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FR Å N REDAKTIONEN 

Ju bil e um su t S t ältningen 

a,'bandlll S i den i llledandl~ :1rtikelu i <l L'l[ a nummer, 
"ilken ä ven i o;i gon mån ka n tjiilJfl som le(l nillg föl' 
den besökanlIe vill bp, eendet :l\' de ::; I,[\(la af trak· 
ti onel'na samt r:ldiofirrllorllas u ts tiillningfl r, 

För del! experimentera n(lc och kon s truerande 
amatören finnas fyr a kom;! rukliollslle:-;!uinling:u, 
::t. vlw,nlllaude !'I ' .' p. en trerör~ IJlln(lfiltennotla.~a re 
för batteridrift, en 1'heremin·tillsats för mottaga· 
ren, pn hög-fnla r e med lJladlllembrun samt en rör· 
"oltn1<'1 "1'. Med hänsyn till dem, som ev, , jii!vu 
vilj:l bj'i'g-~ il ven magnptsys tculPl till högtalareu, 
vilja vi lIlet1(lel:l, att en br'skrivning- över en liilllplig 
spole till högtalarsystempl i aug-nst inumret [(ollllner 
a l t infl yta i nästa ulllumer fl I' Populär Rad io. 

En ny anlelning : »För rad ioteklliker och amatö· 
rer» biirjar i uetta numme\'. Alla tekni sl t i ntr(' s. e· 
r ad () lii sare ii ro välkomna med förslag angTtend e 
speciella ~aker, som de ön.'lw bpl!a nd laclc unclel' 
denna rubrik, 

Populär R a<lio. 

Ty p EB 2 0 5 W 

EFTERTRYCK AV ARTIKLAR HELT ELLER DELVIS UT A ANGIVAN D E AV KALLAN F ORBJU DET 

RADIOA~e))HOEWE 

Loewes nya trestegs m ottagare 
är den idealiska apparaten för var och en. Enastående selektivitet, 
fu llgod högta lare, belyst skala med stationsn amn, inbyggd vågfälla 
samt elt förnämt yttre är denna typs kännemärken. 

Europamo ttagni ng ! 

Prospekt och närmare u pply sn inga r lämnas av 

LOEW E RADIO A.-B., STOCKHOLM 
Igeldams ga t a n 2 2 - Telefon: K. 767 0 
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o1933 ars RA DIO 

KRONO PHO N ELECTRIC 

EN- rattsi nstä ll n in g 

Hypermodern konstruktion 

Effektiv långdistansmottagare 

Begär vår katalog och nyutkomna broschyr 
Försäljning av grammofoner, skivor och 
radio märke Husbondens röst samt gram
mofoner märke Kronophon. . B. S. Huttners A.-B. 
O BS! E N DA S T ENGROS FOR SA LJN I N G GÖTEBORG Telefon Grupp 705 15 

TOROTOR 
Superkondensator 
med mammutskala 

TOROTOR har släppt ut en kondensator i mark

naden, som möjliggör supermottagning med en

dast en ratt. 

Oscillatorkondensatorn har en kurvform, som ger 

en konstant frekvensskillnad av 140 khz. 

CH uvudspolen skall hålla 190 m H) 

COscillatorspolen skall hålla 143 mH) 

Generalagent: Max }ohnsen & Co. A .• B., Regeringsgatan 20, Stockholm. Telefon 18169. 
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Radioutställningen 

En resume av utställningen med 

beskrivning av sevärdheterna. 

- Vad radiofirmorna ställa ut. 

1922 

D 
en nu p<1gaende raclioutställningen i 
Stockholm, som stål' 1 ' ambancl med rund
rad ions t ioårsj ubileu m, artar sig till att 
bli \'a en su cce. Arrangör-en, en a v de stör

sta dagliga tidninga rna, hal' nedla;:,t ett stort arbete 
för att få utställningen Bl representativ som möjligt, 
och de deltagande radiofirmoma ha mött upp med 
stort intre>lse för att vi 'a, va ll r«diotckniken av i 

dag är mäktig, Vi r edogör a längre ned för de olika 
fil'mor.na' utsUi1lningar och skola hilr n~lmna något 
om dc cvärclheter' och att raktioncr, som komma att 
finnas på u tställningens a llmänna avdelni.ng, 

Profe SOl' Piccards stratosfärballong eller rättare 
sagt rrondolen t ill denna är en av de förnämsta 
attrakt ionerna, I denna gondol in rymmes hela den 
l'a~ioutrustning, som medfördes vid färden, och vil
ken gjorde det möjligt för profes Ol' iccard att hela 
tiden stå i förbindelse med joruen. En ljudfilmsan
läggning fr ån Aga-Baltic, som eventuellt konuner att 
visas i dri ft, utgör en annan av ,'cvärdheterna, Den
na 'firma deltager ävell i den hi ·tori 'Im utställnin
gen med en Aga-mottagure från 1~19, som var den 
första komrnerciella rörmottagaren, vidm'e en mot
tagare med inbyggd högtalare, även denna den föl'

1932 

sta i sitt -'lag, sa mt slutligen lållgdistansmottaga
ren »SUPCl' 10», 

Philips s\'a1'a1' för en av at traktion "l'na i form av 
den berömda r ad iolLunclen, som troget följer ,f'; in 
herre i sp<'tren , ledd av lju set f rån ha n!:! ficklampa, 
Besökarna Itt sj~ilva I l na hunden fÖl' en kortare 
tllnd för a tt övertyga sig om att intet »M rr» fÖl'e

ligger. 
Svenska Radioaktiebolage t deltager i den allmän

na utst~i.lllling n med en del sådana saker , som all
tid bruka nppväcka stort i l1t re ~se , 1\, got mera än 
detta känna vi ej till i pre, släggningsögollblicket, 
men sä ker t är, att den som går t ill utställningen ej 
blir besviken. 

Mycket "Lor t iut r s,'e tilld t'a cter E~ig lien histol'i::;ka 
avdelningen, där en mångfald mottagare och appa
rater fdm den första ama Liirtiden utRHll as, Bla nd 
annat åted inn r man här den av frihel'l'e laes 
Fleming byggda enrörsrnottagaren, :;om var den fö r 
f';ta amatörbyctgda rörmottagaren i landet. Denna 
samlade p<'t sin t i l langa köer av folk utalJför det 
varuhus, där den vaj: utställd till beskt dande, E n 
myckenhet värdefullt matprial har vidare av Tek
niska Mnseet sHlllts till för'fogande, 

http:avdelni.ng
http:fil'mor.na
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VAD RADIO FIRMORNA STÄLLA UT 
I det följande lämnas en kort öypr ikt av de del

t agande r adiofirmornas utställningar. Pör överskåd
lighetens skull äro fi rmorna uppt agna i bokstavsord
ning. 

Aga-Baltic Radio A.-B., Stocllholm. 

I Aga-Balties monter visas å rets nya modeller av 
mottagare. Främst märkes den stora dista nsmotta

garen, typ 42, utrustad med henne högfreln-enssteg, 
skiirmgallenletektor och pentodslutrör. I nställnin
gen sker med två. rattar, uen ena fUl ' a,·sl.å m111ng till 
de olika stationerna, den andra för ljudstyrkel'egle 
ring. Den nu omåttligt populära conkontrollen sak
nas gi'-ehis ej. 

Firman deltager även i den hi ' toriska utställnin
gen samt snll'ar för en av attrak ti ller lla, såsom ovan 
omtalats. 

Dux Telefon- & Radiofnbrill A.-B., Stoeld101m. 

Denna s;isong har Dux ge- t t in fi;r en h ngt driven 
standaruisering och tilherkar enda;: j- t v1\. olika mo
deller av mothlgarp, bflda dock gi l'cLvis för häde 

växelström och lik.·tröm. F rämst märkes modell 43, 
en fy rarörsmottagar e med t yå hög-frd~"cIl ssteg med 
Ya l'i abel-my-rör samt tre stämkrdsar. Manövrerin-
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gen sker med en dubbelratt, där den inre ratten 
reglerar a" stämningen och den yttre ljudstyrke
regleringen samt i nolläget till- och frånslagningen 
av strömmen. Dessutom finnes lagrad på samma 
axel som rattarna en spak, som skDter alla omkopp
linga rna. 

Den anul'u utställ d:'\. moLtagarel:, modell 33, har 
detektor och två lågfrekven rör med motståndskopp
ling. Återkopplingen samt t ill- och frånslagning skö
tes med en rat t , under vilken d(~ssntom finnes en 
spak för selektivitetskontroll. 

Elektl-iska Alltiebolaget, Slmndia, Stocl<holm. 

Denna firma har lycka ts å ::; tadkomma en mycket 
tilltalande monter, där ett flertal intressanta nyhe
ter visas. Främst märkas de båda nya Eswe-motta
garna, typerna 335 och 333. Den förstnämnda är en 
femrörs bandfiltersupcr med automatisk fadingkon
troll, utrustad med en märklig nyhet, nämligen en 
jätteskala föl' avstämningen, graderad i vå.glängder, 

med ett fönster i mitten, i vjlket stationsnamnen 
framträda, allt efter som station:';f'atten vrides. 

Eswe 333 har tre rör och två stämkretsar samt 
jätteskala med Rtationsnamn och våglängder, Dess
utom visas en ny engelsk tvårörsmottagare »8tan
dard», som ~ir mycket stabilt och vederhäftigt byggd. 
Till denna kan även anslutas en ytt r e spole för kort
v:-.gsmottagning mellan c:a 25-80 meter. 

8lnUig-en miirkes en omformare, modell KN 60, a \'
serld att möjliggöra drift av växrL trömsmottagarc 
fr · n lik trömsnät. Denna arbetar mycket tyst, och 
i.iven vid prov med en superheterodynmottagare, upp 
ställd bredvid omformaren, som vi företagit, kunde 
inga som helst elektriska störningar förmärkas. Det
ta är t ack ,~are ett i omformaren.' fot inbyggt stör
ni ng skydu. 

Den förnämsta attraktionen är cn chassimodell < v 
Eswe 335, monterad i en glaslåda och u idbar me
del t en utvändigt monter ad vev. 
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Forsners .'\.·B., Stocliholm. 


.'\ .. B. Harald Wållgren, Göteborg. 


Dessa båda firmor utställa gemensamt. Forsners 
A.-B. visar bl. a. en mottagare av egen tillverkning, 
modell ;L 3, u trustad med ett höghehenssteg. Slut 
r'öret är P il pentod, och högtalaren är av elekhody
namisk typ. 

Ett flertal nya typer av Saba-motbtgarna utstäl 
las. Stör'st::t uppmärksamheten bland dessa tilldra
ger sig Saba superheterodyn, vars chassi demonstre
ras på en levande platta.•~\ven visas nftgra typer av 
I~orentz mottagare. 

.'\. V. Holm A.-B., Stockholm. 

Denna firma utställer de nya modellerna av Seibts 
mottagare och des utom en . liten trerörsmottagare 
av helt igenom svensk t illverkning med det kända 
namnet Stentor. Denna är av den populär a typen 
med detektor och motståndskoppla el lågfrekvensför
stärkning och är helt chassibyggd enligt moder
naste metoder. 

Synnerligen stort intresse tilldrager sig i denna 
monter en demonstra ti on av Valv o-rörets olika till
verkningsskeden. H äl' få r man se hur trfidarna, som 
skola uppbära elektrodsy t emet, samlas och insmäl
t as i glasfoten, därefter böjas till sin r ätta form 
för att kunna uppbära anod, gallt r samt glödtråd . 
Elektroderna fästa,s gen om punktsvetsning. Glas
kolven stjälpes över och smälte. fast och luften pum
pas ut, varefter magnesiumsatsen förga a . Slutli 
gen provas röret för be de lekt ri ska och mekaniska 
egenskaper. 

Radiofabriken L UXOl', Motala. 

Denna f irma utst äller årets modeller a v de för 
sin höga km lit et och itt "·edigna utförande kända 
Lu 'or-apparaterna. B land de nya modellerna t ill
dra ger sig den stora femrörsillot tagaren, modell 4G, 
otvivelaktigt det stör. ·ta intres et. Denna har två 

högfrekvellssteg med \'a riabel-my-rör och fyra stäm
kretsar, av vilka de två första i form av ett band
filter äro placerade framför första högfrekvensröret. 
Avstämningen sker med en enda ratt, ljudstyrke

regleringen med en annan, som även manövrprar 
strömbrytaren i nolläget. Ett u t märkande drag för 
denna mottagare är, att den förrn är lämna mycket 
stor ljudstyrka och samtidigt en utomordentligt god 
ljudk alit et . ett a gäller även vid grammofon spel
ning. 

Luxor 45 aJ;:nar ej betydel efuUa tekniska fi
nesser. Så t. e.". har man genom speciella anord
ningar i antcnnkretsen :\stadkommit, att antennens 
egenvaglängd ligger ovanför det av mottagaren om
fattade våglängdsområdet, varigenom en jämn för
stärkning och l ikformig selekt ivitet över hela väg
lä ngdsområdet t illförsäkras. Någon särskild inställ 
ning för olika antenner erfordras ~j . 

Miko Radio Alltiebolag, StocldlOlm. 

Denna firma tillverkar mottagare av ett flertal 
olika märken: Miko, Radia, Dixi, Always, Tunix och 
Monark. Av dessa visas pä utställningen standard
typer av samtliga märken utom det sistnämnda. 
Bland de utstiWda mottagarna äterfinnas såväl ex 
trema distansmottagare som enkla lokalmottagare 
för både växelström och likström. 

Skandinaviska Grammophon Al.tielJolagct, Stocl<holm. 

Denna firma utsWllcl' flera nya och intressauta 
motta.gnrmodeller av »B is i\[aster 's Voice» fabrikat. 
Friims t märk s en n101'örs sU l- I:!l'he crodyn-radio
grammofon, modell 032, med antoma lisk skiH äx
lingsanordn ing a v ny kon ·trnk tioll, som vid behov 
kan frånkoppla s, Med denna :Ln'Jrclning kim man 
spel a en enda skiva oa brut et ell e t' en sa ts ski \-or i 
följd. 

En ny super-heterodynmotlagare med sex rör, mo
den 256, äl' utrustad med bandfilter Och nlI'iabel· 
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my-rör. Denna finnes även som radiogrammofon, 
modell 523. Slutligen märkes en "Lrerörs mottagare, 
modell 253, med ett högfrek\'enssteg med variabel
my· rör, för 'gånget av ett bandf ilter. ) Iottagaren har 
således tr e st äm kretsar, är em3 tts<lystiimd och har 
vågiii ngdsgra derad skal a . Högtalaren ~ir a v elektro· 
dynamisk t yp med fältmatnin g. T onkontroll finnes 
gi,·etvis. li ksom p~ de ön-iga modellerna. 

AMiebolag-pt Stem & Stern, Stocl,hohll. 

De nna firma utställer modeller av de nya motta
garna för å ret. Stör sta u ppmärksamheten t illdrager 
sig g i\'etv is den s ven 'kbyggda sup ~rh et€~rodynen, vil
ken ~i.l· ];: () lJsl ruerad enligt modernaste principer. Den 

ILal' o-ex rör, "aravett fungerar :1som högfrekvens
förstärkare före första detektorn, \'in igenom man 
undgå r, att en station kommer III på flera ställen 
av kalan. Denna motta gare hal' inbyggd elektro
dynamisk högtalare. 

Svensl,a Radioa!,tiebolaget, Stoeld101m. 

Som ovall omtalats c1elb ger S\(~nska Radioaktie
bolaget i den allmänna ut. ·t~illningen med en del 
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och 830 och dessutom en liten tvår.'jrsmottagare med 
inbyggd högtalare, typ 930. Samtliga modeller av 
Philips högtalare vi as ä ven. Stor uppmärksamhet 

tilldrager sig Philips europakarta, »Europa runt», 
där små lampor lysa upp vid de olika stationerna, 
allt efter som avstämningsratten till en mottagare 
vrides runt. 

Philips deltager även i den allmänna utställningen 
med en »radiohund», som även utlånas ,för en kort 
stund åt besökarna. 

Svenska Aldiebolaget Trådlös Telegrafi, Stockholm. 

De nya modellerna för året av »Telefunken»-mot
t a.gare utställas. Främst märkes superheterodynen, 

Baker av mycket stort intresse. I montern återfinnas 
modeller av standardmoitagarna fii l' å ret, stora och 
hlla Radiolan. 

Svensl,a Aktiebolaget PhiUps, Stockholm. 

Philips u tst äller de nya modellerna av den väl
kända »Super-Induktallsmotta gar8n», typerna 630 

modell 650, vilken demonstreras i chassiform. Myc
ket intressant är en roterande anordning, visande 
ett Telefunkenrör under olika tillverkningsskeden. 

Bland övriga nyheter kan nämnas en av Telefun
ken tillverkad skärmad antennkabel avsedd att re
ducera elektriska störningar vid ra diomottagning. 
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Tiernelds Radiogrammofon Chassi, 
Typ AS 

Oöverträffcid 

e nrattskontrol

lerad långdi

stansmottagare 

med markna

dens bästa elek

trodynamiska 

högtalare 

MAGNAVOX 

modell 1933. 

O nskad station 

behöver icke 

söka s utan kan 

in ställas direkt. 

Kan även erhål

las· som bygg

sats, helt eller 

delvis. 

ÅTERFORSÄLJARE ANTAGAS 

Tiernelds Radio, Stockholm 
Kontor och lager: Sveavägen 123 - Tel. 82001 Verkstad: Sveavägen 139 . Tel. V. 30925 

Ajax dynamik 
Säsongens stora nyhet. Oöver träffad 
lj ud kvali tet. Med elektromagne t 220 
volt kompl. med utg. transtorma tor 
fö r o lika slutrör. Kr. 3 5:
Med permanent magnet och u tg. 
transformator . Kr. 45:

Skärmade spolar 
med inbyggd omkopplare. 'oggrant 
matchade. 
BandflIter (passande växelstr .,trean) 
Ii. F. transform atorer. 
Detektorspolar. 
Pris pr. st. Kr. 8: 5D 

Ajax höglalar chassi 
med {, pol. balanserat magnetsystem 
av modernaste konstruktion . 27 cm. 
kon. Kr. 18:-

Hegra magnetdynamik 27 cm. chassi. 
Kr. 23: 50 

Gangkondensalorer 2'gang Kr. 16: 50 3'gang Kr. 23:  4'ga ng Kr. 33:

Tänker Ni bygga »Växelslrömslrean» beskriven i före gående 
nr. denna tidning begär då materialfö rteckn ing med priser från oss. Firma Aug. Jansson 
Å T E R F Ö R S A L J A R E E R H Å L L A R A B A T T Sundbyberg Radiovd. Telefon 1359 

- ----/ 
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• • • och nu 

" AllNays" kvalifefsJU.offa~are 1 

S-vensk k-valitetsapparat av 
Dlodernaste konstruktion 

'lEtt överväldi~ande resultat är nått i och med 
framställandet av den moderna och alltigenom 
Igedigna 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 TILLVERKAS I FÖLJANDE MODELLER: 

Always 3~rörs mottagare för likström med 
magnetisk högtalare. 

Always 3~ rörs mottagare för likström med 
elektrodynamisk högtalare. 

Always 3 ~ rörs mottagare 
med magnetisk högtalare. 

för växelström Always 3~rörs mottagare för växelström 
med elektrodynamisk högtalare. 

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

M AX JO HNSEN &. Co., Aktiebolag 
Regeringsgata n 20 STOCKHOLM Telefon 18169 
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NyT'igen ha.j' framkomAnit en mikrofon enlir;t elektro
dynamisk p1-incip, som har en mycket god frek1:ens
ka.ra,kteristik. Här nedan omtalas den nya mikro
fonens konstruktion och verkningssä.tt. 

R
ei:zmikrofonen, som tidiga re användes i 
mycket stor utsträckning som studio
mikrofon på rundradiostationerna, har 
ner och mer utträngts av kondensator

mikrofonen. Den förra bal' en olägenhet, som åter
finnes hos alla kolkornsmikrofoner, nämligen en 
»bakgrund» av s törningar i form av ett ständigt sus, 
som i län den måste vcrka irriteralldc. Kondensator
mikrofonen däremot har en alldeles tyst »bakgrund», 
vilket även gäller föl' den nya elektrodynamiska mi
krofonen, som dessutom är känsligare, d. v. s. ger 
större u tgångsspänning för en viss ljudstyrka_ 

Den elektrodynamiska mikrofonen ,'isas i genoIn
skärning i fig. L M är en kraftig permanent fält
magnet, som fl ' tadkommer ett st arkt magnetfält 
mellan polerna, den ena i form aven ylinder PI , 
den andra i forul aven denna cylinder omslutande 
ring P 2 • I det ringformiga luftgapet mellan cylin-

T 

dem och ringen rör sig en talströmspole på samma 
sätt som ~rid en elektrodynamisk hö rtalare. Spolen 
är fäs t på under sidan av ett membran, inspänt som 
ett vanligt telefonmembran men kupigt till formen. 

Då lj ud \" goma sätta membranet i vibrationer, 
uppkommer i spolen en växelström, som varierar i 
takt med ljudvågorna. Denna ström förstärkes på 
vanligt sätt och matas in på rundradiosändaren. I 
mikrofonen överföras sålunda de mekaniska sväng
ningarna hos membranet till elektrisk svängningar 
medelst s<.trrur).a anordning, som vid den elektrody
nami"ka högtalaren överför de elektriska svä ngnin
garna till mekaniska. 

Finessen med den nya mikrofonen ligger egentli
gen i anvä ndningen av speciella dämpningsanord
ningar, vilka giva densamma en enastående fin 
frekvenskarakteris tik_ Dessa anordningar utgöras av 
håligheter och luftkanaler inuti mikrofonen, vilka i 

figuren betecknats med H, S1, S2 och T . Man 
har på detta sätt lyckats få bort resonan
serna och har kunna t utsträcka mikrofonens 
tonomfäng att omfatta fl gott som alla hör
bara frekvenser. 

Vi ha tidigare i Populär Radio beskrivit, 
hur man ti1lverkar en r eiszmikrofon. En elek
trodynamisk mikrofon är ej lika lätt att göra. 
Beskrivningar över tillverkning a v kondensa
tormikrofoner ha förekommit i den utländska 
fa kp ressen_ l\.[a n har därvid utgått från an
tingen en högtalardosa eller en grammofon
ljuddosa. Resultatet säges vara mycket gott. 

Ffg. 1. nen elektrodyna.miska mi,krotonen i .lJenorn
skärniJng. Jl[ pe}',manent tiiltmtLunet , P , och Po pol

skor, H luftkammare, S" So och T luftkanaler. 
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D 
e elektriska musikinstrumenten, såsom 
sfärofonen, nernstflygeln, trautonium 
etc., ha under det sista året låtit tala om 
sig ganska mycket. Det enklaste av dessa 

instrument är utan tvivel sfärofoneD, konstruerad 
av den ryske professorn Theremin, vilken för övrigt 
demonstrerade detta sitt instrument på Auditorium 
i Stockholm för några år sedan. 

Sfärofonen frambringar i likhet med flöjten en ren 
ton, d. v. s. övertoner saknas eller äro åtminstone 
tillfinnandes i ganska liten grad. Tonhöjden kan 
varieras över hela tonskalan gellom att handen när
mas till och avlägsnas från en på apparatlådan ver
tikalt anbragt metallstav. 

SfäTofonens ?;erkningssätt. 

Den här beskrivna tillsatsapparaten är helt enkelt 
en heterodynoscillator av samma slag, som användes 
för frambringande av lågfrekventa växelströmmar i 
radiolaboratorierna. Vid provning av högtalare, låg
frekvenstransformatorer, förstärkare etc. är en dylik 
heterodynoscillator helt enkelt oumbärlig. Den be
skrives här i ett förenklat utförande, emedan ford
ringarna på densamma ej äro så stora, då den skall 
användas såsom musikinstrumE'nt. 

I fig. 1 höra rören R 1 och Re till var sin hög
frekvensgenerator , d. v. s. en sändare i miniatyr, 
vEken fungerar på samma 'lätt som en återkopplad 
detektor, då återkopplingen drivits över svängnings· 
gränsen. Generatorn R1 avstämmes medelst sväng
ningskretsen Lia-Ci. Lib är återkopplingsspolen. 

Cia är en Ii ten fininställningsko]1(lensator. Genera
torn R 2 avstämm.es medelst L ,,:t-C2 , och L"b är åter
kopplingsspolen. 

De i generatorerna alstrade högfrekventa sväng
ningarna tagas upp av sp01arna LiC och L 2c resp., 
blandas och tillföras gallret hos den anodlikriktan
de detektorn R 3 , vilken får den erforderliga negativa 
gallerspänningen från batteriet B. Då frekvensen hos 
de av generatorn R 2 alstrade svängningarna minskas 
(våglängden ökas) genom att kondensatorn C2 gö
res större, uppkommer en s. k. svävning, d. v. s. en 
H\.gfrekvent svängning alstras, vars frekvens är lika 
med skillnaden mellan de två generatorernas frekven
ser. Ju mera Cz ökas (generatorerna äro från början 
avstii,mda till SRmma frekvens), desto större blir 
frekvensskillnaden, och desto högre frekvens får den 
Htgfrekventa svängningen. Ett analogt fall är en 
.~vängande mottagare, som först är i resonans med 
sändaren och därefter sidoavstämmes mer och mer; 
en vissling med stigande tonhöjd JJlir resultatet. 

Xu är det i själva verket så, att den lågfrekventa 
~-:vängninoen eller växelströmmen uppkommer först 
:;edan generatorernas blandade svängningar likrik
tats i detel~torn. De svängningar, som inkomma på 
denna, äro fullt analoga med bärvågen från en sän
dare, modulerad med en växelström aven frekvens, 
lika med ,,>killnaden mellan generatorfrekvenserna 
(hos R i och R 2 ). Som bekant måste bärvägen likrik
tas, innan moduleringen kan bliva hörbar i en hör· 
telefon eller högtalare. Samma sak gäller äyen i det
ta fall. 

http:avst�mm.es
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(', = 450 C'in. Fig. 1. Sfärofonens koppUngssoherna. TV, = 1.000 ohm. 
C, = 450 crn. Cs 0,1 mfl1. 

C,a = 25 om. C. 0.1 mfl1. C, = 500 


MottalJaren tjänstgör som förstä1'kare. 

Den i detektorns anodkrets sålunda erhållna låg. 
frekventa växelströmmen är allt för svag för att kun· 
na giva ljud i en högtalare. Den måste alltså för
stärkas, och detta kan ske i radiomottagarens låg
frelnE:nsförstärkare, varvid man går in på de van
liga för gr'am,mofonförstärkning använda pick-up· 
kontakterna. 

Hur kapaciteten hos Ja'etsen L 2a-C" kan ökas, ge· 
nom att man närmar handen till den vertikala me
taJlstilDgen, framgår- av hg. 1. Stången är nämligen 
förbunden med »övre» änden till en spole LS, som 
är induktivt kopplad till L 2a. Då J-,S bar c:a 4 ggr 
så många varv som J-'za, erhålles skenbart en 16 ggr 
större ändring av kapaciteten över spolen L 2a än 
som skulle erhållas, om metallstången vore förbun
den med »övre» änden till denna spole i stället för 
spolen LS. Härigenom uppnår man den erfor-derliga 
kapacitetsändringen, trots att ändringen i metall
t>tångens kapacitet till jord (egentbgen till handen, 
SOlD rrnellertid genom personen sjäJv står i ledande 
förbindelse med jord) är mycket obetydlig. Denna 
variabla »handkapacitet» är i schemat antydd genom 
kondensatorn KR. Den lilla kondensatorn KZ anger 
elen ursprungliga kapaciteten mellan metallstången 
M och jord. Efter-som nedre änden av spolen LS är 
jordad, komma dessa båda kapaciteter att ligga pa
rallrllt över denna spole. 

Den lilla mikrokondensatorn C,a är avsedd att 
kompensera kapaciteten KZ, så att båda generato
rerna från början kunna inställas på exakt samma 
frekvens (intet ljud i högtalaren). Kondensatorerna 
Cl och C2 kunna eventuellt vara fasta. 

Co 0,1 mtd. 1V, = 1.000 ohm. 
om. C, = 10.000 om. TV, = 100.000 ohm. 

K onstruktionsdetalje1'. 

Motstånds-kondensatorfiltren "VI-C3 och "V2-C6 

tjänstgöra som avkopplingsfilter för högfrekvensen 
i generatorrörens anodkretsar. C" är den nödvändiga 
passagekondensatorn för högfrekvensen i detektorns 
;.onodkrets. Detektorn är mobltåndskopplad, och W 3 

är dess anodmotstånd. C7 är kopplingskonden
satorn till första röret i förstärkaren; av vikt 
är här att tillse, att dAtta rörs ganer, som 
alltså förenas med kontakten ED, inuti mottaga
ren är förenat med jord (minus glödtråd, ev. ett gal
lerbatteri eller gallerspänning,'lmotstånd) genom ett 
högohmsmotstånd (»gallerläcka») på 1-2 megohm, 
detta då mottagaren är koppJ:3.d för anslutning till 

PiI/ , 2. Stärotonens 

t venne spO/.s1/8,tem, 

virka kunna utfö

ras ant'lngen med 


honeyo(}m.bspolar 

(öve-rst) eller cy

Underspolar 

(nederst), 
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sfärofonen. Eljest får detta rör ingen gallerspänning. 
Tillsatsen bör helst matas med batterier, även om 
mottagaren är nätansluten. Anodbatteriet bör vara 
på inemot 100 volt. Detektorn får fulla spänningen 
(+A z), g neratorerna omkring 60 volt (+ A1.)' Be
träffande lämpliga rör kunna nästan vilka rör som 
11elilt användas, dock böra R t och R 2 helst vara av 
typen avsedd för transformatorkoppling (lågfrek
"ent) och R3 för motståndskoppling. Rören R1 och 
R 2 böra vara möjligast lika . 

r schemat är +H och -H klämskruvarna för 
ackumulatorn. Anodbatteriets minuspol (-A) an
dutes till -H. Tillsatsen m1\.ste anslutas till verklig 
jord, t. ex. vattenledningsrör (E) , och detta gäller 
även för mottagaren resp. förstä rkaren. Drives den 
senare från nätet, förbindes dess jordklämma med 
tillsatsens jord (E) medelst ep_ blockkondensator på 
0,1-1 mfd (provad med 1500 volt likström). Skulle 
svårigheter yppa sig, stå vi gärna till tjänst med an
visningar. 

Tillverkning av spolarn<t. 

Generatorspolarna kunna vara ant ingen honey
comb- (korgbotten-) spolar eller cylinderspolar. r 
förra fallet anordnas spolarna enligt övre bilden i 
fig. 2, i senare fallet enligt nedre bilden i samma fi
gur. Spolarna äro här märkta på samma sätt som i 
fig. 1 och komma i båda fallen i samma ordnings
följd. Cylinderspolarna lindas på ett prespanrör med 

I,J 

en diameter av 40- 50 mm och med 0,3-0,4 mm 
tråd. Spolarna lJ och c i schemat (c-d och e--f på 
ritningen) böra dock vara förskjutbara i förhållande 
tm spolen a (a-b). Erhålles t. ex. ingen återkopp
ling, skjutes sålunda spolen c-d närmare intill a-b 
och fastkila8 i det slutliga läget. 

Spolen LS, som endast förekommer i en av genera, 
torspolarna, lindas i ett spår på en kärna av trä, 

:1"J[A'JlJ· ]~][AUL]L][§TA 

1 bus platta, 300 X150X10 mm. 
1 frontplattn, 300XHiO X5 mm . 
1 kon tuktlis t , 100 X30 X5 m m . 
2 vrid kond ensatorer, 450 t m (C" C,J. 
1 d:o , c:a 2;; cm (C,aJ. 
3 blockkondensatore r. c :a 0.1 mffl, 500 V (C" C" CoJ. 
1 d :0, 10.000 cm, 1.500 V (C,J. 
1 d :0, c:a 500 cm (C"J. 
2 mots t: nd . 1.000 ohm . 0,1 wa t t ( \\"" , W ,J. 
1 d :0, 100.000 ohm, 0,1 watt ( ,"V,,). 
2 cylinder s polar en!. texte n . 
3 rörhl\lIare. 
1 mäsij ingstAng. ltingd 2:",0 mm , dlam . 10 mm. 
1 ringl. - tryckknapp (S i fi g . 4J. 
1 strömbrytare. 

ebonit eller dylikt med 0,2-0,3 mm tråd. Den bör 
vara förskjutbar och inställbar i förhållande till spo
len a-b. Änden E anslutes till jord och M till metall
staven. Alla spolarna lindas ttt samma håll och kopp
las enligt bokstavsbeteckningarna i fig. 1. 

De olika delarnas placering framgår av fig. 3. 
Apparaten är medelst ett par plåtar av 0,5 mm kop
par- eller 1 mm aluminiumplåt avdelad i tre sektio · 
ner, vilka genom plåtarna avskärmas elektriskt från 

(Foris . åsid. 350 ) 

Fig. 1,. Mottagarens-fÖ'rs tä"karens slut-
Rter; m ed volymkontroll W oeh staecato
bry/are S . Ej lÖimplig anOl-dning vid pen

torIrör ( se tex t en). 

F(q . 5. Hur en pr ov iS01'i.8k volymkontroll 
m,~d pedal kan anordnas. L gdngjtirn, F 
fjäder, M m etallplåtar, S gummisvamp 

m ed grafi t . 
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AJ
-t bygga sin egen högtalare är ej så svårt, 
och många amatörer ha så väl gått i land 
med uppgiften, att de i.nrapportera verk
igt goda resultat. Det viktigaste är, att 

man använder ett gott högtalarsystem, och dylika 
finnas nu i marknaden av ett flertal olika märken. 
Ett s. k. kraftsystem ger i allmänhet mycket stor 
ljudstyrka utan att skrälla och är ofta även känsli
gare än ett mindre högtalarsystem. 

Vad som i allmänhet bereder den största svårig
heten, är högtalarkonen och dess upphängning. Ko
nens kant får ej fästas s tumt vid randen av öpp
ningen, bättre är då a t t låta kanten vara helt fri. 
Ännu bättre resultat flir man emellertid genom att 
lägga en smal vaddremsa mellan konens kant och 
träskivan, så att konen kan vibrera, men dock i nå
gon mån »dämpas» av vaddremsan. Konen kan även 
längs kanten upphängas på samma sätt som vid en 
dynamisk högtalare, men detta är ju svårare att 
ordna. 

Här nedan beskrives en högtalare, som i stället 
för konmembran har ett s. k. bladmembran, bestå
ende i sin enklaste form av ett ark l{artong eller rit
papper, viket längs mitten. Utseendet hos den fär
diga högtalaren framgår av vignettbilden, och de 
huvndsaklig-a måttuppgifterna återfinnas i fig. 1. 

I modellhögtalaren har till membran använts en 
pertinaxskiva med en tjocklek av endast 0,2 mm och 
en storlek av 410X320 mm. Hörnen äro avklippta, 
såsom framgår av vignettbilden. Membranet utklip· 
pes med en sax, sedan det uppritats med en syl eller 
nål efter linjal pli pertinaxskivan. 

Härefter skall membranet vikas, vilket endast kan 
ske sedan det legat c:a 10 minuter i kokande vatten. 
Medan det ännu är varmt, vikes det längs mittlin

\fOUt. kflK ~ tW Va.cfe ~ 

~ fik- eu. ~ l«"shwd 

jen på längden, och vecket göres varaktigt genom 
upprepade strykningar med nIigot tungt föremål , t. 
ex. ett strykjärn. 

Mitt pli vecket göres ett häl för fästande av driv
armen från högtalarsystemet, såsom framgiir av bild 
II i fig. 1. Förbindelsen här måste vara absolut fast, 
vilket uppnås genom att en bricka eller en tunn 
mutter lägges på insidan av vecket. Drivarmen bör 
helst i änden utbildas till en gaffel, som omsluter 
vecket. Den genomgående bulten kan vara en 3 mm 
skruv med mutter. 

Bild III visar en dämpanordning för membranet, 
bestående aven tjock filtskiva i vardera änden av 
ribbstommen, med en slits för membranvecket, i vil
ken detta instickes. Vecket får ej gå emot ribbstom
men, utan hålles på något avstiind från denna en
ligt bild I i fig. 1. Högtalarsystemets drivarm bör 
förkortas, om den är längre än några få centimeter. 

(Forts.;; sid. J5~) 

Fig. 1. Bild I visar måtten pö. högtalarChaS8i~ t8 1'i~bstol1li1n~ 
samt till höger även magnetsystemets plaC~tng. Btld II ~·Ir 
sar förbind elsen mella.n membranet OCh dnva1'1nen och b·tld 

III filtskivorna för stagning och dämpning av det torra. 
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Ett nytt detektorrör, som medgiver dubbelsidig likriktning 
och möjliggör eBektiv fadingkontroll utan extra rör. 

I Amerika hal' framkommit ett nytt detektorrör, 
efter uppfinnaren benämnt vVul1derlich-röret, 
vilket väckt mycket stOl' uppmärksamhet. 

En genomskärning av elektrodsystemet visas 
i fig. 1. Det gäller här ett indirekt uppvärmt rör med 
glödtråden F och katoden K. A är anodcylindern 
samt G1 och G2 de båda gallren, vilka i form av ett 
par spiraler äro inskruvade i varandra - utan att 
dock komma i kontakt - så att båda ha precis sam
ma im'erkan på anodströmmen. I fig. l A visas, hur 
det nya röret kan ritas schematiskt. Beteckningarna 
äro desamma som i fig. l. 

Hur Wunderlich-röret kopplas som detektor fram
går av fig. 2. Spolen med sin kondensator utgör en 
vanlig avstämd gallerkrets, fastän kondensatorn ej 
är visad variabel. Dock har spolen exakt pä mitten 
ett uttag, vilket genom gallerkondensatorn och den 

däröver parallellt anslutna gallerliitkan är förenat 
med rörets katod o("h med jord. Spolens ytterändar 
äro förenade med var sitt av de båda styrgallren 
G j och G2 • 

Verkningssättet är i korthet följande. Då en mo
dulerad bärväg inkommer, likriktas denna dubbel
sidigt i gallerkretsen, d. v. s. genom gallerläckan 
kommer att flyta en likström (rörets gallerström ), 
vilken varierar i takt med bärvägens mod~llering. 

Den över gallerläckan sålunda erhällna lågfrekventa 
växelspänningen påtryckes de båda gallren samtidigt 
och i samma fas, så att gallren i förhållande till låg
frekvensen verka som ett enda galler. Röret fungerar 
sålunda som lågfrekvensförstärkare för de i galler
kretsen likriktade signalerna. 

I förhållande till högfrekvensen verka gallren som 
två skilda galler, vilka alltid hava m.otsatt fas, var
för deras inverkan på anodströmmen upphäves. 
Anodkretsen blir därigenom. fri från högfrekvens, 
varför någon högfrekvensdrossel eller passagekon
densator ej erfordras. 

vVunderlich-röret finnes ännu ej att f1'l på den 
svenska marknaden, men så snart det kommer hit, 
skola vi återkomma med en utförligare redogörelse 
över dess egenskaper. 

F'ig. 1. Elektrodsystemet hos Wunder ["'ig. 1 A. Hur Wttnderlich-röret "ilas Fil!. 2. Kopplingsschema tör Wunaer
lich-röret i geno1nshärn-ing. F qlödtnJd, schemat'iskt. BeteCkningarna äro desam lich-röret , anviint som deteldor. Uttaget 
K l,;atod, A anod, G-t och G, sf.yrgallcr. ma 80m i tiq. .l. på spolen skall vara ereakt 1>4 mitten. 
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V1
r je kopplingsschema, >lom utarbetas till 

ledning vid amatärbygge, borde egent
ligen praktiskt utprovas. Detta är emel
lertid ogenomförbart, varför amatören 

själv måste ätaga sig att utprova vissa detaljer i 
schemat, sedan han fått mottagaren färdigbyggd. 
Härvid brukar alltid på schemat angivas, vilka vär
den som ej iiro definitiva, utan fordra experimentell 
utprovning. 

Ovanstående gäller närmast det fall, då endast ett 
schema med 11tsatta värden levereras. Rör det sig om 
en komplett konstruktionsbeskrivning, iiro ju värde-

V ärdClut P(t gaZlerläckan och detektorns anodfilter
motstånd) antalet åte'J"1copplings'wrv etc. måstc ott(t 

bcstälmmas på eXIJerimenlell väg. 

na på de ing. ende delarna praktiskt utprovade, men 
trots detta kunna vissa detaljer fordra en slutlig 
utprovning, då mottagaren är färdigbyggd. I dylika 
fall angives alltid i texten, vilka delar som särskilt 
måste utprovas. 

I materiallistan och under schemat angivas ofta 
nngefiirliga värden på motstånd och kondensatorer. 
Såvida intet säges i texten, betyder detta, att väl'
dena iiro föga ktitiska, varför sådana delar som fin
nas förut och \'ars värden aVYika nö,got från de an
givna här kunna komma till användning. Avvikelsen 
kan i allmänhet \'ara bortåt 30 procent, i vissa fall 
större. Risken för ett misslyckande på gl'und av 
allt för stor avvikelse är ej så stor, då det ligger nära 
till hands att prova med ett närmare det angivna 
liggande värde, om mottagaren ej skulle motsvara 
fönäntningarna. 

K rajtdetektorns galler läcka. 

:Numera användes kraftdetektOl'n i ganska stor 
utsträckning, emedan ljudkvaliteten ofta sättes i 
främsta rummet. Det kau ej hjälpas, att känsligheten 
vid användning aven gallerkondensator på 100 cm 
och en gallerläcka på 0,25 megohm blir mindre än 
vid en vanlig detektor . Emellertid finnas fall, då 

(Fort•. å sid, 350) 

Gallerläc7can vid en kratt detektor har 
ganska stor inverl<;an på deteleto'rns käns
lighet och därför ii ven på ljudstyrkan. 

Vid en nät'l1wttagare bör alltid st 'iclcl,;on
ta./,;t en tagas 1~r väggdosan, innan man 

bö?"jar ändra något inu,U mottagm·en. 
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V i komma här med en ny konstruktion till 
en distansmottagure för batteridrift, av
sedd att ersätta den tidigar0 publicerade 
»Vidundel'trean», vilken ej längre fyller 

de krav, man hal' rättighet att ställa på en distans
mottagare. Den nya mottagaren har tre rör, varav 
det första är ett nytt skärmgallerrör med en brant
het av c:a 1 rnA/ volt och ytterst l'inga anod-galler
l:apacitet, vilket tillförsäkrar hög förstärkningsgrad 
utan instabilitet. Andra rör0t - detektorn - är ett 
batterirör av vanlig typ för transformatorkoppling 
med en förstärkningsfaktor a v omkring 15. Detek
torn matar direkt slutröret, som är en pentod av 
minsta typen, detta för att hålla anodströmsförbruk
ningen nere. 

Kopplin,gen i stora drag. 

I avsikt att erhålla tillfl'edsställande selektivitet 
har använts ett bandfilter framför högfrekvensl'öret. 
För möjliggörande av enrattsa\'stämning måste detta 
bandfilter köpas tillsamman med den tl'edje spolen, 
som tjänar såsom kopplingselement mellan skärmgal
lerröret och detektorn. En sats om tre sammanhö
fande, skärmade spolar är sålunda erforderlig. I mo
dellapparaten har använts en dylik spolsats av det 
engelska fabrikatet»VarIey». men som denna kanske 
är svår att anskaffa, får man i stället använda ett av 
de faLrikat,som finnas på den svenska marknaden. 
Kopplingen av spolarna blir härvid eventuellt en 
annan, varför det blir nöd\'iindigt att följa det sche
ma, som levereras med den ifrägakommande spol
satsen. 

Avstämningen sker med en trippelkondensator, 
vilken måste vara noggrant injusterad vid fabriken 
och sålunda bör medföljas a\' en uppgift om den 
maximala avvikelsen mellan de tre delkondensato
rerna_ 

Skärmgallel'spänningen på högfrehensröret är 
reglerbar medelst en potentiometer Rs, vilken sålun
('~a tjänstgör såsom volymkontroll vid mottagning 
nv starkar e utländska stationer. Vid lokalrnottag
ning är dock denna volymkontroll ej tillfredsstäl
~ande, om lokalstationen kommer in ill0d avsevärt 
större styrka än de starkaste lltlandsstationerna, ty 
skärmgallerröret blir då överbelastat, vilket med
för d ~lJig ljudkvalitet. I stället bör då vid lokalmot
tagning antennen anslutas direkt till statorn på kon
densatorn C3, eller om avstämning ej kan erhållas 
på detta sätt, genom en blockkondensntor på något 
hundratal cm. 

GäUer det att minska ljudstyrkan vid utlands-

F'ig. 1. Bandfiltertn 

Gl , C" Ca = 8XJ,50 cm G. = c:a 2X250 ('m. 

f', = 1 m.fd. (:. = G,O = c:a 250 cm. 

C, = c:a 500 cm Gll = c:a 500 cm. 

G, = 0,02 mfd. G" = 0.5-1 mf,d. 

C, = 100 cm. G" = [2 mfd. 
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mottagning, bör först och f;'ämst återkopplingen 
li tällas på noll och därefter, om så erfordras, skärm
gallerspänningen reduceras medelst potentiometern 
R g• Detta ger bästa ljudkva!itrt. Dock kan man er
hålla ökad selektivitet genom att minska skärmgal· 
lerspänningen och öka återkopplingen i motsvarande 
grad, så att ljudstyrkan hålles uppe. 

Så länge intet variabel·my-rör för batteridrift fin
nes i marknaden, måste man enligt ovan räkna illed 
vissa olägenheter beträffande högfrekvensförstärk 
ningen. 

A 1do1nCttisk gaLZerspänning. 

Aterkopplingen regleras medelst en differential
kondensat or, som är kopplad på ett speciellt sätt för 
att ej påverka avstämningen. Ett par kontakter för 
anslutning av pick·up f innas (märkta GL). Detek· 
torn är medelst en s. k. au ot ransformator- kopp
lad till slutröret, men en vanlig lågfrel: venstrans· 

~ Iwvplingsschema. 

OH = 1-'2 mfd. R" = 50.000 ohm . 

OJö = c:a 2.000 cm. R. = 0, 2-0,5 nUJgohm. 

O" = .4 mf d. R. = c:a 20 .000 ohm. 

R, = c :a. 5.000 ohm. R, 30.000 ohm 

R , = .'10 .000 ohm Ror = 0,1 megohm 


Pig. 8. D ct färd iga 1J/{) tt.a!Jal-chfls.~ict , tran Gntcnnsiflan. 
Axeln lin vIIgUingdS07rt].;opplarcn kommer ut genom hålet pa 

den ["&msta skiinnb1lrken. 

formator kan an\'~inclas i stället, varvid den kopplas 
såsom autotransformatol' . Omsättningstalet kan va
ra l: 3 eller högre. 

Den negati\'a gallerspänningen till slutröret er
hålles genom spänningsfallet i motståndet Rs, som 
är inlänkat mellan ackumulatorns och anodbatteriets 
minuspoler. Det genomflytes sålunda av mottagarens 
hela anodström, och glödströmmen till högfrekvens
röret får ej brytas vid ev. anslutning av antennen 
till detektorn (för lokalmottagning), ty då minskar 
elen totala anodströmmen och därigenom även slut
rörets gallerspänning. 

En dylik »nutomatisk» gallerspänning erbjuder 
"tora fördelar, i det den negativa gallerspänningen 
på slutrör-et sjunker i samma mån som spänningen 
hos anodbatteriet, vilket gör att återgivningen blir 
god, i1.nda till dess anodbatteriet är förbrukat. För 
att uppnå detta utan »automatisk» gallerspänning 
måste man successivt flytta proppen för gallerspän
ningen, allt efter som anodbatteriet fÖI'brukas. 

Ett avkopplingsfilter i gallerkretsen; bestående av 
motstUndet R.7 och kondensatorn CH, är nödvändigt 
vid »automatisk» gallerspänning. 

För skärmgallerspänningen till slutröret finnes 
en särskild kontakt, då en del pentoder äro avsedda 
för lägre spänning på skärmgallret än på anoden. 

En tvåpolig strömbrytare måste användas, för att 
ä ven anodströmmen genom potentiometern R.2-R.3 

skall brytas samtidigt med glödströmmen. 
I det i modellapparaten använda balldfiltret fin

nes en kondensator Cx inbyggd i en av spolarna. 
En dylik kondensator måste dfl även insättas i den 

. / 
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['if}. 3. Ritlling Im alu
tniniwllcha s13 ict. Plåten 
bocka 8 c!t e1- de strecr I r---- ~ kade lin je rIla och fdr 
då dcn JOI'ln, 80m vi~--l..---J!.O 80L......-____4(J() _ _ _ 80S i s l(,i~scn lill hÖ.lJer. 

tredje kretsen, för att enrattsavst~lmning skall vara 
möjlig, och den är där betecknad med Co. 

l(onstntktionsdetaljer. 

Mottagaren är byggd på ett chassi av aluminium
pIåt, vilket har samma mått som det till »V äxel
stl'ömstrean», beskriven i föreg'ående nummer. Detta 
gör, att det blivit något slöseri med utrymmet, och 
ett chassi av mindre dimensionpr skulle räcka i detta 
fall. Plåten Mr vara minst 2 mm tjock, gärna 2,5 
lim. I senare fallet kunna hfilen gängas för 1/8" 
skruv, varvid man först borrar 2,5 mm hål. Under 
arbetet smörjes med sprit. .~r plåten endast 2 mm, 
är det säkrast med 1/ 8" skruv llled mutter, varvid 
hålen skola vara frigående. 

Alla kontakthylsor isoleras från chassiet, även 
den för jordledningen på gru ad a v kopplingen "id 
strömbrytaren. 

En del saker i monteringRplanerna kräva kanske 
en närmare förklaring. De två ledningsändarna 
märkta med x förenas. Drosseln Drl gör i fotändan 
kontakt llled ledningen från -t- B. Kontakterna på 
r.utotransformatorn motsvara vid en vanlig lågfre
b'enstransformator följand(~: 10 - gallerkontakten 
(G), 11 - kontakten för anodspänningen (+ B eL + 

Fig. 4. 1l1otta.IJCbTchassiet sett tm(/e,-ifrdn. Slri}mbr1/ta'ren 81/
nes längst tipp till hÖf}er, monlem(/ på. elt st1lcke bakelit. 
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liT), 9 - de två förenade kontakterna för anoden 
(P) och gallerspänningen (- C eL - GB). 

Vid den i monteringsplanen visade trippelkonden
Eatorll måste samtliga de »jordade» beläggen på 
trimkondensatorerna medelst en kopplingstråd för
enas direkt med chassiet (ej med lampan, som fram
går av monteringsplanen)_ Skalbelysningslampans 
ena kontakt kan förenas med chassiet, den andra 
l!1ed positiva glödströmsledningen. Vid de flesta 
trippelkolldensatorer äro tI"imkondensatorernas »jor
dade» belägg direkt förenade med metallstativet. 

Alla ledningar, som föra högfrekvens och ej stft i 
förbindelse med jord, böra skärmas. Detta gäller 
alltså följande ledningar: från antennkontakten till 
spolen I, från kontakten 1 på denna till statorn på 
el, ledningen mellan spolarna I och II, från kontak
ten 1 på spolen II till statorn på C2 samt till gallret 
på VI, vidare ledningen från anoden på V1 (i top
pen av röret) till drosseln Dr't samt ledningen från 
kontakten 1 på spolen III till statorn på C3 och gal
lerkondensatorn C7 . Aven ledningarna från detek
torns anod till differentialkondensatorn samt från 
den senare till kontakten 4 på spolen III böra skär

(Fort •. J .id. 350) 

M ;~~ 'J(' JE:J~J(ä JL JLJ( § '][' ]:L 

1 sa l . bandfilterspolar (3 st.). 
l trippelkondensa tor, 3 X450 cm (noggrant injusterad av 

fabr.) . 
2 HF-dross lar. 
l diCfe rentialkond .. c:a 2X2GO cm. 
l pote ntiomeler , 50.000 ohm, 0,3 watt (3 mA). 
l LF-trAn, (ormator, l: 3 il l: 5. 
3 rörh ~ lin rc, fem poliga. 
l kondensator, 100 cro. 
2 d :0, c:a ~"o cm (C" C,n)' bäda lika stora 
2 d :0 , c: a WO cm . 
l d :0, C:1l 2.00n cm. 
l d :0, 0,02 mEd , 500 V =. 
l d :0, O,C>-l mid, 500 V = (C",). 
l d :0, l mid, 500 V =. 
l d :0, 1-2 mfd. 500 V = (Cu )' 
l. d :0, 2 mfd, 500 V = . 
l d :0,4 mid , .')00 V ~ . 
l motstå nd, c:a 5.000 ohm, 0,1 watt. 
l d :0, c:a 20.000 ohro. 0,5 watt. 
2 d :0, 30.000 ohro, 0,5 watt. 
l d :0, 0,1 megohm, 0,1 watt. 
l d :0, 0,2-0,5 m egohm, 0,1 watt. 
l d :0, en!. texten. 
l striimbr.vtare, t"äpolig. 
]l kontakthyl"or, med isole rande bussningar. 
l aluminiumpl:'lt. 400X390 X2,5 mm. 
l fronl:plntta, 300X200X5 mm. 
Div. kopplingstråd, systoflex, skruv etc. 

HÖRTäJEJJ~L:L 

Fabrikat 

His ;\Iaster's Voice 
Philips 
Sator 
Telefunken 
'l.'riotron 
Tungsram 

HF-rör IDetektor I 
V, y, 

S 410 I L 410 
B 442 A 415 

S 4 H 4 
RES 094 RE 084 

S 408 A 420 
S 407 LD 410 

Slutrör 
V, 

B 443 
L 43 

RES 164 
P 420 

V!llvo H 4D6 D A 408 L 415 D 
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Fig. {j Monterillgsplan och 
l-ingsr-itning. Ledni ngar 
högfrekvens skärmas enligt 

ningar i texten. 

HI . + 8 - Sg. Gr. 
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Ett instrument, som möjliggör mätning av hög, 
och Jä.,ufrekventa växelspänningar, upptagning av 
resonanslmrvor för enlda svängningsluetsar och 
banc1filter o. s. v. 

Rj
"ryoltmetern är ett ay de mest intressan
ta instrument, som finnas i radiolabora
torierna. Den möjliggör mätning ay de 
llra syagaste "äxelspällningar, t. ex. de, 

som erhållas ö,-er en liten ramalltenn vid mottag
ning ay en långt avlägsen s~lndarstation. I detta fall 
måste dock en högfrekvensförstärkare med känd 
förstärkningsgrad inkopplas mellan ramantennen 
och röryoltmetern, ty den senare har begränsad käns
lighet. Dock kan man med mycket känsliga rörvolt
metrar mäta spänningar på en hundradels volt. 

Röryoltmeterns förnämsta egenskap är, att den 
praktiskt taget ej alls belastar den krets, över yil
ken spänningen mätes. (Detta gäller typen med anod
likriktning.) Vi veta, huru viktigt det är, att en yan
lig voltmeter själv drager mycket obetydligt med 
ström vid mätning på t. ex. en anodspänuingsappa

F-ig. 2. KoppHnqssche-nw till 'rörvoUm eler, onWl tii.llba,,1· mel
lan vanlig koppling och 1·cflcxkoppH,llg. R, och C. bo?'t· 

talla (se t exten). 

Cl = 5.000 cm. R{ = e:a 3.000 ohm. 

C, = fe mld. Ro = c:a. 5.000 ohm. 

R" R, = O ohm. R, c:a 15.000 ohm. 

R . = 30.000 ohm. R, == -5 mego/vm. 

Pig. 1. Principschemå och diagmm tW töTk~aring av 1-ör
voltmeterlts verkningssiitt. 

rat, ty eljest bliva mätningarna felaktiga. Rörvolt
metern drager praktiskt taget ingen ström alls. I 
praktiken erhålles dock i allmänhet en viss belast
ning på den mätta kretsen genom att isolationen ej 
är fullkomli g, t. ex. i hållaren och sockeln till det i 
rörvoltmetern befintliga röret. Vid höga frekvenser 
uppstå även förluster i isolationsmaterialet. Man 
brukar understundom avlägsna såväl rörhållaren 
som själ va sockeln på röret, dels för att undgå dessa 
förluster, dels för att få liten ingångskapacitet hos 
rörvol tmetern. 

Rörvoltmetern8 ve1'kning88ätt. 

Den i det följande beskrivna rörvoltmetern arbe
tar med anodlikriktning, och verkningssättet fram
går av diagrammet i fig. 1. Till vänster återfinnes 
ett principschema, där Yi se röret med milliampere
metern M i anodkretsen. I gallerkretsen återfin
nes det vid anodlikriktning erforderliga gallerbatte
riet C. Det mellan gallret och gallerbatteriets minus
pol insatta motståndet, som måste vara på flera 
megohm, håller gallret vid en fast potential, även 
om det är avbrott mellan klämmorna a och b, på 
vilka växelspänningen matas in. För att även göra 
sig oberoende aven eventuell likspänning mellan 
dessa båda klämmor, anbringar man i ledningen 
till gallret en blockkoudensator (01 i fig. 2; mot
ståndet är här betecknat med Ra). 

Till höge-r i fig. 1 se Yi en anodströms-gallerspän
ningskurva för röret i fri'lga, som är ett vanligt 
treelektrodrör. (Anodströmsaxeln - la - är ej 
som vanligt uppdragen vid gallerspänningen noll, 
utan vid en rätt stor negativ gallerspänning, vilket 
dock ej har något att betyda.) Den vertikala lin
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jen, kr ing vilken gallersvängningen G är inritad, 
motsvar ar den negativa galler päxmingen hos bat· 
teriet C. Vi se att denna fa ta, negat iva galler spän
ning är s< pass stor, att anodströmmen har gått 
ned till i det närma. e noll. Detta är just villkoret 
för anodlikriktning. Under de po, itiva halvperio
derna (åt höger) flyter en anodström, som troget 
följer gallersvängningen, men under de negativa 
halvperioderna (å t " änster ) fly ter praktiskt taget 
ingen anodström. F öljden blir en serie kortvariga 
strömstötar i anodkretsen, men då milliampereme
terns rörliga syst em naturligtvi s ej kan följa dessa 
ytterst snabba variationer i anod st römmen, kom
mer visaren att inställa sig på ett medelvärde, som 
angives av den g-rova streckade linjen i diagram
met. Vi se alltså, att milliamperemetern gör ett 
visst utslag, så snart en hög- eller lågfrekvent vlixel
spänning matas in mellan klämmorna a och b, och 
detta utslag blir allt större, ju större växelspän
ningen ä r . F öljaktligen kunna vi på detta sätt mäta 
växelspänningar, blott vi på förhand veta, hur stort 
utslag som motsvarar en viss växelspänning. 

En stor block kondensa tor (C3 i Hg. 2) måste in
kopplas mellan rörets anod och glöd tråd, för att lik
riktningen skall bliva effektiv. 

Rörvoltmetern i prcbkt-iken. 

I fig. 2 visas koppling- chemat till en jämförelse
vis enkel rör voltmeter, om hal' den fördelen, att den 
kan kalibreras en gång föl' a lla och sedan håller 
denna kalibrering, om blott två injusteringar göras 
före varje mätning. (Detta gäller naturligtvis föl' 
den grad av noggrannhet, som är tillfyllest för de 
här ifrågakommande mätningarna.) En förutsättning 
för att kalibreringen skall gälla ~ir, att både anod-, 

M 11.'JC1E:RI lLlL][ST1l. 

1. lrcelektrodrör (med sto r b ra nthe t) . 

l milliomp.-JU P! ,-r. 1}... ·1 " l 2 Ul .\ . 

l r örll a lJare (me d små fu r luste r). 

l konucnsatol', 5.000 CIll , 1.000 V = (gJimmp.r). 

l el :0, 2 Ill Ld, flOO V - . 

l val'iahelt mo ts t:1 nd . c:n 15.000 ohm, .0.5 watt. 

l mo tst, nd. 5 rnego llln, 0,1 watt. 

l d :0. 30.000 ohm, O.:) watt. 

l d :0, c:o 5.000 ohm, 0.1 W:ltt. 

l d :0, c:a 3.000 ohm, 0.1 watt. 

l enpolig s t r timul'y ta re (S,). 

l tv"po lig str ö mbr y tare (S - 8, ). 

Div. kr"ssfa n ~ r, bakelit, kopplingstriid. sys toflex. kOIl 


takth y l"or etc . 

galler· och glödspänningar injusteras till samma 
värden som vid kalibreringstillfället. Vid rörvolt 
metern enligt fig. 2 är det blott glödspänningen, 
som skulle kunna ställa till obehag, varför det är 
lämpligt att medelst en reostat före varje mätning 
injustera glödspänningen till ett bestämt värde, som 
mätes med en vanlig voltmeter t värs över själva 
glödtråden. Sedan kan man medelst d t variabla 
motståndet R 7 på en gäng injusterR både anod· och 
gallerspänning, detta tack vare att de uttagas från 
en gemensam spänningsdelare RI-R~-R3-R4 . 

Om vi till en början antaga motståndet R G kort
slutet medelst strömbrytaren SI, uttages anodspän
ningen mellan kontaktringarna x och y samt galler
spänningen mellan y och z. Vid den visade anslut
ningen av anodbatteriet (90 volt) blir ju punkten x 
positiv i förhållande till y, medan däremot z blir 
negativ i förh ållande till y. Punkten y är ansluten 
till minus glödtråd på röret och är ' därför att be
trakta såsom nollpunkt i kopplingen. 

Klämringen på motståndsbiten RI-R~ jämte det 
variabla motståndet Rö är för att upphäva den kon
stanta viloanodströmmen genom milliampereme
tern, men denna anol'dning är nästan lyx vid använd· 

(Forts . å sid. 35 

Piq. .1. Vid m.ätni.ng av ufgdng8spänni ngen från ett translormato r - ell r mot stånrlskopplat lå{//1:~kvel~stell anslutr:s 
.-ÖTvoltmeterns kliimnnor 80m 1;isas v id A och B 'resp. Vid mätning av förstiirkninllen ans lutes f 01'8 t hU a..--b dar

" eft er tm a"......b" ~mn v isas vid a och D. 

/ 
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Högtala.rledningen 

vållar ibland besyär, då man vill pla
cera högt alaren på ett annat stäIIe i 
rumm"t lin mottagaren. Bilden visar 
ett förslag a tt lägga ledningen under 
mattan, vilket nog går öra med, en 
tjock, m.juk matta lllen ej är sä lämp
ligt vid en korkm o:tta, på vilken det 
snart kommer att synas, var led,ningen 
gäl' fram. 

Omkoppling radio - gl'allunofon. 

Nästan varje mottagare är försedd 
med ett par kontakter för ano;lutning 
a v en ·grammofon.pick-up. I allmän
het måste dock stickkontaktern'u frän 
pick-up'en Ut·tagas, då man vill höra 
radio. Detta är i många fall en stor 
olägenhet. 

I figuren yisas, hur en enpolig hå
vägsomkopplare kan inbyggas i mot· 

tagaren, vanid pick-up'en, stiindigt 
kan "ara inkopplad till sina kontak
ter. Omkopplaren manÖ\Tera s medelst 
e n ratt på panelen. En volymkontroll 
lir inritad över pick-up'en. På jord
sidan är pick-up'enl an sluten till ett 
uttag på gallel,battel'iet (,-anligell till 
-1,5 volt ; vid nätmottagare till en 
punkt, som ger negath' spänning [I t 
gallret) . 

Vid mottagare med högf rekvens för
stärkning måste ma-n, tillse, att led
ningarna frän avstäm~lingsspolen till 
omkopplaren och frän gallret till om
kopplaren ,bliva så korta som möj
ligt. Eljest kan instabilitet bliva följ
den. Ofta är det nödvändigt att skär
ma dessa ledningar. 

Avprovning av blockkondensa.torer 

]wn ske medelst en glimlampa och ett 
anodbatteri, vilka kopplas inbördes 
serie samt i serie med kondensatorn, 
som skall provas. Batteriet måste ha 
så hög späo·niog, att lampan vid di
rekt anslutning lyser. Finnes lik
strömsnä t, kan detta ersätta ba ttedet. 

Om lampan ,''id provet ej alls lyser, 
är kondensa toro felfri. Lyser den i ett, 
är kondensatorn oanväo,(lbar. Blinkar 
lampan, är isolationen i kondensatorn 
dälig. 

Ett högfrel",ensfilter. 

I-bland bänder det, att en mottaga re 
blir instabil på grund av att bögfre
k'-ensfiltret detektoros anodkrets 
(drossel och kondensatorer) ej är 
tiIlriickligt effektivt. Man Jmn dä 
åstadkomma en ytterligare fiItrel-ing 
genom att gaHertilledningen till 
det nästföljande röret inlilgga ett 
motstånd pä 50,000--100,000 obm. 
Detta gäller vid mottagare med ett 
eller flera stegs högfrekvensförstäl-k
n-ing. 

Ett dylikt mots tänd kan ,iven vara 
till nytta vid mottagare eller förstär
kare med kraftiga slutrör, niimIigen 
för att undertrycka bögfrel,veot själv
svii ngn i ng h os slutröret. I detta faIl 
kan mots tå ndet lämpligen vara pil. 
omkl'in.g 5,000 ohm. Ledningen från 
gallerkontakten på rörhållaren till 
motståndet bör ,'ara så kort sonl möj
ligt. 

Bäs t är i dessa båda faLL ett mot
stånd a·v »metalIiserad» typ, d. v. s. 
med en tunn metaIIutfällning på en 
smal stav inuti motståndsröret. Be
lastningsvärdet kan ,'am 0,1 watt: 
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Den komplicerade elektroduppställningen 
är resultatet av årslånga experiment och 
erfarenheter 

11 

Det vore ett dyrbart och för Er plånbok ganska smärtsamt expe, 

riment, om Ni skulle slå sönder glaskolvarna på Edra »Miniwatt», 

rör, för att se efter hur de voro konstruerade. Ni skulle då finna, 

att alla typer ha olika konstruktion, varje rörtyp är, efter sitt spe' 

ciaiändamål, genomkonstruerad in i minsta detalj. 

Bilden visar det inre av det moderna E 152 T - det rör, som med 

en gång moderniserar gamla apparater; på ett tekniskt ändamåls, 

enligt sätt gruppera sig elektroderna omkring sin axel. Medelst en U, 

formigt böjd glasbrygga har en i hög grad förbättrad isolation erhållits. 

F örhöj Er glädje av radiomottagningen genom installation av nya, 

moderna "Miniwatt»'rör ... Därigenom förlänar Ni Er apparat nya 

krafter och anpassar den efter rådande svåra mottagningsförhållanden. 

'MINIWAT 
.,., 

Ut 
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Vävning 
Handarbete 
Trädgårdsskötsel 
m. fl. m. fl. 

Ritningar: 
Byggnadsritninga 
Möbelritningar 
Båtritningar 
m. fl. m. fl. 

om ett 15 öres frimärke 
Insändes till porto.Clas Ohlsson~Co. Insjön 
Katalogen sändes gratis 

MEDDELANDE! 

Då det kommit till vllr kännedom, att några firmor och perso

ner göra bruk av de av oss kontrollerade svenska patenträttig
heterna betro radioapparater, varnas bärmed mot fo rtsatt an
vändning av våra patenträttigbeter, då detta medför rättsligt 
åtal med krav på skadestånd. Det förberedes redan rättsåtal 
mot sådana firmor. 

Patentkonsortiet för Rundradio kontrollerar bl. a. följande 
patent: 


42259, 50652, 50750, 51358, 52774, 53389, 53450, 54794, 

56385, 57301, 57626, 57737, 58323, 58528 59045 59402, 

60009, 60436, 61780, 62173, 62380, 62477, 62632, 63910, 

63986, 64691, 65641, 66266, 66267, 66486, 66569, 67728, 

67769, 68199, 68372, 68965, 69709, 69743, 69850, 70360, 

70910. 


Bemärk, att alla appara ter, som importeras, tillverkas eller 
försäljas, baserade på de här omtalade patenträttigheterna, skola 
vara fö rsedda med ovan a ybildade patentlicensmärke. Import, 
fabrikation och försäl jning av apparater, som göra bruk av våra 
patenträttigbeter, ä r olovlig utan detta . patentlicensmärke. 

PATENTKONSORTIET 

Följande firmor äro Innehavare av licensavta l I SverIge: 

Svenska Rad ioakt lebolag-et . ... ...... ... .. ..... . ...... Stockholm 

Svenska A/B Tr,'dlös Teleg-rafi ........ . . ... ...... . . » 

EI~ktriskn AktiebOlaget AEG ............ ... .. .. .... . » 

Philips R a dio A/B ............ .. ........... .... .. .. .. .. .. » 

Radio Co rporation of America ........ ............. New York 

Westin~h ouse Electric Interna t ional Co .......... East Pittsburg 

The Gramophone Co., nHis Master's Volce.... Hayes 

Aktieb olaget Arto .. ..... ................................. .. Malmö 

Dux Telefon· ocb Radiofabrik ................... .. Stockholm 

For" ners Aktiebolag ...... ...... .......................... . 

Gylling- & Co. A/B ..... .. ............. .. ... .. ... .... .. .... .. 

A. V. Holm A/B ... .. ...... .. ......... .. .. .... ...... ..... ... . }) 

B . S . Hiittner, Aktiebolag..... .... ......... .... .... .... Göteborg 

Ele l, triska Industri A/B .... ....... .. .... .. ..... ........ . Stockb olm 

Loewe Radio Aktiebol n.g .......... .. .. . ... ..... ... .. ... .. " 

Radiofab ril<en Luxor .. .... .... .... .. .... ...... ...... .. .. Motala 

Mekanl.k Industrl. .. .. ... .. ..... .. .... .. ..... .... .... ... ... örebro 

MIko Radio A/B ........ ....... ......... .... .. ...... .. .... ... StockhOlm 

Skandinaviska Od(;oo A/B.... .. .... .............. ...... » 

Joel Olssons Elektriska A/B .......... ........ : ... .. .. . 

AktiebOlaget Rob o. .. ....... ............. ...... ...... .... ... » 

Fahrik ör F. O. Rosin ......... ... .. ..... ...... . ... ...... . » 

Elektriska A/R 1;knndla.... .. .. .. .... ......... . .. ...... . » 

Aktiebolaget Splendor .............................. ...... Malmö 

A I B Stern & 1;tern ...... .... .. .. ................. .. .. .... ... Stockholm 

SVf' osk Radioindustri .. .... .. ...... .. ........... .... ... .. Viirnamo 

A/B Turitz & Co........ .. .... ............ .. .... .. .. .. ..... Göteborg 

AIB Harald WAllgren ......... .. .............. .... ....... D 


FÖR RUNDRADIO 
Kungsgatan t9" 1 - S T O C K H O L ~I - Telefon 99 69 
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genom att "kruvu in en i taget
A a v trimkonuensatore rna. De a v 

H.T.+ dessa, som ej genast giv u en 
200 V. ökning i ljudstyrkan, fä stå ut600 !l l~OOO Il 600 Il 

skruvade. Samtidigt eftcrjuste
ras in tä'll'ingen på a vs täm
ningsratten, så att stationen hö
res sta rka~t. Snart kan man 
uppSÖka en svagare tation och 
finjustera pil denna, vilken dil 
bör ligga ~ närheten a v noll på 
skalan (kor:as te v, glängd). 

Då man få tt instiillningen här 
sä bra som möjligt, uppsökes 
en station nä ra maximum på 
kondensatorn (Ilög ·ta våglängd; 
dock inom kortvågsområdet) , 
och trimkondensatorerna ju t 
r as på nyet, dock med minsta 
möjliga ä nrlring-ar, till dess sta
tionen höres så bra om mOJ
ligt. Ruvl1drattcn efterju teras 
då oell d1\.. Dä refter å tergår 

lllfl n till kortv~ g och finjuste


F-ig. 2. rar, sedan till lå ngv g o. s. ,'. 


Alla 'l"adio-ri'l"'Dlo'l" 
som vilja betjäna sina kunder på ett förstklassigt 
sätt, måste skaffa sig den moderna rörprovaren 

EXCELSIO R M III, Pris kr..."S:
Begär prospekt 

A.B -. Nickels & Todsen €l StockholIn. 16 

POPULÄR RADIO 

anlatörer 

Under ovan,<;/rJ lida rub r if,; k omma vi .j fortsätt
n ingen att be/w H dl(~ en del spec iella sa/;;er, 80m 
kwma v ara· 0.'1) int r C88C t ÖI' vlh'a experimentatörer 
och h81nbyggar , bl. a.. införa anvisninqar för an
vändande av nya rör och 1wliodelar, beträffande 
nya kopplingar o. 8. V. 

PoteotJometcraoordolo!!:co 
vid nlrlubel-my-rilr. 

I fig. 1 visas ett sch mil öyer en lämplig Ullol'dniug för 
erhållande av konstant skiirmgall er spiinning ocll för regle· 
ring av styrgallerspänningen vid Phili·1JS nya variabel-my-rör 
med stor branthet, typ E 455. Muj'stånden och [lotentiomet rn 
ha föl.iande vli.rden: Ut = 30.000 oh m, R, = 50.000 ohm, 
R 3 = 250 ohm, P = 20.000 ohm. Kondensatorerna : 0 , = 0,1 
mfd, 0 2 = 1 rnfd. Anodspällningen hör vara omkring 200 yolt. 

I schemat är visad en enkel avs tämd anodkrets, men 
denna detalj kan även utföras p' unnat sätt, t. ex . med 
högft-ekvenstrnnsformatol' eller drosseikoppling. Anordnin
gen kan an\'ändas till sa mtliga Philips »selektocler». 

I fig. 2 visas en liknande a nordning, av fa brikanten an· 
given för »Hi ~ M a-Jlter'8 'o iec» ViUS4, "arvid fÖljande "lh
den giUla. För ett rör: AS = 21.000 ohm, se = 16.000 ohm, 
CE = S.OOO ohm. För tn2 rör: värdena i schemat. 

345 

Anordningen i fig. 2 kan nven anvä ndas till »Sator» NVS4, 
vanid elllell el'tid vii rclena bli\'a andra än de o,'an anghlla . 
För ett rör: AS = 20.000 ohm, SO = 1S.000 ohm, CE = 
10.000 ohm. För t'vti. rör: AS = 10.000 ohm, SC = 9.000 ohm, 
OE = 5.000 ohm. 

~-----+-------+ 
(200 V) 

Flg. 1. 

Trlmkondeo.atol'erous lojusterlog 
..Id eurutbantlimda mottagare. 

I allmänhet gäller , att samtliga trimkondensatorer från 
början hell u tskruvas, ,å att de f t minsta möjliga kapa
ci tet. Dii refter tager man in en ta tion, l ex. lokalsändaren, 

oell f örSÖker få den starkare 

/' 
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MAVOMETERN 

Universalinstrument för likström 

Lämpligaste instrum en t 
för radioändamål. 

2 mA. 100 mY. 

Medelst en mångfald 
olika shuntar och för
kopplingsmotstånd kan 
lämpligaste mätområde 
utväl jas för mätningar 
upp till: 

20 A. och 2000 V. 

Erhålles i de flesta radio
affärer. 

Prospekt gratis fr"'n 

Generalagenterna 

BERGMAN & BEVING 
Stockholm 7 

Har Ni 
en t re vlig och 

bekväm plats för 

Eder Radio? 

Om ej så erbjuda Vt 

vårt radiobord. Det är 
samtidigt en liten vacker bokhylla försedd med 
utdragsskiva. Standardfärger: Radialas och Con
certons apparatfärger. Förstklassigt möbelarbete. 

Ek Kr. 50:-. Björk Kr. 58:-. 

Återförsäljare rabatt. 

Hjalmar Löfquists 
Elektr. Ä.-B. 

Birger Jarlsgatan 23, Stockholm. Tel. Norr 32000 
(Mellan Stureplan och Engelbrektsplan) 

L'lckf1·is7;n "lktic bola(Jct SiC!Ilcns, Stor.,l·:holm, har tillställt 
o~s uppgifter över en del nya kondensatorer för användn ing 
i radiomo tta ga re, förstiirk:ue, nätaggregat o. S. V., vilka 
utmärka sig genom mycket sm:'! dimen~ioner, jämförda med 
de v:ll1ligen f örekommande blockkonden,,;atorerna. lJ trymmes
(volyms-) besparingen vid användning av dessa nya kond n
satorer blir hela 77 % i gynnsH mmaste fall och minst 39 %. 

Ä'·en e n viktbesparing av högs t 74 ocll llinst 47 0/O erhällc~. 
Trols denna avsevärt llJin~kade volym äro de nya kon

cJensa torerna enligt ul1pg'ift likvä rdiga med de normala 

koncJensatorerna i k,ali lativt a ,·seende. och trots denna lik
värdighet iiro de även billigare i pris än de senare. Kon
densatorerna leverpras antingen med enbart lödanslutningar 
ell e r lled tJude löd- och skru vanslutningar. 

B locklwndensatorerna hava hittills tagit upp en ganSka 
tur del av utrymmet i amatörbyggda mottagare, vilket 

medyerkat till att dessa blivit en smula sl;:rymmande och 
otympliga. Med de nya kondensatorerna kan man tydligen 
åstadkomma en ganska sto r utrymmesbesparing, i synnerhet 
i lliitmottaga re, flär vanligen ett större antal kondensatorer 
komma tilI auYtindning. 

Aktiebolaget Er·il,; SwuZbcTg, Sigtuna, har utkommit med 
en ny katalog öv er firm a ns välkända tillvel'lmingar av nät
t r:w formatorer, spar tra nSformato l'er, sildrosslar etc. Av 
n ilttran. f ormato rer föra s ett mycket stort antal bestiimda 
t ype r. Sa mtliga ku nna erhållas i tre olika utföringsformer: 
m ecl lösa IIttugssladdar. med koppling··platta eller helkap:;
la de. Vi knnna hilr nämna typ T. A. 506, som på sekundii r
s ida n giver 2X 300 Y-50 IllA. , 2X2 V- l A oeh 2X2 V-2 A, 
v idar en h e lt n y t~· p, T . _I... 1802: 1X300 V- 30 mA, 2 X 2 "V
i ,fI A, l X-l V- 0,4 A. Fl prirnärsidan · iir-o transformatorerna 
SOll vanligt omkopplingsbara, men niitspilnningen (jämle 
!lrt'iocltalet) bör nlltid ,id bestiilIning uppgivas. 

R ingleclnings lra l1s formdorer t il lverkas i en typ med tre 
u t tag: 3, 5 och 8 ,olt, fUr nä t sptinnin;;n r 100-240 volt, 50 
periode r . D utmärka s ig därig·enom, att de äro absolu t 
kor ts lutning sill,ra a mt helt ofarliga, ,arför de även !timra 
sig som .-trÖmkiill a tör elektri:,;ka leksaker. 

Sundberg spa r t ransformatorer tillverkas följande stall
dardtyper, samtliga för GO perioder. 

Typ Primär Sekundär 
SN . . . ........... ... . . , .. .... . 130-220 V 110 V- 350 mA 
E:lI .. . 127 V 220 V 180 mA 
B MA .. . ...... ................ . 220 V 127 V-310 mA 
A..VH ..... . . ..... . .. ........... . no, 127, 150 V 220 V-4DO rnA 
BJ .......... .... . 230 V 115 '1'-1700 mA 
OD .. .. .... ... . 500V 320 V-225 mA 

1\ ven andra typer a v sp:ll"tran ·forma torer tillverkas på 
beställning. Dessa transformatorer kunna t. ex. användas 



347POPULÄR RADIO 

Nyhet i Bandl·lter 

"Radiopak" - ,Kom plett avstämDiD~schassi 

»Radiopak» är konstruerat, tillverkat och trimmat av The 

British Radiophone Ltd. C has ie t är avsett för mottagare med 

ett steg högfrekvensförstärkning och består av skärmat bandfilter, 

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

strömbrytare. D et är ytterst omsorgsfullt utfört och visar i använd ningen stegring av såväl 

selektivitet som förstärkning och stabilitet. p - K 75ris r. :

Ny sändning invänfas mitfen av november. 

Klarabergsgatan44 Filial: Storgatan 8FORSNERS A.-B. STOCKHOLM _tiREBRO 

Sator-rören 
användas i allt större skala av världens radioindustrier, och i 
mottagare av de förnämsta världsmärkena finnas de så berömda 
»SATOR» lIKRIKTARROR EN som standardutrustning. 

Det tif' ett nöje alt bygga »SATOl\»
11tottagaf'etl och en njutning att höra den. 

Begär vår nya jämförelsetabell 

med kraftigt reducerade priser. 

Om så önskas sända vi Eder be
skrivning och kopplingsschema 
över den u ltramoderna nätmotta
garen »SATOR» fö r växelström 
med skärmgall errör, detektor, 
kraftpentod och pe rmanentdyna
misk högtala re, konstruerad för 
SATOR-rör och de lv is byggd av 
SATOR-delor. Obs! Extra lågt 
specialpris för denna rörsa ts. 

AKTIEBOLAGET TRAKO 
REGERINGSGATAN 40, STOCKHOLM 

Generalrepresentant för Sverge 
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till växelströmsmottagare utan omkopplingsbar nättransfor
mator, som skola flyttas till nät med annan spänning än 
den för mottagaren angivna. 

Av lågfrekvensd rosslar finnas nio s.tandardtyper, bland 
vilka vi kunna nämna följande: T yp D. 11'. 11 pö. 350 ohm 
och med en induktans av 19 Henry vid 7 mA och 16 Henry 
vid 10 mA är bl. a. lämplig såsom utgu.ngsdl"Ossel vid triod
siu trör ur svagaste klassen. Typ D . F . ] på 2X 150 ohm, 30 
Henry vid 20 mA, är lämplig' om s ilrlrus el för anodström
men vid icke allt för kraft'iga mottagnre. För silning av 
glödströmmen vid Iikströmsmuttagnre lumpar Sig typ D. F. 
2'2 (max. 150 mA). 

Samtliga drosslarna ärIY upptagna i er: överskådlig tabell, 
däri induktansen angives vid ett s to r t autal olika värden på 
likströmsbelas tningen. 

Slutligen kan nämnas Sund bergs lik riktare för likströms
mottagare, som skola köras pö. växel trömsnä t. Denna har 
typbeteckningen S. L. 

B 'usel,; el: Co. A.-B" Göf-eb or,r;, för i ma rknaden radiobatte
rier av olika slag av fabrika et E'xide, märke »Drydt>x». 
GIödströmsackumulatorer finnas av ett fl rtal typer, även 
s. k. ospillbara för transportabla mottagare. »Drydex» anod
batterier tillverkas med ett flertal olika Impacitetsvärclen 
för mottagare med mer eller mindre kraftiga slutrör. Slut
ligen finnas gallerbatterier för mottagare, torrbatterier för 
lyktor, ficklampor o. s. ,. 

Televox Radio Aktiebolag, Sl ockho Z,m, ii r en ny radiofir
ma med utställnings- och j'örsäljnin", loka l i Humlegårds
gatan 22. Firmans chef ii I' direk tör' A. Roeckström, senas t 
försäljningschef i A.-B. Ingeniör firman Therma, som nu 
upphört. 

Den nya firman tillhRnrlahåller radie,apparater och hög
talare av de ledande fabrikernas tillvt:rkningar jämte all 
slags radiomateriel i stor sorte ring. f:t t flertal nyheter i 
gangkondensatorer och spolar i åväl nkIare som exklu
sivare utförande finnas, t. ex. en 2-gilDg-konden::li1.tor för 
superheterodyner med specialskurna o~cillatorplattor. 

T jernelds Radio, Stockholm, har till tiillt oss ett par elek
trOdynamiska högtalare av »iYIllgna VOX)) tillverkning för 
provning. Av dessa är den ena aV;'edd att matas parallellt 
över mottagarens likriktare och har (!.irfÖr mycket ringa 
strömförbrukning. Den andra typen tir a vsedd att inkopp
las på sådant sä tt, att fältm ngneten ersätter sildrosseJn i 
nätaggregatet, och ha r för de tta ä ndam/H u tförts med myc
ket ringa effek tförbrukning i fältmagneten. Silningen blir 
med denna anordning tillfredsställande, om kondensatorer 
av lämplig storlek använda. 

Tjernelds gangkondensa torer justeras m ycket noga med 
tillhjälp av specialins trument, varför de äro synnerligen 
lämpliga fÖl' motta "are med enrattsavstämning. De äro 
mycket stabilt byggda, varför risken för en deformering 
med åtföl jande rublming av justeringen ur ringa, 

Tjernelrls mella nfrekvensbandfilter äro by.g-gda för 110 

INSTÄLLNINGSDIAGRAM 
för kalibrering av mottagaren 

Pris 50 öre 

Skicka in för x ex. 50 öre + 15 öre för porto (i frimär
ken) , Pono för r-4 ex. 15 öre, för 5-ro ex. 25 öre. Vid 
rekvisition mot postförskott tillkommer postförskonsavgift. 

EXPEDITIONEN A v 
POPULÄR RADIO, STOCKHOLM 

POSTFACK 450 

POPULÄR RADIO 

kilocycles, den ,anligas t förekommand~ frekvensen. De äro 
justerbara utifrån, så a t t en exakt avs tämning kan er
hållas. Dessutom är även kopplingen mellan spolarna och 
därmed även band bredden reglerbar utifrån, utan att skärm
burken behöver avtagas. Detta är en mycket stor fördel. 

Loe,we Radio Aktiebola.g, Stockholm, har för provning till
ställt oss en liten växelströmsmottagare med trippel rör, typ
beteckningen EB 205. Röret är ett 3 NEW och likriktarrör 
ett 16 KG . Mottaga ren har en liten, våglängd graderad 
,·j.;:ala med s tationsnamll samt en kombinerad selektivitets
och , olymkont roll. Återkopplingen skötes med en spak. 

'i"id provning befanns mottagaren ha mycket stor käns
lighet, så att även på inomhusantenn en del utländ ska sta
tioner kunde avlyssnas pö. den inbyggda, elektromagnetiska 
högtalaren. Klangfärgen är mörk. Spållga-sändaren kunde 
synnerligen effektivt utestängas medelst en i mottagaren 
inbyggd v:'igfälla. 

Radiofabriken Lu:x;or, Motalet, har för provning tillsUlllt 
os eu femrörs växelströms mo l tagare mer! inbyggd elekLro
dyna mi k högtalare, modell 4;) D W. DellLfl har ej mindre iin 
fyra a vs tämda kret sar, vara v tvi!. bilda ett bandfilter före 
förs ta variabel-my-rÖret. Två dylika rör sörja för en effek
tiv högfrekvensförstärkning. Slutröret är en kraftpentod. 

Vid provning visade sig denna mo-ttagt!re motsvara myck"t 
högt ställda a nsprå k. Ljudkvaliteten är utomordentligt god, 
såväl vid ra diomottagning som vid grammofonspelning, 0('[1 

en myCket stor ljudstyrka kan erhåJlas utan distortion eller 
biljud. De utii.indska sta tionerna komma in med samma 
goda kvalitet , om tonkontrollen instrilles nära det Ijusastt~ 
läget. Vid svå rare interferens eller andra störningar kall 
klangfärgen göras mörkare, val'v id störningarna framträ.rla 
mindre. På en kort inomhusantenn, ansluten till det selek
tivaste antennuttaget, kunde de flesta stationerna bringas 
upp till full lj udstyrka. Selektiviteten räcker ej alltid till 
för att fuZl8 tii l~d igt skilja ett pal' närliggande, i styrka lik
värcli o-a ta tloner, men netta kan man knappast heller be
gäru, i sy nnerhet som band bredden tillrättalagts för bästa 
ljudkvalite t o h stationerna i må nga fall ligga för tält. 

Avstä mningen sker med en enda l'att. VOlymkontrolien 
arbeta r perfekt och är logaritmisk. Endast tre ra ttar fin
na s; den t redje manövrerar väglängdsumkopplaren. SImlan 
är graderad i våglängder och grader, o(,h en ins tällnings
tabell möjliggör inställning a v stationerna på ungefär en 
grad när. 

I ngcniörsfirman E l co/ric , Stocl.:hol1n, har för provning 
till Hillt oss en »Varley» tonkorrektion:;transformator, som 
är den idealis ka l, gfrek ~' enstransformatorn för alla distans
mottag-are uta n ba ndfil ter , i det den ll.terställer de genom 
sidbandsayskiirning n förlorade högre tonfrekvenserna och 
därigenom möjliggör en na tu rtrogen ,uergivning. Även vid 
mottagare med bandfilter kan den i allmä nhet åstadkomma 
en märkbar förbättring i detta avseende. Genom reg lering 
av ett motstand kau varje önskad gran ay korrektion er-

Förstklassigt svenskt fabrikat. Tillverkas av 

SVENSKA A.-B. LE CARBONE 
Fabrik & ko ntor, Telefon 

SUNDBYBERG Sundbyberg 1820, 1830 växel 
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håll as, ocll i ä ndliige t bli r Varley-transformatorn en helt 
yan lig 1/l.<rf rekvens trunsfor maLor med om 'ilt tni ng 1: 7. Vi 
!Herkomma na ras t med praktiska anvisningar. 

1< rån .·amma firm a ha vi erh!lll it prove r av E<lison-Bell 
grammo fon nula r samt 'L'. . elekt roly tkondensatorer, till 
vilka liaker "i ter komma. 

Elektr iska A.. Tä iCbolaget Skandia, StocTrTwlm, ha r föl' prov
ning ti lls tällt M S en Es we-mottagare. ffic.delI ~33 L, med in
byggd elektrodynami ' l, hö"-talare. Mot tagaren har ett mo
dernt skärmgall nör lUed stor hranthet som högfrekvp.ns
förs tärkare, ,'kiirmg-a ll rdetektor samt kraftpentou orn slu t
rör. Den är fö l' edd med en lS0-gradig jätle 'kala P' vilken 
både vagliin~der och s ta tionl;na mn iiro angivnH, de 'enare 
i mycket s tort an tal. D tta underlättar i mycket hö~ grad 
instä llningen, i ~y nnerhet som kalibreringen stämmer gan
s ka bra. 

Vid provning visade sig mottngaren besitta mycket stor 
känslighet, och ett stO J·t antal "ta tioller lmnrle avly~snas 
på inomhusantenn. Selek tiviteten är mycket g d för a tt 
vara ,id en mo ttagare med endast två sUimkrelsar . Klang
färgen ha r gjor ts mycket ljus i anikt ätt er hålla god ljud
kvalitet iiven vid långt driven . terkOPll1in~. Avstämningen 
"ke l' med en enda ru tt. Dessutom finnas tv!'t kontroller, en 
för : terkoppling och en volrmkon troll . 

Vi ha de sutom mottagit en »Esw~» "uperheterodyn, mo
dell 335, till vilken vi efter provllingaterkomma i ett föl
jande nummer. 

Hjal-m.a-r ö.stel'lind, Stockholm , har tillstä ll t oss prover 
och litte ratur över en ny, . kärmad au tennkabel »Kapa», 
avsedd s. som nedlednin g til l utomhusantf'uner för minskande 
av störningar från el k tri. lm ledni ngar , a pparater etc. Den 
är utförd speciellt ID d 1:nu ke pl\. att få minsta möjliga 
egenkapacitet och minsta dieleklri ka förlus ter. Enlig t fö
rebragta int.lg Lar mun i utl::mdel ri'tLt . ynnerligen goda 
resultat med dennn. k alJel ., som skärmad an tenn-nedlec1ning. 
Vi åte rkomma i följande nummer. 

Fråga oss om Ni el är riktigt 
säker. Ett korrekt svar kan 
vara värt en hel apparat. 

Från och med elen 15 no'-ember h Al les f rågeavdelningen 
öppen fli r personli o-a 'besök och telefonförfrå,c;nin.o-ar endast 
tisdaga r och freda gar 1,1. 5-7 e. m" (<le tta på grund av att 
mera tid ma ste ägnas åt de sk ri ftlI ga förfrågningarna, som 
vid denna tid på å ret inkomma i mycket stort anta1.) VI 
uppull1ua därför alla vftra i Stockholm boende läsare a tt i 
största mÖjliga uts träckning "1\'a siua förfrågningar skrift
lig form. Kortare förfrågni ngar besvaras dock pr telefon de 
ovannämnda dagama. 

Det är vår be tämda uppfattnin O', att de allra flest<l för
frågninga r, som förekomma, lika YliI kunna givas Skrif tlig 
som muntlig form. Vi tro därför, att fr ligeavdelnin gen i fort
sättnin,gcu skall kunna "ara ti ll ännu större nyt ta för våra 
läsare än den hi tills ,·arit. R edaktionen. 

... 

KATALOGER 
Radiofirmo1-, 

I Il{lc1L'iö1"8ti rrnan Electric, StocTchoZm: K a talog över »01'
mond» elektrDmagnetiska högtalare, högtalarsystem och 
chass ier, ele-ktrodynamiska högtalare, vridkondensa torer e tc. 
Broschyr ö"er »Ormonel» elektrodynamLka högtala re med 
permanentmag-Ilet samt med lil,s tröm. matad fäl tmagne . 

Ka ta log ö'-er T. C. C. glinimerkonden"atorer, papperskon-

D UX 43 

DUX 43 är en 4' rörs omkopplingsba r 
3,kretsmottagare med 2,stegs h ögfre< 
kvensförstärkni ng. 

DUX 33 är en 3,rörsmottagare med 2 steg 
motstandskoppl.lågfrekvensförstärkn ing 

Ht1STENS 

DUX 

NYHETER 


XRO HX R 

DUX 33 

Bägge modellerna äro försedda med 
elektrodynamiska högtalare av senaste 
konstruktion samt EN<rattsinställning. 

Enastaende god ljudå tergivning och 
utom orden tlig selektivitet. 

En s vensk kvalite tsnlottagare på höjden av; vad radioteliniken kan bjuda. 

BIR ERJARLSG. 66 
STHLM , Tel. .33995 sändes på BEGÄ RAN1933 ÅRS DUX RADIO FÄR G BRO SCH YR 
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densatorer och elektrolytiska kondensaturer. Broschyr över 
EdisoD-Bell grammofonnill a r. 

Busck &; 00. A.-B. , Göteborg: Broschyr över »Drydex» 
(Exide) anodba tterier och torrbatterier samt »Exide» acku
mulatorer. 

Elektriska Aktiebolaget S'iem ens, Stockholm: Broschyr 
över »Siemeus» nya lwnrlen 'a torer med li ten volym. 

SVCI!8.ka Alctiebolaget. 'l'rä dlöa Telegraf i , ;:;toekholm: Lista 
över »Telefunken» mottaga re, bögta lan', radiorör, s törnings
skycld e tc . 

HjalmAr ()sterlind, Stockhol11l : rochyrer och litteratur 
över »Kapa» sklirmad ant(~n nka be1. 

Alvtiebologet E j-i le Stmdb crg , 8 i.qt'lt11O: Kala log ö, er Sund
bergs nätt.ransformatorer, ri ngled nin,. t l'fll1sformatorer, spar
transf ormatorer, lågfrekvcn.·d r " la r, lik Likta re, k ristallmot
tagare, krista lldetektor. 

Allmänna SveJ/-ska E lck t r i8k {/. A l;tiebolo!lct, S tOCkholm: 
Katalog över ins tallation!<material , .~npplellJ(·nt över nyheter . 

Elektriska AktieboZafjet Sk am!i(l, s tockholm: Katalog nr 
9 över radiomaterial, 1932-1933. 

BYGG EN SFAROFO~. 
(Forh. (rlln sid. :3:n.) 

, a randra. I den mellers ta sektionen placeras detektorröret 
m ed si tt gallerbatteri etc. sam t i de b · da Undsektionerna 
de tv i g-ener!l.torerna, eD i ,ardel' :.l sek tionen. F ö rdelaktigt 
ä r at t helt in~kärma de två gernel'atorerna i var sin burk 
a y kuppar- eller aluminiumpI. t e ller åtminstone bekläda 
låd a n in,Undigt med dylik plåt, m en detta Ur ej nödvän
dig t. All s kärmplåt måste jordas, eljest gör den ingen nytta. 

fln s trömbrytare S kan inUinkas i . ledningen till +H. 
Baktil! anbringas en kontakt:ist L för bat ter ia nslutningarna. 
M är ruetallstaven. Denna anbringas i en bussning av ebonit 
eller dylikt, sä att den blir isolernd frå n lå dan. 

Lämpliga varvtal på spola rna angivas bu r ned an . 

}[onevcomb- eller korgspolaj' : 
L,a L ,a 7:5 varv. 
L,b L,b 75-100 varv . 
L,e L oc 2':;- 50 varv. 
LS 200- ·.; 00 varv. 

Ov1ind rspola 'r: 
L,a L ,a· 80 v arv. 
L,b L , b 60 va r ·u. 
!'le J.J<.lC SO varv . 
L S 50 varv. 

.åppal-atensinjns terillg. 

l fig. 4 visus, hu!' en vol ymkontroLl k a n a nordnas pli mot
tagaren, dock endast av cdd a t t an , iincla vid sfiirofon
{l€lning. Ett varia belt mots tå nd W anslu tes parallellt med 

utgångstransformato rn._ sekuncHirEndni n'" (om bÖ,~talaren 
är högohmig, eljest över pLimii re n) . D enn a volymkont rOll 
bör man övrera med ena f oten, o h i fig. 5 v isa s en provi
sori~k pedalanordning för linel m3le t. ?llo tst1'tn clselementet 
utgöre::; av ett stycke gummi. vamp, som Ur ingnidet med 
grafit. 

Vid s tacca to i musiken lJ ry tes s f' !,undlirkretsen medelst en 
tryckkna pp S (fig. 4) , som ma n hå lle r i el en lediga handen . 
DettQ är dock ej lämplig t vid pentod 'lu trör, utan bör d!\. 
t. ex. a noll s trömmen till llelek tm'n i t il lsa tsen brytas genom 
a tt tryckknappen inlänkas i led niui'en +A,. 

POPULÄR RA.DIO 

Skulle tonen bliva allt för stark, så att mottagaren och i 
synnerhet slutröret överbelastas, ka n man reducera den 
genom att göra motstå ndet W3 mindre än 0,1 megohm. Detta 
gäller särskil t vid mottagare med tvä lå gfrekvensrör efter 
detektorn, där anslutningen göres till detektorns galler. 

Sedan batt rierna anslutit ' till sflirofonen och denna till 
mottagaren, ;nstiilla kondensatorerna eL och c, så, att ingen 
tOll höres i högtn larcn. (:'IIöjligen kunna ett par fasta glim
merkondcnsatorer an Ylindas så om C, och 0 " varvid ins täll
ningen utf öres mecl a.) D fl h a nd en nu närmas till metall
s taven, bka ll en ton höras i högt alJ.ren. 

Sä länge tr.rckkaapp ,n i den lediga h a nden hå lles intryckt, 
finnes tonen k \'ar j h ögtalaren. Yid "taccaTO släppes knappen 
upp, ,arvid tonen avbry tes. 

Detek torn. R o ga ll r ba tteri l{a n vara på 4,5 ,olt med ut
tag för varj 1,5 volt. Lämpligaste uttag utprovas (-3 il 

4,5 voH) . 

HöGTALARE MED BLAD..\IEffffiRAN. 
( Fo r t ~ . [rån sId. 333. ) 

Memb ranets öne och nedre kanter fastlimmas vid !:'lng'a 
filtre msor, vilka i s in tur limm as eller spikas vid träramen . 
FiIts kivorna vid ändarna gliras så långa, att elasticiteten 
i vibration. riktningen blir god, och membranvecl,et limmas 
därefter fa s t i slit a rna . Eljes t kunna biljud uppkomm a. 

Högtal a rsys temet m i s te fä stas s tadigt vid ramen , och en 
brädbit blir nog i allmänhet lämpliga re än den i modell 
högtalaren an,Unda s mala ribban . Det färdiga chassiet kan 
inbyggas i en låda,'om bör vara öppen både fra mtill och 
lJak til!. öppningen framtill kan dock naturligtvis bekEidas 
med något glest tyg, eventuellt försett med något mönster 
för a tt fö rhöj a högtalarens utseende. 

lVIOTTAGARENS UTEXPERB1ENTERING. 
(Forts. från sid. 335.) 

ljuds tyrkan genom kraftd etektorn nedsättes så pass mycket, 
at t den samma bli!' otillrUcklig. Då kan man uppnå en för
'bä ttrin ,. genom att använda en gallerliicka på 0,5 megohm, 
eburu ljudkvali teten härigenom något försämras. Alltså en 
kompromi 's mellan ljudstyrka och ljuclkvalitet. 

At t detektorn får lämplig anoclspänning är ganska viktigt, 
då ~ terkopplingens funktion är lJeroencl · härav. Vid sll rlana 
m ottaga r e, där ett li'tgfrekvensrör finne ' mellan detcktol'Jl 
Gcl! s lutrijret , ka n ma n ofta genom a tt sänka anod '[)ä n
ning-en uppnå mj nkare återkoppling. Detta kan IDan llstad
komma genom att öka vlirue t på avkopplingsmotstfLnclct i 
c1e tcl, torn anoclkrets eller "id IDO t å nd,;kollpling öka anod
m ols tå nd et, dock j gä r na ö,er 0,2 megohm. 

B JDFILTERTREAN. 
(For t ... t ru n s id . ~l3S ,) 

mas. E n del kortare ledningar h a va fÖ rbigiHts. Dessa bura 
lUggas !Jelt nära Illilten i chassiet. 

]i'ör att l;:a jlaC:itetsökningen över kret~arna s kall bliva :1 
li t u sum möjligt, bör k oppling8tråden inuti den skärm ade 
systoflexen vara t unn (0,3 lllm), och den s enare bör ha I'; t01' 
inre diameter. SjUlva skärmröret bör sta:'as på ilem tä llen 
m edeht s tyv koppartrå d. som lödes vW uetsamm ft och f a st 
SkrU\·;l. vill cha s iet. Skärmad kopplingstrå d, hos vilken 

BANDFILTERSPOLAR med omkopplare och skärmbox ... pr st. kr. 8: 50 

AVSTÄMNINGSSPOlAR för högfrekvensrör med belast
ningsspole och skärmboxar .................. prsats kr. 13:75 

GANGKONDENSATORER 3 x 500 cm med trimningsanord. pr st. kr. 18:-

TElEVOX RAD I O A. - B. Humlegårdsgatan 22 
STOCKHOLM 
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Luxor 4S D 
är en återkopplingsfri 5-rö rsapparat med 4 
avstämda kretsar och bandfliter, 2 steg hög
frekvensförstärkning, detektor och 2 steg låg 
frekvensförstärkning. Enrattsavstämning utan 
efterjustering. Speciell klangförgskontroll. In 
byggd elektrodynamisk hög ta lare av 
luxo rs ged ig na till verkning sam t direkt våg 
lö ngdsavlösning . Stationstabell noggrant an
giva nde 113 stationer. 

Lu xors erkä nda 

precisionsutfö ra nde 

GARAN TERAR EDER 
G od se lektivitet och stor räckvidd . 

En kelt handhavande och härligt ljud samt 

förnä ml igt utseende, 

Pris: 

45 DW växelström 50 per. Kr. 450:

45 Dl likström ..... . » 450:-


LuxoR/ 
/RfDIO 

Malmö Tel. 4906 - Göteborg Tel. 15150 


Stockholm Tel. N. 3334 - Motala Tel. 685 & 1085 


Sundsvall Tel. 2365 - Boden Tel. 45 


ORMOND 
elektrodynamiska högtalare, 
det v ä lkända engelska märket, överträ ffar 

förväntningarn a . 

En klenod tö" musik;';,..k.."el 

Med elektromagnet ... Kr. 45: 
Med permanentmagnet " 60: 

(priserna ink l usive transformator) 

Rekvirera broschyr. Generalagent: 

Ingenjörsfirman ELECTRIC 
Stadsgården 22 Avd. P Stockholm 

OLYJIPIA. 

utst ä llningens 

SUCCES!!! 
l\led den nya engeIskcl dynaml8ka 
bögtalaren _M ilNSI<'I ELD» 
med I.crmancot m agnet har 

höjdpunkten n1tts. Den h.1r följ"n ' 
de för-dcbr : 

över:rask.1ndc stor volym , 

und c: rba r klangLirg, 

s rn ~ dimensioner (20 cm d ia m.), 
I:~mplighc t för ~llla slutrö r 
(3 oli ka onslutning>r). 
och slutligen : et t Ugt pris . 

Kr .. 3S : -, ink lusive tran sformator . 

»r-1Jnsfield~ , !)Onl ä r result.1td av m~ ngåriga experimen t, ha r en 
ov:m ligt stark magne t, til lverkJd .1V det berömda engeIskJ sr,Het. full 
gar.lnti fö r hög lolla rens sa mtliga delar lämnas av s.\väl f.lbriken som oss. 

Den avskä rmade antennt J;.\den nSoludra n erövrar världen. Den {.1r 
bo rt störnin g.l r och ge r bättre och klarJ re mottagnin g. 
»Soludr.l» levere ras l 2 kv .,l~teter, A inomhus, och B utomhu s, och 
är priset för de s.l rnma resp. 50 och 75 öre pr m" den senare med 
regnskyddande öve rd r il ~ . 

AKTIEBOLAGET TRAKO 
Reg er lng.gatan 40, Stoekbolm 

/ 


http:st�rning.lr


352 

tråden med isolation fyller upp hela utrymmet innanför 
metallstrumpan, kan icke användas, u~an det måste vara 
vanlig t , ystoflexrör m.ed yttre metalJtöJje men utan tråd 
il1Uti och med en inn3 diumeter av minst 1,5 mm, gärna 
2 mm eller mera. Inuti netta rör lägges sedan den tunna 
kopplingsträden. Vid ändarna m il te metaHhöljet dragas 
tillbaka e tt stycke och fi. er a . sil at t net ej kan komma 
i kon takt med kopplingst riiden eH r med kontak terna. 

Hur man skall förfara vid don slutliga injuste ringen av 
trimlwndensatorerna beskrives p annat stä lle i detta 
nummer. 

En viss grad av tonko rrek~:ion erhålIe-; genom att en 
pentoil användes såsom slurör. Berii ffand e anv,indningen 
aven tonkontroll för u ndYika nde a v skrikighet elle r llt för 
ljus klangfärg vid lokalmottagning och grammofonspelning 
hänvisas till beskrivningen ö....e r l>Lil~strömsfyran» i septem
bernumret av Populär Radio. I »Bandfiltertreanl> har en 
minclre passagekondensator för högfrekvens inlagts mellan 
anod och glödtrll d p< slutröret. Denna kom minskas tm 
1.000 cm, om en högre grad uv tonkorreMiau önslms vid 
distansmottagniug. 

Om högfrekvensröret är meta liserat, kan metallbeHigget, 
som är förbundet till ett femte bC'n i m itten av sockeln, jor
dus gl'nom fl.tt rörhållarens mitt1;ontakt anslutes till chassiet. 

13eträffnnde värdet pil. mo tstundet R , som ger den nega
ti .... a gallerspänningen pu slutröret, är det ta beroende av 
(lel ,: vilke t slutrör som am'ändes och dels ct n totala anod
strömmen i mottagaren, R. kommer s,. luuda att Jigga mel
lan de ungefärliga gränsväruena 450 O'h 800 ohm, och elet 
enda sä lml är att utprova det liimpliga.ste värdet. För utt 
spara på anodbatteriet bör man göra detta motstånd så 
stort som möjligt, utan att ljUdk valiteten blir lidande. 

Under koppling schemat och i matel"iallistan äro värdena 
på vissa konden satorer och mots tånd endast ungefärligt 
angivna. Delta be t.yder, att dessa värden ej äro kritiska, 
men a!ltCö, stora avvikelser börn dock ej förekomma, i all
mö nhet högst 25 procen t. Ibland angivas vi:' a värden un
gefärligt i avsikt att de skola utprovas för bästa resultat, 
sedan mot tagaren ä r färdigb y gd. Detta .~'iller i fråga om 
»BanclfiIterh'eun» endas t om mot tAnden R s och R. samt i 
viss mån om kondensa torn C,.. Bet riiffa nlle R. ger ett litet 
mol's lä ndsvärcle mera naturtrogen atergi"l"ning, under de t 
att ptt ~ Wrre vlirele ger större ljud tyrka. 

2I!:lnga amatörer hava konde I.1 a torer och mots tunel lig
gande, vilka kunna komma till anvioindning i nykonstruk
tioner, blott vtirdena pa s'a. Möjlighetema blil"för äro stö,
re med el e a \' os h ä r lämnade uppgifterna om vilka vär
den som ä ro l"iti lm och vilka S UUl ej ii r o det. 

EN RöRV LTMETER FÖR A1L TÖ'RER. 
(Furts. fl"( n s id . :141.) 

nin;.; tW en nwlig mA-mete!: p, 0--2 mA, emedan ut lu.;et 
i "l"ila bli !: reln iv t o etyd lig t. Gä ll er det l t känsligare in
struUl Pllt , ,il' dock dennu auordning- förrlplnkti g, t. ex, ,id 
ett ins tru ment med f u llt utBlng för O,i) mA ell er mimIre. 

V i d behov a v 

Special-Nättransformatorer 
t. ex, för kraft-, kinoförstörkare, amatör
sänd are, förkopplings-, regler- och likriktar
trans formatorer o. s. V'J infordra vår offert. 
Ett 50 -ta l kärn typer la g e rföras. 8-årig 
erfarenhet. låga priser. Kort leveranstid. 

Elektrotekniska Verk staden 
Åkarp 

POPULÄR RADIO 

Kondensatorn C. kan u teli:i.lllnas, om kontakten b direkt 
förenas med minus glödtråd i stället för med galIermot
stllndets nedre linde, d. v. s. kontakten z. Från b går så 
ledes blott en ledning direkt till minus glödtråd och från 
R B en ledning till z. 

Större rnätomnl de genom ?'cflcx lwppling. 

öppnas ,' trölUbrytaren "kommer anodströmmen på vä
gen friln glöcltrftden till kon takten y att pa sera genom mot
sb"tndet R •. Spiinnillgsfalle t Ö"l"e r dett a m ots tllnd adelerar sig 
till :pällning 'fallet övel' R " o 'h elen n ~,ltiva g,Jllerspän
nin g n på röret blir stölT , j u större nnods tröm men blir, 
d . v. " elen negativa gallerspännillgen ölwr i ~mmma mån, 
som elen miitta växelspänningen bli r större, Hiirigenom hål
les anodströmmen nere, så a l t mycket större växel spän
ningar kunna mätas än men S. kortsluten. Rörvoltmetern 
blir mecl andra orel mera okänslig. 

För att de t ovan sagda om b lastningen från rörvoltme
tern pa den mii tta kret. en s kuJ l hålla ,·treck forelras, att 
den m~i ttu växel piinnillgens amplitucl (maximalvärde) al
drig översk rider vä relet a v elen negativa .gallerspänningen. 
Vid 6 vo lt nega tiv galle r päuning kunna ,i sll ledes ej miita 
växelspänninga r meel mer än 6 volts amplitud eller 6: 1,4 = 
4,:3 valts e ffektivviirde . Med strömbrytaren 8 1 öppen ökllr 
elen nega th'a gallerspänuiugen med den påtryckta vii x el
"pänningen, va rför betyelligt större viixelspiinningar kunna 
mät:l s. IWrvoltmetern fungerar då s:lsom s . k. reflex rör
voltmeter. 

Rörvoltmetcrns injus.tering, 7ca·lib1'erin.1J ooh användning. 

I texten under fl g. 2 :iro angi"l"na lämpliga värden pu 
motstå nden i s pännin"sdclaren. R R . och R, bortfalla,

" varför de t"l"U förstnä mn da äro sa lta lika med noll och det 
s istniimnda helt ntelämnat. 

De mots tll.nd :· värd en, ~om endas t angivits ungefärligt, 
äro bero nde av vilk · t rÖr som am'ändes. Lämpligas t är 
ett rör för transformatorkoppling, med stor branthet. :tITot
s t' ndet R. avpa 'sas $<, a tt, med R7 näm helt inne i 
krel en och S. sluten, nnollstr"=en uppgll r till blott en 
eller ao nan tiond els milliampere, detta u tan någon viLxel
spUnning m li an klämmorna a och b. (Glöelspäuningen kon
trallmätes.) Man bestämmer sig för ett vi sst skalstreck, 
och varj gång rörvoltmetern sedan skall användns, regle
ra.' R7 t ill des. vi aren kommer på samma skalstreck. Ka
libreringen företages naturligt.... is även vid denna inställ
ning, och kan tiIlg-[1 s1\., att klämmorna a Ocb b anslutits 
pa rall li t med en vanlig växelströrnsvoltmeter till en po
tentiometeranordnini;, över viken lägges en växelspiinnillg 
av ett f em louta l volt (friln uO-llel"iodigt belysningsnät eller 
växelströmsgenerator). Först kalibreras med 81 s luten upp 
till 4 "l"olt och eliirefter med S1 öppen till c:a 15 volt. 

Vi hoppas kunna 1't te rl;:omma till denna sak efte r en del 
pra kti ka prov med denna rö r oltmetel'. 

I ng. 3 vi as s lutligen, h ur rörvoltmetern anslutes vid 
mätning pil. eD lågf rekveLlsför -tärk are. ]'ör, ·tiirkningsmät
DingIlrna fil vi återkomma till, da dessa forlIra en del -pc
ciella anordninga r. 

POLE.STAR 

RADIO ANTENNA 

Storlek 4 ' /, x 8 ' /o cm. 
Ers-;itfe-r uto mhus. och Jndra a nte nner. 
Oka r selek tivitetcn l minskar s tö rnin gar, 
.lnvändu även ~om sel e-kt ivitet5anordnin~ 
för utom h U 'li ~1 n t cnn. Fu ngerar häs t med 
nätanslutn ... .l p parater . Obs .! F5r ej för" 
v::ix l.J$ med s k . stoppkonden sator för 
kopp lin~ lill elekt risk., nätet . Pris 6 Kr. 
Prospek t gratis. 

HEDENS R ADIO 
Hälsin ~borg 

Generalage ntur 

Nordisk Rot o g r a vyr, Stockholm 19J1. 

http:7ca�lib1'erin.1J


IIIPOP LÄH H AlJIlj 

Den 
rätta! 

B & o Transform a torn 
D er ,i L' ~v RIor bf'ty ll el Rc för !\tergivnill~ens 
k Vllli(,'t Odl s tyrka, a tt N i använ der dc n rötta 
J" )~. - tra n sforlllato r n i Eder mottagare. V, r 
brosch y r om tran sfo rma tor r b ör Yfi rR EJ der 
till n y tta vill va let av typ och f a brika t. 

Å lir Ni Ili st de n, skull N I fö r stIl u t t 

B & O är den r ätta! 
Vill Ni ha e n IlIcrrlmot lagare, s/l. b ygg lien med 
il & O rad i" de la r . B 'iiI' B & O radioarti kla r 

h o,; E d er handlande. 

B ANG & OLUFSEN Als 
STRUER 
Tel. Stat. 6 

KÖPENHAMN 
Toldbod vej 14 Tcl.:S395 ~ 

SEIt\ 

Nät-Transformatorer 


Lågfrekvens

Transformatorer 


Drosslar 

för radio 

i varje önskat utförande 

AKTIEBOLAGET 

SVENSKA ELEKTROMAGNETER 
ÄMAL 

Telegramadr.: Magneter - Telefon: 104 

NYH ET 
för superheterodynmottagare 

Mellanfrekvenstransformator 
9 KP 

med in byggda konde nsatorer för 
efterjustering av vå glängden. 

Pris ink\. skärm box ... Kr. 12.S<J. 

Prisnedsättning 

H. F. Drosselspole typ 4, Kr. 4.80 

E 
E 

S)i\:vi nJuktion 0 .0)7 Henry 
Ege nkar.l clfc t 4 cm, 
Ncts l ~ n d 144 ohm. 

v. PRAHN 
Te gl ga ards tr<ede 4, Köp enh a m n 

E N D II. S 1 1:: ,' G R O S 

K. 

NYHET 
Kosmospole 

för Bandfilter, Högfre kvens och 

De tektormottagar e. 

Pris inkl. skärm box ..... Kr. 6.80 

E 
E 



Äntligen äro . de här 1933 års nyheter 
växelströmsmottagarna STORA "SW" LILLA "SW" 

som alla väntat på. 

ELEKTRISKA 
A KTIEBOLAGET 
SKANDIA 
STOCKHOLM 

Malmö, Göteborg, Växiö, Karlstad, Gävle 

Sundsvall, Ostersund, Umeå 

SYO A "SW'~ 
6-RORS SUPERN 

med särskilt fadingrör och en selek
tivitet av 4.5 khz, utförd med: 
Stationstablå med grönt och rött 
ljus över ett 8o-tal stationer) dess
utom skala i våglängdsindelning. 
8 avstämda kretsar. Automatisk 
fadingkontroll. Exponentialrör för 
automatisk ljudstyrkereglering. Vo
lymkontroll för radio och grammo
fon. Tonhöjdsregulator och störnings
dämpare. Elektrodynamisk högtala
re. Kraftpentod med 2 watts effekt. 

STORA "SW", typ 335 L. Kr~ 535.

LI A "SW" 
3-RORS MO AGARE 

. med inbyggd elektrodynamisk hög
talare, en avsevärt förbättracf upp
laga av förra säsongens välkända 
"SW 3w". nu med enrattsavstäm
ning och belyst skala som Stora 'SW' 
med utsatta stationsnamn, volym
kontroll och inbyggd vågfälla. 

LILLA "SW", typ 333 L. Kr. 340.

Båda apparaterna i låda 
a v k a u k a s i s k val n ö t. 

·N o r d i s k R o t O go r a v y r , S t O c k h O l m 1 9 :I 2. 


