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FRÅN REDAKTIONEN 

En modern 
trerörsmottagare för " äxelström beskri"es i detta 
nummer. Den ~ir utrustad med banclfilrer och va
dabel-my-rör, varför selektiviteten är nLycket god. 
Denna konstruktion ersät tel' IIU de tidi ~are publi
cerade »Vidundel·tream> och »4---31» ol :h är \'ida 
överliigsen båda dessa kon·strUiktioner. 

Beträffande slutrör till »Växelströmstrean», som 
den nya mottagaren kallas, har helD!byggarell full 
,·alfribet. Slutröret kan alltså väljas efter deu ljud
styrka, som fOI·dras. Nätaggregatet måste Dimen
sioneras efter den totala strömföl"bruklLiugen, ocb 
Populär Radio stål' gärna till t.jänst lDed anv is
ningar härför. 

Bland övriga artiklar i detta nummel kan näm
nas en om elektriska grammofondosor ,1" olika typ 
samt en om modernisering av mottagare. En annan 
artik(!l ger anl' isningar för spolkonstru1(tion "id 
detektol'ffio ttagare. 

I dagarna bar utkommit del II al' AlOutörband
boken ocb föreligger densamma i a llE. boklådor, 
hos tidskriftsförsäljare ocb direkt från vår exp(! 
diti on . Vi uppmana alla våra läsare att skaffa sig 
denna ur alla synpunkter värdefulla handledning. 
Den kostar pr del kr. 1: 50. 

Popu:är Radio. 

EFT ERTRYCK AV ARTIKLAR HELT ELLER DELVIS UTAN ANGIVANDE AV KALLAN FORBJUDET 

RADIO A~eD.llOEWE Typ El 205 
Trestegs molfagare för vöxelström, amkopplingsbar, inbyggd höglalare, bolyst skala med 

B e rl i n s 
slalionsnamn, graderad antennkopplingsskala ; 

Europamottagning 
inbyggd v6gfälla, gromm Jfonanslutning. 

PrIs med .ilr Kr. 210:

stora radiomässas 

schlager 
Typ Super 32 för kortvdg 19-50 m. samt radiovdg 201)-2000 m. 
Sex krelsar med 2 bandfliter. Knivskarp inslällning upptill. 4,5 kiloherl~ a"t6nd. Enralfs
betjäning. Belyst, Iredelad stor skala. Automatisk volymkontroll . Självve 'kande fading 

n u Sverge uljämning genom särskilt rär . 
pentod. Grammafonanslulning . 

Tonbländare. Inbyggd elektrodynamisk 
För växelsiröm; omkopplingsbar. 

hcgtalare. Kraft 

Världsmottagning Pris med rilr Kr. 525:

Prospekt och narmare Igeldamsgatan 22 
upplysnIngar lamnas av LOEWE RADIO A.-B. STHLMTelefon: K. 7670 
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Vår Nya Höstkatalog 

innehåller en mängd nyheter i såväl a pparater som material! 

Nya typer högtalare och chassis • Avstäm

ningsspolar och HF-transformatorer . »NSF» 

elektrolytkondensatorer . Trådlindade mot

stånd 3-65 watt Störningsskydd i ett 

flertal typer • Omformare för radio från 

60-750 watt med inbyggda störningsfilter 

Nya instrument för radio m. m. 

BEGÄR VÅR KATALOG SOM SÄNDES GRATIS OCH FRANKO 

ELEKTRI SKA AKTI EBOLAG ET S KA N D I A 
Malmö - Göteborg - Wäxjö - Karlstad STOCKHOLM Gävle - Sundsvall - Ostersund - Umeå 

TOROTOR Mammut Trumskala är avsedd för Torotor typ L. 
Den har våglängderna direkt avsatta på skalan och inställbara visare 

för såväl korta som långa vågor. 

TOROTOR Kondensatorn typ L 
är byggd speciellt för avstämning av 
flera kretsar. Logaritmisk kurva. Pa< 
tenterad hjälpkondensator på varje 
kondensator. Uppslitsade rotorplattor 

för reglering av kurvformen. 

TOROTOR Mikroskala Typ C 
utan belysning Kr. 4.

Generalagent: Max Johnsen & Co. A.3B., Regeringsgatan 20, Stockholm. Telefon 18169. 
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Rundradions lO-årsjubileum 
Jubileet celebreras med en radioutställning i Stockholm 

D
et är nu tio år sedan den första rundra· 
dioutsändningen ägde rum i Sverge. Det 
var alltså 1922] då Telegrafverkets under· 
visningsanstalt anordnade en serie prov· 

sändningar. Det fanns inte så många som lyssnade 
på den tiden; ett fåtal mottagare voro utplacerade 
på olika ställen i Stockholm. Allmänheten hade även 
tillfälle att få ta del av det nya underverket. 

Så började den stora amatörverksamheten. Man 
byggde kristallmottagare och enrörsmottagare] fast
än rören i början voro dyra och slukade förskräck
ligt mycket ström. Det var emellertid lättare att 
höra tidssignalerna från Eiffeltornet än de stock· 
holmska utsändningarna] åtminstone på de första 
apparaterna. Riktig fart på byggandet blev det 
först] då lågtemperaturrören kommo i marknaden. 
Dessa drogo så litet ström] att glödtråden kunde 
matas från ett ficklampsbatteri. 

Snart kom man så långt] att man kunde höra även 
utländska rundradiostationer. Med en superregene· 
rativ enrörsmottagare tog ma n in England på hög
talare] d. v. s. med hörlurarna på bordet, som det 
hette på den tiden. Höjdpunkten nåddes] då man 
några år senare tog in Amerika på en sexrörsmot· 
tagare. 

Sedan dess har mottagartekniken 11tvecklats oer· 
hört. Ännu ha vi dock mycket nyt t att vänta. Vis
serligen stå de kommersiella mottagarna nu på en 
mycket hög ståndpunkt i fråga om telmisk fulländ· 
ning] men de äro långt ifrån fullkomliga. Bara en 

sållan sak som att man ej kunnat få bukt med stör
ningarna] vilka helst borde elimineras genom nå· 
gon anordning på själva mottagaren. Men detta är 
för visso det största pr oblemet. 

För att celebrera lO-årsjubileet av rundradions 
tillkomst i vårt land anordnas aven av de stora dag· 
liga tidningarna i Stockholm en radioutställning. 1 
denna m dverka Radiointressentförbundet] Tekniska 
museet och Telegrafverket. Kommissarie för utställ
l1ingen blir kapten Paul Isberg. Telegrafverkets ut· 
ställning omhänderhas av byråingenjör E. Malm· 
gren. För den tekniskt·historiska avdelningen svarar 
Tekniska museet · chef, intendenten T. Althin] samt 
löjtnant E. Christel1. 

Utställningen kommer att bjuda på en mångfald 
sevärdheter. Från Tekniska museet kommer en hel 
rad mottagare] från de allra fö rsta primitiva kristall· 
mottagarna] till de senare årens raffinerade amatör
apparater. Att även de hypermodernaste kommer
siella mottagarna komma med] för detta svara ra· 
diofirmorna] som komma med sina allra senaste mo
deller. Telegrafvel'kets utställning möjliggör även 
för besökarna att få en inblick i hur rundradiosta· 
tionen är anordnad. 

En del anordningar vIsas i full verksamhet] bL 
a. ryktas det något om ljudfilm och automat,motta
gare. Utställningen öppnas den 11 november i en 
för ändamålet synnerligen lämplig lokal i Sydbanks
huset vid Norrmalmstorg-. Vi återkomma i nästa 
nummer med utförligare uppgifter. 
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Tips för amatören 

Autotone-spolar till enkla detektormottagare. 
Tolerans vid fasta kondensatorer och motstånd. 

Fig, 1. KOJ1struktionsl'itn'il1g 
till spolar av lågförllisttyp. 
Den p,-imära spolen (mäTkt 
»PRrJl.») kan använd,as till 
avs.tä mningsspole i en detel,;
tOl'l1lfJttagare, DB dubbel bom
ullspIumen, DS dub belt silkes
spunnen trrld, Presspanen är 
i form av en smal st'rimla pa 
varje kWIn, Alla mått i 111m. 

~ 

G F
I-. 

~;I I 

SEK 
1'17 

57.:) \ 5 1 19 1 19
' 

(371.5C ~~ I If 
d 

!"" "!:"1~_ ..... 1PRIM. n..M,35 ~ ~76 

H~ ~~ -
K:~Eh!~ ,J 

2 V 0,2 OS 

50 V 0,7 DB 

E o c 

V 
i ha mottagit ett antal förfrågningar an
gående spolar till enkla detektormotta
gare. Am,atörerna ha insett möjligheten 

, a \' att dri\'a upp dessa mottagares i van· 
liga fall alltför ringa känslighet och selektivitet ge
nom användande aven avstämning pole med små 
förluster, vilken då måste avstämmas med en luft· 
isolerad uidkondensator av god kvalitet. I själva 
spolen erhålles alltid en Yiss förstärkning av den 
inkommande signalen, och denna förstärkning blir 
allt större, ju mindre förlusterna i spolen äro. Med 
öltad förstärkning i spolen följer också ökad selek
tivitet, varför man vinner två goda saker genom att 
göra spolen uättre. Att ljudkvaliteten samtidigt blir 
sämre behöva vi ej längre fästa något avseende vid, 
ty genom användning avett tonkorrektionsfilter i 
lågfrekvensförstärkaren, d. v. s. efter detektorn, är 
det möjligt att helt undgå den försämring i ljud
kvaliteten, 80m en mycket selektiv spole skulle med· 
föra, Ibla nd får man kanske då utöka mottagaren 
med ännu ett förstärkningssteg på lågfrekvenssidan, 
för så Yitt man ej har möjlighet att utbyta ett mot
ståndskopplat ,steg mot ett transformatorkopplat 
och därigenom vinna den erforderliga förstärknings
ökningen. Tonkorrektionen går nämligen så till, att 
man för att fä fra.m de försvagade höga tonfrekven
serna försvagar ä"en de låga och mellanfrekvenser

na, varigenom balansen mellan de höga, de låga och 
mellanfrekvenserna återställes. Detta resulterar 
en total försvagning av ljudet, vilket förklarar be· 
hovet av ökad förstärkning på lågfrekvenssidan, så 
snart tonkorrektion införes. Vad man vinner är 
emellertid en naturtrogen återgivning. Musikinstru
menten återfå sin individuella klangfärg och talet 
blir lättförståeligt. 

Specialdelar för mottagare med tonkorrektion. 
•~ven på den svenska marknaden torde, enligt vad 

vi erfar·it, speciella tonkorrektionstransformatorer, 
avsedda för amatörbyggda mottagare, inom kort bli
va tillgängliga. Dessa transformatorer hava ett hög
re o:msättningstal än de normala Hl.gfrekvenstrans· 
formatorerna, varför den ovan omnämnda totala 
ljudförsvagningen till stor del kompenseras. 

En annan detalj av ganska stor betydelse är av
stämningsratten. De vanliga mikroskalorna med en 
utväxling av c:a 1: 10 medgiva ej en tillräckligt 
noggrann inställning vid en mottagare av här ovan 
berört slag. En utväxling av omkring 1: 50 borde 
vara ungefär lagom. Fininställningsanordningen 
måste obetingat vara glappfri. Vidare bör kondensa
torn kUllna n-idas direkt med en särskild ratt, kOll
centrisk med fininställningsratten. 

I fig. 1 återfinnes en konstruktionsritning till de 
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båda i Autotone-mottagaren använda spolarna, vilka 
äro av lägförlusttyp. De äro lindade på kamspolrör 
med sex höga, släta kammar och hava en största 
diameter av 76 mim. (Spolrör med låga, naggade 
kam,mar äro mindre lämpliga i detta fall.) 

De.ssa två spolar bildade tillsamman med en 2
gangkondensator två mycket löst kopplade kretsar, 
vilka gå vo Autotone-mottagaren större selektivitet 
än en normal trerörsmottagares med ett högfrekvens
steg. Emellertid kan den primära spolen modifieras, 
så att den blir användbar till en detektormotta
gare med en enda avstämd krets. Antennspolen på 
3 X 6 varv plus en tredjedel av långvågslindningen 
kan vara som den är; antennen anslutes till A ge
nom en variabel (luftisolerad) kondensator på ett 
par hundra cm, vilken vid minskning ökar selekti
viteten och även med fördel kan användas som vo
lymkontroll vid loka lmottagning. Gallerkretsens 
spole på 50 varv plus 3X43 varv utföres enligt rit
ningen. Kontakten C anslutes till gallerkondensa
torn samt t ill statorn på avstiImningskolldensatorn. 
Kontakterna B och D kortslutas båda till jord vid 
mottagning på det lägre våglängdsområdet. En god 
omkopplare måste användas härför. Kontakten E 

. är spolens jordände. 
Så var det äterkopplingsspolen . Denna lindas an

tingen utanpå spolröret, strax nedanför kontakten 
B (mellan denna och långvågsspolen) , eller också 
lindas den på ett särskilt per tinaxrör, som sedan 
placeras inuti kamspolröret på sådant sätt, att åter
kopplingslindningen kommer på samma höjd. Varv
talet måste utprovas; man kan börja med några tio
tal varv (tråd 0,2 mm DS) och öka (lämpligt med 
uttag), till dess å t erkopplingen blir tillfredsställan· 
de på båda våglängdsomrtldena. En variabel kon
densator på c:a 500 cm eller en differentialkon
densator på c:a 2 X 500 cm (glappfri, d. v. s. med 
ordentligt lagrad rotor) kan användas för återkopp
lingsregleringen. 

Ovanstående kan kanske tjäna som uppslag till 
självständiga experiment. Själva äro vi mycket in
tresserade av att få taga del av resultaten med 
mottagare, byggda enligt de ovan anförda rikt
linjerna, och om svårigheter skulle yppa sig, 
stå vi gärna till tjänst med råd och anvis
ningar. 

V ä.rden på kondensatorer och motstånd. 

Ofta är det ej nödvändigt att använda exakt de 
värden på blockkondensatorer och motstånd, som äro 
angivna under kopplingsschemat i konstrnktionsbe
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skrivningarna. Vi skola här angiva, hur mycket dessa 
få avvika i olika fall, utan att resultatet försämras. 

De små seriekondensatorerna i antennen är det ej 
så noga med, blott man har några stycken olika att 
välja på, t. ex. en på 90 eller 100 cm, en på 150 eller 
200 Cm o. s. v. Är selektiviteten d~tlig, provar man 
helt enkelt .med en mindre kondensator. 

Detek torns gallerkondensator är för vanlig de
tektor 200-300 cm med gallerläcka 1-2 megohm, 
för kraftdetektor 90-100 cm med gallerIäcka 0,1
0,5 megohm. I sista fallet blir ljudkvaliteten bä t 
med 0,1 megohm men känsligheten störst med 0,5 
megohm. Ibland användes ända upp till 1 megohm, 
varvid fås ännu större känslighet men ytterligare 
försämrad lj udkvali tet. 

Den fasta kondensatorn mellan detektorns anod 
och jord, som vid användning aven differentialkon
densator för återkopplingen ibland helt ersättes av 
denna, är till sin storlek bl. a. beroende av om de
tektom är transformatol'- eller motståndskopplad 
och i senare fallet av anodmotståndets storlek. Ju 
större anodmotst i:'tndet ~ir, desto mindre kapacitet 
kan tilhltas mellan anod och jord. En alltför stor 
kondensator medför en försämring av ljudkvaliteten 
(alltför mörk klangfärg). Det är ju lätt a tt utprO\'a 
denna sak. 

Gallerkondensatorn vid motstånd koppling, är be
roende av gallermotståndets (»gallerläckans») stor
lek. Vid ett gallermotsHmd på 1 megohm bör gal
lerkondensatorn absolut ej vara mindre än 4.500 cm 
(5.000 uuF), gärna något större eller dubbelt så 
stor - utom vid slutrörets galler, där det angh"na 
värdet är lagom. Vid föregående rörs galler kan 
o·allerkonden atorn ha samma värde, om gallermot-o . 
ståndet ökas till 2 megohm. 

En sak av stor betydelse vid amatörbyggda mot
tagare är sättet för deras montering och sa'Illman
bygglJing. Alla delar, som direkt höra till mottaga
ren, böra sammanföras på ett chassi, som lätt kan 
dragas eller lyftas ut ur apparatlådan. I den senare 
göras blott hål eller urtagningar för rattar, kon
densatoraxlar etc . Variabla kondensatorer o. dyl. 
böra ej monteras på själva lådväggen eller på pa
neler, som ej följa med ut, då chassiet lyftes bort, 
ty i så fall måste man ju vid ett eventuellt fel, som 
fordrar en undersökning av mottagaren, klippa av 
kopplingstrådarna till dessa kondensatorer, därefter 
plocka ut dem på nytt till chassiet, ev. montera dem 
på en tillfällig panelo. s. v. Detta blir alltid en Imyc
ket besvärlig och tidsödande procedur. 



294 POPULÄR RADIO 

Jordantennen 
En an te nntyp, som uppges reducera de atmosfäriska 
störni ngarna. Är tidigare känd i Amerika och påstås 
d är ha fått en viss utbredning. 

J
oruantennen u tgöl'es aven isolerad lednings
t råd, vilken. ~iI' nedgr iivd ett litet stycke un
der jord ·t an. F r ån ena änden eller från 
mittpllukten as denna tråd för en likaledes 

isolerad och dessutom skäl'luad ledning upp till mot
taga rens antennkontakt. Jordkontakten på motta
gal'en är p~ vanligt sätt förbunden med jord, t . ex. 
ansluten till ett vattenledningsrör eller ännu bättre 
till en i jorden nedgrävd metallplåt. 

Denna antenntyp har vissa nackdelar. Så t. ex. 
är mottagningsförmägan avsevärt sämre än hos en 
antenn av vanlig typ, vilket vid en mottagare med 
ej allt för stor känslighet spelar en betydande roll. 
Vidare kan den ej anordnas var som helst, utan man 
måste ha möjlighet att gräva sig ned ett stycke i 
jorden på en längd av något tiotal meter. Slutligen 
fordras en mycket omsorgsfull i olering av anten
nen, om resultatet skall bli va tillfredsställande. 

I fig. 1 visas schematiskt, hur en jordantenn lämp
ligen anordnas. Som synes bör själva antenntråden 
helst ligga under eller i grundvattnets yta. Om den
na tråd i enklaste fall, t. ex. 'för tillfällig avprov
ning av antenntypen, utgöres av en kabel med tjock 
gummiisolering, får man se till att i olationen även 
blir fullgod vid kabelns ändar, vilket är antytt i fi

.J ord
SkUI"DlrÖr ledning 

Ledning' 

i\ntenn ,Jordyta 

Grund
.,.Iltten 

'" Isolation 

F'i,g, 1. Schema ti sk bi.ld av jordantennen. Den lodräta delen, 
»nedledninllen», är skärmad, däl'e-mot ej den horisontella 

delen, BOm Iltgör själva antenne-n. 

guren. Från ena änden föres »nedledningen» genom 
ett jordat metallrör upp till mottagarens jordkläm
ma. Isolationen mellan ledning och rör måste vara 
god. J ordningen kan ske medelst en nedgrävd, icke 
isolerad metallplåt med stor yta. Själva mottaga
ren kan jordas på samma sätt. 

För att skydda själva antenntråden mot fuktig
het kan man inlägga densamma i cementrör eller 
liknande med liten diameter, såsom visas i vignett
bilden. 

Avståndet mellan antennen och den med mottaga
rens jordklämma (E i fig. 1) förbundna metallplå
ten får ej vara alltför litet, ty då blir antennens 
effektivitet dålig. 

En antennlängd av tre meter uppges vara till
räcklig för en mycket känslig mottagare, t. ex. en 
superheterodyn, under det tio meter erfordras för 
en mindre känslig mottagare. Dock måste motta
garen ha minst två högfrekvenssteg för att det skall 
vara någon ide att försöka med denna antenntyp . 
En liten blockkondensator bör inkopplas i antenn
ledningen intill mottagarens antennklämma. 

Tråden nedgräves vanligen till hela sin längd i 
en enda riktning, men kan även anordnas i spiral
form. 

Vi kunna ej uttala oss om, vilket resultat man 
bör kunna vänta sig aven dylik antenn, då vi ej 
yarit i tillfälle att prova någon. Den som har lust 
att göra ett försök är emellertid välkommen med 
en rapport om resultatet. 
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Vöxelströms-Selektod E 445 

Ett underverk i flnmekanik 


SVENSKA AKTIEBOLAGET 

PHILIPS 

Senaste 
»MINIWATT« 

nyheter 

E455 - Växelströms::Selektod med 
3 mA/volt maximal branthet. 

E 499 - Detektor och förstärkarrör 
för växelström med 4mA/voltmaxi:: 

.mal branthet och förstärknings
faktor 99. 

B 2045 - Indirekt upphettad Lik:: 
ströms-Selektod. 

B 2052 T - Indirekt upphettat hög
frekvensrör för likström med prak:: 
tiskt taget samma data som det väl
kända växelströmsröret E 452 T. 

Begå"r vår senaste rärbroschyr med data. 

P~1t ~I ~Lllllpl~S 

"MINIWATT" 
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• • • och nu 

"AIU1ays" kvalifefsRloffaeare! 

Syensk kyalitetsapparat ay 
Dlodernaste konstruktion 

Ett överväldigande resultat är nått i och med 
framställandet av den moderna och alltigenom 
gedigna svenska kvalitetsmottagaren 

ALWAYS 
Always mottagare utmärka sig för en solid 
konstruktion och för ett särdeles elegant och 
tilltalande yttre. Apparatlådan är utförd i pole~ 
rad kaukasiskt nötträ och är med sina vackra 
och väl avvägda linjer en prydnad för varje hem. 

Always~märket borgar för högsta kvalitet och 
är värt allas förtroende. 

Always 3~rörs mottagare för likström med 
magnetisk högtalare. 

Pris kompl. inkl. 3 st. rör . 

Kr. 195:-

Always 3 ~ rörs mottagare för växelström 

med magnetisk högtalare. 


Pris kompl. ink l. 3 st. rör och likriktare. 


Kr. 215:-

Always 3~rörs mottagare för likström med 
elektrodynamisk högtalare. 

Pris kompl. inkl. 3 st. rör. 

Kr. 225:-

Always 3~rörs mottagare för växelström 
med elektrodynamisk högtalare. 

Pris kompl. inkl. 3 st. rör. 

Kr. 250:

Låt Eder handlande demonstrera ALWA YS för Eder eller 
infordra närmare upplysningar och trycksaker direkt från 

MAX JOHNSEN &. Co., Aktiebolag 
Regeringsgatan 20 STOCKHOLM Telefon 18169 
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D 
en enklaste elektromagnetiska pick-up'en 
har ett magnetsystem av samma slag som 
förekommer i den vanliga hörtelefondo
san. En dylik pick-up visas schematiskt 

i fig. 1. I stället för membran kan användas ett järn
band, som med sina båda ändar vilar på dosans 
kant och vars mittdel befinner sig tätt intill magnet
polerna. En pick-up av denna typ kan giva lika stor 
utgångsspänning som en av modernare typ, men ej 
lika god ljudkvalitet. 

I fig. 2 visar ritningen ett modernare tväpoligt 
system, under det fotografiet föreställer ett modernt 
fyrpoligt pick-up·system. 

Man har även sökt göra pick-ups med samma 
konstruktion som en kolkorns.mikrofon. Principen 
framgår av fig. 3. Grammofonnålen bringar medelst 
hävstången A mikrofonens membran att vibrer·a. Kol
kornsmassan P utsättes härvid för ett varierande 
tryck, dess mot tänd kommer att variera i takt med 
nålens vibrationer och ävenså elen av batteriet B 
alstrade strömmen genom transformatorns T pri· 
märlindning. I sekundärlindningen induceras härvid 
en spänning, som direkt får päverka gallret till för· 
sta röret i den tillhörande grammofonförstärkaren. 

F'ig. 1. Elektromagnetisk piok-up 
av äldre typ. EJ gramnwfonndl, A. 
Ii ävstäng, JJ membran, N penna

n cnftmagnet, L spOlar. 

Pi". 2. Elelv tromagnet-is7o pick.-up 
av mod ernare typ. A an7car e, L spo
lar, JJJ pcrmanentmagnet. Fotogra
fiet v isar ett muderilt fvrpol'igt 

pic/o-up-system.s 


Den 'VanJigastförekommande pick-np'en 
är a'V elektromagnetisk typ. Här nedan 
omtalas ä'Ven en del andra typer, som 
äro a'V intresse. 

En mycket förbättrad form av denna kolkorns
pick-up, som framkommit på senare tiden, visas i fig. 
4. Här är pick-up'en dubbelverkande, och transfor
matorn har mittuttag på primären liksom en push
pull-transformator. Denna pick-up kan direkt mata 
en högtalare. 

K ristall-pick-up' en av stort intresse. 

I fig. 5 visas en s. k. kondensator-pick-up, som ar
betar enligt samma princip som den välkända kon
densatormikrofonen. P är en metallplatta, monterad 
mycket nära intill ett membran j)f av tunn metall
plåt. Till detta överföras grammofonnålens S vibra
tioner medelst en hävstång, lagrad i punkten A. Me
tallplåtarna P och M utgöra tillsamman en konden
sator, vars kapacitet varierar i takt med vibratio
nerna hos M. Medelst batteriet n uppladda.s denna 

- ..~...... 
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Pir;. 3. J(ull<orns-piclc-up av enl,lo slc t!!p. J1 m em-
S bro1/" ]( kul m ed nrllOlklLin u för 1c()17~0I·118J1!(f ö8an P, 

'1. ' tra ll.ö!orllw t or, B batt eri . 

kondensator ~enom högohmsmots tånrlct R. Då ka
paciteten mjn~kal', går en del av laddningen tillbaka 
genom R, d. \". 8 . en elektrisk ström uppkommer och 
för med sig ett spänningsfall över motstcndet R . 
:\IotS\"arandc gäller, da kapaciteten ökar. Spännings
ändringal'lla över R tillföras gallret på första röret 
i den tillhörande för stäl·karen genom gallerkonden
satorn (; i förbindelse med ett gallerrnotsttllld (»gal
lerläcka»), som ej är visat i schemat. 

Den elektrodynamiska pick-up·en, som ,·isas i fig. 
G, har liksom den elektrodynamiska högtalaren en 
spole (L ), rörlig i ett starkt magnetfält. l detta fall 
am·ändes en pel"lnanent magne t PI) med ett cy
lindriskt polstycke (K ) nv mjukt jiim. Den i foto
grafiet visade pick-up'en ii I' dock m'lgot annorlunda 
utförd. 

Den elektrodynamiska pick-up·l'n yerkar på föl
jande sätt. Då spolen L av nålen S föl' siittes i vibra
tionrl', induceras i dess lindning en motsvarande 
' -ii xelspänning, som via ledningarna a och b tillfö
l·ns första röret i förstärka ren. SpoJrn, som motsva
rar talstI·ömspolcll i en elektroclvnamisk högtalare" , 
måste '-ara högohmig. Bn Hlgohmig spole kan dock 
anviindas i förbindelse med en passande ingångs
transformator . 

a D. 

======::::;:~p=::::; I/, den böjliga 
= II t1 I . ( ml:m. bran) och 
_ '---. - - ..ll '---iII'I'IIIII tallplattan P, 

A B utgöra en 
~ ~ 

.. Fill. G. E7elcll"O(lljll a'l11.i 87v 
lJick-up med sjJole L, pol
styck Il och pcr l1l (III cn 1
m-agltct .1I. Potog/·afiet 
'Iiisar eIl [i r uh:1i8.k 'lI1 f ö

rill.r;sfOI' /J L 

Fi.r;. 7. D en 1I-.l/a kristall
p ick-up·en, ov j; i7l~ c n en s 
!Jraktisk utförillgsform vi
8as i vi.r;nettbilclen till 

S clcnua artikel. ]( kri stall, 
E, och E" hållar e. 

POPULÄR RADIO 

Pig. 4. J[odem kolkorlls-pick-lIP, 80m utan 
!örstiir7wrc HUltaj· en högtalarc. U nder d·rift 
1/tvecklas rätt myckct värm e, därf ör de sto7·a 

kylflänsorn a. 

Det allra nyaste i pick-up-väg är kristall-pick
np·en . Denna ,·isas myck t schematiskt i fig. 7 och 
i vignettbilden till denna ar·tikel se vi en dylik pick
np ntförd i praktiken. I fi g. '/ är K själva kristallen , 
som iiI' in"pänd i en hållare och genom hävstången 
A. p{l,'erkas a v \"ibrationerna hos grammofonnålen 
S . Genom ett par metallbelägg på kristallen uttages 
den alslrade Yäxelspiillningen och tillföres på van
ligt siitt förshirkaren . Denna pick-up nppgi,·es läm
na sil stOl' utgångsspänning, att den kan mata slut
röret direkt, utan mellankoppling av nrl got lågfre
k\"enssteg. 

Pich: -UIJ'CII 8 cmrändni.ng. 

Vi ha. titligare i dessa spalter påpekat önskviirc1
heten fÖl· a tt icke säga nödvändigheten aven VolYlll 

(Fort•. i .Id. 3 I 7) 

Fi.!]. 5. J(ondensator-pick-up med 

m etallhinnan iii 
den fasta. m c

v nka tillsamman 
kondert.sator . 

http:cmr�ndni.ng


299 POPULÄR RADIO 

Flergallerrör 
Skillnaden mellan trioder, dubbelgallerrör, skärmgallerrör och pentoder 

Anod 

Pig. 1. DltbbelgnllcrrÖI'. 
Stvrgollrc l närmast 

anoden. 

Anod .\ nou 

.'kärlllgall/'r t ·i ·/lI,iUcJl. 

Fir/. 2. Sl"ii l'mgallc/'/'Ör. 

St!}/'gall/'ct närmast glöd


I/'ådr n. 


Fiq. ,J. P CJl /od. Sill/'[Jolll'et 

Idirmn sf glödtn1. deH, 


M 
d gallret hos ett elektronrör försUlr 

man i vanliga fall styrgallret, d. v. R. 

det galler, på vilket den hög- eller låp;· 
rekventa \'~ixelsp~inningen (signal 

spHnningen) inkommer. Hos treelektrodl'öret eller 
tl'ioden är detta ock!';} det enda förekommande gall
ret. Det sedan lång tid tilJbaka kända dubbelgaller
rÖl'ct har förn tom detta styrgaller ä ,'en ett s. I . rum
l a d dningsgallpl' (ii " en benämnt extragaller eller 
hjälpgaller). Skäl'mgallenöret, som revolutionera de 
högfrekn>l1sförstäl'kningeJJ, har förutom styrgallret 
ett s. k. skärmgaller, 0('11 pentollen slutligen, som liv
ligt konknrrerar med trioden såsom slutrör, har ej 
mindre Un tre galler. 

Styrgallrets funktion il l' viiI känd av alla amatö' 
rer. Som namnet anger sLyr detta galler anodström
men, d. v. s. b 'ingar denna att variera i takt med 
ändringarna i gallerspänningen. Då gallret hlir me
ra negativt, minskm' anodsh'ömmen, och då det blir 
mera positivt, ökar anodströmmen. Gallrets spänning 
val'ierar omkring ett medelvärde, den s. k. vilospän
ningen, vilken är lika med den pålagda negativa gal
lerspänningen. Är den senare t. ex. - 3 volt, kom, 
mer gallerspänningen "id 1 volts signalspänning 
(max.-värde) att variera mellan - ~ oeh _.- 4 ," olt. 
Ano!lshömmen i sin tur varierar även kring ett me
clelv~irde, vilket är viloanodströmmen eller den s. k. 
nOl'mala anodströmmen. 

Dubbelgallcrröl'ets rnmladdningr;.:aller har till 
uppgift att reducel'a elen s. k. rumladdningens brom
sande im'crkan på anod~trömmen. Härigenom vin

ner Jll an den fördelell, att röret kall al'lJeta med htgre 
anodSlliinnlng än den vanliga trioclell. Fem a tio volt 
~ir fnllt hllräckligt, då röret arbetar som detektor, 
och 20 a 30 volt är den högsta tHlåtrw unodspännin
gen, dä det an\'ämlcs som förstärkanör. Ru.mladd
ningsgalll'et gives då samma sp~ilIDing: eller i vissa 
fall något lägre spänning ~ln anoden . 

])cs:sa duubelgallerrör kunna e:i giva tillräcklig ef
fe ld föl' en högtalal'e. En annan rörtyp föl' liten 
anoclspklnl1ing fanns "issedigen tilJgä l1glig, \'ilken 
hade tre galler och kundc a"giva större effekt än 
dubuelgallerrören, men denna fann ej någon större 
användning. Det var ju egentligen endast i trans
portabla mottagare, som dessa rörtyper kommo i 
fråga. I fig. 1 visas anordningen av de båda gallren 
i ett dnbbelgallerrör. 

Hos skärmgallerröret är det extra gallret an bragt 
på andra sidan om styrgallret, d. v. s. mellan styr
gallret och anoden, 'å som framgår av fig. 2. Det be
nämnes skärmgaller och medför deh; en högre för
stärkning 'faktor hos röret, dels en avskärmning mel· 
lan anoden och stYl'galh'et , ,'al'igenO)n kapadteten 
mellan dessa bäda elektroder blir ytterst liten. Det 
senare har stor lJetydelse, i det härigenom den vid 
hioder såsom högfrebrensförstäl'kal'e erforc1el'l ig;1 

neutraliseringen (neutrodynmottagare) bortfaller. 
Pentoc1en visa~ schematiskt i fig 3. Häl' ha vi nHl'

mast glödtråden sty rgallrel , därcfter kommer liksom 
"id skärmgallel'l'öret ett Sbil'lllgnllet· och slutligen 
närmast anoden ett tredje galler , som ,'anIigen är an
slutet inuti röret till mittpunkten eller ena änden 

(For/s . • sid. 318;, 
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SLUTSTEGET 

Två svaga slutrör kUDDa ersätta ett kraftigare rör, då anod~ 

spänningen är begränsad. 

E
n viss högtalare kan giva en utomordentligt god ljudkva
litet på en mottagare, men kopplas den till en annan mot
tagare, blir resultatet högst medelm~lttigt eller till och 
med dåligt Vad kan vara orsaken till detta? Jo, högtala

ren i fr-åga är kanske ej så känslig_ Den behöver för att giva god 
ljudstyrka rä tt stor effekt, och den sistnämnda mottagaren har 
för klent slutrör för att kunna avgiva den erforderliga effekten 
utan distortion_ 

Vi kunna lätt kontrollera saken, om vi ha tillgång till en milli
amp.-meter med ett mätområde passande för slutrörets anodström. 
Inkopplas denna i slutrörets anodkl'ets (närmast anodspännings
utulget) ,skola vi se, att visaren är relativt lugn vid den mottagare, 
som ger god ljudkvalitet, under det den vid den andra mottagaren 
oroligt slår fram och tillbaka, då mottagaren är i gäng. En mA
meter använd pil. detta sätt benämnes distortionsinclikator. Ett 
elektromagnetiskt instrument är lämpligare härtill än ett vrid
spoleinstrument, emedan det förra är känsligare för de plötsliga 
variationerna i anodströmmens medelvärde, som uppkomma vid 
överbelastning. 

Inom parentes sagt kan ofta en vanlig s. k. fickvoltmeter av enk
laste slag användas som distortionsindikator. Vid svaga slutrör 
blir utslaget för anodviloströmmen rätt litet, men ändå tillräck
ligt för att man skall kunna se, om visaren är lugn eller orolig. 

XI' det konstaterat, att slutl'öret är för klent, bör detsa.illma er
sättas med ett kraftigare rör för högre anodspänning. Men man 
kan också bibehålla det gamla slutröret och öka utgångseffekten 
genom att anskaffa ännu ett rör av samma typ. Härvid erfordras 
ej högre anodspänning, men däremot blir anodströmsförbrukningen 
islutsteget dubbelt så stor som förut. Det enklaste är att koppla 
båda slutrören parallellt, d. v. s. man förenar gallren och anoderna 
i de båda rören och matar glödtrådarna i parallell från ackumu
latorn eller glödströmslindningen på nättransformatorn. Är det 
fråga om en likströmsmottagare, kunna glödträdarna likväl serie
kopplas, om varje rör får sin särskilda gallerkondensator med gal
lel·motstånd. De senare måste då gå till olika uttag på gallerspän
ningsmotståndet eller gallerbatteriet. 

Vid parallellkoppling av tvll. rör på detta sätt måste man taga 
hänsyn till den ökade anodströmmen genom högtalaren, utgångs
drosseln eller utgångstransfor.matorn samt den ökade belastningen 
på anodbatteriet resp. nätaggregatet. 

Ett annat sätt är att koppla de två rören i push-pull, vilket 
visas i fig. 1. Härför erfordras en ingångstransformator T1 samt 
en utgångstransformator T 2 eller en utgångsdrossel. Den lågfre
kyenta signalspänningen från första lågfrekvensröret matas in vid 
I, och högtalaren anslutes vid H. Den negativa gallerspänningen 

P ·ig. 1. (översta schemat.) Ptt.8h-pull
koppZInV m ed ingån.f/stransfor-m.-ator 
T, och utgångstransformator T ,. Ne
gativ galle-rspänning samma S011t vid 

ett rör i vanlig koppling. 

Fig. 2. V'id lå.gohrniga elektrodynlMnis
7,a högtalare är en utgtingstransfor
mator nödvändi,g. A. primä.1'l-indn'ing, 
B sekundärlind1villt{J , a högtalarens 

talstrÖ'rnspole. 

bör vara densamma som användes vid 
ett enda rör ay samma typ i vanlig 
koppling (uttages vid a på gallerbat
teriet) . Att lägga på c:a 2 ggr normal 
gallerspänning (uttag vid b) i ända
mål att erhålla större utgångseffekt 
är i allmänhet ej att tillråda, då rö
ren härvid måste vara »matchade» 
(fullkomligt lika) och särskilda åtgär
der dessutom mäste vidtagas för und
vikande av distortion. 

En sak som vi ovan ej berört är an
passningen mellan rör och högtalare, 
men detta få vi återkomma till. 
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En lj'udupptagningsappm-at enZ,igt system 
»TV cstcrn Electrio) , 

D 
et vanligaste sättet för ljudupptagning vid 
ljudfilm är att »fotografera» ljudet på 
filmremsan. Vid ena sidan av remsan är 
då ett visst utrymme reserverat för detta 

ändamål. Ett annat sätt är att spela in ljudet på en 
grammofonskiva, som går synkront med filmen, d. v. 
s. gör ett bestämt antal varv per filmmeter. Härvid 
är det givetvis av största vikt, att filmen och skivan 
vid uppspelningen börja på samma ställe, ty eljest 
går synkronismen mellan bild och ljud förlorad. 

Ljudupptagningen på filmremsan kan i sin tur ske 
på två olika sätt; antingen varieras bredden av det 
i filmens kant löpande svarta ljudbandet i takt med 
musiken eller talet, eller också varieras svärtningen, 
under det bredden hålles konstant. Detta åstadkom
mes genom att filmremsan vid inspelningen belyses 
genom en smal spalt aven kraftig ljuskälla. Spalten 
ligger tvärs emot filmens längdriktning. Vid den sist
nämnda metoden kan antingen ljuskällans styrka 
eller ljusspaltens bredd varieras. Det sista är fallet 
vid system »Western Electric», som visas schema
tiskt i fig. 1. Ljuskällan L utgöres aven elektrisk 
lampa med mycket stor ljusstyrka; den förbrukar en 
ström av ej mindre än 18 amp. Ljuset från lampan 
samlas a v ett linssystem K och kastas a v detta mot 
spalten S. Bilden av denna spalt pr ojicieras medelst 
ett annat linssystem O (objektivet) på filmremsan 
vid F. - Den pa andra sidan filmen visade fotocel
len hör ej hit, utan användes vid uppspelningen av 
filmen. Svärtningsgraden hos ljudbandet bestämmer 

I denna artikel omtalas, hur det går till aH 

fotografera ljudet på filmremsan. 

då, llUr mycl\et ljus som skall slippa igenom filmen 
fram till fotocellen. 

Variationen i spaltbredden ~lstadkommes på följan
de sätt. Spalten utgöres av mellanrummet mellan ett 
par böjliga band av dmaluminium, vill\a äro upp
hängda i ett haftigt magnetfält. De tVll magnetpo
lerna äro visade i genomskärning i fig. 1, försedda 
med var sitt häl för genomsläppande av ljuslmippet. 
Då en elektrisk ström passerar genom metallbanden, 
lwmma dessa att böja av åt endera sidan, beroende 
på strömriktningen. Ledes strömmen i motsatt rikt
ning genom de båda banden, lmnna dessa fås att när
ma sig resp. avlägsna sig från varandra och därige
nom minska resp. ölm spaltbredden. Ledes den för
stärkta mikrofonströmmen genom banden, h:ommer 
spaltbredden således att variera i takt med talet el
ler musiken. 

Spaltens verkliga längd är 5,6 mm och dess bredd 
i viloläget 0,025 mm. Vid projicieringen på filmrem
san sl,er en nedminslming i förhållandet 2: 1, varför 
ljudbandets bredd på filmen blir 2,8 mm och bredden 
av spaltbilden endast 0,0125 mm. Vid full module
ring (100 %) varierar alltså spaltbildens bredd mel
lan 0,025-0,000 mm. 

I vignettbilden visas en »"Yestern Electric» ljud
upptagningsapparat. Bilden och ljudet upptagas var 
för sig och inkopieras sedan på den slutliga filmrem
san. Båda apparaterna drivas fullständigt synkront. 
Från vänster till höger på bilden ses lamphuset LH, 
spaltmekanismen S med elektromagnet EM, objeldi
vet OL samt tandhjulen SI och S2, som mata fram 
filmremsan. 

F'ig. 1. En schemai'is/{ bild, SG-1n visar principen för upptag
ning enligt system »Western Elee/ric». L Zj1ls/{älla, K och O 

linssystem, S spalt111elcanism, F' filmremsa. 
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D 
en elektrolytiska kondensatorn har .under 
de sista åren funnit allt större använd
ning i de kommersiella \'äxelströmsmot
tagarna. Till likströmsmottagare är den 

i vanliga fall mindre lämplig, beroende på att den 
är polariserad, d. \'. s. har en pluspol och en minuspol, 
vilka måste anslutas till resp. plus och minus i mot
tagaren och ej omvänt. Det behövs blott, att man 
vänder stickproppen fel i väggkontakten (så att 
rörens anoder få minusspänning), sä är den elektro
lytiska kondensatorn fördärvad. 

Verkningssättet. 
Hur den elektrolytiska kondensatorn fungerar kan 

klargöras med ledning av fig. 1. I en behållare med 
en lösning av borax äro nedsänkta hå elektroder, 
den ena (A) a\' kemiskt ren aluminium, den andra 
(svart) av koppar eller bly. Anslutas de båda elek
troderna till polerna på en strömkälla för likström 
på så sätt att alumilliumelektroden förbindes med 

Fig. 1. Schenw.tisk bild aven e l ktmlIJtish' -
kondellsator. .il aJu'miniumelektrod, E del<:

trolvt. 

Pig. 2. Speciell utföringsfonn av elektro]!!
fish' kondensator med två alumini nmelektro

der A och A,. 

Tig. 3. Hur alnm i niumclektrodens (. 1.,) y t a 
kan försfora s gClwm att pld.t en 1"I/Uas 'i 

spiral. A kopparelcktrodel/ . 

Pi!l. 

En redogörelse för deras konstruktion 
och användningslllöjligheter. 

den positiva polen, kommer en elektrisk ström att 
gå genom elektrolyten (boraxlösningen), och syre 
utvecklas vid den positiva elektroden, d. v. s. vid 
aluminiumplattan. En oxidationsprocess inträder, 
och aluminiumplattan belägges med ett ytterligt 
tunt oxidskikt, som är isolerande, varför strö,mmen 
även upphör, så snart oxiden är färdigbildad. Vi ha 
nu en kondensator, hos vilken det ena belägget ut
göres av aluminiumplattan, det andra av elektroly
ten och det isolerande mellanlägget av oxidskiktet. 
Då det senare har en tjocklek av endast en halv tu
sendels millimeter, blir kondensatorns kapacitet 
mycket stor, även om aluminiumplattans yta är li· 
ten. Oxidskiktet har en elektrisk genomslagshållfast
het a\' c:a 500 volt. 

I fig. 2 visas en speciell typ av elektrolytkonden
sator med två aluminiumelektroder A och At, av
sedd att användas vid ren v~L'[elström. I fig. 3 visas, 
hur aluminiumelektrodens ;yta kan förstoras genom 
att plåten rullas i spiral. Ju större ytan är, desto 
större blir också kapaciteten, precis som vid en van
ligkondensator. I fig. 3 är aluminiumelektroden be
tecknad med At och kopparelektroden med A. Den 
förra elektroden är alltid positiv och den senare 
negativ. 

(For/•. å sid.] 18) 
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Modernisera 
lnottagaren 

Variabel-my-röl', skärmade spolar och tonkor
reldion äro tre saker av stOl' b~tydelse fÖl' en mo
dern distanslllottagare. 

M 
ycket ofta förbises av amatören 
skär-mningens stora betydelse vid en 
mottagare med högfrekvensförs tärk
ning. Han utgår "id byggandet från 

ett kopplingsschema, som han vet vara bra, men 
tyvärr framg ' r det ej av schemat, hur skärmningen 
skall utföras. J.i~öljden blir en mottagare med tvenne 
oskärmade spolar, möjligen åtsk ilda genom en jordad 
metallpHl.t. Denna skärmning är för all del tillräck
lig, om man nöjer sig med en ringa förstärkningsgrad 
i högfrekYenssteget, men vem vill ej ha så stor för
stärkning, som det möjligtvis går att få . För övrigt 
är det även en annan sak, som tillkommer, näm
ligen det faktum, att en oskä rmad spole verkar som 
antenn och tar in lokalsändaren, som man ju med 
11 lla till buds stående medel söker komma ifrån. 

Av detta framgår, att man helst bör använda helt 
kapslade spolar , vars plåtburkar på vanligt sätt »jor
das» . Att det dessutom bör finnas en jordad metall
plå t mellan vridkondensatorerna och att ledninga rna 
/Jöra dragas i skärmad systoflex har tidigare fr am
hållits i dessa spalter . Att observera är, att sjäha 
kopplingst.råden inuti den skärmade systoflexen ej 
böl' vara mer än c :a 0,3 mm i diameter, emedan eljest 
kapaciteten till jord bli!' föl' stor'. Denna extra );:a

pacitet adderas till a vst ämningskonclensa torernas 
nollkapacitet och ästadkommer cl iirigenom, att det 
av dessa täckta våglängdsomr~ldet blir mindre. 

Variabel-my-röret beskrevs utförligt i a ugustinum
ret av Populär Radio, tillika med (le fördelar , som 
vinnas genom dess användande. Då detta rör skall 
insättas i en mottagare, där tidigare ett vanligt 
skärmgallerrör suttit, måste en speciell potentio
meteranordning anbringas. l fi g. 1 visas en dylik 
anordning. Den negativa gallerspänningen regleras 
medelst motståndet R{. 

'Vi beskre\-o i ett föregående nummer en tonkor
rektionstransformator, som utkommit på den engel
ska marknaden. Denna har nu följts av ytterligare 
en av ett anna t fabrikat, vid vHken man emellertid 
nöjt sig med att göra enbart en sti,q(~nde karakteri
stik, d. v. s. en ökad fÖl'st iirkningsgl'ad från 1.000 
per,/sek och uppåt, med ett rnaximlllu vid 4.500 perl 
sek. Medelst en regleringsanordning kan man variera 

(forts.,isid .J 18 ) 

+-A - <i 
Fig. 2. A.nor dning tör tonl.;ontroll med 
r egelrätt tonkorre7ctio n i hög l-a ändlä
fle t. [{ondensatorn C och vänstr a delen F ·ir;. 3, H 'IlI ' ska/belysning anordnas '1 

F ig . 1. Pot cntiom et cra ll ordn i llO vid -ua 
l'iabel-mJj-rör , aVlS cdd att. Ii l ila skär/ll 

av pot entiometern R motsvara?' det v an
lig(/. pentodt iltret, tmder det drOS8cln L 

en -uä x IS I,r ij·YW!lIlot t ar;al'c. 
glÖdlampa ink01Jpl'lS tv ärs 

E n 6-VOU8 
över ,q{öd

yullerspänn-ingen nä.ra k01lstant. v i d r eg (0 ,3 Henry) och högra del en av pot n striYm.s li nd.ni ll/gen (1nottogarr ijrens.) e /
l ering av den negativa styrr;aUer  tiometern motsvarar tonkon'ckt'ioll sf-i7t - ler en 4-~olt ~ lampa öDer halva denn a 

spän nillgc II . ret 'b »11.11 lo t o Il e». 1i",dn hl {f . 



Föreliggande konstruktion liksom den i före
gående nummer beskrivna 4-rörs likströms
mottagaren ingår i den serie av moderna 

Istandardmottagare, som vi under innevaran
de år förelägga vår läsekrets. I amatörbyggarnas 
eget intresse råda vi till att nu ta itu med byggandet 
av dessa nya moderna apparater i stället för tidi· 
gare beskrivna. Orsaken är i en del fall att de äldre 
konstruktionerna, särskilt de som för'elagts läsekret
sen före april 1931, äro föråldrade och ej motsvara 
de fordringar, som man numera uppställer på en 
distansmottagare, i andra fall äro de i modellappa
raten använda delarna ej längre tillgängliga i mark
naden. 

Föl' att taga ett exempel är den här nedan be
skrivna trerörs växelströmsmottagaren oerhört över
lägsen den i nr 1, 1931 beskrivna »4-31» både i fråga 
om selektivitet och ljudrenhet. Den något större 
känsligheten hos »4-31» kunde ofta ej fullt utnytt
jas, på grund av att selektiviteten med endast två 
avstämda kretsar ej var tillräckligt stor. »Växel
str'ömstrean» har så stor selektivitet i förhållande 
till känsligheten, som fordras för särskiljande av de 
olika rundradiostationerna. 

I s3;mband med detta få vi naturligtvis komma 
ihåg, att förhållandena i etern ha blivit svårare där
igenom, att många stationer avsevärt ökat sin effekt. 

Enratlsavstätnd trekretstnottagare 
tned variabel-tny-rör s' 

Bandtilter och variabel-my-rör med stor branthet. 

Det bandfilter, som använts i modellapparaten 
är av det engelska fabrikatet »Varley». Då detta fa 
brikat emellertid ej överallt är representerat på der 
svenska marknaden, måste något av de andra fa 
brikaten användas, och detta går lika bra, undel 
förutsättning att en matchad sats om tre spolar an 
skaffas. De två första spolarna höra till bandfiltret 
och den tredje spolen är placerad mellan högfrekvens 
röret och detektorn. 

»Tläxelslrömstrear 

C" C" Ca = 450 cm. C.!!.! 1 mld. 
C. = c:a 300 cm. C'" 1.000 cm . 
C. = 0,1 mfd. C,. 2 mld. 
C. = 1 mfd. C" 4 mjd. 
C7 = :2 mld. C, O = 1 mJd. 
Cs = SOO om. Cl7 = 5.000 om. 
C. = :20.000 om. C,s, Ct> = 0,1 m/d. 
C,• 100 cm. C", CZI = 4 m/d. 
Cu = 2XSOO cm. C22 = B m/d. 
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ecl bandfilter, ett steg högf'rekvens 
~t skärJngallerdetektQr 

Då kopplingen av bandfiltret är olika vid olika 
abrikat, är det nödvänuigt att försäkra sig om ett 
:opplingsschema till det bandfilter, som väljes. An
:lutningarna bli alltså ej desamma, som visats i 
·Växelströmstreans» kopplingsschema. Skulle nå
;ot tvivel råda beträffande inkopplingen av spolarna, 
tår Populär Radios Frageavdelning gärna till tjänst 
ned upplysningar. 

Vid B finnes längst till vänster i schemat en an
,rdning med tva kontakthylsor och en kortslutnings
tygel till dessa. Vill man använda belysningsnätet 

opplingssclwma. 

~l = 5.000 ohm. 
:2 = 200 ohm. 
~3 = 5.000 oh!m. 
~~ = 10_000 Ohm. 
~G 30.000 ohm. 
~ 10.000 ohm. 
~ = 0,25 megohm. 
~ 300 olvm. 
~G = c:a 10.000 ohtm.,. 

&, = 
R " = 
R,. = 
R 13 = 
R ,o = 
R ,.. = 
R ,o, se 
&" se 
R ,s = 

c :a 40.000 ohm. 
10.000 ohm. 
c:a 0,5 megohm. 
1 megol1Jm. 
c:a 50.000 ohm. 
0,1 mego/vrn. 
texten. 
t e:.cten. 
2X25 ohm. 

D en färdiga m{)ttagaren sedd trdn antenns'idan. D e 
tre spolarnas skärm burkar äro avtagna. 

som antenn, förenas de två hylsorna medelst bygeln, 
varvid antennspolen genom kondensatorn 0 4 anslu
tes till nätets ena poL Man prövar att vända stick
proppen i väggkontakten, till dess man får bästa re
sultat. 

De föruelar, som variabel~my-rören erbjuda fram
för de vanliga skärmgallerrören, omtalades i augusti
numret av Populär Radio, varför vi ej här behöva när
mare ingå på detta. Den enda allvarliga nackdelen 
har hittills varit, att de haft mindre branthet än de 
modernaste skär.m.gallerrören, men denna sak ä r nu 
bragt ur världen i och med framkomsten av ett nytt 
variabel-my-rör med en maximal branthet av 3 mAI 
volt och branthet i arbetspunkten för maximal för
stärkning (Vg = -1,5 volt) lilm med 2 mA/volt_ Nu 
kan al1tsa med ett variabel-my-rör erhållas lika stor 
förstärkning som med det bästa skärmgallerröret, 
vartill komma alla fördelarna. 

»Växelströmstream> är utrustad med ett dylikt 
variabel-my-rör med stor branthet, och anordningen 
av och värdena på spänningsdelaren måste gälla för 
detta rör. Skall ett variabel-my-rör av tidigare typ 
användas, maste spänningsdelaren eventuellt om
dimensioneras. 

Den potentiometer R 3, som reglerar styrgaller
spänningen (volymkontrollen), bör vara kombinerad 
med en nätströmbrytare, så att till- och franslag
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1 sats om tre sl<ärmade och matchade spolar, därav tv u 
för bandfilter. 

1 3-gangkondensator m. trimkond.- e r noggrnnt inju :,; t c
rad av fabr., med skala. 

4 rör bå lIare, fempoliga, försänkt w on l a g e. 
2 H F -<lrosslar. 
1 dHfe r el1tialkondensator, 2X500 CUL 
1 LF-drossel, 200---300 Henry vid 5 mA, liten cg" nkap u 

cite t. 
1 LF-dro sscl, c:a 20 Henry vid 40 mA, c:u 300 ohm. 
1 nUttran sfonnator. primiir efter nli ts puunin gcll, 

sekundär: 2X250 V, 50 m A . 
1X4 (ev. 2X2) V , 1 A. (Iikr.-rör). 
1X4 (ev. 2X2) V, 3 A . 

1 kondensator, 100 cm, 1.000 V = . 
1 doa, c:a 300 cm. 1.500 V = (g- limmer ). 
1 d :0, 500 cm, 1.000 V = . 
1 d :0, 1.000 cm, 1.000 V =. 
1 d :0, 6.000 cm, 1.000 V =. 
1 d :0, 20.000 cm. 
2 d :0 , 0,1 mfd, 1.500 V ~ (C,., C,.). 
1 d :0, 0,1 mfel, 500 V = (CJ . 
3 el :0 , 1mfd , ,,00 V = . 
2 d :0, 2 mfd, 750 V ~ (C" C22 ). 

1 d :0, 2 mfd , 500 V = ( C ,, ) . 
2 d :0, 4 mfrl , 1.500 V - (C"", C., ). 
1 d :0, 4 mfd , 750 V = (C,,). 
1 motstå nd , 2X 25 ohm. 
1 d :0 , 200 ohm , 0,1 watt. 
1 d :0 , 300 obm , 0,1 watt. 
1 d :0 , 5.000 ohm , 0 ,1 watt ( R,). 
4 d :0 , 10.000 ohm, 0,5 watt. 
1 d :0 , 30.000 ohm, 1 watt. 
1 d :0, c: a 40.000 ohm, 1 ,;, watt. 
1 d :0 , c:a 50.000 ohm , 0 ,1 watt. 
1 d :0, 0 ,1 megohm, 0,1 watt. 
1 d :0, 0,25 megohm, 0,1 watt. 
1 d :0 , 1 megohm, 0,1 watt. 
1 potentiometer, 5.000 ohm, 1 watt. 
1 variabelt mots tfind, c:a 0.5 mgohm. 
1 aluminiumpli\t, 390X400X2 mm. 
1 fr ontpl a tta , 230 X 300)<5 mm. 
10 kontak thylsor m. isolerande bu s "ningar. 
Dlv.kopplingstd.d, systofi ex, skruv etc. 

ningen av strömmen till mottagaren sker automa
tiskt. I monteringsplanen är denna anordning dock 
ej utritad. 

Skö,rm,galle1Yör som krajtdetektor. 

Differentialkondensatorn för återkopplingen är 
ansluten på ett något ovanligt sätt, men detta är för 
att den ej skall inverka på avstämningen. Såsom de
tektor an vändes ett skärmgallerrör, som tack vare 
drosselkopplingen får hög anodspänning och därför 
ger stor förstärkning. Vi påpeka här liksom vid den 
tidigare beskrivna grammofonförstärkaren, där ett 
skärmgallerrör an vändes såsom lågfrekvensförstär
karrör, att det eventuellt blir nödvändigt att ut
prova värdena på spänningsdelaren till skärmgallret, 
för att bästa resultat skall ernås. Man kan t. ex. göra 
R9 lika med 10.000 ohm och prova med 30.000, 40.000, 
50.000 ohm o. s. v. på RIO' 

Drosseln Drl bör ha en induktans av ett par hund
ra Henry vid en likströmsbelastning av några få 
milliamp. och vara avsedd speciellt för drosselkopp
ling. I nödfall kan man prova med sekundären till 
en lågfrekvenstransformator eller eventuellt med pri
mär och sekundär seriekopplade, så att båda lind-

POPULÄR RA.DIO 

ningarna samverka. Ett motstånd på några hundra 
tusen ohm parallellt med drosseln kan ibland för
bättra ljudkvaliteten. 

En tonkontroll är inlagd på detektorns anodsida i 
ändamål att möjliggöra en reglering av klangfärgen 
och ett undertryckande till viss grad av atmosfi.iriska 
och andra störningar. Denna består aven fast kon
densator e13 i serie med ett variabelt motstånd R12. 

Den som har lust kan i stället försöka den på annat 
ställe i detta nummer beskrivna tonkontrollen. En 
viss förlust av de högre tonfrekvenserna förefinnes 
vid radio'illottagning trots bandfiltret, i synnerhet 
vid kraftig återkoppling. En viss grad av tonkorrek
tion kan därför ibland vara önskvärd. Det i elen 
senare tonkontrollen visade anodmotståndet blir då 
ersatt av drosseln Drl' 

PCiUslröm till elektrodynamisk hög.,talare. 

I schemat är visad en triod såsom slutrör, men 
en pentod kan naturligtvis användas i stället, om 
detta aven eller annan orsak skulle vara fördelak
tigare. Storleken på slutröret får rätta sig efter det 
behov av ljudstyrka, som föreligger, och detta kan 
vara ganska olika i olika fall. Vi återkomma nedan 
till denna sak. 

Skall elektrodyna:misk högtalare användas, kan 
likströmmen till dennas fältmagnet uttagas från 
mottagarens likriktare, blott denna dimensioneras 
därefter. 

Den negativa gallerspänningen till slutröret er
hålles genom spänningsfallet i motståndet R16, vilket 
genomflytes av de tre rörens sammanlagda anod
ström. Slutröret har i gallerkretsen ett avkopplings
filter R I G-C I6, vilket dels silar gallerspänningen 
och dels förhindrar återmatning av energi via katod
motståndet till gallerkretsen, vilket senare kan med
föra en försämrad återgivning av de lägre tonfre
kvenserna. 

(Forts. å sid. J I 8) 
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Högfrekv. De tektor Slutrijr Likr.-rör 
Fabrikat' rör V V V. 

IV, ' 3 

His l\Iaster's Voice 

Philips ................. 

Rator .................. . 

T elefunken ......... .. 

'rriotron ...... _........ . 

Tungsram ... . ... .. .. .. 

Valvo ................. .. 


MS 4 
E 45,j E 442 S 

NSS 4 
REN S 1204 

S 410 N 
AS 4100 

H 4080 D 

506 

RE 304 RG N 1054 
G 470 

PV 495 
G 490 

• Obs.! Fabrikaten upptagna i bok s tavsordning. 
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dion~ A 

Pro"l'ning a"l' rör och radiodelar 

nan en radiomottagare bygges saIDJllan, böra över denna (antages kortsluta långvågslindningen ), 
helst de ingående delarna provas var för sig, i skall lampan lysa klart, då omkopplaren är inställd 
synnerhet om de äro av föga känt fabrikat elle! för kortvåg, men betydligt svagare, då den är inställd] 

a varit i användning tidigare. Aven vid felsök för långvåg. 
ning på mottagare är ofta en de Med en hörtelefon inkopplad vid 
taljundersökning aven eller flera L i fig. 1 i stället för lampan kan 
av delarna erforderlig. man undersöka högohmiga kretsar 

I bilderna till denna artikel vi Eör avbrott. Då trådändarna a och 
sas en del anordningar för under b anslutas till var sin av primär
sökning av rör och radiodelar. klämmorna på en lågfrekvens
Mycket enkelt är att undersöka, transformator, skall ett klick hö, 
huruvida avbrott förefinnes i en ras i telefonen, om lindningen är 
ledning, en spole, en transforma hel. Detta gäller även sekundär

F-ig. 1. Enkel anordning tör undertorlindning eller dylikt. Man be lindningen, fastän klicket blir svasÖkning av l edningar, spolar, omJ"opp

höver här endast ett ficklampsbat lare ete. , som. inkopplas mellan tnid.gare. Säkrare är dock metoden en, 


ända,"na a oeh b. L tieklamps,qlödlam
teri eller en 4-volts ackumulator ligt fig. 2, där en milliamp.,meterpa., A tiekla«n,psbatter·i. I stället för 

samt en ficklampsglödlampa eller, lampan kan användas en ele/ctl'islc (0-10 mA) kopplas i serie med 


r ·ingklo eka. 

om det gäller högohmiga kretsar, ett ficklampsbatteri och den lind
en hörtelefon. I fig. 1 visas anordningen föl' under ning på transformatorn, som skall provas. För 
sökning av lågoh,miga kretsar. Glödlampan L kopp primären skall instrumentet visa några fä. milli
las i serie med ficklampsbatteriet A, och trådarna a amp., för sekundären 0,5 a 1 milliamp. I figu
och b anslutas tvärs över det ställe av ledningen, där ren är visat ett anodbatteri, men detta gäller 
ett avbrott befaras. Lyser lampan klart, är lednin endast, då en voltmeter med mätområde c:a 0-120 
gen i ordning (under förutsättning att strammen volt eller större och med stort egenmotstånd (100 
ej kan komma fram någon annan väg), lyser den ohm/ volt vid max. använd spänning 60 volt) använ
svagare än då trådarna a och b direkt förenas, före des i stället för milliarop.-metern. I annat fall kan 
finnes ett relativt stort mot stlind i ledningen, och transformatorn brännas sönder. 
man bör då företaga en närmare undersökning. I fig. 3 visas, hur en blockkondensator provas med 

Vid en våglängdsomkopplare är detta prov ofta tillhjälp a \r ett anodbatteri och en glimljuslampa, vil· 
av stor betydelse. Anslutas trådarna a och b tvärs ken senare bör ha liten tändspänning. Batteriet mås, 

(Forts, å sid. 320) 

F-i,g. 2. A.vprovn·ing av lindningarna på 
en l dgfl 'ekv ens,transto rmator medelst 
en 1'(,diovo ltmeter (100 Ohm/volt) oeh 
ett anodbatteri (max. 60 volt ). Med 
SO-1nmw. anordning kunna även dross, 

lal', 1ttgiZngstran8jormatorer etc. 
provas. 

Fig. 8. En bloc/"konde ll .~at or provas 
tör kortslutning elle" iUlli g 'isolation 
mode1st en gliml(Jmpa oeh ett anod
batteri. Finnes likströmsniit tillqii'1l.ll
liqt, kan detta ersätta anodbatteriet 
sasom str'umkälla, På vä.xelstl'ömsnät 
lyser lampan, även om /"ondensato1"1L 

är felfri. 

Fig. -'l. Ano-rdninq tö-r undersökning 
av j·adiorÖr. A glödströmsba.tted, B 
anodbatteri, C gullerbatteri, lJI mWi 
ump.'lnet er . M ed denna ano'rdning kan 
m.a,n bestäl/l'tma rurets emission oeh 
branthet. ~A. , ~B oeh +C äro för
enade och representera rörets lWU

punkt. 
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Nätbrum i högtalaren, 

Förefinn€s ett allt för starkt brum 
i en elektromagnetis k högtalare, som 
är ansluten til! en vii xe1strömsmotta
gare, si'! är felet niistall alltid att hiin

föra till alltför (Ullig silning fl" elen 
likriktade yiixeIs trömm eu. ]) tta fel 
kan vanligrn botas genom alt kon
densatorn f' f t e r siIcll'os~eln gljres 
~törre, Man kan t, ex. ansluta Hnnn 
"n kondensator pil 2 mfll eller mera 
parallellt med den förutntrun(] e. 

Auvilneler man elektrodynalll i~ l<: hö"·
talare, k a n felet ligga i denna, i del 
s trömmen genom fiiItmagnclcn kan 
\"ara föl' däligt ilad. För at t kon,;ta
t ra, lturu,ida LIetta är fallet eller ej, 
lå ter man fiill s lrön1Tl1en " ara 11 men 
tager ut högtalaren stickproppar ur 
högtalal'konta kterna p" mottaga r n 
och förenar de förra, Hö"'ta lal' 11 ' lal. 
ströms pnle eller i ,rfmliga f all primiir
Iinclni'ngcn på utgil ng,'- (i ng, ngs·) 
transformatorll blir hiirigellolll kort
s luten, ljppkommer härvid t t kraf
li~t brummande, tyd er detta p.. a tt 
fiil ts trömmen iir dåligt silad f'lI <.'r å t
mins tone att den m 1\.ste s ila, b,ittre 
iin ,ad som iiI' fallet. Är bruTnmunelet 
,Iiirt' lllot ohe\~'(lIi,.".t. får man l'ijlm fl'
I 't i motta ,c;aren ' enligt anyisnin,gftrna 

I stället föt- skmvstycke 

kan man a-nvUnda en flat träbit med 
borrade hål, då man vill skära eller 
fila aven metallskruy, Denna isät

tps llnderifräll och elet hela tryckes 
mot en bOl'dssl,iYt1 el. elyl., \'anill skru
H ):1 kommCl' att sitta l'titt stadig-t, om 
hå let iir lagom stort, 

Lösa rörsocklar 

fn ej förekomma, emedan del ta kan 
leda till en kOl't ~lutning eller ett av
brott inom rörsockeln. "Ma n bör allticl 
fatta i sockeln och e.i i gla -ballollge n, 
eli't röret skall urta gas. 

Har sockel,n en gång IO%llat, kan 
den vanligen fastlimmas i;!en med 
Pandetikon el. dyl., blott det hC'la f~r 
torka ett par dygn efter hop.siittningen. 

Avprovning av d!rosslar, lågfrel,vens
tl'ansfol"Inatorer etc, 

En hörtelefon, seriekopplad llled ett 
ringledningselement, en ackumulalor 
eller ett ficklampsbatteri, ii1' nii stu n 
dem enklaste anordning, som kan till!
kas komma i fråga för radioprovnin
gal'. Telefonsladdens ena kontakt an
slutes till den €na av baUeriets poler, 
och till den andl'a pol€1l fa ·tgö r man 
en bit vanlig ledning!3 tri\.d. Den lind
ning på transformatorn eller dros. eln, 
som skall prov,as, illkoPVb", m Han 
den fria kontakten ]Ja telefonsla(](]en 
samt den fria trådä~lden (med ayskra
pad isolation). Höres en tYellig knäpp 
i telefon€n, bUde då l' trömlu'etsPIl sl u
tes och {lå elen bl'ytefl , ii1' linuningen 
hel. På samma s~itt knn Hlun p1'oya 
motstånd, men knäppen blir syag, om 
motsttlndet iir mycket stOl"!:. 
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Återförsäljare antagas 

Vörldens bösta 

elektrodynamiska högtalare 

MAGNAVOX 
kan numera erhållas till ett för alla 

överkomligt pris. 

Chassi för likström ink!. utgångstrans

formator för pentod. Kr. 50:

TJERNELDS RADIO SVEAVÄGEN 123 . STOCKHOLM 
Vasa 30925Telefon: 82001 

GÖR SLUT PÅ DÅLIG M OTTAGN ING! 
Sätt i Eder radioapparat 

en sats högmoderna 

SATOR , FABRIKEN I WIEN 

Dessa äro konstruerade enligt 
radioteknikens nyaste rön i 
en fabrik, utrustad med mo, 
derna laboratorier, namnkun, 
niga tekniker och skolade 
arbetare. 

Firma Aktiebolaget Trako 

Regeringsgatan 40, STOCKHOLM 

Var god offerera mig en sats 
Sator, rO'r {O'r en radioapparat, må'rke 

.A pparaten å'r {O'rsedd med fO'/iande rö'r 
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k'RloIR ON 

RADIO-RÖR 


äro oöverträffade 

Priserna avsevärt reducerade 

• 

Fabriksnederlag för Sverge: 

A_-B_ Nickels &: Todsen 
STOCKHOLM 16 

Nyhet i Bandfil~~r 
"Radiopak" - Kompleff avstämningschassi 

»Radiopak» är konstruerat, :" tillverkat och trimmat av The 

British Radiophone Ltd. Chassiet är avsett för mottagare med 

ett steg högfrekvensförstärkning och består av skärmat bandfilter, 

3,gangkondensator med skala och belysning, våglängdsomkopplare, volymkontroll och 

strömbrytare. Det är ytterst omsorgsfullt utfört och visar i användningen stegring av såväl 

selektivitet som förstärkning och stabilitet. Pris Kr. 75: = 

Då fabriken hiftills ej varit i stånd aH tillfredställa efterfrågan 

nödgas vi tillsvidare förbehålla oss några veckors leveranstid. 

Från slutet av oktober hoppas vi dock kunna leverera från lager. 

Klarabergsgatan 44 Filial: Storgatan ~.8FORSNERS A.-B. STOCKHOLM _aREBRO 
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Aga-BaUic Radio 1\.-B., Stockholm, har denna säsong; 
framkommit med flera nya mottagartyper, som äro' av stort 
intresse. Sam.tliga nya typer hava öppen Ijudkamrnare, el. 
v._ s. bakLill helt öppen apparatlilda, vilket bidrager til! er
naendet aven naturtrogen återg'ivning. På distansmotta
garna är den belysla skalan försedd med våglängdsgrade
ring, och på den största mod.ellen äro stationsnamnen ut
sat ta, vilket medger en ännu bek,ämare instälIninO'. Vi skola 
här se litet närmare på de olika mod ellerna. b 

T y P 42 är en 4-rörsmottagare med två höo'frekvenssteo' 
och tre stämkret. ar, vil ka .·amtliga reglel'as ~ed en end~ 
ratt. Verklig enrattsavs t,imn ing u tan llll ....ot slag av korrek
tion eller efterjustering finn es s1't1 unda. Av de två hu O'
frekvensruren är det fur .:ta ett vari a bel-roy-rör och det and
ra ett vanligt skärmgallerrör, en synnerligen ändamälsenliO' 
kombination, i det vari abel-my-röret möjligo-ör en effekti~ 
oeh distortiollsfri volymreglering och förhindrar ö,erbelast
nillg av det efterföljanrle känngallerröret. Villan:; blir kors
moduleringen prakt i 'kt laget eliminerad. Orsaken till att 
variabel-my-rör ej allvänd s i båda sle,ren to r de vara den, 
att skärmgallerröpt, som ,ir av typen med stor branthet, 
ger större förstärkning. 

Som detektor an,·ände. e tL skärmgallerrör, och slutröret 
är en pentod. Spolar o h gangkllnd ensator äro väl skiirmade. 
Ingen återkopplingskontroll fin ne , vilket är en s tor fördel. 

På fram sida n f inna ' tdl. ra ttar, en för våglängdsinst,ilJ
ningen och en ,olym[;:ontroll, samt en pak föl' ri t' två vå 0 ' _ 

Uingdsområdena, vilka ha va r sitt s kalfÖllster. E-ndast c1~t 
av des a , som svarar mot el t inkopplade våglängdsområdet, 
lyser upp. En klangfär".-kontroll är placerad baktill på 
cha s iet . 

)foltag::uen är fö rsedd med inbyggd elektrodynam isk hög
talare och tir helt öppen baldiJl. 

T y ~ 3 7 är en 3-rörsmottagare med ett högf l'ekvenssteg 
och tva tlilOk relsar , till det yttre ganska lik typ 42. Även 
denna mottagare har en rattsa vstämniug samt ä r utrustad 
med klangfärgskontroll. ÅterlwpplingsregJering salmas även 
här. Den inbyggda högtalarert Hr av elektt"odynamisk typ. 

Typerna 3 ,- och 36 äro 3-rörs distansmottaNare, 
vid vilka känslig'heten till skillnad mot de två föregående 
typerna lir beroende a v en El terkopplingsins tiillning. Avstäm
ningen sker med E'n ratt, och korrektion för antennkretsen 
sker medelst en siir>:kild ]iten ratt, koncentrisk med hm'ud
ratten. Varia bel an ten nkoppling möjliggör en l:e"lerin o' av 
se.lektiv iteten . D e sa mottagare ha ett steg högfl~kycn~för
stal'klll ng med skärmgallerrör, skärrngallerdetektor samt 
pen todslu trör. 

T y p e r n a 21 o c h 2 2 liro 2-rörsmottagare, med dIka 
även de sta rlws te utländska s ta tionerna under g·.lnnsamma 
förhållanden kunna aYly snas. Detektorn är ett skärmgaller
rör och slutröret en pentod. Typ 22 har inbyggd elektro
dynamiSk högtalare och apparatWda av yalnöt med h 'It öp
pen baksida . 

Samtliga ovannämnda typer finnas fur båue likström och 
växelström. 

Ingeniörsfinnan Electric, Stocl,holm, har tillställt oss en 
katalog över radiocletaljer av det engelSka fabrikatet »Or
monel», för vilket f irman är generalrepresentant i Syerge. 

Bland de i kata log-en upptagna de taljerna, SO lll firman 
ämnal" föra i marknaden, milrkes en vridkoriden~ator med 
kombineracl gro\'- och finin st'fillning. Ra tten är i två kon
centriska delar; m\?d den ena vrid. kondensatoraxeln di
rekt , med den andra erh1111e.- en u tväxling av 55: 1. Finin
ställningen l -tadkommes medelst en friktionsanordning. 

KurYformen är logaritmisk. Denna kondensator bör vara 
idealisk till detektormottagare med· lågförlustspole samt 
tOllkorrektion på l gfrekvenssidan pil. grund av den stora ut
växlingen. Den finnes i kapaciteter pil. 225, 315 och 450 cm. 

Vidare milrkes en differentialkondensator för återkopp
lingsreglering, volymkontroll i antennen etc. Utförandet ä r 
stabilt. Kondensatorn har en ratt för direkt- och en för fin
inställning med utväxling 9: 1. Rattarna äro koncent.riska. 
Kondensatorn ä r liksom den ovan omnämnda avstämnings
kondensatorn utförd för enhö.lsfa tsättning. Den finnes i två 
storlekar: 2X90 och 2X180 cm. 

Ett flertal olika typer a v »Ormond~) elektromagnetiska 
högtalare ocll högtala rsystem samt chassier med kon till 
dylika föras. Bland elektrOdynamiska hö talarchassier mär
kes ett med permanentmagnet av ny konstruktion . som le
vereras med inbyggd utgå ngstransforma tor. Rn a nnan typ 
för el d med en ffiltlindning på 2,500 ohm, a vsedd att kun
na er. ätta sildrosseln vid växelströmsmottagare. Även den
na har inbyggd u tgängstransformator med tre olika omsätt
ningstal : 22: 1, 44: 1 och 66: 1. Talst römspolen är lå"
ohmig och har enligt uppgift ett mots tånd av 2,5 ohm. Hö~
talaren uppgi ves kunn a tåla en belast ning av upp till 5 watt. 

* 
Loewe Radio Ah:tieb;)lag, Stocllholn1. kommer denna sä

song med en verkligt slor nyhet : en superh terodynmotta
gare, Will omfattar både kortn'tgsområdet mellan 19-50 me
ter och det normala rundradioområdet mellan 200-2.000 
meter. Den har lypbeteckningen »Super 32» och ilr utförd 
för drift från viixeJströmsnlit. 

»Supe r 32» har sex rör och enligt Ullpgift sex stämkret
sar, dlirav två bandfilter OlD vardera lvå kret,;u. Den är ut
ru slad med automatisk fadingkompell~:ltor, Sa at t alla ~ta 
tioner inkomma med samma ljudstyrka. Avstilmnings::;kalan 
är i »jä t teformat», med både stationsnumn och vaglängder 
angivna. Band·bredden är enligt uppgift 9 kilohertz. Av
stä mningen sker m ed en enda ratt, ii ven inom lw r t'ii.gsom
rådet. En tonkon troll finnes fö r reglering av klungfärgen. 

Mo ttag-aren har inbyggcl elektrodynamisk högtalare. Nät
transforma torn lir omkopplin{;'sbae för spänningar m ellan 
100--260 volt och är använd·bar Yid periodtal mellan 25--60. 
Vi återkomma beträffande motl;1gningsegenskapcr ,il. snart 
Yi ,[leit i tillfälle att prova mottagaren. 

Bland r adiodetaljer märkas de i föregående nummer ut
förligt omnämnda trippelruren, vilka samtliga äro metalli
serade..Ett nytt spe<.:ialrör har tillkommit, typ 2 HMD, ett 
dubbelror, avsett speciPllt som ingångsl'ör vid superheterody
ner (förmOdligen kombinerad, oscillator-modulator). 

»~oewe» papperskondensator finnas med provspänningar 
på nOO, 700, 1.000 och 1.500 ,olt liks tröm. Beträffande dessa 
gä!1cr , att den maximala sp.änning, för vilken k(moensa to
rerna utsät ta.- under drift, ej får uppgå till mer iin en tred
jedel av provspänningen. 

. Graham .Brothers, Stoc!lholm, har tillställt oss en del upp
gIfter bet rll'ffa nde en ny heminspelningsapparat för "ram
mofonskivor av fabrikatet Dr Max Levy, föl' vilket fh'man 
är generalagent i Sverge . Av sa>illma fabrikat föl'as omfor
mare för drift av växels trömsmottagare frän likströmsnät 
samt grammofonmotorer av olika typer. 

»Elgraphon» är namllPt på Dr Max Levys inspelningsap
parat. Den är ej a,sedd att apteras På. en vanlig grammo
fOll, emedan g rammofon moto rerna i regel ·äro för svaga för 
detta ändamtil. I apparaten är inbyggd en krafti" viixel
strömsmotor, som arlX'tar med konstant 78 varv p; m inut. 
Skivtallriken har gjor ts mycket tung, i ändamiil att tillför
säkra en ,-i·bra t ionsfri och jämn gå ll.!:;. 

Graverclosan frammatas medels t en under skivtallriken 
liggande gängad spindel, som drives med snäckhjul fråll 
skiv tallrikens a xel. Spåro-,"stånclet i skivan blir endast 015 
mm, ,arför speltiden fur en 25 cm skiva utgör 3~~ mjnut~r. 
Vid, proyspeJning av skiv-an kan graverc10san [(jsa s frå n spin
deln och tjänstgör härvid som pick·llp. 

Den komb inerade 'graverdosan och picl<-up'en har e tt lik
s trö'll1smotstånd av 3.000 obm. Den fä r ej belasta .; med slut
rörets anodlikström, och därför medföljer inbyggd i appara
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MAWECO 
Tillsats 

till Mavometern för 
växelströmsmätning. 

Maweco V 
5/75/50/100/250/500 V. 

eller 

5/50/100 / 250/500/1000 V. 

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

Maweco A 
0.5/1 / 2.5 / 5/10 A. 

Obs.! Liten effektförbrukning . 

Begär prospekt frlln 

Generalagenterna 

B E:RGMAN & B EVI NG 
Stotkholm 7 

Värdefulla Nyfjeter! 

Radiolahögtalaren 
Elektrodynamisk med permanentrnagnet. 
Arbetar helt utan nätströmsanslutning och är 
därför synnerligen störningsf,i. Vi garan tera 
utan överord ett resultat lIkvärdigt med de 
bästa strömmatade högtalarnas. Fri bytesrätt. 

Chassi e Kr_ 50:
Inbyggd i 	 elegant låda och med volym~ 

regulator Kr. 85: 

TUNGSRAM BARIUMRÖR 


Aterf6"rså"ljare god filbaft . 

Hjalmar Löfquists El. A.==B. 
Birger Jarlsgatan 23 - Stockholm 7 

Telefon (växel) N. 32000 

ten en lämplig ingångs transformator till graverdosan, vilken 
härigenom äHn blil" riitt anpassud för de ,anligast förekom
mande slutl"ören . Det uppgh-es, att en , a nlig il-riirs radio
mottagare (detektor och två lågfrekvens rör, med in .~å ng 
på detektorn) , använd som förs tärkare till inspelning;;ap
paraten, ger ·fullt tillfredsställande resultat. ( iHöjligen g·äl
ler det ta endas t inspelning a v rundrodioprogram. ) 

Appa raten är närmas t avs edd föt· inspelning pä ge.latin
plattor, men enlig t uppgift kan den användas för inspelning 
på alla i markna den förekommande ski,material. Gra ver
nålen är av s tå l (för g latinplattor) . En nedfällbar vikt 
åstadkommer den erforderliga belastningen vid inspelning. 

Apparaten le,erem ' antingen komplett i schatull eller så
som byO"O"sats med alla in?;ående delar samt anvisningar

• 
Radiokonsultation, Gösta Husberg, Göteborg, har för 1)1"01-

ning till s l-ä Ht o. s en 3-gang-kondensator al' ameri!{an sl, till
verkning, »Uniteu» Scien. J ,ab., Inc.». Denna kon.densator är 
av synne rligen stabil kons t ruktion. Chassie t är utfört i 2 
mm tjOCk a luminium. Rotoraxeln -går på kullager vid båda 
ändarna . llotorernas ytterskivor äro uppslitsade i fyra s ek
torer. D tre delkondensatorerna äro omsorgsfullt a,skär
ma de fr:. tI varandra. Kondensatorn levereras med fininställ
ningsratt och en över 90° uHbredd skala, graderad 0--100 
frän höger till vänster. Kapaciteten ökar vid vridning il. t 
vänster. Varje rotor har sin särskilda kontaktfjäder. Fin
inställningsratten .~å r en smula trögt, men i gengäld är hela 
kondensatorn med ratt glappfri. En sak, som måste på pekas, 
gäller de små trimkondensatorerna. Under regleringsskru
varl1a till des a ligga ett slags spiral-fjäderbrickor, vilka äro 
al"sedda att hindra skruvarna ändra sig efter iDställningell. 
Emellertid omöjliggör'a dessa även skruvarnas indragande 
så långt. som erfordras för ur:;pn ående av maximikapacitet 
hos trimkondensatorern.a. I allmänhet torde det därför bli
va nödvändigt att avlägsna spiralfjädrarna och fix era regle
ringSSkru,arna på annat sätt, om detta befinnes erforderligt. 

Den i föregiiende nummE.'r omnämnda amerikanska elek
trOdynamiska högtalaren »Ada», modell 75-AC, ha vi nu 
prol'at med gott resultat. Deu ger ett mjukt och behagligt 
ljud och de skilda musikinstrumen ten il. tergivas synnerligen 
naturtroget. 

A.-R. Nickels & Todsen, Stockholm, har sliippt nt en del 
nya rör i marknaden, upptagna i den i dagarnll utkomDa 
nya rörlistan . mand dessa märkas inom 20-volts likströms
serien (0,18 amp.) ett skärmgallerrör S 2030 N med brant
het 3 mA/ V samt ett variabel-my-rör S 2012 N med brant
het 1,2 mA/V. (De två sista siffrorna ange brantheten i tion
dels II1t\..jV. ) I vilxelst römsserien heta motsvarande rör 
S 430 N och S 413 N. 

Den för sta bokstaven anger rörtypen, t. ex. S skärmgal
len'ör, A detektor, W rör för motständskoppling, E slutrör, 
P pentod, G likriktarrör. Den första siffran eller de två första 
vid fyrsiffriga tal anger glödspiinningen i volt. Den efterföl
ja nde boksta t'en anger, om de t är ett rör med indirekt (N) 
eller direkt uppvärmd katod (bokstay saknas). 

:»Triotron» elektrolytiska kondensator föreligger nu i s lut
giltigt utförande med typbeteCkningen C 430/ 8. Denna har 
en kapacitet av 8 mfd, och högsta tillåtna momentllnsptin
ning är' 430 volt (!:\'enomslagssplinning c:a 500 volt). Metall
hyl san är minuspol och kont.aktskruve n, ' som vid monterin
gen skall "ändas nedåt, pluspol. Strömstöten vid inlwpplin
gen uppgår till 40 mA vid 400 volt, och läct,strömmen är då 
mindre än 1 mA, under förutsättning att temperaturen ej 
går ö,er 50° C, vilket är det högs ta tillll.tna värdet. 

• 
Radiofabl'iI<en Luxor, JUotala, har för provning tillställt 

oss ett par mottagare av 1932 års modell, med typbeteck
ningarna 23 DLa och 13 DL, båda för likström. 

23 DLa är en 3--rörsmottagare med ett högfrekvensstel!" 
och två stämkretsar. Högfrekvensröret är ett skänngallerri)r 
med stor branthet (RE1.'<S 1818), detektorn ett normalt 
skä rmga llerrör (RENS 1820) och slutröret en pentod 
(RIDNS 1823 d). Pil. framsidan finnas tre rattar: en enda 
för avs tämningen, en för våglängdsomkopplingeu (2 omrfl

http:II1t\..jV
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TRIMMAD RADIO 


Vi får härmed meddela, att våra RADIOMOTTAGARE hädanefter 

äro försedda med ovanstående kvalitetsmärke 

ROD DRAKE PÅ EN RUND SKOlD AV BRONS 

Vi, fästa särskilt uppmärksamheten på två nya ÅTERKOPPLINGSFRIA 

apparater med framstående mottagningsegenskaper. I ljudhänseende 

överträffa de a ll t vad som tidigare erbjudits. Inställning av önskad 

radiostation sker DIREKT med ett enda handgrepp. Genom en ny 

TRIMNINGSMETOD, som vi t i llämpa vid våra verkstäder, har det bliv it 

oss möjligt att hålla en mycket hög och jömn tillverkningsstandard. 

Broschyrer och upplysningar tillhandahållas genom våra återförsäljare. 

AGA -BALTIC 

STOCKHOLM 
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ORMOND 

elektrodynamiska högtalare 
äro av enastående hög kvalitet. 
" D e bästa elektrodyn a miska högtalare , som 

jag har provat". säger e n av våra kunder. 

Med elektromagnet . . . Kr. 45:

Med permanentmagnet " 60: -


Ingeniörsfirman ELECTRIC 
Stadsgården 22 Avd. P Stockholm 

riVER 
HELA SVERGE 
sälia vi radiodelar 

Vår ständigt ökade omsätt:: 
ning utgör ett bevis för att 
våra priser och kvaliteer 
äro verkligt fördelaktiga. 

Största va lutan för Edra pengar 
erhåller Ni vid inköp från oss. 

Återförsäljare erh. go da rabattvillkor. 
Katalog sändes mot 25 öre i frimärken. 

Firma AUG. JANSSON 
Radioavd. SUNDBYBERG T .1. 1359 

POPULÄR RADIO 

den) sa1Dt en återkopplingsratt med inbyggd automatisk 
strömbrytare för mottagaren. På vänstra gaveln finnes 
dessutom en ratt för selekti\"itetskontroll. 

Vid provning visade sig mottagaren besitta stor känslig
he t. Ett stort antal stationer kunde mottagas p:i utom,hus
antenn inne i Stockholm. En finess på denna mot.tagare är 
en klangfärgs- eller tonkontroll, med vHken klangfärgen kan 
regleras från mycket ljus till mycket mörk. Vid distansmot
tagning inställes den med fördel ni"irmare det ljusa Iiiget, 
vid mottagn ing närmare det mörka. 

13 DL är en 3-rörsmottagare med en avstämd krets. De
tektorn och l :a LF-röret äro hög-my-rör (RllDN 1821 ), slut 
röret även här -en peutod (REJ:-.lS 1823 d). Tre olika antenn
llttag möjliggöra val av selekth ·itet. Vid provning kunde 
några utländska stationer avlyssnas på utomhusantenn, di\. 
Spånga "ar i gång. Ä\' en denna mottagare är försedd med 
tonkontroll. 

Båda dessa mottagare hava in'byggd elektrOdynamisk hög
talare, och ljudkvaliteten iir synnerligen god, myCket tack 
"are det k raftiga slutröret. En stickpropp inuti mottagarna 
lUöj lig~ör ö,erflyttning av silclrosseln från plus- till minus
polen pil. nätet, detta för uppnående av största möjliga fri 
het från nätljud. 

A. V. Holm Alitiebola,g, Stockholm, har tillställt oss en del 
jiimförelsetabeller öyer »Ya I "0» radiorör, l lJ.}ptagll nde en hel 
del nya rör typer. En ny rörlista utkommer inom lwrt. 

Samtidigt uppgim s följande rÖ I' vara lämpoJiga för den i 
fö reg, i'nde 	nummer beskriyna »Likströmsfyran». 

Högfrekvens (V, och "V,) ...... . ....... . H 2018 D 
D tel.tor (Va) .................... . ...... . .. A 2118 
Slutrör (Y.,) . . ... . .. . .... . .. . ........... .. L 2.318 D 

Philips Radio Aktiebolag, St~ckholm, har tillställt o~s 
provexemplar av ett par helt nya rör typer, som firman i da
garna utSläpper i marlmaden. Det gäller dels en ny »sclek
tod» (yariabel-my-rör), J<J 455, med en branthet a,· .3 mA/"olt 
och dels ett rör för motståndSkoppling, Ej 499, med branthet 
4 nliÄ/rolt. Båda rören äro yäxelströmsrör för 4 volt och 
uraga yardera en glödström av 1 amp. Viktigare data iiro 

E 455 J<J 499 
Anoctspänning .......... . 200 200 v 
SkärmgaJIer, pänning . 100 V 
Neg. ga ller 'pänning . . . 1,5 1,6 V 
Normal anodström ... . 3 0,2 mA 
Förs tiirkn.-faktor .. . '" 700 99 
Branthet, max... ....... . 3 4 mA/ V 
Branthet, normal ... . . . 2 mA/V 
Inre motständ .... .. . . . . 350.000 100.000 ohm 
Anod-gaJler-kapac.. ... . 0,003 1,5 uuF 

Såsom framgår av la,beJlen är variabel-m.y-röret Ej 455 fullt 
uppe i klass med de modernaste sk-ärmga1Jerrören med sto r 
branthet. Den angivna anod strömmen (3 mA) gäller vid iu
ställning på lägsta negativa gallerspänning (1,5 volt), S:
ledes då röret lämnar största förstärkning. Genom ökning 
a v ga llerspänningen npp till omkri ng -40 volt minskas för
stä rk ningen efter behov. En stor fördel är givetvis den låga 
anodströmmen, vilket underlättar ändringen a v äldre skiirru
gallermottagare fÖl' variabel-m.y-rör. 

'Det nya röret för motståndskoppling ger med utgång 
punkt från uppgifterna i tabellen en f{jrstärkning per s teg 
av i runt tal 70 ggr. vid ett anocl.mot.stånd på 0,3 megohm 
(300.000 Ohm). I ta'beNen är inre motståndet angivet med 
dessa 0,.3 megohm iano el kretsen, Yilket även gäller normala 
anodströmmen. Tidigare yar det ,brukligt att angiva inre 
motståndet och normala anodströmJDen vid full anocl~piin
ning men u t a n anod'll1otståncl, vilket kunde vara \'il .'e le 
clande för den ick~ initi erade. Nu får man dessa uppgifter 
hänförda tiH de ,erkliga arbetsförhåliandena. 

.. 
Ingenjörsfirman Bergman & Beving, Stocl{holm., genera l

agent för firman Otto Pressler i Leipzi.g, har tillsti'lllt oss en 
del broschyrer och bruksanYisningar för Pres~ le rs fotocel 
ler. Ett stort anta l olika typer äro upptagna. nIand des il 
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kan nämnas en »nätcell» (med nätformig ano(l) , som iiI' 
speciellt lä mplig för labora torier och för undervisn ingsän· 
damål. Ännu intressantare ii r kanske den lilla d,ärgcellen 
(Zwerg Spezial I) för ljudfilmsapparate r. Då den har myc· 
ket små dimensioner (längd 53 mm, diam. 22 mm inklush"e 
skr1:lds· och Skärmkapsel) , ka n den utan vida re ersätta äldre 
celler i ljudfilmsappara ter. Den har större känslighet än 
dessa, varför förstärkaren eller åtminstone de första stegen 
i denna kunna förbikoppla s. Härigenom erhå lles en tystare 
bakgrund och bättre ljudk,alitet. 

* 
Aktiebolaget Osmm-Elektl'averl<en, Stockhohn, hal' till

s tällt oss broschyrer ö"er regulatorrör för lil{strömsmotta
gare samt glimlampor och miniatyrlampor för olika ända
mål. Särskilt vilja Yi framhålla regulatorrören för 0,18 
amp., avsedda för likströmsmottagare med indirekt upp
,ärmda 20-voltsrör, samt säkringSlampor föl' 0,125, 0,175 
och 0,225 amp. Vi återkomma med utförligare uppgifter 

. " 
Elektrislill, Aktiebolaget Skandia, Stockholm. Vi ha provat 

den i augustinumret omnämnda elektrodynamiska högtala
ren Grawor »Perkeo», och funnit densamma giva synnerligen 
god ljudreproduktion . Det provade exemplaret ha r fält
lindning föl' 220 volt likström. 

KATALOGER 
Raä'iof'il'm. or. 

Philips Radio A /ctie7Jolag, Stockholm: Broschyrer och 
bruksanvisningar över Philips »Super-Inductance»-mottaga
re 630A och 830. Ny lista över Philips rör, oktober 1932. 

Tngeniiyrsfirman Elect1'ic, Stockhovm: Katalog över »001
yem» elektromagnetiska ·högtalare, högtalarsystem och 
chassier, elektrodynamiska högtalare, vridkondensatorer 
etc. Broschyr över »001vem» elektrodynamiska högtalare 
med permanentmagnet samt med likströmsmatad fältmagnet. 

A.-B. Nic/cels &: TOds en, SlockhO[1n: Ny lista över »Trio
tron» radiorör, hösten 1932. Broschyr över »Trio tron:!> elek
trolytiska kondensa tor. 

Loe.we Radio Aktiebolag, StockhoTm: Broschyr över 
»Loewe» nya mottagartyper för säsongen 1932-33. Lista 
över »Loewe» radioröl', högtalarsystem, motstiind, konden
satorer etc. Prislista nr 23---.sS, oktober 1932. 

Radiofanr'ilcen Luxor, JlIr>tala: Broschyr över »Luxor» ra
diomottagare, hösten 1932. 

IngenjörSfirman Bergman &: Beving, Stockholm: Broschy
rer och bruksanvisning över »Pressler» fotoceller. 

GrahCMn Brot/iA3r8, Stockho"bm: Broschyr över inspelnings
apparat för grammofonskivor av fabrikat Max Levy. 

Grammwfonfir<mor. 
Odeo11-, lfom,ocord, ParlopltOI/, Stockholm: Supplement nr 

11. 
Skandinaviska G1'a>ywrnophon A7<,Ue7Jol,aget, Stock/wtm: 

Oktobernytt 1932, »Husbondens Röst». 
B. C. Si1·a1.dqv-ist A.-B., Hiilsingborg o. Stockholm: Supp

lement nr 10, 1932, »Columbia». 

GRAM·MOFON-PICK-UP'EN. 
(Forts, f rån sid . 298.) 

kontroll vid grammOfonspelning pil elektrisk väg. Denna 
volymkontroll bör vara utförd i fonn a v en tvärs över pick
up'en ansluten potentiometer , vars hela motstånd sålunda 
kommer att lig'ga parallellt med lindningen, oberoende av 
om potentiometern står på. noll eller maximum. Använder 
man ett variabelt motstånd i stället, komma de högre ton
frekvenserna att undertrYCkas vid inställning a v volymkon
trollen i närheten av nolläget, d. v. s. i allmä nhet vid liten 
ljudstyrka. Detta är precis tviirt emot yad det borde vara. 

Ett lämpligt medelvärde på potentiometern är 100.000 
·ohm. Den bör helst vara logaritmisk, d. v. s. ha större va-

Teeo ZR 30 
TRERORSMOTTAGARE MED BANDFILTER 

OCH ELEKTRODYNAMISK HOGTALARE 

FOR VÄXELSTRaM 25 OCH 50 PERIODER 

Kr. 325:

Vad bjuder Eder Teco ZR 30? 

1. Utomordentlig selektivitet 
På grund av den speciella bandfilterkopplingen 
är band bredden och därmed selektiviteten och 
ljudkvaliteten densamma över hela våglängdsom
rådet. Stationerna »komma in» utan interferens 
från varandra. 

2. Största förstärkning 
Mottagaren är försedd med exponentiairör i hög
frekvenssteget, skärmgallerdetektor och indirekt 
uppvärmd kraftpentod. Fullgod mottagning av 
även svaga utländska stationer. 

3. Bästa möjliga ljudkvalitet 
På grund av liten lågfrekvens- men stor högfre
kvensförstärkning, den dymamiska högtalaren 
samt bandfiltret som icke »klipper av» sidobanden. 

4. Lättskött 
En ratt. för stationerna och en för återkopplin
gen. Aterkopplingen är icke kritisk utan kan 
sättas på ett medelvärde och endast vid mottag
ning av svaga stationer drivas till sin högsta gräns. 

5. Omkopplingsbar 
För 11 O, 127, 150, 220 och 240 volts nätspänning 
samt 25 och 50 perioders ström. 

A.-B. TURITZ & CO. 

Radioavdelningen 

GCTEBORG 
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riation i motstå ndet ju närmare maximiläget man kommer. 
H ä rigenom erhå lles en jämn ändring a v ljudstyrkan under 
hela vridningen. 

FLERGALLERRÖR.. 
(Forts . frfm s id . 299. ) 

av glödtråden. Detta sis ta galler har t ill upp"'ift a tt oskad
liggöra den s. k. sekundäremiss ionen, som elj es t ~kul\e öde
lägga rörets funktion. 

Det vanliga dubbelgallerröret har på sen ure tid få tt en 
speciell användning, nämligen .' :1 'om kombinerad första d e
tektor och oscillator vid superheterodyuer . Emellertid med
för detta vissa olägenhete r, vilka kunna elimineras genom 
att dubbelgallerröret ersä tte. med n pentod och en speciell 
koppling användas. En komplett u pe l'heterodyu efter dessa 
riktlinjer med fyra rör har varit b skriven i »Wireless 
World». 

DEN ELEKTROLYTISKA KONDENSATOR.N. 
(Forts. från s id. 302.) 

Den elektrolvti8ka kondensatol'ns användning. 

Om aluminiumelektroden anslutes till strömkällans uega
tiva pol, försvinner oxidskiktet och kondensatorverk an går 
förlorad. Varar felkopplingen endast ett ögonblick, kan möj
ligen kondensatorn räddas, om den ans lutes riktigt. 

Den elektrolytiska kondensa torn kan i sin nuvarande 
form blott användas på sådana s tä llen i en mottagare, där 
alltid en viss likspänning ligger över densamma, t. ex. i 
anodspänningsaggregatet på en växelströmsmottaga re. Här 
kan den tjäna både som reservoarkondensator omedelba rt 
efter likriktarröret och som filterkondensator efter sildros
seln. På den sistnämnda platsen är det bra att ha största 
mÖjliga ka pacitet, ty ju bättre blir silningen av anodström
men, under det att r e 'ervoarkondensatorn vanligen måste 
beg ränsas till 4 mfd av hänsyn till likriktarrön't. Dock till
lå tes vid en del likrik ta rrör större kapacitet, bl. a. vid de 
s. k. högvolts-likriktarrören, där en elel;trolytisk konden
sator med fördel kan an vänd as som resel'voarkondensator. 

Vid inkoppling till spänningskällan genomflytes den elek
trolytiSka kondensatorn nv en kortvarig laddnings- och fol'
meringssträm. Denna uppglt r till några tiotal milliaDlp., men 
sjunker efter 10 sekunder till c:a 1 milliamv. och sjunker 
sedan ytterligare. En mycket svag Uickström kvarstår hela 
tiden under drift. 

I allmän'het måste den elektrolytiska kondensatorn mon
teras upprättstående, mec1 kontaktskruven till pluspolen 
nedåt, detta såvida ej RnnDn montering anbefalles a v fa ,b ri
kanten. Den får ej utsä ttas för all tför hög temperatur (max. 
c :a 50° O), så1edes ej t. x . monteras nära intill en het nät
transformator. Läckströmmen ökar med temperaturen och 
även med spänningen över kondensatorn. En läckström DV 
storleksorUningen 1 mA kan vara normalt för en 400-volts 
kondensator. 

Vignettbilden visar en elektrolyt isk kondensator fÖL' liten 
spänning, max. 10 volt. Dylika kondensatorer kUUlla nu er
hållas med kapacIt eter på flera tu en mikrofarad. De som 
äro avsedda föl' högre spänningar (c:a 400 volt) ha ,an
ligen en kapacitet på 8 eller 10 mfd. 

POPULÄR RADIO 

MODERNISERA MOTTAGAR.EN. 
(Forts. från s id. 303.) 

graden av förs lärkningsökningen vid dessa periodtal, varför 
ma n kan erh,Ula vilken grad av korrektion man önskar, 
ä nda ned till ingen korrektion alls. 

Med tonkorrektion ha vi här i Populär Radio från början 
avsett den procedur, genom vilken de genom sidbandsav
skärning i högfrekvenskretsarna åsidosatta högl'e tonfre
k ven._crna å terbildas i lågfrekvensförstärkaren. :Men även 
en . åd an sa k som t. ex. att i en grammofonförstäl'kare öka 
förs tii rkningsgraden ned mot de lägre frekvenserna (frå n 
c:a 200 per/sek och nedåt) i avsikt att kompensera för den 
uteblivna a mplitudökningen på skivan vid dessa liigre ton
frekvenser är naturligtvis regelrätt tonkorrektion. Ett filter 
med denna uppgift, avset t att inkopplas mellan pick-up och 
förstiirkare, har länge f unnits att tillgå på den engelska 
marknaden. 

Den vanliga tonkontrollen eller klangfärgskontrollen kan 
sägas medföra en mindre långt driven tonkorrektion, av
sedd att inom vissa gränser reglera styrkeförhållandet mel
lan de ~kilda tonfrekvenserna, i ändamål att åstadkomma 
en varia t ion i klangfärgen. 

I iig. 2 visas en a nordning för tonkontroll, där emellertid 
regleringsområdet är m~'cket stort och en kraftig tonkor
rektion erhålles i de båda ändlägena, Regleringen sker med 
potentiometern R på 1 megohm. L är lågfrekvensdrossel 
med relativt liten induktans, varför den erbjuder ringa mot
stånd för de lägre tonfrekvenserna men allt större mot
stånd, ju högre frekvensen blir. Detta gäller, dil potentio
meterarmen står i det högra ändläget, varvid alltsll. fås en 
förbättrad återgivning av de högre tonfrekvenserna. 

I vänstra ändläget av tonkontrollen släpper kondensatorn 
O igenom alla högre tonfrekvenser, under det de lägre fort
sä ttu fram till nästa rör. Här erhå lles alltså en för bli ttrfLd 
återgivning av de lägre frekvenserna. I mittIäget äro både 
dros elll och kondensatorn seriekopplade med var sitt mot
stånd. på 0,5 megohm (halva potentiometern), varför bådas 
inverkan i de t närmaste upphäves. För övrigt rör det sig 
om ett vanligt motståndskoppla t lågfrekvenssteg, bestående 
av det vänstra r öret med sitt anodmotstånd Ra på 0,2 
m eo·ohm. Är det efterföljande röret (högra röret i sehemat) 
slutrör i mottagaren, bör gallerkondensa torn till detta min
skas till 5.000 cm, och g'allermotståndet kan vara pil 1 
megohm. Skall a nordningen a nvändas i en distansmotta
gare fÖl' kompensering av sidbandsavskärningen, kan dros
. eln L "ara av den i Amatörhandboken, de1 II, beskrivna 
typen (0,3 Henry). Under dylika förhållanden skulle ton
kontrollen vid radiomottagning stå i nä rheten av högra 
ändläget och vid grammofonspelning i närheten av vänstra 
ändläget, det senare dock ej i avsikt utt framhäva de 
lägre tonfrekvenserna utan endast för att något undertrycka 
de hö"sta tonfrekvenserna och därigenom få bort nålraspet. 

VÄXELSTRÖ~fSTREAN. 
(Forts. fr å n sid. 308.) 

]{ons tr llktionsdeta ljer. 

Den i koppling><schelllat visade potentiometeranordningen 
vid variabel-my-röret är användbar till åtminstone en del 

Innan Ni beslutar Eder 

för vilken dynamisk högtalare ni kommer att föra, försök vår absolut 

oöverträffade typ NITO. Enastående i konstruktion och ljudkvalitet. 

Pris kronor "'0. - ink!. utg. trafo.Begär prospekt. 

A.-B. Nickels & Todsen e StockholIn 16 
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mott agare 


LUXOR 23 D är en synnerligen effektiv 
och selektiv 3-rörs långdistansmottogare med två 
avstämda kretsar. Apparaten har skä rmgallerhög
frekve ns, sk ärm ga llerdetektor, kraftpentod och 
elektrodynamisk hög talare och är fö rsedd med en
rattsuvstämn ing uta n efterjustering sa mt klang färgs
kontroll . 

Pris: 
23 DW (växelström 50 per.) Kr. 310: '
23 DW I » 25» ) » 330:
23 DL (likström) ... . » 310

LUXOR 13 D är en 3-rörs enkretsmotta
gare med dete ktor och två lågfrekvenssteg. 
Slutröret är en kraftpentod och högtalaren elek
trodynamisk. 

Pris: 
13 DW (vä xe lström 50 per.) Kr. 225: - 
13 DW ( » 25 » ) » 235:
13 DL (likström) ... . » 225:

Luxo!if 
/R.,ADIO 

Malmö Tel. 4906 - Göteborg Tel. 151 50 


Stockholm Tel. N. 3334 - Motala Tel. 685 & 10 25 


Sundsvall Tel. 2365 - Boden Tel. 45 


'-AlTERll .. 
Pertrix denna gång! 

Pertrix varar längst och 
perfekt återgivning av 

sång, tal och musik. Pertrix sak
nar både salmiak och syra, det 
urladdas därför icke mellan 
"arbets"-perioderna utan åter
hämtar sig i stället. Dess kapa
citet är oöverträffad.· I eget in

P ert d x tresse bör Ni därför endast god
t ill radion, taga det syre- och salmiak/ria
ficklampan, 
handlyktan. batteriet 

..,., ...:..........."" PERTRIV 

~ Generalrepresentant ~~ NEKO, Regeringsgatan 38, StockhoI:n 

Den fenomenala fram~ån~, An'o'one=mo'= 
'a~aren ha haf', beror på användnin~ av 

llJjlU [bulW specialdelar och 
00 

~L4\l(Q)~ ~(Q)~ 
Vtilify-byggsafsen består utav: 

1 dubbelkondensator 0.0005 mEd. 
1 mic:roskala W 181. 

1 kondensator, »Mite», 0,0003 mfd. med förJängd axel och taft . 

2 kompeosationskondeosa torer »Uoiversal» med mooterings.. 


konsoler. 
1 Indikatorkondensator med ratt. Böjliga kopplingar, isolerade. 

Kr. 501
Sator rörsatgeo (4 rör) kostar för batteridrift 

(specialpris) ... .. ..... .. .....• . ...• Kr. 24: 50. 
Växelström (specialpris) . . . . . . . . . . . . . . . . . » 32: 45. 

Aktiebolaget TRAKO 
REGERINGSGATAN 40 STOCKHOLM 
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av de vanligast förekomDlande rören av detta slag. För 
llet till denna mottagare reko=enderade nya röret med 
s tor branthet finnes en specialkoppling, angiven av faorikan
ten för röret i fråga. Denna bör alltså ersä tta ifrågava
rande a nordning i schema t, under förutsättning att det nya 
röret användes. 

De kritiska högfrekvensledningarna äro skärmade me
delst metallomspunnen systoflex. Vid jordning av metall 
hÖljet på denna drages en oit vanlig kopplingstråd (0,5-
1 =), som för säkerhets skull isoleras med vanlig systo
flex, kortaste vägen till närmast jordade kontakt. Tråden 
måste lödas vid systoflexens ruetallhölje och iiven vid jord
änden, för s:'i vitt ej en ordentlig klämskruv finnes. På 
förekommen anledning varna vi för användandet av så 
dan skärmad ledning, där isolationen mellan träden och 
metallhöljet olott utgöres aven vanlig b OiIllullsomspin
ning, detta del s emedan tråden får för stor kapacitet till 
jord och dels emedan isolationen är för dålig vid de före
kommande. höga spänningarna. Bäst är den s. k. skärmade 
systoflexen med stor inre diameter; kopplingsträden inuti 
denna bör vara blank tråd med c:a 0,3 mm diameter, om 
ej elen mekaniska stabiliteten gör det nödvändigt att an
vända grövre tr:'id. I monteringsplanerna äro de skärmade 
ledningarna antydda genom att metallhöljet är streckat 
utomkring desa=a. 

Om mittuttag ej finnes på glödströmslindningen för mot
tagarrören, insättes ett motstånd med mittuttag på c:a 
2X25 ohm (R", i sChemat). Bättre är dock en potentiome
ter pä omkring 50 ohm, i det den ofta möjliggör större 
orumfrihet. De två glödströmsledningarna skola snos runt 
varandra (tvinnas), även de två till likriktanörets glöd
tråd samt de två till samma rörs anoder. Detta gäller även 
ledningarna till strömbrytaren. Uttaget till drosseln DTz 
från likriktarrörets glödtråd kan lika väl göras från ena 
änden på denna lindning, om mittuttag ej finnes. Det är 
nödvändigt att tillse, att glÖdströmslindningen för minsta 
strömstyrkan användes till likriktm.-röret. Man fär inte be
döma lindningarna efter om de ha mittuttag eller ej . 

Mottagaren är byggd på ett chassi av aluminiumplåt, 
vilket från ena änden sett ungefär har formen av ett upp
och nedvänt U. 

Vid grammofonspelning oör en VOlymkontrOll användas . 
Denna inkopplas mellan pick-up'en och kontakterna i sche
mat (»Gr.»). 

I monteringsplanerna äro ledningarna dragna i räta vink
lar för att medgiva större tYdlighet. I verkligheten skola 
alla ledningar dragas kortast-e vägen mellan t·esp. kontak
ter. Man får se till, att skärmade ledningar ej komma att 
ligga emot några kontakter, som ej äro direkt jordade. De 
kunna ofta hällas i rätt läge av den kopplingstråd, medelst 
vilken höljet jordas. 

Gangkondensatorns rotorer ät·o alla tre jordade genom 
kondensatorns stativ och lllottagarchassiet, likaså avstäm
ningsspolarnas jordändar genom chass iet. Det kan tänkas 
att instabilitet härigenom skulle kunna uppkomma i hög
frekvenssteget, och i sä fall mäste man koppla varje av
stämd krets för sig och jorda alla tre kretsarna till chas
siet i en end a punk t. 

Vid vissa gangkondensatorer ligga trimkondensatorernas 
belägg fria , och dessa må. te då ordentligt förbindas med 
stator och rotor på resp. delkondensator. Alla kontaktstäl 
len, där ej klämskruvar finnas, måste lödas. Ledningen 
från gallret på röret V, g'år till s tatorn på C" genom det 

PANDETIKON 
är det mest effektiva och bekväma medlet för impreg
nering av högtalarspolar, limning av högtalarkonen, 
fastsättning av högtalarbeklädnad, hoplimning av spol
formar, hoplimning av lådan. Tuber a 7S öre och 
kr_ I: 50 hos färg-, järn-, bok- och pappershandlare. 

WEIJMERS H / B 
STOCKHOLM Va. - Telefon: 803 U 

Nordisk Rotogravyr, 
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onumrerade hålet i chassiet, likaså den frän V. till statorn 
på (;. genom ett anna t hål. Ingen a v polerna pä skalbelys
ningsla mpan får vara jordad. Hålen för ledningarna från 
drosseln Dr, äro ej numrerade. 

Rörhållarna böra ha ordentligt fjädrande kontakthylsor 
och ej vara av typen med ofjädrande, massiva rörstycken, 
monterade D! spiralfjädrar inuti hållaren. 

Konden satorn Co skall vara av samma storlek som Cx i 
bandfiltret, och är alltså beroende av dettas konstruktion. 
Motstundet R,~ bör vara logaritmiskt, med största varia
tion vid maximum . 

Med eller utan fältmatninl]. 

På grund av att niitaggregatets dimenSionering är direkt 
beroende av strömförbrukningen i högtalarens fältmagnet 
hava vi inSkränkt oss till att i materialIistan och rörta
\)ellen an.~ivna nättransformator resp. likriktarrör för själ 
va mottagaren 1dan fältmatning. Detta gilr väl för sig, då 
mottagarens anodströmsförbrukning kan fixeras vid ett be
stämt värde, medan däremot fältströmmen till högtalaren 
är mycket olika vid olika högtalare. Vi ha utgätt från ett 
slutrör fÖl' 250 volts anodspänning och med en normal anod
ström av omkring 20 mA. Skall ett klenare eller kraftigare 
rör än detta användas, mäste nätaggregatet å ter igen om
dimensioneras. 

De som önska uttaga ström till fältmagneten pä det sätt, 
som 'ät· angivet i schemat, kunna genom Populär Radios 
Frågea vdelning erhälla erforderliga upplysnin~ar härom. 
Strömförbrukningen i fältmagneten samt spänmngen mäste 
dä uppgivas. Det mots tänd, som ger den negativa galler
spänningen till slutröret, måste dimensioneras efter mot
tagarens totala anodströmsförorukning; i föreliggande fall 
skulle 750 ohm (1,5 watt) vara ungefär lagom. 

RADIONS A.B.O. 
(Forts. frän sid. 309.) 

te ha sil. stor spänning, att lampan lyser, då den anslutes 
direkt över detsamma. Inlänkas kondensatorn C i serie med 
lampan och batteriet, -skall lampan blinka till ett tag vid 
inkopplingen men sedan förbli släckt. Lyser lampan i ett, 
är kondensatorn felaktig. Blinl,ar lampan med jämna mel
lanrum, har lwndensatorn dälig isolation men är möjligen 
ändå användbar på vissa ställen i mottagaren, t. ex. säsom 
shunt.kondensator över katodrnotståndet vid indirekt upp
välmda rör. 

I fig. 4 visas en anordning föl' undersökning av elektron
rör. Det är ej növälldigt att även taga ut pOSitiv gallerspän
ning till styrgallret, såsom visas i figuren, utan en negativ 
gallerspänning av nägra fä volt är tillräcklig. Anodbatte
riet bör vara på omkring 100 volt. Man kan med en dylik 
rörprovare mäta både emission och branthet hos röret samt 
genom en extra anordning av enkelt slag även fä en upp
fattning om rörets vacuum. (Se Amatörhandboken, del II.) 

Vi leverera från rikhaltigt lager l Stockholm: 

Kondensafol!er, fasta . 

Omjormare, likström - växelström för förstärkare. 

Sk;utmofsfånd. 

Radioackumulaforel!. 

Laddninflsapparafer. 

Platinifekrisfallel!. 

Grammojonmoforel!. 

Inspelninflsapparafer för grammofonskivor. 


BEGÄR VÅR OFFERTI 

GRAHAM BROTHERS 
STOCKHOLM 

Stockholm '93'. 
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VALET AV HaG· 
TALARE ÄR VIKTIGT! 
En god radioap
parat kräver en 
förstklassig hög
talare_ B & O hög
talare återger alla 
toner och instru
ment naturtroget. 

B & O är den 
rätta 

Begär hos Eder hand
lande radioartiklar 

frdn 
Typ D. T. Likst röm 110,220 V. 

Typ D. T. Växels tröm 127,220 V. 

BANG & OLUFSEN A/S 
STRUER 
Tel. Stal. 6 

KÖPENHAMN 
Toldbodvej 14 Tel. 8895 ~ 

SEIe\ 

Nät-Transformatorer 


Lågfrekvens

Transformatorer 


Drosslar 

för radio 

i varje önskat utförande 

AKTIEBOLAGET 

SVENSKA ELEKTROMAGNETER 
AMÄL 

Telegramadr.: Magneter - Telefon: 104 

Prahn"Spolar olika 
typer 

H_ F_ Drosselspole typ 4, Kr. 4.80 Prahn<spolarna framställas i så många typer 

Självinduktion 0.017 Henry 
Egenkapacitet 4 cm, 
Motst.lnd 144 ohm. 

v. PRAHN 
TeglgaardstriEde 4, Köpenhamn K. 

at t de kunna användas i varje mottagare, 
antingen det rör sig om den enkla lokal , 
mottagaren: detektormottagaren ; den bil< 
liga distansmottagaren : skärmgallerhögfre , 
kvens, detektor och pentod, eller mera 
invecklade typer med flera stegs högfre ' 
kvens och bandfilteringångskretsar. De 
olika spoltyperna leve reras alla med eller 
utan inkapsling och med eller utan in< 
byggd omkastare. 
Till varje spolsats följer diagram. 

Spot/lPCr I Normal I 
Med ,nbyggd 
omkopplare 

De:~k10rSpole . 'J-D_I~'=-l DO 9.75 

Skarmgallerspolar. I 
AnJenn . . . _ >.25 ASGO 9.
Anod . . --=-. 4.25 PSGO 9.

~ 

H.F. Tr _Jrer 
Ar..~.u •• •• •••• AT 6. ATO 10.
Anod .. . .. . . . PT 6. PTO 10. -

Bandftl!erspo!ar. . . 2xPSG 8.50 2 x PSGO 18.

I 

Typ IPSGO 

l\ "p ,lad I Kap,lad, med 
utan omkopplare inbyggd omkopplare 

ID 9. IDO 1 13.75 

lASG 8.25 lASGO 13.
IPSG 8.25 IPSGO 13.

- 

JAT 10. lATO 14. 
lPT 10. lPTO 14. ---

2xIPSGO 126. -2x)PSG 16.50 



G = 85 
Ri = 1700052 

_,,,eten " 


O 

. 

... se exempelvis på rör AR 495, in
direkt uppvärmt engaller detek
torrör av enklaste konstruktion 
med en branthet av 5 mA/V. 
(Brantheten S är förhållandet mel
lan anodströmmen ia och galler

.,~.fJ TUN65RAM la 
• 	 ~~ AR 495 

J!.t = lI,o V 
ff = 1 A 

la 5mA 
5 = 5m/v 10 

spänningen vg' vid viss anodspänning va.) Ju större brant
het, ju mera lodrät kurva, desto kraftigare är förstärknin
gen. Tungsram Bariumrör är ett nytt radiorör - ett moder
nare rör, som ger större ljudstyrka~ större selektivitet och 
renare ton tack vare sin stora tekniska överlägsenhet. Tag 
reda på alla d~talier om Tungsram Bariumrör hos närmaete 

' radiofÖrsäJ1oare... 
, 

..s. , 

!T~k,~,,\I~-~ : ' - M' 
presenteras av Svenska Qrion 

Försäljnings Al B. Stockholm. 
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