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D:o utan låda Kr. 110.

Färdig' apparat Kr. 165. 

Prislista n:r 12 med siisong nyndt'fna. 
så:ndes mot porto 15 öre (i frimiirken). 
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Ra d io krö nikan avWireless 

M 
an m:\ .. te nog hålla med om, att den 
tl'el'l iga::;te fo rmen för en av t äm
ning" 'kala för rundradiomottagare 
är den, där s1.ationsnamucn finnas 

ut,.aLta prl sjiUva skalan, ,,:1 11.i t man bara behöver 
stillla in en d sar t> mi t t för dcn ta1.ion man vill höra , 
och "å trycka pil kllappt' 1. H it tills har dctta ~ystem 
dock varit behtiflat meu I'issa nackdelar, Antingen 
ha stationsnamD.en ingl'aH>rats Yid mottagarens till· 
\'erkning, i \'iIkct fall dN hela har scH ganska lJl'yd
ligt ut, men tYliin' o ft:18t lidiL av den !'l\'aghptpn att 
skalan cj stilmt riktigt .i verkligheten, Ell!'l' också 
har man !:;jiilv fåt t skriv:l dit namnen på stationer
na, allt efter som man lyckats [i t ag på dem, i vilket 
fan skalan J'ätt snart har Llivit ganska kladdig och 
långt ifrån rolig a tf 'c p, . 

Xn hal' man i T'yl:i ldand funnit en lösning till pro· 
blemet, som förefallcr att I'ara ganska tilIh-edsstäl· 
lande. I sti.lllet för att skrinl in namnen på skalan 
11 t placera r man på dcnsa mma små prydliga skyltar 
för yal'je !:i l:il"ion. och dcssa skyltar kan man sedan 
HU'ka p" till des;-; (le komma i !:;itt exakta läge . 
BraIlle en d "" station rätt I'ad det är ta och flytta 
p: ;.;ig, d. \'. ::l . Lyta om \" ö glängd. så ha r man bara att 
fly t a den moIS\"Hran(ll' ;-;lalionsf;kyl ten till det nya 
st iille1. 11f1 skala n. 

SUP ER ,' TJLL nEDEH~ IGJ;;:~r 

FÖl' en hel del år sedan ansågs Ruperheterodynen 
med !-dl1a varianter vara kronan bland radiomot
j·agate. Denua po!:;ition höll den gan ska länge, men 
f;a en da g började man upptäcka a t t den hade vissa 
svaghetcr, :;0111 gjorde den rent av olämplig föl' rund
r a diomottaglling. Dels 1'<11' ljudkvaliteten P.i fnllt till
freds::lti-illllndc, dels fick man in lokalsändaren på 
flera ställen på skalan. Det var ju inte så trevligt 
llagondera delen. 

Bä bör.iade man konuua ganska bra underfund 

_ tråd,ANTENN isolatorer, 
genomföringar, 
omkastare m. m. 

Begär offert. i parti. 

ERIC BERGQVIST - MOTAL A 

med den rena högfrekvensförstärkningens mys terier. 
Man konstnl el'ade med framgång »raka» mot "gal' 
med både två och Lee högfrekvcl1srör framför detek
torn, och S rl kunde man i gen gäld minska pc antalet 
lågfrckYenssteg. Denna apparattyp utmärkte sig för 
l'cla tl \"t stor känslighet och selektivitet, och vad ljud· 
I \' a liteten ue träffar fanlls inh>i. att anmärka på, se
dan även lmndfiltret börjat tas i bruk. 

1)e : ;lr ungefär på detta stadium \'i nu befinna 
0"" Betdffande bandfilnet bör noga tilliirtgas, att 
det är förenat med ganska stOl'a svårighet er aU till 
fullo utnyttja dess goda egenskaper i en rak mot
tagart ,. ~vårigheten ligger i att hålla »banc1bredden» 
konstant över hela våglängdsområdet. Kopplingen 
mellan de två svängningskretsarna, som bilda band
filtret, är ganska kritisk, och konBtruktionen mäste 
I'ara synnerligen väl genomarbetad, för att filtret 
skall fungel'a tillfredsställande i praktiken. 

Betydligt en kla re hlir problemet, om bandfiltret 
kan konstrueras för en Yiss, förutbeslämd frek vens. 
1>eth är möjligt i det fall, då bandfilt.'et användes 
i mellal1frekvensfön d.äl·karen tilJ en superhete ro dyn
mot l:tgare. Då bandfiltret för lliirnuande är det 
enrla medlet att erhålla god ljudkvalitet ihen vid 
mycket högt uppdriven ~clektivit ej;, in 'es at detta 
ii r en av or!:iakerllU till nU superhetcrodynell bör jat 
komma på modet igen. En sådan förändring vore 
rmellprt id otänkbar, om det inte \'ore så, att man 
pi.1 ::;ista t iden Lörjat komma underfund med äV "n den 
andl' J. av superns omtalade svaglleter, Genom en om
sorgsfull konstruktion av oscillatorn samt begagnan· 
de av ett separat högfrekvenssLg framför första de
tektorn kan man numera få supern att uppföra sig 
i stOl't sett som en normal »rak» mottagare. D å 
hiidill kommer, att supern Lesitter en avsevärt högre 
grad av känslighet och selektivitet än den »raka» 
mottagaren, inSt'f; utan vidare att snpern är den 
närmaste framtidens mottagare. 

AVSTÄMNINGSSC HEMA 
Pris 50 ör e. 

Skicka in för I ex. 50 öre + J 5 öre för POrtO (i fri mär
ken). Porto för 1-4 ex. 15 öre, for 1-10 eX . .1 5 öre. Vid 
rekvisition mot pos tförskott tillko!ilmer posrfcjcskollsavgift, 

E 'PEDmONEN AV 

POPULÄR R ADIO, STOCKHOLM 
POSTFACK 450 

http:stationsnamD.en
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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. 

K LLESENS 
RADIOBATTERIER 
VÄRLDENS BÄSTA 

När Ni byter ror i Eder gamla apparat är 

det till Eder fördel att begära 

dessa moderna rör 

SVENSKA ORION FÖRSÄLJNINGS A.- B. 
STOCKHOLM· TEL. NORR 302 45 
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A m a t ö r e rn a s insats 

för radions utvec kli ng - en enquete' 
M 

nga äro av den uppfattnin gen, att 
a matörerna inte längre bet ' da nå
'-onting fÖl' rad io teknikens utveck

liug. Men d lla är säkert felak tigt. 
Populär R auio ha r förclagt et t antal av E lll'opa 
fy'ämf'ta xpc rt er på området frågan, o h vi publi
cer a hår de föl' a svaret i erieu, avgi et a v d :r 
Schrötcr i det ty;'ka TeLefunkenboJ aget. 

F r i'lgml om ra dioamatörerna ha haft någon bety
delse för radioteknikens utveckling ma s le jag be
I-; \'ara m ' d lt betingat j a, fö rklarar dr Schröter. 
Upp täckten a kortvAgsradion - den ovän t a de jord
omspänna n(l e räck idd, som de koda vågorna mellan 
10 och 100 meter ha - beror p[l d t a rbete, som 
utfört av amatörerna, vilka man tilldelat detta våg
längdsområ de, som ansågs inte kunna komma ifr, ga 
föl' tl'an >;atlantiska f()rbindcl>;er. 
Vidar'~ bör man komma ihåg radions första tid, 

då radioamatörerna genom u t provande av den åter
],opplad _ detektorn drogo las et. För att kunna sköta 
en sådan apparat krävdes det amatörfärdighet och 
amatörens erfarenheter. Ama törerna ha bidragit 
utomordentligt tm a tt n ppfo,'t ra den stora aJl män
heten i att rätt bruka den återkopplade detektorn, 
och att överhuvud taget iakttaga den nödvändiga 
radiokulturen. 

Huruvida r adioamatörerna kunna för vänta spela 
någon roll i radions f l'amtid:t n l veck] ing är en f r ga, 
~om ock.'å absolut måste besvara s jakand . J ag hän· 
D ar här inte bara t ill den påg' en de ut\"cckling n 
inom ultrakortvåg,radion, dä r amat"rerna nu arbeta 
med utprovning av enkla mottagarsyst em, utan tän

kel' också på televisionens fra mtid. J ag har haft 
t illfälle a lt s tudera utomoI'( entligt s innrika amatör· 
byggda tel visionsapparater och att se myck t fi na 
det a ljkon, Lrukt ioner, vilka vittna om stO l't tekniskt 
ye tande och .. tO l' händigllet hos de ifrågavarande 
ama Wrel'na. 

Sa;uma sak gäller r ör andra radiot kn iska appa
J:ater - L ex. högtal rkonstr nktioncr och kraftför· 
~ ' iäl'k:. re J ag t ror aLt alla möj ligheter för radio
um a.Wrerna att göra sig gällande ännu inte äro ut
tömda. Dc skola säk rt låta höra av sig ä ven i fort
i'ättn ing n . 

De ~pcciella områden, som radioamatörerna röra 
sig inom ha redan berörts med Dl gra ord härovun. 
.Jag skulle dock kuuna tillägga, att det inte bara 
~: r ifråga om uJtrakortvågsmottagning och television 
~om jag ser särskilda uppgifter för amatören. Regel
bundna, ofta å terkommande, och ändamålsenligt ord
nad mottagningsobservationer också på de va n
liga l'undradiovåglängderna synas mig vara nöd
yändiga för a t t komplettera den bild, som vi redan 
ha av dessa vågor utbredningsfenomen, och särskilt 
fö r art genom mot tagningsstatistiken kunna finna 
el n prakti 'ka in verka.n av landet s be lägenhet p. 
ntbrr.d ning. - och fadingför hålla ndena. På så sätt 
!:ikulle r adioamatörerna kunna komplettera de lw n
trollyk':, n ingar och fäJt styrkemätningar, om u tföra 
a v olika firmor och institutioner , och därmed bidraga 
'lill a tt bä ta möjliga förhåll andcll skapas för rund
rad ion vad betTäffar "åglängd sfördelnillg n, valet 
[l.V s ~ind :'lrens plats, bestämning' av energin och för
läggning, v t at ioner på samlIla våglängd etc. 
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»S t a e r e ka s s e ns» 
st ud ios 
Den df/Ilska· nmrlratlion hal' fatt nya, hyperl110derna lOkaler, 
.'0111 den rl alar merZ ./Jet Ko ngeli!le Tcnt er 'I Köpenhamn. Här 

prese11 t -'i'a~ de sorn hastigas t för 'J;t1 ra läsa/·e. 

D 
et har gått många rykten om den danska 
rundrad ions nya lokaler i »Staerekassem>, 
där radion skall dela rum med Det 
Kongelige rreater. Det har talats om att 

10kaL~rna skulle vara alltför små och olämpliga för 
i:·itt :i.nclamål, och inhysningen av teater och radio j 

samma byggnad skulle vidare bara skapa störningar. 
De färdiga lokalerna över'lämnades för kort tid 

~.edan till ~tatsradiofol1in och därmed ha alla rykten 
~ vliv2ctS. Statsradiofonin hal' konstaterat genom nog
granna mä tningal' och undersölminga r, att dessa liya 
:,tudios äro akustiskt fulländade och att ljudisole
)ingen mellan teater och studios samt mellan de 
olika studios är bättre än man tidigare varit med 
om i liknande bygg-nadeL'_ 

I n!lcnjöl' OC/811er virl de l htrUiita dörl'rti'l/a till konsertstu
<lian. l[a ,~ ser att dörrania tira saaulmnnsatta 80m en ply
'Woods/: iva , varmed 111an uppnår den bästa lj'fl.disolcl'in!l en , 
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KCJn8ertstnd-ion f Staercleassen. Man ser den mörleare, ljud
d-ämptl.nde be/.:liidnadcn överst på vä!l!lytonw., villea amWl-S 
äro put-sade. J lJakgnmden jönstl'ct tm halldllwnnens hytt. 

Att ljudisolera lokalerna inbördes var en mycket 
svår uppgift på grund av själva byggnadens kon
struktion. Användningen av järnbetong i förbindelse 
med de många trummor som finnas skapar särskilt 
gynnsamma villkor för ljudets fortplantning. Dess· 
utom kunna de olika skiljeväggarna naturligtvis en
dast ha begl'änsad vikt och för att uppnå tillräcklig 
ljudi.;olering har man varit tvungen att använda 
~tarkt ljudabsorberande och inte för tunga material. 
I innerväggarna har man sålunda använt torvplat
tor Och sågspånsplattor i förening med asbestpulver, 
rtill taket har anviints en beklädnad med asfa lt, uii!

efter säckväv, som impregnerats med asbestasfalt, 
& ett lag torvplattor varefter åter följt ett lag med 
,clsfal ~ och säckväv, sum slu tligen vitm" lats pet van
ligt sätt. 

Som isoleringsmaterial i den s tora konsedsalens 
f'olv ilar bland allnat använts ett blylager i asbest 
förutom ulika lag av torvplattor, filt och asbest. 

Ock:så dnnar och fönster ha natu rligtvis må 't gö
l'as ljudtäta. Dörrarna ha sålunda tillverkats 8,\- fyra 
lager trä med ljudisolerande filt emellan. 

Också vad beträffar rummens aku"tiska egenska· 
per ha speciell hänsyn måst tagas, Häl' är det bland 
annat fråga om den så kallade efterklangstiden, vil
ken :~nligt berä kningar skall ligga mellan 0,8 och 1,1 
Eekund i studios av soliststudions storlek samt mel
lan !),9 och 1,9 sekunder i studios a v konser tsa lens 
stOrl0k. Om efterklangstiden är större, Se uppstår 
en förvanskning, då det första ordet inte hinner dö 
bort, innan nästa ord når lyssnaren, Är efterklangs· 
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Från antenn 

till högtalare 

En liO!m 7tir och läTorik lekt'ion om 

lll,ottagarens olika ansl~~tninys8ätt, 

I 
radiotekniken gäller - som under så många 
andra förh ållanden - den huvudregeln, att 
man aldrig skall tappa överblicken över det 
hela, därför att man händelsevis arbetar med 

en ddalj, Låt os~ t. ex, antaga att man söker efter 
ett fel i en hembyggu apparat. Man lyckas lokalisera 
felet och försöker r~Ltta till det, i det man tar hän· 
syn blott till det direkt ubsel'\'C:rade felet eller fel
bUlan, I många fall kan man då få göra den erfa
l enh2ten att man inför flera nya fel genom att rät
ta ett, c1etta bel'oend på att man inte haft upp
märksamheten riktad l'å den möjligheten, att den 
J'öretl,gna ändringen skulle kunna ha skadligt in
flytandl' på helt andra delar ay mottagaren, Den 
tutala överblicken av mottagaren och dess verk
lling,'sii,tt är för många människor långt mera vär
defuli än ingående kunskap om en hel rad detaljer, 

I clenna och några följande artiklar skola vi ge
nomg{l l'Ulllhauiomottag'Ul'Cll på ett så kortfattat 
och populärt sätt, att ingen behö\-er tappa över
h licken på grund aven för ingående behandling 
av detaljerna, 

Lät o!"s börja med några synpunkter på motta
gal'anläggningen som helhet, En god mottagaran 

tiden för liten så blir reproduktionen död och klang
lös. För att man skulle uppnå den gynnsammaste 
f:fter;dangstiden har man använt en väggbeklädnad 
med ljndabBorberande materiaL Efterklangstiderna 
La v1rl de slutliga miitningarna visat sig vara res· 
l1ekti':.e O,V och 1 sekund, vilket sålunda är ytterst 
o'ynnsamma värden_ 

Yad b t r~if fa r ljudisoleringen ha de definitiva mät
llingarna giyit ett så fulländat resultat, att man inte 
tidigare knnnat inregistrera någon motsvarighet i 
liknande lJyggnaclE'I'_ I'roret försiggick på sä sätt, att 

läggning skall först och främst kunna prestera rent, 
krafbgt och vackert l jud, men de . utom måste man 
också ställa vissa kral' på den ifråga om skötseln. 
Detta leder till en rad andra krav som måste ställas 
på antennen, själva mottagaren, strömtil1förseln, 
högtatarens och antennens placering etc. Att alla 
dessa krav samtidigt uppfyllas är ett villkor för att 
huvuJkraven skola fyllas, 

a a 

'r-----L.- b, 't-- b, 

Pig, L FifJ, 2, Ji'ig, S, 

Amennkretsen består av själva antennen, jordled
llingen och en kopplin gsspole eller liknande i mot
tagaren, Dess uppgift är att t a energi från eter
"ågorna och alt avleverera denna energi till motta

(:n orkester på ö5 man spelade för full styrka i kon
sertstudion medan man samtidigt hade uppläsning 
i den bredvidliggande fÖl'edragsstudion, t sälldning· 
en vi 'ade sig vara absolut ren och fri från ömse· 
.idig:l stör l1ingal' av olika slag. Samma resulta t upp
lI ~ludes ocklså ifråga om studiOll och de därunder 
b läg:la teaterlokalerna. 

Det kan sålunda knappast råda något t vivel om 
att Statsradiofoniens nya ludio. innebära tt tek
niskt framsteg, vilken föl' fr am Danmark i främsta 
ledet bland de k andinaviska länderna, 
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garen, men samtidigt kan m<ln inte komma ifrån att 
lien upplar energi också från olika störningskällor. 

);är de från en ändarantenn utgående vågorna 
passera mottagarantennen induceras det högfrekven
ta svängningar i denna, och ju större antennen är 
desto mera energi kan den i regel uppffmga. De hög
l'rekv~n ta trömmar, som på detta ätt uppstå i an
lennelJ åro i allmänhet mycket svaga, men om an
l-ennen är avstämd till samma frekvens som den 

~ 
~b. 

Fig. 4- F ig_ 5_ Pig_ 6. 

sändare, som skall tas in, så kan an tennströmmen 
bli 10-100 gänger starkare än den som uppnås med 
oavs i~illd antenn. 

Figurer na 1 till 8 yL ' (l olika ml' toucr för kopp
ling il " antennen t ill mott· gal'en. Ledninl-{en a t än· 
kes hill' dragen till första röret l-{aller och ledningen 
b t ill g] ödtrå uen. De kondensatorer, som äro in
kopplade i ant enn- och jordledning när det är fråga 
om ::lätanslutna apparater, ~iro inte medtagna här. 
Det är klart, aLt hela a ntennkre1.sen på fig. 1 och 
fig. 2 avstiimmes med den variabla kondensatorn, så 
att man här ha l' möjlighet att t illföra mottagaren re
lativt hög allt nn nergi. På fig. 3 är förhållandet 
~ rax illrra invecklat. Här omfatta r antennkretsen 
blott nIigea få l indningar av mottagarspolen. 

Om untellnkrets och mottagal'spole ha många lind
ninga r Gemensamma, kan man räkna med att en 
,-ridning på den variabla kondensatorn har förhål· 
lande'!is stor inverkan på antennkretsens avstäm
ning; medan r aka motsatsen är fallet när blott några 
få varv av spol n ingå i antennl retsen. I det sist
nämnda fall et avstämmes mottagarens ingångskrets 
< II å rätt oberoende av antennen, men då antennen 
och jordl dningen bilda en öppen svängningskrets, är 
denna sålunda avstämd till en eller annan bestämd 
fl'ekv pn och i niil'heten av denna uppnår man där
för relativt kraftig mottagning. 

Precis samma förhållanden göra sig gällande vid 
den på fig. 4 visade kopplingen. Om de två spolarna 
i.l r o j'opplade mycket löst till varandra, så är an· 

POPULÄR RADIO 

tennen alltid avstämd till en viss frekvens, obero· 
ende av mottagarkretsens avstämning. Men om spo
larna kopplas ihop mycket tätt så verkar systemet 
praktiskt taget liksom i E g . . 1, där antennkretsen 
k~n avstämmas inom ett stort väglängdsområde med 
den variabla kondens~torn. Koppl~ngsmetoden på 
fjg. 7 har naturligtvis j det stora hela samma egen· 
skaper som metoderna på fig. 3 och 4. Ju fler a kopp
llngslindningar som ingå i antennkretsen, desto fas
tare ä r den kopplad till mottagarkretsen och desto 
mera bidrar också den variabla kondensatorn till 
antennens avstämning. 

l'å fig. 6 äro antenn och mottagarkrets avstämda 
var för sig. Härigenom uppnår man relativt kraf
ii ga antennströmmar, och man kan då tillåta en lös 
koppling mellan spolarna, varigenom mottagarens 
selekti vitet ökas. 

Pä fig. 7 har man återigen ett förhållande som 
likna r det på fig. 3-4--5. Kopplingskondensatorn 
C ä r mycket liten men med de normalt använda kon
densatorerna (C = 50 cm. eller mera) uppträder an
tennen som gan. ka fast kopplad till mottagarkret
sen och avstäm me därför tillsamman~ med denna. 

SlutUgen ha vi på fig. 8 en rått sällan a nvänd me· 
tod, I.lär an tennen är kopplad aperiodiskt med mot· 
&tålldet R. 

IIär iiI' antennen sålunda verkligen oa\'stämd för 
:, l1a åglängd 1' , men om motståndet R villjes till
räckligt stort , t. e ". på 40,000 ohm, så kan man i 
ulla fall f A r elativt stora högfrekventa :s pänningar 
ijverförda t ill rörets galler. 

Denna metod medför naturligtvis lägre selektivi
t et men den erbjuder den stora fördelen, a t t mot ta
garens inställning vid avstämning till olika stat io
ner är helt oberoende av storleken av den tillkopp· 
lade antennen. 

a 

b. 

Ji'ig_ 7_ FiU. 8. 
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Utvidga och förbättra mottagareanläggningen 

med Sielllens tillsatsapparater. 
Siemens elektrolj uddosor och tonmotstånd för 
elektrisk reproduktion av grammofonmuRik. 

SieIDens lDikrofoner 
för upptagning och återgivning av tal och musik. 

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

Sielllens störningsskydd. 
Alla närmare upplysningar geno m 

S•~ngströmsa"del.EL. A. B. SlEMENS nJngen 

GÖTEBORG . MALi\'IÖ . SUNDSVALL STOCKHOLltI 

APPARATENS HJÄRTA 
BATTE RIET 

På batteriet beror till stor del återgivningens 
kvalitet. Välj därför PERTRIX anodbatteri 
för Eder radio. Då får Ni ett batteri, som ger 
klart, vackert ljud, ren och fyllig ton. Pertrix 
urladdas inte mellan "arbetsperioderna" utan 
återhämtar sig i stället - det mest ekono
miska batteri, Ni kan använda. 
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.ciongens lösen 

är det be r ömda 

ALWAYS GIGANT 

system 60-poligt 

Systemet enbart . . kr. 28: 

Monterat å chassis " 42 : 50 

I praktfullt vaInäts-

Antingen Ni köper en ny motta
gare eller behåller Eder gamla 

ALWAYS GIGAN T 
fördubblar dess värde kabinett . . . . . . . " 84:

MAX JOHNSEN & Co., Aktiebolag 
R eg eringsgata n 20 STOCKHOLM Telefon 18169 

II 
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A.v 
SM5ZEEn kortvågstvåa 

I 
ntresset för de korta vågorna har under se
nare år blivit allt större. Den trådlösa tele
gramtrafiken försiggår numera i allt större 
utsträckning på. kortvåg, och allt flera rund

radio::tationer spela upp där. Om ett växande in
tresse bland lyssnarna för de korta vågorna talar 
ocksä det stora antal förfrågningar om kortvå.gssän
dare och kortvågsmottagare, som Populär Radio 
erhållit. 

Ghetvis hal' den telegrafikunnige största behåll
ningen aven kortvågsmottagare. Förutom de ntaliga 
kommersiella stationernas trafik (pres 'nyh ter , te
legram etc.) kan han avlys::;na amatörernas stundom 
ganska intressanta. amtal samt fartygens korrespon
dens med ku. tstationerna (på 36 meters våglängd). 
Dessutom har han möjlighet att per radio följa vis
sa riskfyllda expeditioner, som numera ofta äro ut
rustade men kortvågsanlägglllngar, exempelvis Ha
Ilas )\ordpolsfärd 1928, BYl'ds expedition t ill Syd
jJolen 1929, och just nu undervattensbåten Nautilus' 
djänn färd uurler Norra I shavets is. 

Men ii.ven för den icke telegrafiknnnige kan en 
kortvågsmottagare vara till mycken nytta och nöje. 

å våglän gder mellan 20- 70 meter kan man dag
ligen avlyssna run dradioutsiindningar från statio
ner i Europa, U. S . A. , Argentina, Marocko, Sibirien 
och Australien. 

För att kunna avlyssna en så avlägsen rundradio 

behövs ingen dyrbar eller komplicerad apparat. Den 
enkla och billiga mottagare, som här skall beskri
"as, är fullkomligt tillräcklig för att ta in de flesta 
f: tationerna i hörtelefon och ibland till och med några 
europeiska i högtalare. Den är dock ej försedd med 
något högtalarrör, utan har ett vanligt lågfrekvens
rör med hög först ärkningsfaktor, vilket ger motta
garen större känslighet. 

Modellapparaten är egentligen avsedd för sända
reamatörer, men detta hindrar icke, att den efter 
llågra små ändringar även lämpar sig utmärkt som 
kortvags-l'unc1radioIllo ttagare. 

J(opplingsschclnat. 

C

Mottagarens fullständiga kopplingsschema återfin
ues å fig. 1. Antennen anslutes antingen direkt eller 
via en 25 a 50 cm:s kondensator till å terkopplings
spolen, beroende på antennens längd. Avstämningen 
liker medelst kondensatorn el (300 cm.) och med den 
parallellt över denna kopplade lilla kondensatorn 

2 (15--25 cm.). Den lilla kondensatorn täcker en 
dast ett mycket litet vl'tglängdsomr de, varför en 
relativt s lor vridning å C2 :s skala motsvarar en 
mycket liten v' glängdsänc1ring. Genom detta arran
gemang erhålles en synnerligen bekväm inställning, 
som i.ligalunda är svårare än id mottagning på rund
r adiodiglängderna. Att använda enbart en 300 cm:s 
kondensator för avstämningen är mycket vanskligt, 
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rig. 1. Mottagarens kopp
ling8schcma. 

C'l - 300 cm. 
O, - 15 il 25 cm. 
C:. - 85 cm. 
e,  25 a 50 cm. 
e,  90 cm. 
R, - 3 megobm. 

Lven om mikroratt användes, enär stationerna på 
korh'åg härvid upptaga ett ytterst litet område å 
skalan. C2 kan förf~irdigas aven "iörre vridkonden
sator genom att man plockar ur alla plattorna utom 
h å eller tre. (Se fig. 2 och 3.) 

Spolarna lindas enkla):;t på socklar efter utbrända 
rör. (Fig. 4.) D e fyra uttagen från spolarna fast
lödas vid sockelbenen enlig t följande schema (se fig. 
1) : u ttag 1 - anodbenet ; 2 - gallerbenet ; 3 och 4 
glöd3trömsbenen. Härigenom undvikes en katastrof 
(Im man av misi:ltag skulle råka sätta tt rör i spol
hållaren. Val'valltalen för dc olika amatör våglängds
banden äro följ ande: 

Vuglängdsband. IAVStämningSSPOleni AterkoppJing~spo-
len. 

10 
20 
4-0 
80 

m 
» 
» 

» 

1,5 ':arv 
3 » 
9 » 

18 » 

6 a 9 yarv 

G » 
(i » 
10 » 

I 

De~sa fyra spolar täcka hela \"åglängdsområdet 
8- 120 m. Avstämnings- och återkopplingsspolarna 
lindas åt samma håll. Trådclimensioncu kan vara 
0,6 a 0,8 mm. 

Som framgår av kopplingsschem at r eg1eras åter
kopplingen medel t kondensatorn a ( 5 cm.). En 
olägellhet med sädan s. k. kapacHiv å terkoppling är, 
att avstämningen ändras något, när återkopplings
kondensatorn varieras. Detta för hållande, som icke 
liar 'å stor betydel se vid mottagning av t e1egrafi, är 
mycket besvärande vid teleJonmotta gning, särskilt 
\'id svag ljudstyrka. Genom att i s tället förlägga 

kontrollen av återkopplingen till ett variabelt mot
ständ på 100,000 ohm i detektorns anodledning (in
:;,kjutes vid x) undvikes Se dan våglängdsändring. 
För :ttt taga bort skrapningar från detta motstånd 
vid r ('gleringen inkopplas en kondensator på 2 MF 
parallellt ö\'er detsamma. Den variabla kondensa
torn C~ ersättes med en fast lwndensator på 900 cm. 

En annan icke önshärd våglängclsändring upp
sh r nå man närma.r och ad~lgsnar händerna i för 

..., 
M[ A'i- T )E: H )[ A\. Je... JL )[ § 'Je' A'i

l pan e l 3;JO X 1S() Y 6 nUT!. 

l bottenplatta 350 X IGO X20 mm. 
l kopplingSlist 180 )<40 X 6 mm. 
l " nria be! konden sa tor 300 cm. 
l , 'a riabel konde nf'uto r S;) ('m. 
l variabel kond f'n !'ntor 1- 2,") ('n l. 
l blockkonden 'ato r !!~-;;O cm. 
1 blockkondensn lo r DO cm. 
1 g-a ll erl ii ck a 3 lU<,'g ollnl. 
1 Irlgf rc k\'cn stran sformator l:;j il 1: 3. 
1 Ito neycom us polc. 
4 rör soc k lar. 
3 rörhållare . 
1 'pol bll llare. 
1:2 kon l n k I.hylsor. 

1 l\o pparpl;. t. 3JO><180 mm, 0,5 mOl. 


E,-. 1 va riabe lt mo tstånd, 100.000 ohm . 

1 ko nden sato r , 2 ~!J<'. 


Di \' . monteri n ~s matr riel. 


R rö R. 'Je' A\. J8I JE: Je... Je... 

Fa 1J I'j l~a t. D ete kto r. 

Ori uIl H4 Hi 
Ph ilips RE084 R E084 
T c l ( u n ke lt ........ _.. .. .. lH15 AHJ 
Triot ron .' D·l SD·\ 
Vah'o A.J.O A-lOS 

, 
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hållande till apparaten. Det ta kan undvikas genom kastare, som inkopplar långvågs· resp. kortvågsde

att man bakom panelen fa t sätter en ko pparplåt, tektol'll till L.F.-förstäl'karen. 

som förbindes med jordkontakten. Slu.tligen endast ett par el ta ljer: Vid inkoppling 


Högfrek\'ensdros:eln u ioöres aven vanlig honey· ,l\" an ('ennen till Al blir densamma /Spänningsförande, 

F ig. Z. Jlottagaren sedd 1.1ppitruu. 

combspole, I'ars s torlek ieke har sft stor betydelse. 
Monteringen av de olika delarna fralng~ll' av fig. 2 

och 3. 

H a ." man en rundradiomottagare med lägfrekvens
förslil.rkning, behöI'el' man icke bygga en s~il'skild 

L.F.-förstiir kare till korh'åg 01 01 tagarcn, utan man 
bygger endas t en »kot"tvågsdetekiul'» oeh ansluter 
denn;t medel ·t en sladd pi\. tre ledningar med en rör
~ocke~ i änden t ill l'nndl'acliomoHagarens detektor· 
rörhuJ]are, nu'vid man utnyttjar l'ulldt'adiomotta
garer::s L.F. -fönsläl'kning. Beiyflligt bekvämare blir 
det att bygga in korh; g-sdeteldol'll i samma läcla som 
rl1nul'a<l ioJ1lof tagaren, I'uni l man kan kO]JjJla om 
för lång- och kol"t\'flg genom en tdi\"äo-s trcpol.ig om

"utför en fast kondensator med 1,000 volts prov pän
uing (kapaeitet 22;:) cm.) bör insä tt:1S även vid Y på 
schemat. De ta är absolut nödvändigt, då anodspäll 
uingen tas från likströmsnät Uer då anodbatteriet 
har högre spänning än omkring 60 volt. 

Vi,[ samtliga spolar göres anslutningen till rör
sockeioenell på alldeles samma sätt . Spolk lla.ren 
kopplas så, att ledningen från gallret på detektor
röret går in nederst på avstämn.ings:polen och led
ltingen från anoden går in överst på 'tel'kopplings
f.POlCll. (Se fig. 4.) SlmUe återkopplingen ej f un
hcra, omkastas på prov tilledningarna till punk ter
na 3 och 4 i fig. 1. 

l-'iy. 4. Spole tör lO-m et rs balldet. 

n!J. :J . Jlott(lganm .sedd bakifrån med spo
lm- och ·rö,. ·iI18atta. 

http:trcpol.ig
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De ultrakorta lösa 

televisions

problemet 
På (( Ua håll arbetar man med att ute.1:perimentera, 
h (/,1' man bäst ska II kunnct använda ultrakorta vågor 
f öt> rf),dioöverförinqal' över kortare distanser. Karak
teristiskt för detta våglängdsområde är särskilt an
vändningen (/1) j'ejlektorer, rilka möjliggöra sänd
ning i viss bestämd 'riktning, precis som man kan 

kasta ljuset från en fyr. 

D e ultrakorta vågorna under 10 meter 
ha mycket gemensamt med ljusstrålar
na. Medan de längre vågorna ha mer 
eller mindre 	lätt för att tränga igenom 

byggnader och många olika slags föremål, stoppas 
de ultrakorta nä;.;tan helt av sådana hindrande före
mål. Om man sålunda vm använda ultrakorta vågor 
för radioöverföringar, så måste sändare och motta
gare yara så belägna i förhållande till varandra, att 
en tänkt förbindelse mellan dem inte brytes av några 
större hinder, såsom byggnader, trädgrupper etc. 
Man skall med andra ord kunna se sändaren från 
mottagaren och tvärtom, såvida inte dimma, mörker 
eller alltför stort avstånd omöjliggör detta. 

Vidare kan man lättare påvisa spegling och bryt
ning av de kortare vågorna än de längre, emedan 
man här kan använda speglar och dylikt av jäm
förelsevis små dimensioner. 

På samma sätt som man i en strålkastare placerar 
en ljuskälla i brännpunkten aven konkav spegel 
för att få fram en mycket skarp ljusstråle, kan man, 

l.7Urakortvägsändarens koppling88che.ma. 

Sändarens reflektorer med den lodräta antennen och matar
ledningarna. 

när det gäller korta vågor, anbringa antennen i en 
konkav spegels brännpunkt för att få vågorna i en 
skarpt begränsad stråle. På så sätt har man möjlig
het att koncentrera det mesta av sändarens energi 
på mottagarantennen. Om man så också har pla
cerat mottagarantennen i en konkav spegel, så upp
når man största möjliga energikoncentration på mot
iagarens antenn. 

När man arbetar med mycket korta radiovågor 
(några få centimeters våglängd) kan man använda 
spegl<Jr av samma form som i strålkastare. Antennen 
skall ju helst vara en halv våglängd lång (alltså 1 
meter när våglängden är 2 meter), och då antennen 
utstrålar energi i hela sin längd, bör man använda 
cylindrisk-paraboliska speglar, vilka helt enkelt kun, 
na tillvel'kas genom att man böjer en metallplåt efter 
en parabel. 

Antennen skall liksom ljuskällan vara placerad i 
den paraboliska spegelns brännpunkt, och dennas 
kortaste avstånd från spegeln skall vara en kvarts 
Yåglängd. 

Den riktningsverkan, som uppnås med de konkava 
speglarna, är lätt att demonstrera. Om sändarens 
och mottagarens konkava speglar äro riktade rakt 
emot varandra, så får man en mycket kraftig mot
tagning, medan cn helt liten vridning av sändarens 
konkava spegel är tillräcklig för att bryta över
föringen. 

De försök som gjorts med telefoni på ultrakorta 
vågor över Engelska kanalen ha visat, att man kan 

http:koppling88che.ma
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klara sig med en sändare med mycket liten effekt, 
då den totala energin dirigeras i r iktning mot mot
tagaren. Ä ven med vanliga mottagarrör i sändaren 
och cn anodspänning på ett par hundra volt kan 
man uppnå mycket stor räckvidd. 

Sj ~iha 'ändaren är så enkelt byggd som det över 
huv d taget kan vara möjligt. Man använder två 
I ör i pu 'h-pull-koppling" och som svängning..:kretsar 
begagnar man helt llkelt t, < små koppa r byglar . Den 
ella byg ' l n har . ina iimlal' kopplade till ano derna 
och Hnodspiinningen tillföres mitt på bygeln. Den 
<' ndm bygeln iiI' med i na ändar kopplad till de 
två rörgallren, och en himplig gallerspänning ledes 

Mottagal'en s r efle7cto?' 	 med den lod1'Ma antennen och kri
stalldetekf 01·n. 

till bygelns mitt genom ett litet högohmsmotstånd. 
B da b ygla rna äro placerade vinkelrätt i samma 
plan p var s in sida av rören. I denna konstruktion 
svänga de flc ·ta goda förstärkarrör lätt nere på en 
våglängd avet - par meter eller så. 

För att man skall kunna avstämma sändaren äro 
de t vå byglarna inte tillverkade aven enkelt böjd 
koppartråd, utan de bestå av t"V. korta, parallella 
kopparstänger, vilka utgå från gal lren - respektive 
anoderna - och äro försedda med en liten tvärför
lJindelse som kan skjut as mer eller mindre in mot 
rören, varvid bygeJstorleken ändras. Gallerläckan är 
kopplad till mitten a v gallerbyo'elns tv iirförbin(leh;0. 
och på samma sätt ledes anodström
men t ill mitten av anodbygelns tvär· 
koppling. 

När man arbetar på så korta vågor 
med små energimänO"der är det nörl
vändigt att man mäter anodstl'ömmen 

med en milliamperemeter för att se, om sändaren 
alstrar svängningar. När så är fallet observerar man 
nämligen en ändring i alldoströmmen, då en a v 
8vängningskretsarna beröres med ett inger. 

Den enklaste mottagartypen för ultrakorta vågor 
iirkristallmottagaren. Man kan t. ex. dela mottagar
antennen i två delar - vardera lika med en kvarts 
Yåglängd. Mellan de två mittändarna placeras k1'i8
talldetektorn, och från den nas två sidor göras avgr e
llingar t ill hörtelefon och mätinstrument. En avstäm
ving kan man företaga genom att förlänga eller för
korta antennen, t . x. genom att man gör de två an
tennhälfterna av kopparstänger, över vilka glida 
kopparrör, som kunna skjutas mer eller mindre ut 
nver shingernas ändar~ 

Merl hänsyn till den skärmverkan, 'om enl. ovan 
~:.lla .- ;l ags föremål kunna utöva på de ultrakorta vå
::;orml kunde man frestas att tro, att dessa v' " or 
inte skulle kunna fä någon plats i den framtida 
radiotekniken. l\!cn detta är u tan tvivel en alltige-\ 
nom felaktig synpunkt. F öl' el ,t första är den om
talade skärmverkan inte absolut utan beroende av 
föremälens karaktär. Sålunda gå vågorna mycket 
bra - ibland till och med helt opåverkade - genom 
en tO;'r mur. För det andra erbju da de ultr akorta 
Yågorna så många och stora fördelar att man ay all 
kraft försöker ut nyttja dem på mångfaldiga områden. 

:Sär man arbetar med mot t agning på så korta 
\-ägor, lägger man märke till, att vanliga elektriska 
störningar och därmed besläktade atmosfäriska oljud 
inte nlls påverka mottagningen. Redan på grund här
av ha de ultrakorta en mycket stor fördel att bjuda. 

Då man vidare kan samla vågorna i smala st r ål
knippen liksom ljusstrålarna i en strålkastare, och 
då dessa vågor inte stoppas av dimma eller oklart 
"äder, kunna de med fördel användas för radiofy
rar i sjöfartens tjänst. 

(Forts . å sid. 294) 

TJltra'ko,.två[Jöänd(~ren. Man ser de två rö
re Il. i pns h-Jl ull kopp /ing .~ amtt galler- och 
atwtJ8po larll a.. E n7c lm'e kan en sändare 

7.nappast vara. 
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Ett nytt 
televisionssystem 

Det :senaste på teleYisionsområdet är sän.. 
dare :och DIottagal'e DIed spegelhjul och 
punktgliDIlampa. Detta nya system har "i.. 
sat sig äga betydande fördelar fraDIför det 
med Nipkowskha och vanlig glimlaDIpa. 

Spegelhjll7et mo(L 811n7.:rOntnotorn. 

T CICViSiOUPU läter, truts alla optimistiska 
rapporter- som med Uta mellaurum ut· 
skickas, fortfarande Yäut a)1< sig. Och det 
beror tiE mycket stor del på, att det med 

de 11ittills auväudfl apparaterna inte yarit möjligt 
att uppnä tillfredsställande ljusst.nka, så att mau 
kunna t fä bilderna projicierade på eu större skärm, 
och därigcuom kunnat ]; ta eu större publik sam
t idigt följa utsändllingen. 

D et är därför 2;:mska naturligt att strävandena 
den sen:lste tiden Gått ut på särskilt att söka upp
nå kraftigare ljuss tyrka, och det televisionssystem, 
som häruedau skall pl'esE'utel':1.s nilrmarc, utgör just 
ett gott framsteg i denua ril~tning. 

Att deu ljusstyrka, ,om kuuuat uppnås i televi
sionsapparater med ~ipko\\'- 'ki ya och glimlampa, 
\'arit sä liten, har särskilt berott l" två saker. F ör 
det första har man inte haft möjlighet att öka ljus
iuten, iteten utöver ton viss, mycket låg gräus med de 
glimlampor som använts. Och föl' det andra är det 
så, att man med Nipkow-;;;kivan utnyttjar blott eu 
y tterst ringa del f ,V glimlampan. ljll i varje bild
punkt. Just på de 'sa tl'å punkter har detta nya te
levisionssystem mycket stora fördelar att uppvisa. 

r stället för Kipko,,!-skiva använder man ett sä 
kallat pegelhjul. Viguettbilden till deuna artikel 
visar, att det är ett rätt stort hjul, på vars peri
feri det finns ett stort antal smala ·peglar. Dessa 
speglar äro placerade på hjulet så, att deras ställ
ning inte är precis densamma ut an I-ari rar något . 
Resultatet blir då att olika speglar på hjulet re
flektera ljuset från en punktformig ljuskälla i något 

(,lika riktningar. När spegelhjulet roterar, rör sig 
därför den r eflektcrade ljusstrålen i en tät sick-sack
linje över hiltet, Yilket sålunda belyses punktvis i 
suabb följd. Denna auorduing användes i såväl sän
dare som mottagare, 

Fig. 1 ger en schematisk bild av sändareu. Sp är 
spegelhjnlet med fjJeglarna (S) längs hjulets kant. 
Hjulet roterar med konstant hastighet och drives 
aven syukronrnotor. Ljuset från den kraftiga glöd
lampan (O) samlas av de två linserna (L1 och L 2 ) på 
en bestämd puukt av spegelhjnlet. När detta rote
rar, rör sig det reflekterade lju"ct fram och till

.z,'-ig. 1. En sch c1J! al io 7~ bil(~ av sändaren. O - glödlampa. 
L, och L , - linser, Bp - 8p 6{j elhj'ul m6(L 8peglarna S. N 
det belysta förclIl l/ l et. p - fotocell , val'S ledningar V leda 

ttu törstii1'7w 1'cn. 

baka över det televiserade föremålet (N) , "ilket 
sålunda belyses punkt för punkt. Genom denna 
puuktvisa belysnin.c; reflckterar föremålet mer eller 
mindre ljns mot fotocellen (F), alltefter den pnnkt 
som ljuset i ifril.!Silval'ande ögonblick riktats mot. 
Föremålet »al'patrulleras» sålunda punktvis med 
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ljusstr ålen och detta sket' med sådan fart att hela 
föremiilet genomvandras 12- 14 giinger pr sekund. 

Del'. modulerade s Lrömmen från fotocellen ledes 
nu -- efter lämpl" g förstärkning - på sed\'anligt 
~ iltt t ill mottagar en. 

H ur mottagaren ser lit visas schematiskt på fig. 
2. De förstäelda impul'crna från sändaren ledas 
till en speciell glim:ampa (O), yars kraft iga och näs· 
tan punktformiga lju därigenom bringas att va· 
riera full t motsva rande vad som slmtt i sändaren. 
Detta modulerade ljus riktas med hjälp av linserna 
(L1 och L 2 ) mot ea viss p UlJkt på spegelhjulet Sp. 
Detta spegelhjul är make till sändarens och roterar 
synkront med detta. då de t vå hjulen drivas av två 
synkronmotorer, vilka matas med samma växel· 
ström. 

Ljuset från glimlampan r 2flekteras därför från 
spegelhjulet på samma sä tt som ljuset i sändaren 
gjorde. Ljuspunktens rörelse på skärmen (JU) blir 
också densamma 80m punkieus rörelse över före· 

Fig. 2. SCh em ati~ l,; bild (W lllntt(!garen. O - glimlampa. 
L 1 oeh L, - linser. SI" - bländare. Sp - 81) fge lhjul m ed 
8pcglanw S. JI - l1U1 its k iva eller skärm. U - ledni1/f}ul' 

(din fö/ ·stär7wrcn. 

målet (N) i sändaren. Samtidigt varierar emeller
t id också belysnin;;en på skiirmen, precis motsva
l'ande fotocellens belysning i sändaren och på s1\ 
sätt uppbygges en serie bilder av det televiserade 
föremålet, nämligen 12- 14 i 'Sekunden. Dessa snabbt 
på varandra följande bilder ge på vanligt sätt in
tryck a v en levande bild. 

Fördelen med att använda spegelhjulet i stället 
för Nipkow-skira äl' nu bland annat den, att allt 
glödlampans lj us i siindaren ~nvändes för belysning 
av varje enstaka plinkt på föremålet, varigenom lju
set utnyttjas på bä t a sätt. 

mottagaren användes också allt glimlampans 
ljus för alstrande a v de enskilda bilclpunkterna. 

Ljuset utnyttj as väl och en tiJlfredsställande ljus
styrka i bilden kan uppnås. 

Hilrtill kommer- så, att det-ta televisionssystem 
använder en ny L-YjJ av glimlampa, på vilken man 
överallt ställc:r mycket stora förhoppningar. 

Fi[/. :3 . Pw!l;,t[/limlumpan oeh dess ström,källor. A - '/'ing
fOl'11wd anod. B - metaUcy linder, S - r Ö/'spets med stor 

ljusintensi.tet. 

Fi.:;. 3 visar schematiskt konstruktionen av denna 
intressanta glimlampa -- den så kallade punktglim
lampan - och dess koppling till strömkällorna. 

Den här visade typen har glödkatod men ä ven 
i-,yper utan sådan förekomma. GlödkRtoden är pla
cerad inne i det slutna metallröret (B) och får glöd
ström från en traTlsformator eller en ackumulator 
genom sockelns vänstra och mellersta ben. Från glöd
katuden frigöras på vanligt ätt elektroner, av vilka 
några träffa metallkåpan (B), som uppladdas ne
ga iivt medan andra - största delen - repelleras 
av dell negativa behållaren och strömma ut genom 
ett litet r ör (S) upptill i behållarens vägg. Här upp
står då dels en !rycket stor strömtäthet, dels få 
elektronerna på dEtta ställe en mycket hög hastig
het, då de påverkas av fältet från den ringformiga 
anoden ( A). Resultatet blir en mycket kraftig och 
llästan punktformig ljusverkan på detta ställe 
det ser nästan ut som om ljuset sprutades ut ur 
hålet. 

Denna lampa är. både på grund av den relativt 
st ora ljusintensiteten och på grund av det punkt 
formIga ljuset, mycket lämplig att användas i tele
visionsapparater. Den har i hög grad förtjänsten av 
de vackra resultat, som uppnåtts med detta system. 

I 
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Vad Berlin ~t·ällde ut 


D 

en åttonde stora, tyska radio

utställni.ngen var som vanligt 
inrymd i uts tällningshallarna 
ute i Witzleben nära Kaiser

damm. F ör varje år ha dessa hallar till
byggts, och de bilda nu en sluten fyrkant 
kring radiotornet, var smäckra spira sy
nes vida omkring. Detta torn, ett Biffel
torn i förminskad skala, fyller Fiäkert en 
utomordentlig uppgift som centralpunkt 
och symbol för allt vad radio heter , och 
det användes flitigt i reklamens tjänst. 

En stor del av de nytillkomna utrym

mena upptagas av grammofon- och ton

filmsindustrierna, vilka ju i flera avse· 

enden räkna släktskap med radioindu

strien ol'h därför lämpligen inrangerats 

under samma tak som denna. 


Detta piano ,.sätter nästan en hel orkester . . 
StOta utrymmen ha vidare tagits i an

språlr aven stOl' restaurang, \'ilken, efter frekvensen ut öb1.t, kan man nog våga antaga, att årets besökal" 
,ltt d:jma, varit behövlig. Inom oml'< de t finnas nu tre antal var r ekord. Tyskal'lla själva äro naturligtvis 
dora restauranger, vnket på sit sät t säger en del :: majoritet, men där saknades ingalunda våra sned
om utställningens omfattning. ögda kolleger från J apan och Kina, mörkhyade in· 

Några siffror avseende besökarantalet kan jag ej dier, turbanpl'ydda gentlemän från Turkiet och Nord
framlägga, men av den ständiga trängseln att döma afrika, sydamerikanare, skandinaver etc., och natur
bör antalet ha varit mycket stort. Trångt har det ligtvis srtknades ej heller de närmaste grannarna. 
varit varje år, men då utrymmet nu V ~lr avsevärt Ub,;tällningen besökes väl huvudsakligen av köp

miin, men man finner där dessutom en 
mängd folk av andra kategorier, detta sär· 
skilt på eftermiddagarna och trots att in
triidesavgiften är KM 1: 50. Unga män 
som med kännarmin och fackmässiga ut
tryckssätt granska, fråga och diskutera 
hiLnföras strax till radioamatörernas släk· 
te. Där finnas säkerligen ett stort anta l 
apparatspekulanter, vilka nu ha ett en:1
sh ende tillfälle att jämföra och välja i 
en sortering, som ej ens den mest välsor
terade radioaffär kan erbj uda. 

Vad gingo de då ut för att se alla de sa 
IUlDc1ratnsenden? J a, här fanns allt i ra
rl.io\'ä~ från de stora möbelapparaterna till 
de sma slu·nvarna och kabelskorna. Ut 
stälJ ningen domineras dock av apparat

Gra mmofonens tlt'/: ckling fr n 1890 till 1981 illtrst1·eras och högtalarfabrikanterna, medan ti11\'e1'
bilel, 1[pptagande l· pre~ l)nta,nter fÖT olika apparat tYller 

kal'ua av smådetaljer verka undanträngdagängna f y ra selelen, 

Bruno Hcrlber.r;crs piano l11f' cl [lIl lkomlig lli:igfalara·n ldggning, det st! 
kallade h eJr:wtion var en av nt8t iin1liJlgell~ 'ill l r e88Mdaste ny heter. 
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i hörn och skr;rmslen (u t t ällningshYl'an 
är säker t betungande föl' de små fö reta
gen). Detaljfabrika nten torde f. ö. snart 
ha spelat ut sin roll, då den moderna fab
rikationen av mottagare i ringa utsträck
ning arbetar med st andard·detaljer. 

Färdiga radioapparater utställas av 
mellan 20-30 fabrikanter; så gott som 
alla gamla och välkända, d. v. s. fabri
kanterna. De ulst iUlda typerna äro näs
tan utan undantag nya för år et, åtmin
stone gäller detta det yttre utförandet. 
Batterirnottagare finna' ännu, men sor
teringen inskränlcer sig i regel till en 
enda typ, som för resten synes vara 
tillkommen utan " tör l'e kärl ek eller in
t resse. Det stora intresset är däremot 
nätmoUagal'en och denna vanligen i 
form av trerör smoitagare för växel
ström, som å tminstone i Tyskland är 
den vanligaste strömarten. Tvårörsap· 
parater förekomma tämligen a llmänt 
även de, och fyra rör är likaså mycket 
vanligt. Större moUagare äro mera säll
synta, om också någon enstaka, mindre 
fabrikant helt koncentrerat sig på dy
lika. I regel kunna de flesta typerna er
hållas även för li kström, men leverans
tiden för sådana uppgives vara längre, 
vilket tyder på att man ej är så färdig 	 En liten axploch;/I:ing av a,pparat I' vid BerHnutställningen . Längst upp till 

vänster Blallp·zmT. ts 4-röl'S dis tan s1l!ottag(j.l'e, och tm höger »E swe 3» tÖ?'
med dessa. Trerörsapparaterna äro ofta v ä:velström. I 
utrustade med ett högfrekvens·skärm	 höger Loewes 

taoare,
gallersteg, men jag vågar ej påstå att 
detta är vanligast. Snarare skulle jag hålla för tro· 
ligt att detta var vanligare i fjol. I si t a teget kan 
i allmänhet vanligt slutrör eller pentod anbringas 
efter köparens egen smak. Pentoden fick ej någon 
varmare rekommendation. 

Intressant är att konstatera hur alla fabrikanter 
alltmera övergå till vära kända mottagartyper med 
inbyrrgda högtalare, detta trots att man förra året 
ufta förklarade att denna typ representerade en i 
Tyskla nd övervunnen st åndpunkt. Lådorna äro van· 
ligen utförda av trä, men även bakelithus förekom
ma. Metallhöljen är i det närmaste borta. Det öka
de kra et på selektivitet har man sökt tillmötesgå 
med inbyggda vågfällor, s. k. spärrkretsar, vilka 
finnas på en stor del av de utställda mottagarna. 
För ~nställningen ha r trumratten kommit till flitig 
anvälJdning. 

Helhetsintrycket av de visade apparaterna är , att 

andra r aden M ende 360 m ed högtal.aren ?'iktad uppåt och till 
t cl ev isiolllffl1Otta 001·e. N ederst trån vä.1!ster Pleos 4-rörs?not

Blatlp1l1z1cts Ph,v /Zo1'adion och, Pleo 2, en ny ext eriör. 

hela denna tillverkning nu kommit upp pi\. ett mera 
fabriksmässigt och verkligt sakkunnigt plan, dit ti
digare endast någon enstaka storfabrik kunde nå. 
Prisel'lla synas oss billiga, varav vi dock i vårt land 
ha föga glädje, då utländska apparater beläggas med 
abnormt höga tull- och licenskostnader. 

Av lösa högtalare utställdes ett otal typer. Tydligt 
ile att mottagaren med separat högtalare ännu fö
I'edrages på mllnga ställen. De fyrpoliga magnet
sYi:itemen voro fortfarande de förhärskande, och någ
ra påtagliga förändringar på detta område kunde 
jag j finna. Elektrodynamiska system 	 förekommo 
dock r ätt mycket, och de äro nu nere i måttliga pri 
lägen. Exponentiaihorn syntes i ett enda stå nd. 

H örtelefonen fann jag hos endast två fabrikanter 
och illgenstädes kunde en ramantenn upptäckas. 

Störningsskydd, utförda enligt kända principer, 
funnos hos samtliga block·kondensatorfabrikanter, 

(Forts.åsid.284) 

http:Blallp�zmT.ts
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Ett nytt 
kraftdetektor~y~telD 


Den hUt'ills använda kraftdctektorn kan trots sin tÖ1't1'äft

lif/het blott användas tör Zilvr iktn'ing av rätt beg1'änsade sig

11 a.lstyr'l;;o r , I dennfl, artikel före,~ läs tl{JpdelniJiCI av kra.fide

tekt01'1?8 funT,t i,on er som li k ,riktare och f örstiirkare på två 

olika 1'&1', },fan ttppnål' hiirmc (7, flera bdydande fö'rddar, 

S
om våra läsare "eta kan man med kraftde
tektorn uppnå förvrängningsfri likriktning 
och förstärkning av rätt stora inkommande 
spänningsimpulser, Emellertid sätter rörets 

karakteristik en gräns för hm starka signaler röret 
kan behandla förvrängningsfritt. Betraktar man de
tektol'lls funktion som endast likriktare kan man 
visst komma till det resultatet, att det - praktiskt 
-:-,aget - inte tycks finnas någon gTäns för styr'kan 
av de signaler, som tillföras r öret. Fig. 1 visar så
lunda en kmva, vilken anger den likriktade galler
~: trömmens beroende av de tillförda högfrekventa 
spänningarna eller den r esulterande lågfrekventa 
gallerspänningens avhängigh t av de tillförda spän
ningarna. ,'om man ser ha 'pänningsimpulser på 
upp till 50 ,'olt anYänts och den r esulterande likrik
tarkfI rakteristiken är rätlinjig över detta område, 

Eniellertid . j :iller sig int e saken så gynnsa m i 
praktiken. Också rörets anod .. tl'ömskarakteristik 
mast!, man i a hänsyn till, och det är denna, som 
c,ätter en gd llS för rörets pres tationsförmåga. 

Klart är, att anodströmmen . kall kunna röra sig 
dter anod stl'öms-karakteristikens rä tlinjiga del, sva
l'and(; mot dc relatht stora spänningsvariationer, 
som ~illföl"a' galIl·et. Vidare måsl detta villkor upp
f'ylla" od;:sa ifråga om den gallerv~ixelspänning, som 
~llstras vid likriktningen a y den inkommande bärvå
gen, och som vid modulering iir dubbelt sa stor som 
den enbart från bänagen härrörande spänningen. 
Om gallervariationerna medföra, att anodströmmen 
yarierar utöver den rätlinjiga delen av karakteri 
diken, så uppstår en anodlikriktning, vilken mot· 
yerkar den ursprungliga gallerlikriktningen. 

Det slutliga resultatet blir då, att rörets förstär
karfnnktion inte kommer att förlöpa efter en helt 
rätlinjig kurva, utan ,rjsar en kurvform med en rät
~injig del, som begränsas nedtill aven krökt kurva. 

Detta ger naturligtvis till resultat förvrängning i 
reproduktionen, och för att få ut så mycket som möj
ligt av röret måste man arbeta med högre anodspiLn
ning. Går man alltför högt med anodspänningen, in
yerkar detta emellertid skadligt på röret. 

Syftet med denna artikel är, att visa att dessa 
_	svårigheter kunna övervinnas och att ytterligare för
delar kunna nås, om man skiljer mellan de tn h nk
tionerna - likriktning och förstärkning - vilka nor'

malt utföras av detektorn - och hänför dem till h-å 

olika rör. Detta betyder att mottagaren utökas med 
ännu et t rör, men (jet hr.t alar sig säkert i alla fall. 

Fig, l, 
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Fig. 2 illustrerar själva principen. Man använder 
lvii rör, av vilka det första arbetar uteslutande som 
<.! e! e1<:tor, det andra uteslutande som förstii.rkärrör. 

Likriktarröret s gallerkr t är genom ett motstånd 
och ~ln kondensator kopplat 'n fö r fi tärkarrörets gal
ler . Redan i detta enkle" fall nppn r man flera bety
dand') fördelar . 

Föc' det första kan del andra röret väljas helt utan 
hän.·.v ns"tagande till el s.' användbarhet som likrik
tare, lik om den am'ända gil llerförspänningen kan 
\'äljal; så gynnsalll! ;;OIU lllöjlicyt för förstärkningens 
vidkommande. 

Förändringar i likriktarrörets gallerspänning 
f'.pe idlt hänörande f rån likriktningen av bärvågen 
- påverka ej heller förstärkarrörets galler. 

Som man ser av fig. 2 finns det i förstärkarrörets 
gallel'tilJedning inkopplad en H F·drosselspole . Om 
man utelämnar denna så kunna de inkommande hög· 
frekv(!nta svängningarna nå över i för;; tärkarrörets 
gallerkrds. Det finn s då möjlighet för, att detta rör 

I'ir;. 2. l'ri7lCilJSc l10111a tör ({et nya l.:1·attdef elcfors!Jsl cmet med 
f1:ä skilda ,·Ör. 

kan uppträda . som detektor med anodlikriktning, 
"ilket kan orsaka förrrängning. Iukopplingen av 
ll ross r;lspol n h al' vidarc den fördelen att man där

. :,led förhindrar icke önskvärda HF-svällgningar från 
~~tt nl1 vidare i mottagarens l ågirek, en ssida. 

l 'Wver inkopplingen av det extra röret fordras 
inga ändringar i mottagaren, som i övrigt kan vara 
a.v n:Jrmal typ . D c utom kan man använda vanliga 
motstånd för att förhind ra inbördes koppling mellan 
f:tegen, ty man behöver in te ta någon hänsyn till 
anod cpännillgcn som IDall alltid må te göra ifråga 
(Jm dt>n \'0 nl iga ];:raftdetektodwn~truktionen. 

Fig. 3. Ett alternativ alt anv iindas om man viu ha d,ter
kopplil/g. 

Likriktarr örets anod kopplas på två sätt. Vill man 
jnte .1n,-iinda äterkoppling, så kopplas anoden direkt 
iill rörets galler. I Jetta fall presterar röret unge
fär .letsamma som med vanlig anodimpedans, då 
man kan disponera hela emissionen för gallerkrets
ens behov. 

Vill man emelJ.ertid ha återkoppling, så kan lik
rikta-:ens anodkrets användas därtill på. sedvanligt 
fätt. Man kan begagna induktiv koppling, eller den 
mera populära kapacitivt styrda induktiva kopp
lingen. Detta sist nämnda allernat ivillustreras på 
fig. 3. Här kan man för övrigt använda ett ohmskt 
motslånd i stället för drosselspolen i anodtilled
ningell. Dl'o selspolen är dock att föredraga . 

Vad. beträffar själva rören behöver inte sägas 
mycket. Varje god likriktare kan användas som för
sta rör_ D et andra röret kan va ra ett normalt för
' iärkal'l'ör. Likaledes äro kopplingskondensatorn och 
LllotS: ' ndet mellan de två rören helt normala kom
ponenter, som annars användas i motständ kopplade 
försli!.rkare. 

Kondensatorn behöver inte ha större kapacitet än 
0,05 MF. Den bör såvitt möjligt \'ara a v glimmel'ty
pen. Kop plingsmotståndet bör vara relativt litet 
omkl'ing 0,5 megohm_ Likaså bör likriktarröret gal
!erlärJm väljas med relativt litet motstånd - inte 
gärn., större än 0.25 megohm. 

• 
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Vågfällan 

dess nlöjligheter 
och begriinsning 
LIr Ni nöjd med Er vågfälla? - Kan Ni utestäng(/, 
lokalstationen effektivt? - Om någonting manke
rar i ena eller (tndrc~ avseendet) så kan denna artikel 

hjälpa E 1" och ge ett gott råd. 

D 
et kan knappast råda någon tvekan om, 
vilket problem som för närvarande är 
det mest aktuella bland våra lyssnare; 
det är möjligheterna att utestänga 10

kalstationen, så att man ostört kan lyssna på ut
landet. Våra läsare veta, att det finns ett både effek
tivt och ekonomiskt medel att uppnå det önskade 
oberoendet av lokalsändaren - att koppla in en 
vågfälla. 

Men det är inte varje vågfälla som är effektiv, 
och även om man har en god fälla, så måste den be
handlas riktigt för att man skall kunna uppnå bästa 
möjliga resultat. En liten handledli llg i det ta ämne 
är säkert av både intresse och nytta, och vi skola 
därför ta en liten lektion i ämnet hur vågfällan skall 
skötas för att riktigt fylla sin mission. 

Vågfällans princip och konstruktion äro våra lä
sare förtrogna med från tidi gare artiklar i Populär 
R.adio. Därför skola vi enda t i största korthet be
röra dessa saker i detta sammanhang. 

Som var och en vet bes tår en vågfäUa aven av
stämrängskrets, vilken inkopplas mellan antennen 
och mottagaren (fig. la.) Om denna krets avstäm
mes med hjälp av kondensatorn till en viss våglängd, 
så verkar den - under förutsättning att vågfällan 
~j r riktig - som ett mycket stort motst ånd gent
emot inkommande svängningar med ju t denna \äg
längd. Dessa spärras salunda. och hindras från att 
nå fr:lm i själva mottagaren. S\'ängningar av andra, 
till och med mycket närliggande våglängder kunna 
rläremot passera praktiskt t aget oförsvagade. 

Vill man utesluta en bestämd kraftig station - i 
l'egel loknlsändaren - så avstämmer man vågfäl
lans krets till just denna stations våglängd, vilket 

lättast ,'ker därigenom att man - med \'å .. fällan in
kopplad - inställer mottagaren så noga som möj
ligt till stationen, varefter man långsamt vrider på 
vågfällans konden. ato1'ratt till des lokalstationen 
praktiskt taget helt försvinner vid en viss inställ· 
ning. Vågfällans krets är nu i resonans med lokal· 
stativnens svängningar och spärrar dem f rän själva 
mottagaren. Andra och svagare stationer med an
nan våglängd höras däremot utmärkt, även om de 
skulle ligga i närheten av lokalsändarens. 

Allt detta gäller naturligtvis under förutsättning, 
att vågiällan är sådan den skall vara. Det på fig. 
la angivna schemat illustrerar en särdeles effektiv 
avspärrning av den ifrågavarande st ationen. Den di
rekta hårda kopplingen till antennen medför dock 
många gtl.Dger, att inte bara lokalstationen utan 
ocks' andra stationer pä närliggande våglängder 
uteslutas. I regel är det därför bättre med en lösare, 
eventuellt variabel koppling till antennen som fig. 
lb och le visa. 

På fig. lb består vågfällan aven fast spole, som 
direk~ är inkopplad mellan antenn och mottagare, 
samt en av.·tämningskrets, vilken induktivt är kopp
lad till denna spole. DB två spo~arnas inbördes ställ
uing - och dä rmed kopplingen till antennen - kan 
varieras. 

Fig. le visar en mycket använd konstruktiou. Där 
uppn:ir man den variL1bla kopplingen t ill antennen 
pil nagot annorlunda sätt, nämligen med hj älp av 
en spole med uttag. Genom försök letal' man fram 
den punkt på spolen,- som antennen skall kopplas 
till för att bä, t a möjliga resultat skall uppnås. Själ
va avstämningen av vågfällan till resonans med 
lokalstationen sker liksom tidigare med hjälp av 
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den val'iabla kondensatorn. I allmänhet få r man det 
bästa l'esultatet när avstämningsspolen göres så Ii· 
ten som möjligt - kondensatorn så stor som möj
ligt . Detta naturligtds inom vissa gränser. Anled· 
ningl~ll är den att vågfällan för svängningar i när· 
he1.en av resonanspunkten verkar som en självin· 
duktion och en kapacite med rätt stora förluster . 
"lIan för.'öket då .tt göra spolen så liten som möj
ligt - för att mjnska den oundgängliga spännin s
förlu 'tell över den. På motsvarande sätt använder 
man så s tor kapacitet som möjligt för att minska 
kond~nsatorns mots tånd. 

Att vågfällan på senaste tid har fått så stor sprid
ning och blivit ~å populär som fallet är, beror dels 
på, att man här verkligen har ett effektivt medel 
att utestänga en störande lokalsändare, dels att dess 
konstruktionen är myck8t 
enkel och billig, samt slut 
ligen att den utan vidare 
kan inkopplas mellan ml)t

tagarantennen och sj äl
,'a mottagningsapparaten 
utan nägon som helst för · 
ändring av denna. Emel
lertid får man inte låta 
förleda sig till att tro, att 
vågfällan är någo t slags 
troJlmedel, som kan råda 
bot för många brister hos 
själva mottagaren. Som 
varje annan apparat har 
cckså vågfällan sin begränsning. Fordrar man mera 
av den än effektiv utestängning av lokalsändaren, 
å bliJ' man besviken. 

Det är speciellt på två punkter som många lyss
nare äro benägna att övervärdera vågfällans möj
ligheter. Det händer rätt ofta att man får höra 
den . sikten, att vågfällan skulle vara i stånd att 
förbättra mottagarens selektivitet i all allmänhet, 
alltså göra de t möj ligt att hålla isär sådana av
lägsna s1.a lionel' på nädiggande våglängder, som 
mottagaren i sig sjä lv inte kan skilja åt. Detta är 
en m is 'uppfattning av vågfällans verkningssätt och 
uppgift. E n mo ttagare, om inte kan skilja två re
lat ivt svaga stationer pa. närbelägna våglängder, är 
och förblir olämplig för distansmottagning och kan 
inte förbtittras på denna punkt avens den allra bästa 
vågfälla. 

Mänga lyssnare äro vidare besvikna över, a t t de
ra. vagfälla inte sätter dem i ständ att höra de mera 
avlägBna stationer, som ljgga omedelbart int ill 10

representeFig. 1. 

kalsändarens våglängd eller kanske till och med på 
samma. Att det sistnämnda kravet är omöjligt att 
uppfylla säger sig självt. Det förstnämnda förhål
landet kan kanske tarva en närmare förklaring. 

I och för sig finns det inte - åtminstone inte teo
retiskt - någonting som hindrar att man med en 
vågfälla av speciellt selektiv konstruktion skulle 
kunna sätta spiirr för en viss yåglängd sli att prak
tiskt taget alla andra - även de närmast liggande 
- svängningar pa serade relativt obehindrade igen
om. En station, som utsände v:'igor med denna be
f'tämda frekvens. skulle då bli utestängd medan sän
darna på de allra närmast liggande våglängderna 
skulle kunna mottagas störningsfritt. Som var och 
en vet utsänder emellertid en station inte bara 
svängningar med en viss konstant frekvens - bär

vågen - utan dessutom en 
hel rad frekvenser inom 
ett visst område på ömse 
sidor om bärvågen, de så 
kallade sidbanden, som 
gärna sammanlagt täcka 
omkring 9.000 Hertz (se 
fig. 2). Man förstår lätt, 
att en vågfälla, som av
spärrar blott den frekvens, 
som svarar mot lokalsän
darens bärvåg, skulle släp· 
pa igenom sidbanden. Och 
då sidbanden 
ra den modulerade utsän

cia energien, vilken vi just önska undgå, blir vågfäl
lan till ingen nytta alls. I praktiken gör man därför 
alltid vågfällans avstämning så »bred», att också 
lokalstationens sidband spärras (fig. 2). Men häri
g:enom stoppas också, som man utan vidare ser, de 
mera av~ [lgsna stationer, vilkas våglängder ev. ligga 
inom sidbandens ftekvensområde. 

Av en verkligt god vågfälla begär man därför, att 
den på effektivt sätt skall utesluta lokalstationen 
utan att utestänga stat.ioner på näl'belägna vL'lg
längder, vilka inte komma in under lokalsändarens 
fr ekvensomräde. Många vågfällor uppfylla dock inte 
detta krav och orsaken ligger då antingen i vL'lgfäl
lans konstruktion, i dess koppling till antenn och 
mottao-al'e eller dess skötsel. 

Föl' att en vågfälla skall vara effektiv är det av 
stor betydel e, att förluster na i den ej bli alltför 
stora. Detta ä r något som man bör tiinka noga på, 
då m~tll skall skaffa sig eller sjä lv t illverka en våg
fälla . Skall man göra den själv, så kan man lämp
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ligen använda en vanlig cylinderspole med ett enda 
lag lindningar av 0,5 mm:s isolerad koppartråd, samt 
on lu ltvridkondensator på 500 cm. Aven isoleringen 
mellan de olika kontakterna bör vara så god som 
möjligt . Likaledes bör man med hänsyn till virvel
strömsf(jl"luster undvika metalldelar närheten av 
'~polen . 

:iven med en verkligt god vågfälla är det emeller
tid ofta mycketi'lvå r t att effektivt utestänga lokal
bändaren. F ele t ;igger oftast i sättet för fällans in
koppling. F örbiJ ldelsen mellan vågUllan och motta
garen skall vara "å kort som möjligt . Antennverkan 
kan ibland förekomm a vid Rjälva mottagarens spolar, 
och ~~essa m tu:i te (}; avskärmas med kopparboxar 
eller dylikt. När man skall söka fe let kan man 
koppla antennen till jord och prova, om mall kan 
höra lokalstationen på enbart mottagaren. 

Radiopianot 

På dc se1WTe åren har en hel serie nya musiki.nstr1f,

lnent (lykt 11P1J, alla bnsemd e på elektr'iska prine'i

In:}". Rndiopinnot är ett au de nyaste instrumenten 

lJå d'3tta område, och här ges en popnl(i.r konstruk

t·ions beskr ivning. 

Medan strängarna i ett 
vanligt piano försättas i 
sviingningar på rent meka
nisk väg genom anslag med 
en hammarmekanism, al
stras och vidmakt hå llas 
svängningarna på ett helt 
;umat sätt i det ekk tri ska 
pianot. IIär användes näm
ligen elektromagnetiskt an
slag. I det stora hela är 
radiopianot annars j nrä ttat

Den elektromall/l.ctisl,o. 

stränllmckanismen. Striin-precis som ett vanligt pia

qen V försä tt cR i S1;Ö lIq
no. Det är bara hammar
n·i ngo.r [J cnom 'uiiTcI8fr'lhn

m cn i spolen S me(Z polmekani"l.llcn som fa ttas. 

skon P, och 8vänqningo.r
Reproduk t ionen sker heller 
na upptagas likaledes av 
S S1Lmt föras till högta- inte dirck t genom en reso

laren. il.I - magnet. nansbo1. teu, utan med en 
elektromagnetisk pick-up-anordning. som direkt om
~ätte ,. sh ängarnas svängningar i elek t r iska tonsväng
I1ingar, vilka återges med förstärkare och högtalare. 

SI u tligen kan 
felet ligga i själ 
va inställningen. 
Här bör framhål
las, att ju bättre 
vågfällan är des
to skarpare och 
vanskligare är in
ställningen. Man 
får därför \Tida 
ganska långsa mt 
på avstämnings
ratten för att inte 
passera över den 
kritiska punkt, 
där lokalsända
ren är tyst. 
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Pig. 8. Av kU-1"'can ser mul/., 1'11" 

inte bara. lokalstationens bärvåg 

1.110.1'1 också fre7c1;elLs er innanför si(l

banden - och där·mc d dc i1iirmast 

liggande slal ionerna - avskäras 

av vägfiilla II. 

Bilden till vänsl er vi"ar sldngal'na med den elek
tromagnf?tiska anor htingen. :XiiI' en tangent tryckes 
ned, sluter en kontakt strömmen från en el('ktrisk 
oscillator (ele ktronrörsg en Cl'a tor t. ex.) med samma 
grundfrekvens som strängarna. S"iingningarna ledas 

genom en spole, som är placerad kring polskorna 
til l en slålmagllet. Polskornas skiftande magnetise
ring sätter liUshängen i svängningar, och dessa 
mekaniska sv ii.ngningar, som innehålla de för pianot 
l,ara!deristiska Ö,·cl·tonerna, omsättas genom en pick
up-anordning till. mot,,,,arande elektriska signaler, 
vilka efter lämplig förstärkning återges aven hög
talare. Med denna princip uppnår man inte :)'ll'a en 
Dbsolut kontroll önr reproduktionens styrka, n(;1ll 

samtidigt en förträfflig kvalitet - långt bacLre än 
vid användning av mikrofon. 
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Katod~tråleo~eillografen 


Populärt och klart berättas 
i efterföljande artikel om 
k atodstrå lrörets många an.. 
yändnillgsmö jlighete r, om 
detta intressanta rörs kon.. 

struktion och om dess 
,'erkningssätt. 

D 
et l'åde:' intet tvivel om, att katodstråle
oseillogl.'RfL'U håller på att genomgå sam
ma utveckling som elektronröret gjort 
under d e senai'(te tio årelJ . Inte bara så, 

att röret under de senHfite lll'en hal' undergått en 
serie förändringar till det bättre, Ulan det har bör
jat användas P~l allt flera områden. Här behöver blott 
nämnas tonfilmsinspelning, tt>levj~i()n, fotografisk re
gistrering av elektriska svängningar, akustiska un· 
dersökningar etc., etc. Av ~pe('iellt intresse är tele
visionen. Det kan knappast vara uågon tvekan om, 
ait det t elevi ' ions:;y 'tern, som skall kuuna vinna 
någon allm~lnnare ntbredning måste by ggaR upp på 
användning av katodst r' leosciIlografen på motta
gar·sid an. 

Katodslrålrörets stora anviilldbarhet beror för st 
och f rämst på de s princip: elektro,,1 R t isk eller el ek
Tromagnetisk styrning aven elekt ronström. Förhål
landet är h~Lr i d ss grad a nalogt med vad 'OIll g iUler 
fö l' dckt[,o llrÖl'l~t, j-y an\' ii ndnillgcn a v elektroner 

Pi !]. :2 . LCa todsf n7! r ör ?lic rl fnt par sf.vrel elct 7·odcr oj rät v in
k el m ot v ara ndra. 

l!'ig. 1. Schematisk bil(l av 'vatodstnU7·ö7·ct. ]( - katod, 
il. - anod, B - bländare, 0 1 och G. - styreleklTodel' , F' 

f luorescerande beWggning. 

tillåter ockst här en tröghetsfri styrning av röret 
Illed mycket ri nga ener giförlust. 

Som man vet best år katodstråleoscillografen av 
ett glasrör (fig. 1) med en utvidgning i ena ändan, 
där glasväggen im ämligt är belagd med ett ämne 
(F), eoUl lyser då det träffa: a v elektroner, I röret 
fi nns dessutom katod en (K ) och anoden (A), en 
bländaranordning (R ) oeh slutligen styrelektroder

lna ( och O2 ) , K atoden kan vara vunlig plåtelek
trod eller en glödelektrod. Röret kan vara evakuerat 
eller delvis ga ,fym . Kopplas anoden och katoden 
till en shömkälla med lämplig spänning, fiå utgår 
det elektroner fr ån K mot A. En del av dessa elek
troner fort8~itta em~llertid geTlOm hfilet i anoden och 
röra sig vidare med jämn hastighet och utefter en 
r~Lt1injjg bana ge ncm skärmen B samt in mellan de 
båda styrelektrodellla. Ha de,::i8a bäda spänningen 
noll eller blott samma spänning, påverkas elektro· 
nerna under sin \ andring förbi plåtar na inte av 
dessa - eller attl'alleras lika myck l a v dem båda 
och [' ()rt~ iHta dill'för oförändrat. Annorlunda ställer 
f:.ig saken, om styrelektroderna ha olika polaritet. 
Om t. ex. den övel'sla är n gn.tiv och den nedersta 
positiv, så a ti.l'alIeras elekt roner na under passagen 
mellan dem av dell nedersta och repelleras a v den 
över. ta. De böj as . l:tlunda nedåt . 

.r-är elektronerna nått utanför plåt.arnas fält röra 
(le i g fortfarande med. jä mn ha8tighet och i rät lin je, 
som den streckade linjen pä fig. 1 vi sar. Såväl ano
dens som skärmens hål ha till r est l at att elektro
nerna bilda en sm",l stråle, vilken på det ställe d~Lr 
den trtiICar beläggn;ngen F alstr'ar en liten lysande 
punkt. Om styr spänningal'na förändra ', så ändras 
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också elektronavböJllingen och därmed ljuspunktcns 
position. 

Av detta för tå r man att man genom att variera 
styrspänningarna jätt kan styra ljuspunktens rö· 
relser. Om man placerar ännu en sats styrplåtar (se 
tig. 2) så kan man på motsvarande sätt styra ljus
punktens rörelse i sidled och genom kombination 
a v dessa två styrningar kan punkten röras i vilken 
riktning som hel t. 

Förutom genom ett elektrostatiskt fält kunna elek
tronerna också böjas med ett magnetfält, t . ex. ema
nerande från en utanför röret placerad magnetspole, 
"ars fält är vinkelrätt mot elektronbanan. 

Om man inte ba ra vill styra ljuspunktens rörelser 
utan också variera dess ljusstyrka, så kan detta ske 
på olika sätt. Man kan t. ex. variera den tillförda 
strömmen utifrån, eller man kan styra strömmen 
med hjälp av ett »galler» mellan katod och anod på 
samma sätt som ifråga om elektronröret. Denna me-

POPULÄR RADIO 

årens förbättringar ha särskilt gått i riktning mot 
StÖITC hållbarhet, ::;törre ljusstyrka, större känslig
het och slutligen stölTe bekvämlighet att arbeta med 
röret. Större ljusstyrka hal' m:m uppnått dels genom 
att använda högre anodspänning, dels genom att an
vända glödkatod, som tillåter större anodström. 
Känsligheten bestämmes till stor del av rörets me
kaniska konstruktion och även i detta fall har man 
nått mycket långt, Vad den bekväma skötseln be
träffar hal' man bland annat övervunnit svårigheter
na vid växelström,,:drift av glödkatoden genom att 
forma katoden som en ögla. Därigenom har man eli· 
minerat störningalna från strömmens magnetiska 
fält. Den glödtråden omgivande cylindern ges. en 
negativ spänning, varigenom elektromörelsen riktas 
längs axeln, d. v. s. strålen blir mera koncentrerad. 

Röret kan sålunda efter dessa förbättringar fä 
mera allmän användning, och speciellt då inom te
levisionsområdet. 

F'ig. 3. 1Catodstrålrör med elek'

trostati ,q lc styrning och elektro

'nwgnet'i.sl~ reglc/'ing a.v ljusin

t ensit elen. 


Pir; , 4. Glödtråden hos katod

str kö-r t ä-r tO'I"'111ad till en liten 

ögla. D en om.giv 8 av en metall

eylinder med negativ 

1örspänll ing. 


tod har dock den olägenheten, att den samtidigt med
för en förändring av elektronernas hastighet och där
med a v ljuspunktens position . 

En tredj' metod för styrning av ljusintensiteten 
illustreras på fig . 3. Då in le alla elektronerna utgå 
helt parallellt , få en vis, procent av dem en så sned 
rörel::;erikt ning, att de inte kunna paR ' era genom hå
lct i skärmen (4) uian sålunda gå förlorade. Om man 
däremot sänder en ~tröm genom den kring röret pla
cerade spolen (5 ), så böjer d 2nnas magnetfält dessa 
»sneda» elektroner lller eller mindre och medför där
igenolll att flera eller färrc elektroner passera ge
nom skärmen och träffa beläggningen (7) . Ljus
punktens intensite~ varieras d~i.rigenoill. Denna me
tod har den fördelen, att den ger en s ty rning, som 
inte påverkar elektronhastigheten och där med änd
rar ljuspunktens p(lsition. Ett magnetfält kan näm
ligen blott ändra en elektrons rörel~eriktning illen 
inte hastigheten. 

Detta är i korta drag röre"!'s princip. De senare 

VAD BERLIX S'l';'\LLER '1'. 
(Forts. f r . s iu. 277.) 

vilka nu i stor utsträckning även upptagit tillverk
hing av mot 't ' nd. Mätinstrument, ackumulatorer, 
grammofondosor, arbetsmaskiner och alla de olika 
saker som äga samlJand med radio saknas na tur
ligtvi<' ej hener i år, men nyheter förekomma Yt
;,erst sparsamt. 

TY3klands motsvarighet t ill Telegrafverket och 
Radiotj änst i Svergc, hade mycket intressanta av
delningar föl' bl. a. st örningsskydd, sändningstek
nik, 1elevision etc. Ana upptänkliga slag av stör
ningsalstrande maskiner funnos representerade, och 
samtidigt visades på vilket sätt de besvärande stör
11ingarna skulle bekämpas. Med tillhjälp av fem ki
roprojektorer demonstrerades betydelsen av antalet 
bildelement vid television. Här fanns f. Ö. mycket 
som lockade till ett noggrannare studium, men en 
köpman får akta sig för att fastna i detaljer. 

A. Bergs-t'röm. 

http:nwgnet'i.sl
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MINSKA EDRA TILLVERKNINGSKOSTNADER 


OKA DRIFTSÄKERHETEN 

AN VÄND SUN DBERG S 
TRANSFORMATORER o. DROSSLAR 

Sundbergs tra ~l sformato re r och drosslar 
beteckna hÖJdpunkcen av vad mark

naden har att bjuda. " i kan aldrig 
vara ti ll räckligt noga i valet av den 
viktigaste delen, fö rbindelselä nken mel
lan belysningsnä ret och mottagaren, 
nätu ansformato rn . Hela Er fabr ika tion 
kan bero av denna detalj. 
Se här skäl, so m tala fö r att N i bör 
använda Sundbergs t ransfo rmatorer : 
De äro speciaJJindade enligt en ny, pa 
tentsök t metod. 
De äro vacu um impregnerade, vilket in
nebär enda sätte t att uppnå en fullt 
betryggand e ilation. 
Snu magn etl serl ngsströmmar. 

;~ Små spänni ngsfa ll från tom gå ng tiJJ fuJ] 
ft belasrn ing. 
. Varje transformator provas med tre

dubbla dri ftspänningen sam t dessuto m 
i i ull överenss täm melse med Svens a 
T eknologföreningens normer. 

• 	 undbergs transformatorer äro godkän
da av Elektr icitetsverket. 
Vi t ill verka ett stort an tal standard ~ 
typer samt dessutom arj önska spe

cialtyp. Alla tekniska da ta uppgi vas 

vid förfrågan. 

Sä nd oss Eder specifikat ion med angi

vande a v to1cranser, och vi offerera 

den transformator eller drosscl, Ni be

höve r, i högs t a kvalitet t ill lägs ta pris. 


fö rdc1arna fram träda, olägenheterna för

S\·ill na, när N i l ter Sundbergs t illverk a 

Er' ra t ransform at rer. N i vinner: 

Alt den er fa renhe t , som endast en mång

å rig specialti ll ve rkning kan giva. 

Att få beak tade alla speciella önskemål, 

som un na va ra förenade med konstruk 

tionen av Eder mo ttagare. 

Garantier för Största till fö rli tl ighe t och 

abso lut högs ta kval itet. 

Kort leveranst id 

- och i spar engar. 


SUN DBERGS 
RINGLEDN INGSTRANSFORMAT ORER 

;1 ro så lät a att inmontera , att va r och en kan gö ra de t själv utan hjälp av mon tör ; 

absol ut ko rrslutningssäkra ; kun na in t ickas i en väggkontakt som en vanlig lam pa 

och dr" ~ä li tet ström, att d et ej kom mer • [[ märkas på elektr icitcts räkningarna ; 

absol ut ufa rli"a för barn och därför läm pliga för ci ~ktr i s k a leksaker o. d. 


KRIST ALLAPP ARA TEN 

»HJAR TE RES S» 
ä r marknadens främsta. 


Oö verträffad i styrka oc h ljudrenh er. 


BEGÄR V ÄRA PRISLISTOR 

AKTI EB O LA GE T ER IK SU NDBE RG 
SIGTUNA 	 T el. Sigtuna 2. 

R i ngle dn ings t fJn sfo rm;t tor 
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En 
v erklig 

sensation! 

"MA-COM" 

elektrisk grammofond "MACO M C" :t "MACOM A" 
motor av genomgripan

I G ram mofon mo to r med Pi ck-up 
de ny konstruktion. Gra mmofon mo to r med ström

arm, automatisk stoppanord
ning och hastighetsreglering Höjd ink!. tal lrik 30 mm. 

b rytare o . hastighe tsrecj iering . 

i å gemensam platta. 

Kr. 115:
Diameter 250 mm. 

Finnes för såväl IIk- som växel
Kr. 78:

med koppl.-s ladd ström. U p P g I v s p ä n n i n g. 

men utan pick-up 1 REKVIRERA CIRKULÄR! ko ppl.- sladd 1 

ING ENlaRSFIRMAN ELECTRIC STADSGÄRDEN 22 
STOCKHOLM AVD. P 

.. . annliirkningsviird 

var den·siillsynt goda ljudkvaliteten. 


Effektiv, sellektiv och förnämlig 
är omdömet om TEFAG-appara
ten med inbyggd elektrodynamisk 

högtalare. 

Vi söka k'valificerade !lterförsäljare !l de plat ser, där 
vi förut ej äro representerade. Återförsäljning lämnas 
endast till in regist rerade firmor. Skriv till oss idag! 

En5amförsäljare för Sve rige : 

JOEL OLSSONS ELEKTR. A.-B. 

TEFJtG-RADIO 
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En e nk el ohlnlneter 

varmed Ni själv kan konh'olle,'u 

'lnotstdndsvä 'r dena och skydda 
.,'ör en fö,' öl'eJ'spä,uiinga,'. 

E
tt fel med de mnliga ohmmetrar

na - bortsett från pri set - är att 

skalan inte är linjär, vilket gör att 

avläsningen samtidigt som den blir 


besvärlig i nte blir lika noggrann över hela 
skalan. I »R.adio l.J ews» har nylig n publicerats en 
konstruktion, där ska lproblemet lösts på ett myc
ket I~nkelt sätt, vilket illustrel'a, ' på fig. 1. E gent· 
ligen har konstrukt ionen blott et t enda fel, nämli
gen att den - såsom framgår av biluen - kräver 
två inRtrument, en voltmeter och en mA-meter . 

P rIncipen vid mätningen är den, a t t man gör en 
~ådan ins t.ällning av p tentiometcl'J1 , att milliam· 
peremetern visar 1 mA. Man får då enligt Ohms 
lao' E = I X R (sptinning = s trömstyrka gånger mot· 
sh nd). R blir s tlluuda lika med E genom I och 

.... 1 
Hx = E: · = 1,000 E däl' E är den på voltmetern

1.000 . 
a dästa spänningen . Då \'oltskalan är linjär måste 
ohmskalan också bli det. 

Om voltmeterns mätomr< de, vilket skall vara av
passat efter batteriets 'pä nn ing, är 10 volt, så blir 
alltså det största motst ånd, som kan mätas 10,000 
ohm, men om man ställer in P' 1/ 10 mA i tället 
för 1, så blir det största mätbara motstå ndet 100,000 
ohm, då man nu skall multiplicera m d 10,000 och 
slutlig-en sva ra 10 mA mot en faldor på 100. Mät
omrä(l t blir följak tligen i detta fa ll från 0- 1,000 
- 10,000- 100,000 ohm. 

Appal'uten hal' emell r tid det felet att den krä· 
ver lvi\. mä tinstrument, men denna olägenhet kan 
man u lldg~l genom att använda konstruktionen på 

Fir;. 2. 

Pir;. 1. 

fig. 2, vilken verkar på pl'ecis samma sätt. pännings· 
källan utgöres av tre seriekopplade ficklampsbatte
rier, sälede 3X4,5 = 13,5 volt. 

Låt oss anta att vi skola mäta ett motstånd mel· 
lan 10,000 och 100,0000 ohm. Serie·parallell·skifta· 
ren 'S ~itles då i in översta ställning och potentiorne· 
t ern inställ -.' så, att milliamperemetern visar 0,1 
mA. Så ställes sel'ie·parallellomkastaren i sin ne
dersta. ställning och motståndets värde a Uise. lätt, 
(tå det blir lika med den avlästa spänningen X 
10,000. Milliamperemet ern erkar nämlig n nu som 
v ltIDeter. Om milliamperemeterns inre motstånd är 
r ohm, ger d n med ett motstånd på 10 000 = ri 
ohm (R ) i serie fullt ut. lag för en spä nning på 10 
vol. Enlig l Ohms lag blir nämligen 'crömstyr kan 
10 : 10,000 eller 1 m , för vilken instrument et ger 
fullt u t lag. m den yttre spänningen är t. ex. 2 
\'olt så blir strömmen 2: 10,000 eller 0,2 ID L Volt· 
indelningen sva rar sålunda fullkomligt mot milli· 
amper indelningen. 

Om ett motstånd, som vi skola mäta, ligger mel· 
lan 1,000 och 10,000 ohm, inställes strömmen på 1 mA 
och spänningen skall nu multipliceras med 1,000. 
Inkopplas shunten S, vilken ger till resultat att 
milli,'lmpel'emeterns mät område blir frän 0- 100 mA, 
och inställes på 10 mA, så blir faktorn 100 och det 
störst a mot t änd, som kan mätas, 1,000 ohm, 

Ledningarna måste göras sä korta som 
möj ligt och vara av tjock koppartråd, i varje 
fall till hunten. Omka tar n och strömbry' 
taren för shunten måst e ha r ena kontakt · 
punk ter och gå ganska t rögt med hänsyn till 
överslagsmotstånd som kan ge rätt stora. feL 
P otentiometern kan lämpligen vara på 400 
ohm och milliamperemetern, varav resulta· 
tets noggrannhet beror och som därför måste 
vara av mycket gott fabrikat, skall ge fullt 
utslag fö r 1 mA samt vara försedd med ett 

(For/s . il sid. 294) 
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PRAHNSPOLAR 

och alla övriga 

RADIODELAR 

av god kvalitet 

• 

Återförsäljare erh~lla rabatt 

LÖFQUISTS ELEKTRISKA A.-B. 

Birgerjarlsgatan 23, Stockholm 


Telefon Norr 32000 


MAWECO 
Tillsats till Mavome
tern för växelströms

mätning. 

Maweco V. 
5:2550jlOO/250,500 v. 

Kr. 65:
eller 

5 / 50 / 100 i 250 j 500 fl 000 V. 
Kr. 80:-

Maweco mA. 
5,10/25;50/100/250 mA. 

Kr. 65:-

Maweco A. 
0,5/1/2.5/5/10 A. 

Kr. 76:50 

Mavometern 
Kr. 30:

Obs. I Liten effektförbrukning. 

Begär prospekt från 

Generalagenterna 

BERGMAN & BEVING 
Stockholm 7 

Elektriska Al{tiebolaget Eric Borgström, Malmö, för 
murknaden alla typer av elektrodynamiska högtalare av 
»Magnavo x '» välkända fabrikat. Högtalarna kunna erhållas 
såväl i chassi-form som inbyggda i smakfulla höljen. Den 
ftörsL,l modellen, som t öj en belastning av maximalt 20 watt, 
lir avsedd r ör stora lokaler och utomhusbruk. Den minsta mo
dellen, ~om är avsedd för hembruk, är byggd för en maximal 
belasluing a v omkring 2 watt. Dessa högtalare hava lågohmig 
tals trömsspole och äro försedda med inbyggd transformator 
för anpassning till normala slutrör. 

Vi ha varit i tillnille att prova den minsta modellen och 
fann (len samma ge mycket god ljudkvalitet. 

Radiofabrilwn Luxor, Motala, har för provning tillställt 
oss ett par a v sina nya mottagare föl' sä ~ungen, typerna 
»AWH» och »3W». A 'YR iir en trerörsmo( tagare för växel
ström med kraftpentod som slutrör (C 443 eller RES 364). 
Mottagaren är försedd med inbyggd elekt romagnetisk hög
talare (fabrikat: »BBL Mo I'or» ). Allteunkretsen är induktivt 

kopplad till det ektorns g-allerkrets, och kopplingsgraden är 
variabel, yarige nom mottu.garens selektivitet kan avpassas 
för olika be ho\'. 

3 ,y iir en trerör"lllotta.t;are för växelström, utrustad med 
ett s Leg högfrekvens fö rstärkniug samt kraftpentod som slut
rör (C 44" elll'r R ES 3(4). De tektorn är transformatol'kopp
lad till lutrör et. Dcnnu. mottagare har separat avstämbar 
antennkl'ets ,amt variabel koppling' mellan denna oeh hög
frekven srörets gu.llerkrets, varigenom en banc1filterverkan 
kan erh{tllas. Galle r- och anod kretsarna avs tämmas med 
samma ratt, o~h ga llerlue( , en korrigeras medelst en li ten 
f injnsterino'sknopp pEt. huvudra tten. Rattarna för v1'tglängds
omkoppling och al1LetLl1 a \-stii mning äro placerade pi\. viins t ra 
gaveln av 1å dan, :\Jottagaren har tre viigH.i.ngdsomr>l.den: 185 
-450, 300- 7i)O och 750-2000 meter. 

Det mekaniska och elektri.·ka utförandet hos dessa motta 
gare är förs Uda si gt, Högfw kvensspolarna äro av l1l.gförlust
typ, lindade pu kamspolrör. Vridkondensatorerna äro luft 
isolerade, Rögfrek,enssteget hos »:3 'V» är omsorgsfullt skär
mat. / 

/ 
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Vid provn ing på en medelgod utomhu santenn strax utan
för 'tockholm visade sig båda mottagarna be itta mycket 
goda egenskaper. Redan med »A ,VB» kunde tt flertal ut 
länd ska stationer ;l\"lyssnas pä den inbyggda högtalaren, som 

är av gOll maglleti ~k typ. »3 'V» visade sig vara känsligare 
och ayse\'ärt mem elektiv och mä nga utländska s ta lioner 
kunde m ed mycket goit r esulta t av lyssnas under p, gäende 
Spä nga -\1 tsäncln ing. 

Joel Olssons Eleldl'isl,a A/B, StocldlOlOl, bar föl' provning 
tillsänt oss en högtala re »TEFAG 10;)>>, som är försedd med 
ett modernt, 4o-poligt krn ftsystem. D ensalllIUa visade sig vara 
en goll represenla n t för den elektromagnetiska högtalare
typen ocl1 t; Icle :\' nner lig n s tor belastning. ::lamma firma 

föl' i m,ukn a<1l' n fl e ra olika typer av 'rEFAG ru ncl radiomot
taga r€' , VllUtv et t pa r lw.vn. inbyggd elektrodynamisk !tögta
la r . »l'EF_\G 313» är cn :i-rörs "lixel trörnsmottag,ue med 
ctt hög[rekn.' ll ssteg-, de tektor ocb ett lågfrekvenss t 'g. Pen 
i.ir nt ruslflll med 'rel '(llnken-rör ; så som bögfrekvens- och 
c1 el ek tol'l'iir a n\'iillll <:,s HE 'S J204. Slutröret kan va ra an
tingen k raLr l1e utoL!011 HE S 664d llel' Il' got av r ören RE 3040 
och HE 60·! . Likr ik la rrör lir R E N 2004. F ör att Skydfln lleu
to llen \'id e\'. Urkoflplin l\" a v högtalareu, brytes bärviei auto
m a ti skt "tl'iimllle ll i ill . kä rmgallret. Mottn~are ll är försedd 
ID 'el inbyggd pI kll'odynullli sk högta lare. En extl' fl högtalare 
ka u ä v Il a lls lu ta s ula nfö r apparaten. 

"\ y,; tiirul1in g-en sker m ed en lJnda rat·t·, men P U spak f in
ne f öl' korrektion av a ntennkretsen. övriga kontroller äro en 
ra tt föl' 1\ t.e rkopplin g och en ratt för I' e.l:lel'ing a v IDottagflrPlIs 
selekti vi tet. En ä l's kiltl fines iiI' förek omsten aven in
byggel vågfiilIn., som ha r s in a vs tämn ingsr:1 t t 11lacel',td ä ap
par atens vä llstru sida. Fl 'ra olika inkopplingsmöjJigl1eter 
f ör denna fÖl' pfin na' , yal'igC'llom de n a lltid lwn utnyttjas på 
bäs ta f;litt. Detektorn ,il' omkop pling:sbar föl' galler - eller 
anodlikl'iktning. K ont akt"r f lj r gl':ulll1lofollan. ·lutning fin-

Den nya 
»Teco-Fyran» 
ZR 43/9 TEeo 4 w 
N Ä T A N S L U T E N F Y R A R o R 5

MOTTAGARE FOR VÄXELSTROM 


Distansmottagare för avl yss
ning av de svenska och ut
ländska radioprogrammen. 
Högfrekvens skärmgallerrör 
samt pentodslutrör. Variabel 

selektivkrets. Tre olika våg
längdsområden. Inbyggd 

ljusledningsantenn. Magne
tisering av elektrodynamisk 
högtalare. Enrattsinställning 
med belyst skala. Omkopp
lingsbar för alla nätspän
ningar samt passar för 25 
och 50 perioders ström. 

Kronor 28 0: 

Begär vår rikt illustrerade radioko
tolag so m sändes grati s och franco. 
Endast till Hrr Handlande. 

AKTIEBOLAGET 

TURITZ & CO. 
GÖTEBORG 
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Höstens nyheteräro Gå in för 
försäljningen avinkomna 

Magnavox El ektro 

dynamiska Hög* 
talare 

Priserna lä gre 
* 

än någonsin, kvali Priserna nu knap 
past hogre än fö rteen om möjligt 

goda magne
bättre' tiska 

"'11 AG I\VAVO X 

Monterade i trolitkabinett: 

li kström n:o 318 . Kr. 75:-
Växelström n;o 418 » 115:

Utan kabinett: 

li kström Dynamie n:o 118 Kr. 75:
» » )) 130 » 55:
» » )} 144 » 50;

» » » 143 » lCX}

Växelström Dynamie n;o 218 » 115:
» » » 230 , » 95:
» » » 244 , » 90:

» » » 243 . » 130:

li kström typ Mastodon » 200:-

Magnavox Elektrodynamiska Högtalare användas vid ett stort antalljudfilmsanläggningar där 
som bekant, stora fordringar ställas på naiurtrogen återgivning av såvä l, tal som musik. 

In'.'esse.'utle fl ' e.,/,ö-r s älja-r e e.'hållt< J,å begä.'an 
vå., sp ecial b "Qschy -r, 

ELEKTRISKA A.-B. ERIC BORGST,RÖM, MALMÖ 
Tel , 6921, 6926, 6931, Telegr,-adr,: AMPERE. 
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nas. Inkoppling kun ske fö r fÖljande n iitspänniugar: 110, 127, 
150 och 220 vol t. 

Vi ha provat denna mottaga re pä e n plats belägen et t styc
ke utanför Stockholm. Vid u tlandsrnotta ""ning användes en 
medelg o(] u tomhusanlenn. lIil r vid kunde t t mycket slort 
antal u lländ ka r undrarlio$la t ioner a ,-ly nas P ' högtalaren. 
Särskilt a nmlirk ningsvärd var dcn siillsy nt goda l judkvalite
ten, bä.de vid loka 1- ocb d istansmottagl1illg". F ör mot tagning 
a v de kraftigast s tationerna erfordrad es ingen äterkoppl.i.ng 
och för Lie övriga s tation rna behövde åter kopplingen sä llan 
ökas li ncia ti ll s viingningsgriln sen. K orrigerings:1.llordningen 
fö r a ntennkretsen visade sig y:tra mycket lättskött. Selekti
vitetskontro llen var synnerligen effekt iv. Särskilt ä r att 
mli r ka att en ändring a y dcnsamma ej ändrar instlilIningen 
f ör skala n. 

* 
A.-B. Stern & Stern, S t.ockholm, har i dagarna utsänt sin 

katalog över n a mottaga r e för den stundande . äsongen. 
Sam tliga typer äro förs dda med inbyggd högtalare, vilken 
är placera d hög~t uppe pä mottagarens framsida. Denna ap
pa rattyp är sedan lä nge mycket om tyckt i Amerika och er
b ju ler i lw ostruktionshäoseende stora fördelar. 

Om vi böl'ja med de stiJrs ta a pparaterna, ha vi för t en 
långdis tansmott.agare med högfrekvensför :' Lä rkning och kra ft
llcn tod i slut teget, llled typbeteckningarna L35D och V35D 
fö r likströms- och växclströmsappar a t r na r esp. Denna verk
ligt fö rnä mliga mol tagare är fö r sedd med inbyggd el ek tro
dyn a mi 'k hö"talar c (fabrikat : Di , tz & R it ters »Excello»). 
VlI glängct somrfid et ä r 180- 2,000 m. Selek ti vi tet n kan av
passas fö r olika behov medelst en spakanorcluing. Gen olll en 
paten tsökt OInJroppling a nordning k un viixels t r öm mottagaren 
lätt omkopplas för olika nlitsptinningar : 110, 127, HiO och 
220 volt. Den k nn erhå lla s fö r a ntingen 50 eller 25 periOd r . 
Liks trömstypen finnes endast för 220 vol t. Bäda typerna li ro 
försedda m ed a n lutningskontak ter fö r grammofon-pick-up, 
för m öjliggörande av elektrisk uppspelning av gralllmofon
skivor. Avstiimningsanord n ingen ha r belyst ska la . En ytter
ligare finess ä r en inbyggd vIlgfä lla fö r utes tä ngande av 10
kal slindaren vi d utla nds motragning. Till lIkströmsappa raten 
levereras vid behov e tt tillsat -nät'fil ter, avset t att begagnas 
vid nät som matas med osllad ström fn n kvicksilverlik
rik la re. 

Käs ta modell, L35:11i resp. V35~1, är exakt lika den ovan 
besk ri vna med undantag flir , a tt högtalaren i stället är av 
elektromagnetisk typ, u trustad med ett modernt, 4-poligt 
kraftsystern (»Lclllcorcl» ) samt a tt likströmsapparaten är 
omkopplingsbar fö r olika n iltspä nningar: 110, 120, 150 och 
220 volt. 

Vid den tred je moclellen, L22 resp. V32, a vvika' likströms
och växels tröms typerna f rå n Yllrandra nled avseende pl\. den 
inre k onstruk tionen - t ill det yttre ä ro dc full s tändigt lika. 
Växels tr ömsapparaten \'32 ha r tre rör och motsva rar när
mast f örra å r smodellen V33, men ä r betydligt mera selek t iv 
än denna . K ontakter för grammofonanslutning fi nnas. Om
koppllg ka n ske (ör olika nätspä nningar liksom vid V35D. 
Liks trömsapparuten U~2 är en tv rö rsmottagare med ett in
dir ekt uppvärmt likströmsr ör å om detektor samt pentod
slutrör. D enna speciella lokal rnottagare iir omkopplingsbar 
för följ a nde nä tspänninga r: 110, 120, 150 och 220 volt. 

Det fi naste ba vi sparat t ill sist. Det är en exklusiv rndio
gra mmofon, med lypb teckningarna nGL oeh nGV f ör lik 
ström och viixcl t röm r sp., som i sig innesluter IU ngclistans
mottaguren L35D re p. V35D. Den är u trustad med elpklro
dynamisk ilögtalar och pick-up (»ExcelJo») samt elektrisk 
grammofon l1lo tor. Li kst römslUodellen finnes endast för 220 
volt, under det att växels trömsmodelJen kan omkopplas för 
110, 127, 150 och 220 volt. Den kan erllftllas för antingen 50 
eller 25 perioder. 

Samtliga Slern & Stern -apparater iiro provade ocll god
kända a v Svenska E lekt ri ska Materialkon trolla nstalten och 
·tämplade med ans taltens nya S-märke. ,. 

S\'enska Aktiebolaget Trådlös Telegrafi, Stocl<holm, lwm 
mer med en lleL serIe '1.' e I e f u n k e n-nyheter. Man har gtitt 
in för ett nytt klassificeringssystelll, där varje mottagares 
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typbeteckning direk t ger besked om graden av kiinslighet och 
selektivitet hos mottagaren i fråga. K ä nsligheten uttryckes 
genom an talet rör ocll selektiviteten genom antalet u \7s tiim
baru kretsar. »Te lefunken 340» är siUedes en mottagare med 
3 avsUi mda kretsar och 4 r ör . D n tl'edj siffran a nger bygg
n adssä ttet. U an hnr hiirm d vela t klargöra, att en mottagare, 
hur stor känslighet den än har, ej är m got värd u tan att 
äga en selektivitet , som s tAr i n viss propOl' tion till kä nslig
heten. Detta iir verkligen alltför sant nu för tid en, med sA 
många lu aftiga och tätt liggande r uudradiostation r, som vi 
ha i E uropa. 

En hög grad av selektivitet ernås genom anvä ndande av 
ett s törre anta l a vstämbura k retsar lin vanligt. Den s tör stu 
a pa ra t n, »'1'el funken 340W», har t re ska rpt avs tämda 
h et a r , yarjilmte antennkretsen pä nll.got sätt grovstlimmes 
medels t en fj ärde vridkondenslltOl', om sitter på samma 
ax I ~om de övriga . Två av kretsarna framför högfrekvens
röret bilda till a mma ns ett ba ndfilter - »T. 340W:;. torde 
vara aen för.·tu bandfilte rmottagaren i Sverge - vilk et till
för likrar en god liter givning av de högre modulationsf r ekven
~ertla. t l'Zl ts den högt uppdr ivna selektivi tet n . Till ocb med 
loka lsändaren u testänges effektiv t u tan använda~nr]e av nA
[on v}Lgfä lla. Samtl iga modeller a v »flerkrets) -mottagare ä ro 
utrustade med den nya »auto»-skala n, som närmare beskrives 
på a nnat stä lle i det ta nummer. 

Av 340-typen fi nn s ~iven en liks t rumsmodell, »Telefunken 
340G» , som ä r utrustad med de nya, indirekt uppvärmda lik
strölllsrören , varför den är fullt jämfö rlig m ed växels tröms
mottagar en i f r ' ga om effek tlvit t. Jj'ör växelströmsdrift 
finne än nu en modell a v alU ma Lyp, »Telefunken 341», med 
kra ftslu trör (RE 604 ) samt kon takter fö r u ttagande av m ag
lletiseri n"sström till en elektrodynamisk högtala re. F öl' öv
rigt lir konstrukti onen densanuna Om h »T . 3401V». 

NHstu t yp är en trerör smottagare, »T elefunken 23O:t, m ed 
ett högfrekvenssteg med två skarpt stämda kretsar samt 
de s ll tom separa t antennavs limni ng. Detek torn ii r t ransfor
m a torl<opplad till slutr öret, ti ll killnad frä n typ 340, där 
bit de detek torn och 1::1 HIgfrek vensröret ä r o motståndskopp
la de. Till det y ttre äro bäda typerna n ästan exakt lika. En 
annan t rerÖl'SlUottagare u tan högfrekvensförs tä rkning är »Te
lefunken 33», som redan en längre tid f unni ts på den svenska 
marknaden . Denna typ har anordning för reglering av se
lekti vite ten, . k . ». elekt ionsvlilj are». 

Slutligen ha vi en peci Il typ fö r lokalmottag ning, »Tele
funken 121», som Li r en tv: rörsmottagare med kon takter för 
anSlutning av grammofon-pick-u p. 

,. 

Ingeuiörsfirman Bergman & Beving, Stockholm, gen ral
agent för firman P . Go~ en & C :o i Bayern, som tillverkar 
cet seda n lä nge i Sve rge välkä nda univer a linstrument t 
»Ma vomet rn», har tillsänt o s ett ex mplar aven alldeles 
ny v}ixelströmstillsats till cletta instrument, b nämnd »Ma 
w eco», som möjliggör a nvä ndandet av ~.ravometem även f ör 
' äxels l römsmätni ngar . Ma weco-tillsa tsen fi nnes i tre olika 
typer : ») I aweco V> för spänningsm ä tningar, »?lIa weco .A» 
för ströms ty rkemätni ngar ocil »Maweco m A» för mätn ing av 
lä.!:;r e tr ömstyrkor. Mätom rå dena fö r ,le olika typerna äro 
följ a nde: 

Maweco V I Maweco A I I\Iflweco mA 

I 

Volt 
O -
0 25 

fiO 
0-100 
0 250 
0-5UO 

Amp. 
0 0,5 
0 1,0 
0 2,5 
O-fi,O 
0-10,0 

:\lilliamp. 
0-5 
0-10 
0 25 

50 
100 

0--250 
I 
I 

S{)m syne erbålles med Milweco V och Maweco mA sex 
olika mä tområden för resp. spännings- och strömmätning. 
Ma weco A gel' fem mätom rå den. Strömfö rbrukningen är vid 
spänningsmätuing med fa weco V endast 3 mA. 

Själva utförandet är ynnerligen ä ndamälsenligt, i det till
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Kronophon Electric 

L W 33 L G 33 

Växelström Likström 


Noionsluino voxel- oc[j lik
siromsopporoier m. inbyggd 
[jogiolore. DisionsmoiioQore. 

Omkopplingsbara för olika 
nätspänningarl Effektivaste 
mottagare fö r svenska och 
utländska stationerl Största 
tonvolym med enastående 
lj udrenhetl Utomordentlig 
selektivitet! 

Dagligen erhålla vi de am~ 
plaste lovord för dessa vå~ 
ra utmärkta radioapparaterl 

försäljning av grammofoner, skivor och radio 
märke Husbondens rös! sam! grammofoner märke 
Kronophon. Obs.! Endast engrosförsillj ning . 

11. S. HVTTNERS .4.-11. 
Göteborg Tel. Grupp 70515 

satserna äro försedda med kontakttungor och tillkopplns vid 
Mavometerns övre kontaktsida, så att vid mätning bild a s ett 
enhetligt instrument. 

Vi tro att Mavometern med de nya tillsatserna :Uaweco 
på många häll kommer att bliva lika oumbärlig för viixel· 
strömsmätningar som Mavometern ensam har varit och fort· 
faran de är för likströmsmätllingar. 

Ingeniörsfirman Eledric, StocJdlOlm, har för provning till· 
ställt oss en ny grall1l11ofonmotor av säregen typ l1enclmml 
»Macom». Hela motorn mee! skivtallrik har en höjd :1\' en· 

da s t 32 mm., och elen [ir även avsecld att erslitta den orclinarie 
skivtallriken ]) [1 en grammofon mecl fjiiderverk, yanid denna 
helt ha stigt och lustigt förvancllas till en elektrisk grrunmo
fon. 

En annan }Incom-typ är utrustad mecl pick-up och utgör 

alll 'å ett komplett grammofonlJord, som kan kombinera,,; med 
en fö r ;;r,irk:ne och högta lare för elektrisk uppspelnln "" av 
grarn.mofon.~kivor. 

Vi 1m )J l." ov]; örl i\Iacom-motorn och funnit clensa mma SYll
DPrligen ty., lgllt"l1 de för att vara ay dr'n hastigt gåencle typ n. 
Vi åt erkollln l8 t ill denna illtr e ~ ant a nybet efte r ytterligare 
jJrov. 

Fråga oss om Ni ej är riktigt 

säker. Ett korrekt STal' kan 

Tara Tärt en hel apparat. 

Många av Populär Radios läsare äro ej så noga Dled frå· 
gor och ritningar, som de siinda in. Ibland få vi ett kopp
lingsschema, ritat m ed blli ck pli. ett s tycke omslagspapper, 
eller n å .l;Ta fr flgor, netlskrivna i all ha t med blyerts på 
en liten pappers lapp. Detta försvårar och förclröjer i hög 
grad besvarandet, och vi mås te ofta begära förtydliganden 
från vederbörande. Vi sko1a clär för i for rsiittningen l{omma 
överens om att rita kopplingss r- bemar. snyg-gt och ordent
ligt pii starkt, yit!- och glatt pavp C' 1" (Ich hels l med tillhjälp 
av linjal och passa re. Alln. viil"llen på mots tå nd, kondensato
rer, transformatorer s (l Dl sä ttni l1gst al e tc. skola inskriva s å 
schemat intill resp. delar. n itn in garna böra göras i något så 
när stor skala, cii att eventuell t erforuerliga ändrin gal' 
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J C 

Grammofonmdu§triell1l§ 

~ NlJfheter ~. 

(;T'l ~JI1l10foufil'Jn ornil h~ kommi t loss ur den llödperiod, 

f.,nm man de sellll~ te mauritIe rna kUl1I1iIt kon,lnte rH på skiv
marknaden. Bland de ll~ · h ete l', som vi h a ft tillfiille a lt p1'o,'
~fJela, äro ett flertal il l' mycl;e l h ijg klos, i 11 11 a :n'seenden, 
('ch chir iinn~ I il! odl lfiecl ett par "nkel', S0111 ba u ts ikter ,l tt gr, upp i rekol'(II;ln s. en. 

Jl u~bonde il.~ HuH l:ar f riim,( e l! ny ope r e ttiu ~ pelning av 
(:revillius, Yilkell me·d Sill orkes te r och s ilJa soli~tf'r st å r 
rör e lt pol purri ur »Glalla iinkan». D t iir in k S,lnlins 
IIJoder:J is,'rad" Ulusik, ~Olll här pl'e;;ent rn ~ mel1 i alla fall 
~n fii"biHhad upplaga av den kla ss iska oper E~ ttpn . 0,,11 den 
~om inte yar med u1Icler tips. g l:ll1sdagar [(jr ett kyartssekl,l 
H~clan konsta le rD r med glädje, a tt elen mellan (1et mest 
ha a la, som mall fil t!: Ilöra till leda, lJar högkla~~ iga saker 
uLt bj u du. Även den, som föraklfullt rycker prl axlarnu åt 
:;.i\.nka ns» mesl kiind a melod iN, ml'1 s te tacksamt acceptera 
;:!lgTa av de ml'ludie r , ~om [innus i Gre dlliu .'-;::ld'un, vars 
:lummpr iir Z 20•. 

I ng. llill Söderman ha r g jort en inSju ngning u,' »Köp 
lijiirl a m) lir f illlIen »'rl'öttc Teodor» och [lå anrlra sidan 
ha r mim Spelu, ;:: pe!pmun, SJ) 'la» (X 3(73). Goda ,'ul{er håela 
Ivå, för vllka r eSlw ktil'e Ilul in. Jjillngll llg och 'Va rD S' svurit. 
I ngalill Söderman gur Köp hjärtall» lJå pricken utan all 
iicklig SChtimcutaIi[pl, SOlO det hiil' ~ kull e vara Sfl hitt att 
förfalla till. 

En p:o cl elan~ . ki\'ll iir »Julle t iille is lo Yl' time» Odl »Lights 
,f Parb;» (B 602:~) . som ' pel ll~ u,' Xe w ~lay/';Jir-orke s te rn, 

"ilken tidigare Ilar et( s ta cl gTll ;(ol t ryk l e. 

k Ullna göra,' 1't dc ·amma. Ritll ingal'na kunna göra.' i blyerts, 
t u!;ch eller bliicl;: . L ilms[l hijra f l' itgOl'llD s kriv <l • s nygg t och 
ordentligt m ed bHick ]lil eucl a t< 1: ('ua Sielll11 av papperet (ej på 
r itningen), o 'h yarje fr :9ga num re ra . . Den fr1i.ga nde bör 
s jii lv taga en I, opia ay el iosii ntltl fr ' ga ma. Uppgiv namnet 
pli den fö!jc!:t kU l1 st r nktionsheskri ulingen och j vilket Jlum
me r (11'11 I'ad !: ill fi iru . 

. ' 11 iiI' det na l l'lr li p; t y i ~ iute- meningen n tt tl t behöver göras 
nå gnl Iwnst,·erk :J , . l'll~ koppli ngsse ll ema , utaJl hunld sakcn 
lir ba ra all oH Lli r on] elllligt och tydligt och att ,ar och 
en gör så gott ha n kan. 

I'lL!l:rUlJc! a,' det nIHmr r iilw(le illtres><e t för Populär Radios 
Frfl genvdelnin g kOl11n1l'r c1 f' nll ll t. v . att hållas öppen för 
telefon ((j rfr:l g llin gar i regel va rje (lag kl. 6--7 e. m. per 
telefon V. 72 [j . F öl' personli ga be~ (j]{ onsdagar kl. 6--7 och 
löl'da g~ r kl. ii e. lll. ('Tf'l. N . 33443 ). Endast kortare fö~'

f n "'ninga r beiivaras per te lefou. <rågar i övrigt ,iel per
son lig, besök o\1>;t! a gn r och IÖrelagar. 

F J:ån och med den Ii) oklober komma ,j fl tt ytterligare ut
vidga frågeal'clelniugell, , arom närmare "kall meddelas i 
niistkommande nummer ay tidskriften. 

»Amatur 1931») torde inslinda llamn oell adl'e~s, (][l fr å
!!u n är alltför omfntt[l!J(le fÖl' att kunna besvara::; på fråge
s idan. 

REDAKTIONE:\'. 

Säg a t t 

POPUL ÄR RA D I O 
rel,onl1nentlerat det! 

Bättre plats 

I.ögre lön 
blir resultatet av en hermodskurs. Använd 
därför Edra lediga stunder till studier hos 
Hermods ! T usenta ls personer ha gjort det 
och gått fram åt. Gör så även N i! Börj a 
genast! Hermods undervisar bland annat 

Svenska Bokföring Studentkurser 

Tyska Stenografi Rea I.skolekurser 

Engelska Maskinskrivning Bygg nadsteknik 

Franska H an de Isko rres po ndens Elektroteknik 

Spanska Teckning och målning Maskinteknik 

Ryska 
~ ~ - - ~ 

lantbrukskurser Inträdeskurser 

Modern undervisning! Låga avgifter! j 

Begär prospekt! .; ,~ _. _-- . .. .. __.~ 
iS lott s g a ta n 18HERMODS. 
 Malmö 

Delar och Satser 
till alla 

Po p ulär Radio 

förekommande 
konstruktions~ 

beskri v ningar 

er håll er N i 
sn a b bast 

från 

Aktiebolaget 

Ingeniörsfirrnan Therrna 

STOCKHOLM 


Kat alog mot 50 öre (frimärken, 

helst mind r e valörer mottagas) 



294 

Raie da Costa presenterar ett nytt potpurri, »Erik Charell's 
Whit H orse Inn» och »The :\I1l\iona ire Kid» (B 3878). En 
l'iano ~kiva i kla m d da Cos tas tidigare. 

Sl ulli g n en U'olke ndel'". on-skiva, som upptar l>H,or 
~knld jeg kun de glemme Dej» oel! »Irmelin Rose» (X 3775). 
Jl et \'o re oriitt a tt s ä ga , a t t den iir i su mma förnä mliga klass 
)';011 1 r1 fles ta av s :J. ngar en Udi!-':a rc s a ker , men den för
e \'arar gott sin pIat i bitJlioleket. 

O(1!5vn ha r kommi t med en Sv n-Olof Su ndbe rg-in j ungning 
11\- »Köp hjärta n» och »Om jag hade rOi-;on> ( A 162965). 
J<:n jä,nföresle med Ingalill Söderman: »Köp hj iir tun» ställer 
f'ven-OloI Sandberg I~LUg t i skuggau. Eger~ l:J.ms orkester 
skiljer s i::; emellert id förnämli gt frå n sin uppgift. 

Ytterligare en Sven-Olof :5andberg-insjungning är »Hjärta t 
gr:'i ten oeh »Tabu» (SA. 1620 ). 

Jularbo-kvartetten ~varar fö r ) 0 , om lördag kväll» och 
»Sitt . t ill i lJ1i.teU» (\. 1G:.!837) , en skiva som säkert tack
;amt nnammas av den som öw;ka r in te alltför modern dans
r.1Us ik Den ligger väl uppe på det omrt det. 

Till da nsm usiken hör också W iener Bolleme-orkesterns in
:;pelning' el v »'1'raum Walzer» oeh })Walz Bleue» (O 2965). 

Dajos Bela har sitt namn I){'\. tVt ::;kivor, den na mcra 
lJOpul;ir och den c.nura cn opern sa k . »~rädel au Spanien, 
ich lielJ' dich» och »Neapolitan is he Nächte» (O 11482) är 
ett go tt nyförvärv till fön lle t av populärmusik. »Samson 
und Da lia» (O 11455) ger elt väl yalt potpurri ur Saint
Saell: opera. 

F riJol[ Rhudins pratsk in l beler >lios tandläkaren» och 
>, 1 s kanscn» (A 162838). Han ha r gjo r t den tillsamman med 
Gösta Lycke, vilk"n äVf'n l' t1l.1' ' om f örf a ttare_ Den förs ta 
(j elelI kall JUan gott va ra u lan, medan »1 ska nsen» li gger 
bland (len bättre hälfteli av Rl l ucli n~ sa ker . 

Odeull har Slutligen kOIllmi L p {l id en a U på samma skiva 
, ligga in flera parallella :'S pä r. »D1' i 1I1u iks tticke zur Wahl» 
(O 11493) upptm' inte mindre ä n sex s makbitar pä olika 
>'l ags mu sik, där det bör f inn as nå got för alla. Den s kivan 
bar man o;illdligt mycket ni ije il\', och den rekommenderas 
a bsol u t tu: inkÖp av alla gra mm ol'onägare. 

Håktä 6. 

EN ENKEL OHi\DIE'rER. 
(Fort s. fr å n sid. 267.) 

löst slnmtmotstålHl till 0--100 mA och ett löst seriemotstånd 
för spänningar till 10 volt. 

ApPHraLen kan, siidan den be~kri\'(~s här, mäta motstånd 
fn fl C"irka 50 till 100,000 ohm. Oro man har mera använd
ning för mätning a v mindre motstå nd (friln 0,5 till 10,000 
ohm) - \'lIket kan ha sitt in t re. se om man t. ex . skall 
bygga en nätmottagare för Iik"t r öm - så behöver man 
1J10tt lindra litet på konstruk t ionen i nlighet med vad som 
1,;\rneöan omtalas. 

Niir man byter ut de tre 4,5 volts batterierna mot ett 
1,5 volts och samtidigt ~indrar milliampe remeterns serie
motsland R så att den högsta miitba ra spä nningen blir 1 

TILLVERKARE: 

SANDER & JANZEN 
Sonnenburger Strasse 10 


Berlin N 58 


POPULÄR HADIO 

volt, :;:å blir mätområdet 5-10,000 ohm, då motståndet är 
lika med E X 100, 1,000 eller 10,000 allteftersom man stäl
ler in på lO, 1 eller 0,1 mA. Genom att samtidigt ta med 100 
mA får man ett om rå d frå n 0,5 till 10,000 ohm. Det läg
s ta området blir f rå n 0,5 t ill 10 ohm, då man här skall mul
tiplicera meJ blott 1 . Det är inte absolut nödvändigt, att 
man f.ör potentiometern motstä nd mindre, men det gör 
iliställningen lät ta re. Om man önskar det och samtid igt är 
litet händig kan man relativt lätt tillverka ett 30-40 ohms 
glödmotst:'ind. 

Har man um'ändning för hela området 0,5-100,000 ohm 
så kan man upnii detta med hjälp aven omkastare. Större 
motstånd än 100,000 ohm kunna mätas endas t genom att man 
ökar batterispänningen över 13,5 volt. Sätter man den till 
100 volt S<l blir 1 megohm maximum. 

Man bör a lltid börja med potentiometrarna i nedersta 
s tiillningen f ör att in te riskera att milliarnperemetern för

töres. Vidare måste man vara fö rsiktig vid inställningen 
pil. 1 m..-\., eventuellt 100 rnA. Slutligen måste man alltid 
komma ihå g ntt a vlägsna förbindelsen med spänningskällan, 
nä r man ii r färdig med mätningen. 

DE ULTRAKORTA. _ . 
(F o r ts. från sid. 273.) 

Slutligen kola vi här ock, beröra den s tora fördel, som 
de ultr a korta vå go rna uppvisa när det gäller televisions
tekniken . 

När ma n sii n tl e r le, a nde bilder (televi ion) skall man över
föra elektri k energi ( t. ex. radiovägor) , som varierar i 
~tyrka precis analog med belYSningen av bildens enstaka 
punkter. I,ik om när det är fråga om vanliga levande bil
(]er , ä nder man också bär stillastående bilder, vilka emel
lertid följa så snabbt pä varandra (Cirka 10 i sekunden), 
att ögat inte hinner uppfatta den enskilda bilden, uta n man 
tror s ig se en kontinuerlig rörelse. 

Om man nu tänker sig en bild uppdelad i 1.000 bild· · 
punkter och 10 bilder sändas pr sekund, så skall a lltså den 
u tsiinda elek t riska energin varieras 10.000 gå nger i sekun
c1en, och ändå ii I' det ganska otydliga bilder som man får 
genom denna uppdelning. 

Om energin sändes t. ex. som radiovågor med frekvensen 
1.000.000 (vå gUingd 300 meter), så utbreder sig den modu
lerade vågcn och lägger beslag pil. alla frekvenser mellan 
1.010.000 och 990.000, varigenom säl und a andra sta tioner 
inom detta område bli störda. Om man däl'emot går upp 
till sändarfrekvenser på 100 miljoner (våglängd 3 meter), 
S' utbrede.r sig visserligen även denna frekvens med 10.000 
period r åt b:l da tänen, vilket dock procentuellt är blott 
en hundradedel av utbredningen i första fallet. 

På dessa korta vågor finn det sålunda plats för en massa 
radiostationer, vilka kunna arbe ta utan att ömsesidigt störa 
,arandra, ä ven om varje station lägger beslag pä ett s tort 
frekvensområde. Man har därför här möjlighet att sända 
100.000 eller ännu flera bildpunkter i sekunden, varigenom 
man kan fil bilderna långt skarpare och mera detaljerade. 

SAJA -MOTORN 

är idealmotorn för grammofoner och 
radiogra m mofoner - 3 års garanti 

GENERALAGENT: 

A.-B. BROMAN & HELLDEN 
Mästersamuelsgatan 57, STOCKHOLM 

Radio- och grammofontlllbehtir av alla slag 

Nordisk Rotogravyr, Stockholm 1931 
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VI TILLV ERKA 

Nät

Transformatorer 


Lågfrekvens

Transformatorer 


Drosslar 

I varje önskat utförande. 


Oövertr äf fad kvalitet. 


Infordra a nbud . 


AKTIEBOLAGET 

SVENSKA ELEKTROMAGNETER 
ÄMÄL 

TROL T eller 

TROLITAX 
l sv art U er kulört utföra nd e 

P R OFILER 


R U R ell e r STAV 

av 

TROLIT 

för radioändamål 


B AST OC H B ILLIG AST 

ENGROS 

A KTIEBOLAGET 

S VE SK · S CHWEIZISKA HANDELSKOMPANIET 
Kl ara o r ra Kyrkoga tan 34 - Stockholm 


Tel efon"" 16800 . 168 14. 16815 


l detalj bos : 


TELEFON A.·B. L. M. ERICSSON 
Södra K u ngs lorne t - Ut61ä ll oingeo - S t o c k b o l m 

Spo la r 
ti ll '!'k:irm,::.ll1 crrilr . 

\· .\g:I/i nt!d~l'mr.\Jc 

190-'80 m. och 
S00-~300 m. 

pr S,l t" 2 st . 

Kr. 8 .50 

VAG I.. \~ GDS. 

O ;""' .\ ~TA KF 

Kr. 3 .50 

Detek. 
tor spol e 

\'.5g lä ngdso mrSdc 
200-2000 m. 

Kc-Il~truer" d enligt 
lågfö rlu.s tp ri n c-ip~ n 

d.l rför sto r .. ign,l l
s tyrka cch .sele k

tiv itd. 

Pris p r sty ck 

Kr. 5. 
f) i .:t ~r.,m medföljer 


SI' ECIAI.· 
OM KASTARE 

Kr. 3. -

SpeciaItra n sforma. 
tor för 

skärmgallerrör. 
Beräk nad för mo ttaga re meJ 
tlcr~ h Öl?'frc k \'en .sst~ g och föJ' 
s Jrnrnankopp lJd e ko nden s,L'" 

tortt. V,'glå n gdsorr), (ådc 
200-2000 m . 

I~ ri s pr st yck 

K r . 6 . 
Di Jgr.lm medfoljer_ 

V~i.g längdsom k"st.\re 

K r. 5,

v. PRAH N 
T eglr..l .lrt:hstr. +. Köpenhamn 

Vi levere ra från rikh altigt lager i Stockholm: 

Kondensatorer, Skjutmotstånd, 
O m formar e för fö r stärkareanläggningar. 

R a d ioackumulatorer, 
Laddn ingsapparater, 

Platinitekristaller , 
Grammofonmotorer. 

Graham Brothers, Stockholm 
l\adio k J t;l logen. RH l ~, ?m fat t.:mde div e r ~ ~ rör och delar som utfö r s ~1 1jas till 
y t tt: r st l ttgJ prl ~C'r , tlUsandes ..d Ia a m.1.tö rer gra ti s och ~ran ko p j begär.:ln. 

TYP. H Dr. 1. Bom ull 

AUTOMATI SK A 
SPOLLINDNINGS. 

MASKINER 

fö r spolar av al la slag 
med au toma tisk pap' 

pers> eller kors vis 
garn ins lag. 

Froitzheim &. Rudert 
M a.kiofa bdk • Anl. 1890 

BE RLIN' WEISSENSEE 
L angh anss l r.126-1Jl 
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BASA 

LORENI 
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. 
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