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Elektron-kopplad oscillator till mopan som ersätt
ning för CC! 

Det följande är på intet vis något 
original utan snarast ett kortfattat re
ferat aven artikel i QST för oktober 
1932. 

Med en elektronkopplad oscillator 
menas allmänt taget en tetrod så 
kqpplad som • oscillator att koppling
en mellan svängningskretsen och be
lastningen sker inuti röret. Vilken 
tetrod som helst kan användas, men 
yill man slippa neutralisering av ka
paciteten mellan anoden och yttre 
gallret måste skärmgallerrör använ
das. 

ningskälla, varvid den sistnämnda er
hålles från ett lämpligt uttag på' en 
spänningsdelare (se fig.). Om anod
spänningen sjunker från 250 till 100 
volt är ändringen i frekvens knappast 
hörbar. Det är sålunda tydligt att 
vanliga spänningsvariationer på nä
tet eller sådana som uppkomma ge
nom belastning av filtret vid nyck
ling av förstärkaren sakna praktisk 
betydelse.

E'n';annan fördel mad den eleldl'on
kopplade oscillatorn· är dess förmåga 
att alstra starka övertoner. Man får 

Av figuren synes att skärmgallret 
användes som anod i en vanlig Hart
leykrets, medan belastningstanken 
kopplas till anoden. Vid användning 
av skärmgallerrör som oscillator på 
detta sätt är man oftast hänvisad till 
mottagarerör. Dessa ge en ganska låg 
effekt, vilket drar med sig att man i 
regel får' använda ett extra steg eHer 
oscillatorn. Denna nackdel kompen
serjls dock mer än väl av de stora för
delar som denna oscillator erbjuder
i jämförelse med en på vanligt sätt 
återkopplad. . 

För att få oscillatonls frekvens så 
vitt möjligt oberoende av anodspän
ningsändring tages anod- och skärm
gallerspänning från samma spän-
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lika stor effekt i belastningstanken
(L,C,) vid avstämning av densamma 
till . halva osciIlatorfrekvensen som 
vid avstämning till samma frekvens. 
Det rekommenderas därför att alltid 
avstämma L,C, till halva oscillatOlire
kvensen.• ty då är inverkan av L,C, på 
oscillatonls frekvens omärklig. 

Figuren och tillhörande 'datatabell 
är hämtad direkt ur QST. Den ger 
alla nödvändiga uppgifter för den som 
önskar bygga en sådan sändare. Det 
är dock att märka att, om andra rör 
användas, en kritisk granskning är 
nödvändig. . 

'-i6-röret har enligt QST följande 
egenheter. Fix gallerförspänning be
höves ej. Däremot bör motstånd i 

I Tongenerator för morseträning. 

Gl1mh.mp, 
220 v._ Im1snCJnl 

Den tongenerator, som beskrevs. av 
UR i nr 5/1932 är förstklassig men 
kanske något dyrbar, då ju inte alla 
hams ha en LF-trf liggande i reserv. 
Ovanstående apparat kan emellertid 
göras för cirka 5 riksdaler och leve
rerar fb sigst2 1'5 (cirka). Vänder 
man polerna, ändras tonhöjden ett par 
hundra perioder. -z.\.. 
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gallerkretsen användas (R., R' i fig.) 
föl' att förhindra all Hör stOl' galler
ström. Vid frekvensfördubbling hör 
ett motstRlHl på 20000 ohm (R, i fig.) 
användas, varyid effekten hlir lika' 
god S0111 vid grundtonsförstärlming. 
Ingen neutralisering behövs vid dubb
ling. Normala anodströmmen för ett 
'4n-rör. böl' ej överskrida: no mA, vilket 
emellertid ger en input av c:a 25 wlts. 

. Det är höjt över varje tvivel att 
den elektronkopplade oscillatorn är 
överliigsen alla andra, i; fråga om sta
{lig frekvens, cc oscillatonl icke un
dantagen. Den är därför väl värd att 
priivas. Vid jämförelse med cc har 
den håde för- och nackdelar. Enligt 
uppgift får man samma karakteristis
ka sjungande ton som med cc, om om
sorg nedlägges på stabilitet, så att 
mekaniska vibrationer undvikas. Vi
hrationer spelar som bekant vid cc en 
underordnad roll. Häremot väger den 
stora fördelen av att kunna välja sin 
frekvens efter. hehag.

Lämplig koppling för op. på tre 
hand..an.vändandeett 'U-rör som oscil
lator och ett '4.-6-rör som förstärkare 
på endera :3 500 ,eller.7 000 kHz,och eU 
'·W-rör som dubblare för 14000. Vid 
op. på de två förstnämnda banden 
lwpplas L,C, direkt till antennen el
I!'r till en större förstärkare, om så
da~l användes. 
t,-500 cm. H.-3000 ohm. 
C.; C,-250 cm. H.-4000 ohm. 
C.-l50-250 cm. R.-50 000 ohm. 
C.-lOO cm. R.-2 000 ohm. 
C.-2000 cm. R,-20 000 ohm. 
C,-250 cm. D- god kortvågs
C.-50 cm~ drossel av god
R,-2XlO ohm. tycklig typ. 
R.-lO 000 ohm. 
L,-För 3500kHz; 34 yarv 0,7 111m:s 

TBD tätt lindad på 4 cm:s spol
rör uttag på 14. varvet från 
anodsidan. 

För 7000 kHz: 12 varv samma 
tråd 4 cm:s spolrör så att spo' 
lens längd blir :1 cm, uttaget på 
mitten. , 

L, arbetar i yerkligheten på 
halva den angivna frekvensen, 
se texten. 

L,-För 3500 kHz: 17 yarv 1,3 mm:s 
TB.D. på 6 cm:s spolrör, längd 
3,5 cm, flyttbart uttag. 

För 7000 kHz; 9 varv, samma 
tråd, do spolrör, Hingd 2,5 cm, 
flyttbart uttag. 

L-För 3500 I"Hz: 34 varv, 1,3 mm:s 
T.B.D., 6 cm:s s]Jolrör, tätt lin
dad. uttag på 18:e varvet från 
anoden. 

För 7000kHz: 13 varv. samma 
tråd, dito spolrör, längd 3 cm 
uttag på !J. varvet från ano
den. _ 

L,-För 14000 kHz: 4 varv, 1,3 nlln:s 
T.B.ID., på n cm:s spolrör, längd 
3,5 cm. SlII 5-064. 
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S k,ärmgalle rdetekto rn. 
Användningen av Skä~gilleITöret 

som detektor tycks bli allt'mer van
lig och erbjuder ocl;;:så enhe!. del för
delar, av vilka den stora förstärkning
en ej är den minst viktiga: Här ne
dan visas en del olil,a' slitt att· kopp
la en sådan detektor dels till föregå
ende hJ.-steg och dels till efterföljan
de tt-steg. 

Vad först kopplingen till hJ.-steg 
beträffar, har transformatorkoppling 
här visat sig bättre än den annars 
bruldiga parallell- eller seriematning
en. Vid parallellmatning ställas myc
ket stora ansprål{ på drosseln i hA.
fÖrets anodkrets. Är'denna ej av god
kvalitet, går en stor del av förstärk
ningen 'till spillo. Seriematning å 
.andra sidan ger lätt upphov till stör
ningar. genom läckning. i gallerkon
densatorn, och dessutom fås hela 
anodspänningen över avstämnings
kondensatorn med thy åtföljande risk 
för kortslutning av anodbatteriet. 
Transformatorkoppling kräver i all
mänhet spolstommar med sex kontak
ter, vilket ju iir en stor nackdel, då de 
flesta amatörer numera linda sina spo-

Fig. l. 

C1 ==100+30"'cm, C.=lOO cm, 


C.=40 cm; C.=5000 cm, l/IF. 


lar pil. rörsoc1dar. I tig. 1 visas emel
lertid ett kopplingssätt. varvid vanli
ga fyrpoliga rörsocklar kunna använ
das För att få största möjliga för
stärkning i h. ,t-röret höt' L, göras nä-o 
got större än som behövs vid· vanliga 
itterkopplingsspolar. iDen lindas med 
fördel av mycket tunn tråd och med 
ungefär trAddiameterns avstånd mel
lan varven. Kopplingen mellan L, 
och L, bör vara lös (c:a 1 cm), för 
att detektorn ej skall svänga alltför 
lätt, d. v. s. med allt för låg skärm· 
gallerspänning., vilket ju.drar ned för-

Amerikanska rör. 
SM 5-064 är aven tillfällighet i 

stånd att erbjuda medlemmar av 
S.S.A. de nya amerikanska rören till 
särskilt lågt pris.
tinental och Arctur 

'10 
'50 
'47 
'46 

"'5!! 

"'24.A 
"'57 

'80 
'82 

7,5 1,~5 425 
7,5 1,25 450 
2,5 1,76 400 
2,5 1,75 250-4IJO 

2,5 2,0 400 

2,5 1,76 
2,5 1,0 

5,0 2,0 2X500 
2,5 3,0 2X700 

• Indirekt uppbctlnlng. 

on· 

400 
1500 

125 
200 

Särskilt de nya Klass-B· och kort-I 
"ågsslilimlgallerrören torde vara av 
intresse för amatörerna.. Rören kom· 

stärl~nillgen. I(ondellsatorn C, får, ej 
vara större än 40 cm. Till ledning
för. dem som vilja prova kopplingen 
meddelas. här storlekelipå L\. och L, 
för . 'de. olika amatörbanden.. ,Dessa 
varden vari.era naturligtvis något be,. 
roende på' kapaciteterna i rör och kon-: 
densatorer menförhällandet mellall 
antalet varv (L,/L,) bör vara ungefär 
detsamma. . 

;=====:;=====;====; 
Band L. L, 

160 m. 65 v. 12 v. 
80 m. 34 v. 10 v. 
40 m. 20 v. 9 v. 
20 m. 9 v. 6 v. 
10m. 3 v. 3 v. 

För den som har tillgång till 5-I!.~' 
liga rörsocldar visas en annan mOl
lighet (fig. 2). Vår gamle bekante 
Reinartz är här använd som detektor; 
För att finna det rätta uttaget på L, 
kräves en del experimenterande. Det 
lönar sig att försöka med olika varv 
på L" för att största möjliga ljudstyr
ka skall erhållas. De i ovanstående 
tabell givna värdena kunna tjäna som 
utgångspunkt härvidlag. 

Fig.2. 

Det "sista skriket" på detektorns 
(oscillatorns) område är den s. k. elek
tronkopplingen (tig. 3). Detektorns 

,-\---'f'--==--

A:_~.......I~'~ 
., · ,. ~ Il 
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_'I" 

Fig.3. 

C,=C.=lOO cm, C.=135 cm. 


anodström får här passera genom en 
del av spolen, varför endast indirekt 
upphettade rör kunna användas. Så

ma direkt från fabrikanten. Ovanstå
ende låga priser gälla endast för 
SSA's medlemmar, vilka även lmnna 
erhålla a Il övrig radiomateriel med 
25 % rabatt. Expedition till landsor
ten mot postförskott. 

Utg. 

IAnod./ Anrn.eff. eif. 

8 1,6 30 WC'0TC 04/10 
30 W3,8 2,0 8W 

40 3,5 W150 2,5 Pentod 
20 W [{lass Il 

f [{lass Il20 W 
\Tregall~nör 

l{ortvågs' 

I skänngnl{ 
lerrär 


'fvA-vligsllkriktarc 


lPris 

18.
18.
11. 
11.50 

24.50 

10.
n. 
9. 

15. 

T. Stordal, 

Bragevägen 4. D j u r s h o l m 2, 


Tel. 1224. 
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"Kortb~lgeamatJZ1ren." . 
E. D... R.. har i dagarna utgivit 3. 

upplagan av' den populära lilla hand" 

boken "KortbS'llgeamatS'lren". :Den är 

omarbetad, moderniserad och mycket 

utvidgad och behandlar praktiskt ,ta

get allt, vad en nybörjare på kortvågs

områdetbehöver veta. Av innehålls

förte<;kningens 36 rubriker kunna föl

jande anföras: "Hur man tränar för 

att. få sändarlicens. De viktigaste för. 

kortningarna. Huru kortvågskorre

spondensen tillgar." Vidare beskri

vas bl. a. tv 

dare samt 

met i ett 

tikIar. .n ett stort antal av de för

frågningar, SSA erhåller, just avser 

nämnda detaljer, synes boken fylla en 

lucka i den för genomsnittsamatören 

tillgängliga litteraturen och rekom

menderas livligt. 


"I{ortb~lgeamat~ren" tillho.ndahäl
les av SSA och kostar kr. 1: + 
10 öre i porto. Rekvisitionen skrives 
lämpligen på inbetalningskortets ku: 
pong. . l -ZX. 

\VIMK, Hartford Conn. USA, ut
sänder varje natt ARRL:s bulletin på
OO-metersbandet. Tiden är 02,30 sv. 
tid. Stationen är kristallkontrollerad 
och vanligen r 6--8 här i Stockholm, 
Den som tilläventyrs är uppe vid den
na tid kan ju lyssna efter anropet 
QST de WlMK samt ·befordra bulleti
nen till SSA! 

dana finnas ju nu även för likströms
matning. Då detta kopplingssätt än· 
nu är rätt litet känt, äro data å spo
larna. och plats för uttaget ä L, med· 
tagna. Det utmärkande för elektron
kopplingen är den stabilitet, med vil· 
ken den svänger. Variation av anod
spänningen inom rätt vida gränser in
verkar icke märkbart på avstämning
en, vilket gör den särskilt lämplig för 
nätanslutna apparater. 

Band 1.1 L. IUttag efter 

160 m 55 v. 30 v. 5 v. 

80 m 28 v. :10 v. 3 v. 
40 m 11 v. 9 v. 1 \'. 
20 m 5 v. 5 v. l v. 

På grund av skärmgallerrörens hö
ga inre motstånd. användes vanligen
motständskoppling till följande rör 
(,fig. 1). En god }.f,-transformator är 
emellertid även användbar, men den 
bör då kopplas som drossel, d. v. s. 
med primär och sekundär i serie (fig. 
S). Obs.! I{oppla ej lindningarna 
mot vara.udra, ty då blir resultatet 
klent. 

Av det ovan sagda framgår att 
skärnlgallerdetektorn erbjuder en hel 
del av intresse för· den experimente
rande amatören, Om försöken första 
gängen ej skulle slä väl ut, sälönar 
det sig dock att fortsätta proven. En 
vältrimmad skärmgallerdetektor till
sammans med hög- och lågfrekvens
steg ger en mottagare som i fråga om 
förstärkning och selektivitet vida 
överträffar den vanliga typen med 
triod detektor. ll'L. 

Il<h.,.d Ilydnbl. lloklt'Yck.,... Stockholm If3.1. 


