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0810111 är namnet, 
när det gäller 

Högtalare och radiorör 

Allt för ra d i o 
högsta kvalite 

SVENSKA ORION FORSÄLJNINGS A.-B. 

Stockholm - Malmö - Norrköping 

Vi leverera från lager till lägsta pris: 

Nättransformatorer 25 o. 50 per. 

Drosslar 

Kondensatorer 

Motstånd 

Prahnspolar 

Bandfilter 

Högtalare, magnetiska o. dynamiska 

Elektriska grammofonmotorer 

Fullständig byggsats till den i 
i detta nummer beskrivna 'brörs 
likströmsapparaten finnes . Begär 
materialförteckn. med prisuppgift 

Vår katalog sändes mot 25 öre i frim. 

ÄIErlörsäljare o. agenter erhålla förmånliga villkor. 

Firma AUG. JANSSON 
Radio.vd. SUNDBYBERG Tel. 13 59 

Apparatbyggare 
kunna erhålla b y g g s a t s e r till varj e 
önskad apparattyp med patentlicens 
från Sverges äldsta radiotelefonfabrik. 

Insänd materi alspecifikation eller kopplingsschema 
samt uppgift om antalet önskade bygg sa tser så sän ' 
da vi omedelbart offert inkluderande patentliccns. 

Pris lis ta n :r 12 med sä song nyhete rn,l oc h EIA :s 
beprövade material specifikationer sä ndes mot porto 
15 ö re (i frim.) EIA:s Radiohandbok för apparat. 
bygga« (4:de utvidgade upp!. (932) innehåller allt 
av vikt om radioteori , bildradio, televisio n, beräk ~ 
ning och bedömning av radiorn,ltcriel, beskrivning på 
ett .1nlal ultramoderna radi oapparater , rnon tcrings~ 

och felsökningsanvisningar etc. Pris 90 öre. 

Agenter antagas. Begär agentvillkor. 

Elektriska Industri ..i\ktiebolaget 
Box 6074 T. Stockh o lm 6. 

http:Radio.vd


Re d akl i o n, I a bo ralar i um, serv i ce- o. I råg ea vd., 
adm i n is tr atio n 

SVEAVÄGEN 40 - STOCKHOLM 

Tel e gramad ress, ROTOGRAVYR 

Po s tgiro 94 0 - Po s t f a c k 450 

Te f. N o r r 3 3 4 4 O Iväxel! 

MAGASIN FOR RADIO OCH GRAMMOFON 

R E D A K T lON , I n g e n i ö r W . S T O C K M A N 

Prenumeration'pris 1/1 år k r. 5,-, 1/2 år kr. 2,75,1/4 år kr. 1,50. Ulkommer den 15,e varie månad. 
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F R ÅN RED A KTIONEN 

I DEN 
in ledande artikeln i detta nummer berätta vi om Karl
stads -stalionens ombyggnad, vilken i dagarna fullbor
dad utgör ett led i u tvecklingen mot de privata rund
radiostationernas förstaUigan dc. 

För amatörernaS och de tekui sk t intres rade läsarnas 
del rr vhanula vi ingiiendc f n gan om mottfl garens skärm
ning och unordnfludet a\' högfrekvenskretsal' för ern 1\en
de av Htor f ijrs tiirknillgsgrad. 

De t rau s portalJla motta/::wnas ti d iit" snart inne. Det 
gilll r a tt ha apparaten klur i god tiu. Vi JlIggli i en ar
W,el i de ta nummer n>lgl'a alhnllnna synpun k te r pll kon
struktionun rrv trans portabla mottagare, och Indela de 
senare i vissa kat~gorl r. 

E:ons truktionsartikeln I de tta nu mmer är avsedd att 
ge en ledning v id ombyggandet av äldr~ mottagare av 
"Mll ropa fyrll ll )} - t y p för drift fr ä n lik t römsn Ut. 

ti;rui ngs(råga n är alltid akt uel l. Vi komma här med 
en arti kE'1 om .' tgärder som kunna vid taga" vid motta
ba ren för minskande av s törningarna. D n ::ikurmade an
tennen kan i V1S8U f all gö ra god ny tta, men är långt
irrA n n~got un!\·e.r salm del. 

Hur Illan f:'i r bra re ' u ltat Illed s in radiog rammofon om
ta las i cn annan art ikol. H emligl1eten lig''e r till sJor del 
i att un d,· lm ii vc rbel11~ t n ing av för stä r ko.reu. 

Med detta n um mer fö lj er ti ll aJ ln he l och halvårs
p r enu mern.nter t t inbetalnings ko rt p:'i 35 öre utgörande 
avgift rör 1 ex. av "E uropukurtun u, som prenumeranterna 
er Mlla ti ll detta billiga pris. Vå ra öv'·ig ll. lli sare , kvar
tal ; prenumeranter och lö"nummerköpare, u pp mana vi an
mtila s ig som prenumeran ter [(jr 2 :u kvartale och sam
tidigt bestillla l J[. av kartan , som ä,cn de"s a ,' id p re
numera t ion e rhälla fö r endas t 33 öre. I den uppla ga av 
tid sJ<rifte u, "om u tsiindes till kvarta l. l'renumpran tc r och 
lösnum n",r köpare m edfö lj er ett inbeta lningskort il. kr . 
l : 85, vilken SlImma u tg-i.ir prcnumera t.lon aav g ilten för 
2:a kvart il l t oc h ""I!iJ' ten för 1 ex. av llEurupuka rtan)). 
Den na iöreltggf>r f;lrd lg omkring den l april, och hoppas 
v i att den s l,ul! bli vUlkommen. 

Populär Radio. 

EFTERTRYCK A V ARTIKLAR HELT ELLER DELVIS UTAN A N GIVANDE A V KALLAN FÖRBJUDET 

Typ R K 544 D. 
med inbyg gd d yna 
misk högtalare. 

Är Ni 
musikalisk? RADIO 4~eJ)HO[Wf 
Då kommer Loewes senaste apparattyp, på g rund av sin fulländade återgivning, att 
skänka Ed er högtid sstunder. • Försäl jes genom de auktoriserade radiohandlarna . 
• Begär de monstration å vå rt kontor eller vi uppg iva för Eder inköpskä llor, som 

stå t i ll Edert förfogande med alla upplysnin g ar. 

LOEWE RADIO A.-B. Igeldamsgatan 22 
Telefon: K. 7670 
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Material
satser till 

Likströms-
4:an 

Specifikationer och schema till 16 standard

mottagare ach förstärkare för lik- och växelström. 


Störningsskydd av olika typer och utföranden, 

allt efter störningskällans art och beskaffenhet. 


Nya elektrodynamiska högtalare: »Grawor 

Perkeo» för lik- o. växelström i chassis o . inbyggda. 


Nya Pick up: 

»Grawor super pick up» med och utan arm 

med regulator. 


Specialomformare 60 watt för mottagare och 

förstärkare, absolut störningsfria! 


Moderna, förstklassiga radiodelar och hjälpapparater 
. alltid i lager! 

Elektriska A.-B. SKANDIA, Stockholm 


T o R o T o R flerdubbla kondensatorer nu i marknaden 

Typ 3 LHFN, 3 kondensatorer till höger med frontratt, normal 
Typ 3 LHFI, 3 kondensatorer till höger med frontratt, iso!. rotor 
Typ 2 LVFN, 2 kondensatorer till vänster med frontratt, normal 
Typ 2 LVFI, 2 kondensatorer till vänster med frontratt, iso!. rotor 
Typ 3 LHSN, 3 kondensatorer till höger med sidoratt, normal 
Typ 2 LH SI. 2 kondensatorer till höger med sidoratt, iso!. rotor 

Generalagent: Max Johnsen {). CD. A...B., Regeringsgatan 20, Stockholm. Telefon 18169. 
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Karlstads nya radio 
En av de allra första privata rundradiostationerna i vårt land var Karlstadsstationen. 

Denna har nu övertagits av staten, som i stället för den gamla stationen låtit uppföra 

en hypermodern marconistation för automatisk drift. 

R 
undradiostationen i Karlstad var en av de 

första på privat initiativ uppförda statio

nerna i Sverge. R dan i januari 19:!;) kör

de stationen i gäng och har alltsedan dess 


regelbundet skänkt tusentals lyssnare förströelse och 

underh1mning. 


I slutet av 1930 ingick telegrafstyreisen till Kungl. 

Maj:t med hemställan om bemyndigamle a tt träffa 

avtal med vissa privata rundradiostationer om över

tagande av resp. anläggningar samt i deras ställe 

uppföra stationer för synkrondrift om 250 watts an

tenneffekt. Beslut fattades även sedermera om upp

förande av trenne dylika stationer, därav en i Karl

stad. 


Arbetena på den nya stationen togo sin början i 

slutet av förra året. I januari detta år päbörjades in

monteringen av själva sända ren, och nu är stationen 

färdig. 


Förste byråingenjören i Radiobyrån, Siffer Le
moine, har vid en intervju med Karlstads-Tidningen 
lämnat en del upplysningar om den nya stationen. 
Denna hal' som ovan nämnts en antenneffekt av 250 
watt och kommer att arbeta på en våglängd av De nya sändarstationerna för synkrondrift skola 
230,6 meter. Sändaretekniken har på de senaste åren köras på den gemensamma vågHlngden 230,6 meter , 
uheeklats oerhört och den nya stationen kommer att vilken i framtiden blir den »nationella» våglängden 
medföra en avsevärd förbättring a\' utsändningarna för relästationerna. Redan 1925 föranstaltades. på 
i fråga om ljudstyrlm och ljudkvalitet. initiativ av ing. Lemoine ingäende undersökningar 
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rörande möjligheten av samkörning av flera stationer 
på samma våglängd. Försöken, som sedan dess oav
brutet ha fortgått längs skilda riktlinjer, ha givit vid 
handen, att det nu bör vara möjligt våga försöket 
.att omsätta ideerna i praktiken. 

De samkörningssystem, som närmare utprovats~ 

omfatta dels drift med användning av över linje över-

Detalj av sändaranläggningen. 

förd medelhög styrfrekvens, dels dylik med lokalt 
alstrad styrfrekvens på resp. stationer. I senare fallet 
ha . prov blivit gjorda med såväl stämgaffel som 
kvartsl;:ristall. Båda dessa metoder ha sina för- och 
nackdelar. Anordningen med kvartskristall är enk
lare, alldenstund endast en, högst två frekvensför
dubblingar erfordras, jämfört med stämgaffelns 
många frekvensfördubblingssteg. Kristallen är betyd
ligt billigare i anskaffning, vartill kommer att sta
tionen kan köras även om kristallen skulle strejka. 
Vid eventuellt ombyte av våglängd har man bara att 
byta ut kristallen mot en uy, vilket ej är förenat med 
någon större kostnad. En anordning med stämgaffel 
är däremot mycket dyrbar. Till kristallens nackdelar 
hör att den är ganska ömtålig och ibland på grund 
au hittills outredd anledning kan »tröttna» och sluta 
fungera. 

Av de tre sändareutrustningar, som nu levererats 
av marconibolaget, kom.ma i och för vinnande av yt
terligare erfarenheter två att förses med kristall
och den tredje, Karlstadsstationen, med stämgaffel
styrning. 

Den nya Karlstadsstationen kommer att drivas 
automatiskt, eller rättare sagt halvautomatiskt, eme
dan det visat sig att driftskostnaderna för en så liten 

POPULÄR RADIO 

station eljest bli alltför höga. Hela driften skall 
övervakas aven enda person, vid sidan av dennes or
dinarie arbete på telegrafverket. Detta möjliggöres 
genom frånvaron av roterande maskiner, vilka ju 
fordra ständig tillsyn. I stället för den normala hög
spänningsomformaren användas sålunda likriktare, 
vilka lämna den erforderliga höga anodspänningen. 
Alarmanordningar ha installerats, vilka omedelbart 
varsko tjänstemannen så snart ett fel inträffar. Här
igenom kunna längre avbrott i driften undvikas. 

Bilderna till denna artikel visa dels en av antenn
masterna, dels ett par interiörer från sändarstatio
nen. För antennen har man lyckats få en synnerligen 
god placering, vilket är av betydelse för stationens 
räckvidd. Antennmasterna ha en höjd av 30 meter. 

Själva stationen är inrymd i en av telegrafbygg

Styrfrekvensoscill.atorn i sitt stativ på sändaren. 

nadens flyglar. Alla apparaterna äro uppsatta i sta
tiv och endast rattar, mätinstrument o. dyl. äro 
synliga på de tillhörande panelerna.: Man väntar 
sig ka nske att finna ett virrvarr av ledningar kors 
och tvä rs genom »maskinrum.met», men därav synes 
mycket litet. Ledningarna äro dragna under golvet, 
var och en på. sin i förväg mycket noga bestämda 
plats. 

Som ovan nämnts sköter sig stationen själv hela 
tiden som utsändningen pågår. Det enda som fordras 
av den vakthavande är att han sätter i gång och 
stänger av sändaren. Dessutom måste han hålla till 
i närheten för att kunna gripa in om något fel skulle 
inträffa. Allt är således ordnat för att Karlstads
lyssnarna för framtiden skola få njuta sitt radio
program ostört. 
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stort antal 
på, ett 

langsam t v r ir 
dess stn1

på fot ocel
Bo lma,skin utgör 
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Telefonskrivmaski nen 

Telegraferingsnyckeln med tillhörande urverksdriv

na skrivapparat ersättes på våra telegrafstationer 
med automatiska avsändare och mottagare. En spe
ciell utföringsform av dessa är den s. k. fjärrskriv
maskinen. 

Denna intressanta maskin kan i framtiden komma 
att få stor betydelse, ej blott för telegTafstationel'lla, 
utan även för abonnenterna på telefonnäte t. Det är 
nämligen möjligt a t t ansluta en dylik fjärrskrivma
skin till telefonapparaten, och därigenom kunna över
föra maskinskrivna meddelanden till en annan abon
nent, som hal' en likadan maskin. Denna kan även 

Här ses fjärrskrivmaskinen med 
skyddshuven avtagen. Till höger tele
fonen, tUl 'oars ledning maskinen är 
inkopplcul. V ·i.lJnettbilden ?;isar skriv
maskin en i br uk undel' avsändandet 
av ett meddela.nde. 

Elektricitet från solen 
B'ilden visar den senaste ele1ctris
l.a solmas lC'inen, Ett 
fotoceller äro anbraqta 
rörligt stativ, som 
des eft er solen, sa att 
la·r lI ela t 'iden falla 
l erna. D enna. 
sålunda ett ele7ctrici

t e t sve1"lc i mi niatyr . 


fås att automatiskt skriva ned ett med delande, om 
abonnenten ej skulle vara hemma. Vi ha ju redan nu 
telcgrufonen, som automatiskt tagel' upp ett muntligt 
telefonmeddelan,de och återger det föl' abonnenten, 
då han kommer hem. 

Fjärrskrivmaskinen ser ut ungefär som en vanlig 
skrivmaskin och betjänas på samma sätt. I samma 
ögonblick man trycker ned en tangent på avsändaren, 
slås motsvarande bokstav eller siffra ned på papperet 
hos mottagaren. Samma maskin kan användas bftde 
för sändning och mottagning. 

En febermaskin 
Vi vi-sa här en generator för ultra

korta vågor, ?;id ?;iUcen ;,;t;ängningarna 
mellan ett par k ondensatorbelä.lJg (ile 
runda skivorna på bildrn) åstadleomma 
uppvärlltninq aven kroppsdel. Pd detta 
sätt kunna ?;issa sjukdomar pdver1cas. 



ro POPULÄR RADIO 

Den transportabla 

En inledande artikel, som behandlar den transportabla mottagarens konstruktion all

mänhet. Senare komma vi att införa en detaljerad byggnadsbeskrivning. 

S
äsongen föl' den transportabla mottagaren 
närmar sig. Det gäller att ha »h'tdan» klar i 
god tid, antingen det rör sig om en nyb;ygg
nad eller blott en ombyggnad och moderni

sering av apparaten från förege ende år. Radiotelmi
lten går alltjämt framåt med stora steg, och på ett 
helt år hinner It!ycket väl en hembyggd mottngare 
bli så pass mycket efter sin tid, att en liten moderni
sering kan vara på sin plats. 

Fördelarna med den transportabla mottagaren äro 
så väl kända, att det kan vara onödigt att här när
mare sysselsätta sig med denna sak. Vi vilja endast 
framhålla det sedan ett år tillbaka ytterligare steg
rade havet på selektivitet, vilket gör den typ av 
transportabla mottagare, som har inbyggd raman
t.enn, synnerligen värdefull. På grund av ramens 
riktningsverkan är det ofta möjligt att utestänga en 
kraftig loltalsändare, då man vill avlyssna utlandet, 
eller att skilja tvenne i våglängd närliggande utlands
stationer. 

Beträffande den allmänna konstruktionen av trans
portabla mottagare Iran man skilja mellan tvenne 
huvudtyper av dylika: lokalmottagaren med två eller 
tre rör, avsedd uteslutande för avlyssning av den lo
kala sändaren och distansmottagaren på fyra eller 
fem rör, som även medger avlyssning av utländska 
stationer. Man maste även göra en annan indelning 
och skilja mellan sådana mottagare, som äro avsedda 
för hörtelefon, och sådana försedda med inbyggd hög
t alare. I fraga om tillverknings- och driftkostnad 
kunna vi hänföra alla dessa typer till tre olika pris
klasser. I den fÖl'sta och lägsta kOllllller lokalrnottaga
r en för hörtelefon, som har två rör, ett litet anodbat
teri på kanske 45 volt och tonbatteri för glödström. 
men. I nästa prisklass ha vi dels lokalmottagaren med 
inbyggd högtalare, som har kanske tre rör, 120 volts 
anodbatteri och ackumulator för glödströmmen och 
dels distansmottagaren för hörtelefon med tre a fyra 
rör, som inom parentes sagt kanske ej är så ofta före
kommande i praktiken. Till högsta prisklassen slut
ligen hör den verkliga distansmottagaren med in- . 
byggd högtalare, som har fyra eller fem rör, stort 
anodbatteri och kraftig ackumulator. 

Vi kunna till slut även skilja mellan mottagare 
med inbyggd ramantenll och sådana med på en rulle 
medförd antennlina, som kastas upp i ett träd el. 
dyl. De senare äro ju litet obehäma och kunna ej 
användas överallt, t. ex. i en tägkupe, men ställa sig 
på grund av den öppna antennens större mottag
ningsförmåga billigare i tillverkning och drift än ty
pen med ramantenn. 

Vi skola något uppehålla oss vid den transportabla 
långdistansmottagarens konstruktion. I en klass för 
sig still' den transportabla supel'heterodynen, vilken 
dock på grund av det stora rörantalet ställer sig 
ganska (lyr både i fruga om anskaffning och drift. 
Den normala typen med »l'ak» koppling har fyra 
eller fem rör, varav ett eller tvfl tjänstgör såsom 
högfrel.vensförstärkare. Tidigare användes llled för
kärlek s. le aperiodisk högfl'ekvensföl'stärkning, som 
dock var beroende aven kritisk ftterkopplingsinståll
ning för att kunna ästadkomma en högre grad av för
stärkning. I de moderna mottagaretyperna användas 
i stället ett eller två avstämda högfrekvensstc<y med 
skUl'mgallerrör. Dylika mottagare bli effektivare och 
mera lättskötta än äldre typer. 

En sak av stOl' hetydelse vid transportabla motta
gare ~lr batterierna. Det gäller att tillse vid inköp av 
dylika att man får b~ista möjliga kvalitet, ty det be
talar sig i längden. Man bör alltid vara noga med 
att låta mäta spänningen på anodbatteriet vid in
köpet. 

Sllmera finnas anodbatterier med dubbel och fler
dubbel kapacitet. Dylika böra alltid användas så 
snart den totala anodströmsförbrukningen hos mot· 
tagaren överstiger 8 a 10 milliampere. Dessa kraf
tigare batteI'ier ställa sig visserligen dyrare i inköp 
än de normala, men deras livslängd är i gengäld så 
stor, att driftskostnaden blir avsevärt lägre. 

Bett'åffande ackumulatorn bör denna givetvis vara 
av den »ospillbara» typen. Även här gäller att man 
endast bör köpa batterier av bästa kvalitet. Livs· 
längden är i annat fall relativt kort, och självm
laddll ing äventYl'al' mottagarens driftsäkerhet. 

Vi återkomma i ett följande nummer med en kon
struktionsbeskrivning. 
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3::rörsmottagare 

Typ 900, med inbyggd högtalare 
och uttag för extra högtalare. 

Typ 910, samma modell utan 
högtalare. 

Typ 920, enbart högtalare. 

Begär vår radiokatalog! 

Brunkebergstorg 12 - StockholmII II 

Nätansluten för växelström 110-127-220 volt 

" » likström 110-120-220 .» 

Modernaste konstruktion och ror= 

bestyckning. - Enkel skötsel. 

Inbyggd vågfälla och variabel antenn~ 
koppling ger högsta selektivitet. 
Indirekt belysta skalor. Väglängds~ 
område 200-2000 meter. 

II II 


FARRAND (Western Electric) 

högtalarchassi 
är den elektrodyna
miska högtalarens 
jämlike.' 

FARRAND principen 
skiljer sig från alla 
elektromagnetiska 
högtalare genom den 
rätliniga rörelsen hos 
ankaret. 

Härav det enastående 
godo resultatet. 

Pris endast 

kr 32:

Återförsäljare sökas. 

Ingeniörsfirman Electric, Stockholm 
Stodsgården 22 Avd. P 

Kapaciteten hos Pertrix 
är oöverträffad 

Pertrix för radion, 
ficklampan, 
L"ykellyktan och 
stavhylsan. 

Det syre- och salmiakfria Pertrix.. 
batteriet ä r det mest ekonomiska bat
teri Ni kan använda - det urladdar 
sig icke när det står oanvänt, utan 
laddar i ställe t delvis upp sig och varar 
därför längst. Pertrix skänker perfekt 
återgivning av sång, tal, musik; an~ 
tingen Ni tar in en svensk eller avläg
sen utländsk station. Begär uttryckligen 

P~!!,~,ll 

NEKO, Skeppsbron 16, Stockholm. 
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UTVECKLING ... 


För ett 50-tal år sedan tuffade smal
spåriga lokomotiv,därnu expresserna 
rusa fram. En utveckling, som vå~ tids 
framåtanda i förening mEild dess högt 
uppdrivna teknik åstadkommit. Det 
är samma utveckling, som på ra
dions område gett oss allt bättre och 
bättre återgivning som nu resulterat i 
en så förnämlig produkt som Philips 
nya "Miniwatt"-rör. Dessa rör göra 
radiomottagaren till ett fulländat in
strument med klar, fyllig ton. 

D 

II 


O 


Rådfråga närmaste "Miniwatt"-expert. 
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lerrö I a :r e 


S
om nh':t lä 'are h el t Räkert känna till fr' n 

t idi. ga re artik l~l' Sk il.,ie. r sig k~rmgaller~ö~et 
fr:1n det vanhga treelcktt'odroret - vIlket 
tidigar an vände-o för högfl'ck\7 ensförstärk

ni ng - därigenom, att det hur en f j i.irde elektrod, 
det ,k, ,'käl'mgallr t, plac rad mpllull det ordinarie 
gallret och anoden. J)etta har till uppgift att av
skärma anod Tt och det ordinarie gallret - styr
I-(allr t - h ån varandra, s: att den »direkta» kapa 
~ileten mellan dessa blir så liten som möjligt. Häri
genom reduceras t erkoPl lingsverkan över anod
galler- l apaciteten i mycket hög grad, varför hög
f rekyen 'steget blir sta bilt, trots att förstärkningen 
tack vare skärmgall erröret blir avsevärt större ä n 
med ett vanligt rör_ . 

Det är dock ej sä enkelt att man bara behöver byta 
ut det gamla röret mot ett skärmgallerrör för att 
f å större förstärkni ng och bättre stabilitet hos mot
tagaren än förut. Alerkopplingsverkan kan nämligen 
förutom genom anod-galler-kapaciteten även upp
komma pä grund av kapacit et mellan spolarna, vrid
kondensatOl'ema eller kopplingstrtldarna i skärm
gallerrör'ets anod - och gallerkretsar eller pä grund 
a\' induktiv koppling mellan anod- och gallerkrets
spolarua . Vi vd a, huru!';om i de gamla neutrodyn
mottagarna avstämni ng, "polarna voro placerade på 
ett YlJ-;s t sätt i förhälland e till varandra för att den 
magnetiska kopplillgeu mellan dem skulle bli ett 
minimum. ;' ~l1 mel'a ernå' bättre r esultat genom 
~kärmnin g av spolarna. 

Vid utbyt ' av det gamla röret mot ett skärmgal
lerrör Hl gte fÖI'st oe13 f r fi m!:lt kopplingen vid rör
h · 11a1'en än rlras, emedan sk~irmgallerröre t har anod
kontakten i t oppen och ej på »anodbeneb>. Det se
nare är i st iUlet förbundet med skärmgallret. 

Dlottag e 
Genom utbyte av det vaoUg a hög'[rekvensröret 
mot ett skärmgallerl'ör får man större räckvidd 

men det gäller ait skärma ordentligt 

Beträffande valet a v skärmgallerrör måste man se 
t ill att man får et t rör, som passar i mottagaren, 
d. v. !:l. ett skärmgallerrör för 4- resp. 2·volts acku
mulator till en batterirnottagare, ett med »serieglöd
träd» till E!n 100 mA:s likströmsmottagare o. s. v. 
I fig. 1 visas hur skärmgallerr-öret kopplas vid en 
batterimot t agare. Gallerkretsens jordsida a n,;lntes 
till minus glödtl'i''t(l, så att styrgallret fe r noll pän
ning i fö rhållande t ill glöd tr ådens minusände. 
Strängt t aget bör gallret ha en negativ »förspän
ning» a \' l a 1,5 yolt, men förstärkningen i högfre
kvensst eget blir då vanligen mindre. I gengäld är 
man pä den l'äkra Riclan beträff ::mde l'elektiviteten . 
Dpt skadar alltså j att prova både med och utan 
negativ spä nning pa styr'gallret. Ett gallerbatteri på 
1,5 \'olt kan inkopp). s mellan föreningspunkten mel
lan spolens och kondensa torns undre kontakter och 
minus glödtråd, med batteriets pluspol förenad med 
den senare. 

Spänningen på skärmgallret bör vara lika med 
eller något mindre än halva Huodspänningen. Vid 

( For/s . .! sid. 96) 

Pi!}. 1. K oppl inqen av sl"iil'm rWll r rö)'(: t i en batt chmottagare. 
E tt 1l1otstl1,nd-81i-l t cr i arHJ dlzl'et 8Gn är j,bland erforderl tgt for 

u t t ~to 1lt)a l>llIol orboat i ng». (Str ecl,;a t i SChemat.) 
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En 'z;olY1nkont1'oll iil' (~Uti(L önskvärd.• 

då motta,gewen etnvänrles såsom g·ramm,o
fonförstärka1'e. En tonkontroll ger 7njll' 

kare ljud. 

N 
ästan ral'je l'adiomottagare är försedd 
med anslutningskontakter för elektrisk 
grammofondosa eller pick-up, som en 
dylik i dagligt tal kallas. Den »elek

triska» återgivningen av grammofonmusik har vissa 
mycket stora fördelar framför den »mekaniska». 
Här behöver blott framhållas möjligheten att er
hiUla verkligt god ljudkvalitet och att kunna reglera 
ljudstyrkan efter behag, blott genom att vrida på 
en knapp. 

En sak, som är viktig att komma ihäg, är, att ge· 
nomsnittsmottagaren som grammofonförstärkare ej 
utan distortion kan arge lika stor ljudstyrka som 
den mekauiRka grammofonen. Denna sak är mycket 
litet; beaktad, vilket är dCll direkta anledniIlgen till 
att mtLngen ansel"ig ej få gott resultat med sin 
elektriska musikåtergivnings.mläggning. En av för
delarna med den elekbriska uppspelningsmctoden är 
just aH denna möjliggör bättre ljudkvalitet och rena· 
re ljud, IDen detta gäller endast under förutsättning 
att Huken förslärkm'e eller högtalare överbelastas. 
Allt>; ;'t bH' man hHr två utvH.gal' att välja emellan, 
antillgen liigga sig till med en kraftförst iil'kare och 
dito högta lare eller om~orgsfllllt undvika att över· 
belast':1 den befintliga svagare appar·aturen. 

Hur distortionen uPZJtäckcs. 

Detta är lättare sagt än gjort, säger kanske någon, 
IDen ~ä är ej förhållandet. Dell distortion som upp· 

kommer genom överbelastning inträder först i slut
steget. Denna distortion kan lätt konstateras på en 
milliamperemeter, som inlänkas i slutrörets anod, 
krets mellan högtalaren eller högtalardrosseln och 
anodspänningsuttaget. Då strömmen är tillslagen 
och förstärkaren i vila gör mA-metern utslag för 
anod viloströmmen eller »normala anodströmmen» , 
och man kan lätt kontrollera att detta värde stäm, 
mer med rörtabellens uppgifter. Då förstärkaren 
arbetar, t. ex. när man spelar upp en grammofon· 
ski"a, bör visaren helst fortfarande stå stilla på 
samma värde, men kan dock tillåtas röra på sig litet 
vid kraftigare passaget· i musiken. Att visaren rör på 
sig bevisar att en viss distortion förefinnes, men 
eftersom örat ej är lika känsligt för distortion som 
mA-metern får visaren gärna röra på sig en liten 
smula, dock ej alltför mycket. Instrumentet kan med 
fördel placeras på förstärkarens eller mottagarens 
frontplatta och gör samma tjänst vid såväl radio
mottagning som grammofonspelning. 

K onstrukt·ionsdetaljel'. 

Vi övergå till konstruktionen av den kombinerade 
ton· och volymkontrollen. Kopplingsschemat visas i 
fig. 1. Parallellt över piek·up'en ligger en högohmig 
potentiometer P, vars motståndsvärde ej bör vara 
mindre än 100.000 ohm, och ej gärna större än 300.000 
ohm. Denna potentiometer bör helst ha s. k. logarit
misk motståndsfördelning, vat'Vid den inkopplas så. 
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att största mUl"tåndsändringen för en viss vridning 
av ratten erhålles, då kontrollen befinner sig nära 
maximiHiget för ljuct"tyl'lcan, d. v. s. i nedre läget i 
fig. 1. Till »M» an~lutes mottagarens grammofon
eller pick-u p-kon takter. Till »PU» anslutes ledningen 

Fiy. 1. Ton- och volym./;onlr(Jllen,~ kuppUng88chcma. Till 
»PU» anslutes lJick-1tp'en och till »111» mottagaren. 

fran pick-up'en. Tonarmen hos grammofonen samt 
metallhöljet å pick-up'en böl' jordas direkt till vat
ten- eller värmeledningsrör. Gäller det en nätmotta
gare för likström, där grammofonkontakterna ej re
dan förut äro isolerade fran nätet medelst blockkon
<lensatorer, måste ett motstånd på 0,5 a 1 megohm 
inkoppla" mellan dessa kontakter och en kondensator 
P~l 1 MF inlänkas i vardera ledningen mellan motb:l
garen och volymkontrollen. Motståndet och konden
satorerna måste inbyggas antingen i mottagaren (i 
vilket fall en omkopplare »Radio-Grammofon» blir 
nödvändig) eller i volymkontrollen, detta för att göra 
;mordningen ofarlig. 

Nu återstår endast tonkontrollen, vilken möjliggör 
en reglering a\' ljudets klangfärg. Denna utgöres av 
dd variabla motst ' ndet R och kondensatorn C. Lämp

liga \'~i.l·den äro R = 0- 200.000 ohm, C = 10,000 
cm. Önskvärt är även här ett logaritmiskt motstånd, 
d~il' lllotståndsvariationen är störst då motståndet är 
helt inkopplat och minst i närheten av noll. 

Då motståndet R har sitt största värde, är klang
färgen sft ljus den kan bli. Då R minskas, blir klang
Hirgen allt mörkare, beroende på att de högre ton
frekvenserna skäl'm; bort mer och mer. Samtidigt 
minskas ä ven nålraspet. Det senare framhä ves ofta 
kraftigt på grund av den resonans, som förefinnes 

Ji'-ig. 9- . Schematisk bi/el av inkopplingen. L pic/';-1t/J, 'l' ton
och vo l!1I11h:Onl.l'o ll, ,1 nwttar;are. 

hos de flesta pick-ups på det högre registret och som 
på irekvenskurvan kan iakttagas såsom en hög och 
spetsig topp vid något lägre frekvens än den högsta 
återgivna. Vill man taga bort denna resonanstopp 
utan att samtidigt skära bort alla ovanför liggande
tontrekvenser, måste man använda ett ba.ndfilter fÖl' 

Jågfrekvens. Ett dylikt kan bestå aven liten spole 
med jäI'Dkärna i 'erie med en blockkondensator och 
ett motständ, det hela anslutet t.v~i.rs över pick-up
Idämmorna . 

F;!I. ::. ])CIL ji;nlilJa tOI1- och VOI!lIl~7;ol1trOll(!II "edd bakifrån. 1-'i,rt. .1. Frall1 8ieluII u r Ilen l';lY1 l/bin erad e t on- och vol;lJJ/tkon
,i l : t 'r ., t dct Fariabia llwl,tt/.mwl. Dä" 1mtl r potentiometer'/!. II·ollell. l'Mc l/liomc;/I'/'1Is ratt iir' avtagelI. 'l'HI 'l:änst c r al/., 7uf clJ; 

Pr! ba.S1J/al tan 1,:ondcl/,wtol'H. lIir:/{-u- // CJI, till hö.r; c·/' 1noltaga1·clI. 

http:t.v~i.rs
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Skärmad antenn och specialkopplad motta,. 
gare ge minskade störningar 

D et finns två vägar att 
~t dd bekämpandet av 
ra diostörningarna, d. 
'-. s. de som ha sitt 

npphov i elekt riska maskiner, 
högfrekve apparater o. dyl. en 
ena är att anbringa störnings
skydd på den sVira nde apparat en, 
den anura att anb1'inga 1'l törning . . 
skydd .LJ" radiomottagaren. D il 

fö rsta metoden har hi ttills viflat sig "ara den enda 
e1'kligt effektiva; det gäller bara för den störda ra

diolyssnaren alt kunna förmå ä garen till den störan
de maskinen att å densamma inmontera det erforder
liga skyddet. Denne är nai ur ligtvis mera intresserad 
för den andra metoden som dock hittills ej kunnat 
tillämpas med någon större fr amgång. Många anord
ningar ha föreslagits och patenterats, men alla ha i 
praktiken visat sig vara mer eller mindre ineffektiva . 

Man hal' pa sista ti.den i 1'yskland gjor t en del 
experi ment med en anordning för borttagande eller 
millskande av tiWrningarna på mottagarsidan. Det 
giiller en redan tidigare kän d metod, som går ut på 
att avskärma antennen elektri kt fdln de störande 
apparaterna eller ledningarna. Detta tillge l' så, att 
an tenIlD:aden omgives med en jordad met,lllmantel 
i likhet med den skärmade kopplingstråd, som an
y~indes vid högfrekvenskretsar. 

Hur störningarna nppkOrtli1lW. 

Radiostömingarna nppkomma vanligen på så sätt 
att de högfr kventa strömm ar na frlm de störande 
a pparaterna gå ut på belysni ngsledningar na i grann
tikapet och frI. n dessa antingen direkt Pller indirekt 
överföras till LLlltennClJ . De gå hiirvid över via den 
kapacitet, som föref inn es mellan "antennen och de 
ifr aguva r ande ledningar ua. Vid en inomhusantenn 

eller rum antenn, som vanligen drages utefter väg
gar ua i rummet, blir denna kapacitet särski lt stor, 
och därför är inomhusantennen den sämsta ur stör
ni.Jlgssynpunkt. En utomhusantenn ställer sig i detta 
a vseende betydligt gynnsammare, i det denna till 
sin st örsta utsträckning är förlagd på relativt stort 
avs tänd från de störande ledningarna. Den kapaci
tiva kop T,J lingen blir alltså svag och de överförda 
störninga rna obetydliga. 

För att i ännu högre grad minska mottagligheten 
för störningar skärmar man antennens nedledning 
på sä t t som visas schematiskt i fig. 1. Det är ju en
dast nedledningen som befinner sig i närheten av 
de störande ledningarna i huset. Den övriga delen 

Fi!J . .l. Rc/zemati~k bUd aven antenn med s/cär1nad nedled
/li nfJ. E iiI" skiin llröret, P lJ l·imiirspolen och B-C detektorns 

!Jallerkrets. 



77 POPULÄR RADIO 

Fig. 2. Kopplingsschema tiU lIwttagare, byggd med tanlce på största möjli.lJa störningstrihet. 

Detekto1'n8 gallet'krets motsvamr lcj 'e tsen S-C i fig. 1. 


av antennen bör helst dragas rätt upp i luften, och 
får ej föras över till ett annat hus, där elektriska 
ledningar finnas indragna. Det gäller framför allt 
att få en så god antenn som möjligt, på det att signal
styrkan från rundradiostationen må bliva stor, jäm
förd med styrkan hos :;törn ingarna. I fig. 1 är P en 
primärspole om några få va rv och S sekulldärspolen, 
som tillsammans med vr idkondensatorn C utgör de
tp-ktorns gallel·krets. Kopplingen mellan primär och 
sekundär är mycket lö '. K ä r skärmningen omkring 
nedledningen, 

I praktiken möta en del svårigheter beträffande 
skärmningen. Den skärmade kabel, som för närva
rande kan erhållas, har en kapacitet av 30 a 40 cm 
per längdmeter. Några få meter åstadkomma en 
rätt avsevärd kapacitet, som kommer att ligga pa
rallellt över primärspolen och sålunda utgör en gen
väg för de högfrekventa signalströmmarna. Därtill 
komma de stora förlust 'rna kabeln. Dessa 
förluster måste t äckas genom användande av 
antingen en mycket god antenn eller en känslig 
mottagare. 

I vignettbilden visas ett avskräckande exempel på 
en antenn med skärmad nedledning. Här har man 
gjort diametern hos» ·käl'mröret» mycket stor för att 
få li ten kapacitet över primärspolen. 

Av mycket stor vikt vid en skärmad antenn är 
jordledningens beskaffenhet. Denna bör utO'öras av 
en grov koppartriid, som urages direkt till jor d. En 
annan betydelsefull sak är, att även mo ttagaren skär
mas. Det enda som ej skall skärmas är antennens 
»luftände». 

'l'ills vidare har ingen påstått att man får stör

ningsfri utlandsmottagning med skärmad antenn. 
Ovanstående gäller alltså endast lokalmottag: 
ning. 

Specialkopplade mottagare. 

A v större intresse äro en del undersökningar be
träffande de på. en nii.Lmottagare via nätanslutnings
delen inkommande störningarna, utförda av profes
sor G. Leithäuser och refererade i »Funk» för den 
22 januari i år. Det ä!' här fr åga om de störning'ar 
som inkomma, då antenn och jord äro frånkopplade.. 
I fig. 2 visas koppling ' chema till il mottagare, som 
är utförd efter vissa riktlinjer för undvikande av 
dylika störningar. F örst och främst böra rörens ka
toder vara anslutna direkt till jord. Vid are skola 
rörens anodkretsar gellom motstånds-kondensator-fil
ter vara avskilda (ur växelströmssynpunkt ) fr än 
nätaggregatets pluspol. Slutligen bör mellan detek
torn och förs ta lågfrekvensröret inläggas ett mot
stånd på omkring 100.000 ohm (0,1 megohm). För
utom ova nnämnda åtgärder kan det visa sig vara 
nödvändig t att inskärma detektorns gallerkrets. 

Detta att genom speciella kopplingsåtgärder vid 
mottagaren förhindl'a att störningar inkomma ge
nom nätaggregatet torde vara en tidigare obeakta l 
möjlighet till störnillgsminskning. Det finnes ju dock 
audra metoder till för hindrande av att :-;törningal' in
komma från nätet, t, ex. insättande av ett högfre
kvensfiltel' mellan nätet och mottagaren eller an
bringande aven jordad kopparskärm mellan primär
och sekundärlindningarna på nättl'ansformatorn. 
Många av de moderna nätmottagarna ha inbyggt hög
fl'ekven,fil ter för u testängande av nätstöl'uingar. 
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Dögtalareo i d 

Knastrande och sprakande ljud i högtalaren kunna 

hero på ett kontaktfel l mottagaren. Här omtalas 
hur felet uppsökes och aYhjUlpes 

E
n ganska vanlig företeelse dtl en mottagare
anläggning är allsköns oljud i högtalaren, 
som uppkommel' vid olika tillfällen och ay 
olika anledningar. Detta oljud har sin orsak 

i l'itörningar a v olika slag, dels yttre och dels inre. 
De yttre kunna vara dels atmosfäriska och dels stör
ningar fl-ån elektriska maskiner, högfrekvensappa
rater o. dyl. Det är mycket lätt att konstatera huru
vida det är yttre störningar man hal' att göra med 
eller ej; man behöver endast frånkopplå antenn och 
jordledning, så skola störningarna försvinna. Göra 
de ej det, så ha de sitt ursprung i själva mottagaren, 
i hiigtalaren, i batterierna eller i anodspänningsap
pal'ateJ,l. Dock kunna de ä\'(~n inkomma genom nätet. 

Ett gammalt anodbatteri kan giva upphov till 
knastrande och sprakande ljud i högtalaren. Vid in
koppling av ett nytt batteri i stället för det gamla 
skola dessa ljud försvinna. En annan art av inre 
törningsk~mor äro sådana, som entlast ge sig till 

kä nna, då mottagaren utsättes för stötar eller skak
Dingar. Dessa utgöras av dåliga kontakter , som upp
kommit då en mutter lossnat eller en lödning gått 
l1pp. Vid ll1in,;ta skakning av apparaten ligger då deD 
lossnade trådändan och skrapar mot kontaktstället, 
v<ll'vid övergiingsmotståndet varierar inom vida grän
ser och störningar uppkomma. 

Av det sagda är lätt att inse, att man måste vara 
Doggrann vid byggandet av mottagaren, så att alla 
muttrar och kontaktskruvar bli ordentligt åtdragna 
och alla lödningar väl utförda. »Kallödning» duger ej, 
utan lödkolven måste vara så varm att tennet flyter 
ut. Före lödningen rengöras kontaktytorna med fin 
smärgelduk, såvida de ej förut äro förtenta. Där

eft 'l' ptu:!trykes en liten smula sYl'e'fri lödpasta. Man 
kan själv tillaga »lödvatten» genom att upplösa harts 
i denaturerad sprit. Detta lödvatten användes dtl 
i ~tället för lödpastan. 

Vi återgå nu till våra dåliga kontakter. Har man 
råkat ut för ett dylikt fel, gäller det naturligtvis 
at t ta reda på var den dåliga kontakten finnes . Innan 
vi ta bort antenn och jordledning böra vi misstänka 
stickpropparna, med vilka dessa anslutas till mot
tagaren . Dra i tråden och känn efter att denna ej 
sitter lös i proppen. För säkerhets skull kunna vi 
dra å t fästskruven en smula. På samma sätt behandla 
vi stickpropparna till batterierna, högtalaren etc. 
Ibland måste propparna vidgas något för att göra 
god kontakt. 

Ett kontaktfel inuti apparaten finner man lättast 
genom att med strömmen tillslagen i tur och ordning 
röra vid och bända på ledningar, kondensatorer, rör, 
spolar etc. På detta sätt letar man sig snart fram 
till störningskällan. Gäller det en nätmottagare bör 
man ej peta i den med fingrarna utan ta en ebonit
stång eller en träpinne till hjälp. Ett metallföremål 
duger ej, ty då kan man lätt ställa till med kort
slutning och bränna sönder ett eller flera rör. 

Ibland ligger kontaktfelet i rörhållarna, i synner
het om dessa äro av tvivelaktig konstruktion. Dessa 
böra då utbytas mot nya hållare med ordentligt fjäd
rande hylsor. En dylik rörhållare av hög kvalitet 
visas i vignettbilden. Vid användning aven sådan 
hållare böra l'örbenen ej bändas ut eller vidgas. Detta 
är däremot ofta nödvändigt vid rörhållare med icke 
fjädrande hylsor. 

Innan man tar itu med det inre av apparaten bör 
man känna på alla inställningsorganen, såsom vrid
kondensatorer, reostater, omkopplare etc. Slutligen 
bör man naturligtvis tillse, att någon dålig kontakt 
ej förefinnes i antennen eller jordledni.ngen och att 
antennen ej ligger emot på något ställe. Nedledningeu 
får ej heller vara snodd om själva antenntråden, ty 
även en sådan sak kan ge anledning till störningar. 
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Radiorörets 
konstanter 

I 
rundradions barndom fanns det blott en typ av 
elektronrör, som användes på alla platser i 
mottagaren. Slutröret val' ay samma typ och 
effekt som detektorn och högfrekvensröret. Man 

hauc ju också mycket små fordringar på den tiden. 
~u skall det \'ara specialrör på mrje plats i mot
tagaren. Varje rör är konstruerat för ett visst ända
mål eller för ett visst kopplingssätt. Vi ha sål unda 
speciellt kraftiga rör föl' användning såsom slutrör, 
specialrör föl' motstånds- och transformatorkoppling 
etc. 

Vad är det nu som utgör skillnaden mellan dessa 
olika typer av rör? Vi bortse häl' från skärmgallcr
rör och penthoder. J o, det är olikheten i fråga om 
inre motstånd och förstärlmingsfaktor. Vad som i 
första hand avgör om ett rÖr kan användas som slut
rör eller transformatorkopplat lågfrekvensrör (med 
trausformator i anodkretsen ) är om dess inre mot
"t[md (växelströmsmotstånd) är tillräckligt litet. 
l-f:J r ett rör ~ålunda större inre motstånd än 6.000 
ohm är det ej användbart såsom slutrör (vid nor
JlIala rundradiomottagare) och är inre motståndet 
iiver 15.000 ohm är röret olämpligt för transformator
koppling vid an vändning a v en normal lågfrekvens
tr·ansformator. Beträffande förstärkningsfaktorn 
gäller däremot att det är bättre ju större denna är, 
ty dil blir förstärkningen större. 

PÖ1'I:itiirkuingsfaktor och inre motstånd,. 

Dessa två storheter hänga emellertid ihop· på det 
sättet att då förstärkningsfaktorn vid fabrikationen 
göres stön'e, blir också inre motståndet större. För
hållandet mellan förstärkningsfaktor och inre mot-

Hur man på rörkuryorna 

ayläser branthet,fö.'stärk.. 

ningsfaktor o ch inre 

motstånd 

stånd kallas bran thet. J u större förshlrkningsfaktorn 
är i förhållande till inre motståndet desto större är 
brantheten och desto bättre är röret som rör betrak
tat. Ett rör som förenar hög förstärkningsfaktor med 
ringa inre motstånd säges alltså vara ett gott rör, 
och detta framgår ä \'en av \'ärdet på brantheten, som 
~lr exceptionellt högt. 

Vi skola nu se hur det går till att ur de vanliga 
l'Öl'kUI'YOrna (anodströms-gallerspännings-karaktä
ristikorna) utläsa rörets inre motstånd, förstär1<

.!lingsfaktor och branthet. I fig. 1 visas tvenne dylika 
kurvor för ett visst rör, upptagna vid l'esp. 120 och 
160 volts anodspänning. Uteftel' den horisontella 
axeln är' a vsa tt gallerspänningen i volt och u teH(! l' 
den yer·tikala anodströmmen i milliampere (mA). 

Beräknin.fJ av rörko1tstcmterna. 
Inre motståndet (Ri) är nu lika med förhållandet 

mellan en viss ändring (va) i anodspänningen och 
(Fort.... sid. 81) 

FIg. 1. An()d~tröms-gal1(j r811ällnillfJ·~- J.;a.l'a1.;täriMi./c ,tör (jtt tö/'
stii /,l,,:a/'1'61' a'v lcl'ajtigare typ. 

http:Ber�knin.fJ
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F
öreliggande mottagarekonstruktion är av
sedd att vara en likströmsversion av den i 
nr 4, 1931, av Populär Radio beskrivna bat
terimottagaren »Europafyran». För att un

derlätta en eventuell ombyggnad av den senare från 
batteri- till likströmsnätdrift ha inga större föränd
ringar i fråga om typen företagits. Den nya motta
garen har således i likhet med. »Europafyran» ett 
steg högfrekvensförstärkning, detektor och två låg
frekvenssteg. Samma avstämningsspolar ha använts 
och skärmningen är utförd på enklaste sätt med en 
enkel jordad metallplåt mellan spolarna. 

En viss skillnad i fråga om delarnas placering 
förefinnes dock, och denna är huvudsakligen betingad 
därav, att i likströmsapparaten använts två skilda 
nidkondensatorer för avstämning av galler-och anod
kretsarna i stället för en dubbelkondensator. :i\1ånga 
amatörer och . självbyggare ha ju vridkondensatorer 

Europafyran 

1932 


liggande och det är ju alltid bra att kunna använda 
några delar som man har förut och ej behöva köpa 
alltsammans nytt. Skall man ha en dubbelkonden
sator får' man i alla fall lov att anordna en extra 
korrigeringskondensator för den ena kretsen, för så 
vitt ej hela konstruktionen från början är så plan
lagd, att verklig enrattsavstämning kan erhållas. 
Detta är ej fallet vid den nedan beskrivna mot
tagaren. 

I förbigående sagt ha vi vår uppmärksamhet fäst 
vid önskvärdheten av mottagarekonstruktioner med 
litet generösare skärmning av högfrekvenskr-etsarna 
än vad som vanligen förekommer och även med en
rattsa\-stämning av vridkondensatorerna, om nu detta 

Fig. 2. M ottagarem 
koppl ingsschema. 

0 , = 450 cm. 
C, = 450 cm. 
Q, = 2X240 cm. 
C. = 300 cm. 
Co = 200 CID. 
C. = 1000 cm. 
07 = 100 cm. 
e. = 500 cm. 

Cu = 5000 cm. 

C I 0 = ll11F (500V). 


' u = 1 111 F (500V). 
Cc: = 12\.f.F (500V). 
C" = 211IF (500V). 
C"" = 111IF (5001'). 
O" = 1 lIIF (500V). 
C" = 5000 cm. 

F 'iq. 1. T. v. Mot
tagaren sedd från 
lågfrekvenssidan. 
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Indirekt upp
yärDlda ror 

senare verkligen låter sig göra vid de spolkonstruk
tioner som finnas i handeln. Vi komma alltså i föl
jande nummer undan för undan med förbättrade 
konstruktioner, men anse dock att en beskrivning 
å en enklare kon:,;tr'uktion som den föreliggande har 
sitt berättigande. För den experimenterande ama
tören ligg pr ju en tjusning i att försöka olika kopp
lingar 0(:11 mottaga'retyper och konstatera vad de gå 
för. Här finnes alltså ett nytt uppslag. 

Jl1ottagarens kopplingsschema. 

Om vi först se på anordningarna på mottagarens 
nätsida, finna vi, att även glödströmmen till rören 
är filtrerad medelst ett drossel-kondensator-filter, 

C17 = 2 MF (500V). 
C" = 4 lVIF 

(lGOOV) . 
C,. = 4 MF' 

(1500V). 
R l = 100 ohm. 
H, = 2 megohm. 
Rs = 2500 ohm. 
n.. = 1 megohm. 
& = 1500 ohm. 
Ro = 1000 ohm . 
R7 = 2500 ohm. 
R 8 = 780 RD 

ohm. 
R , 50000 ohm. 
RlI 20000 ohm. 
R" 100000 ohm. 
R" 10000 ohm. 
R ". 50000 ohm. 
R" = 200000 ohm. 

F ·ig. 3. T . h. Motta
garen sedd tt'ån 

högfrekvenssidan 

detta trots att rören ha indirekt uppvärmda katoder. 
Denna egendomlighet förklaras därav, att mottagaren 
från början konstruerats för ett nät, matat från 
kvicksilverlikriktare. På dessa nät äro de lågfrekven
ta störningarna mycket kraftigare än på generator
matade nät, varför en omsorgsfullare filtrering är 
nödvändig. En utväg är även att konstruera motta
garen för normala nät och använda ett tillsatsfilter
utanför mottagaren i de fall, då nätet matas från 
kvicksilverlikriktare. 

Beträffande schemat i övrigt är detta i stort sett 
detsamma som tillämpats vid tidigare mottagarekon
struktioner, naturligtvis med undantag för sådana. 
ändringar, som betingas av att rören äro indirekt 
uppvärmda. Silningen av anodströmmen sker dels i 
dro~sel-kondensator-filtret LFD1-C18 och dels i se
pal'ata motstånds-kondensator-filter för de olika rö
ren. Sålunda silas anodströmmen till första lågfre



POPULÄR RADIO 

lt'-ig. -1. MonlCJ' illQ81llan och kopplil1!}sritning. Ptillkterna 1 å slutrörets hållare ,sa·mt d nwtstånllcn R, och H, fÖ"enas 
inbördes. 
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fråga om l'cgleting::5:l.llordningen för skärmgaller spän
ningen. Tidigare har använts ett enkelt seriemotstånd 
mellan plus anodspänning och skärmgaller. Denna 
anordning har här något förbättrats i det även ett 
fast mot>itand användes, inkopplat mellan skärmgal
ler ()ch »jorel» . Detta ökar i nfigon mån reglerings
möjlighetel'na, men risk föref innes för alltför hög 
skär'mgallerspiluning, i fall det variabla motståndet 
minskas för mycket. Man bör alltså ej vrida på mer 
itn erfordedigt. Med fördel ka n tillämpas den i nr 1, 

1932, beskrivna regleringsanordningen, i vilket fall 
potentiometern kan placeras pä frontplattall i stället 
föl' R G och härvid tjäna såsom volymk ontroll. 

Praktishn detaljer. 

Vid dpn enkla metod för skäl'mning, som tilläm· 
pats i detta fall, har det ej så stor betydelse huru
vida man kopplal' med skärmade ledningar eller ej 
på högfrekvenssidan. Naturligtvis skadar det ej på 
minsta vis, blott man följer de anvisningar, som 
lämnas på annat ställe i detta nummer. Skärmnings
verkan har vid den här beskrivna mottagaren fÖl'

höjts genom en jordad pli'tt på basplattans undersida. 
(Foris. J sid. 96) 

2 nidkondensatorer, 450 c m (lufti solerade). 
1 sa t8 ; kärmgallers p olar m ed omkopplare (Prah n ). 
1 diffe rentialkonden sa tor, 2 X240 cm. 
1 ~ iI d ro ""e l , c:a 1.000 ohm, C:9. 20 Henr y vid 20 mA. 
1 SiId ros.el, e:3 100 ohm, c:a 8 H enry vid 180 mA. 
1 högf rekve nsdr08sel , 20( 2.000 mete r (smil förluster). 
1 hög[rekvensdros "el, 200--2.000 m e ter. 
1 l ~ gtre kvenstmnsforma lor, 1: 3 il J: 3. 
1 kond r;n Ra tor , 100 cm. 
1 d:o 200 cm. 
1 d:o :JOU cm. 
1 d:o 000 cm. 
1 d:o 1.000 cm. 
2 d:o G.OOO cm. (1.500 V glimmer). 
G d:o D IF(500 V = ). 
2 d:o 2 ~IF' (000 V = ). 
2 d:o 4 l\IF (1 .500 V - J. 
1 motst~nd 100 ohm (0.5 wa tt ). 
1 d:o 780--RD ohm (~,'i watt) . 
1 d:o 1.000 ohm (1 walt). 
1 d:o L,OO ohm (0,5 watt). 
1 d:o 2.;,00 ohm (1,5 watl). 
1 d:o 5.000 ohm (O,» watt). 
1 d:o 10.000 ohm (0,5 watt). 
l d:o :W.OOO ohm (0 ,3 wa tt). 
2 el :0 :'0.000 ohm (1 watt). 
1 el:o 100.000 ohm (0,5 walt). 
1 el :o 1 me"oh n1 (0.1 watt).
1 d:o 2 megohm (0,1 watt). 
1 va r, mo t stl'tnd, 200.000 ohm (1 watt). 
1 ba8platta, 390X250X10 mm (kry ssfaner). 
1 fro n tplatta, 400X17,)X5 mm (bal,elit ). 
1 J<ontaktlist, 175X50X" mm (bakelit). 
1 alumin iumpl1\.t, 2:;OX180X 1 mm. 
1 d :0, 260 X250X O.iJ mm. 
4 rö rhållare, G-po liga. 
Div. kontakthylsor, sk ruv, kopplin ,,"tråd, SYSlul!<-X etc. 

JEt Ö H. 'J[' Y!. ]B J!i: JL JL 

Fab rikat I HF I Det. I l:a LF I Slutrör 

Ph ili ps 
.... 1 B 

2042 
1 B 20381 B 2038 \ B 2006 

Telefunken ...... RENS 1820 REN 1821 REN 11321 REN 1822 
Triotron . ....... S 2010 N A 2030 N A 2030 N ]J 20~O N 

Fig. J. Rifl/i.ng till. frontplattaJl. 

kl·ensröl·et medelst RH-CH och till detektol'n me
d '1st 1{10- C J 3 . Att detektorn ej får mera silning än 
li\gfreln'ensröret förklaras dära\', att sildrosseln ta
gits till något kraftigare än normalt, varigenom de
tek tol'ns anodsb'öm änelå blir silad i erfordel'lig grad. 

För erhållande a v minsta möjliga nätljud vid de in
clil'ek t uppvärmda rören är inlagd en kompenserings
anordning, bestående av motståndet R 7 och potentio
metern R u i serie över glödtrådarna. Den sistnämnda 
skall inställas "il, att nätljudet blir ett minimum, 
Vid utprovning a l' modellapparaten har det visat sig, 
att denna potentiometer med fördel kan placeras 
inuti mottagaren. Den inställes alltså en gång för 
alla och behöver endast röras då rören skola utbytas 
eller möjligen något oftare, 

En avvikelse från tidigare kopplingar förefinn es i 
L 

Fi.I!. 6. S/;;i8S av elen (lutom(lti.~ka, strömbrytaren. Så snart 
locket ÖPPI/i/8 'iso leras mottagaren från nätet. 

~+---------~ 2~O----~~----~ 

Bf) ~ 
8S--~ 

/6S 

______L__ _____ 
O O/~ O 

rit!. 7. Ritnilt{! till skd1"1nplåten, 80'tn t'illverkas av 1 mm 
tjock alumin·imn. 

http:Rifl/i.ng
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I denna lektion omtalas hur 
t .. , 2.. eller 3,.rörsmotiagareo 

DetektorUlottagaren 
utökas Dled ett steg 

med detektor o. lågfrekvens .. 
högfrekvensför förstärkning göres till 

distansmottagarestärkning 

V 
'll man bygga en verkligt känslig och 
selektiv mottagare kan man ej undvara 
högfrekvensföl'st ärkningen. En mottagare 
med ett eller flera steg högfrekvensför

stärkning var tidigare en mycket invecklad historia, 
och ganska stora insikter i radiotekniken \'01'0 nöd
vändiga för att vederbörande skulle få ett gott re· 
sultat. Detta gällde även efter den s. k. neutrodyn
mottagarens tillkomst, enär denna var försedd med 
speciella små neutraliseringskondensatorer, vilka 
måste inrcgleras med stor omsorg. Avstämningsspo
lama måste utföras så lågförlustiga som möjligt och 
borde av denna anledning helst lindas med litztråd, 
om det gällde att få ut största möjliga förstärkning 
ur ett enda högfrekvenssteg.. 

Skärmgallerrörets tillkomst har medfört stora 
lättnader för apparatbyggaren, enär dels den tidi
gare erforderliga neutraliseringen bortfallit och dels 
fordringarna på avstämningsspolarna minskats. Det 
senare medför en viss försämring av selektiviteten, 
som dock kan upphjälpas medelst bandfilter. Häri
genom ernås även bättre ljudkvalitet, då sidbands
avskärningen väsentligt reduceras. (Vi bortse t. v. 
från den nya mottagningsprincip, för vilken redo
gjordes i artikeln »En ny mottagare» i februari
numret.) 

I fig. 1 visas schemati"kt den inre konstruktionen 
hos ett skärmgallerrör. Förutom styrgaller, anod och 
glödtråd finnes här ett extra galler - skärmgallret 
- placerat mellan styrgallret och anoden. I fig. 1 
är P anoden, Gl skärmgallret, G2 styrgallret och F 
glödtråden. Till jämförelse kan nämnas att vid s. k. 
dubbelgallerrör, som även ha två galler, det extra 
gallret - rymdladdningsgallret - är placerat mel

lan styrgallret och glödtråden. Det har även en helt 
annan uppgift än skärmgallret. 

Den yttre anslntningen av elektroderna framgår 
av fig. 1. Anoden är förbunden med en kontaktskruv 
K i rörets topp. Skärmgallret är anslutet till det or
dinarie anodbenet på rörsockeln. Styrgaller och glöd
tråd äro kopplade normalt. 

I fig. 2 visas kopplingsschemat till högfrekvens
steget, åtföljt av detektorn. H är skärmgallerröret 
och D detektorröret. Antennen är ansluten till gal
lerkretsen genom en liten blockkondensator på 100 
cm. Skärmgallret är jordat genom en större block
kondensator på omkring 10.000 cm. Skärmgaller
spänningen bör vara ungefär hälften så stor som 
anodspänningen, alltså 50 a 60 volt om anodspän
ningen är 120 volt. 

Kopplingen är för enkelhets skull visad med van
lig avstämd anodkrets, men kan naturligtvis även 
s. k. drosselkoppling (»parallel feed») användas. 
'rransformatorkoppling är ett tredje sätt, men det 
är ej någon lätt sak att på egen hand tillverka en 
god högfrekvenstransformator. Vid enkel avstämd 

Ji'ig. 1. Schematisk bild av eZel,;trOdsysternet hos ett skä.rm
galle/-rör, som även visar den yttre anslutningen av elektro

derna. 
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Fig . 2, ](OPl)z.iIL{J,~isvhema fu,' hÖg1r e7cvel/ . st ge t med detek
lu r, L'/ter Il ,tekto'rn kan rtll, l1( ta ,~ en lO.ut,· kv ens/ örstår7wre. 

SUS,0111- beskrevs i fij r C,flående l e7.tion. 

anodkrets kan ibland s. 1>:. motorboatillg uppkomma, 
varvi.d det blil' nöd, iindigt att inlä o'ga ett mob:, Lånds
konden satorfilter i skärmgallerröret. anod,krets, mel
lan uen ay iiimda kret en u'h a nodbatteriet. Mot
ståndet kan ha ett värde av 10.000 ohm och konden
satorn 1 :'t 2 1fF. Kondensatorn an:-;lutes f ran punk
ten mellan den aY.'t ärnaa kret sen ch mot h ndet till 
jord. etektorns galler kollllelt.'utor bör vara 200 
cm och gallerläcka n = 1 a 2 megoltm. 

J..terkoppling ~ stndkornmel:; medelst spolen L 3 och 
\'l'idkon densatol'll C~ . L~ kan lindas prt samma pol, 
rör . om IJ~ . 

En pr aktisk upp.. tällning a\" delarna till högfre
kvens::;teget isas i E g. 3. De två .'polarna 1'1 och Lz 
i resp, 'aller- och anodkreL!:'\ ~lro placerade med ax
lm'na i rät dnkel mot varandra. Mellan spolarna är 
vidare pla cerad en jordad metallpUlt S, som är böjd 
till sådan form, att skärmgallerrörets "aller- och 
anodändar även bli a vskärma de från varandra. Ett 
hål iiI' n~lmligen upptaget i l)lå en, och denua utgör 
en :yttre fort f\ ilttnJng på sk~i rmniJlgen inuti röret. En 
dylik avskilrnming a v röret är dock ej nödvändig, 
utan man kan placera detsam.ma helt nära skärm
plåten, som i så f a 11 är plan och vertikal. Röret pla
cera ' P< gaJleJ'~jdan om pI , ten, och en träd drage ' 
koda:sle vägen fdll anodkolltak en i toppen av rö
l'et genom ett litet h· l i ph Len och in på anodsidan. 

Skärmen kan tillverka ' av 0,5 mm :s kopparplåt 
eller 1 mm :s aluminium pliil. pola rna fä ej göras av 
h gförlu . ttyp om mottaga ren skall kunna bli stabil 
med denna enkla , b ll'muing. et bästa är att använ
da Sl: dana spolar, som ä ro helt skärmade i metall 
uurkar och att ski.Lrma vridkondens t orerna frt 11 

\"arandl'a medelst en jorda d metallpHltblt. Xven hög
frej ven]cdniDO'arna uöra hel. t skär mas med metall
trllcl flo lll,;punnen ystoflex, pli. sätt som om talas på 
aDll:lt . ~ iille j detla Dn mmel'. 
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En dylik omsorgsfull skärmning hör alltid tilläm
pas, då man vill vara fullt säker pä motta"'arens sta
bilitet och vill ha ut största möjliga först ärkning ur 
llögfrekvenssteget. Visserligen kommer skärmningen 
att i någon mån minska spolarnas effek t.ivitet, men 
å andra sidan kan man ej an ända hur lågförlustiga 
spolar som helst , bel'Oelld pli a t det fortfa rande 
finnes en viss liten kapacitet mell an anod och styr
galler hos skärmgallel'röl'et, vilken kan. iva anled
ning t ill Ajä Iv:svängni ng i högfrekvenssteget. 

Glädjande nog- börja nu sådana typer a v spolar 
och kondensatorer komma i marknad n, som Uro sär
skilt lämplig' fö r mottagare med högfr ekvensför
stärkning. Beträffande de fordringar man ställer p 
dessa konstruktion sdetaljer , är den viktigaste, att de 
skola vara ordentligt skär made. De nya spolarna i 
marknaden äro skä rmade val' för sig i burkar av 
tjock aluminiumplåt. Denna skärmllingsmetod med
för I'I tora förd ela r' och uuderlättar i hög grad kon
s trukti onen av verkligt e ffektiva distan.'moUagar e. 
E n av fördelarna är att spola rna, induktans blir 
oberoende a\' deras placering i nUrlleten av metall
delar i mottagaren, vilket ej Ur fallet \'id oskärmade 
spolar. Detta möjliggör vid am'ä ndande av en pas
sande »gang-konden~ator» verklig enrattsavstämning 
av mo ttagaren, yilket är ett av de önskemål som 
numera uppst ällas. 

Lämpliga kondensatorer finnas U.ven nu i markna
den. De', a kännetecknas o'enom en omsorgsfull av
skärmning mellan delkondensa torerna och geuom de 
på varje kondensator anbl'agta små trimkondensato
rerna , avsedda att inju teras en gång för alla då. 
mottagaren är färdigbyggd. De modernaste »gang
kondensatorerna» ha de yttersta rotorf5kivorna på 
varje del kondensator uppslitsa de, men skivsektorer
na få på inga villkor böjas, då de äro inju terade 
exakt vid fabriken. 

Fig, 3, En en];el metod t ör ,Q7,iirmning av eu, mottagare med 
et t högfl'c k/}c" , <~s terl , L, ål' gaUers /Jolcn, L . (/nodspol e r~ och 
S n jordad m tnUplcU, H iir /I /{'iij'mgancrrÖ-T'et '/!ted anod.

kontakten i toppen. 

http:detsam.ma


36 

G, 

POPULÄR RADIO 

,'{ehcmafislv /j-il d av mätal1()rd ll in"en. G r,l i llllalllpfl, .x obekant 
spänning, r 1Joltrneter, P potenti ometer, .d anodbattu i. 

N 
är man sk'all göra mätningar på en anod
spänningsapparat, är en voltmeter med 
mycket r inga egenförbrukning nödvän
dig. 'Drots detta kan man ej direkt mäta 

den verkliga anodspänningen på audra rör än slut
röret, emedan de övriga rören i allmänhet ej draga 
mera ström än mätinstrumentet f'jäht. För att mät
ningen skall bli korrekt måste voltmei.l'l'lls egenför
brukning vara en bråkdel av den slI-öm, som går 
fram i kretsen som mätes. Detta är tillnärmelsevis 
fallet vid mätning av anodspänningen på ett kraftigt 
slutrör medelst .en voltmeter, som har en maximal 
egenförbrukning av 2 mA, t. ex. Ma\'ometern. Ju 
större förkopplingsmotstånd man använder, desto 
mindre ström drager voltmetern och desto noggran
nareblir också mätningen. Man bör dock ej ta så 
stor shunt, att visaren stannar på allra nedersta 
delen av skalan. 

Vid mätning a\' anodspänningarna på de öVl'iga 
rören får man lov att använda en indirekt mätmetod. 
Vi utgå från att alla anodspänningarna tas ut från 
högsta spänningsuttaget och sedan reduceras medelst 
seriernotstånd. Vi veta motståndens storlek samt 
högsta spänningen. Anodstl'ömmen till varj e l'Öl' mä
tes med en mA-meter och Rpänningsfallet uträknas 
enligt Ohms lag. Detta Sl)ännin~sfall dra ges från 
högsta spänningen, och den verkliga anodspiiuningen 
kvarstår. 

fig. 2 visas en anordning för spänningsmätning 
medelst glimlampa. Förutom denna fordras en volt-

r,ued 

~ 

1tled ~ CUl e# 9-~~ 
odt, e# ~o.el:iMdee ~ ~ 

~ ett eukdt ~äJ:t ~ ~
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meter V och ett anodbatteri A. Voltmetel'lls egen
förbrukning är i detta fa1l utan betydelse för mät
ningen, men bÖl' ej överstiga ett 30-tal mA vid fullt 
utslag av hänsyn till batteriet. X är den obekanta 
spänningen, som skall mätas. Glimlampan G är om
given av ett ljul';(~i.t~ hölje S, försett med ett hål a\' 
1 cm':s diameter upptill, genom vilket lampan lyser. 
Denna anordning är nödvändig, emedan ljusstyrkan 
ibland kan vara liten. 

Glimlampan måste från början »kalibl'eras», (1. \'. s. 
man måste bestämma dess tändspänning. Detta sker 
genom att kortsluta X och öka spänningen hos bat
teriet, till dess lampan tändes. Den spänning, som 
häI'\'id avläses på voltmetern, är tändspänningen. 
Denna brnkar vara något olika vid olika polaritet 
hos glimlampan, d. v. s. beroende av vilken kontakt 
på lampan som a nslutes till den ledning, som gal' till 
plus på anodbatteriet. (Pluspolen vid A.) 

»Glim-voltmetern» är nu färdig för användning, 
Den obekanta spänningen inkopplas till X med plus
polen till ba t t el' iet s mi nuspol (seriekoppl.), och spän 
ningen hos batteriet ökas från noll och uppåt, ända 
t ill dess glimlampan tändes. Den spänning, som fl\'

liises p å. voltmetel'll vid uttaget före det där lampaJl 
tänd -'-','nhtrahel'as från den tidigare uppmätta tänd
fip iinningen, och den obekanta spänningen kvarstår. 
Xl' exempelvis tändspänningeu 70 volt och voltme
tel'lls utl'lag GO yoIt, så är den sökta spänningen = 
70-50 = 20 ,·oIt. 

Skulle glimlampan lysa 8ft snart den obekanta 
I 
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spänningen inkopplas, visar detta att den senare är 

. lika med eller större än tändspänningen, och pola
riteten måste omkastas så att minus på spänningen 
kopplas till minus på batteriet, varigenom det senare 
motverkar spänningen. Battel'ispänningen ökas nu 
från noll steg fö r steg på sanuna sätt som fÖl'Ut till 
dess man kommer till ett uttag, där lampan ej längre 
tänder 15ig vid isättning av batteriproppen. Här av

Fi[J. 93. Koppling.~8chema för mätanor'dnill[J med gUhnlampa. 

S är en skär'm , 80m omgiver glimlampan. Vid X inkopplas 


UlIodR/Jiinningen. 


läses utslaget på \"oltmetern. -'il' detta utslag = 30 
volt och tändspänningen som förut = 70 volt blir 
den sökta spänningen = 70 +30 = 100 volt. Här 
adderas alltså elen avlästa spänningen till lampans 
tändspänning. 

RADIORÖRE'fS KOKSTANTER.. 
(Forts. frun sid. 79.) 

motsvarande ändring (ia) i anodströmmen, under det 
gallerspänningen är konstant (- 2 volt). I detta fall 
blir alHsil inre motståndet 

Va 40 40.000 - 10.000 ohm. 
Ri = i = 4/1000 a 4 

Som synes maste anodströmmen ritknas i ampere. 
(1 ampere = 1000 mA.) 

Förstärkningsjaktorn är lika med förhållandet mel
lan en viss ändring i anodspiinningen (va) och mot
svarande ändring i galle rsp än ningen (vg), under det 
allodströmmen är konstant (8 mA.) . Förstiirkllings
faktorn blir allts Ii. 

Va_ = 40 = 20. ,u == 
Vg 2 

Brantheten är lika med förhållandet mellan en ,'iss 
iindring i anodsh'ömmen (ia ) och motsvara_nele ~inrl-

I fig . 1 visas hur en potentiometer inkopplas mel
lan de hå uttag på batteriet, för vilka lampan tändes 
resp_ icke tändes, varigenom man kommer närmarc 
den exakta tändspänningen. Denna potentiometer' är 
nöd vändig, då spänningsskillnaden mellan uttagen 
på batteriet utgör mera än några få volt. Har man 
ett nytt batteri med täta spänningsuttag kan man 
undvara voltmetern, varvid kopplingen blir enligt 
fig.3. 

Slutligen bör framhållas, att den ovan beskrivna 
anordningen i enklare form endast är avsedd att 
medgiva cn ungefärlig uppskattning av spänningar
nas storlek. Betydligt säkrare är den i början av 
denna artikel beskrivna indirekta mätmetoden. 

Fig. 3. Enkel mätan,ol'dning tt/an voltmeter. A anodbatteTi, 

K alwdpr·oPP. Tal X an sltttes den spii,nning, som skall mätas. 


ring i gallerspänllingen (vg), under det anodspän
ningen är konstant (160 volt). Brantheten blir alltså 
här 

ia 4/1000 . 
S = - = = 2/1000 == 2 mA/volt 

VII. 2 

Enligt vad ovan sades yar brantheten lika med för
hållandet mellan förs"k'i.rkningsfaktorn och inre mot
s1åndet. Vi skola nu kontrollera om detta stämmer. 
Vi ha alltså 

,u = ~ == 2/1000 = 2 mA/volt
Ri 10.000 . 

För sambandet mellan de tre storheterna gäller så 
ledes formeln 

uHi == S eller Ri X S == {t. 

Vi behöva alltså känna endaEt två av de tre stor
hetcI'lla och kunna då med tillhjälp av formeln be
r~ilma den tredje. 



Det kan hända att mun vill 
införa en ny kon troll p:1 den 
färdiga mottagaren , t. ex. en 
potentiometer för reglering 
av skiirmgaller pänningen på 
högfrekv nsröret. (Se nr 1, 
1932. ) Emeller tid vill mao 
gärna prO\-a vilken nytta po
tentlomNero gör innan man 
borrar h I i panelen. j\Ian 
kan då aTlvända Rig RV an
ordningen i OYilO tående fi
gur, medelst vil1:en po'ten
tlollldern kan klliJUlllus fast 
på ett liimpligt ~t1il1e av 
frontplat lfl ll , :-rl att lednin
ga rna e j behöva bli sil. Idnga. 

L indning a v högfrekven 10
la,r. 

Xii r det gäller lindnin a y 
a \"Stiimning~ 110lar och lik
nunde, som måste lindas no
ga med varv intill var, i ett 
cnda lager, är si,itlet Olen 
grammofonen ej "il. bra. Har 
man . j tillgå ng till en lind
ningsmaskin fiir man linda. 
f lir hand. Här vi sas hur ' u 
kruvtving av trä La n anväu

dus till hållare för tr drlll 
len. El t genomgt ende M I ,ir 
borra t. upptill med en axel 
I'ör rullen. Skruv l vingen [lre~
sa: ihop till dess r ullen g r 
lite trögt, . ' att el n erfor
derliga f<piinningen erhll Ile 
i träden. I::iedan fa slsiittes 
t vingen j ett s1:ruv ty 'ke e. d . 

Symboliska beteclmingar i 
schemor. 

Till 

boliska 
schemor. 
frekven sdrossel 

omkopplare. 
rörlig 
ii r en 
lade 

spole fil' 
drossel, 
som för 
till högta laren. 
lor 
.·om en fa s t konelen
pil snett över 
tec1:nar 
rotorn, 
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Potenti 
mele 

Bult med 
Yingmu ttcr 

B'll<e litsldva 

}<'rontplatln 

Experimentallordning. 

Två mottagm'e - en uppsättn.ing batterier. 

Har man två stycken mottagare, t. ex. en för 
rundradio och en för kor tv ' g, men enda ·t en upp
sättning batterier, kan det vara be~värligt och 
livcn tidsödande att lossa alla ledninl:"u rna från 
ba tterierna och koppla tili d JU frflll Lien andra 
moLtagaren. Det är då lämpligt utt anordna kon
takLliRter på de b[ldll m ottaga rna enligt vidst 
ende fig ur och för'e batte rikabeln meu en mot
snuande Ii ·t med 1:onta kthyl sor. Des"a lllä. te 
placeras ~ä att de äro skydelade mot kortslut
ning (batl rierna tå la ~j vid sudan behandling), 
varför hylsornas huvuden Wekas med en tunn 
bakelitskiya med hål enda ~ t för 1:onlaktlJcneu. 

Enkelt sätt att linda spola.r. 

Bilden visar hur man med 
tillhjälp aven grammofon, 
~n triistomme och en s lag
läljaxe s: jiUv kan linda spo
lar till lågfreky ensclrosslar, 
trallsformatorer o. dyl. På 
trästommen sättes den papp
spOle, på vilken träden skall 
lindas, varefter den lösa trä
skivan tryckes mot pappspo
len och fas tkilas. En st:'ilträd 
håller slagtäljaren, si\. att 
den ej följer mer1 runt. Gram
mofonen ,evas upp och lind
ningen kan börja. 

kopplings

vlinster visas en uppställning 
med de vanligast förekommande sym

beteckningarna i kopplings
Aystiimn i ngsspole och hög

(choke) ha samma 
beteckning. Variokopplare' är en spOle 
med ett fl ertal u ttag, förenade med en 

I ena änden finnes en 
ft terkopplingsspole. Variometer 
anordning med t vå seriekopp

~polar, varav den ena är nid
bar i förh fLllande till den :l.ndra . DHmp

det::lamma som I f,rfrckvens
och beteckningen ii r samma 
exempelvis en utgångsdrosscl 

En variabel konden~'t
betecknas ofia pil. samma s,ii t 

_ator, men med en 
plattorna. I figuren be

den böjda skivan med pilCJl 
som alltid jordas. 



89 POPULÄR RADIO 

COLVERN 
Spolar och kompletta Bandfilter 
Skärmboxar, Potentiometrar. 

Radiophone 
kondensatorer 2, 3 o. 4"dubbla 
med skyddskåpa. Gediget ut" 
förda. Noggrant justerade. 

FORSNERS A.-8. 

Klarabergsg. 44. Stockholm Storg. 8. Drebro 

Centrum, 
den nya 

svenska 

kvalitets

apparaten 

• 
Den apparat , som nu u tsläppts i den sve nska m,tltknade n. är resu l", 
tatet av långvariga experiment av de främs ta radioexpe rter, SOm hnnas 
i landet. Apparaten torJ e va ra den eff~ ktivJ.stc och mest selektiva av 
de i mark na.d en fö rekommande mott;\gJfoa . 

Centrum,Rad io har eo utsökt vacker ('xferiö r . utförd i flammig björk 
med inl äggningar av ebenholts cel : le\,{.'reras i fy ra o lika fär ger (silver:' 
björk, mah ogny, valnöt och na.turbjö rk). Centrum,Radio är fö rsedd 
med en del fine sser, såsom tonkontroll och selektivitetskontroll. Trots 
denna kval ite ts.1pparats exklus iv a utforaode är pr iset synnerligen Ugt: 

Typ BL J, likström . .... kr. 205:

Typ BW J , växelsfröm. .. » 255: 

Begär prislista och broschyr 

Aktiebolaget Gylling & CO. 
Centrum Telefon Norr 33560 (växel) Stockholm 

MAVOMETERN 
UNIVERSALINSTRUMENT FOR LIKSTROM 

Ett oumbärligt radioinstrument användbart. för s tröm-, 

spännings- och motstånd s mtHningar. 

SHUNTAR för 2,5-250 A. 

FÖRKOPPLINGSMOTSTÅND för 0,15-2000 V . 

Erhålles i d e flesla radioaHärer. 

Generalagenter 

BERGMAN & BEVING, Sthlm' 7 

Nu kan Ni få en 


ELEKTRODYNAMISK HöGTALARE 


till samma pris som en vanlig magnetisk högtalare. 
MAGNAVOX nya elektrodynamiska högtalare 
kostar inbyggd i elegant bakelitkabinett endast 

Likström ... kr. 85:- Växelström. kr. 128:
utan kabinett » 55: - utan kabinett » 98: ~ 

Den elektrodynamiska högtalaren återger alla toner 
från den lägsta bas till den högsta diskant full, 

ständigt naturtroget. 
Engros från 

Elektriska A.-B. Eric Borgström 
MALM" 

TeI.foner: 6921. 6926 G. 6931 
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sats till de europeiskaBilden visar en aml'ri
gallerlwntakten i toppen.lmnsl, mottagare med tre 
Observel'a sl(ärmningen avskärmgaller-högfrel<\'ens
såväl l,on(\ensatorel', rörrör samt sl<äl·mga.\lerde

som sJlolar, de senaretel,tor_ De aJuel'i\<anska 

smäbul'l<ar.sl,äl'mgallerrören ha, i mot

mrrmrmn;m ,!II! "i!" f!1i! I II!!" !!I111111lIDJDlIIIIIIIIlI i!! il i III l1li ,ii 'ii lIlllWlLIIID 

H 
ur många ha ej försökt sig på att bygga 
långdistansrnottagare med högfrekvens
förstärkning och kapitalt misslyckats 
därmed. Det är oftast ej svårigheten att 

få tillräckligt stor förstärkning i högfrekvenssteget, 
som lägger hinder .i vägen - med skärmgallerrör 
som högfrekvensrör äro ju fordringarna på avstäm
ningsspole och kondensator g'anska små - utan fast
mer ligger svarigheten i att Hl. högfrekvenssteget full
komligt stabilt. Den bristande stabiliteten yttrar sig 
på så sätt, att mottagaren »sv~lnger» (återkopplar), 
iiYPU då återkopplingskondensatorn, om sådan fin
ne,:, inställes på lägsta återkopplingsgrad. Det iir 
el högfrekvenssteget som sjiiJvsvänger, vilket även 
kan kontrolleras genom vridning på avstämningskon
densatorn i högfrekvensrörets gallerkrets. Härvid 
skall interferensvisslingen från en rundradiostatioll 
ändras i tonhöjd från det låga brummandet eller den 
absoluta tystnaden mitt på stationen till en allt 
högre ton ju längre ratten Hides åt endera sidan. 
Fungerar mottagaren normalt skall en dylik ton
höjdsändring endast kunna åstadkommas genom 
vridning av den variabla kondensatorn i detektorns 
gallerkrets (eller högfrekvensrörets anodkrets, om 
det gäller »avstämd anod»), och i detta fall endast 
då återkopplingen drives så längt att detektorn 
självsvängel'. 

Skärmningens utförande. 

Detta var alltså hur instabiliteten yttrar sig. Vi 
skola nu se hur vi effektivt kunna bota en instabil 
mottagare. Botemedlet heter skärmning och avser 
att förhindra icke önskvärd induktiv och kapacitiv 

koppling mellan högfrekvensrörets galler- och anod
kret 'ar. För skärmningen användes dels plana skivor 
eller burkar av c:a 0,5 mm:s kopparplåt och dels 
metalltrådsomspunna systoflexrör med en inre dia
meter av minst 1,5 mm. De senare, som rätt nyligen 
kommit i marknaden, avse att möjliggöra skärmning 
även av kopplingstrådarna i resp. kretsar, och kunna 
i ViSR;l fall göra riktiga underverk med en instabil 
mottagare. 

I stället för kopparplåt kan även användas alu
miniumplåt, men denna bör då helst vara litet tjoc
kare. Det viktigaste är emellertid att alla skärmplä
tar orh skäI'mburkar jordas, ty eljest göra de ingen 
nytta. Detta gäller även metalltl'fidsomspinningen å 
det »skärmade» systoflexröl'et. Skärmburkarna kun
na utföras antingen sasom större 'lådor, i vilka de 
olika delarna placeras, eller i form av småburkar, 
som endast innesluta spolarna. I förra fallet bör 
man ej göra en stor låda, och avdela denna medelst 
skiljeväggar, utan varje »krets» bör få sin särskilda 
låda, alltså gallerkretsen sin och anodkretsen sin. 
De olika skärmlådorna placeras å bottenplaUan med 
luft mellan sammanstötande sidor, d. v. s. isolerade 
från varandra, och jordas därefter var för sig. Är 
bottenplattull av metall blir jordningen automatisk. 

111ottaga1'e med skärmade Sl)olat'_ 

Det »skärmade» systoflexröret kommer företrädes
vis till användning i de fall, där endast själva spo
larna äro inneslutna i skärmlådor eller: skärmburkal'. 
Detta gäller exempelvis mottagare med de kända 
spolblocken, som inrymma två frän varandra helt 
avskärmade spolsatser, avsedda för mottagare med 
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eti högfrekvenssteg. Vid användning av ett \'anligt 
rör i högfrekvenssteget, Yilket inom parentes sagt 
numera siillan förekommer, blir förstärkningen sä. 

liten, att det kan vara onödig t a tt skärma kopplings
trådarna. Men utbytes detta rör mot ett skärmgaller
rör, blir mottag-aren vanligen totalt obrukbar på 
grund av självsvängning, och det enda man kan fä 
ur den är tjut och visslingar. 

Ett praktiskt fall. 

Förf. hade helt nyligen t illfälle att undersöka en 
dylik mottagare med polblock, där det gamla hög
frekvensröret hade utbytts mot ett modernt skärm
gallerrör men för övrigt inga förändringar voro vid
t agna. Hela uppställningen av delarna var synner
ligen olämplig, i det spolblocket var monterat i ena 
iinden av mottagaren och de båda vridkondensato
rerna sida vid sida mitt på frontplattan. Resultatet 
av rörbytet var en hopplös instabilitet - endast lo
kalsäudaren kom in med gräslig distortion vid av
stämning mitt på. Efter vederbörlig avskärmning av 
de kritiska högfrekvensledningamu (utom en, som 
var omöjlig att komma åt utan sönderplockning av 
apparaten) \'ar mottagaren fullkomliat stabil, och 
återkop 1lingen fungeraue mjukt och effektivt. Gra
den av högfrekvensförst ilrkning var relativt stor, så 
att ett flertal utländska 'la tioner kunde mottagas 
med god ljudstyrka. (Högfrekvenskopplingen var 
»parallrl -feed», ej trans
formator) . 

Vilka, ledn'ingar skola 

skii')'))UJ8'I 

Slutligen gäller det 
blott att veta , vilka hög
frek vensledningar som 
iiro »krit iska». Dessa 
är o föl jan de : 1) lednin
garna fn n untennkon
takterna t ill spolbloc
ket, 2) ledningarna 
mellan högfrekvensrö
rets galler, l:a avstäm
ningskondensatorn och 
spolblocket, 3) lednin
gen mellan skärmgaller
rörets anod (toppkon
takten ) och spolbloc
ket (vid »pal'allel-feed» 
även mellan anoden och 
högfrekvensdrosseln) ,4 ) F'ig. 1. En omsorgsFullt skiil"mad europe'isk motta.gare. 

ledningarna mellan detektorns gallerkondensator, 2:a 
Hvstämningskondensatorn och spolblocket, 5) lednin
gen mellan detektorns anod ocil högfl'ekvensdrosseln 
resp. mellan detektorns anod och spolblocket samt 
mellan spolblocket och högfrekvensdrosseln, 6) alla 
ledninga r till återkopplingskondensatorn, som ej äro 
direkt anslutna till jord. 

l\Ietalltrådsomspinningen på systoflexröret jordas 
(obs. lödkontakt) . Till kopplingstråd inuti det »skär
made» systoflexröret användes tunn, blank koppar
tråd av högst 0,5 mm:s diameter. Vid tjockare tråd 
blir kapaciteten till jord alltför stor, då denna kapa
citet adderar sig till a vstämningskondensatorernas 
nollkapacitet och gör våglängdsområdet mindre. Vid 
mottagare med »trimkondensatorer» måste dessa 
minskas i motsvarande grad. Koppartråden bör ej 
sträckas inuti systoflexröret, emedan den då hela 
vägen ligger emot rörets vägg, varigenom kapaciteten 
blir större. 

Vid koppling med skärmad tråd avklippes först 
ett stycke skärmsystoflex till passande längd, varef
ter metalltrådsomspinningen fläkes upp närmast än
darna, böjes tillbaka något och surras fast med tunn 
koppartråd, så att ingen risk föreligger för kortsl ut- . 
ning mellan höljet och tråden inuti. Vid dragning a v 
ledningarna får man se till att den skärmade tråden 
ej kan komma emot några kontakter eller icke jor
dade delar i mottagaren. 

Skärmad systoflex fö
rekommer även i ett an
nat utförande, där sy
stoflexröret är lindat 
med ett smalt, förtent 
band av tunn koppar
plåt. Denna typ levere
ras ävpn med innelig
gande kopplingstråd, 
men är då uteslutande 
avsedd för skärmning 
av lågfrekvenslednin
gar. 

Denna metod för 
skärmning av högfre
kvensledningar är myc
ket enkel och bör till · 
lämpas vid alla motta
gare med högfl'ekvens
förstärkning, där ej de 
kritiska ledningarna 
hela sin längd äro in
neslutna i skärmboxar. 

i 
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Valutatilläl1l1et å radiorör borttaget. 

Frå n och med de.n 1 mars har valuta tillägget å radio
rör s lopats. Härmed gäIla alIh'"l återigen de ordinarie rör
priserna. 

Skärmade spolar och ganl1-1condellsatorer. 

F01'sne-rs Aktie bolal1, Stockholm, har för provning till 
ställt oss en gang-kondensator av märket »British Radio
phone$ samt några typer a v skärmade spola r av märket 
»CoIVerID).. »Radiophone»-kondensatorn är !mycket gediget 
konstruerad. Chassiet är utfölt i nära 2 mm tjock stål 
plå t. Lagringen av rotoraxeln är så utförd, a tt glappning 
ej kan uppkomma genom nedslitning eller på annat sät t. 
Den erforderliga friktionen i lagren bibehå lles medels t 
en fjädra nde anordning. Häri"'enom tillförsäkras alltid 
en jämn gång hos kondensatorn. 

De bå da ytterskivorna på rotorern a äro uppsli t. ade för 
möj liggörande aven noggrann justering av lwndensato
rerna inbördes vid fabrik a tionen. Avvikelsen mellan del
kondensatorerna, eller i fräga om 3- eller 4-gang mellan 
delkondensa torn nä rmast ratten och var och en a v de övriga , 
garanteras av fabr iken ej vara större än 1f2 micro-micro, 
fa rad + 1f2 %. övriga data äro: minlmumkapacitet = 26 
micro-microfarad, total variation = 500 micro-microfarad 

. och varia tion hos trimkondensatorerna = 60 micro-micro
fa rad. Kurvformen är logaritmiSk. Kontaktfjädrar för ro
torerna finnas anbragta mella n varje delkondensator för 

Grammofon 
genom 
Er radio 

Grammofontimmarna i radio äro popu
lära. Lika god musik kan Ni få ur Edra 
skivor genom att spela dem med en 
elektroliuddo'sa och Er radio som för
stärkare. Men då skall .det vara en 
Philips elektroliuddosa. 

R A D o 


att tillf örsäkra höo-gradig stabilitet i elektriskt avseende. 
Denna kondensator .illverkas som 2-, :3- och 4-gang, och 
levereras med eller utan instäUningsskala (utväxling 1: 6) 
med skalbelysning, g raderad 0---100. 

Colvern-spolarna äro av den nya, helt skärmade typen. 
Vi ha f n. tt till proven komplett spolsats fö r mottagare med 
ett högfrekvenss teg, bestående av tre på en aluminiumbotten 
i rad monterade spolar, av vilka de två första bilda ett 
bandfiIter. Spolsatsen skall avstä.mmas medelst en 3-gang
konden~ator. Spolarna äro synnerligen stabilt och ända
mal. enligt konstn1erade. 

Vi ha även emottagit ett Colvern meIIanfrekvensband
filter för superheterodyner, benämnt »Colverdyne». Kon
struk tionen är synnerligen väl ägnad för amatörbyggda 
mottagare, i det primär- och sekundtirspolarna kunna av
stämmas utifrån med tillhjälp av på sidorna av spolenhe
ten utSkjutande spakar. Vidare äro spolarna förskjutbara 
sinsemellan, så att kopplingen mellan dem och därmed band
bredden kan inställas efter behag. F'iltret är i likhet med 
öYTiga Colvern-spolar skärmat i en burk av tjock alumi
niumplåt, som jordas. 

Standardfrekvensen hos dessa bandfil ter ä r 110 kilocyc
les. Avs tämningen ä r endast j llsterbar ioom sä.da na grän
ser, att inverkan genom olikheter hos de yttre ledningska
paciteterna kan kompenseras.' 

Vi ha slutligen emottagit en potentiometer av märket 
»Colvern» på 25.000 ohm. IIfotstundselementet är tråd lindat. 
Gungen är synnerligen mjuk. Utförandet är förstklassigt. 

Akti ebolaget Trako, Stockhol1n, har för provning tillställt 
oss en S-ga ng-kondensator av märket »UtiIity». Densa mma 
utmä rker sig genom relativt små dimensioner. Konstruk
tionen ä r den för gang-kondensatorer numera allmänt ve
dertagna, med ordentligt avskärmade delkondensatorer. Den 
översända kondensatorn har typbeteckningen W :305/3 och 
kallas halvskärmad, i det endast dc f asta skivsystemen äro 
skärmade inbördes. Helskärmade typer finnas även av sam
ma märke. Chassiet är utfört i tjock aluminiumplåt. 

Kvalitet 
är 

nödvändig 
för fullgott resultat 

Vi garantera för vårt material 

Högtalare, 
dynamiska och magnetiska 

Elektriska 
grammofonmotorer 

Prahnspolar 
Torotorkondensatorer 
Smådel'ar 

Philips-, Telefunken- och Orionrör 

Hialmar Löfquists El. A.-B. 
Birger Jarlsgatan 23, Stockholm 7 
Återförsäljare o. agenter erhålla förmånliga villkor. 
Katalog mot 25 öre i frimärken. 
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Trimkondensatorerna, som äro avsedda för utjämning av 
kapaciteterna i kretsarna, så att nOllkapaciteterna hos del
kondensatorerna bli lika stora, äro försedda med små. rat
tar och kunna -allt.,>, regleras för hand. Ändskivorna hos ro
t orerna äro på va nligt säl1: upp 'li tsade och injusterade vid 
fabrikation pn, fl att kapaci teten hos delkondensa.torerna 
i alla Uigen är den 'amma, bor tset t frän en liten felprocent. 
Kurvformen hos skivorna förefa.Il r att vara närmast »square 
law», d. v. . typen med rätlinig v· glä ngdsvariation. 

Kondensatorn iir försedd med en mikroskala med ut
växling 1 : 7,5. Gradskivan är utförd i vit celluloid och gra
derad 0--180. 

Vi ha även erh[tllit en skärmad spolenhet av märket 
»Licoma», som tillsammans med den i föreg. nummer om
nämnda bandfilterenheten utgör en komplett spolsats för 
en mottagare med ett steg högfrekvensförstärkning. Vi 
ämna prova denna spolsats i kombination med den ovan 
omnämnda Utility-kondensa torn , och återkomma eventuellt 
med en kortfattad beskrivning över det praktiska utföran
det aven mottagare med dessa delar. Med »Licoma» spol
sats' fÖljer kopplings s hema med monteringsplan t natur
lig storlek till högf rekvensförstli rkarenhet med bandfilter, 
avsedd att anslutas till en normal rundradiomottagare. 

Nya li1cstrÖ'msriir. 

Philips Ra,dio AkU bolag, Stockholm, har tillställt oss 
ett nytt rör i 20-volt s likströmsserien, med mycket fina da
ta. Detta h a r typbetecknin"'en B 2038 ocb är avsett att 
ersätta det tidigare B 2024, som nu ej längre tillverkas. 
B 2038 har följande da ta : 

Inre motstånd 12.500 ohm. 
FÖrstärkn. faktor 38. 
Branthe i'\ mAlV: 
Negativ galle rsp, - P. volt. 
Normal anods tröm l) mA. 
De två 'i ta värdena gälla vid transformatorkoppling 

och anodspänning = 200 volt. Vid motståndskoppling blir 
anodströmmen mindre. Inre motståndet är något större än 
vad vi äro vana att ha vid trnnsformatorkoppling, och en 
transformator med relativt stor prirnärinduktans bör an
vändas. Detta betyder att omsättningstalet i fråga om nor
mala transforma torer ej bör överstiga 1: 3,5. Vid en trans
formator med detta omsättningstal blir förstärkningen c:a 
130 pr steg. 

Concentra, H. C. Augustin, Hälsingborg, generalrepresen
tant i Sverge för de nya högspännings-likströmsrören »Os
tar~, har för provning tills tllll t oss en sats dylika rör. 
Denna omfattar fyra mottagarrör av den ty p, som tidigare 
beskrivits i Populär Radio (nr 11 och 12, 1931 ), sam t tvenne 
likriktarrör, även dessa med indirekt uppvärmd katod och 
full nätspänning över glödtråden . De förra rören liro endast 
avsedda för likströmsmottagare, m n efter" vad vi hört från 
initierat håll komma snart sådana typer i marknaden, som 
kunna matas med växelström på glödtråden, äV€fIl 'Vid 
användning som detektor och första lågfrekvensrör. Med 
de hittills framkomna rören skulle brumning uppkomma 
vid matning med växelström på glÖdtri'tden. 

Likriktarrören äro av stort intre se, på grund av att de 
göra den eljes t brukliga nättransformatorn överflödig, åt
mins tone i vissa fal l. Exempelvis kan en enkel likriktare 
för fliltmatning a ven dynamisk högtalare ås tadkommas 
med tillhjälp a v ett dylikt rör och en blockkondensator pli 
om l ring 8 MF. Vid prov med en dynamisk högtalare av 
äldre modell med stor fliltmagnetström måste två rör pa
rallellkopplas. Resultatet var got t. Brumningen är av obe
","ärande styrka. Vid moderna h ögtalare med liten fältmag
netström räcker det med ett enda rÖ'!.· . 

In!l(;l!Iöi'sfinnan Sandblom tf .9tohne, Stockholm, general
representanter för Robert Abrallamsohn, Berlin-Steglitz, för 
i marknaden ett par olika typer a v provapparater för radio
rör och mottagare. En av dessa var omnämnd redan i nr 

Modell 75 "ADA" "Sympfiony" 
finnes för blide växelström 
och likström. Växelströms
högtalarna äro försedda med 

"kopparlikriktare. 
Utan risk för överbelastning 
idl "Symphony" tvenne 
push-pullkopplade kraftrör. 

Ojjerter å alla slag 

• • • som levande musik 
Lika klar, lika fyllig ton, som om 
orkestern vore i samma rum. 

Man kan verkligen njuta av radioprogrammen om man 
har en högtalare av den nya förstklassiga konstruktionen, 
modell 75 "ADA"" 
Alla iakttagelser, som gjorts under årens lopp, har tillvara
tagits vid tillverkningen av den nya högtalaren. 

Till såväl radiomottagare som större eller mindre fÖrstärkare 
är denna tidsenliga konstruktion lämpligast. Den reprodu
cerar såväl höga som låga toner utomordentligt naturtroget. 

GÖTEBORG 
Södra Hamngatan 23. Tel. 32552 - 32p53 

av amerikanska radioartiklar lämnas på begäran. 
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HUSBONDE~S ltf;ST RAnlO 
Endast " ngrosrörsiiljulug. 

H. S. H U T T N E R S A. - H. 
GÖTEUOJtG. Tel. Grupp 70515. 

Begär v6r kotaiog, 

• • är Eder ,RaDIO ,

modern • 

SINNRIKA, VÄL UTExPERh\lliN-

TERAI)E KONSTRUKTIONER 


med de allra senaste finess erna: au
tomatisk väglängdsomkoppling, uni
versalvägfälla, selektivitetskontroll. 
Ljltdskönhet, ettektivitet och selek· 
tivitet äro karakteristiska tör urets 
modeller. 

1932 års D U X radio 
Dux Telefon o. Radiofabriks 

A.·B., STOCKHOLM. 
Priskurant på beg-äran jämte upp· 
gift om n"rmLlst~ Du "rör"älja.re, 

Nättransformatorer för Radio och 

Elektroteknik. 


Specialih~: Onormala typer till lägsta pris och 

kort leveranstid. 


Kopparlikriktare. System och specialchassis för 

alla ändamål uppt:!1 40 amp. 


Inford ra offert. 


Elektrotekniska Verkstaden 
Åkarp 

11 och 12, 1931, av Populiir Radio. Den andra, som hel t 
nyligen kommit i marknaden, har typbeteckningen »RP2». 
Den skiljer sig från den förra typen därigenom att den 
ellllasL har ett mätinstrument, medelst vilket samtliga mä t
ningnr utföra . Den stiiller sig därigenom billigare i inköp. 
Följande rnlitomruden finnas: Växelst1'öm: 0-5 och 0-500 
volt. Li,kstrum: 0-5, 0-50, 0-500 volt, 0-50, 0-500 mA. 
Inre motst nd vid spänningsmätning 500 ohm pr yolt, även 
vid väx lstl'öm . .iJ1otståndsmiitn illg: 0-0,5 megohm. 

'Mell uenna apparat kunna ett flertal prov och miHningar 
utföra", bl. a. undersökningar nv rör för kortslutning mel
lan elektroderna, mätningar å rören under drift i mottagaren 
eller f ör s tä rka ren. undersökning uv emL sionen hos rör o.s.v. 
Appara ten kännetecknas av ett gedig·et oel! ändamål enligt
utfÖrumle. 

Ingeniul-S/,il'man Electri.c, Stockholm. Vi omnämnde i ett 
föreguelllle nummer ett högtalarsyslem av märket »Ormoml» 
och ungävo därvid detsanuna som 2-poligt. Ett misstag frän 
vår siua föreligger emellertid härvidlag, i det att systemet 
i verkligheten är 4-poligt. Misstaget var beroencle på, att 

ankaret endast pllverkas i ena riktningen av insttUlnings
anordningen, från medelläget räknat, varför det endast kan 
fås att slå i magnelpolerna i ett av ytterlägena. Detta har 
emell{:rtid ingen som hel~t inverkan på systemets funktion. 
Vid anodstriimsbelastning prOYdS villcen anslutning som ger 
biista resultat. 

Vi ha för provning emottagit en »Farrand»-högtalare (»jn
duktor-dynamisk»), en pick-up med tonarm av märket »Edi
son-Bell» samt prover av de nya grammofonnålarna »Sym
patbetic Grip». Vid förheredanrle prov med Farrand-hög
talaren erhöllo vi tillfredsställande resultat. Vi återkomma 
efter ingående provning. 

Radiokonst~ltation, Gösta Husbe/·g" Göteborg, har för prov
ning tillställt oss ett elektrOdynamiskt högtalar-chassi av det 
amerikanska märket »Ada». Högtalaren iiI' av gedigen kon
struktion och har ett tilltalande utseende. Ett flertal typer 
finnas, samtliga förseulla med inbyggd utgångstransforma
tor. 'l'alströmspolen är lågohm ig. Transformatorn kan le
vereras antingen för normala slutrör (trioder) eller för 
penthoder. I bilda fallen kan den erhållus med mittuttag 
för push-pull-koppling. Konen är tiJlverklld enligt den nya 
metoden, d.v.s. helpressad, och uppgives vara oemottaglig 
för fuktighet. 

Bygg pa 
o Boro-sätt 

Det betyder snabb upp. 
sättnjng , ypperlig, kon.
trollerad kvalitet och spa, 
rade kostnader, Beställ 
Edert hus vid vår fabrik. 
Från vår rikt illustrerade 
katalog kan N i välja dot 
ht:m, som bäst passar Eder. 
LeyC'r.lDS k.lD ske även efter 

bl!ställarens ~gn.a ritningar. 

Begär redan i dag vdr nya 
katalog - sändes gratis. 

,LANDSBRO TRÄVARUBOLAG, Landsbro 
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Tvenne hUV11dtyper finnas av denna hU"t.alare: Modell 
2:1 ~Elite» och modell 75 »Symphony». Båda kunna erb/Ula s 
f Ul' Ilkstrvm 110 och 220 volt samt för växels trUm a sam
ma spUnningar. Viixelströmstyperna äro försedda med in
byggd kopparlikriktare. 

Vi ha provat ett exemplar av modell 75 »Symphony» oell 
f unnit samma bes itta goda egenskaper. Vi återkomma efter 
m ra ingående prov i följande nummer. 

Aktiebolaget Robo, Stockholm, har . om prov tills tällt 
oss ett störningsskydd av märket »Blaupllllkt». DettrJ är 
avsett att inlwppl u - mellan nil tet och motta.:::aren fö r att 
hillllra bögfrekyen ra störningnr a tt intränga denna ,-äg. 
Stöming:> kyddct har formen nv E' 1l liten dosa, försedd med 
stickkontakter pa ena sidan oc11 hyl sor ptl den andra, så 
a tt det kan in~;ittns direkt i vllggkontakten. Mottagarens 
s tickpropp an~lutes ~edau till llylsorna. Särskild kontakt 
för jordning finue~ . 

Detaljer till »Ruropafyran 19.:12». 

Vi ha från ett flertal radiofirmor emottagit delar avsedda 
föl' 4-rörs likslrUmsmottugaren i detta nummer. Samtliga 
nedan omnällllllla delar ha vi provat i modell apparaten och 
funuit tillfredssUillande. 

Ca.ncc11 tra , H. O. .il lI{/ u.stiln, H iUM/IL!Jborg : gfrekvens
dro. ~(' l, typ D :~O (anodström) , högf rekvensdl'o sel »Vogel», 
typ I högfrekvens, dito typ III detektor. 

Elektriska Indu.~ tl·i-.ilk ti e1Jolaget, Stockhohn: Lågf rekvens
drossel, typ DF 250 (gloostriim) , dito typ D 17373 (anod 
ström) . Hö6oi'rekvensdrossel, 2. spå l: (Hl!') , dito 1 spår (de
tektor), murke »EIA». 

E/ekt,-iska Alvli('bolaqet Skand.ia,. Stocl.:ho-lrn: Lågfrekvens
drossel, typ D G (glödström) , dito typ D 10 (anodström) . 
Högfrek'l'ensdrossel, typ 4370 (I-tF). 

A I' t i cbolaget EJ"; k Su,nllber g, Si-gt-ufw: Lågfrekvellsdrossel. 
typ DF 220 (gIULl. t röm), di lo 2 X450 ohm, 17 Henry, 30 mA 
(anodström) . 

.ilktiebolaqct Svcn8ka R l .kt' ·OI71(L!J'l1 cter, Xmål: Liigfrekvens
dro~scl, 8 Henry, 180 m.\ (c'lödström), dito 20 Henry, 20 
mA, 1.000 obm (anods t röm) , R ögf rekvensdrossel, 200- 2.000 
meter (HE' och de t. ). 

11L!Jeni61's!ir1ll.an Thcl"nUL , St oc/.:holm: Li gfrekvensdrossel, 
typ 12409, dito ' typ DD 17. Högfrekvensdrossel typ G 2251 
(BF och det.). 

KATALOGE R 
Radiof'irm or. 

Concent'ra, H. C. A lI{f'U,,~ ti-ll , H iilsingborg: Radiokatalog 
1931- -1932 öyer mot ta::are, htigtala re, kraf tfUrstärkare, 
mikrofoner, llliltins trument, radiodelar etc. NJjhcte,': »Dralo
ton» grammofonlnspelningsapparat, bY'o"O'sfl tser fö!r televi
sioll.-mottagare, kvart~ - och turmalinkristaller. 

Broschyr över »Os ta n högspänningsrör. 
1ngeni.örs/irma-n E lectric. Stockholm: K a talog över hög

talare, pick-up.', gramroofonrootorer, .'Lindarkondensatol'er 
etc. Nyhet: »Euison Bell» grammofonnillar med hullare. 

Asea (All·m. Svens/w, Elektriska A.-B.), Stoc7eho/m : Kata
log över radiomateriel, omfattande mottagare, högtalare, 
pick-ups, mikrofoner, radiodelar, radiobatterier, mä.tinstru
m ent etc. 

A ktiebolaget Harald Wd.llgre·n, Göteborg: Katalog över 
radio- och anna n ma teriel. omfattande bl. a . mo ttagare, 
högtalare, pick-ups, volyml<ontroller, radiodelar, installu
tionsmateriel. Broschyrer över »Saba» mottagare, typerna 
31 och 32. 

Phi.lipB Rad/io 	 Aktiebolag, Stockholm: Rörmeddelunde 
N:o 6, betro typ B 2038. Broschyr över mottagare, radio
grammofoner, Iiögtalare, högtalarebassier, pick-ups etc. 

Svenska A/diebola,rlet Tt'ddlös T el egrafi, Stoclchovm: Ka
talog ö,ver »Telefunken» mottagare, högtalare, picl,-ups, 
kraftförs tärkare, törningsS'kydd, v:lgfällor etc. Ny lista 
ö,'er: Teleful1ke.Il-I' ill:, y. rsii 'un n 1932_ Bl' <chyt· ö,'er spe-

Teeo Eleetrie 

Modell 1932 

Nätanslutna trerörsmottagare för växel- och lik
ström. Modernaste utförande, monterade i hölje av 
polerad flammig björk. Stor fyllig ton fri från 
biliud. Omkopplingsbara för olika nätspänningar 

ZR 43/7 	 Teeo Eleetrie för växelström 
25/50 perioder och alla spän
ningar mellan 110 och 240 volt, 
med inbyggd elektromagnetisk 
högtalare Kr. 230.

ZR 43/7/1 	 Teeo Electrie för växelström 
25/50 perioder och alla spän
ningar mellan 110 och 240 volt, 
med inbyggd elektrodynamisk 
högtalare Kr. 270.

ZR 49 	 Teeo Eleetrie för likström 
110, 120 och 220 volt med elektro
magnetisk högtalare 

Kr. 190.

ZR 49/1 	 Teeo Eleetrie för likström 
110, 120 och 220 volt med elek
trodynamisk högtalare 

Kr. 230.

Infordra närmare upplysningar från 

AKTIEBOLAGET 


TURITZ & CO. 

GÖTEBOR9 


Radioav,delningen 
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ciaihögtalare av elektromagnetisk och elektrodynamisk typ, 
även i chassiform. Broschyr över lämpliga Telefunken-rör 
till olika mottagare i marknaden. Ny prislista å mottagare 
och högtalare. 

Radiol«l11sultatwn, Gösta Husberg, Göf eborf/i: Broschyr 
över »Ada» elektrodynamiska högtalare för anslutning till 
likström eller växelström. 

Jngeniörsfi1'm<l1t Sandblom If Stone, Stock,holm: Broschyr 
över universal-rörprovningsapparat, modell RP2 och RP3, 
samt "Cameo» piCk-up, modell 3. 

Aktiebolaget Trako, Stockholm: Broschyr över »Watmel» 
avstämningsspolar och bandfilter, trädlindade motstånd och 
potentiometrar, sl,ärmboxar, pick-ul}-arm etc. »Polymet» 
Engineering Manual, katalog över kondensatorer, fasta 
och variabla motstånd, spolar till transformatorer och dross
lar etc. av märke "Polymet» (Polymet Manufacturing Corp., 
New York City) . Katalog över färdiga transformatorer, 
drosslar, volymkontroller etc. av samma fabrikat. Broschy
rer över »Akra-Ohm» trådlindade precisionsmotstånd, även 
ind uktionsfria. 

Aktiebolaget Erik Sundberg, Sigtuna : Lista över Sund
bergs nättransformatorer, drosselspolar och lågfrekvens
transformatorer. Broschyr över Sundbergs ringlednings
transformatorer. 

ForsnerS Ald·iebola.g, StOCkholm: Broschyr över gang-kon
densatorer av märket »British Radiophone». 

Gramnnofonfil'nwr. 
B. a. Strandqvist, Hälsi ngbo1'g o. Stockho/tJn: Supplement 

nr 3, 1932, »Colllmbia». 
Skandina'V'is lca Odeon A.·n., StockhoZ,m: Supplement nr 5, 

1932, »Odeon» . 
Ak,tiebolaget Arto,. ilfavmö, Götebol'll & StOCkholm: Supp

lement mars-april, 1932, »Parlophon Electric». 
Slcandina'V iska Grammophon Lt.-B ., StOCkholm: Supplement 

»Ny musik mars 1932». 

SKÄRMGALLERRÖR I ÄLDRE MOTTAGARE 
(Forts . från sid. 73.) 

( ~ n batterimottagare kan man ansluta skärmgallret till ett 
llimpligt uttag på anodbatteriet och provfl sig fram till bästa 
resultat. Tillämpas' den i nr 1, 1932 ("id. 10) beskrivna 
anordning-( ~n, får man eu utmärkt ,olymkontroll. Denna 
anordning bör alltid använda vid nätmottagllre, då man 
lätt kan inreglera den gynn ammaste skilrmgallerspännin
gen. Vid nätmottagare med 1:a t uttag för skärmgallerspän 
ningen kan det ibland hända att denna ä r alltför stor, i 
vilket fa ll återkopplingen ej kan flis a tt fungera pil. grund 
aven viss dämpnlng, som fö rorsaka. av den alltf ör höga 
sltärmgallerspänningen. Även blir mottagarens selektivitet 
lidande härav. 

Det enklaste sättet rör skärmniug aven mottagare med 
skärmgallerrör är att placera en jordad metallpIiH mellan 
galler- och anodspolarna. De senare böra då placeras med 
spolaxlarna i rät vinkel mot varandra, för att den magne
tiska kopplingen mellan (lem skllll bli så. li ten som möjligt. 
Dessutom böl' man tillse, att vridkonden a torerna komma 
pa var sin sida om skärmplåten, å att ledningarna i galler
kretsen bli skilda från dem i auodkretsen. Denna enkla 
..kärmning med en enda metallplat är <lock otil lräcklig vid 
mottagare med flera än ett högfrekven t eg eller då man 
vill ha ut största möjliga förs Ui rkning ur ett enda steg. I 

Från Exp. av Populär Radio, Postbox 450, Sthlm, 

beställer under!. tidskriften för 2:dra kvartalet i93~ 
jämte l ex. av »Europakatlan». Avgiften, tillsamma~ 
kr. l :85, får uttagas mot postförskott, när kartan sändes. 

Namn: ... .... . 


Postadress: .. : . . f'.. . .. 

NordiSk Rotogravyr, 

POPULÄR RADIO 

så fall erfordras en omsorgsfull skärmning av både spolar, 
vridkondensatorer och ledningar, varjälllte skärmgallerröret 
bör vara metalliserat. I en annan artikel i detta nummer 
redogöres närmare för hur skärmningen av mottagaren ut
föres. 

4-RÖRS LIKSTRÖMSMOTTAGARE. 
(Forts. fdln sid. 83.) 

Det variabla skärmgallermotståndet R,., måste isoleras 
frän metallskärmen, om nu detta motständ användes. 

I en av figurerna visas en enkel anordning, som avser ·att 
bryta strömmen till mottagaren, så snart locket öppnas. Bil
den talar för sig själv; vi behöva endast päpeka att dubbel
ledningen T anslutes till de båda punkter i mottagaren, 
som äro märkta +220 och -220 i monteringsplanen, och 
ledningen N anslutes medelst en stickkontakt till nätet. L 
är locket på mottagarens låda. I en annan figur visas hur 
skärmplåten tillverkas. Den ovan omnämnda kompense
ringspotentiometern R, måste placeras så, att den kan reg
ledas utifrån när strömmen är sluten. 

Använd s den i schemat visade skärmgallerregleringen 
skall motstt ndet R,. inregleras sli, att mottagarens känslig
het blir god. Motståndet får dock ej vridas på fullt, d. v. s. 
till lägsta motståndsvärde. Skulle högfrekvenssteget själv
svänga, mås te man vrida tillbaka på R,., så att skärmgaller
spänning'en reduceras. 

Beträffande de använda delarna bör högfrekvensdrosseln 
HFD1 vara av god kvalitet. Vi hänvisa för övrigt till vårt 
referat av lämpliga delar under rubriken »Radioindustriens 
Nyheter». Kondensatorn C,O bör vara glimmerisolerad och 
llV hög kvalitet. 

LiMnpliga r{j-r. 
I rörtabellen äro upptagna endast de rör, som vi varit i 

tillfälle :t tt prova i modella pparaten. I detta fall förefinne:; 
en viss olikhet mellan de tre representerade fabrikaten i 
fr. g li. om rörtyper. Philips ha nämligen i dagarna ersatt det 
förs t utkomna universalröret B 2024 (förstärkningsfaktor 
24) mcd ett alldeles nytt rur, B 2038, som har förstärknings
faktor 38 och dock ej större inre motstånd än 12.500 ohm. 
Vid a nvändning av detta rör som detektor bör man se till 
ntt f t en god lågtrekvenstransformator, som ej har högre 
omsä ttningstal än 1: 3,5. Detta rör ger även som förs ta 
lägfrekvensrör större förstärkning än n 2024, som ej längre 
tillverkas. 

I fig. 5 visas en ritning till frontplattan, som använts till 
modell apparaten. Måtten iiro ej standardmått, varför i 
ruute riallis tan i stället angivits mått på en standard panel, 
4iiO X 175 X 5 mm. Av denna ~käres ett stycke 50X175 mm 
till kontaktlist, och den återstående f rontplattan får då 
dimensionerna 400 X 175 mm, d.v.s. den blir 15 = högre 
än i fig. 5. övriga mått giilla fortfarande. 

Angllende placeringen av delarna och ledningSdragningen 
framgar detta av monteringsplanen i fig. 4. Kontakterna 
å spolarna iiro märktll A, G, O och - resp. samt åter
l;:opplinggspolens kontakter med K. Pä vissa spolar är an
tenn- resp. anoclkontaktcn märkt M (mittut tag) i stället 
för A. A lägfrekvenstransformatorn är P primär- och S 
sekunclärlindningen. 

Yiircl et fl mots tiindet R., är angivet till 780--Rd ohm, 
varvid Rd iiI' Dlotstfwdet i drosseln LFD2. Är detta exem
pelvis 100 ohm bör silledes R. vara = 680 ohm. 

Magnetspolar 
för hörtelefoner och högtalare 

i alla dimensioner och ohm.tal 

ERIC BERGQVIST - MOTALA 

Stockholm 1932.. 
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III POP LÄR R ADIO 

PRISSANKNING 


Till följd av förmånliga inköp se 

VI oss trots högre tullavgifter nu 

i stånd att sänka priset på en stor 

del varor till samma eller lägre nivå 

än före valutakrisen. K vali teten bi. 

behålles genomgående oförändrad 

och då vi invänta en del nyheter, 

ku nna vi erbjuda ett rikhaltigt urval. 

Aktiebolaget Ingeniörsfirman 

THERMA 
S T o C K H o L M, Kungsgatan 30 
(N o rr a K u n g S t o r n et) T e 1. : N. 311 45 (v ä x e l) 

SUNDBERGS 

Transformatorer och Drosslar 

öka driftsäkerheten 

De äro speciallindade enligt ny, patentsökt metod, 

äro vacuumimpregnerade - enda sättet att uppnå 

en fullt betryggande isolation och ett effektivt 

skydd mot fukt samt äro godkända av Elektrici 

tetsverket. 

Varje transformator provas under 3 min. med 

tredubbla driftspänningen. 

Stort antal standardtyper - varje önskad specialtyp, 

även för andra ändamål än radio. 


Ringledningstransforma torer 
absolut kortslutningssakra, .;; ofarliga för barn och 
därför lämpliga även för el ektriska leksaker o . d ., 
monteras endast genom instickning i väggkontakt , 
billiga i drift och inköp. 

Aktiebol. Erik Sundberg 
SIGTUNA - Tel. Sigtuna 2 

LlKSTROM : 

NÄTANODEKA 

för alla spän ningar och sirömarler 

A llt material försett med VOV l- märke och 
i ä varenssta m melse med de nna fö rani ngs 
fö res~dft e r. 2: är~ sk rift lig f ilb riksga r anti. 

T yp F avorit 40 mA . R M . 19.50 
T yp G L 50 mA • • . . • RM . 2g . 

VÄX ELST RÖM : 	 Typ T r ium pn [ör 1- 3 r ö r inkl. rör R M. 29 .5 0 
Typ K W 4 0 m A 1-4 rö r inkl. r ör RM . 39 .50 
T yo Un iveraal40 mA 1. 6 rör Inkl. rör R M. 49 .50 

EKA-NÄT ANOD E. KLICHE 
a.plin N 65. Milllepslp.s se 95. B egår prospekt 

IlIr De'ek'ormoUagare , IGr Skl.rmgaller-bGglrek veos, deleklor och penlhod,SPOLAR IGr Dera slegll hGglrekveo8 och bandQUeringAngskre.s. DIagram medlGller. 

Med illbngd r; . psl.d l\.psLJ, med I I
Spott J'per Normal Ul .m om"·oppl..l"~ 	 inbyggd omkcpp/.1Uomkopp / ' . I 	 I 

DeJekJorspole . .. -
SkärmgaUerspolar. 
Anlenn .. .. . 
Anod . .. .. 

H.f. TransformaJorer 
Anlenn . .. . . . 
Anod . . ... 

Bandfillerspolar . . . 

D 5.

ASG 4.25 

PSG 4.25
- - .. 

AT 6.
PT 6.

2XPSO 8.50 

9.75o DO -

ASGO 9.
9. PSGO -

ATO 10.
PTO 10. 

2x pSOO 118. 

-

ID 9.-- .- 

IASG 8.25 
lPSG 8.25 

lAT 10. 
lPT 10. 

2XIPSG 17.50 

IDO 13.75 

I 


lASOO 13. 
IPSGO 13.

lATO 14. 
!PTO 14. 

2x IPSGO 26. 
V. P RAHN - Teglgaardss'raede 4, Köpenhamn 

http:omkcpp/.1U
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A TA 

POPULÄR RADIOS STATIONSKARTA 


är under utarbetande och föreligger färdig omkring den 

1 APRI L 


Kartan utföres med 5-färgers offset-tryck i 

format 62 x 83 cm och upptager alla euro

peiska rundradiostationer med uppgift om 

deras styrka och våglängd m. m. Den tryckes 

på tjockt, hållfast papper och är avsedd 

som väggkarta; men den kan även på ett 

praktiskt sätt vikas ihop som en kartbok. 

PRIS KR. 1:25 

OBS.! 1932 års prenumeranter erhålla kartan i likhet med OBS.! 


Radiohandboken 1932 för 


endast 35 öre 

Är Ni ännu ej prenumerant på Populär Radio så anmäl Eder för 2:0 kvartalet. Prenumerations
pris för 3 månader Kr. 1: 50 - tiilsammans med kartan Kr. 1: 85. Inbetala avgiften med detta 
nummer bifogade postgiroblankett så sändes Eder ett ex. av »Europakartan» så sno rt densa mma 
föreligger färdig (omkring l april). Avgiften uttages även mot postförskott. Insänd kupon gen på 
sida 96. (Skri v namn och ad ress tyd ligt. ) Beställningarna expedieras i den ordning de inkomma. 

No r di s k Rotogr a v y r , Sto c kh o lm 1 9 32. 


