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ÖKA driftsäkerheten 

MINSKA Edra tillverkningskostnader 


A.NVÄND SUNDBERGS • 

'TRANSFORMATORER o. DROSSLAR 


Sundbergs transformatorer och drosslar 
.L beteckna höjdpunkten av vad mark
naden har arr bjuda. Ni kan aldrig 
Vira tillräckligt noga i valet av den 
viktigaste delen, förbindelselänken mel
lan belysningsnätet och morragaren, 
n'ttuansformatorn . Hela Er fabrikation 
kan bero av denna detalj. 
Se, här skäl, som tala för arr Ni b@r 
använda Sundbergs transformatOrer: 
De äro speciallindade enligt ny, patent
sökt metod. 
D~ äro vacuumimpregnerade, vilket in
nt:bär enda sättet att uppnå en fullt 
b uyggand e isolation. 
S nå magnetiseringssuömmar. 

Små spänningsfall från tomgång till full 

belastning . 

Varje transformator provas med tre

dubbla drifrspänningen samt dessutom 

i full överensstämmelse med Svenska 

Teknologföreningens normer. 

Sundbergs transformatorer äro godkän

da av Elektricitetsverket. 

Vi tiJlverka ett stort antal standard

typer samt dessutom varje önskad spe

ciaItyp. Alla tekniska data uppgivas 

vid förfrågan. 

Sänd oss Eder specifikation med angi

vande av tOleranser, och vi offerera 

den transfprmator eller drossel, Ni be

höver, i högsta kvalitet till lägsta pri's. 


Fördelarna framträda, olägenheterna för

svinna, när Ni låter Sundbergs tillverka 

Edra transformatorer. Ni vinner: 

All den erfarenhet, som endast en mång

årig specialtillverkning kan giva. 

Arr fa beaktade alla speciella önskemål, 

som kunna vara förenade med konstruk

tionen av Eder mottagare. 

Garantier för största tillförlitlighet och 

absolut högsta kvalitet. 

Kort leveranstid 

- och Ni spar pengar. 


j\.KTIEBOLAGET ERIK SUNDBERG 
SIGTUNA T el. Sigtuna 2. 

@ 
EIADYN 


Nr IX HV 

- två rör för växelström 

med anod likriktning o. kraft, 
pelltod, 4,poligt balanserat 
högtalarsystem sam t i övrigt 
monterad enligt modernaste 
principer i chassiform med 
alle. delar lätt tillgängliga. 

K() mpl. materialsats Kr. 130.
D :o utan låda Kr. 110.

Färdig apparat Kr. 165.-
Pri ,isla n:r 12 med säsongnyhetema 
sändes mol ' porlo 15 öre (i frimärken). 
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h5.Ht r allt av vikt om radio: teori, bildradio, television, beräkning 
och bedömning.av radiom.ateriel, beskrivning pl ett antal ultramoderna 
radi(lapp.arater. monterings.. o. felsökningsanvisningar etc. Pris 75 öre. 
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Ett radiofabrikat eller en grammofonskiva, 

som Populär Radio har kunnat rekommendera, 

kan Ni köpa utan att riskera att bli lurad. 

Säg att Populär Radio rått Er att köpa det. 

Gynna i Ert eget intresse våra annonsörer. 
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Nöiet av 
Eder stuga 
på landet 	 blir större genom en radioapparat. Den bästa 

strömkällan är ett Hellesens anodbatteri. Det räcker 
länge, är pålitligt och kraftigt samt ger en utom
ordentligt ren och vacker ton utan störningar. 

KLLESENS 
RADIOBATTERIER 
VÄRLDENS BÄSTA 

Spolform Mikroskala Lind<id . spole 
Kr. t: 2.5 med 2 st. Kondensatorer modell B - Kr. 24:- Kr. 4:50 

GeneraIr. , Max Johnsen & Co. A .• n., Regeringsg. 20, Sthlm. Tel . 18169. Lager i Sthlm: A.on. Ingeniörsf. Therma, Kungsg. JO. Tel. N. 31 14J 
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Rundradio 

pr tråd 


"Rt/ nytt engelslä. 811s t cm . 

{J er ett inlressant u ppslag t i ll 
r åglängdsproblernct s l ösning. 

I 
England har man på sistone . kretsar eller en HF-förstär-kare, 
kunnat inregistrera ett le· som avstämmes till det önskade 
vande intresse för ett nytt programmet. 

slags rundradio - s. k. 
 Detta system är, som man för

wired wireless - utsändning av står, någonting helt annat än det 
modulerade högfrekventa sväng· annars allmänt kända »wired wire
ningar pr ledningar, ett system. less», vilket tillåter utsändning av 
som synes erbjuda betydande för blott ett program åt gången. Na
delar framför det vanliga syste turligtvis finns det vissa tekniska 
met med relästationer. Medan det svårigheter ' att övervinna vid an 
ta sistnämnda ger lyssnarna blott vändning av telefonlinjer och elekt 
ett fåtal stationer att välja mel riska starkströmsnät, vilka inte 
lan, ställer sig saken helt annor precis äro lämpliga för överföring 
lunda med det nya systemet. av högfrekventa strömmar utan 

Sjä lva principen är följande: En att speciella åtgärder vidtagas. 

högfrekvent »bärvägs»-ström ut Förutvarande chefsingenjören 

sändes längs ett ledningsnät, vilket vid B. B. C., kapten P. P. Eckersley 
är i sin egenskap av teknisk chefkan leda fyra till sex program sam

tidigt - vart och ett på sin bärvåg. '	 Frdn denna specialbyggda appa'rat 
överföI'as de olika programmen till l ed
ningsnätet m ed hjä.lp av högfrekventa 

Mottagningen av de olika pro
grammen sker .med hjälp av filter strömmar. 
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Ra diokrönikan Av Wireless 

~ ading är en synnerligen besvärande före

F teelse vid utlandsmottag-ning. Den består 
som belmnt däri, att signalerna från den 
,lVlägsna sändarestationen periodiskt varie

ra i styr ka, från fullgod hör'barhet till total ohör
barhet. an har länge sökt finna ett sätt att göra 
sig oberoende av dess verkningar. En del olika anord
ningar ha tidigare framkommit, men ingen av dem 
kan säga.s fullt tillfredsställande lösa problemet. 

Princi pen som ligger till grund för dessa fading
kompensatorer är den, att förstärkningsgraden hos 
mottagaren eller rättare sagt hos dess högfrekvens
förstärkare automatiskt stiger, då styrkan hos signa
lerna h å n den mottagna stationen reduceras. Häri
genom kan signalspänningen på detel{torn hållas j 

det närmaste konstant och detta medför i sin tur, att 
ljudstyrkm hela tiden ligger på en och samma l!ivå, 
vilket är vad man eftersträvar. 

Emelle:['tid tillstöter här en annan sak, som ej är 
så trevlig:, och det är att de atmosfäriska störnin
garna na turligtvis göra sig mera gällande, då för
stärkningen ökas. Vid en mottagare med fadingkom, 
pensator blir alltså styrkan hos de önskade signalerna 
konstant under det att styrkan hos de atmosfäriska 
störningar na - och även andra slags störningar 
kommer att variera, på samma sätt som signalstyrkan 
varierar hos en mottagare utan fadinglwmpensator. 
Ju mera signalstyrkan på grund av fadingen sjunker, 
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desto större blir förstärkningen i mottagaren och 
desto starkare bliva störningarna i högtalaren. Till 
slut når man ned till den s. k. störningströskeln, där 
störningarna i detta fall äro så starka, att signalema 
ej kunna göra sig gällande vid sidan av dem, 

För att göra det bästa möjliga av omständigheterna 
bör man anordna det hela så, att förstärkningen hos 
mottagaren ej längre ökas, då stömingarna blivit så 
starka, att de hota att göra utsändningen från den 
avlyssnade stationen onjutbar. Graden av fading
kompensering bör alltså avpassas på lämpligt sä tt 
och bör givetvis vara reglerbar, emedan störnings
tröskelns höjd varierar frän tidpunkt till tidpunkt. 

Klart är att en mottagare med en god fadingkom
pensator är bättre än en, som saknar en dylik . På 
grund härav är det av stort intresse, att en svensk 
nu framkommit med en fadingkompensator, som på
stås ha mycket goda egenskaper. Vi skola återkom
ma härtill, så snart erforderliga detaljer erhållits. 

Den nya principen för störningselirninering. 

Störningsproblemet har länge varit aktuellt, men 
det har speciellt för amatören hittills ej varit något 
särskilt roligt eller intressant problem, beroende på 
att han har haft mycket små möjligheter att själv 
göra nägot åt det. Antingen har han av ägaren till 
den störande maskinen vägrats tillträde till densam
ma, eller också har han, då detta hinder ej förelegat, 
i många fall fätt resignera, sedan de på vederbörligt 
ställe i maskinen inplockade kondensatorerna visat 
sig icke ästadkomma någon märkbar förbättring:. 

(Forts, J std. 253) 

i »Rediffnsion Ltd.» starkt intresserad i detta sy
stem. Detta senare bolag ligger också i underhandlin
gar med B. B. C. om samarbete vid utsändning av 
program (iver elektriska ledningar, men något defi
nitivt avg"rande har ännu inte träffats. 

I en art kel i en Londontidning har kapten Eckers
ley förklar-at, att han för närvarande arbetar med 
ett system, som begagnar det vanliga starkströms
nätet för iwerföring av »wired wireless». Lyckas det 
honom att realisera sina ideer, så öppnas utan tvivel 
mycket stora möjligheter. 

»Wired-wireless», sådan man känner den nu, hind
rar lyssnaren från att välja mellan flera stationer. 
Han är be]'oende av den sändare som bjudes honom. 
Han blir sä att säga blott en konsument på samma 
sätt som när det gäller gas eller elektricitet. Enligt 
det nya systemet kan lyssnaren fritt välja mellan 
olika program, så han kan få vad han önskar. 

Högfrekyenta strömmar, som pr tråd ledas över 
ett visst avstånd måste vid mottagningen förstärkas. 

Därefter är likriktning naturligtvis också nödvändig 
liksom lågfrekvensförstärkning om man vm ha hög
talarreproduktion. 

Ett reläsystem av denna art erbjuder den fördelen, 
att utsändningen kan ske direkt från rundradions 
studios. Längs telefonledningarna ledas utsändnin
garna därefter till olika centraler, varifrån de i form 
av modulerade HF-svängningar sändas längs telefon
eller starkströmsledningar till de enstaka lyssnarna. 
På samma sätt kunna naturligtvis även utländska 
program distribueras efter att först ha mottagits i 
en för ändamålet speciellt avsedd mottagare. 

Intressant skall det bli att se den fortsatta utveck
lingen på detta område. Det nya systemet kanske 
kan lösa våglängdsproblemet. En stor del av de sän
dare, som nu hindra lyssnarna från att höra mycket 
som de annars gärna skulle vilja ta in, kanske kunde 
slopas helt och hållet så att kaos i etern efter flera 
års elände kunde bli ett ordnat system av lojalt kon· 
kurrerande internationella stationer. 
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De ultrakorta 
medicinens tiänst 

Av d:r F. NOACK, Berlin-Schlachtensee 

Professor A. Esau i Jena har visat att de 
ultral<orta vågorna kunna användas i kam
pen mot många sjul<domar, inför vilka. läkar
vetenskapen hittills stått maJ<tlös. I denna 
artikel berättas nu om de senaste lovande 

resultaten på omrll,det. Elektroderna från kortvågsapparaten placeras pa va?' Mn sida av den 

R 
edan för två år sedan gjorde professor 
Esau i J ena, den bekante föregångs· 
mannen på ultrakortvågsteknikens om
råde, världen uppmärksam på att de 

ultrakorta vågorna tydligen hade medicinskt läkan· 
de verkningar. Tekniker, som arbetade med ultra
kortvågssändare, observerade en värmeförnimmelse 
så snart de kommo i närheten av sändaren. Under 
de fortsatta experimenten placerade man små möss 
mellan sändarens kondensatorplåtar och iakttog då, 
att djuren efter någon tids förlopp fingo något slags 
stelkramp, vilken slutligen medförde döden. 

I samarbete med en medicinare undersökte pro
fessor Esau nu närmare strålarnas medicinska verk
ningar. Siemens & Halske som har en vidsträckt er
farenhet ifråga om medicinska apparater och sam
tidigt den erforderliga kännedomen om fysiska mät· 
ningar, har nu tiUverkat den första ultrakortvågs· 
striHningsapparaten, vi,lken nyligen demonstrerats 
för experter och pressen. Illustrationerna till denna 
artikel visa den nya apparaten, vilken naturligtvis 
blott är ett första led i en utvecldingsserie. 

Den apparat som nu är färdig skall naturligtvis 
först och främst användas för fortsatta experiment 
och undersökningar. Det blir medicinarnas sak att 
undersöka användningsmöj'ligheterna och betingel
serna därför. 

Enligt de erfarenheter som man hittills gjort är 
den medicinska ultrakortvågsstrålaren ett slags dia
termi-apparat. Den tjänar alltså till att tillföra det 
ifrågavarande organet eller kroppsdelen elektrisk 
vågenergi vilken ger en värmeutveckling, som har 
läkande verkan. 

I jämförelse med de kända diatermiapparaterna, 

sjuka punkten, t. ea:. sasom denna bUd visar. 

vilka arbeta på en våglängd av omkring 600 meter och 
använda blyelektroder som måste placeras fast mot 
kroppen, tillåter ultrakortvå~sstrålaren en betyd
ligt bättre kontroll ifråga om den riktning i vilken 
värmen skall verka. Man kan sålunda mycket bättre 
än hittills inrikta sig på ett visst organ. Vidare kan 
man genom att ändra våglängden variera det djup 
på vilket strålarna skola verka. De obehagliga bi· 
verkningar som inställa sig vid användning av van· 
liga diatermiapparater, när elektroderna inte ligga 
tillräckligt fast an, falla helt bort när det gäller 
ultravågsstråla· 
ren. Av speciell 
betydelse är att 
man nu för för· 
sta gången har 
möjlighet att gö· 
ra en diatermisk 
behandling av 
huvudet. 

Apparatens 
skötsel är syn
nerligen enkel. 
Huruvida man 
kan räkna också 
med andra biolo· 
giska verkningar 
än den önskade 
uppvärmningen 

av de behandlade 
partierna, är en 
sak som ännu ej 
med bestämdhet 
kan avgöras. 

Mcd ultrakort1:af/sa/lparat cn kan man 
också genomföra olika betvdelsefulla 

kemis/ca processer. 
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Televisionens 
frauttid 

Radiorörets uppfinnare, sir Ambrose Fleming, be
rättar om de senaste upptäckterna på televisions
området och de praktiska användningsmöjligheter 
som vi kunna vänta inom en mrycketnära fra.mtid. 

Bairds nya ex periment kunna ge sensationella 
resultat inom kort. 

V 
arje uppfinning genomgär gärna tre ut kens nya krav. Tekniken över hela världen arbetar 
vecklingsstadier. Först får man ett ut energiskt för att göra televisionen till en populär 
tryck för själva iden, närmast som en och allmän underhållning liksom rundradion. Pä en 

. möjlighet vilken med tiden kan bli en del häll inriktar man sig på att få fram en fullkomlig 
sannolikhet och vid en ännu senare tidpunkt kam;ke telefon-television, d. v. s. tal och bild samtidigt. 
en praktiskt användbar sak. Redan nu kan televisionen användas på många

På det fö;~sta stadiet förneka nästan alla dess chan handa sätt. Av stor· betydelse är t. ex. Bairds upp
ser. Däreft,~r lwmmer den period, då uppfinnaren finning av »noctovisorn» - en apparat som kan bli 
genom laboratorieundersökningar, experiment och oerhört värdefull för sjöfarten. 
demonstrationer visar, att iden kan realiseras. Några Ingen kan säga, vad framtiden skall ge av nya 
få anhängare stödja honom i hans arbete, men all uppfinningar och upptäckter på televisionsområdet. 
mänheten som inte kan bedöma uppfinningens värde Nya användningsmöjligheter skola skapas efterhand 
efter en demonstration, säger att även om iden kanske som systemen och metoderna bli mera fullkomliga. 
inte längre är absolut omöjlig att realisera, så kom Och en av dessa användningsmöjligheter tror jag 
mer den int e att få någon praktisk användning i det skall ligga inom telegrafin. Mänga av de orientaliska 
dagliga livet, och allra minst kan man vänta sig att språken - t. ex. kinesiska och japanska - som inte 
denna uppfinning skall bli någon kom.!llersiell hi ha komplett alfabet - bestå av speciella tecken för 
storia. ett enstaka ord eller en hel mening. Dä telegrafen 

Slutligen kommer så det tredje stadiet, då upp infördes i Kina hade man mycket stora svårigheter 
finningens värde och användbarhet blivit klargjorda att övervinna. Det fanns omkring 5,000 tecken i ki
för en skep l isk värld, det stadium då den inte längre nesisl{an och vart och ett av dessa betecknades med 
är blott en ide, en avlägsen möjlighet, inte bara en ett nummer. I stället för att sända ett meddelande 
intressillltlaboratoriedemonstration utan en fullt med bokstäver sände man helt enkelt de olika siff
färdig och erkänd uppfinning. Så säger man att den rorna, vilka vid mottagningen kunde översättas till 
egentligen inte innebär någonting nytt utan blott är de ursprungliga tecknen. 
en naturlig följd av vetenskapliga framsteg. När televisionen en gång blir användbar på det 

Televisionen ä r för närvarande på god väg mot kommersiella omrädet såsom komplement till post
detta tredje stadium. Det är inte så förskräckligt och telegrafväsendet, så kan man komma helt ifrån 
mänga år se l an iden första gången dök upp. Liksom denna besvärliga överföring av skrivtecken. Avsän
ångmaskinen, bilen och' flygmaskinen möttes den med daren behöver bara skriva ned sitt meddelande, vilket 
en god portion skepsis. Nu erkänner man televisionen ögonblickligen återges per television på mottagarens 
överallt och :lccepterar den. Kommersiella televisions skärm, precis i originalform. 
apparater finnas redan i marknaden och finnas i Jag har haft tillfälle att följa en del av Bairds 
otaliga hem i Europa och Amerika. Televisionsut senaste experiment. Han har visat mig några av 
sändningar tla startats för att tillfredsställa publi- resultaten av de senaste forskningarna pä televisions

(Forts.'; sid. 256) 
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Utvidga och förbättra mottagareanläggningen 

med Siemens tillsatsapparater. 
Siemens elektroljuddosor och tonmotstånd för 
elektrisk reJJroduktion av grammofl'nmuRik. 

Siemens mikrofoner 
för upptagning och återgivning av tal och musik. 

Dessutom finnes för undertryckande 
av alla slags radiostörningar den rik· 
haltiga sorteringen av 

Siemens störningsskydd. 
Alla närmare upplysningar genom •SvagstrllmsavdelEL. A.B. SlEMENS nlngen 

GÖTEBORG . MALMÖ . SUNDSVALL STOCKHOLM 

Nu kan Ni få en 


ELEKTRODYNAMISK HOGTALARE 


till samma pris som en vanlig magnetisk högtalare. 

MAGNAVOX nya elektrodynamiska högtalare 

kostar inbyggd i elegant bakelitkabinett endast 


Likström ...... Kr. 85:
Växelström. . . .. » 125: 

Den elektrodynamiska högtalaren återger alla toner 

från den lägsta bas till den högsta diskant full~ 


ständigt naturtroget. 

Engros från 

Elektriska A.-B. Eric Borgslrtim 
MALM~ 

Telefoner: 6921. 6926 &. 6931 

RADIOSANOMA 


RADIOFABRIKANTER 
Om Ni vill få avsättning för 
Edra tillverkningar 

I FINLAND 
bör Ni annonsera 

I RADIOSANOMA 
Begär provexemplar och 
annonstariff från 

RADIOSANOMA 

Helsingfors 


Slottsgatan 16 C 


Förmånligaste annonsorgan 

B I L L I G A annonspriser -Största radiotidskrift ~ Finland 
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TILL VARJE UTGANGSRtJR 

PASSAR 


ALWAYS-GIGANT 


60-POLIGT 


Till de många ' grundförbättringar sker med tillhjälp aven excenterskiva, 
som Always~Gigant har att uppvisa, vilken pressar magnetpolerna från 

kommer också den, att man kan välja varandra, varvid avståndet mellan po~ 
mellan 6 olika spolrnotstånd, 250, 500, lerna och ankaret ökas. Detta inställ~ 

1250,1500,2500 och 3000 ohm, och er~ ningssätt är en grundläggande nyhet, 
hålla det som bäst passar utgångsröret. som ej något annat system kan uppvisa. 
Man kan därför efter önskan få fram en Always~Gigant kan användas även 

ljus eller mörk klangfärg i högtalaren. till de största kraftförstärkare. 
Always~Gigant står i en klass för sig. Kopplingsschema och bruksanvisning 

Se blott på inställningen. Densamma medföljer varje system. 

Begär specialbroschyr 

Trots kvaliteten är priset lågt: 

Systemet enbart . . . . . . Kr. 28.
Chassis med inmonterat system )) 42.50 
Inbyggt i praktfullt kabinett .. )) 84.

MAX JOHNSEN& Co. Aktiebolag 
Regeringsgatan 20 STOCKHOLM Telefon 18169 



235 POPULÄR RADIO 

Kan Ni ta in Rom 
nar Stockholnt ~änder? 

I denna artikel bedUlas popu
lör!, hur NI skall blira Er åt 
ocb bur NI med myc'kel enkla 
medel kan nå fönunonsvih'da 
resultat. 

E fter tillkomsten av de många nya sändar
stationerna på senare åren och utbyggna
den till större effekt av de gamla stationer
na har man inte stora möjligheter att klara 

sig med en »äldre» mottagare. Medan man för tre, 
fyra år sedan knappast behövde ägna en tanke åt 
selektivitetsproblemet är just selektiviteten nu hu
vudknuten, ty inte ens de närmast belägna och kraf
tigaste stationerna kan man med en mottagare av 
äldre årgång fä. in utan interferens med andra sän
dare. 

Selektiviteten kan förbättras pä många olika sätt, 
särskilt genom användning av lösare koppling mel
lan kretsarna eller genom användning av flera av
stämda kretsar samt reducering av förlusterna i 
dessa. 

Problemet kan närmare förklaras sålunda (se fig. 
1). I antennkretsen A uppstå högfrekventa strömmar 
med olika \'!'tglängder, svarande mot ett antal sam
tidigt arbetande sändarstationer. Om vi tänka oss; 
att alla dessa strömmar i antennen äro lika kraftiga, 
så gäller det alltså att kunna överföra blott en av 
strömmama (en viss väglängd ) till mottagarens in
gångskrets B. Om det t. ex. finns tre lika starka 
högfrekventa strömmar med våglängderna 295, 300 
och 305 meter, och man önskar höra 1.>lott sändaren 
på 300 meter, så måste alltså kretsen B avstämmas 
till denna våglängd. 

På fig. 2 visas nu grafiskt, vad som kan ske i kret
sen B. Är kopplingen mellan antenn och ingångs

krets mycket lös, så kan resonanskurvan få den for'm 
som kurvan a visar. Därav framgår att SOO-meters
vågen överföres till kretsen B med en styrka, som 
svarar mot längden av den tjocka lodräta linjen al 
på fig . 2, medan de två andra våglängderna överföras 
med en styrka, som blott svarar mot längden av de 
två korta, tjocka, lodräta linjerna på ömse sidor om al" 

Om vi nu göra kopplingen mellan de två kretsarna 
A och B på fig. 1 mycket fast, så kan man kanske fä 
en resonanskurva som b pä fig. 2, när avstämningen 
av kretsarna inte ändras. Man ser i analogi med vad 
som sagts om kurvan a, att stationema på 295 och 
305 meter nu mottagas något kraftigare än sända
ren på 300 meter. Slutligen visar kurvan c det fall, 
då de två kretsarna väl äro rätt löst kopplade men 
ha stora förluster, t. ex. därför att motståndet i spo
lama är för' stort. Här höres stationen på 300 meter 
kraftigast, men också de övriga stationerna gå in med 
god styrka. 

Ffy.l. Fiy.2. 
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På fig. :: visar A den vanliga direkta antenn kopp· 
lingen, vlll:en ger den minsta selektiviteten. Använd· 
ning av å1erkoppling kan dock förbättra förhållan· 
det i my<:liet hög grad här. B illustrerar den så kal· 
lade aperilJdiska antennkopplingen. Normalt är se· 
lektiviteten avsevärt större här. C visar en koppling, ' 
varmed sPlektiviteten kan förbättras betydligt. Här 
a vstäDlme:?- antennkretsen för sig och mottagarens 
ing-ångskI"<-ts för sig till den önskade våglängden, och 
en mycket lös koppling mellan de två kretsarna kan 
därför ge (len önskade selektiviteten. I detta fall är 
det mycket. nödv~lndigt att man kan variera kopplin· 
gen mellan de två spolarna. 

Det kan hända att en mottagares räckvidd blir 
mindre elh'r reproduktionen svagare, när selektivi
teten förbä ras, men detta är dock inte alltid fallet. 

Mottagarens selektivitet är emellertid ej blott be· 
roende a v l~geIl.Skaperna hos ingångskretsarna utan 
även av eg<'nskaperna hos de övriga avstämda IU'et
sarna. Om förhållandena i mottagaren t . ex. äro de 

Fig. 8. 

som illustreras till vänster på fig . 4, där ett högfre
kvensrör är inkopplat till ett följande rör med hjälp 
av ett anodmotstånd, en kondensator och en a vstämd 
krets, så kan man förbättra selektiviteten genom 
att flytta dlm ledning, som går från kopplingskon
densatorn till spolens översta ände så, att den går in 
på spolen ungefär på mitten eller ännu längre ner. 
Ju mindre dd av spolen som ligger mellan detta uttag 
och glödtråden, desto större blir selektiviteten. Den 
ändrade kop~lingen visas till höger på fig . 4. 

Har man högfrekvenstransformator i mottagaren, 
såsom fig. 5 visar, blir det till stor del förhållandet 
mellan antalet varv i de två spolarna L1 och L 2 eller 
kopplingen mellan dessa, som bestämmer selektivi· 
teten. Då spolarna ju i regel äro fasta i förhållande 
till varandra, måste man sålunda minska antalet 
varv i spolen L1 föl' att få stön'c selektivitet. Men 
i allmänhet får man göra den sorgliga erfarenheten, 
att ljudstyrkan avtar då selektiviteten ökas. 

Pir;. 4. 

Saken är den, att man med en relativt fast kopp
ling mellan de två lindningama erhåller en högre 
förstärkning än med en lösare koppling. Detta gäl
ler framför allt vid skärmgallerrör. 

Vilken metod man skall begagna för att för
bättra mottagarens selektivitet måste i varje sär
skilt fall avgöras med hänsyn till var man lättast 
och mest effektivt kan gripa in, Den som använder 
en god utomhusantenn kan nästan alltid med fördel 
införa den på fig. 3 C upptagna antennkopplingen. 

Om mottagaren är försedd med honeycombspolar 
kunna dessa i allmänhet bibehållas. Man bygger då 
blott in en vridbar spolhållare för antennspolen och 
en antennkondensator. Kondensatorn kan vara en 
mycket liten variabel sådan (500 cm) med bakelit 
eller glimmer som dielektrikum, och någon svårig
het att placera den i mottagaren bör det inte möta. 

Uttag göres rätt lätt på de fasta spolarna i motta
garen, i det man skrapar av litet av isoleringen på 
den lindning, varifrån uttaget skall göras, varefter 
en blank trådända, böjd till en krok, införes kring 
det avskrapade stället och fastlödes. Det rätta vaI'\'et 
hittar man lätt om lindningarna ligga blott i ett lag. 
Men på alla andra spolar, där man inte direkt kan 
säga, vilket varv man har tag på, måste man natur
ligtvis prova mottagaren och göra eventuella ändrin
gar på uttaget innan den definitiva lödningen sker. 

Det kan också finnas fall, i vilka det visar sig nöd
vändigt att insätta helt nya spolar eller HF-trans
formatorer i mottagaren för att uppnå den önskade 

(Forts. J sid. 256) 

P-ig. 5. 
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E kortTåg~~ändare 

för nybörjare 

Samtala med amatörer i U.S.A., Austra
lien och Asien med hjälp av den enkla 
och billiga apparat, som beskrives här. 

Av SM5ZE. 

Säsom rubriken anger är den sändare, som 
beskrives härnedan, speciellt konstruerad 
för nybörjare. Ett huvudkrav på. en sildan 
sändare är, att den skall vara enkel i alla 

avseenden. Den nye sändareamatören äger ju ingen 
erfarenhet ifråga om sändare, och den första appa
raten bör därför helst inte erbjuda några alltför 
stora svårigheter vid byggandet eller i fråga om 
skötseln. 

Den här nedan beskrivna kortvågssiindaren, vars 
koppling är en liten variation på »tuned plate-tuned 
gric1»-kopplingen (TP - TG), är en verklig ideal
apparat för nybörjaren. Den ntmärke,· sig för sin 
ytterst enkla konshuktion samt genom den lätthet, 
varmed den kan handhavas. 

Den sändare, som avbildas å fig. 1, är byggd av 
S1\1 088. En annan i prindp lika byggd sändare, 
har förf. kört med under nära ett år. De resultat, 
som uppnåtts, ha varit ganska goda, trots att den an· 
vända antennen varit allt annat än förstklassig. Med 
200 volts anodspänning p!\. ett RE 134 - c:a 6 watts 
»input» (tillförd effekt) - har förbindelse uppnåtts 
med Amerika och Afrika samt något hundratal eu
ropeiska amatörer. Vid ett tillfälle uppnåddes en 
intressant förbindelse med ett svenskt örlogsfartyg, 
SBLA, när detta låg i Medelhavet, strax söder om 
Italien. Signalerna uppfattades i Amerika med styr
kan R6 (mycket god telefonstyrka). SBLA rappor· 
terade ljudstyrkan R7 (kraftig telefonstyrka) . 
~-----------_.--.--._._.-.-._.-._._._.-.--._._.-.----------~. 

MA\.TJEHIALL][§TA 
1 trolitllxplatta, 400X 45X 10 mm. 
1 vricJkondensator, 450 cm. 
1 ·b,ockkontlensator, 300 cm. 
2 hlockkondensatorer, 1),000 cm. 
2 blockkontlensatorer , 2,000 cm. 
1 m motstånds trutl, 10,000 ohm pr m. 
3 ID IDot.tiindstrutl, 35 ohm pr m. 
10 m 0,3 mm:8 isolerad koppartr1\d (2 X silke). 
4,5 ID kopparrör, yttre tliam. 6 mm. 
2 pCl"sllnsis olatorer (ErA). 
1 l'örhlll1are. 
4 s lJ\··lrör, diam. 12,5 mm, liingd 60 mm. 
Div kontakthylsor, tråtl, sl"uv etc. ... . ........ . 


Jo' iIJ . J. 

Dessa resultat utgöra dock inte ett mått på. själva 
sändareappal'atens utan fastmer på den använda an
tennens effektivitet. Sändarekopplingen spelar inte 
någon nämnvärd roll för resultatet utan det hänger 
på det praktiska utförandet, Vad som här llämnts 
visar endast vilka resultat som kunna uppnuH med 6 
watt, trots en ganska primitivantenn. 

En sändare skall alstra en elektrisk ström, som 
byter riktning i oerhörd snabb takt, d. v. s. en hög
frekvent växelström. En sändare, arbetande på exem
pelvis 40 meters våglä.ngd, alstrar sålunda en ström, 
som växlar riktning 15 miljoner gånger på en sekund. 
Denna högfrekventa växelström ger upphov till en 
elektromagnetisk vågröl'else, som från sändare
antennen fortplantar sig ut i rymden med ofantlig 
hastighet - 300,000 km. pr sekund. 

För att sändaren skall kunna alstra en växelström 
med så enormt hög frekvens, måste förlusterna över
allt MIlas vid ett så lågt värde som möjligt. NIan kan 
inte köra en bil i 100 km:s fart på en stenig och kro
kig väg. Lika litet kan man få. en kortvågssändare 
att arbeta, om motståndet i ledningarna är för stort, 
isolationen dålig etc. Därför böra de ledningar och 
delar, som föra den högfrekventa strömmen, vara 
så fria från förluster som möjligt. Detta bör man 
lägga på minnet, innan man påbörjar byggandet av 
sändaren. 

Kopplingsschemat. 

Fig. 2, visar sändarens kopplingsschema. För att 
i görligaste mån minska förlusterna i avstämnings
spolen L1 lindas denna av 6 mm kopparrör. Varvun
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talet för de mest brukade amatörvåglängderna är 
följande: 

80 m-bandet - 12 varv. 
40 m-bandet - 5 varv. 
20 m-bandet - 3 varv. 

SpOlal'lla lindas på en form bestående av ett rör 
eller en c. linder med 60 mm:s diameter. Mellanrum
met mellan närliggande varv är för 80-metersspolen 
c:a 3 mm , för 40-metersspolen 5 mm samt för 20-.me
tersspolen 22 mm. Spolen uppbäres av två porslins
socklar, pil. vilka kopparrörets ändar fastskruvas. TilJ 

Gallerläckan (R2 ) lindas av motståndstråd (10,000 
ohm pr meter) på en stomme av porslin eller annat 
isoleringsmaterial av lämplig form. Motståndet R 1 

lindas på liknande sätt av motståndstråd (35 ohm 
pr meter) och förses med mittuttag. Drosseln DR 
lindas med c:a 100 varv, 0,3 mm:s isolerad koppar
tråd på ett spolrör, 12,5 mm. i diam. Samtliga block
kondensatOt'er kunna vara av mottagartyp. De böra 
ha en provspiinning av minst 1,000 volt likström. 

Monteringen av de olika delarna är mycket enkel 
och torde tillräckligt tydligt framgå av fig. 1. 

Fig, 2. Sän([Q./·ens kopplings

sche-n-w. 

C, = 450 cm. 

C2 = 2,000 cm. 

C. = 5,000 cm. 
C. = 5,000 cm. 
C. = 300 cm. 

C, = 2,000 cm . 

.H, = 2 X 50 ohm. 


&, = 10,000 ohm 


förlJindelscledningar mellan L, och 0 1 användes hel8t 
kopparrör av samma slag som till spolen L1. Kon
densatorn el, som mycket väl kan vara av mottaga
retyp, har en kapacitet av 450 cm. 

Gallerkretsen, som vid vanlig TP - TG-koppling 
består av ('n spole och eD vridkondensator, liknande 
de i anodkTetsen ingående, utgöres här endast aven 
liten spole (L2 ). Denna spole, vars huvudsakliga 
uppgift är att kontrollera återkopplingen, behöver 
inte utföras med så ytterligt små förluster som L1· 

Den linda~, på ett spolrör (av bakelit, presspan el. 
dyl.), 12,5 mm. diameter, med 0,3 mm:s dubbelt sil
kesisolerad koppartråd. Varvantalen för de olika 
våglängder a äro följande: 

80 m-bandet - 60 varv. 
40 m-bandet - 25 varv. 
20 m-bandet - 9 varv. 

Rör och nätag.c;rc.c;at. 

För att sändaren skall bli så enkel och billig som 
möjligt, är den byggd för endast 5 a 6 watts input. 
Vid så låg effekt kunna vanliga mottagare-förstär
karerör användas i sändaren. Ett sådant rör kan 
ju fås för ringa kostnad, och då detsamma kräver 
relativt låg anodspänning, kan nätaggregatet göras 
mycket enkelt och billigt. Lämpliga rör äro t. ex. 
B 409 och RE 134. 

Röret matas med 4 volt växel- eller likström på 
glödtråden samt 200 volt likström på anoden. Finns 
\'äxelström på nätet användes för glödströmmen en 
transformator för 4 volt. :Man kan även använda en 
4-volts ackumulator, varvid 03' 0 4 och R 1 bli över· 
flödiga. Ledningarna från O2 och minus anodspän
ning samt från O; och nyckeln anslutas härvid till 
ackumulatorns minuspel. Finns 220 volt likström 
på nätet, är anodspänningsfrågan mycket lätt att 
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ordna. 'Sändaren kan då anslutas direkt till nätet, 
ev. över två 25-wattslampor, en i vardera tillednin
gen, såsom säkerhet mot kortslutning till jord. Finns 
växelström på nätet måste transformator, likrikta
re och filter tillgripas. AggTegatet måste härvid 
dimensioneras för att ge c:a 200 volt vid 30 mA:s 
belastning. 

Tonens renhet, d. Y. s. renheten hos det ljud, som 
uppkommer i mottagarens hörtelefon genom de från 
sändaren härrörande signalerna, har stor betydelse 
för sändarens räckvidd. J u närmare en ren och sta
dig »DC» (likström) tonen är, ju större räckvidd får 

Fig. 3. 

sändaren. En DC-ton kan nämligen uppfattas långt 
bättre genom atmosfäriska störningar eller störnin
gar från andra amatör-stationer än en »AC» (väx
elströmston) eller dåligt filtrerad »RAC». Vid yt
terst svag signalstyrka är rörbruset mycket mindre 
störande vid avläsandet aven T8- än en Tl- till T4
ton." 

Vidare upptaga AC- och RAC-signalerna ett myc
ket större våglängdsområde än DC-signalerna, vilket 
ju är en stor nackdel, då amatörvåglängderna äro 
så knappt tillmätta. Inom sändaramatörernas kret
sar anses dessutom signalernas eller tonens kvalitet 
även utgöra ett mått på vederbörande amatörstations 
kvalitet. Av dessa anledningar bör tonen vara så 
ren som möjligt. 

Till sändaren hör också en telegraferings-nyckel. 
En sådan kan köpas i handeln, där den betingar ett 
pris av 10 il 15 kronor. Tillverkar man nyckeln själv, 
vilket inte är så svårt, blir kostnaden emellertid 
ringa. :Nyckeln inkopplas till de två kontakterna 
längst till höger i fig. 2. 

Antennen. 
Nu är alltså sändaren klar att sättas i gång. För 

att kunna överföra sändarens högfrekventa växel

ström till etervågor behöva vi dock ännu en detalj 
- antennen. Denna del av sändareanläggningen är 
minst lika viktig för uppnåendet av goda resultat 
som sändareapparaten själv. Man bör därför ned
lägga lika stor omsorg på utförandet av antennen 
som på byggandet av sändaren. 

Det finnes en hel del olika antenntyper för kort
vågssändning, som alla ha sina för- och nackdelar. 
Här skall beskrivas endast en typ, den enkelmatade 
Hertz-antennen, som på grund av sin enkla konstruk
tion är synnerligen väl lämpad för nybörjare. Dess
utom har den en del andra fördelar, som i många 
fall kunna vara av stor betydelse. 

En god sändareantenn bör utstråla s_å stor del av 
den tillförda energien som möjligt. För att åstad
komma detta måste antenntrådens motstånd ned
bringas till ett minimum samt antennen isoleras 
omsorgsfullt och dras så långt från omgivande bygg
nader, träd etc. som möjligt. Ju högre och friare an-

Fig. 4. 

tennen är belägen, desto gynnsammare bli strål 
ningsförhållandena. Detta bör man hålla i minnet ... 
vid antennens uppsättande. 

Antennens dimensioner äro helt beroende av vilka 
våglängder eller rättare sagt vilken högsta våglängd 
man önskar arbeta på. På denna högsta våglängd 
köres antennen med grundtonssändning, på de lägTe 
med övertonssändning. De för amatörerna tillåtna 
våglängderna äro följande: 

*Enligt T-skalan. P. R:s handbok »På korta vågor», sid.46. 
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160 m-bandet: 150,0 -175,0 m. 
80 m-bandet: 75,0 - 85,7 m. 
40 m-bandet: 41,1 - 42,9 m. 
20 m-bandet: 20,83- 21,43 m. 
10 m-bandet: 10,00- 10,71 m. 
5 m-bandet: 5,00- 5,36 m. 

Av de. fia våglängder äl'O 80-, 40- och 20-meters
vägorna mest använda. 80 m. lämpar sig bäst för 
relativt korta distanser och 20 m. för mycket långa 
distanser. 40 m. är den »gyllene medelvågell». Om 
dagen lämpar den sig för relativt korta distanser 
- omkr. 1,000 km. - på natten är den utmärkt för 
längre antänd 2,000-3,000 km. Vid enstaka till
fällen kan denna väg ge ypperliga DX-resultat. 
På grund av dessa sina egenskaper är 40 m· 
bandet mycket gouterat bland amatörel'lla ocb 
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enkeltrådig Her-tz-antenn, avsedd för grundtonssänd
ning på 80 m., är- nämligen så stor, att det i många 
fall är en omö.ilighet att få upp en sådan. Antennens 
längd blir nämligen 40,5 meter. För en 40-meter-san
tenn (el. v. s. antenn för grundtonssändning på 40 m.) 
är längden 20,3 meter. De lokala förhållandena få 
bestäJmma antennens längu och därmed även sän
darens våglängdsområde. 

Fig. 3 visar schematiskt antennens konstruktion. 
Den horisontala linjen motsvar-ar den vågrätt lig
gande delen av antennen. Den vertikala linjen mot
svarar nedledningen (matartl'åden eller ))feederll»). 
Feedern tjänar endast som transportör av energin 
från sändaren till den strål a.nde delen av antennsy
stemet. Såsom framgår av fig. 3 är inte feedern fäs
tad exakt på antennens mittpunkt (utmärkt genom 

utan tvivel det mest trafikerade av alla amatör· 
banden. Då detsamma endast är 1,8 meter 
brett (moh:varar här 300 kc), är ofta trängseln 
stor mellan amatörernas signaler. Särskilt på kväl
larna vid 6 a S-tiden ligga !'it.ationerna så tätt, att det 
ofta är omöj ligt att skilja de många signalerna åt. 

På grnnd av den starka trängseln på 40-meters· 
bandet och dc härigenom uppstående störningarna 
är detta amatörband mindre lämpligt för nybörjaI·e. 

ed en 5-wa .tsändare är det ganska svårt att göra 
sig hörd i den hundrastämmiga kören av amatör
signaler. 80-111 etersbandet, som är 500 kc brett och 
som därför kan befolkas med nära dubbelt så många 
amatörer SOlU 40-meten bandet torde vara mera läm
pat för nyböljaren i amatörtelegrafi. l'å HO-meters
bandet ligga stationerna betydligt glesare, och 
»QR"Nb (störJ"Jngar) bli därför obetydliga där. 

Dessvärre ä . det mestadels mycket svårt att få upp 
en antenn för Händning på 80 meter. Längden på en 

ett kryss) utan ett stycke ifrån denna. Avståndet 
mellan mittpunkt och fästpunkt är för 80-meters
antennen 5,65 m. samt för 40-metersantennen 2,83 
m. Dessa mått måste uppmätas ytterst noggrant, 
då antennens verkningssätt är helt beroende av dem. 
Till antenn- och feedertråd tas 2 mm:s koppartråd. 
Feeder-ns längd är helt likgiltig och får avpassas 
efter de lokala förhållandena. NIan tillser, att den 
inte kommer att ligga alltför- nära jordade föremål, 
träd, byggnader, stag etc. 

.flv8tämn'ingcn. 

Sändar'en och antennen äro färdigbyggda. Nu åter
står endast att få ut sändarens energi i antennen 
för att sändarens svängningar skola omsättas i ra
diovågor. 

Först måste vi ha sändaren att svänga. Vi skaffa 
oss en ficklampas glödlampa för 4 volt. En styv kop
partråd böjes till en slinga och lödes fast vid lam

(Forts . å sid. 256) 



241 POPULÄR HADJO 

.. tog a are I• a la rUID 


N 
är det gäller att ordna med högtalare j 

rum, som inte ligga i omedelbar närhet 
av mottagaren, använder man ofta lösa 
ledningar. De olägenheter som vållas 

av detta förfarande äro alltför väl kända. iHan får 
passa sig för att komma i konflikt med den löst 
liggande ledningen, införingen genom stängda dönar 
är alltid ett krux, som gÖl' det SVå1·t för en att komma 
med högtalaren till lö.ngt bort från mottagaren beläg
na rum, ledningens hoprullande för varje gång är 
också ett besvärligt moment och slutligen kan blott 
en högtalare anslutas. 

Var och ell, som ofta vill lyssna i olika rum, bör, 
för att komma ifrå n alla besvärligheter och för att 
"ara säke1' om ett fullgott resultat, installera en 
fördelaranläggning, vilket kan ske utan stora kost
li:1Ucr. En sö.dan anläggning ger er också möjlighet 
att lyssna samtidigt i alla rum, om ni så skulle vilja . 

111onte1·ingsplan. 
Vad man först och främst ha r att göra är natur

ligtvis att fastställa en ordentlig plan, så att man har 
preciserat, hur många anslutningspunkter, som sko
Ja ordnas och var de skola sitta. Man bör förresten 
inte vara för snö.l på antalet anslutningsdosor utan 
helh'e ta ett par för mycket. Det kan man ha igen 
en g:.lDg i framtiden. 

För att få en ordentlig överblick örer alla anslut
ningspunktel'na och fördelardosorna liksom för att 
få den lämpligaste ledningsföringen kan det vara 
fördelaktigt att man först utarbetar en ritning över 
installationen. Planen på fig. 1 till denna artikel 
visar, hur man drar ledningen föl' en hel lägenhet. 
Men häl' är det naturligtvis bara haga om ett ex
empel. För varje ledning, som ytterligare tillkopplas, 
måste en speciell monteringsplan utarbetas, svarande 
mot de ifrågavarande lokaliteterua. 
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Fördelardosor . 
Skall man bygga installationen riktigt samvets

grant, så bör man bygga in små fördelardosor - av 
samma slag ~.om användes vid belysningsinstalla· 
tioner - i fÖl'greningspunkterna. Eventuella nya 
anslutningar, som tillkomma senare, kunna då ut
föras här - odt vid inträdande störningar kan man 
lätt hitta felet, då varje litet ledningsstycke kan av· 
provas var för sig. Händer det att ledningen manke
rar, så kan m.m finna felkällan på flera sätt. Man 
löser t. ex. alla förbindelserna i fördelardosorna och 
avprovar varje ledning'sbit för sig i det man kopp 
lar den ena ä ndan till mottagaren och den andra till 
en högtalare. Sär den felaktiga ledningen anslutes, 
är det tyst i· Mgtalaren. Felkällan kan då lätt hittas 
gellOm en lli)ggrann undersökning av den relativt 
korta ledningsbiten. 

Pig. 2. 

Anslutningspu nkter. 
lHan har möjlighet att ansluta ett begränsat antal 

högtalare till Ledningen och detta kan ske med hjälp 
av vanliga belysnings-kontaktdosor. 

Det kan nat urligtvis finnas möjlighet för att man 
då förväxlar högtalarledningens och belysningsnätets 
stickkontakter. Om man kopplar högtalaren på be
lysningsnätet, så ryka högtalarspolarna all världens 
Yäg. För att undgå sådana fatala förväxlingar pla
cerar man hÖ:5talardosorna på sådana platser, där 
en belysning"ikontakt aldrig kommer ifråga, t. ex. 
strax ovanför panelen eller på annan plats där inte 
ens en utomstående kan ta miste. Annu bättre är 
förresten om J .an helt avstår från att använda kon
taktdosor och i stället tar två kontakthylsor till hög
talaranslutning i den här nedan omtalade volym-

Fig. 3. 

kontrollen. I så fall behöver man blott sätta upp 
dessa regulatorer, vilka samtidigt tjäna som kon
taktdosor. 

Vo lY111kontroll. 
Vid de vanligaste förekommande kontaktdosorna 

kan man med fördel placera ljudstyrkeregulatorer 
(volymkontroll). Därigenom undgår man besväret 
att behöva kliva in i ett annat rum, där mottagaren 
finns, för att kunna reglera ljudstyrkan. Flera sam
tidigt anslutna högtalare bli oberoende av varandra, 
medan mottagaren ständigt är inställd på samma 
ljudstyrka. Härigenom får man också möjlighet 
att i de olika rummen samtidigt driva högtalare och 
hörtelefoner med den styrka som passar bäst. 

Som volymkontroll användas variabla högohms
motstånd, vilka kunna regleras mellan några få ohm 
och flera megohm och som inställas genom vridning 
på en ratt. De inmonteras i små svart- eller brunbet
sade trädosor och kopplas så som fig. 2 visar. Dessfl, 
små boxar fastsättas över motsvarande kontaktdosor 
på precis samma sätt som dessa. Sedan ledningarna 
dragits färdiga och kopplats, skruvar man till slut 
ett passande lock på boxen. 

(Forts. å sid. 253) 

.,-.e 

Fig. 1,. 
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»)FA JllIILJE..TREAN» 

En förtrlifflig 'Inottaga"ör 
re, SO'ln 'Ined enkla

växelströ7n hjälp'lnedel kan byggas 
av varje lyssnare. 

I 
juninumret av Populär peka, att vi naturligtvis räkna 
Hadio publicerade vi med mottagningsförhållandenaPig. 1. Interiör av den tä"diga mottagaren. 
.en konstruktionsbeskriv på kvällen, då vi tala om vad 

enning till »Familjetrean», trerörsmottagare 
om detektor och lågfrekvensrör, en apparat som var 
utmärkt lämplig för hembyggare, vilka ännu inte hun
nit förvärva sig så särskilt stora tekniska kunskaper, 
De brev som kommit oss tillhanda från apparatbyg
gare vittna också oförtydbart om »Familjetreans» 
goda egenskaper, och vi ha därför beslutat oss för 
att komma med samma apparat för växelströmsdrift 
för att samtidigt tillfredsställa våra läsa res önske
mål om en god växelströmstrea. 

Speciellt a r apparaten avsedd för landsbygden, 
men detta bör inte avskräcka någon stadsbo från att 
ta itu med att bygga mottagaren, ty med en någorlun
da god antenn tar man även mitt i en stad gladeligen 
in de flesta större europeiska rundradiostationer 
med god högtalarstyrka. 

För att redan från början undvika alla miss
förstånd kan det kanske vara lämpligt att här på-

Fig, 2_ Mottaga
,-en sedd ba/dfran. 

I förgrund en till vänster ses nättran.sforrnatorn. 

apparaten kan prestera. Var och en vet ju, att det är 
en mycket kinkig - för att inte säga omöjlig - histo
ria att mitt på dagen sommartid ta in stationerna 
ordentligt på det lägre våglängdsområdet, 200
600 meter. Långvågsstationerna gå däremot in kraf
tigt och bra även mitt på dagen. 

»Familjetrean» för växelström besitter på det stora 
hela taget samma fördelar som batteriapparaten. 
Egentligen är skillnaden blott den, att växelströms
apparatens prestationsförmåga är något större ifrå
ga om räckvidd och ljudstyrka, vilket är en natur
lig följd av att häl' användas de indirekt uppvärmda 
växelströmsrören i förening med en något högre anod
spänning. Därtill kommer förstås också, att växel
strömsmottagarells skötsel är något enklare, då man 
slipper från ackumulator och anodbatteri eller eli
minator. 

I alla andra avseenden äro de två mottagarnas 
kvalifikationer lika, Trots sin stora enkelhet i upp
byggningen fyller »Familjetrean» väl alla de krav, 
som ma n rimligen kan ställa på en modern radioap
parat i det prisläge som det här gäller. De två vikti
sa faktorerna selektivitet och känslighet ä ro här för
enade på ett utomordentligt lyckat sätt och detta j 

förening med reproduktionens goda kvalitet place
rar »Familjetrean» i främsta ledet av de de
teldor'-2 LF-mottagare som konstruerats. 

De fast inbyggda spolarna täcka både det 
högre och det lägre våglängdsområdet och om
skiftningen mellan dessa sker på vanligt sätt 

genom att man sluter eller bryter en enkel omkastare, 
Mottagaren har · emelloertid den extra fördelen, att 
denna omskiftning inte som vanligt är begränsad 



POPULÄR nADIO244 

översta hör till återkopplingslindningen 
och den nedersta till avstämningspolen. 
A vstämningen företas med den variabla 
kondensatorn el på 450 cm, och de hög
frekventa svängningarna likriktas .i de
tektorröret genom den vanliga gallerkon
densatorn O2 på 225 cm samt gallerläc
kan R 1 på 2 megohm. 

I detektorns anodkrets är inlagd en 
högfrekvenfldr'ofisel HFD, vilken pressar 
de likriktade signalernas högfrekventa 
del genom diffprentialkondensatorn Oa på 
2 X 240 cm och därifrån - i högre ell r -.J 

lägre grad aUtefter kondensatorns insUUl
ning - genom flterkopplingsspolen till 
jord. På a sätt uppnås återkopplings
yerkan. 

Detektorn är motståndskopplad till l:a 
lagfrekvensröret ge.uom anodmotståndet 
R~ på 200,000 ohm och gallerkondensa
tom O, på 4,500 cm. 
Pir; , Sa. Mottagarens viinstm halva, sedd ovan
ifrån, Mwn ser nättrans,tormatorn och LF-dTos
selspolen SOlmt fyra av blockkondensat()rerna. 

\ ' 

till själva ,lVstämningsspolarna. Aven 
återkoppling!'spolens storlek ändras näm
ligen vid oID:-kiftningen, varigenom man 
har möjligbeL att uppnå bästa tänkbara 
kopplingsgrad sihäl på det lägre som det 
högre vågläJI ~dsoml'ådet. De två omkas
tarna äro S :l mmankopplade och skötas 
sålunda med e tt enkelt grepp. D en dubbla 
omskiftningelI sker alltså n tan något som 
helst besvär. 

Kopplingsschmna. 
Vi övergå ,å till en detaljerad genom

gång a v det fullständiga kopplingsschemat, 
som återfinn 's på fig. G. Antennen kopp
las till en a r de tre kontakterna A1 

A 2-Aa, varifl enom man har en möjlighet 
att variera selektiviteten. Kontakterna 
Al och A a leda båda till ett uttag A på 
avstämnings: polen för det lägre våg
längdsområd ·t, men vid Al är inlagd en 
förkortningskondensator 0 10 på 90 cm_ 
Under förh åll., nden då man vill ha myc
ket hög selektivitet i förbindelse med ett 
stort antenmystem kan denna kondensa
tor med förde~ väljas på 50 eller 25 cm. 

Omkastningen från »korta» till långa 
yugor sker llled hjälp av de två samman-

Fig, 3b. Mottagarens hög1-a 
h a z,ua, sedd ovanifrån_ Man 
ser bl. a. LF-transforma

kopplade omskiftarna 0, av vilka den 
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I detektorns anodtilldelning finns slutligen ett 
filtermotstånd Re på 100,000 ohm, kombinerat med 
en kondensator C5 på 2 MF. 

Gallerspänningen till första lågfrekvensröret er· 
hål~€s genom spänningsfallet av anodströmmen över 
mot!;tåndet Rs på. 1,500 ohm, vilket är inlagt i rörets 
katodletlning, och kondensatorn Co på 1 MF tjänar 
till att utjämna de spänningsvariationer, som upp
stå till följd a v anodst römmens variation. Galler
spänningen överföres till rörets galler genom galler
motståndet R 2 på 2 megohm. 

245 

De nu förstärkta signalerna föras från l:a låg
fre]n'ensrörets anodkrets till slutrörets galler genom 
lågfrekvenstrallsformatorn Tr"t och högtalaren inkopp
las direkt i slutrörets anodkrets vid ET. Natur
ligtvis kan man, om man så önskar, lägga in en ut
gångstransformator 1:1 eller ett utgängsfilter, som 
skyddar högtalaren mot slutrörets anodström. 

Gallerspännillgen till slutröl'et fås genom spän
ningsfallet över motståndet R4 på 1,500 ohm, vilket 
är parallellkopplat med kondensatorn C9 • på 2 MF 
för att man skall uppnå en utjämning av spännings

8 o -----4-s.------ - IOO -----ro--- -- /00 - - - - :"!<---- 80------I->.j 

riy_ -1- M Ol1t cril1{)SpZOn föl' 'viix'clsl1-(j11ls-Pallliljctrcan. 

.~ 
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mr ,,-\\''Jr JE:JR J[ A\. JL JL][ § ')[' A\. 

1 krYS!ffan~rpllltta, 360X220X10 mm, 
1 trolit llx platta, 150X360X3 m, 
1 vridknndensator, 450 CID, 
1 differen tialkondensator, 2X240 cm, 
1 detek lorspole med omkoppl are (P rahn), 
1 nilttrnnsformator: 

SE'I: .: 	1 X220 il 230 V, 23 il 30 mA, 

1 X4 V, O,~ A (likr.-rör) , 

2X2 V, 3 A el. 1 X4 V, 3 A, 


1 Iflgfrf':"ensdrossel, 1000--1500 oltm, c:a 25 Henry vid 
lfl m A , 

l hlockl;ond ~ n sator , 2 l\IF (1000 V =), e8, '-""" 
1 d:o l M I' (1000 V = ), e7. .,/' 
2 'd :0 , 2 1\1]' (500 V = ), VO" 
1 d :o , l :-'IF (500 V~ ), ." 
1 h1gCrekvenst ransformator, 1 :3 ,l 1:3,5, ____ 
l hÖgfre .-vensdrqs~ , ~ 
4 r!' rl,,\ l1al'e, V 
2 motstå nd, 1,500 ohm, 
l d :0, 100,000 ohm, V 
1 d '0 , 200,000 ohm~ 
2 d :0, 2 megohm, 
Yblock kundensntor, 90 cm, 
- l d '.0, 22 cm., 
1 d :0, 4 , ~\OO cm., 
7 h~llllrc för motstånd, 
l) kvutakl h y lso r , 
Dlv. kop p lings trll.d, systoflex , skruv etc_ 

variationerLla över detta motständ. Mottagarens 
eliminator arbetar, som man obser'verar, med enkel
likriktning. Som likriktarrör kan man naturligtvis 
använda ett gott slutl'ör, men man måste då sam-

om 
glödströms

Pi.O. 
8ed(~ 

med 

Fig, 6. 
"Fam i lj etre:t n~tJ 
koppl!ngs"chema: 
e, - 450 cm, 
e,  225 cm, 
C, - 2X240 cm, 
e.  4 ,500 cm, 
e,  2 :\IF, 
C, - 1 MF,
e7 - 1 i\1F, 
e.  2 MF, 
C. - 2 MF, 
el. - 90 cm, 
R, -- 2 megobm, 
R , - 2 megobm, 
R . - 1,500 ohm, 
R. - 1,500 ohm, 
R, - 0,2 m eg ohm, 
Ra - 0,1 m egohm. 

mankoppla ddta rörs »galler» och »anod» såsom 
streckningen å monteringsplanen visar. Det bästa 
är emellcrtid tt a nvända ett av de speciel1a likrik
tarrÖl'cn för nkellikriktning (se rörtabelIen ). 

Utjämningen av den likriktade strömmen sker med 
hjälp av dros lspolen LFD på 1,500 ohm samt kon
densatorna C7 på 4 MF och Cs på 2 MF. 

Hopsättning':!n av mottagaren sker enligt monte
ringsplanen jämte de olika fotografierna och torde 
inte bered~ nål~ra svårigheter. Särskilt fig. 3 a och 
3 b, vilka vi.sa nottagarens vänstra respek ljje högra 
sida torde vara till mycket god hjälp vid 'monterings
arbetet. 

POPULÄR RADIO /Den i modellapparaten använda nättransforma
torn har, såsom det framgår av planer och ritningar, 
mittpunktsuttag på rörens glödströmslindning. I 
en del transformatorer finnes inte sädant mittpunkts 
uttag, men saken kan ordnas ändå. Allt vad 
man behöver är dä ett motstånd på cirka 50 ohm med 
mittuttag. Ändarna kopplas till glödströmslindnin
gens två ändpunkter - eller till glödtrådslJenen på 
ett av rören om detta är bekvämare-och motståndets 
mittpunkt kopplas på precis samma sätt som 
den vore verklig mittpunkt på själva 
lindningen. 

På monteringsplanen lJör man observera att aF 
med F märkta rörhällarekontakterna äro an 
till en tvinnad led~ing under själva botten 
Denna ledning kopplas vidare till växelströrr;' 
formatoI'llS glödströmskontakter, vilka också 
tecknade med F på mouteringsplanen. 

nÖlR'rIl JBJE:LJL 
l:a L'IFabrikat Det. lägf re kv. Slutrör1 I I 

Orion . NW 4 NH 4 E 4 1 GI 
Philips ............. .. 
 E 438 E 415 B 409 
'l'elcfu nken ....... .. 
 REN 1004 REN 804 RE 134 R 
Triotron ........... . 
 WN 4 YN 4 YD 4 
Valvo .............. . 
 W 4080 A 4100 L 418 
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•
Inga stö 
/ 

enkelt spoJalTangemangkan eliminera oväsendet. En 
epokgörande polsk 

uppfinning. 

R 
edan i julinumret av 

/lp
Populär Radio med

delade vi, att det vid 

den internationella 


radiokongressen Köpenhamn 

för någon tid sedan av polacken 

Manczarski hölls ett föredrag, vil

ket väckte mycket stor uppmärk

samhet, och vari Manczarski re


En iUagrlMnmäs8'ig framställning av andogjorde för några moderna me
termens, motviktens och jordledningens

toder i kampen mot rundradio lwppling till den speoiella ' antennspolen, 

störningarna. I detta föredrag 
gav Manczarski också en översikt av de redan tidi
gare kända metoderna, men vi skola här nöja oss 
med att i stora drag ge en framställning av prin
ciperna i de helt nya metoder, som presenterades. där. 

De radiostörningar, som emanera från elektriska Den metod för störningarnas bekämpande, som 
apparater och motorer, uppkomna genom elektriska framlägges av Manczarski, är helt enkelt följande. 
impulser, vilka kunna påverka antennen på tre olika Man leder frivilligt de störande elektriska impul
sätt - genom strålning samt genom induktiv eller serna en annan väg till mottagarens ingå.ngskrets, 
kapacitiv koppling, där de bringas att motverka de genom antennen in

Både försök och kalkyler visa, att i nästan alla kommande störande impulserna och genom en lämp
fall är strlilningsverkan mycket liten i förhållande lig, enkel regleringsanordning får man sålunda de 
till på.verkan genom induktion och verkan härav i !'lin pil. olika vägar inkommande impulserna attnpphäva 
tur helt liten i förhållande till påverkan genom ka varandra i mottagarens ingångskrets. 
pacitiv koppling. I de allra flesta fall kan man därför 
nöja sig med att studera den kapacitiva kopplingen 
mellan störningskälla och antenn. 

Denna koppling är blott i ett mycket fåtal fall 
direkt. De störande elektriska impulserna fortplanta 
sig längs telefon-, belysnings- och liknande ledningar 
till antennens närhet, och först här sker den egentli
ga kapacitiva överföringen till antennen. En motor, 
som under andra förhållanden kanske är en mycket 
svår störningskälla, påverkar knappast en mottagare
anläggning på. 20-30 meters avstånd, om det inte 

m ellan antennen och motorn inom detta avstånd Pi!}_ 1. 
-t' 

) ~ 

(" J -

liiii5iiiiiiiiiiiiiil Ett 

Ingar Iner? 

finns ledningar eller dylikt, som 
kan överföra störningsimpulser
na från motorn. 

Överföringen a v radiostörn -
gal' kan naturligtvis också ske än
nu mera indirekt genom att stör
ningsimpulser fortplanta sig från 
ett ledningssystem till ett un l 'lt, 
och man kan utgå från, att radio
störningaI' nästan alla fall 
direkt bero på antennens kapa
citiva koppling till belysnings

ledningar eller rörsystem i huset eller dess närhet - eller till andra ledningar (telegraf eller telefon) som 
befinna sig i byggnadens närhet eller äro indr-agna 
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Oskadliggörandet av stör
ningsimpulserna kunde na
turligtvis tänkas ske på 

så sätt, att de ifrågavaran
de ledningarna genom kon
densatorer och eventuellt 
motstånd jordades. Men 
denna metod ställer sig 
ofta mycket svår att genom
föra i praktiken, bland 
annat därfljr att det kan va
ra många olika ledningar 
och rörsystem, som fortplanta störningarna till an
tennen. 

Man måF:te därför - enligt den polska metoden 
- med hj i"lp aven motvikt, hjälpantenn eller lik
nande skalla en annan väg för störningsimpulserna 
till mottagaren. 

Fig. 1 visar schematiskt, hur man kan eliminera 
störningarna. L2-02 är här mottagarens ingångs
krets, som är aperiodiskt kopplad till antennspolen 
Ll . Denna Bpole är jordad genom ett uttag på mit
ten, och spolens ändar äro kopplade, den ena till 
antennen och den andra genom kondensatorn 0 1 till 
en motvikt eller hjälpantenn P. De ledningar, som 
genom kapacitiv koppling till antennen överföra 
störningarna till mottagaren, representeras på fi
guren av strecket S. 

En stön,ingsimpuls i S framkallar en likadan 
impuls, som från antennen går genom den översta 
halvan av Epolen Ll till jord, och ännu en impuls 
som från ffioJtvikten p över kondensatorn 0 1 genom
löper den andra spolhalvan till jord. Dessa två 
impulser inducera båda en spänning i L 2 , men då de 

POPULÄR RADIO 

P'ig. 8. 

två här inducerade spänningarna äro riktade mot 
varandra, kan man få dem att helt upphäva varan
dras verkningar genom att göra dem lika stora. 

Om spolens Ll båda halvor ha samma kopplingsgrad 
till spolen L2, och om det är Ll:s mittpunkt som är 
jordad, så är föru tsättningen för störningsfrihet 
sålunda, att de impulser, som nit Ll från antenn 
och motvikt skola vara lika stora. 

För att få dessa impulser lika stora är konden
satorn placerad i motviktsledningell och under0 1 

förutsättning, att motvikten är fastare kopplad än 
antennen till det störande ledningsnätet kan man 
alltså ställa in kondensatorn 0 1 så, att störningar 
från elektriska apparater och motorer försvinna. Har 
man bara ställt in kondensatorn så, att ett visst oljud -... 

elimineras, så är det mycket stor sannolikhet för, att 
alla störningar från motorer och dylikt skola för
svinna. Kondensatorn 0 1 kräver inte ändrad inställ
ning, därför att man avstämmer mottagaren till nya 
våglängder, utan den kan inställas en gång för alla. 

Om det inte är motvikten utan antennen, som kopp
lar starkast till de störningsförande ledningarna, så 

måste kondensatorn 0 1 placeras 
i an tennledningen i stället för j 

motviktsledningen. 

Ett försök att skaffa ur värl
den störningarna enligt fig. 1 ger 
inte alltid till resultat, att man 
blir av med allt generande oljud, 
men i regel försvinner största 
delen, så att man nästan utan 
störningar kan mottaga någorlun
da kraftig rundradio. 

Det äi' ju nämligenl ett huvud
villkor för att man skall uppnå 
full störningsfrihet, att de två 
impulserna genom spolen L1 äro 

.Fi!/. 2. precis lika stora och ha motsat+ 



249 POPULÄR RADIO 

fas. Detta villkor uppfylles endast, när motståndet 
i kretsen P-C1-L1-J är lika med motståndet i A
Ll-J. Det kan därför vara nödvändigt att man pla
cerar ett variabelt motstånd i en a v dessa kretsar. 

Aven om kopplingen mellan S och P samt mellan 
S och A är både kapacitiv och induktiv kan villkoret 
»motsatt fas» mycket lätt uppfyllas. 

Gå störningarna kapaCl :ivt in på en ramantenn, 
så kan man - såsom illustreras till "änstel' på fig. 2 
- försöksvis jorda den ena eller andra ändan av 
ramlindningen genom en kondensator Cx. Vid kopp
ling till den rätta sidan av ramen samt med en lämp

sättes att mottagarens jordledning har lämplig själv· 
induktion . Om denna är föl' liten, kan man lägga in 
en helt liten honeycombspole eller liknande. 

Genom variation av rx och Lx kan oväsendet nu 
avskaffas, vilket man lätt förstår genom att studera 
det motsvarande teoretiska diagrammet till höger 
på fig. 3. C1 svarar här mot antennens kapacitet till 
den störande ledningen S, och C2 representerar an
tennens kapacitet till jord. Lu och ru markera jord
ledningens självinduktion och motstånd. Man ser 
omedelbart av detta diagram, att mottagaren är 
inlagd som indikator i en bryggkoppling och att 
fÖl'utsättningen för störningsfrihet är 

Flg.4· 

lig inställning av Ox kunna störningarna elimineras 
till största delen. 

Detta förstår man lättats genom att studera rit
ningen till höger på fig. 2. Där ser man att ramen L 
och mottagarkondensatorn C genom kapacitiv kopp· 
ling till den störningsförande ledningen S och till 
jord blivit »indikator» i en bryggkoppling. Villkoret 
för störningsfrihet är alltså 

Cl C.+C. 
-C,- = - C- 

o 

och kan uppfyllas genom variation av kondensatorn 
Cx. Om man vrider ramen är det möjligt, a tt de till 
fälliga kopplingskapaciteterna ändras, varför en ny· 
inställning av Ox måste ske. 

Är man på det klara med, att störningarna i mot
tagaren direkt stamma från belysningsledningar eller 
liknande inom lägenheten, så kan man bli kvitt olju· 
det utan speciell motvikt genom att följa den på fig. 
3 illustrerade metoden. 

Från den störande ledningen S göres en avgrening 
(t. ex. från en stickkontakt) till en kondensator Cx, 
vilken kopplas till ett variabelt motstånd rx, och 
vidare till en variabel självinduktionsspole Lx samt 
därifrån till mottagarens jordkontakt. Här förut

i det man utgår från, att Cx väljes så stor, att dess 
motstånd mot de störande impulserna är försvinnan
de litet. 

Har man att göra med en nätmottagare, där man 
kan räkna med, att det störande oljudet kommer 
från samma belysningsledningar som dem mottaga
ren är ansluten till, så kan den ovan beskrivna prin
cipen användas på det enkla sätt som fig. 4 visar. I 
filtret D-G--Lx är Lx en liten variabel självinduk-

F'iU. 5. 

tionspole, och en variation här eliminerar oftast de 
svåraste störningarna. Det variabla motståndet är 
här utelämnat, vilket kan ske när motståndet i jord· 
ledningen är mycket litet. 

Fig. 5 visar den på fig. 1 illustrerade principen, 
tillämpad på en nätmottagare. Dl-C--D2 är nät
filtret, vars ena sida man kopplar til~ den variabla 
kondensatorn Cx, och den riktiga inställningen a v 
denna eliminerar störningarna. 

De variabla kondensatorer, som markerats på de 
föregående figurerna (Cx), och som användas för 
bortstämning av oljudet, behöva i regel inte vara st. 
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stora. 10(--200 cm är ofta tillräckligt. Däremot är 
det viktigt - i alla fall där fullkomlig störningsfri· 
het är målet - att man använder kondensatorer 
med små förluster, alltså kondensatorer med luft 
som dielel;:trikum eller med ett isolerande material, 
som gel' ytterst små förluster, t. ex. ren glimmer. 

Använder man rumsanteun i en lägenhet med 
elektrisk belysning och generas av lllotorstörningar 
eller liknande, så är det ju nästan givet, att stör
ningsimpulserna skola komma från den kapaciti va 
kopplingen mellan antennen och belysningslednillgar
na i samma eller intilliggande rum. I sådant fall 
är man val orienterad, när man skall ordna med en 
hjälpanteun eller motvikt för att häva störningarna. 
En motvikt kan då göras ganska liten och placeras 
nära de :s törande ledningarna, eller ockstl kan man 
begagna själva ledningsnätet, varifrån en ledning ord
nas med \~n vanlig kondensatorpl'opp (nätantenn) . 
Det kan G_ock tänkas fall, då kapaciteten i kon den
satorproppen är för liten. 

Inte all lid är problemet så enkelt som här fram
hållits. Det kan mycket väl hända, att en del av 
oljudet kommer från egna ledningar, medan annat 
oljud kommer från andra ledningskomplex. I sådana 

Fig . 6. 

fall kan det tänkas, att en motvikt, vilken har till 
räcldig kapacitiv koppling till egna ledningar, kom
mer till korta gent emot främmande ledningskomplex, 
vilkas störningar då inte kunna elimineras. iHan 
måste då loka motviktens längd, speciellt i riktning; 
mot de främmande ledningarna, om man känner des
sas läge. 

Man har också, såsom tidigare nämndes, den nt
vägen att man kan flytta kondensatorn ex upp i 
antennledn ingen. I alla fall, där helt skilda lednings-

POPULÄR RADIO 

system fortplanta störningsimpulserna, måste man 
vara beredd på, att kondensatorn ex eller de vari
abla självinduktionsspolarna och motstånden skola 
inställas olika, alltefter den för ögonblicket verkande 
störningskällan. 

I texten till fig. 2 förklarades, hur störningarna 
kunna elimineras från en ramantenn med hjälp av 
en jordledning. Har man sV~lrt att få en sådan, så 
kan den helt enkelt ersättas aven liten hjälpantenn, 
\'arvid ramen delvis får ensidig riktnings\'erkan. 

lilan kan ocksä, såsom fig. 6 visar, erhålla den er
forderliga motriktade impulsen från antennen ge
nom en variabel, induktiv koppling mellan de två 
spolarna L 1 och L z. 

När en mottagare är väl skärmad, är det blott 
genom antennen, jordledningen och den eventuella _ 
nätanslutningen som störningsi mpulser kunna trän

Fiy.7. 

ga in i apparaten. Det är dock också tänkbart, att en 
lång högtalarledning under vissa förhållanden kan 
vara medskyldig. 

Om oljudet kommer in genom antennen, så kan 
man i vissa fall med fördel använda den metod, som 
illustreras på fig. 7. Bär tänker man sig, att anten
n('n ligger långt från alla stöl'11ingsförande ledningar 
(t. ex. 25 meter), och kopplingen till mottagaren sker 
då, såRnm visas, genom de långa streckade ledningar
na. Dessa m:1ste hållas rätt tätt samman, så att de 
i llärheten av mottagaren påverkas lika starkt av de 
stör'ande impulserna, vilka då upphäva varandra. 

Intressant skall det bli att se, hur denna nya prin
('ip för störning-seliminering ställer sig i praktiken. 
Xnnu har man blott hunnit med några förberedande 
t'xpl'riment för undersökning av de nya metodernas 
l'ffektivitet. Dessa prov ha gjorts under speciella 
förhåll anden, men håller fortsiittningen vad början 
lovar, på hl'lr man all anledning att vänta en liten 
revolution inom rundradion. 
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ELEKTRODYNAMISKA 

RADIO-NYHETERNA 


TEFAG 315 
3.RORS MOTTAGARE med 
specialkonstruerad elektrody· 
namisk högtalare. En prakt
apparat, ouppnådd i styrka, 

selektivitet och tonrenhet.~ 

TEFAG325 
3-RORS MOTTAGARE med 
elektrodynamisk högtalare. En 
utomordentligt selektiv apparat 
som tar in de mest avlägsna 

stationer. 

TEFAG 305 
2-RORS MOTTAGARE med 
elektromagnetisk högtalare 
med modernaste 4-pol. diffe

re nti al -kraftsyste m. 

Underbar musikalisk återgivning 

T E FAG 300 
2-RORS MOTTAGARE av 
samma byggnad som TEFAG 

305, dock utan högtalare. 

TEFAG100 
HOGTALARE med förnämt ljud· 
isolerat fodral av valnöt. 4·pol. 
differential·kraftsystem med ut
balanserat ankare. Enastående 

, ljudkvalitet. 

TEFAG 105 
HOGTALARE med förnämt ljud
isolerat fodral av valnöt. 4-pol. 
super-kraftsystem. Högtalaren 
användbar till de kraftigaste 

apparater. 

Hörovan presenteros i korthet 
några av TEfAG-nyh..terna denna 
säsong. 

Radioteknikens a II ra s e n o s t e 
rön ha t i llämpats vid konstruktionen 
av dessa nyheter och dörför torde 
TEfAG.opparaterna bliva den stund· 
ande sösongens.tora radiohändelse. 

Begär kotalog och prislista 
som snart utkomma. 

, 
....OEL OLSONS ELEKTRISKA, A.-B. 
STOCKHOLM, POLHEMSGATAN 10-14 - Tel. Norr 31540 växel, Telegr.-adr. Elektrojoel 
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Högtalaren ar en viktig detalj i den kom

radiomottagarenpletta 
LUXOR-apparaterna äro utrustade med paten

terade högtalarsystem BBL-Motor och lämna 

enastående va ckert ljud utan förvrängning . Lägg 

mörke till hur orkesterns olika instrument kunna 

särskiljas, då Ni avlyssnar radiomusik med tillhjälp 

aven Lu xor-apparat. 

LuxoR/ 
/R..ADIO 

Lösa högtalare med BBL-Motorsystem: 

LUXOR H I en!. avbildning Kr. 65:

LUXOR H II lyxutförande .. » 85:

RADIOFABRIKEN LUXOR, MOTALA 
Telefoner 685, 986 & 510 Telegramadress: Luxor 

POPILXR RADIOS HANDBUCKER 

- NY VOLYM 

MOTTAGARENS SKÖTSEL 

OCH VÅRD 


för svenska förhållanden bearbetad av 

Ingenjör W. STOCKMAN. 

In neh å l l : 
Ba.tterierlla, GlÖdströmsbatterl er. A ckumula.torer, ADOd
batterier, Mätningar ocb Mä tln atrument, LaddnIngaap
parater IIch nätanalutniugRaggreg a t. 35 illnatratloner. 

Prla kr. 1: 50. 

I ALLA BOKLADOR 

Från Expeditionen av P O p U L Ä ~ R A D I O (N ordisk 
Rotogravyr) POSTBOX 450, ST O CKHOLM rekvirerar underl r -.Ie
nad all 5ällda s m OL pOll/önkan (port oav gill en tillk ommer). 

........... ex. MOITAGARENS SKÖTSEL OCH v ÅRD 
a Kronor 1: SO. 

N amn: 

Postadre ss .' 

VI TILLVERKA 

Nät

Transformatorer 


Lågfrekvens

Transformatorer 


Drosslar 

I varje önskat utförande. 

Oöverträffad kvalitet. 

Infordra anbud . 

AKTIEBOLAGET 

SVENSKA ELEKTROMAGNETER 
AMAL

Nr 8 
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HÖGTALARE I ALLA RUM. 
(Forts. frän sid. 242.) 

LcdningsrnIJJterial. 

Endast gummiisolerad ledning av samma slag som 
användes vid elektriska belysningsinstallationer bör 
ifrågakomma. Den större utgiften i jämförelse med 
vad den vanliga vaxledningen kostar, uppväges av 
många fördelar. Den totala ledningskapaciteten blir 
betydligt mindre och därmed även dess inflytande 
på de anslutna högtalarnas reproduktion. Vidare är 
den gummiisolerade ledningen mycket lättare att dra 
och man behöver inte vara så oerhört försiktig. Långt 
mera sällan - för att säga aldrig - behöver man 
vara rädd för störningar genom kortslutning eller 
jordledning. Slutligen äro förlusterna mindre på 
grund av den större genomskärningen. 

Ledningsföringen. 

När alla fördelar- och kontaktdosor samt ljud
styrkeregulatorer äro monterade, kopplas de inbördes 
enligt monter'ingsplanen på fig. 1. En väl arrangerad 
ledning bör överhuvud taget inte observeras· utan att 
man särskilt pekar på den. Dess färg kan rättas efter 
underlaget. Den böjliga ledningen dras antingen 
direkt ovanför panelen eller, vilket är ännu bättre, 
längs den list som upptill begränsar tapeten. På si
dorna om dörrkarmen eller i hörnen fäster man 
ledningen. Kontaktdosor och ljudstyrkeregulatorer 
fästas bäst på. eller vid sidan av dörrkarmen. 

Genomföringen till angränsande rum kan gott ske 
i dörrhörnen, ty det finns nästan alltid tillräckligt 
stort »svängrum» mellan dörr och karm. I annat fall 
gör man med ett litet stenborr hål genom väggen. 
Fig. 3 visar ett exempel på god ledningsföring. 

För att inte skada ledningen vid fästningen förser 
man varje sådan punkt med ett skydd, t. ex. genom 

RADIOKRÖNIKAN. 
(Forts. frän sid. 230.) 

Den av polacken Manczarski angivna nya principen 
för störningseliminering, som omnämndes redan i fö
regående nummer av denna tidskrift och som utförli
gare behandlas i detta nummer, erbjuder mycket rika 
möjligheter till ett intressant och omfattande experi
mentarbete. Förutsättningarna äro gynnsamma, de 
erforderliga hjälpmedlen enkla och principen i sig 
själv enkel. Det gäller nu att omsätta den i praktiken 
eller att pröva dess praktiska användbarhet under 
olika förhållanden. Kunde vi bara lyckas befria ra
dion från dessa störningar, så vore mycket därmed 
vunnet. 

a. 


F'ig. 5. 

att linda litet isoleringsband omkring. På ett inbör
des avstånd av cirka 60 cm sker fastsättningen med 
telefonhakar. Man håller ledningen spänd med den 
ena handen och slår samtidigt i hakarna med den 
andra. Lindningen av isoleringsband håller ledningen 
ute från väggen. 

Många gånger vill man gärna ha en anslutnings
punkt vid ett bord mitt i rummet eller åtminstone 
en volymkontroll, så att man kan ställa in på den 
önskade ljudstyrkan utan att behöva resa sig från 
sin plats vid bordet. Då placerar man under bord
skivan - nära ett hörn - den erforderliga kontakt
dosan eller volymkontrollen. 

Kopplingen till ledningsnätet sker med en gummi
isolerad mjuk ledning, vilken i vardera ändan är 
försedd med stickkontakt. 

Om detta arrangemang utföres i enlighet med vad 
fig. 4 visar, så behöver det inte alls verka störande. 
Den böjliga ledningen lägges under mattan och dras 
genom ett hål i denna till närmaste bordsben. 

Mottagarens O/nslutning. 

Det är i hög grad lämpligt att man lägger in en 
utgångstransformator eller drosselkoppling mellan 
mottagare och ledningsnät. Särskilt när det gäller 
likströmsapparater är direktkoppling av ledningen 
mycket farlig och måste absolut undvikas. Ty om 
kortslutning till jord inträffar så brännas rören 
sönder eller får man kortslutning på belysningsnä
tet. Och vad det kan bli av den historien vet var 
och en. Bortsett härifrån föreligger alltid det faro
momentet, att man vid nätanslutna apparater alltid 
kan få stötar genom att beröra stickkontaktbenen. 

Bygger man in en av dessa skyddsanordningar, 
så bortfaller också problemet högtalarens polaritet, 
då anodströmmen inte går genom ledningen utan 
blott växelströmmen, vilken inte inverkar på den 
permanenta magneten. 

En drosselkoppling verkar i de flesta fall lika 
bra som en utgångstransformator och är alltid myc
ket billigare. Fig. 5 visar utgångskopplingen och 
hur den lägges in mellan mottagare och ledning. 
Blockkondensatorernas storlek är inte kritisk. Med 
2 MF kan man under alla förhållanden klara sig. 
Drosselspolens storlek anpassas efter anodströmmen. 

l 
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Berlin ställer ut 


S
åvitt man kan döma av förhandsmeddelan
dena om den stora tyska radioutställningen, 
vilken hålles under tiden 21-30 augusti, 
finns det inte heller i år någon anledning 

att vänta revolutionerande nyheter. Radiotelmiken 
är i viss :mån stabiliserad_ 

Vad ma.n fortfarande främst arbetar pä är förenk
ling av mottagarens skötsel och förbättring av kva
liteten_ Bortsett från de nya ' indirekt upphettade 
likströmsl'ören, vilka nu anammats av nästan alla 
apparatfabrikanter på grund av sin större presta
tionsförm.lga och sin relativt ringa känslighet för 
nätstörningar, kommer man rent principiellt att fin
na ytterst få nyheter på mottagarteknikens område. 
Den ständiga ökningen av antalet rundradiostatio
ner och utbyggnaden av de gamla stationernas effekt 
har gjort att fabrikanterna i mycket hög grad fått 
inrikta sig på selektivitetsproblemets lösning. Till 
följd härav bli mottagare med HF-skärmgallerrör i 
år ännu mera dominerande än tidigare. Samtidigt 
användes allmänt pentoder i slutsteget, speciellt så 
att de när som helst kunna bytas ut mot normala 
slutrör. 

Vidare användas i stor utsträckning inbyggda 
vågfällor eller filterkretsar mellan antenn- och mot
tagarkrets, särskilt så att de dessutom kunna använ
das för avstämning av antennen. 

Naturligtvis äro det stora flertalet mottagare för
sedda med uttag för grammofonspelning. Här fin
ner man i år bland annat den förbättringen att mot
tagaren kan användas direkt för grammofonrepro
duktion utan att antennen frånkopplas, liksom pick
up-en kan förbli tillkopplad, när apparaten användes 
som rundradiomottagare. 

För de mindre mottagartyperna har man, av pris
hänsyn, inte övergått till inställning efter en enkel 
skala. De större apparaterna däremot skötas med 
en enda ratt, all korrigering och återkoppling bort
faner. 

Bland superheterodynmottagarna finner man i år 
en typ, som använder bandfilter i mellanfrekvensför
stärkaren. lHottagaren skall möjliggöra särskiljning 
av stationEr med en differens på 9,000 Hertz och 
den lär arbeta med endast en ratt. Några ytterligare 
detaljer ha r man hittills inte velat släppa ut. 

Den tyska förstärkarindustrin arbetar särskilt på 
att förse grammofonindustrin med små. men mycket 

prestationskraftiga kraftförstärkare för inbyggning 
i grammofoner. 

Grammofoninspelning för amatörer har under det 
senaste året blivit en populär »sport» och utställ
ningen visar nu ett stort antal lämpliga inspelnings
apparater av olika märken. 

Av mera speciella saker, som förekomma på ut
ställningen kan här nämnas några nya musikinstru
ment, vilka arbeta enligt högfrekvensprincipen 
t. ex. trautonium, hellertion etc. - och det elektris
ka pianot vilket saknar resonansbotten. I stället 
omvandlas strängarnas svängningar på elektrisk väg 
till toner. 

Trots att mycket stora framsteg det senaste året 
gjorts på ultrakoI'tvågsområdet äro blott ett fåtal 
mottagartyper anmälda till utställningen, förmodli
gen därför att det ännu inte finns någon officiell 
mottagning pä ultrakorta vågor. 

Av transportabla batterimottagare finner man åt
skilliga utmärkta typer, några till och med försedda 
med inbyggd skivtallrik och pick-up för elektrisk 
grammofonspelning. Speciellt kan nämnas en batte
rimottagare, avsedd att inbyggas i automobiler och 
med strömtillförsel från bilens batteri. 

Bland högtalarna är den elektromagnetiska typen 
fortfarande den förhärskande. I högtalarsystemen 
användes övervägande lamellerade polskor, en del 
firmor ha försett sina högtalare med omskiftaran
ordningar, som möjliggöra reglering av impedansen 
efter de använda slutrören. 

Den elektrodynamiska högtalaren för privatbruk 
finnes dock i år i ett större antal typer och till lägre 
priser än tidigare. (Forts. å rid. 256) 
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En ny Ferranti-transforrnator_ 
Ingeniörsfinnan Bergman & Beving, Stockholm, har till 

sänt oss en Ferranti lågfrekvenstransformator, typ AF 8, med 
omsättningstal 1 :3,5. Detta är en helt ny typ med mycket 
små dimensiGner och konstruerad med tanke på dem, som 
önska en goel transformator till lågt pris. 

IndukLansen hos primärlindningen är, di't den ej genom
flytes av anodlikströmmen, 45 Henry, vid 2 mA:s anodström 
33, vid 4 m:\ 25 och vid 6 mA 20 Henry. I kombination med 
ett rör med ,u=9,3 och Ri=12,000 ohm, varvid si'tlunda pri 
märlindningen ligger i detta rörs anodkrets och genomflytes 

av 2 mA:s anodlikström, erhålles en jämn förstärkning=32 
mellan 400--2,000 per/sek, därefter ökar förstärkningen (»sti
gande karaktäristik»): 38 vid 4,000, 42 vid 6,000 och faller 
sedan åter till 37 vid 8,000 per/sek. Nedåt är förstärknin
gen =31 vid 300, 22 vid 100 och 16 vid 50 per/sek, sålunda 
hela 50% a v medelförstärkningen. Anodlikströmmen genom 
primärlindningen bör ej överstiga 3 mA. (Tål dock 10 mA 
utan att taga skada). 

Den vid Ferranti-transfDrmatorerna vanliga kondensatorn 
över primärlindningen saknas vid AF 8. Vid inkoppling i 
anodkret5en till en detektor, må.ste primären shuntas med en 
kondensator på 270 cm för att likriktningen skall bli effek
tiv. Detta gäller för alla lågfrekvenstransformatorer. An
vändes d~fferentialkondensator föl' återkoppling, gör denna 
samma tjän;;t. 

En utmärkt volymkontroll e f t e r detektorn kan åstadkom
mas medelst ett variabelt motstånd på 0--100,000 ohm över 
primärlindningen på första transformatorn. 

Genom användning av Clough-koppling vid AF' 8 kan för
stärkningskurvan göras alldeles jämn ända ned till 50 per/sek. 
Härvid bör motståndet i anodkretsen vara=30,000 ohm och 
kopplingskondensatorn=2 MF. 

Transfurmlltorn är innesluten i ett prydligt hölje av bakelit. 

• 
Elektrotekniska Verkstaden, Åkarp, har denna säsong 

med tanke på att i möjligaste mån minska antalet stan
dardtyper av nättransformatorer upptagit tillverkningen av 
tvenne nya transformatortyper, med data så valda, att de-

Skivnyheterna äro just nu ganska fi't, vilket för övrigt 
framgår av förteckningen över nyinspelningar i slutet av 
detta nummer. Och det är inte utan att man tycker sig mär
ka, att den i'tterhållsamhet, som firmorna ålagt sig, varit 

samma passa, såsom det uppgives, till praktiskt taget alla 
rörfabrikat och apparattyper. För anpassning till olika nät
spänningar äro de försedda med ett stort antal uttag på. 
primärsidan. Vi återkomma senare med data och provnings
resultat. 

Joel O1"sons El. A_-B., Stockholm, har för provning tillställt 
oss en av de i föregående nummer omnämnda TEFAG-hög
talarna - »TEFAG-100». Denna högtalare är utrustad med 
ett modemt differentialkraftsystem, som möjliggör en synner
ligen naturtrogen återgivning. Ankaret kan medelst en juster
skruv på baksidan av lådan inställas i ett korrekt viloläge, 
även om högtalarlindningen genomflytes av slutrörets anod
ström. 

Vi ha provat högtalaren i kombination med ett kraftpentod
slutsteg, fönett med det normala pentodfiltret, och funnit 
att dens3mn,a väl uppfyller alla de fordringar, man kan 
ställa på en god elektromagnetisk högtalare. 

Samma firma introducerar på den svenska marknaden en 
TEF'AG-mottagare av till det yttre helt ny typ. Det är en 
allt-i-ett-mottagare med tre rör och inbyggd elektrodynamisk 
högtalare, avsedd att mata" från växelströmsnät. Mottaga
ren har ett högfrekvenssteg, detektor samt kraftslutsteg. 
Högfrekvensröret och detektorn äro båda skärmgallerrör, 
under det att slutröret kan vara antingen en kraft-triod 
eller en kraft-pentod. (Omk:oppling för dessa olika alter
nativ sker inuti apparaten genom förflyttning aven stick
kontakt.) Högfrekvenssteget är väl skärmat; spolarna äro 
inneslutna i var sin metallburk och kondensatorerna åt
skilda genom en skärmplåt. 

Vi återkomma i följande nummer med utförliga data samt 
provningsresultat. 

• 
A.-B. S\'enska Elektromagneter, Åmål, tillverkar bl. a. ne

danstående typer av nättransformatorer. Dessa kunna er-

Likriktning Sek. spänning 
Volt 

Max. belnstn. 
mA 

Enkel lX275 30 
50 

lX250 30 
50 

lX220 30 
50 

Dubbel 2X280 30 
50 

2X250 30 
50 

2X180 30 
50 

hållas med glödströmslindningar för olika behov allt efter 
önskan. 

Även tillverkas lågfrekvenstransformatorer i tre standard
typer: 

Typ TL--1, omsättningstal 1: 3 . 

»T~, » 1:3,5. 

»Tlr--2, » 1 : 5. 


Samtliga uessa äro mellantransformatorer, avsedda för mo
derna förstärkarrör med litet inre motstånd. På. beställning 
tillverkas även andra typer för olika ändamål. 
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enbart till fromma. Visserligen hittas bland de för prov
spelning insända skivorna fortfarande inte något riktigt 
braknummer men Il andra sidan är det en ovanligt jämn 
serie nybeter, som presenteras. Inga rent mindervärdiga 
saker, som man annars ofta d.kar ut för. 

ParlopJwn bar en serie insjungningar av operettcbarmören 
Steinar J l'raandstad, vilken bör ha lika stora mÖjligbeter 
som flera andra storheter att slå igenom i stor stil. Mest 
lyckad är »1 en lycklig stund» ocb »Som i ungdomens lyck
liga vål"» (E 83016), där Wehles dansorkester står för 
ackompanjemanget. Sentimentala melodiösa saker med gott 
publiktycke. Utån tvivel en »best seller». Närmast fÖljer 
»Månsken över Colorado» och »Tre små ord» (E 83011), 
ett par nätta, populära melodier. »Beate-Christine» bar i en 
omröstningstävlan kommit mycket långt npp på förtecknin
gen över sommarens bästa saker. Varför är rätt svårt att 
förstå. Parlopbon har den tillsamman med »Campingvisu» 
(B 83015), vilken senare har goda ntsikter att bli populär 
trots sin eukelhet. 

Parlophons gamla dragplåster John W. Hagberg sjunger 
»Vad vi ha det härligt på våra möten» och »Grönköpings
valsen» (B 83013), två goda saker i den lättaste genren. 

Bland d utländska insIX!lningarna förekommer en av ett 
potpurri ut »Csardasfurstinnam (B 12481) med högklassiga 
solon. l\-I.en Edith Lorand-orkestern förefaller som helhet 
att vara vLl tunn. 

Slutligen en stor skiva, som operettentusiasterna ögonblick
ligen böra :Eastna för. Tino Pattiera sjunger drYCkesvisa ur 
»Cavalleria Rusticana» och Richards aria i l:a akten a.v 
»En maskeradbal» (B 12456). En mästarskiva i klass med 
de allra fö nämligaste och dyraste i denna kategori. 

Pol/yphon presenterar som vanligt en lång rad av Borge
ling-saker, alla i god teknisk klass. Främst ligger väl »Max 
med saxofonen» och »Vår sagoö» (XS 41.773), och därnäst 
fÖlja »Ett litet svärmeri» och »Sommarfröjd» (XS 41.771) 
samt »När månen blänker» och »The canarian love song» 
(XS 41.769.' . Litet för sockersöt är den sistnämnda, men 
sådant brukar ju gå bäst. »Rio» och »Beate-ehristine» (XS 
41.763) samt »Sommardröm» och »Hawaii-blommor» (XS 
41.7'75) ligga på det enklare planet utan att vara direkt 
dåliga saker . 

Harry P ersson är utan tvekan en av de bättre »mindre» 
grammofoncharmörerna. Här kommer han nu i »Då blir 
det härligt» och »Gör ett försök med Albertina» (XS 41.7'79), 
gOda inspelningar i den lättaste genren. 

Fridolf Rhudin tar ett steg uppåt igen den här gången. 
»Beväringsmönstringen» är visserligen inte särskilt lustig 
men »Sönda.,sryttaren» (XS 56.523) är bland skådespelarens 
bästa intalningar, förresten skriven av kumpanen Thor 
Modeen. 

Och så även här det bästa till sist. Einar Beyron står 
för »Kärlekens tårar» och »Korsikansk serenad» (XS 41.789). 
En briljant insjungning, en skiva, som förvisso åker upp 
i rekordkla ~sen ögonblickligen. Litet mera av den sorten 
så skulle oerhört många medelmåttiga saker, som nu gå i 
stora upplag'o r, aldrig ha en chans utan småningom auto
matiskt för s-vinnna. 

Håkute. 

BERLIN STÄLLER UT. 
(Forts från sid. 2M.) 

Vad beträtfar rören finner man förutom de nä=da indi
rekt upphettllde likströmsrören ä ven speciella batterirör och 
Slutligen pe tOOer med mycket bög prestationsförmåga.. 

Några fänliga televisionsapparater finner man inte heller 
i år. Däremot blir det gott om byggsatser för Självbyggare, 
vilka vilja Higga sig till med televisionsmottagare fÖl" att få 
uppleva utsändningarna från Berlin, Witzleben och London. 
Den tyska industrin har under sistförflutna året nedlagt ett 
intensivt arbete på televisionens vidare utveckling. Katod
strålröret haJ" nått en hög grad av fUllkomning, liksom spe
gelhjulet och apparaterna med Nipkowskiva, vilken blev rik
tigt användbar först sedan den nya ljusstarka glimlampan 
kommit till. 
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KAN NI TA IN ROM. 
(Forts. frän sid. 236.) 

selektiviteten. Man måste dl!. särskilt ha sin uppmärksam
het f"åst pll. själva monteringen och spolarnas placering, 
så att man inte får in skadliga induktiva eller kapacitiva 
kopplingar, vilka göra mottagaren instabil. En huvudregel 
är här, att man skall undvika koppling mellan delar, som 
höra till samma rörs anodkrets och till dess gallerkrets, och 
naturligtvis är det ännu viktigare a tt man undviker kopp
ling mellan delar, vilka i elektriskt avseende äro ännu mera 
skilda från varandra i mottagaren. 

TELEVISIONENS FRAMTID. 
(Forts . frän sid. 232.) 

området, bland annat en mycket intressant sak beträffande 
en fotoelektrisk ström i en elektrisk ljusbåge. Denna upp
täckt har tekniskt intresse, d. v. s. jag anser att processen 
kan användas för framställning aven televisionsbild, som 
kan ses aven större publik ... Naturligtvis måste stora svå
righeter övervinnas, innan en sådan historia kan bli praktiskt 
användbar. Men just televisionen såsom underhållning är 
föremål för ett intensivt experimentarbete i hela världen. 
Särskilt arbetar man för att få fram bilder. vilka kunna 
projicieras pil. en stor skärm liksom filmer och sålunda ses 
av många människor samtidigt. Jag tror att man under den 
närmaste framtiden kan vänta sensationella resultat. Liksom 
näl" det var fråga om talfilmen kunna dessa resultat komma 
långt innan vi vänta dem. 

EN KORTVAGSSÄNDARE. 
(Forts. fr!ln sid. 240.) 

pans båda kontakter (fig. 4). Sedan sättes sändaren igång 
_ nyckeln ned tryckes. Därefter för man slingan med indi· 
katorlampan intill spolen 4 på några cm:s avstånd. Man 
vrider nu på e,. Vid en viss inställning börjar lampan lysa 
- sändaren svänger alltså ordentligt. 

Sätt nu antennklämman (pilen i fig. 3) på L, några varv 
frän glödtrådssidan räknat. (Sätt inte pll. antennklämman 
då sändaren är igång, då ju anodspänningen ligger direkt 
på spolen 4. Slå alltid ifrån anodspänningen, innan någon 
blank ledning i sändaren beröres!) vrid därefter på e,. Här 
vid kommer indikator-lampan vid en viss inställning att 
slockna. Sändaren är nu i resonans med antennen. Flytta 
antennklämman längre ned på spolen, mot glödtrådssidan. 
(Tänk på anodspänningen !) Vrid åter på C,. Lampans ljus
styrka kommer endast att sjunka vid samma inställning, 
där lampan förut slocknade. Strömmen från sändaren är nu 
ute i antennen. (Avstämning av antennen för sändning på 
övertonerna tillgår på samma sätt.) Är antennen riktigt di
mensionerad, ligger sändarens våglängd alltid inom de våg
längdsband, som upplåtits åt amatörerna. 

Allt är klart. När som helst kan man låta sin sändares 
stämma ljuda över Europa. 

Sedan två sändareamatöreI' varit i förbindelse med var
andra, bruka de alltid sända ett »QSL-kort» till varandra 
som bekräftelse på, att Signalerna blivit hörda. Dessa QSL
kort, som innehälla uppgifter om våglängd, ljUdstyrka, ljud
kvalitet etc., insändas till QSL-byrll.er, som upprättats av 
sändaramatörernas föreningar. F'ör att spara porto sändas 
utlovade QSL till QSL-byrån endast en gång i månaden. 
QSL-byrån uppsamlar och vidarebefordrar QSL-korten till 
liknande QSL-byråer i andra länder, varifrån de sändas till 
resp. adressater. Genom dessa QSL-uppsamlingscentraler in
besparas en massa portoavgifter. 

Då dessa QSL-byråer endast få brukas av föreningarnas 
medlemmar, är det givetvis nödvändigt för en aktiv sän
daramatör att vara medlem i en sådan förening. I Sverge 
ha vi föreningen Sveriges Sändaramatörer (SSA). Även icke
sändarallUltörer få ingå i SSA.; .de . registreras därvid som 
lyssnarmedlemmar. Föreningen utger även ett litet medlems
blad, QTC, som utkommer några gånger om året. Förenin
gens adress är SSA, Stockholm 8. 

http:QSL-byrll.er
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POPULÄR RADIOS VÅGLÄNGDSTABELL 

1935 

1875 
1796 

1724 

1635 

1554 

1481 

1445 

1411 

1348 

1153 

1083 
1000 

760 
575 
550 

533 

525 

517 

509 

501 

487 
473 

644 

461 

459 
447 

441 
436 

430 

424 

418 

413 
408 

Station 

155 Kowno 

160 Huizen 
167 Lahti 

174 Paris 

183 Königswusterh. 

193 Daventry 5XX 

202 Moskva 

207 Eiffeltornet 

212 Warszawa 

222 ~otala 

260 Kalundborg 

278 Oslo 
300 Leningrad 

395 Geneve 
521.5 Ljubljana 
545 Budapest 

563 Munchen 

572 Riga 

581 Wien 

590 Brtissel 

599 Milano 

617 Prag 
635 Langenberg 

644 Lyon-la-Doua 

651 San Sebastian 

653 Zurich 
671 Paris PTT 

680 Rom 
689 Stockholm-

Malmberget 
698 Belgrad 

707 Madrid 

716 Berlin 

725 Dublin 

734 Kattowitz 

Inställning Identifieringssignaler 

))AlIo, Allo, Radlo-Kaunas. 
Toujaus bus.)) Metronom. 

))Hier Huizen, Holland)). 

»Huomio!- Huomio !-tällJlä 
yleisradio Lahti. Givakt! 
Här Finlands Rundradio, 
Lahti. )) 

))Allo, allo, Ici le Poste de 
clichy des ~missions Ra
dio-Paris. » Klockspel. 

»Achtung! Hier die deutsche 
Welle Königswu8terhau
sen •. Metronom (200 slag). 

.This is the London natio
nal Program», eller blott 
.Daventry calling•. 

»S luscha jte, Sluschajte, go
worit Moskwa, Radiostan
zia imenl Kominterna.» 

»Allo, allo ici la Station Ra
dio-Telephonlque de la 
Tour-Eifel.» Hornsignal. 

»Ha llo, Hallo, P ols id Radio, 
Warszawa»), Metronom. 

»Stockholm-Motala » (evt. 
Göteborg, Malmö eller an
nan station efterföljd av 
Motala). 

)) K~benhavn, Kalundborg og 
Danmarks Kortb~lgesen
der. 

»Hallo, Oslo)). Klockspel. 

»Sluschajte, sluschajte, gowo
rit Len ingradsklj Radio-
Zentral)). Gonggongslag 
och gök. 

»AlIo, ici Radio Geneve)). 

))Radio Ljubljana)). Gök. 

))Hallia, itt Radio Buda -
pest». Klockspel. 

))Die deutsche Stunde in 
Bayern)). Metronom. 

))Hallo, Radio Riga ». 
lIIetronom. 

))Hier Radio Wien». 
Metronom. 

))A llo, ici R ad io Belgique)). 
lIIetronom. 

»Ejar, Radio Milano, To
rino , Genova». 

»Allo Radiojournal Praha)) . 
))Hier westdeutsche Sender 

Langenberg ...» Klock
spel. 

dci la station radiophonique 
des Postes et des Telegra
phes de Lyon.» Kanarie
fågel. 

»Atencion, aqui Radio San 
Sebas tian ». 

»Hallo, Ziirich». Klockspel. 
»1'Ecole superieure des pos

tes et telegraphes de 
Parls D. 

»Roma, Napoli». 

»Stockholm-Motala )). 

»Ovde Radio Belgrad".
Metronom. 

»Estacion Union Radio Ma
drid». 

»Achtung, hier die Funk
stunde Berlin». Metronom. 

»Radio Ath CUath asco». 

»Hallo, Polski RadiO Katto
witz», 

401 
399 

394 

390 

385 

381 

372 

368 

364 

364 
360 

356 

349 

345 

342 

335 

329 

325 

313 

310 

307 
298 

297 
286 

286 
281 
279 
276 

268 

263 

261 

259 
253 

235 

227 
223 

221 

Station 

747,5 Reval 
752 Daventry 5GB 

761 Bukarest 

770 Frankfurt 

779 Toulouse 

788 Wilna 

806 Hamburg 

815 Sevilla 

824 Radio Algier 

824 Bergen 
833 Muhlacker 

842 London II 

869 Barcelona 

869 Strassbourg 

878 Brunn 

896 Posen 

914 Grenobie 

923 Bresiau 

959 Krakau 

968 Cardiff 

977 Zagreb 
1004 Hilversum 

1013 Turin 
1049 Montpellier 

1049 Lyon 
1067 Köpenhamn 
1076 Bratislava 
1085 Heilsberg 

1121 Barcelona 

1139 Moravska
Ostrava 

1148 London I 

1157 Gleiwitz 
1184 Leipzig 

1274 Nimes 

1319 Köln 
1345 Luxembourg 

1355 Helsingfors 

Inställning Identifieringssignaler 

»Radio Tallinn ». Gong-gong. 

»This is the Midland Regio 
nal Program.» 

»Atentziume aici R a dio Bu
curesti.» Metronom (160
slag) . 

»Acbtung, hler Franl<furt 
a-M. und Kassel». Metro. 

»Allo, ici Radio Toulouse. 
Emissions de la Radiopho
nie du midi. » Gonggong
slag. 

»Hallo, Polski Radio W fl· 
no». Gök. 

»Achtung, hier die Norag
Sender, Hamburg . ..u. HA 
m. Morse (.... -l . 

»EAJ 5. Union Radio Se
villa». 

»Iei la station radiolihoniqne 
de la ville d'Algier». 

»Hallo, Bergen kringkaster». 

».Ar.htung, Siidfunk» eller 
»Achtung Grossender 
Miihlaeker.» Tonerna d e a . 

»Tbis Is the London Natio
nal Program,) 

»Allo, aqui estacion Radio 
Barcelona». Klockspel. 

»Allo, ici Strassbourg P. T . 
T ». 

»H a llo, Radio czekosloven
ska. Brrnon. Metronom. 

»Hallo, Hallo, Polski Radio 
Poznan ». Metronom. 

»Allo, Allo, ici poste de Ra
dlodiffusion Alpes-Gre
noble». 

»Achtung, hier Bresiau und 
Gleiwitz.» Metronom (60 
s lag). 

»Hallo, Polski Radio Kra· 
kow». 

Relä för andra engelska sta
tioner. 

»R adio Zagreb». 

»Hier Hllversum, Holland". 
Metronom. 

Relä för Milano . 

»Allo, Allo, iei Radio 101ont· 
pelliern. 

»Allo, Allo, ici Radio Lyon». 

»Kalundborg, Kpbenhavn». 

Relä för Prag. 

»Achtung, hier ist Ostmarker 
Rundfunk.» 

»EAJ 13, Radio Catalana en 
Barcelona». 

»Halo , Radiojournnl 
lUoravska-Ostrava». 

»Tbis is the London Natio
nal Program». 

ReHl. för Breslau. 

»Achtung, Mitteldeutschland, 
Leipzig und Dresden ». 
Metronom. 

»Allo, ici la Station Radio
NImes de la radiodiffusion 
M~ridionale». 

Relä tör Langenberg. 

»Hallo, Hallo, hier Radio 
Luxembourg». 

»Huomio, Huomio, Lahti
Helsinki. Givakt, Lahti
Helsingfors. » 
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G RAM M OIFO INI 5 KuVO R 

AUGUSTI 1931 


Under denna rubrik lämnar P O P U L Ä R R A D I O en fullständig förteckning över nya grammofonski

vor, Sllm under månaden utsänts I handeln. Uppgifterna ha lämnats av respektive grammonfonflrmor. 


NI har salunda här en samlad översikt av nytt, som finnes att välja på, 

och slipper bläddra I en massa kataloger. 


Förkorl.ningar: (ro) refråingBåDIr. Siffran (20) efter katalognumret betyder 20 cm.•kivs, siffran (30) betyder SO cm. okl
'Vor. Finnes inl"en siffra. utsatt efter katalognumret är skJvan 25 cm. 

HUSBONDENS RÖST. 
Skandlnavl8k~ Grammopbonaktiebolsget, 


Apelberlrl gatan 66, Stoekbolm. 


KONSER'I'.MUSIK: ORKESTER. 
llVärmlännin lrll r na)): Potp. Del 1 & 2. (Ran

del, arr.: Valdimir.) Fred Winter Ork. 
med säng. X 3748. 

lNSlrR., SANG ETC. 
)Va.nting you. - J ...o\'er, come back t.o me. 

(Romberg.) Lawrence Tibbett, baryton 
med piano. DA 1200. 

llCorneville8 Mockor)): Skeppsgosse lilla. 
(Planquette.) ))Den 8könn Helena)): I en 
skog pli. berget Ida. (Offenbacb.) Folke 
Andersson, tenor med orl" X 375l. 

Old tolk8 at .nome. (Swanee river.) (a rr. : 
Bruce.) - Poor old Joe. Plantagesll.nger. 
Paul Robeson, bas med ork. B 3664. . 

POPULÅRMUSIK : ORKESTER. 
Från varieteen . glad.. dagar. Potp. Del 1 

& 2. (arr.: l ,ennbom.) Fred Wiuters Ork. 
med sll.ng. X 3749. 

Slampen. HamlJo. (Hyl~n.) - Petter. Polka. 
(Sundquist.) Ragna r Sundquists Kvin
tett. X 3750. 

Puzzle record. Del1 & 2. Potp. Novelty Orcb. 
B 3775. 

I've wulted a Ufetime tor yon. Vals. (Good
wln & Ed, lrds.) Victor Arden & Pbil 
Obmans Ork. (rs .) - Jnst another kisB. 
Vals. (Davis & Coots.) Georg Olsens Ork. 
(rs.) B 5713. 

The peanut vendor. Foxtrot. (G1I bert & Si
mons.) Lady play your ma.ndoline. 
Foxtrot. (Levant.) Ambro se's Ork. (rs.) 
B 5979. 

You're drivin g me cmzy. - Foxtrot. (Do
naldson.) - Stolen moment8. Slow-fox. 
(Evans, Pat/on & Pryor.) Rudy Vall~es 
Ork. (rs.) B 5951. 
hate mYBelf. Foxtrot. (Oppenbeim, Silver 
& Cornell.) - W'hat a too I I've been. 
Foxtrot. (Eldridge.) Victor Arden & Phil 
Obmans Ork. (rs.) B G993. 

Wedding ot the garden insectB. Foxtrot. 
(Sarony, arr. : Yorke.) - Hurt. Foxtrot. 
(Plantadosi & Solomon.) Jack Hyltons 
Ork. (rs.) B G995. 

Dröj länge kva·r. Vals. (Storbom.) (rs.: 
Hertzman.) -- Rubb och st.ubb. Foxtrot. 
(Storbom.) (rs.: Wall~n.) Curtz's Trio. 
AL 1165. 

-

lNSTR., SANG ETC. 
Det mt\ste '\'s,ra underbn,rt att vara.. kär. 

När Bolen gätt ner. (Stanley-Aspelin.) 
Daniel Hertzman, tenor med orlc X 3752. 

:En sjöma.n pä torra land. ( Brin~ . ) - Inom
skärs. (Brin~Florentine.) Erik P :son 
Friberg, sång med trio. X 375:3. 

Kan du inte sjunga, så vIsBIa. (Be rgström.) 
- Ska' vi upp till polen. (G rizzle--Göte.) 
Kai Gullmar, sång med ork. X 3754. 

Three litt.le words. (Ruby & Kalmar.) 
I miss a little miss. (Seymour & Coots.) 
Frank Crumit. tenor med ork. B 3722. 

ODEON 
Skandinaviska Odeon A.wB., Brunkebergs

torg 12, Stockholm. 

KONSERTMUSIK: ORKESTER. 
Dellmaniana. Potp. Del 1 & 2. (arr.: Gre

vHlius & SCh1ldknecht) Nils Grevillius 
Ork. med säng. D 2292. 

Liebesfreud. Vals. Liebe8leid. Vals. 
(Kreisler) W iene r B obeme Ork. O 11419. 

Sirenenzauber. Vals . Waldteufel.) - O Friih
ling, wie biBt du so Bchön. Vals. (Lincke.) 
'Wiener Bobeme Ork. O 11469. 

lNSTR., SANG ETC. 
Opp Ama.ryJli •. Gubben Noak. Fader Berg

ström, stäm upp uch klinga. (Bellman.) 
Pelle Nord ström, säng till luta. D 2293. 

POPULÄRl\flJSIK: ORKESTER. 
Desto vackrare blir Jag. ll'oxtrot. (Sylvain.) 

Odeon Ork. - Ni kan få allting hOB mej. 
(Ro-ro-rollin' alon g .) Foxtrot. (Meneber.) 
Ed. Lloyds Ork. (rs.) D 2276. 

Hejsan grabbar. Ham bo. (Borgström.) 
Inte rär Andersson för de'. Foxtrot. (Tho
r~.) To re Svensson & Co. D 228l. 

SkeppargliidJe. Vals. (Rni~.) - DanB i byn. 
Hambo. (Borgström.) Tore Svensson & 
Co. D 2282. 

En BODlnUtJ'kväll pli. Klippan. Vals. (Siedel.) 
- Hambo. (Jularbo.) Jularbokvartetten. 
D 2283. 

En tågstep . - Flickan frän Spa.nien. Paso
doble. CWehle--Dalquist.) Karl Webles 
Ork. (r s .: Rotlln.) D 2284. 

Campillgvi.a. Step . Sylvain-Dalquist.) 
Jllura revalsen. (Nils-Georg-Lindberg.) 
Tore Svensson & Co., dragspel. (rs.: Ro
len & Hamnstedt.) D 2285. 

Vad gör det oro hundra a\r. Foxtrot. (HelI

gren, Fagerlund & Svenning.) - Vi mö

tas igen. Vals. (HelIgren, Fagerlund & 

Lindabl.) Åke Fagerlunds Ork. (rs.) D 

2288. 


I IJu.", sommarnatten. Vals. (HelIgren & 

Fagerlund. ) - Eva. Foxtro t . (HelIgren, 

Fagerlund & Svenning.) Åke Fagerlunds 

Ork. (rs. ) D 2289. 


FuruBondsvalsen. (Wallin-Jasper.) - Jag 

tar Bom ett skott tlU Ann-Charlott. F ox

trot. (Hedst röm-Jullus. ) Tore Svensson 

& Co., dragspel.) (rs.) D 2290. 


Sommarminnen. Vals. (Ericsson:) - Nynäs
va.Jsen. (Gylllng.) Jularbokvartetten. D 

229l. 


The kingB horoe8. Foxtrol. (Grabam.) Da

jos Belas Orlc - The one man band. 

Foxtrot. (Weems-Baxter.) Sam Lanins 

Ork. O 4119. 


Fräuleln An.ne-Marie. Pasodoble. (Llossas 

& Bocbman.) - Du blst die BchöIt8te Frau 

der Welt.) Vals. (Grothe.) Dajos Belas 

Ork. O 11481. 


INSTR., SANG ETC. 
La violen sörge for mig. (Tbe Bunny side.) 

(Mc Hugh- Finn Bö.) - Det är Bynd att 
jag blev vacker i Btället för rik. (Scbleicb 
& Ulke--Dlx Dennie.) Ernst Rolf, säng
med ork. D 2278. 

Hans lilla 11I~ndarbete. - Desto va<Jkrare 
blir ja.g . (Sy lvai n-Karl Gerbard .) Karl 
Gerbard, sång med ork . D 2279. 

EnBam på. en krog i Hamburg. (Rolf-Fritz 
Gustaf.) - AJ, d et känns. (Rolf-NilS
son.) Ernst Rolf, sll.ng med o rk . D 2286. 

Det tänker Jag gå. in tör. (Weble--Karl 
Gerhard.) Allting faller, talleralla. 
(Helan-Stevens.) Ernst Rolf, sling med 
ork. D 2205. 

Fram tör ett Bundare .nöJeBliv. (Mel.: En
gelbrektsmarschen, text: Berco.) - OBcar 
AnderBBon från Karl.krona. (Olsson-Ste
vens.) Ernst R olf, sång med ork. D 2296. 

Fär Jog lll"a f a tet, Petterson. Potp. Del 1 
& 2. (Sylvain, Winter, önnerbcrg & 
Abde.) Tore Svensson & Co., dragspel. 
( r s.: Rol~n, Hamnstedt & Abde.) D 2118. 

Engagemang' (l-V världsmästare. - Prisut
delning. (Simson.) Fridolf Rbudln & Arne 
BOrg, dialog . D 2280. 

Simbyxorna. - Hunda·r till Balu. (Kar de 
Mumma.) Tho r Mod~en & Artur Rol~n, 
dialog. D 2287. . - ,.

FJu8näsvaiscn. - Bofinken. Hambo. (An
del'sson.) . Knut Andersson & Ragnar 
Westlund, fiol & dragspel. D 2294. 

U1-U2 
Universal-Nätanslutningstransformator. 


Återför;. & apparatbyggare begär netrolista T65! 


Elektrotekniska Verkstaden 
Åkarp 

AVSTÄMNINGSSC HEMA 
Pris GO lire. 

Skicka in för", t ex. 50 öre -t. I 5 ~re för POrto (i frim~
ken): J>?rto for 1-4 ex. 15 ~re, for I-la ex. 25 öre. VId 
rekvlslllOO mot posrfdrskon ull kommer postfrirskottsavgift. 

ExpEDmONEN A V 

POPULÄR RADIO, STOCKHOLM 
POSTFACK HO 
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111 POPULÄR RADIO 

THERMA lokalmottagare, gTammofon- och 
biografförstärkare med jämn frekvensåtergivning 
och stora utgångseffekter. 

TBERMA har den största sorteringen av 
radioapparater, delar och grammofontillbehör. 

THERMA nätnu~lutllingsdelar, såsom dros 
selspolar, kondensatorer, motstånd o. d. 

THERMA elektriska grammofon motorer för 
lik- och växelström samt fjäderverk, allt av mark
nadens erk1int förnämsta fabrikat. 

THERMA elektroljuddosor i alla prislägen, 
utvalda efter omsorgsfull prövning av tonomfång, 
klangfärg och skivslitning. 

A.-B. INGENIÖRSFIRMAN 

THERMA 
S T O C K B O L M 

Kungsgatan 30, N. Kungstornet. Tel. N. 31I 45 växel 

AUTOMATISKA 
SPOLLlNDNINGS. 

MASKINER 

för spolar av alla slag 
med automatisk pap~ 
pers~ eller korsvis 

garninslag. 

F roitzheim &. Rudert 
TYP. H Dr. I. Bomull Maskinfabrik • An!. 1890 

På Stora. Tysk", Radio-Utställ- BERLIN' WEISSENSEE 
ningen ]931 21-30 aUl<o.ti. 

Hall 3, Stiand 333. Langhansstr.126 131 

EN NY NÄTANOD 

T R I U M f för nätanslutning av mindre 
mottagare föres nu i lager. lämnar 25 
m~, 50-70 och 90-130 volts onod
spänning san;t :-,aria~el gallerspänning 
1-12 volt. PrIS Inkl. ror •.. Kr. 32:
Hoefs nätonod, 55 milliomp. » 46:-
Ermid » för likström 28: 
Magnetodyn hägt., 40 cm rp 26:50 
Pk Up Elektrodosa, bakelit» 8,50 
Torrlikriktore, 4 volt, l amp. , 20:
Ackumulat., 4 v. 30 amp.-t. , 12:Lev. mot postförs. 

med returrätt. Nät
anoder även p6 av-

betolning. K. BROBERG, Malmö 
Begär villkor. S. Promenaden l Tel. 3732 

ANOD- OCH GLODSTROMSBATTERIRR 

FÄ EJ 
SAKNAS 
I EDER 
TRANSPOR. 
TABLA 
MOTTAGARE 

WRIL glödströmsbatterier hava synnerligen hög 
kapacitet och äro därför de billigaste i driften. De 
ersätta fullkomligt de dyrbara ackumuJatorbatteri~ 

erT\a, varigenom kunderna slippa allt 
omladdning och ej riskera att få 

och möbler förstörda. 

besvär med 
mattor 

Förstklassigt svenskt fabrikat. Tillverkas av 
A.-B. W. RAMSAY'S TORRBATTERI FABRIK 
Teleron 23 77 LINKOPING 

Generalagent : 

ARVID FORSBERG & CO., Rålamb,torg 6, S T O C K H O L M 


TROLIT eller 

TROLITAX 
l svart ell er kulört utförande 

PROFILER 

RUR eller STAV 
av 

TROLIT 
för radioändamål 

BA'ST OCH BILLIGAST 

ENGROS 

AKTIEBOLAGET 

SVENSK. SCHWEIZISKA HANDELSKOMPANIET 
Klara Norra Kyrkogatan 34 - Stockholm 

Teleroner: 16800, 16814, 16815 

I detalj hoa: 

TELEFON A.-B. L. M. ERICSSON 
Södra Knngslornel - UUtlillninsen Stockholm 



3-rörsmottagare med skärmgallerhögfrekvens, skärmgaller

detektor och, pentod 

Härlig liudkvalitet, överdådig selektivitet och effekt 

Vi representera ovanstående världsfabri
kat för hela Sverge till kommande säsong 
och söka distriktsförsäljare. Som distrikts
försäljare kan endast respektabla firmor 

i branschen komma ifråga. 

Sätt Eder därför i förbindelse med oss 
god tid för erhållande av distrikt. 

GOTEBORG 1 

, 
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