inskruvad ( = 100 pF) kom 

lEn 

1;'/1 am erikan sk specialmiJuagare för ll ltrakorta vagor. Täck er m ed 
ut bytbara pular diglängdsområdet 1- 10 meter. Apparaten har e/t 
hiigjrek uenssteg S'tflll sllpcrrcgenerativ d etektor. ( National Co. ) 

Luma-sändaren in p å gradtalet 9 på -skalan, med CJ kraf

tigt reducerad (kanske 25 pF) kom samma stat.i on in pi\. 

gradtal et 12. (Skalan graderad 0--100.) Detta var mcd 

6-varvsspol en, som tydligen i detta fall gick ned under 

5 meter. Avstämningen är även beroende av hur fast an

tennen ,kopplas till stämkretsen. Denna sak få r man expe

rimentera med. Vid alltför fast koppling får man ej de

tektorn att svänga nog kraftigt för superregene rativ ver

kan, och alltför lös koppling är ej heller bra. ntennens 

längd synes ej spela någon större roll; provet skedde med 

inomhusantenn, och en -tråd om några meters längd gav 

bra resultat. 

Vid anslutning av telefonen direkt efter detektorn (pa 

rall ellt över primären på If-transformatorn) var det ovan 

omtalade brumområdet <försvunnet. P å Luma-sändaren er

hölls mer än tillräcklig ljudstyrka på enbart detektorn. 

Med lågfrekvensröret blir det för en superregenerativ mot

tagare karakteristiska bruset alltför kraftigt i hörtelefon, 

varför man måste minska lj udstyrkan medelst RI, . 
Antennkondensatorn Ca måste kunna minskas till några 

få pF. Vid anslutning av rumsantenn via C. fun geradej 

mottagaren ändå ej, utan antennen måste ansluta till den 

på samma isolator som antennklämman anbragta j ord

klämman, som i delta fall ej användes utan är f ri. Kapa

citeten mellan de två klämskruvarna var såledel:i lagom 

stor för antennkDpplingen. 
Kondensatorn CJ, kan på försök ökas utöver det i be

skrivningen angivna värdet, t. ex. till 5000 pF. 

Totala anodströmmen är vid 200 V anodspänning ca 8 

mA och i slutröret 6 il 7 mA. Detta blir kanske väl myr; 

S amma /II ol/.11garcs inre. Lii/lgst till hiig er sniir:kdrevct jör !conden
satoraxeln. Observera den stabila 1lp pbyggnaden """I d e lm 
»arorn»·rören , monterade i hill i skärmplUlarTl a. Län.gst till vänst er 

ses hållaren för den ell a spolen. 

http:funger.ar
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Denna absorptwnsvågm e/er täcl'er med de tre framför Uggande 
spolarna ett våglängdsområde av ca 15-200 meter. En extra 
»spole» har tillverka/s för ltltrukortvdgsområdet. Den har formen 
aven metallskena, som direkt för enar klämskravarna med var· 
andra. Spolen bildas av metallskenan i fören ing med ledningarna 
mellan klämskru.varna oclt. kondensatorn. (Närmare data för våg· 

m etern jinnas i nr 7, 1936.) 

kel för en del hörtelefoner, varför man kan öka R,; på be
kostna-d av förstärkningen , som ändå räcker bra till. Mot
tagaren fungerar med anod pänningar ned till ca 150 V. 

Försök med enkel batteriapparat. 

Vid provningen av 2-rörsUlottagaren matades glödtrå
darna via en ringledningstransformator från en omforma
re, och anodströmmen togs från torrbatlerier. Omformaren 
gj orde alt störningsni ån på platsen blev ganska hög, och 
vi beslöto oss för a tt på försök sätta ihop en liten enrörs
apparat för batteridrift. Precis samma koppling användes 
som i 2-rörsmottagaren. Röret var ett B415. För att vara 
säkra på att få Luma-sändaren inom avstämningsom rådet 
för en i all hast till verkad spole, t go vi en rätt stor vrid· 
kondensator, 100 pF. Spolen lindades iribär·ande av 2 mm 
koppartråd i 5 varv, med en totallindningslängd av 16 
HlIll och en .innerdiameter av 8 mm (ylterdiameter således 
12 mm) ol:h löddes direkt p å vridkondensatorns lödbleck. 
En högfrekvensdrossel lindades med 37 varv 0,5 mm dub
belt bomullsomspunnen tråd p å ett papprör med 22 mm 
diameter. Denna drossel är nog ej ideal isk men gav 
ungefär samma resultat som en kommersiell, sektionslin
dad ultrakortv gsdrossel. GallerkondensatDr och läcka 
voro båda f asta och hade värdena 200 pF resp. 4, MQ. 
Ledningarna mellan rörhållaren och stämkretsen voro rätt 
långa; de böra ju helst vara korta. Anodspänningen reg
lerades medelst ett variaLeltseriemotstånd på 50000 Q. 

Ett anodbatteri på 120 volt användes. Vridkondensatorn 
hade isolerad förlängningsaxel. Efter hf-dro seln låg en 
induktionsfr i kondensator på 4000 pF till minus glödtråd. 

Dessa utförliga anvisningar ha giv its för att den som 
är intresserad skall kunna sätta ihop en enkel apparat för 
experiment och samtidiot va ra säker pe alt verkligen få 

med 5-metersbandet på skalar!. På mndellapparaten kom 
Lumasändaren (våglän d ca 5,3 111) in med kondensatorn 
till hälften invriden. Avstämningen är på grun-d av den 
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stora vridkondensatorn ganska kritisk, men en mikroratt 
är ej absolut nödvändig. 

Beträffande resultatet med denna enkla appara t så hör
des förutom LUl11a vid ett tillfälle en rysk sändare (möj
ligen en överton till någon station på högre våglängd) . 
Ltlma·sändaren korn till och med in starkare än på 2·rörs
mottagarens detektor. Bäst gick det utan antenn, men 
batterisladdarna voro ett par meter långa och t j änstgj or
de i ställ et. 

Lumas jÖrsökssärulningar. Mottagningsrapporter önskas. 

Luma-fabrikell vid Halllmarby utanför Stockholm be
driver nu regelbundna försökssändningar. Sändaren på 
a 57 Mc/ s eller ca 5,3 m våglängd är i gång dagligen 

mellan kl. 8.30 fm. till kl. 5.00 em. , även söndagar. Dr 
Siljeholm meddelar vid födråg.an , att räckvidden är om
kring 50 km men att i vissa fall räckvidder på 100 km 
kunna uppnås. I S tavsnäs kunde sändaren avl yssnas på 
en 2-rörs superregenerativ mottagare, försedd med 75 cm 
hög antellnstav, men en vertikal dipolantenn av omkring 
2 X 1,25 me ters längd, i nödfall med vanlig tvinnad feeder
ledning, är att föredraga. Dipolen skall vara vertikal, 
emedan sändardipolen är vertikal. Helst bör antennen 
anbringas ett ti otal meter upp i luften eller åtminstone 
så högt, alt den kommer över eventuell a kull ar i närheten, 
om man befinner sig på slättland. I städerna bör antennen 
komma upp över hustaken. 

Rapporter över mottagning av Luma-stationen i1ro myc
ket välkomna. De böra vara underskrivna av tvenne per· 
soner, som vid samma tillfäUe av lyssnat sändaren. Dessa 
försökssändn ingar äro igångsatt.a för utröllande av de 
ultrakorta vågornas utbredningsförhåll anden. W. s. 

En bild av den provisoriska Lu.ma.m.otlagaren , som omtalas i te:tt en. 
TilL vänster på träplattan ses det variabla motståndel för reglering 
(t v anodspiinningen. Den ursf}Tungliga spolen or.h vridkondensatorn 
(liggande vid sidan av apparaten) ha ersatts med en större spole 
och en mindre kondensator. Pålt.ögra sidan ses gallerlcondcn.salorn 
och gallerlöckan, inkopp/nde mellan rörhål!aren och vridkonden
salom. På molsatt sida ses den seknonslindade högfre/wensdrusseln . 

http:f�dr�g.an
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anlatö rer 

Färgkod för matstånd. 

S tavmotst- nd av amerikanskt ursprung ha i allmänh et ej mot
s t· ndsl'ärdena utsatta med siffror utan äro i stället betecknade 
med färger enjjgt ett av R. M.A. (Rad io Manufacturers Associa· 
ti on) llppgjo.rt schema. Siffrorna 0 9 mot svaras härvirl av färger 
enligt följ ande tabell : 

O= svart 
l = brunt 
2= rött 
3 = oraoge 
4 - gnlt 

S= grrin t 
6 = blå tt 
7 = violett 
8= !!fatt 
9 = vi tt 

Stavens grundfä rg anger ,fö rsta siffran al' mot stll ndsvä rde t ( i 
ohm) , färgfläcken ii änd en d 'ss andra siffra slI mt flä ,ken ell 'r ban· 
det p il. slaven a ntalet eft erföl ja nde nollor. Sa t. ex. har ett mot· 
st lind med brun stavkropp, svart Häck Ii ä nden och gul m ick å 
sta l' n sida ett värde av 100 000 ohm. 

S. E. S. 


sWill t ss nya prislistor för Puratron· och Triotron·rören. De först · 
nämnda äro som bekan t rör av amerikansk typ. Firman meddelar 
samtidigt, att de a rör fi nnas i mycket stor sort ering med avseende 
på typer och att samtliga typer finnas å lager. 

I fråga om Triotron·rören har en prissänkning fi.;retagit . Listan 
över des a rör innebilller ä en en j ämfö rel etabeU. A.-B. Nickels & 
T odsen meddelar, n tt riotron·fabriken n um era gätt io för samma 
typbetecknin uar om de övriga europeiska ri)rfabrikanterna. Detta 
gäller de »röda rören» samt A·, B· och C·serierna, förutom givetvis 
alla nytillkommande typer . Standard iseringen av A' I B· och 
typerna beteckni ngar kommer att genom fö ras liC es ivl. Denna 
tancla rdi sering a v de europ piska rörtyperna kan hälsas med stor 

tillfredsstäl1els , emedan man får ett betydl igt mindre antal typer 
a lt hälla reda p . 

Purot ro n·rören säljas enligt upp gift förutom i hela Skandinavien 
i sj u andra europeiska länder samt Ii Sydamer ika, ~lexiko och Kuba. 

Cet estian gör Magll avox·h.ögtalare. 

Den ·engelska finnan Celestion Ltd. , som i Sverige represen teras 
av A.·B. Eltron, har övertagi t Magnavox' engelska fab rik, Benjamin 
Electric. 

Sänkta 
priser 

(ELESTIOMS 
A U D I TO R I U M-hOgtalare 
T . ex. DC . J8 (340 mm) 220 volt likström 
25 watt pris kr. 320: - . rabattgrupp Il . 

A KTIEB O LAGET ELT R ON 
Kuogsholmsg . 62 , Stockholm. T e l.S0 79 93- 94 

Aktuella volymer 

av Populär Radios handböcker 
SelektiTa mottagare (:1933) 
Av ingenjö r W. Sto ckman 

En avhandling om superheterodyner och 
raka. mottaga.re. Ur innehll.lIet : Känslighet 
och selektivitet· genom llterkoppling. - Ljud· 
kvalitet. - Superheterodyn eller rak motta· 
g8Jl'e. - Superheterodynens svagheter. 

Tonkorr ektion (:1934) 
Av ingenjör W. Stock m a n 

Hur man med tillhjälp av fiUer korrigerar 
en mottagares frekvenskarakteristik. Ur in
nehAlIet: Seleldivitet och tonkorrektion. 
NlI.gra praktiska försök med tonkorrektion. 
En resemottagare med tonkorrelit ion. 

Radiote knisk handbok, 
del I o~h n (:1936) 
Av cimlingenjör Mats Holmgren 

Avhandlar beräkningar och mätningar inom 
radiotekniken. Bör ej sakna.<! pli. nägon radio
teknikers bokhylla... Ur innehll.lIet : l\fotstll.nd, 
kapacitet, induktans, impedans. - Mätbryg· 
gor. - Matchning av kondensatorer och spo
lar. - Dimensionering av radioapparater. 
Enkel signal generator. - Trimning av mot· 
tagare. - Felsökning. - St.ömingar. 

RadiolexikoD 
Av ingenjör W. Stockman 

DeUa lexikon, vars fjärde ([el inom kort ut· 
kommer, lämnar fÖrldar ing på alla radio· 
tekniska ord och uttryck . - Erhålles av 
prenumeranter för 35 öre per del. 

Pris per -volym eller del kr. 1: 50 

SERVICE· OCH LABORATORJEIN. TRUMENT 
BYGGSATSER . KONSTRUKTIONSRIT NINGAR 

BlI " t oeb b i lIl g a st f rå n 

Triotron inför standardis erade typbeteckningar. 

A.-B. N,:ckcls & Tadsen, Blasieholmstor ~ 9, Sto ckholm., har t ill 

http:l\fotstll.nd
http:mottaga.re
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Ny kotu/og !fl/lI EIA. 

D cktriska llU1lI striuk tiebulagct , Jill d iksvallsgatan 6, Stockhulm 
ha r IIt siinl" 1938/ 39 å r · ka ta log över radioma teriel. Den innehåller 
en öynn erli g"n rikh a lti g surt erin g a v sådana d -tulj er, svm äro av 
beho'- vid p ra ktiskt apparatbyg:ge. Bland annat må framh ållas en 
tdefunjack med ~ma dimensioner ( tager en tredjedel av det "an· 
liga utrymmet ), en fininställni ngsskala, på i1k n s tationsnamn 
kunna i n. k ri va -, störnin gsskydd med dro. lar och kond ensatorer 
upp till 6 ampere, m;itinstrument, antenn filt er för ut estängande av 
störningar fr än kortvåO"ssändare m. m. 

»/I/(a ional» NC--80X. 

Den i detta nummer beskrivna amerikanska mellan· och kort· 
våg:mottagaren av märket » a tional» före' i marknaden av Civil
ingenjör GUIlnar Wiklund, Sveavägell 28 O, Stockholm C. 

S to ckholm s Radiokhibb . 

Vid . a mman trädet uen 10 maj höll civilingenjör S. Kru se ett 
synnerligen intressant föredrag om »Bärfrekvenslelefoni på leu
ningar». F örs t berörd es förut sättnin garna för denna gren av tele
tekniken, varefter ta lan;n Ö" rgick till den praktiska tillämpnin gen 
och därvid bl. a . omtalade de stora svå righeter, som måste över· 
vinnas, innan man fick syst Illet att fun ger,a til.lfredsstälJande. 
Användnin O"cn av filt er berördes, o·h hela appara turen ski sserades 
u pp i stora drag och funktionen beskrevs ingll.ende. Även rund· 
radioledningarna o h de speciella krav som rundradioöverföringen 
ställer på appa raturen omtalaue;;. 

Vi hoppas kunna . terkumma till detta mycket innehålls rika 
föredrag i tid skriftens spalter. 

Den 24 maj .höJ.l s i ta sammanträdet för vårterminen. Genom 
vänli gt t illmiitesgående h·lIn Elektriska Aktiebolaget Siemens hade 
klubben a tt i tillfälle att få den p li sista tid en s m ycket om· 
tal ade konsertgrammofoncn, Siem "ns' »Kammerlllus ikge rät », de
monstrerad. E tt inledande föredra g om denna ur tekn isk syupunkt 

11 intre.santa konstruktion höll s av ingenjör W. Stockman, var
efter in genjör H. Nilsson hos S iemells demonstrerade apparaten 
oeh lät den å tergiva ett antal ut valda grammofonskivor. Vi hän· 
vi·a för övrigt till r efera tet i majnumret av Populär Radio. 

Tidpunkten för första sammanträdet i höst kommer all kungöras 
genom cirkulär till medl emmarna. Den som des;; fö rinnan ön skar 
in gå som medlem i klubben kan insätta meulemsavgiften, som ä r 
10 kronor per år, för s tuuerande och t eknologer 5 kronor per år, 
/lå postgirokonto nr 50001. Alla m edlemmar erhå lla Populär Radio, 
som ä r klubbens organ, utan extra kostnad. Närmare upplysningar 
kunn a rh Ila genom hänvändelse till klubbens skattmästare, ci· 
vilin genjör Ernst HuJtman, Att erbomsvägen 48, Stockholm. 

Cairo-kon ferensell . 

Viu den nyligen hållna internationella radiokonferensen i Cairo 
faststä lldes följand e förän d rin gar i fråga om rundradiobanden. 

Lil ngvåg n har samma gränser s om fiirul. Mellanvågen, som fi:ir 
nän a rande räknas fdl n 545 rn till 200 m, Jlar ut ökat s nedå t till 
192 m för E uropa och till 187 m för SA och övriga världsdelar. 
Våglän"dsom r' d , t mellan 200--50 m har nu för ((irsta gången 
upplå t its flir rundradio. Här ha fast :;tällt s följande band: 

l: Områd et mellan 2,3-2,5 Mc/ (13 120 m). 
2: » »3,3-;~ ,5 Mc/ , (91-86 m). 
:~:» »4,77- 1-,9 J\lc/ (63- ·61 m) . 
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Dessa nya vll.glän gusområden ,i ro uock rese rve rade fö r mndradi o 
i de tropi ska eller semitropiska regionerna, där mellanvågsomrii dct 
pä gru nd av starka atm o_ fä ri ska störnin gar ej till , ter njut ba r m"t
ta gnin g. Indr·lnin gen av d e!5~a \'ä ~län gd ~Olllråd('n är gan ~ka kom
plicerad . Så t. ex. är o,måd t mellan :1,3--3,5 1'1'1.: / 5 ej till ii te t. fi ir 
Central- och Sydamerika men i övrigt för länder s01l1 ligga in o'lI 
30° nord och syu om ekvatorn. 

Beträffande vågorna under 50 meter gälle r följande. 
49-metersbandet, som för närvarande är 150 kc.!s brcu, blir lit · 

ökat till 200 kc/ s. Gränserna bli 6,0 och 6,2 :Mc/ s. 
Ett nytt våglängdsområde är best;imt , som trå kigt nog komm er 

att skära nt 100 kc/ s ur 40 me ters amatörba ndel. Området li gge r 
mellan 7,2- 7,3 Mc/ s. Det gä ller doc k ej för amerikan ska kon
tinenten . Amatörerna där få behå lla 40 III bandN ogra vera t. 

.31·metersbandet, som är 100 kel s brel't, öka ' till 200 kel Ban· 
det blir 9,5 9,7 Mc/ s. 

Inga förändringar be lötos för 25- och 19·m ·tergba nde n. 
17-metersbandet ökas från 50 kc/s till 100 kels. Gränserna bli 

17,75 och 17,85 Mc/ s. 
14' Il/lctersbandet, som för nä rvarand e är 100 kc/ s brett , ökas till 

300 kc,', och sträcker s ig mellan 21,45-21,75 Mc/ s. 
Cairo·konferensens beslut träder i kraft i januari 1939. 

B. S . 
............. ........................................... ............. ................................. ... .. ....... 

• • u .... ..... ......... . . ..... .. . . . ............... . u .... .. ...... . .... . .... .. ... , . , ....... ....... . .... . .. . .... .... . 


INTRESSANT NYTT RöR. 
F ort s . fri"lll s id. 135. 

Användning på likströmsnät. 

P å växelström upphör röre ts ledningsförmåga i och med den 
högfrek venta signalen, ty röret slocknar, då anodöpänningen under· 
skrider ett v.isst vä rde. P å li kström däremot fortsätter urladdningen, 
tyanodspänni ngen är konstant. Vill man släcka röret, måste mUIl 

för ett ögonblick bryta an odspänningen eller :;:inka d en und er 
60 V, sedan d en högfrekvent-a signalen upphört. Däreft er är röret 
klart för ny påverkan av signalen. 
.... .................... ....... ..................... .... ........................... .. ................... ..........
..... ................... .. .. ... ....... .. ............................................. ....... ............ ......... . 


MÄTNING OCH BEDöMNING. 
F orts . från s ill . t34 .• 

dime nsioneras på så sätt, alt erforderlig fä lt styTka kan erhå lla s på 
alla våglängder. 

Elektriska och magneti$ka fä lt styrkan sammanhä nga via lj u,; · 
hasti gheten enligt sambandet E = 300 H _.' 0 volt / c.m. Här är E den 
elektriska fält styrkan i volt i cm och H den lIllagneti ska fält styrkan 
i eme, d . v. s. örsted. Vid mottagare med ramantenn kan därför 
liksom ,·id mottag-are med öppen ant. enn käns ligheten angivas i 
f tVIm. Emellertid bör en direkt jämförelse ej k omma i fr 1\:;a, då 
denna kommer att gä lla å ena sidan motta gare utan individue ll 
antenn, å andra sidan mottagare med rama ntenn. Om en v.iss mot
tagare för öppen antenn befunnit s ha samma kän slighet S0 1l1 en 
viss rammotta gare, t. ex. ] O ItY/ m, så betyd er ej detta i praktiken, 
a tt en avlägsen s tation hörs lika starkt i båda apparaterna, enär 
den förra apparaten i drift kan vara försedd me d en antenn med 
helt andra dat-a än normala ntennens 000 den senare uppställd i 
ett järnarmerat hus, där det magnetiska fält et ä r vride l eller 
dämpat. 

Vi ha hittill s för enkelhets skull i text och fi gurer hå llit O" 

till en konsta nt enn med enbart serieelement. Tidi gare använde 
man sig ocks av dylika kon-stant enner, en {ör rundrad,iov fi glängd 
och en för kortvåg. Den sena re bestod helt enkelt a,v ett Ilwts tånd 
om 400 ohm. På senaste tid har man i Am erika gå tt in iör en 
kombinationskons lant enn, SOm e rsätt er båda föregångstyperna. En 
sådan konstanterin är exempelvi s General Radio 41S-G, som har 
en minimiimpedans av 220 ohm, fö rlagd till frekvensen 2 200 kel s. 
Vid högre frekvelIs övergår impedansen i gräns värdet 400 oh,n. 
Konstantennen iir uppbyggu av två serie impedanser, av vilka d~n 
ena utgöres aven kondensator om 200 pF. Den andra bestå r av en 
parallellkret s med en induktans om 20 p H och en kapac it et om 
400 pF. l serie med denna kapacitet li gg~ r e tt mots tånd om 400 
ohm. Anordningen ut gör en vad man i filt e rteori en b enämner 
»X(3)minlls» och qan grafi skt och analyti skt hehandla. ~U lll en 
sådan i d et fall all ~O·oll1n s ll1o t s t ll. n d et kan förs umma,. 

NordIs k Rotogra vyr. Stockholm 19;1 . 
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I . 

Kortvågs
material I 

allt för batterimottagaren ! 

brutlo 
Söndorekondensotor Nr 2082 15:
Korlvogskondensotor Nr 3002 5: 70 
Neutral iseri ngskondensator 
Nr 3006 18: 50 
Spolstommar, kerami ,k a , 5 
kontakt Nr 3008 2: 25 
Högtalare 6 V2" frisvöng. 
Nr 2002 8: 25 
Högtalare 5" permanent
magnet isk Nr 3040 15: 
Hörtelefon t-Ir 1571 5 : 50 
Pick up Nr 1578 god 6ter
~jvning 9: 
Avstömningsspole f ö r mindre 
mottagare och 2-krcts mot
togare Nr 2042 5: 25 

Bygger Ni en 


kortvågssändare, 

en botterimotlaga

re e ll e r en radio

gra mmofon? 

Ni finner allt som 
Ni behöver till lö · 
g o priser hos 

NATIONAL RADIOFABRIK 
Kungsgatan 53 , Stockholm - Tel. 2 ;) 36 62 

' I 

Rent 

med 

störningsfria 
kabel 

Passande Honstruktioner 
för varje slag av förläggning 

Begär katalog 

Rep r esentation och tager: 

Zan ni Holmberg, Stockholm, Bergsgatan 39 

:::: :~::::: :: : :!: :~~ ', ~', :: ~: ~: ~: : ~: :: :: :: :~:~ : ~ : ::::::: ::::::::: :; : ~~:::~ :::: :::: : :::: :: ::: ~~ :: : : ::: :: ::::: :: : ::: :: 

BYTEN O CH FORSÄ lJNI GAR 
::: : : ; :: :: :: : ; : : : : : : : :: : ::: ~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ; : : : : : :: : : : : :: :: : : : : :: ; : : : : : : : : : :: : ~ :: : :: : ::;:; ::; : : : : : : :: : : : : : :: : : 
Cllucr denna l'ubril, in fd l' POInJlUr RRdio a nnonser i foita u llllrd isernd 
storl pk (ntrynlme J 2 mm. ) mpu frist~lClldc rubrik till ett l)r i ~ ft.V 

lir, 7: ;jO pr rdinl!'. 

])essntom införas s tandardi s ('rad e radannonser a v n edn n s tuende ul .. 
seende till ett. pris av Ur, l f H' 1',Hl, n1.illinllUn 2 rntlerH utry'mnlo. 

Till salu 1 st. för",t. 2761 ] 10 v . m , r pF;p:rl"J"ö", 1 st" , h ()l!f . 2063 utaJl 
ha,H e l. l st. dito mNl barre}, 1 ~L milO'ofoJl 1O-1:{, l' st, milil'ol'unfiil','if. 
·~ 7 RO. ol'HnsL al- rhilip!'; fao!'., s~ilj (' ~ JJ e lt el. deh'is, 111 ,:, c)' t·t bill. 
R . Lind, }i.isa.. Tel. J-I3. 

som Populär Radio har kunnat rekommen

dera, kan Ni köpa med fullt förtroende. 

Säg Jtt Populär Radio r~tt r at t köpa det. 


Gy nna i Ert eget intresse våra annonsörer. 


SEM 
o 

SMATRANSFORMATORER 
Vi tillverka full- och spa rtra nsformatorer 

av alla slag f ör upp t i ll c:a 
2000 VA, såsom: 

Handlampstra nsformatorer, isolerings
tran sform atorer, Skyddstra nsform ato
rer, Neontransformatorer, Tändtrans
formatorer för oljeeldning, Provtrans
formatorer, Universa Itra nsformatarer, 
Radiotransformatorer (nät-, ingångs
och utgångstransformatorer, även fö r 
Push-pullsteg). 
Transformatorer för likriktare, f ö rstör
kare o ch laboratorieöndamål etc. 

Drossiar: för glättningsfilter, stör
ningsskydd, kortslutningsskydd, spön· 
ningsreglering etc. 
Transformatorer tillverkas även för 
3-fas och scottkoppling. 

A.-B. SVENSKA ELEKTROMAGNETER 
ÅMÅL 



Sött som ett oeftergivligt Villkor att 

de rör Ni begagnar öra av högsta 

kvalitet. 

Om Ni icke redan anvönder Sylvania, 

byt innan det ör för sent. 

Sylvanias nomn tillsammans med en 6 

månaders garanti skyddar Eder för 

förlustbringande felaktiga rör. Varje 

försäljning av Sylvaniarör tillför Eder 

en belåten kund. 

eH pålitlighetens kännemärke 

Fabriksrepresentant : 

RAJ.iO A.- .moo 


