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POPULÄR RADIO 

Nöiet av 
Eder stuga 
på landet 	 blir större genom en radioapparat. Den bästa 

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

KLLESENS 
RADIOBATTERIER 
VÄ RLDENS BÄSTA 

Enorm succes 
har den nya 
HEGRA MAGN. 
DYNAMIK gjort 

De ledande in ~ och utländ~ 
ska rad iotidskrifterna ha gi< 

Apparatbygg are 
kunna erhålla b y g g s a t s e r till varje 
önskad apparattyp med pa t entlicens 
från Sverges äl ds ta r ad iot e lefon f a br ik. 

Jn s:ind material pec ifi k:lIi o n elle r kopp l ings~ hc- ma 
samt u ppgift um .Jnt.l le t önsk..Je bY.l:gs.lhc r :l, ,) ~ .ä n · 
"b vi omedd h.ut offert inkl ll der.oln~le p,1tt' ntli cen s, 

Prislista n :r 12 J'n~J ~.äso ng n)'h e t ~rnJ och Elt\:s 
beprö\' Jd e 1l1.1teriJlspe-c ifikolti one r sänJu mot po rto 
15 ö re (i frirn.) EI.'\ :s R.,d ioh ., " dbo k för 'pp.lr.1! ' 
Iw gg.He (4 ode utvi J g.lde upp!. 1(32) innehåller , llt 
:'IV vik t om r.'\diotcori, b ild radio, tele vision , beräb 
ni ng o~h bedömn ing ..IV radiorn.1t t r iel. beskr ivning på 
ert .ln tal u hr,lmo<.Je rn ,l r.lClioJpp.lr~Jter . rn ont~r in.t:; s '" 
och fcl·Ö k ni ngs.mvisn ing:u· etc . Pris 90 öre. 

Agenter antagas. Begär agentvill ko r. 

Elekt.'iska Industri-Aktiebolaget 
Bo x 60 74 T. S t o c k h o l m 6. 

vit den ett enastående erkännande. Den mest full < 
ändade ersättningen för en dynamisk högtaLue. 

HEGRA MAGN. DYNAMIK ar högtala< 
ren so m Ni förr eller senare komm er att köpa. 

Pris med 30 cm. chassi Kr. 25:
» » 22 ); » » 23:50 

En bart system . " 14: 50 

Vi föra samtliga delar till den idetla Il:r be= 
skrivna revolutionerande matlagaren Autotone. 

Firma AUG. JANSSON 
Radioavd. SUNDBYBERG Tel. 1359 

KJ.t.llog sändes mot 25 öre i frimärken . Aterförsäfja re 
och. ;tgen te.r .1 ntag.ls. 
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http:omeddh.ut
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2J5, 1/4 år kr. 1050. Ut k ommer den 15,9 var je m6nod. 

FRÅN REDAKTIONEN 

AUTOTONE 
den nya mottagaren med ultra selektiva avs tämnI ngskret 
sa r och tonkorrektion VU IlIgfrekvcnss lda n bes krives i 
detta nummer . Denna motta ga re är s peciellt lum pad för 
de nu r>l.d a nde rundradioförhå ll tlnden a. med mycket tält 
liggande stationer och dii rav up pkom nu öm ses id iga stö r 
ni ngar lJl e llan dessa. »Auto to ne» eliminerar de. a stär
ni ngar I h ögre grad lin a ndra mot tagare, möjligen med 
undantag föl' den av engel s mannen .r. Jlobinson u pp
funna . Stenode Radiostat», tidigare bes kriven i Populär
Radio och som kanske nitr u lJ t kom mer omkring ä r precis 
samma sal< 80m »Auto tone )). För övrigt kommer nu i 
))Wl reless World» en ny mo t taga re med tonkorrektion -
en superheterod y n - och I inledningen till denna be
skrivning nämnes, att motta ga r en I fr, ga har ton kor 
r el, tion enli gt »Stenode»-p rlncipen. 

Bland övriga a rt ik la r i detta nummer märkes en om 
grammofo na nslutni ng till ra diomottagnrCLl , vari omtalas 
hur pick-up'en i 'o le ras från nätet vid liks t röms motta
gare. En ann a n artikel beskriver en utgån gskoppling
fö r penthod-s lutrör, som ger bättre resultat lin den VaIl
liga ltOpplin gen. 

Den i f öregående nummer omtalade E u r o p a k U 1'
t a n, Popu lär R adios stationsknrta, är nu fär dig och kan 
crhll llas i all a boklå do r och de fles ta tldskri ftsa ffärer. 
Ka r ta n , som ä r tryckt i 5 fä rger s offsett är i format 
63X85 cm och uppt.ager alla europeiSka rundradios ta tio
ner , dera s namn, läge ocll förbi ndel c r na dem eme.I lan. 
En överskå dlig och u tförli g tabell uppta ger s tatio nernas 
namn i bokstavsordning, vö,g längds och frekven s npp 
gifter samt s tyrkorna. I ta bellen fi nnes även plats för 
ev. ä nd ri nga r beträffande dessa uppg ifter , som meddelas 
r egelbundet i Populär Radios vrtgläng dstabclle r. Vi hop
PU 8 a tt denna karta s kall ti ll ta la all a vä ra läsa re och 
även bli till verklig n ytta , och be vi att för rekvisition di
rekt fr fi n var expedi tion få hänvisa till med detta num
mer bifogad pos tgirOblan kett. Dcnna, som gUlIcr rekvi s i
tion av l ex., skall el} das t för ses med E dert namn och 
Eder ad ress och in lämnas jämte avgiften , kr. 1: 25 fö r 
k" r tan och 5 ör.e fö r por to, p it närmaste postan.talt. 

. Populär Radio_ 

EFTERTRYCK AV A RTIKLAR HELT ELLER DEL VIS UTAN ANGIVANDE AV KALL AN FÖRBJUDET 

Typ R K 544 D. 
med inbyggd dyna
misk högtalare. 

Är Ni 
musikalisk? RADIO 4GeDHOEWE 
Då kommer Loewes senaste apparattyp, på grund av Sin fulländade återgivning, att 
skänka Eder högtidsstunder. • Försäljes genom de auktoriserade radiohandlarna. 
• Begär demonstration å vårt kontor eller vi uppgiva för Eder inköpskällor, som 

stå till Edert förfogande med 0 11 0 upplysningar. 

LOEWE RADIO A.-B. Igeldamsgatan 22 
Telefon: K. 7670 
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TOROTOR flerdubbla kondensatorer nu marknaden 

Typ 3 LHFN , 3 kondensatorer till höge r med front ratt, normal 
T yp 3 LH Fl, 3 kondensatorer till höger med frontratt, iso!. rotor 
Typ 2 LVFN, 2 kondensatorer till vänster med frontratt, normal 
Typ 2 LVF I, 2 ko ndensatorer till vänster med frontratt, iso!. rotor 
Typ 3 LHSN, 3 kondensatorer till höge r med sidoratt, normal 
Typ 2 L H SI , 2 kondensato re r till höger med sidoratt, iso!. rotor 

Generalagent: Max Johnsen &. Co. A.;B., Regeringsgatan 20, Stockholm. Telefon 18169. 

Har Ni 
elektrodynamisk 
högtalare? 
® 

Vet Ni att dessa hög 


talare tack vare sina pre


stationer slagit ut alla 


andra konstruktioner när det gällt kvalitet och 


kraftigt ljud? Tack vare storfabrikation ha nu 


prisen kunnat sänkas till hälften mot tidigare. 


Vi föra alla ledande fabrikat. Priser från 45:-

Tillsk riv oss och angiv mottagarens fabrikat 

Hialmar Löfquists El. A.-B. 
Birger Jarlsgatan 23 Stockholm 7 


Återförsä liare och agenter erhålla förmånliga villkor 

Katalog mot 25 öre i frimärken 


Den 
rätta! 

B & o Transformatorn 
Det är ay s tOl' betydelse [ör :"tte rgi vn ingens 
kvali tet och sty rl,a, att Ni aD\'ä nder den riitta 
L. D', -transforrnatorn i Eder mottagare. Vå r 
broschyr om tran sCo rma to rer lJör ya ra Eder 
till n ytt a vid va let av t yp och fa brikat. 

Niir ~ i liist den, s kall NI fö rst " a tt 

B & O ä .. den rätta! 
Vi Il }; i ha n Idell lrnotta l':a r e , s il i)yg"g den med 
B & O raclioclelar. Begär B & O ra clioartiklar 

ho. Eder handlan de. 

BANG & OLUFSEN A/S 

STRUER 
1'd . S laL 6 

KÖPENHAMN 
To ldbod" . j 14 T<"I . R395 ~ 
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Amatörtelevision 
Med en välkonstruerad televisionsmottagare är det möjligt att i Sverge taga in utsänd

ningarna från Königswusterhausen med gott resultat. Ingenjör Sture Nyman i Kristianstad 

berättar här nedan om sina experiment och de resultat han uppnått. 

A tt knnna bl icka i fjäITan bar i alla tide.r 
vnit människans önskan. Legender be 
rätta oss hur charlataner och fjärl'sM
dare suttit framför en glaskula och för

sökt med mer eller mimlre magiska medel att i denna 
upptäcka bilder, som avspegla händelser, som för
siggå mänga mil därifrån. Först i värt iidsskede, då 
uppfinningar i potensartacl följd avlö t varandra, ha 
geniala hjärnor med elektricitetens hjälp lyckat~ 
framskapa appal'uter för fjärrsldlde ri. 

Den som sysslat något med television vet, vilken 
oerhörd tjusning som ligger i att l,unna se det man 
plockar in från etcrhavet. En »televi:>ionär» måste 
vara i besittning av ti''tlamod och energi, annars kom

Ingenjör S ture Nyman vid sin t elev isions11I,() ttagare. 
mer han ej till något resultat. Försökssändarna ar

beta ännu endast nflgra timmar i veckan, och man att alla detaljer .så mycket
min egen konstruktion, s1'1 

får taga vara pä minuterna för att kunna kontrol
 som möjligt anpassa sig till varandr a. 

lera sin mottagare. 
 ~Yipko\V'skivan :m1'1 ' te vara et t precisionsarbete; 

Eftersom materielen till en tel visionsmottagare den jag använder har 60 kvadratiska hål med 1 mm :s 
knappast ännu är riJ,tig t utexperimenterad och där sida. Den bör vidare vara pressad så att den ej ving 
för svåråtkomlig j handeln, är det ej så enkelt att lar allt för mycket vid I'otation. *) 

med f. n. t ill buds stäende medel få fram en fullt 
 Av glimlampor finnas ej molnga att välj a på . Glim
tillfredsställande mottagning. Det har emellertid lyc lampan arbet ar praktiskt taget utan röghet. Över 
kats mig att uppnå ett förbluffande gott resultat 100.000 spänningsväxlingar pr sekund kunna oms~lt-
ifråga om tydlighet och skärpa. En bidragande orsak 
till 	min framgång är den omständigheten , att jag lå *) Vid användning av »håI k iva» a v mycket tunn alumi

niumplåt pla nas denna vid r ota tionen ut på grund av cen
tit specialtillverka flera av apparatens delar efter trifugalkraften. - Red:s anm. 
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Utlandsmottag 
• 

Några synpunkter på mottagningen av utländska rundradiostationer. I staden och på lands

bygden äro mottagningsförhållandena helt olika, undantag finnas dock från denna regel. 

V 
arje radiolyssnare har väl sin egen' me
ning om utlandsmottagningen. Antingen 
sitter han med en enkel kristall- eller ut
präglad lokalmottagare och avlyssnar det 

lokala programmet och anser att utlandet ej är värt 
ett försök en gång, eller också har han lagt sig till 
med en hypermodern distansmottagare, som möjlig
gör för honom att vandra runt i etern efter behag. 
Den förstnämnde lyssnaren bor förmodligen mitt 
inne i en st orstad, den sistnämnde åtminstone i någon 
förstad eller kanske ute på rena, rama landsbygden. 

Begreppen om möjligheterna för utlandsmottag
ning variera likaså sta~kt. Förf. har t . ex. en gång 
föl' alla fått för sig, att ute på landet en återkopplad 
tvårörsmottagare med en god utomhusantenn är allt 
som behöves för avlyssnande av de europeiska stor
stationerna på högtalare, medan däremot inne i stä

tas i ljusvibrationer. På grund av denna egenslmp 
lämpar sig glimlampan t ill televi ionsförsök. 

Synkroniseringen är säkerligen det största pro
blemet. 

Har man växelström på nätet är synkronise

50 

40 

a.. 30 
:::< 

:::< 20 

10 

/ 
/ 
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I 
/ 
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I , 

170 190 210 230 
vo L T 

JCara ldär-i.st i k tör tel ev i s.ions-glimlampa m ed, y tkatod. Z är 
arbet spunkten. LC1I1npan kan " styras ut» ända tiU punkten L . 

derna en trerörsmottagare med högirekvensförstärl{
ning är det minsta man får tänka sig. Detta betyder 
dock ingalunda att man lmn garantera god utIands
mottagning, allra minst inne i en storstad, utan ve
derbörande får ta mottagningsförhållandena sådana 
de äro. 

Ytterligheterna beröra varandra. 

Ibland lmnna ytterligheterna beröra varandra, så
som här skall berättas. Det gäller en mindre sky
skrapa i en av Stockholms utlmnter. Mottagaren har 
två rör och går på växelström. Antennen är en inom
husdito på något tiotal meter, en smula fritt upp· 
hängd. lVIottagningsplatsen är belägen i en av »skra· 
pans» övre våningar. Resultatet är glänsande; ett 
tiotal av de europeiska storstationerna på högtalare, 
sedan Spånga slutat. En vågfälla gör god nytta dess-

l'ingen relativt lätt, men vid likström ställer den 
~ig svårare. Drivmotorns varvtal varierar här täm
ligen starkt, varför man måste använda sig aven 
automatisk eller för hand reglerbar bromsinrättning. 
En anordning för fasförskjutning är också nödvän
dig, om man ej ideligen vill »skena» motorn och 
synkronisera på nyt.t. Ett tryck på en hävarm och 
bilden ligger i rätt fas. 

Kontrollinstrumenten äro monterade på tn panel 
på apparatens framsida. Dessa äro till god hjälp vid 
inställning av motorns hastighet eller glimlampans 
ljusstyrka, varvid man kan reglera bildens skugg
effekter. Huruvida detta system med nipkowskivan 
blir framtidens är ej lätt att säga. Kanske komma 
spegeltrumman eller spegelhjulet att undantränga 
den. Med de senare kan man projiciera bilden på en 
sl{ärm. E n framtida radio-televisionsapparat kombi
nerad med grammofon, där man samtidigt ser och 
hör en sångare eller orkester, ligger inom möjlig
heter-nas gränser. En skiva skulle då kunna spelas in 
med televisionssignalerna, varefter den via radioap
paraten sImlle återgivas av televisionsapparaten. I 
alla fall har man kommit ett bra stycke närmare må
let, och kanske är den tid ej allt för långt avlägsen, 
(lå en televisor liksom nu en radio är installerad i 
varje hem. 
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lingarna som uppkomma vid sö
kandet l'un t kalan . töra andra 
utlandslys nare, då de kanske 
som bäst si tta och avnjuta ut
sändningen från en viss st ation. 
Nej, det enda rätta är att ka li
brera mottagaren . Detta är ej 
alls så svårt, det enda man h ar 
att göra är att anteclma gradta· 
len på alla stationer, som höra 
bra förs ta g ngen man tar in 
stationerna med visslingar. 
Eventuellt upprepar man pro
ceduren en < Dnan kväll för att 
vara säker på att få med alla 
stationer, som det är värt att 
lyssna på. De svagaste stationer
na lå tel' man vara i fred. Man 
behöver ej nödvändigtvis för ta 
gången veta de olika stationer
nas namn j alltid får man vid nå· 

Den av Populär RaIMo täqivna »Radiohand1Joken» är tin sto'r hjälp vid i dentitie got senare tillfälle höra hallå
rin,gen av !~tlandsstatione'rna. 

mannen nämna det. 

förinnan. - Man lyssnar ju även på lokalprogram· 
met, varvid återkopplingen vrides ned på· noll. Rätt 
"ad det är brakar det löst. Det är som att stil intill 
cn kulspruta i aktion. Varje spår av det kraftiga 10
kalprogrammet försvinner i detta tordön, Enda ut· 
vägen är att stänga av mottagaren. 

Vederbörande ha ännu ej funnit stöi·nillgskällan. 
De ha gått miste om månget fint program på detta 
sätt. Men de ha ju utlandet som , ersättning - då 
störuingskällan vilar. 

Kalibrera mottaga1'en! 

Om vi nu förutsätta att det finnes en mottagare, 
som är tillräckligt känslig för att plocka in en del 
utlandsstationer, och att mottagningRförhållandena 
på platsen äro lämpliga, hur tillgår då i allmänhet 
själva mottagningen? J o, vederbörande vrider på en 
ratt - intet höres. Då vrider han litet på en annan 
ratt, och vips blir det et t väldigt visslande i högtala· 
ren, då han åter vrider runt den första ratten. (Dessa 
båda rattar representera avstämning resp. återkopp
ling.) Så stannar han på någon vissling, som han 
tycker låter stark och bra, minskar litet på ratt num
mer två, och ett radioprogram trillar in -- vilket vet 
han ej. Programmet passar kanske ej, och så »visslar» 
han på en annan sta t ion o. s. v. 

Ett dylikt föga planmässigt söhnc1e efter lämpligt 
program hedrar ej en verldig lltlandslyssnare. Viss· 

Vilken ratt kalibreras 't 

Man måst e först ha klart för sig vilken ratt som 
är avstämning (stationsratt) och vilken som är åter· 
koppling (»vo)ym»). Endast stationsratten behöver 
kalibreras. Den enklaste kalibreringstabellen utgöres 
aven papperslapp, på vilken antecknats några olika 
siffror, motsvarande gradtalen (0-100 eller 0-180) 
p l1 stat ionsratten. Har man lyckats uppfatta namnet 
på någon av stationerna, står dett a mitt för resp. 
siffra på papperslappen. 

Nästa gång det gäller att höra en bra utlandssta· 
tion (man kan ju göra olika tecken intill siffrorna för 
att ange ljudstyrkan), ställer man in stationsratten 
på det önskade gradtalet och ökar därpå långsamt 
återlwpplingen, till dess ljudstyrkan blir tillräckligt 
stor. Man behöver då ej för orsaka vissling på statio· 
nen. 

Nu fiir man tänka på en sak, nämligen att alltid 
använda ett och samma antennut tag, ty eljest gäll r 
vanligen ej kalibreringen. Vi tänka här närmast på 
mottagare med detektor och Higfrekvensförstärkning. 
Vid mottagare med högfrekven förstärkning och två 
avstämningsrattar är det ratten som hör till skärm
gallerrörets anodkrets (ev. det kt oens gallerkrets ), 
som skall kalibreras. Den andra inregleras sedan för 
största ljudstyrl<a. Har en dylik mottagare en dub 
belkondensator med korrigering på ena statorn, bör 
den »korrigerade» delkondensatoen användas för av

( Forts, åsido 127) 
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Fiärrmanövrering medelst radio 

Att manövrera båtar och flygmaskiner på avstånd är numera möjl igt tack vare radion 

an~{ell att kunna manövrera fartyg, flJgma

T skmer etc. med tillhjälp av trådlösa signa
ler är ej ny. S dan radiotelegrafiens barn· 
dom ha uppfinnare varit sysselsatta med 

att söka lösa detta problem, och många experiment 
ha utförts i denna riktning. 

R.edan 1925 tyckes man ha uppnå.tt goda resultat 
vid i stor skala utförda försök i E ngland. Senare 
hade man till förfogande det utrangerade slagskep
pet · »Centurion», vilket man . lyckades manövrera 
mycket tillfredsställande på relativt stort avstånd 
medelst trådlösa signaler. 

För att klargöra på vad sätt detta är möjligt 
skola vi göra en jämförelse med ett bemannat och 
på vanligt sätt manövrerat fartyg . Detta mottager 
på trådlös väg meddelanden om po 'itionen. från de 
fasta landstationerna. Dessa uppgifter vidarebeford
ras till kaptenen, som med tillhjälp av sitt man
skap dirigerar maskineri, roder o. s. v. Vid fjärr
manövrering a v fartyget inställes radiomottagaren 
från början på en bestämd våglängd. De inkomman
de Rignalerna få påverka reläer, som i sin tur sluta 
strömmarna till de elektriska maskiner, som ombe

'lyra omläggning av rodret, stoppande och igång
sättande av maskineriet o. s. v. Naturlig tvis erfordras 
ett flertal reläer, vilka måste vara så konstruerade, 
att de vart och ett påverkas endast aven viss be
stämd signal. För omläg'gning av rodret till babord 
erfordras alltså att radio s~i.ndaren i land eller på 
det fartyg, från vilket det obemaunade manövreras, 
utsänder en förutbestämd signal, bestående aven 
viss kombination av »punkter» eller »streck». För 
denna signal kommer enda t tt r elä på fartyget att 
reagera, nämligen det som har med rodrets omlägg
ning till babord att göra. 

Eldningen lunder pannorna på det radiostyrda 
fartyget kan under lång tid försiggå fullt automa
tiskt, varför det blir möjligt att ganska långa sträc
kor manövrera fartyget från exempelvis en flyg
maskin som åtföljer detsamma högt uppe i luften. 

Det är inte bara obemannade fartyg som kunna 
manövreras trådlöst, utan även flygmaskiner, auto
mobiler och andra fortskaffningsmedel. 

Emellertid finnes det en annan form för trådlös 

Bilden v isar jörarplat .•en i en flygmaskin, · som 
am;lindes tör att P(t trådlös väg, s.tY1'a en an
Han maskin, D en senare startas oeh tages. upp 
i lutten aven lJi/ot, som där'eftel' hoppar 1~t 
mcd fallskärm, och maslcinen manövreras se
dan utesl 'l~tande på tnldlös väg från den m ed

följande kontl·oUrnaskinen . 

nu\igering av luftfartyg, som redan fått mycket stor 
betydelse. Det gäller de fasta luftrouterna, där pi
lotp,n Uven under dimma måste kunna manövrera 
så, att han landar på flygfältet . Genom anläggande 
a v »radiofyrar» på land och motsvarande registre
ringsappal'atur ombord på flygmaskinen gör man 
det möjligt för honom att hålla den rätta kursen. Så 
snart maskinen faller ur kursen tillkännages detta 
av instrument på registreringsapparaten, och piloten 
ser även åt vilken sida han fallit av. 

Denna metod bar funnit stor användning i Ame
rika, där mycket långa flygrouter förekomma . Det 
är lätt att inse, att n dylik säkerhetsä.tgärd är av 
den allra största betydelse för luftfarten, och man 
arbetar ständigt på att utveckla nya metoder, som 
i fråga om driftsäkerhet ej skola lämna något övrigt 
att önska. 

http:uppn�.tt
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B.T. H. 
Marknadens 

bästa P ick-up 
To n.l rmsmodel1 med stöd , fö r korrekt ndlfo ring . 
G enom en i tonar men insa tt fi:ider erh å lles ett 
l..\ gt nå ltryck. Minsta ski vs lit n ing . 

Pris fö rni ckl ad Kr. 58.-

Gramm ofon moJ cll med fyra fattninga r fö r mo otage 
ps. d c flesta s lag .a v tonarm a r. 

Pris förn ick l.,d Kr. 3,. 

Bala nst r.lt magne ts ystcm - med ll1 .tg ne t a v orima 
koboltst.H, och e t t mycket lättrörlig t

J
' an ka; e av 

sm ~l dimen sioner. A vgiven spänning 0 ,5 - 1 V ; 
å te rgivningen i dd närm~l st e jämn mell an 70 och 
4500 Hertz. 

A.-B. Ingeniörs6rman T R'E R M A 
Kungsg. 30, N. Kungstornet, Sthlm. 
Tel . N. 311 ~5 ( väx el). Telegr.•adr. Radioth erma 

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. 


Likriktare för nätmottagare 
avsedd att möj liggöra drift av li kströmsmottagare 
på växelströmsnätet. Om kopplingsbar för olika. be , 
lastningar, användbar för 110, 127 och 220 volt 
växelström, 50 per. 

Aktiebol. Erik Sundberg 
SIGTUNA - Tel. Sigtuna 2 

Kniv~karpt 
och störnIngsfritt 
framträda s tationer~ 
na i Eder mottagare 
om Ni moderniserar 

samt 
med 

den med 
en 

LICOMA 
ba nd filt er Kr. 22:

UTILITY 

kond ensator , 2 gang , 
Kr. .. ... 21:50 

varigenom Ni erhåller ett frekvensband av 9 KHz, 
som utesluter störningar från närliggandel",sändare. 

Den moderna högtalar= 
topprestationteknikens 

REGRA A 12 
med patenterad , hel , 
pressad kon och 
andra förbättringar 
aterger utsändning, 
en i högsta fullä nd, 
ning .. Kr. 49:

SE! H ÖR! 
KÖP DEN! 

Andra hjälpmedel till förbättrad m ottagning: 

SOLUDRi\ fil terantenntråd för inom, och utom, 
husanläggning, per meter. .... .... . . Kr. 0:55 
SOLUDR.<\ avskärmade systoflex per meter » 0:"5 

OBS.! "i\utotone,,:moUagarens "Utility" kon: 
densatorsatser just inkomna. 

B egå'r prospekt ! 

AKTIEBOLAGET TRAKO 
Radioavdelningen, Regeringsgatan 40, Stockholm 

http:Balanstr.lt
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Med en god 

PICK-UP 
(Elektroljuddosa) 

framtrollar Ni verkligt först

klassig musik ur Eder gram

mofon. Även något slitna 

skivor giva bättre ljud. 


Grammofonen kan vara av enklaste 

och billigaste slag. 


Pick-ups med kvalitet från 15:
Grammofoner från . .... 35:

Till sk riv oss Edra önskem61 s6 läm na vi ett förslag 

Hialmar Löfquists El. A.-B. 
Birger Jarlsgatan 23, Stockholm 7 
Återförsäliare o . agenter erh611a förm6nliga vill kor 

Katalog mot 25 Öre i frimärken 


• • • 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 högtal are av den nya förstklassiga konstruktionen, 
mod ell 75 "ADA". 

Alla iakttagelser, som gjorts und er 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 utom ordentligt naturtroge t.aj)) .
Gen.,",gen' tö, Sk,ndin"ie~; 

Mode1l75 ADA" "Symphony· 

finnes för både växelström 

och likström. Växelströms

högtalarna äro försedda med 
 a~loLonsulfahonkopparlikriktare. 

Utan risk för överbelastning GÖTEBORG 

tål "Symphony " tvenne 


Södra Hamngatan 23. Tel. 32552 • 32553push -pullkopplade . kraftrör. 

Off erter å alla slag av amerikanska radioartiklar lämnas på begäran. 

EDISON-BELL 
pick-up, marknadens förnämsta 

kr. 27:
med arm 

kr. 40:

Rekvirera 
broschyr 

Ingeniörsfirman ELECTRIC 
Stadsgården 22 Avd,. P Stockholm 
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G alnlDolonan~1 tning 


D 
å man ämnar förse sin mottagare med 
»grammofonanslutning», har man först 
två saker att ta hänsyn till. Den första 
är frågan huruvida mottagaren kan lämna 

tillräcklig förstärkning, så att man kan fii något 
så när god ljudstyrka i högtalaren (d. v. s. man kan 
ju aldrig fii mera än slutröret orkar med) och den 
andra är att man får lov att anordna niigot slags 
volymkontroll. Den senare har främst till ändamål 
att möjliggöra en nedskärning av den från pick-up'en 
avgivna signalspänningen, i avsikt att undvika över
belastning av förstärkaren. Vi hänvisa för övrigt till 
en artikel i marsnumret av Populär Hadio, benämnd 
»En kombinerad ton- och volymkontroll». 

Anslutning till batterimottagare. 

I fig. 1 visas i princip huru pick-up'en inkopplas 
till första röret i en liigfrekvensförstärkare, som i 
detta fall antages helt matad frän batterier. Den ena 
ledningen från pick-up'en kopplas till rörets styrgal
ler och den andra genom ett litet gallerbatteri på 3 
:l 4,5 volt ti1l1ninus glödtråd. Gallerbatteriets pluspol 
förenas med minus glödtråd, så att gallret får en 
negativ spänning (»gallerför pänning») av 3 a 4,5 
volt; Detta gäller dii röret har en transformator i 
anodkretsen. Vid motståndskoppling, d. v. s. då röret 
har ett motstånd i anodkretsen, räcker det med en 
gallerspänning av - 1,5 volt. 

Är röret kopplat genom en liigfrekvenstransforma
tor till nästa rör, erfordras i allmänhet endast två 
rör i förstärkaren, d. v. s. det i fig. 1 visade samt 
slutröret. Är första röret däremot motstiindskopplat, 
erfordras ytterligare två rör, därav ännu ett mot

till Dlottaga -en 


Nästan vi.lken mottagare som helst kan 

användas såsom grammofonförstärkare. 

I nedanstående artikel omtalas hur en 

pick-up inkopplas i olika fall. 

stiindskopplat samt slutröret. Förstärkaren får dii 
sammanlagt tre rör. 

I fig. 1 är ej visad någon volymkontroll, men en 
sådan är alltid önskvärd och för det mesta absolut 
nödvändig. 

Llnslutning till likströmsmottagare. 

Vid anordnande av grammofonanslutning pii lik
strömsmottagare miiste man tillse att pick-up'en 
blir ordentligt avskild friin nätspänningen. Detta 
är numera piibjudet enligt lag. 

I fig. 2 visas en metod att isolera pick-up'en friin 
nätet, nämligen medelst en transformator. Denna 
metod bör egentligen endast tillgripas i nödfall, 

Fig. 1. Principschema Nr anslutning av gTfumrnoton-pick-up 
till tÖl·sl>drkarröT. Hdr avses en batterimottagare. 
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emedan transformatol'li alltid kan medföra allvarlig 
distortion hos det återgivna ljudet. Föl' övrigt kan 
('Il vanlig Hlgfreln'enstl'ansformator användas, men 
man bör först prova att isolationen mellan primär
och sekundärlindningarna Rumt till kätnan är fnll
god. Primären anslutes t ill pick-up'en och seknndä
ren till gallret på röret, :en \'iss negati" gal1ersp~in-

Pig, 2. ,lllslntniJlg av piC/o'llp lin n liJ.:.~ll'ijIJlS·III,ntla!Jal·e . 

l -lnonZ'lI'ingen m ed t r o ll sfol'l ll rztol' ge/' ol i a tlpplzov till svär 
distortioil. l J1rn full er ., in 'IIJlIJgi!t att i .'oINn pick-up'en från 

uiilct. 

Jling böl' finnas på gallret. \ilket antydes gcnom 
gallerbatteriet i schemat. Föl' batteriets spänning 
gäller samma som ovan sagts, i:ixensom för dess in
koppling. Detta batteri är dock ej erfo l'del'ligt, om 
nedre änden på sekundärlindnin gen anslutes till 
samma punkt som den gallerläcka eller den trans
formator, som förut finnes i rörets gallerkrets. Skall 
pick-up'en inkopplas till detektol'n, anslutes övre 
ändell på sekundärlindningen till detektorns galler 
och nedre i:il1den till detektorns negativa glödtråd. 

En volymkontroll böl' finnas även vid anordnin
gen i fig. 2 och kan utgöras aven potentiometer på 
100.000 ohm över transformatorns sekundärlindning. 
nörets styrgaJler förenas då med potentiometerns 
rörliga kontakt. 

Anslutning utan distort·ion. 

I fig. 3 visas en annan metod för anslutning av 
pickup till likströmsmottagare, vid dIken man ej 
behöver befara att få distortion i själva kopplings
elementet. Här är även inritad en volymkontroll, 
hestående aven potentiometer parallellt över pick
IIp'en. Isoleringen från nätet åstadkommes medelst 
tvenne kondensatorer på vardera 1 ?\-IF. :Motståndet 
på 0,5 megohm är nödvändigt föl' att tillföra styr
gallret en fast potential , lämpligen en negativ spän
ning i förhållande till minns glödtråd. Beträffande 
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inkopplingell till ~ottagal'en gäller det samma föl' 
mot~tåndet på 0,5 megohm som för transformatorns 
sekundärlindning ovan. I båda fallen böl' pie);:,up'ens 
tonarm och e\'elltnella metallhölje jordas till \'Nklig 
jord, t. ex. vatten- eller värmeledningsröl'. Kond0n
satorerna å 1 )11' samt motståndet skola monteras 
inuti moi.tagal'en. Nedre ~inllen av motståndet resp. 
transfol'matorns sekllndärlindning anslutes fast till 
den lämpliga punkten i glöcI'strömskl'etsen. Ö\l'e än
den däremot kopplas vid grammofol1spelning till rö· 
rets galler me(lelst en omkopplare, vanlig ~tl'ömbl'Y
tare eller annan kortslutningsanol'dnlng. Den fasta 
ledningen till gallret böl' "ara så kort som möjligt. 

Fir!, 3. (Jl'rz l ll'lIlofol/C/l/s!utning 1; ill likströmslIlollog(ll' . f öl' 
1/.J/dvikan(/e av llistortjOI/. Hill' lir ä'ren den alltid ön.sk
vlil'da volYlIlkon trollen illri.!ad. Motständet på 0,5 megohm ä.r 

nödvändig t för att fJe gallret Ilen I'Citta lipiiii II illgen. 

En sak sorn kanske horde påpel<a~ i sa lllball<l me(l 
fT-ågan Luruvjlla mottagaren .ger tillräekligt stOl' för
stil l'lming är 3tt olika pickup·märken ge olika. stOl' 
signalspänning. Värdet på signalspänningen liggel' 
\-u1Iligen mellan 0,1-1 ,-olt. Tydligen erfordrar ell 
pick,up som !'ndast gel' 0,1 volt tio g[mger Sa stor 
fiirsti:lrlmillg som en an1l3n, som gel' omkt'ing 1 yolt. 
Detta är ju en olägenhet, men den uppYäges il!land 
därav att Ilen s\'agare pick·up'en har en bättre frek
vensknl'va, d. v. s. ger mera naturtrogen återgi\'ning. 
Detta är (lock ingen regel. I allmänhet är man hän
visad till att med eil viss mottagare åstadkomma en 
tillfredsställaode gram mofon{\ tel'givning, och el å ~il' 

det säkrast att man väljer eJl a v de kraftigate pick
up-typerna, d. v. s. en som gel' omkring 1 volts signal
spänning. Skulle spänningen evenhlellt vara för stor, 
är det lätt att reducera den medelst volymlwlltro-llen. 

Den potentiometer, som användes såsom volym
kontroll, bör helst ha logaritmisk motståndsfördel· 
ning, d. v. s. ändringen i motstånd oeh därmed änd
l'ingen i gallret tillförd l:ipäuning skall VHa ringa 
vid reglering l1ära nolläget och stor vid reglel'ing 
nära läget för fun ljudstyrka. Hi:irvill \'inn e~ att 
ljudstyrkan ökar proportionellt mot vridningen. 



107 POPULÄR RADIO 

lWl/ en visa]' ctt ZJCH
f.7lOiI ,mm'Öl· - ", k, I,:raft
ilr'nthod - f ur slol' 1ä
.r;<7 nr/seffekt, Vid sidan av 
/'(;]' (' t (i)' 'inrita t ett pl'in
('ipscheilw, Ö1JC]' elektro

dernas anordnin.r;, 

I 
fÖl'eg<1Cllcle l111mmel' ~" !)opuUr Radio avhand
Jade vi frågan om in.·ättande av skärmgaller
högfl'ekl'ensrör i iUdl'e mottag'al'e i och föl' 
ökaude av deras kiinslighet ot11 räckvidd. Den

na gång skola vi behandla penthod-slutröret, 
Då penthoden föro; t kom i marknaden gick det 

rykten om att lIen kunde ersätta hå vanliga lågfre
In'eno;rör. Detta "ar nog en liten överrdrift, men 
penthoden hal' i alla fall visa t ;:;ig vara bättre än 
ett vanligt triodsIu trör i fråga om känslighet. Dess
utom ger den större distortionsfr'i lltgångseffekt för 
en viss tillförd anocleffekt än trioden. Anodeffekten 
är den likströmseffekt, som anodbatteriet eller anod
spänningsapparaten avger till sllltrörets anodkrets. 
Den kallas även för rörets vidkommande anodförlust, 
varvid dock fråndragHs effektförlusterna i utgångs
drossel, eventuellt gallerspänningsmotstånd etc. 

Omkoppling för penthocl. 

I allmänhet kan det vanliga slutröret i mottagaren 
utan vidare ersättas med en penthod, blott en extra 
ledning drages från den senare till plus anodspän
lling. Det är skärmgallret i penthoden som på detta 
sätt får den erforderliga positiva spänningen. Detta 

Pel'/;thoclen leaJ/. ofta. 1.:am jördclakt-iqa'l'e än trioden 
såso·m slutrij)'}i SYl/II er71 et 1;W b egrii ns(~d ((.1w/leffelet. 

skärmgaller iiI' antingen anslutet tiU en extra kon 
taktskruv pft sidan av rörsockeln eller till eU extra 
ben, placera t mitt i rörsockel n. De övriga. fyra rör
henen iiro anslutna pö. "anligt siitr. 

Vi;:;sa penthodrör skola ha Hig-l'e sp~i,nning på 
skärlllgalIret ~in på anoll('ll. lliin-id få l' :;kiil'mgallrct 
ej ansIntas di rekt till högsta anods [länningen, utan 
dt 1ll0LsUll1d m,hte inUlnkaR emellan. Vidm'e är det 
di1 llö(h~i ndigt :et tt inkoppla en blockkondensator p. 
l a 2 '.'111" mel lan shil'mgaller och jord. Mots t:''t nuels 
\'ii.l'de är heroende av rÖl'typen och anodspänningens 
stodek. 

l'enthodeu har en liten egenhet: den fö r edrager 
de högre tonhek"enSel'1l3 hamför de lägre. D "sntom 
fiiredragel' (l en helst dynamiska högtalare fr amför 
magn eti,.,ka, Den förstnäm nda egenheten går att kor
rigera. Den Renare är i RtOl't sett intet att göra '- t. 

11lkolJpliu,q (U) penthodfilter. 

Rar man rrsatt det gamla slutröl'et med en pen
thod och som följd härav erhållit en något »skrikig» 
och oren å tergivning, har man bara en sak att göra: 
insätta ett penthod·filter. Ett tlylikt utgöres i sin 
enklaste form aven blotkkondensator på några få 

(Fort. , .isid,12 7) 

Dctaljs,ch ellln uver penthodo'/1s inkopplil/.q i en mottoq01'e 
mcrl detektor och tv(/. ldqfrf'kvcl1sl'ii r, SI"änn,l}allrc t antages 
avsett tör h.n anoclspän'/11ug. D etektorn ä/' cj åt erkopplad. 
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·ror~· 
Dlottaga.·e 

Illed ett stegs 

högfrekyens

förstärkning 


V i hava tidigare framhållit i dessa spal
ter att skärmgallerröret är det idealiska 
röret för högfrekvensförstärkning. Det 
enda villkoret som uppställes är, att 

skärmningen av spolar, ledningar och kondensato
rer utföres omsorgsfullt. 

Vi komma här att beskriva en trerörsmottagare 
av den rätt vanliga typen med ett högfrekvens-skärm
gallerrör, detektor samt slutrör, i detta fall en pen
thod. En dylik mottagare har tillräckligt stor käns
lighet för att under normala mottagningsförMllan
den medgiva avlyssnandet av de starkare utländska 
rundradiostationerna. Selektiviteten är vanligen ej 
tillräcklig för utestängande av lokalsändaren vid 
utlandsrnottagning, utan en vågfälla är här på sin 
plats. 

Hwr spolarna t'iUverkas. 

De i denna mottagare använda spolarna äro av 
bamma slag som vid den i lektion nr 2 (Populär 
Radio nr 1, 1932) beskrivna enrörsmottagaren. Be
teckningarna i schemat äro desamma och lindnings
sättet framgår tydligt av fig. 3. (Observera att fig. 
2 i lektion nr 2 blott är avsedd att visa utseendet hos 
själva spolstommen, ett kamspolrör med inskärnin
gar för tråden, som är avsedd att lindas i sektioner.) 
Beträffande varvtalen kan L 1 lindas med samman
lagt 66 varv i tre sektioner, L 2 med 44 varv i två sek
tioner och L s (långvågsspolen ) med 232 varv i fyra 
sektioner_ L 2 tjänstgör vid gallerspolen som antenn
:spole, vid anodspolen som återkopplingsspole_ L l lin
-das med 0,4 mm:s dubbelt silkespunnen koppartråd, 
L 2 och L 3 med 0,2 mm:s tråd av samma sort. 

Avstämningsspolarna i gallerkretsen böra ha färre 
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Den S:e 

lektioneri 

för nybörjare, i "Vilken 
beskri"Ves en komplett 
skärmgaller...mottaga= 
re med penthodslutrör 

varv än dem i anodkretsen. Det är lätt att linda av 
några varv på spolarna L l och La efter mottagarens 
iordningställande och därigenom avpassa antalet 
varv, så att aystämningskondensatorerna följas nå
gorlunda åt. 

Antennen anslutes till Al, A2 eller As. De båda 
fasta kondensatorerna äro på 50 och 200 cm resp. 
Det gäller att prova sig fram t ill bästa antennutta
get i olika falL 

Återkopplingen regleras medelst kondensatorn O2 

på c:a 300 cm_ De.p.na kan vara av typen med fast 
dielektrikum, d_ v. s_ med bakelit- eller pertinax
isolering mellan skivorna. 

HUT mottaga,ren skärmM. 

Det bästa sättet att skärma spolarna är att in
sätta dem i burkar av koppar- eller aluminiumplåt 
med c:a 2 ggr så stor diameter som spolen själv. 
Dessutom böra högfrekvensledningarna skärmas me

(For/s. ;sid. I20) 

Mottagarens kopplingsschema. 



POPULÄR HADIO lOD 

~Iutröret 
rätt gal ing! 

I denna artikel omtalas, yilka hänsyn som 

måste tagas Yid ombyte ay sintrör i mot

tagaren. GaJlerspänningen bar stor bety_ 

deJse tör IjudkyaJUeten. 

D 
et händer ej sällan att en lyssnare, som 

. blivit otillfred~ställd med den ljudkvali
tet hans mottagare ger och fördenskull 
lagt sig till med ett nytt, modernt slut

rör, får erfara den missräkningen att ljudkva
liteten ej blir märkbart bättre än förut_ Det 
räcker ej med att sätta in i mottagaren ett nytt rör 
med fina data och viss utlovad utgångseffekt ; man 
måste samtidigt tillse att röret kommer att arbeta 
under gynnsamma förhållanden, d. v. s. med lämp
liga spänningar på elektroderna och med lämplig be
lastning på utgångssidan. Vi skola här endast uppe
hålla oss vid frågan om lämpliga arbetsspänningar_ 

Först och främst böra vi kanske klargöra orsa
kerna till den dåliga ljudkvaliteten. En möjlighet är 
att röret var på upphällningen, varvid enda utvägen 
är att sätta in ett nytt rör, minst lika kraftigt som 
det förutvarande. Gäller det en nätmottagare, som 
tidigare fungerat oklanderligt, bör det nya slutröret 
vara av samma typ som det gamla. 

Den andra möjligheten är att röret, trots att det 
befann sig i fullgott skick, var för klent. Det kunde 
ej utan distortion avge den effekt, som erfordrades. 
Nu är det så, att storleken av den ur slutröret uttag
bara effekten är till stor del beroende av hur stor 
anodeffekt (produkten av anodspänning och anod
ström) den till buds stående anodspänningskällan 
kan lämna. Kan man sålunda ej ta ut mer än ett tio
tal milliamp. vid 150 fL 200 volts anodspänning, så 
får man nöja sig med ett slutrör ur den svagaste 
klassen. Å andra sidan finnas ännu ett stort antal 
mottagare, där ett normalt förstärkarrör användes 
som slutrör, och i detta fall erhålles naturligtvis en 
avsevärd förbättring, om detta rör bytes mot ett or
dinärt slutrör. 

Den negat·ira, gallerspänningen. 

Vi komma nu till det viktigaste: gallerspänningen. 
Den negativa spänningen på styrgallret eller gal

lerförspänningen, som den även kallas, har till upp
gift att inställa anodströmmen på ett visst gynnsamt 
medel värde. J 11 mera negativgallerspänningen göres, 
desto mindre blir rörets anodström. Ett rör har all
tid vid en viss anodspänning och en viss yttre anod
belastning en bestämd arbetspunkt, där det lämnar 
bästa resultat. Denna arbetspunkt inregleras genom 
ändring av den negativa gallerspänningen, till dess 
ljudet blir renast. Man får dock ej vrida på så starkt 
att slutröret omöjligt kan rå med det. Säkraste me
toden att in reglera gallerspänningen för minsta 
distortion är att insätta en milliamperemeter i slut
rörets anodkrets, som omtalades i artikeln: »En 
kombinerad ton- och volymkontroll» i marsnumret 
av Populär Radio. En sak att observera är, att prop
pen i gallerbatteriet ej får flyttas eller urtagas utan 
att först anodspänningen till slutröret brytes. Eljest 
kan det senare fördärvas. 

Va'/' törsikt'ig med sl'Utröret! 

Det är emellertid inte bara att sätta kontaktprop
pen i ett hål på gallerbatteriet. JUan måste dessför
innan ha någon uppfattning om storleken av den gal
lerspänning, som det ifr-ägavarande slutröret kräver 
vid den förefintliga anodspänningen. Vet man in

(Forts. J sid. 127) 
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Utgång~kret~ 

för penthoder 

E
n penthod kan mycket väl användas såsom 
slutrör i en radiomottagare, ursprungligen 

avs~.~~. för .triodslutr?r, u~an att några stör
re forandrmgar behov a VIdtagas. Hur man 

dän'id går till väga omtalas på aunat ställe i detta 
nummer. Emellertid finns det möjlighet att för
bättra resultatet ytterligare genom användning av 
en speciell utgångskoppling, som vi här skola be
skriva. Vid densamma användes en utgångsdrossel 
med uttag eller en utgångstransformator, så anord
nade att en uedtransformering erhålles från pentho
den till högtalaren. Omsättningstalet bör ligga mel
lan 1:1 och 3:1. 

A np(tssni11 g av högt(tlaren. 

Anledningen till att en lledtransrormering är önsk
"ärd ligger d~iri, att högtalarens växelströmsmot
stånd vid låga tonfrekvenser är föl' litet för en pen
thod i allmänhet. Härigenom blir förstärkningen liten 
och de låga tonerna återges relativt svagt. Vid högre 
periodtal är växelströmsmotståndet hos högtalaren 
större, vilket betyder rela tivt god förstärkning och 
kraftig återgivning a\' dessa högre tonfrekvenser. 
Vid de högsta återgivna frekvenserna blir förstärk
ningen ofta alltför stor, \'ar'för man använder ett 
s. k. penthodfilter eller helt enkelt eD kondensator 
shuntad över högtalaren. 

Genom inkoppling aven transformator eller dros
sel föl' nedhansformering anpassar man högtalaren 
bättre till penthoden vid låga fI-ekvenser och får 
a11tså en kraftigare å tergivning a \. »basen». Det 
högre registret måste fortfarande dämpas medelst 
ett penthodfilter, som dock ej är medtaget i den 
här beskrivna lltgångskretsen. 

Yi beskri1;a häl' nedan en tl,tgångskrets för motta

gare med lJenthod-slutrör) vilken i ,torm aven själv

ständig enhet: kan inkoPlJlas mellam Jnottagnre oell 

högtalare. 

I fig. 1 visas koppli.ngsschemat till utgångskretsen. 
HT1 är högtalaranslutningen på mottagaren. Hög
talaren är alltså i vanliga fall inkopplad direkt i 
slutrörets anodkrets. Vid anslutning av utgångskret· 
sen inkopplas drosseln på högtalarens plats, alltså 
till klämmorna HT j • Dessa äro märkta med plus 
och minus, och det är av stor vikt att drosseln in· 
kopplas så, att »uttagsänden» av drosseln kommer 
till minus, d. \'. s. närmast anoden. 

DI'o8seln en au.totrans,tonnator. 

Drosseln, som är betecknad med TR, i fig. 1, run
gerar här såsom au totI-ansIormator. Primärlindnin
gen utgöres m' hela lindningen på drosseln och se
kund~lrlindningen av den del, som ligger mellan ut
taget för högtalaren och plus anodspänning. Önska 
vi et t omsättningsförhållande av exempelvis 2: 1, be-

PiO. 1. !(oppl1.llps8.clt. cm u för penlhod-utgåno'skrelscn. T R 

är en drosselspole m ed n ita!!, s. Iv. aulotrams/onnalor. Hög

talaren al/ slutes lill JJ'1',. PCl/lhodfiltret är lIä r 1/.f c /ä.mnnf. 

http:oppl1.llps8.clt.cm
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Pi,g. 2. Den f ä,rd i gu utUånUs lo 'c /sen, .~ cdd bakifrån. 'l."ilZ vän
stCI' /'-o)/(/ensat01' n. l'ill höger på. pruw len de M-e kontakt

hy lsorna, jiJrenodc med v ar sitt utto,g på clr08seZn. 

höva vi alltså endast ansluta högtalaren (genom 
kondensatorn C) till ett mittuttag på drosseln. Ron
densatorn C är till för att stoppa likströmmen i 

anodkretsen. Högtalaren anslutes till klämmorna 

H1'2' 
Nedl'e änden a v högtalaren är ansluten till en 

a\- glödströmsledningarna till slutröret och beteck
nad med minus. Den kan eventuellt i stället anslutas 
till plus anodspänning, och medför då i vissa fall 
större brnmfrihet vid nätanslutna mottagare. Detta 
kan lätt utrönas genom försök. Skulle ingen för
bättring inträda Dör ledningen dragas till glödtrå
den, såsom risas i tig. 1. Av de två glödtrådsändarna 
är den positiva att föredraga, om det gäller lik
strömsmottagal'e. Vid växelstl'ömsmottagare bör led
ningen förenas med mittpunkten på glödtrådspoten
tiometern eller på glödströmslindningen. 

Konstruktion8deta~jer_ 

I fig. 3 visas utgångskretsen schematiskt. De bäda 
stickpropparna föl' mottagarens högtalarkontakter 
äro märkta +HTl och -ETl resp. Den förra an
slutes till plus anodspänning, den senare till anoden 
pä slutröret. Det är alltså nödvändigt att ta reda 
på hur kontakthylsol'na på mottagaren äro anslutna. 

Beträffande det prakti,.;ka utförandet äro delarna 
monterade på en lJasplatta av kryssfaner, pä ena 
kanten försedd med en liten panel av bakelit el. dyl. 
Detta u trötande kan tillämpas då det gäller en bat
terimottagare. Vid nätmottagare bör utgångskret
sen helt inbyggas i en liten läda, som pä en isole
rande panel hal' kontakter för anslutning av hög
talaren. Från det inre a v lådan utgå sladdar till 

m[Ä']['1I::<Jn.l[AtL1Ll[§1['A 

1 bottenplatta, 135X105 mm ( kr~·s~faner). 
1 froutp la t ta, 140 X 80 mm (bakelit). 
1 autotrRusformator för penthocler. 
1 block kondensator, 2 MI<'. 
5 isolerade kontakthylsol'. 
Di \'. koppling (råd, systoflex, gummikailel, 

proppar etc. 
stick

Jl1ottagal'en, och dessa måste \'ara väl isolerade. 
Des 'a ledningar äro tre till antalet, a\' \'Uka två 
anslutas till mottagarens högtalarkontakter och en 
till slutrörets glödtråd. 

På panelen äro förutom högtalarkontaktcl'na an
bragta trenne kontakthylsor, förenade med anodän
den samt de två uttagen på drosseln. I en av dessa 
hylsor anbringas en kontaktpropp, som medelst den 
i vignettbilden synliga ledningen står 1 förbindelse 
med kondensatorn inuti appamten. Ledningen gäl' 
helt enkelt in genom ett hå11 panelen. 

injustering av ornsät?tningstalet. 

Då enheten är färdig inkopplas den till motta
gen'en och högtalaren enligt fig. 3, och kontaktprop
pen insättes i en av de tre hylsorna på frontplattan. 
Sättes den i hylsan till !anodänden pä drosseln, 
tjänstgör den senar'e som en helt vanlig utgångsdros
sel, och det kan vara skäl att prova först på detta 
sätt. Proppen böl', ej uttagas under drift, emedan 
därvid stora , ö\'erspänningar upplwmma, som kunna 
skada penthoden. Uan provar alltså först med ett 
uttag, stänger sedan av mottagaren och kopplar över 
till nästa o. s. v. 

Som ovan nämndes bör ett penthodfilter dcssutom 
(For/s. å sid. 128) . 

Pig. ', . /:)Ch CI1W t-i.~ k bild (1/1) utgä1lgsh' r c tsoll. »+IlT,» och 
»-li'l."» ans/nta s till m otlagarens höqfalarkontaktcr ., »-» 
tm s/ u /rör ds gWdtl-å(/" I (01tdcnsaforn G anslntes, till ott 

passall(/-e utta g på (/1'0 88Clll. 
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AUT TO 
Högselektiv lDottagare 

lDed tonkorrektion 

'\v ingenjör w. Stockman 

Med tillåtelse av den engelska radio
tidskriften »The Wireless World» 
publicera vi här nedan en konstruk
tionsbeskrivning till den av nämnda 
tidskrift lancerade nya mottagaren 
»Autotone», som 1dmä-rker sig ge
nom höggradig selektivitet, stO?' 
känslighet och utomord,entli,q ljud
kvalitet. 

I 
februarinumret av Populär Radio för i år cerade nya mottagaren »Autotone» (uttalas åto
publicerade vi principschemat till en motta tån), som på grund av sina utomordentliga egen
gare, vars verkningssätt till viss grad av skaper väckt myd:et stort uppseende inom både 
viker från det hos en normal rundradiomot amatör- och fackkretsar. Vi äro glada att i detta num

tagare förekommande. Det gällde den i England lan- mer kunna publicera en konstruktionsbeskrivning till 

Fig. 1. 	 C, = c:a 2,5 cm. e, = c:a 25 cm. C", 4 illfc1. R = 30 ohm. I{,; = 30.000 ohm.
e2 = c:a 2 cm . C. = c:a 25 cm. 13 2 mfd. R, = 0,25 megohm. Ro = 30,000 ohm.KoppliDgsschema till (;", C, = 450 cm. C, = 100 cm, G" 2 mfd. R, = 50,000 ohm. R7 = 30.000 ohm.»AutotoDe». 
C, = 270 cm. ClO 1 mfd. e,O 2 mfc1. R, = 500 ohm, R. = 30,000 ohm. 
Cc = 2X270 cm. Cu = 1 mfd. G,o = 2 mfd. R.. = 0-5,000 ohm ~ = 50.000 ohm. 

(I 
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Fig. 8. Tre bilder % »A.utotone» ul'liis.ande delarnas placering 
samt dc olika, rattarnas plats el panel(m. Betydel sen av be

teckn'ingarna ä1-0 följa,nrle: 

V;. 

T 

denna mottagare, om vilken vi utan överdrift kunna 
säga, att den i fråga om egenskaper är en av de för
nämligaste, som hittills varit beskrivna i denna tid
Ilings spalter. 

Av speciellt intresse för amatörerna torde vara, att 
den här beskrivna mottagaren ej använder sig av 
några specialrör, såsom skärmgallerrör och pentho· 
der, utan endast av »normala» mottagarrör (trioder). 
Därtill kommer att den arbetar utan högfrekvensför
stärIming, vilket gör den relativt lättbyggd. 

PRIM. pdmärkrelsens spole. 

SEK. = sekunc1ärkretsens spo le. 

GO = gang-kondensator (C' , 
O,). 

10 = indikator-kondensator_ 

RO = differential-Herkopplings
lwndensator (O,). 

VO = volymkontroll-kondensa
tor (O,). 

RKO = kompenseringskonden
sator för återkopplingen (O. ). 

VKO = kompenseI"ingslwndensa
tor för volymkontrollen (O, ). 

TE: = tonkorrektionsmotstilnd 
(R.,) . 

\\ = detektorrör. 


", = rör i tonkorrektionssteget. 


TK 	 "3 = l :a Higfrek'-ensrör. 

Y, = slutrör. 

H.T.' = anodspänningsledningar. 

L.T. = glödströmsledningar. 


A = antenn. 


J = jordledning. 


le TKD = tonkorrektionsdrossel. 

HFM = stoppmotstånd för bög
frekvens. 

M = kopplingsmotstånd ; anod
filterrnotstånd. 

POT. = gallerspänningspoten
, tiometer. 

O = våglängdsomkopplare. 

ST = strömbrytare. 

Autotone-moUagarens ver·knlingssätt. 

Den nya mottagaren arbetar med en ytterligt selek
tiv ingångskoppling på högfrekvenssidan. Avstäm
ningen är så skarp att en mikroratt med utväxling 
1: 100 erfordras, detta vid användning av vridlwnden
satorer av vanlig storlek (450 cm). Som bekant har 
användningen , a v särskilt selektiva a vstämningskret
sar alltid till följd, att de högre tonfrekvenserna i 
högre eller lägre grad undertryckas, varigenom det 
återgivna talet blir svårförståeligt och musiken klang
lös. (Vi bortse här fr ån bandfilterkretsar). Vid »Auto
tone» är selektiviteten så stor och som en följd härav 
undertryckandet av alla utom de allra lägsta ton 
frekvenserna så fullständigt genomfört, att tal och 
musik vid lilu'iktning av signalerna ptl vanligt sätt 
och förstärlming i en normal lågfre\{vensförstärkare 
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o 

Fig.3. 

BiZtlen 1/ isw' mcllallboltncn sctlä uppifrån. »+ L.S.» oell 

»-L.S.» högta!arkontakfenw. »0» 1/åglängdsomkopplaren. 

I:)/,' ii'l'lnpl,jten plaCCi'U8 8(i., a·tt mins/n /JI'8tåndcn till menan
J A
bo/hl ell s sirloT..:a.nter bU lil,(/. stora. på bäda sidorna. SpOlarna 

täs/as mat p (I. r esp. ytor nr skärmpldtell. 

L. , 

blir fullkomligt obegripligt. Det blir nödvändigt att högre frek,-ensen är. (Det rakt motsatta fÖl'hållalldet 
på lflofrek'-en"sidan införa en ];:orreUionsanordning, "al' rfldande pä högfrel\vellssidan; jämför princip
SOlD ej alls eHel' i mydet ringa grad förstärhr de "ehemat i februarinuml·et.) Genom att dimensionera 
allra lägsta tonfrek"enserna men däremot förstäl']{el' ];:orI'C'l;:tionssteget sft, a tt den i a I'stämningsln'etsurna 
all< toner a" hög'l'l' frel,sens och detta desto mer, ju uppkomna frel"'ensdistol'tionen (unc1eI'tl'yclwndet a ,
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s 

F'ig.4, 
ni/den 'lii,'ur meUallbot/" cn 8rdd 1I.ndcrifruu, 

LeäniJl,[!en »ROT.» 01lsz.ut es till r rJtorn ä iu 

dikatol'kc;ndclI so.torn .. A lla, punk/er märkta L.S. 

S äro i kontakt m eä aI'l11'l!iniu,mpld t ell. Led

ningen e,- G. gd,. i ve1'l\lioli ct~n ij v Cl' dc HT 

blh/a sk.öj'made l r duillffanru till c/iffcrc lI

+G B. tiallcolld"nsato/'/l. 

de högre tonfrel\\'enserna) exakt kompenseras, upp· Krajtdetektor ger minsto, distortion. 
når man en jämn återgivning av alla tonfrekvenser, En annan sak som har med l.iudkl'aliteten att göra 
som öyer hu\'tul taget finnas med fr[ll1 sändaren. Det· är deteldorn, Denna utgöres här aven gallerlikrik
ta är srtledes en god flimtsättning för fullödig ljud· tande lnaftdeteldOl', med gaJlel'kondensatol' ocb läcka 
ha1itet. avpassade för minsta frehensdistortion. Vid en blick 
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,----,u V 0,2 OS ~~r==;::;~r==tt:::!E~~r-----"l 
25 V 0,2 DS -f--+---J 

r+------------------------~ 

Fig.5. 

Ritning till spolarna, som lindas 
på /camspolrör med höga /cam
mar. Vid långvågsändarna in

fästas träbric/cor eller träl'ister, 
S'om s.edan medelst bultar dragas 
fast vicl skä1'mplåten. Alla 7nått 

i mm. 

,--+---50 V 0,7 DI ---~ 

~~----~--------~------------~ ~======~.


på kopplingsschemat kan beteckningen kraftdetektor 
verka illusorisk, då graden av lågfrekvensförstärk
ning är mycket stor. Emellertid förMller det sig så, 
att den genomsnittliga moduleringsgraden på grund 
av undertryckandet av sidbanden (som uppbära den 
tonfrel,venta moduleringen) avsevärt reducerats före 
detel,torn , varför amplituddistortionen (förvräng
ningen av ljudet) blir obetydlig. Detta är en av de 
allra viktigaste förutsättningarna för verkligt god 
ljudkvalitet. 

Det enda önskemål man skulle kunna uppställa yt
terligare vore användandet av ett kraftigare slutrör. 
Detta kan lätt ordnas om man har tillg[mg till belys

ningsnät medelst en anodspänningsapparat, men vid 
batteridrift måste man spara på anodströmmen. Det 
gäller endast att ej överbelasta slutröret ; insättan
det aven mA-meter i anodkretsen är att tillråda. 

Kopplingsschemat - några vi7cti,ga detaljer, 

I fig. 1 visas mottagarens kopplingsschema. An
ordningen på högfrekvenssidan är ej något bandfilter, 
utan tvenne till varandra mycket löst kopplade sväng
ningskretsar. Skulle kopplingsgraden ökas utöver den 
här förekommande, så skulle vi genast ha ett band, 
filter, men detta är. ej meningen. Det är fördenskull 
mycket noga med att de små kopplingskondensatorer
na Cl och C2 , vilka senare skola beskrivas, få just de 
rätta värdena, och att ingen koppling förövrigt fö
refinnes mellan de två kretsarna. Till lmpaciteten Cz 
adderar sig den hos våglängdsomkopplaren. 

För att undvika ytterligare kapacitiv eller induk
tiv lwppling mellan de båda avstämningsl,retsarna 
(»primärkretsen» C-D-E - C3 och »sekundärl,retsen» 
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H-K-L - C4 ) är det nödvändigt att omsorgsfullt av
sl,ärma spolarna från varandra och även de tillhö· 
rande ledningarna. . Det bästa vore att helt inkapsla 
spolarna i metall, men detta simlle betyda att skärm, 
burkarna måste ha mycket stora dimensioner, för a tt 
ej de goda egenskaperna hos de använda, relativt Hl.g
förlustiga spolarna skulle gå förlorade. Den i »Auto
tone» använda skärmningsmetoden klargöres av mOD
teril1gsplal1en, sedd uppifrån. Den induktiva kopp
lingen upphäves genom att spolarna äro monterade i 
rät vinl{el mot varandra och den kapacitiva medelst 
en skärmplåt. Spolarna äro helt fria från skärmning 
på tre sidor, inclusive »högspänningsänden», och äro 

båda skärmade på exakt samma sätt, varför varje för
ändring av spolarnas induktans' på grund av sl,ärm
ningen blir densamma hos båda. Detta gäller under 
förutsättning att frontplattan ej är av metall. 

Kapacitet mellan kopplingstrådarna till de båda 
kretsarna skulle göra den omsorgsfulla skärmningen 
av spolarna illusorisk Det är därför nödvändigt att 
hålla trådarna till den ena kretsen utanför den and
ras »skärmbox». I synnerhet mäste ledningarna till 
de båda sektionerna på gang-kondensatorn hållas väl 
åtskilda. Spolarnas placering och ledningsdragnin
gen måste utföras i noggrann överensstämmelse med 
monteringsplanen. Gang-kondensatorns sektioner äro 
inbördes omsorgsfullt a\'skärmade. 

N ågm få specialdelar erforderliga. 

Vid så ytterligt lös koppling mellan svängnings
kretsarna är det nödvändigt att avstämningen i varje 
punkt av skalan är exakt densamma för båda kret
sarna. Detta kan ej åstadkommas medelst en av de 
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1 mellan botten (aluminium), 325X305Xl,5 mm, med 12 
mm:s kant. 

1 skärmplåt (aluminium), 465 X160 Xl,5 mm. 
1 frontplatta (bakelit eL dyL), 305X305X5 mm. 
2 kamspolrör, stö rsta diam. 76 mm, längd 127 mm. 
Div. isolerad koppartråd. 
Div_ miisslngss)<ruv med mutter, 1/8 tum. 
1 s tomme fö r tonkorr.-drosseL (Dimcn<ione r i följ. nr.) 
2 mindre l,ontllktlister m ed vardera 2 klämsk ruvar. 
1 2-ga ng kondensa tor (»litility», Esperimente rs Model) 

utan instä lln.-skala. 
1 m ikroskala (l)Utility») , ut"äx l. 1: 100. 
2 ko m penseringslwnd. (Cr, C~) med h ålla re, (»Utility»). 
1 indikatorkonu., 45 cm \» tl litY l»). 
1 \'l'ldkond. (CJ, »square law», 270 cm, med för!. a xel 

(» tilify»). 
2 bö jliga konuensatorkoppling a r (i~olerade ). 
1 4-polig pusb-pull-omkopplare (I> g eg enkapacite t) . 
1 s trömb rytare (push-pull) . 
1 diff.-kond. (C. ) m ed finin s tällning, 2X270 cm ("Polar»). 
1 "ariabelt mot ' tfind, 5.00U obm (R, )_ . 
4 rUrbfillare, i-poliga ( små förlu ste r ocb ringa kapaCI

tet) . 
2 L ll'-transformatorer för ClouS'h-koppling (»ParalIel 

fccd,,). 
l LF-drossel, c:a 30 Henry vid 3 mA. 
l HF-drosse l (skärmad) , 20(}-2.000 m. 
4 koncl. 2 m f d . (500 V = )_ 
2 kond_ 1 mfd. (000 V = ). 
l kond. 4 mfd. (500 V ~ ). 
l kond. 100 cm, glimmerisolerad (sk ruv- eller löd kon

takter). 
1 motstånd, 0,25 megohm (0,1 watt), »me talli se "ad» typ. 
l d :0, 50.000 ohm (0,1 watt), »meta lli serad» typ. 
3 d :0 , 30.000 ohm (minst 0,5 watt). 
l d :0, 50.000 ohm (mi nst 0,5 watt)_ 
l d :0, 30.000 obm (minst 1 watt)_ 
l d :0, 30 ohm. 

(Motståndet å 0,2;3 megohm för hiUIare , övriga med 
skruv- eller lödkontakter.) 

1 hållare för gaiier läcka. 
1 potentiometer, 500 ohm (Dralowid "Rotofll", nr 435 a) . 
6 anodproppar. 
Div. batterikabel, kopplingstrud, sys toflex etc. 
l anodbatteri, 120 volt. 
1 galierbatteri, 15 volt. 

RöRUPPSiiTTNING 

3 normala mottag-arrör (trioder). 
l 	 si u trör för ba tte ri drift (triod). 

(En fuiiständig rUrtabell kommer att införas i n ästa 
num mer.) 

Idealisk volymkontroll. 

Vid »Autotone» är det ej meningen att reglera 
ljudstyrkan medelst återkopplingsratten. En särskild . 
volymkontroll finnes i form aven seriekondensator 
i antennen (OG i fig. 1 ). För att denna ej skall in
verka på avstämningen och sålunda omöjliggöra 
verklig enrattsavstämning av mottagaren är på sam
ma axel kopplad en kompenseringskondensator C7, 

av samma typ och storlek som Cs- Denna är i serie 
med ett motstånd R inkopplad över »primärspolen» 
C-D-E. Vid minskning av CG ölmr C7 och kompen
serar därvid för minskningen i den på spolen C-D 
-E genom primären A-B-E från antennen över
förda kapaciteten. Samtidig-t ökar dämpningen ge
nom R och kompenserar för den minskade dämp
ningen från antennen. 

Av mycket stor betydelse vid denna mottagare är 
att återkopplingen fungerar perfekt. För att få 
svängningsgTänsen »mjuk» lägger man nedre än

(Foris. åsido 128) 

normala gang-kondensatorerna, utan en speciell kon
densator är tillverkad i England för detta ändamåL 
Denna skiljer sig från den vanliga typen därigenom 
att l) antalet sektorer på de uppslitsade ändsld
,-orna är större (8 st.), 2) skivornas yta är större 
och inskärningarna djn pare, varigenom korrigerings
möjligheten blir större och 3) ändskivorna äro mjuka, 
mrför sektorerna ej fjädl'a tillbaka vid böjning_ 
Inom parentes sagt är mottagaren enrattsavstämd, 
och detta är orsaken till att en speciell gang-kon
densator erfordras_ 

En a yvikelse mellan luetsarnas avstämning kom
mer genast att bringa mottagaren i :;; jälvsvängning, 
d. v. s. återkopplingen gilr över svängningsgränsen. 
Detta skulle nödvändiagöra en ständig efterreglering 
av återkopplingen. Normalt skall återkopplingen 
hålla sig strax under svängningsgränsen över hela 
avstämningsskalan, varför det ej är nödvändigt att 
röra återkopplingsratten "id uppsökande av lämp
lig station_ Återkopplingen regleras medelst diffe 
rentiallwndensatorn C6• Den jämna återkopplingen 
över hela våglängdsskalan åstadkommes medelst en 
speciell kompenseringskondensator Cs på gang-kon
densatorns axel, även denna av engelsk tillverkning. 
Kapaciteten hos denna ökar med våglängden och hål
ler därigenom mottagaren på svängningsgränsen. Vi 
återkomma till injusteringen, som sker dft mottaga
ren är färdig. 

14,5

Fig. 6_ 
Ritning t ill t rontplatta.1t. Alla. mått i mm_ De olika hålens 
d'imensioner ä?-o följande: A = 7/,; ' (11,1 mm), B = _3/S" 
(9,5 1nm) , O = 0/,;' (7,9 '/Iwn) , D = '//' (6,4 mm), E = "/32' 
(4 mm), fÖ?·sänkta., F = ' /s" (8,2 mm) tÖ1'sänkta. (Des.sa 

mått gälla tör i modellappamten a.nvända delar.) 

http:rontplatta.1t
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Xe <lledning 

.TorUl e (lnin~ 

AnteIUlens nedledning. 

Vid anbringanc1e a y en antenn pä 
ett hus med ett platt tale kan det 
Yfll'a svårt att fii nt nedledningen or
dentligt från takkanten_ Bilden \'i sar 
bur saken lwn ordnas, Nedledningen 
föres väl spänd till en isolator, an
bragt ,id en hållare utflnför fönster
karme n , ocb därefter in till antenn
genomföringen, eventuellt ö'-er ett åsk
skydd, 

Det är alltid föl'delaktigt att få ned
ledningen att löpa ett gott :"tycke ifrån 
sjä h-a take t eller hus \' ilggen, 

Den i fi guren vi sade pro l-kontakten 
är särskilt pra kti s k därför att den lir 
försedd med en hylsa f ör bana nkon 
takter i änden , Sjä lm ha ndtage t kan 
göras a v ett ebonitrör a" passande 
diameter, Till lwntakthylsH n är lödd 
ett s tycke hård kopplings t ni d , som lö
per igenom ebonitröret och ut ge nom 
en lJUssning av något isolerande ma
terial. 

Ett pa r dyli ka pl'ovkontaktel' kunna 
ofta vara till s tor bjälp ,' id undersök
ning <I" radiomotta gare. då man kan 
komma rit kontakter långt inlle i ap
paraten, utan att riskera kortslu tning, 
Den ur bussningen llt skju tan(l e iindell 
<1" me talltråden bör va ra l11~- C'k e t kort 
ocb kan med fördel fil as t ill en s pets , 

SI{albelysning. 

Har' man E'11 baHel·imott.agare lIt;UI 
skalbelysning ocb ön~kar inl'iil'a >'[1
dan, ans luter man hara en li tpu glöd
Inmpa mell a n plus Oel1 minu s glöd
h'll d, Lampflll placeras ötl att den ly
ser tv ä r s igenom a vst:imningskonden
satarns grarl s ld "a, om denna iir il ,

cclluloill, elle r bely 'er d en sne tt upp
ifrån , om den iiI' o,gen om, k inlig , LalJl
pa n må~te pll ~ ,' fl föl' g lUdspännin,C:Cll 
och b els t \, a l:a a,-sedcl fiir lite t högre 
s pänning än elen får i lllo tla garen, 
\'unid dess Ih'slling'd hlir störr(' , 
Ljusstyrkan behöYE'1' ju ej "1I'a stl 
s to!' , 

Vid liI{stl'ömsmottagare inkopplas 
glödlampa n i serie med mOLla gal'rii
rellS glöc1t rlld a l', ocb bö l' \'ara a\' sedd 
för nå,got s törre s tröm~tyrka än den 
erhåller i molta ,ga ren_ Vanligen bll1 
den inkopplas direkt, uta n att några 
1l10t:s t ilnd i glöds t römskretsen behei\';t 
ändras, 

Vid växelströmsmoUagal'e anslut es 
slmlbelysnings lampa n öH' r en av n :it
transformatorns g löds tröm slindn in g-a r, 
be1. 't den som mata r Illottagal'l'ören, 
KopplingssliU et anges i o,-a nsb e llU C 
schema_ A y nä ttra nsforma torn .~ lind
nin gar är blott glöd s trömslindningE'n 
för mottagarrören utritad i sclle lllat, 
Lampa n ka n i detta fall ' -na a\'set1<1 
f ör omkring 6 volt , 

:'Uontel'ing av skärmgallel'1:Ör. 

Bilden visar en metod för montering 
a,' skärmgallel'l'ör i ligga nde s tiillning_ 
Den pä bilden synliga plå ten ha r till 
uppgift a tt skiirma spolal'l1a i rörets 
~a ll er- och anodkretsfll' fd n \'arandra, 
Spolarna böra vid en ~iL enkel I'orm a v 
s k ~il'nlnin g- '-a ra u'- rdjgon r~p me(l 
rin ,,,n y tt re fält, s, k , :1sta ti ska s polar. 
Skii rmgallerJ'öret s ti.cker ig nom bii, 
le t i skärlllpl å ten, . c att anodkontak
ten ( toppkontal,tell ) k ommer pil. sam

lila sida SOUl anodspolelI , S jiih-a rul'
ll tdlal'cn ii r monterad i ,'e l'tilml s tiill
lling och syn ef" till böge r PlI bilden, 

Vanligen iiI' de t fullt tillfredss tä l· 
lande att placera röret upp6itts tå ende 
ill,-id skiirl1lpH'Lten, på »gaJlers idan » 
om den samma , Anoclledningen drages 
d:'\. kortas te yä~e ll från toppkonta k ten 
genum ett h, l i skärm plå ten in på 
anods iclan. 

Säkrast är alltid att skiirma spo
l,ulIa ordentli~t i var sin hurk av kop
Ilar- eller aluminiumplåt. De kunna 
då \'ara vanliga cylinc1erspolar med 
liten diameter, 

.-\luminiulllhurk 

Lock 

Sld,nnade spolar. 

Bilden visar en enkel o('h llraldisk 
metod att skiirma avsttim!1inga~pol a r. 
En burk av koppar- eller aluminiulll
plåt an slmffas (t. ex. en liten mjölk
flfl ska a,- aluminium), och spolen mOll
teras medelst ett par plå tyinklar på 
insidan av locket. Lämplil-!-en sker 
fa s tsättningen med tillhjälp a,- ~enol\1-
gåend e bultar, som därl'id på en gä ng 
f äs ta spolen till ba.splattan , ~0m hel:.;t 
bör "ara a v metal L Är loel'e t kupigt , 
mil s te den kupiga delen ut~ldiras och 
ersätta~ med en rund, flat metallplat_ 

Ledningarna från spolen förn s ut 
~enom hl l i locket och baspla Han, el
ler också göras hå l i locket:; kant , med 
m otsvarande u ts lcii l'I1inga r i burken, 
sa a tt denna kan s iittas pil, då allt 
iir färdigt, 

l!' ÖI' att spOlen skall bli effektiv, 
fordras att burkens diameler iir om
kring duhllelt s:1 stor som sIwI elIs och 
att burke n ej är av nägon diLligt le
da nde metall, så~ol11 bleckpiå t el. dyl. 
Spolens diameter kan göras i;1\. liten 
s om 4 iL 5 cm, men ej giil'llfl lllindre, 

::::: ~ :::::: 
I s olerande hylsa ,\Ietalltdd 

Praktisk provlwnt-ald. 
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[ nedanståc/lde artikel be

röres frågan om muttaga

rens rtliställmiJ/.l} III' prak

tisk synp/( Ilkt_ 

P a de sellare al'ell hal' det blivit ganska 
vanli gt med tlll1[l varia bIa kondellsa lorer 
med isolatiommlaterial mellan skivorna 
säsom ;lvfitämnin°tlkondensatol'C'r_ Detta al' 

i clllmiinhet att beklaga, då hiirig-enom en försäm
ring inträder i t vå avseenden: dvls bli födusterna 
i kondensatol'tl stÖlTP, varigenom ,.;ignalstyrkan sjun
ker och selektil'iteten försämra,.; , och dels bli inställ
ning~sv' righetel'ua stöne på grund av att konden
satorn går trögt och eventuellt glappar i lagren. Det 
finns naturligtvis fall, då en dylik vrid kondensator 
är fullt berättigad, såsom t, ex, i en lokalrnottagare 
med god antenll och riklig förstiil'kning_ Däremot 
torde man 111;111 överdrift kunna säga, att den är 
av ondo i en d'.sLansmottagare, där del framför allt 
gäller att få upp stor känslighet och selektivitet. 
Man bör för den sk ull a1'11ålla sig från att köpa 
exempelvis gangkondensatorer, sammansatta av dy
lika vridkondensatorer, även om de äro utrustade 
med s. k. antennkompensering eller »fininstiiHning» 
på ena sta torn, 

Goda kontakter i at:stämningskr'etsarna_ 

Det tjänar emellertid ingenting till a tt ha aldrig 
så goda spolar och vridkondem;atorer i m-stämnings
kretsarna om det är dålig kontakt i föreningspunk
terna. Alla kOlltakter böra helst lödas, men finnas 
lödstjärtar på vridkondensatorerna, sä är det bäst 
att löda trådarna till dessa och sedan draga till 
klämskruvarna ordentligt_ I annat fall läggas tråd
ändarna direkt under klämskruvarna, sedan de av
putsats med fin smärgelduk. Vid spolarna böra all
tid ändarna p[l lindningarna lödas till klämskruvar, 
och kopplingstl'ådarna läggas sedan under dessa och 

Det lönar sig ((tt läggn ned 

litet Cmi801"g på, ontäm

1/ VII gski'cts(I1' oell i 11 ställ

1/ ingso/'goll, 

draga" fast ordentligt, hel st med lödstj ii dar som 
mellanlänk. Det är al' st Ol' vikt att alla kontaktytor 
il1'O rena_ Efter lödnhlg bÖl' man olJ1sorp: '.f ullt torka 
bod kvan'arallcle lödpasta, 

l.hstärnning och åtel'koppling helt skilda &rtkCl'_ 

Hur ofta sel' man ej mottagare llled ett par' styc
ken alldeles lika mikrol'at tar eller skalor på fram
sidan, XI' det fråga om en ~oUagare med högfre
kl'ensförstärkning. d~ir de M,da mikroskalol'lla av
stämma var siu sl-ängnillgskrets, så är det fullkom
ligt i sin ordning_ )len hur ofta upptäcker man ej 
att den ella miln'oratten reglerar återkopplingen_ Låt 
nHa att det ibland kan behövas fininställning även 
på ' il rkopplingskondensatoI'l1, men varför skall det 
I'<:,ra en grader'ad ratt med precis samma utseende 
som avstämniogsl'atten'? Nej, förse gäl'na ;1I"stäm
ningskondcnsator'n med en stor, fin, graderad sta
tionsskala med belysning, men låt återkopplings
kondensatorn få en ratt al' blygsammare utseende 
och dimensioner_ Fin inställning c denna kondensator 
~il' blott erforderlig i specialfall, såsom l-id elen i 
detta nummer beskrivna konstruktionen »Autotone»_ 

Gang-kondensatorn, 

Alla moderna mottagare skola numera l-ara en
l'attsavstiimda, Det finn ,' två slag av enrattsavstäm
ning, dels »verklig» och dels sådan med »korrige
ring», En vanlig typ av gang-kondensatorer med 
korrigering är den, där en av sta torel'na är nidbar 
medelst en liten knopp mitt på den stora aI-stäm
ningsr'atten eller huvudratten_ Vid användning aven 
dylik kondensator (vanligen 2-gang) gäller det att 
tillse, att kondensatorn med korrigeringen får av



120 

stämma antennkretsen (gallerkretsen ) och ej anod
kretsen till skärmgallerröret. Detta är av två orsa
ker: dels vill man ha anodkr-etsens kondensator fast 
förenad med avstämningsskalan för att fä möjligilet 

INg. 1. Typ'is 7" gang-kondensator av ellgels7ä fabrikat. Ob
servera de uppslits.ade l'otorslcivorna, so·m medgiva. noggrann 

efterjustering vid fabl-ikationen (I. v.). 

Fig. 2. Bandtilterspole av tyskt fabrikat, avsedd tör band
filtermottagare med ett högfrekvenssteg. Hä'rvid tUllwrn
mer en enkel, ka.pslad och »å.terlcopplad» spole för anod

kretsen (t. h.). 

POPULÄR RADIO 

Vill man göra en mottagare med verklig enratts
avstämning måste man anskaffa en sats skärmade 
specialspolar samt en av de moderna gang-konden
satorerna. Dessa äro försedda med små trimkonden
sato).'er, som inställas en gång för alla. Dylika gang
kondensatorer äro nödvändiga vid konstruktion av 
bandfiltermottagare, då härvid delkondensatorerna 
måste injusteras en gång för alla och sedan ej få 
ändras inbördes. Specialspolar för bandfiltermotta
gare finnas även nu i marknaden. 

till kalibrering, och dels är det antennkretsen som F'ig. 3. Gang-kondensa.tor med snördriven trmnskala av 

måste korrigeras, då man tar in stationerna med vis- da.nskt fabrikat. 


selton. Skulle visslingens tonhöjd ändras kontinuer

ligt även vid vridning på korrigeringsknoppen, så 

svänger högfrekvensröret och grannarna störas av Det är vår mening att i ett följande nummer 

återkopplingstjut. Detta är vanligen ett tecken på komma med en modern mottagarekonstruktion med 

att skärmningen är dålig. bandfilter och enrattsavstämning. 


3-RÖRSMOTTAGARE MED HÖGFR.EKVENS. 

(Forts. från sid. 108.) 

deIst metalltrådsomspunnet systoflexrör, på sätt som 
beskrevs i artikeln: »Skärmning av mottagaren» i 
föregå.ende nummer av Populär R.adio. l\fellan vrid
kondensatorerna placeras en jordad metallplåt. 
Skärmgallerröret bör vara metalliserat. 

Omkopplingen mellan de två våglängdsområdena 
sker medelst omkopplarna O. Dessa måste anbringas 
i närheten av resp. spolar, så att ledningarna bli så 
korta som möjligt. De kunna dock mycket väl man
övreras medelst en gemensam spak, som skjuter ut 
genom panelen eller på en av mottagarens kortsidor. 

Detektorn är medelst en lågfrekvenstransformator 
kopplad till slutröret. Som detektor bör härvid an
vändas ett rör med relativt litet inre motstånd, ej 
större än 15.000 ohm, men stor branthet. 

Skärmgallerröret är försett med ett anodfilter, 
bestående av motståndet R.2 på 10.000 ohm och kon
densatorn C5 på 1 MF. Även detektorn har ett dylikt 
filter, där R.3 är på 30.000 ohm och C6 på 2 MF. 
Kondensatorernas undre belägg är anslutet till mi
nus glödtråd. Skärmgallerspänningen till högfre
kvensröret regleras medelst en potentiometer på van
ligt sätt. 

Penthodens utgångskoppling är i schemat den enk
laste tänkbara, i det högtalaren är inlänkad direkt 
i anodkretsen. På annat ställe i detta nummer be
skrives en speciell utgångskrets för penthoder, som 
medgiver bättre resultat genom en nedtransforme
ring från röret till högtalaren. Även om en dylik 
utgångskrets med specialdrossel ej kommer till an
vändning, gör alltid ett s. k. penthodfilter, bestå
ende aven kondensator och ett variabelt motstånd, 
god nytta. 
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APPARATENS 

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

MEDDELANDE! 

POPULÄR RADIO 

Följande fil'mol' äro innehavare av Ileensavtali Sverige : 
S"enska Radioakti ebolaget .......... .. Stockbolm 

Svenska A/B Tr1\dlös T ']eg-l'afi . .. . » 

Elektl'iska Aktiebolaget AEG .. 

Philips Radio A/B . .... ... » 


. Radio Corporation of Amel'ica ... . Kew YOI'I< 

Kungsgatan 19 111 S T O C K H O L M - Telefon 99 69 


Di't det kommit till vår kännedom, att några firmor och perso 
ner göra bruk av de av oss kontrolIemde svenska patenträttig
heterna betro radioapparater, varnas härmed mot fortsatt an
vändning av våra patentriittigheter, då detta medför rättsligt . 
:Hal med krav på skade tänd. Det förberedes redan rättsåtal 
mot sådana firmor . 

Patentkonsortiet för Rundradio kontrollerar bl. a. följande 

patent: 


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

56385, 57301, 51626, 57737, 58323, 58528 I 59045 59402, 

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

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

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

70910. 


Bemärk, att alla appara ter, som importeras, tillverkas eller 
försäljas, baserade på de bär omtalade patenträttigheterna, skola 
vara försedda med ovan avbildade patentlicensJllärke. Import. 
fabrikation och försäljning av apparater, som göra bruk av våra 
patenträttigheter, är olovlig utan detta patelltHcensmärke. 

PATENTKONSORTIET 


HJÄRTA 
BATTE RIET 

det mest ekono

'Vc~tinghouse E lectri c Internntional Cd. ..... East Pittsbul'g
T he Gl'amopbone Co.• ))Ilis Master's Voice)) ... Hayes 
AktielJolagct Arto .. . ....... ...... ............ Malmö 
Firma Conceutm .................. . .. ........ ... Hti l_ingborg
Du.x Telefon- och Radiofaurik Stockbolm 
Forsners Aktiebolag ... 
Gyllin g & Ca. A/B.. 
A. V. Holm .~/B ........ ........ .. .............. . 

Holma Aktie bolag ..... ........ .. .... l) 


B. S. HUttner. Aktiebolag..... . .. . ........... . ....... Göteb org 

lJlektri~ku Industri A/B... . Stockbolm 

Laur. Knudsen ......... .... .. ....... ;\lalmö 

r,oewe Radio Aktiei:>olag..................... . . . ........ Stockbolm 

Rac1i ofabriken Luxar ..... ... ..... . .. .... . . .. ... . "fatala 

Mekani"k Industri ......................... . . . . .. .. .. . ..... örebro 

Wko Radio A/B.............. . .................. Stockbolm 

Skandinaviska OMan A/B ......... . ... . ..... .. ...... . 

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

AUiebolag:et Roba ........................... .......... . . . . 

Fabrikö r F. O. Rosin . . .... .... .. .. .. .... .... . . 

Elektriska A/ B Skandia.... .. ..... ... .. .. ...... . 

A/B Ste rn & Stern.... » 

Svensk Radioindustri ... . .. .... ........ Värnamo 

Firma Symfonie ........ ....... .. ...... .. . .. Stockbolm 

A/B Turitz & Co. .... .. Göteborg 

A/B Harald WlIllgren 
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POPULÄR RADIOS VÅGLÄNGDSTABELL 


Station InStällning Identifieringssignaler Station Inställning Identifieringssignaler 

1935 155 I{owno »Allo, Allo, Radio-Kaunas. 
Toujaus bus.» Metronom. 

414 725 DubJin »Radio Ath Cliatb a sco». 

1875 160 Huizen "H!er HUizen, Holland ». 408 734 Kattowitz DHallo, Polsk! Radio 
witz », 

Katto

1796 , 167 Lahti "Huomio!- Huomio !-täällä 
yl e ls radio Laht!. Givakt! 
Här Finlands Rundradio, 

399 752 Daventry 5GB »This is tbe Midland Reg!o
nal Progra m.D 

1724 

1635 

1554 

174 

183.5 

193 

Paris 

Königswusterh. 

DHentry 5XX 

Lab ti.» 

"Allo , allo, ic! le Poste de 
cIichy des ~mlss!ons Ra
dio-Paris." Klockspel. 

uAchtung! Hier die deutscbe 
Welle Königswusterhau
sen». Metronom (200 slag). 

»Tbis !s tbe London natio

394 

390 

385 

761 

770 

779 

Bukarest 

Frankfurt a. )1. 

Toulouse 

))Atentziume alci Radio Bu
curesti. » Metronom (160
Slag). 

»Acbtung, bier Frankfurt 
a-M. und KasseiD. Metro. 

»Allo, !cl Radio Toulouse. 
Emissions de la Radlopbo
nie UU mi d!.» Gonggong
Slag. 

nal Program», eller 
»Daventry calling)). 

blott 372 806 Hamburg »Acbtung, bier die Norag
Sender, Hamburg ... ». HA 

1481 202.5 Moskva »Sluschajte, Sluscbajte, go m. Morse ( . ... -l. 
worit Moskwa, Radiostan
zia imeni Kominterna.» 

368 815 Helsingfors »Huomio, Huomio, 
HelsinId. Givakt, 

Labti
Labti

1446 207.5 EiffeItornet »Allo, allo ic! la Station Ra
dio-Telepbonique de la 
Tour-Eifel.» Hornsignal. 

368 815 Sevilla 
Helsingfors.D 

»EAJ' 5. Union 
villa». 

Radio Se

1411 

1349 

212.5 

221.5 

Warszawa 

Motala 

»Hallo, Hallo, Polski Radio, 
'Warszawa», Metronom. 

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

364 

364 
360 

825 

824 
832 

Radio AIgier 

Bergen 
Mlihlacker 

(Stuttgart) 

))Ie! la station rau!o[Jbonlque 
de la v!lle d'Alg!er» . 

»Hallo, Bergen kringkaster». 

»Ar.btung, Stidfunk. eller 
»Achtung Grossender 
Mtiblacker.» Tonerna d e a. 

1154 260 Kalundborg »KS'lbenbavn, Kalundborg og 
Danmarks Kortbp!gesen

356 843 London II »Tbis !s tbe London 
nal Program.» 

Natio

1083 277 Oslo 
der. 

"Hallo, Oslo)). Klockspel. 
349 860 Barcelona »Allo, aqu! estaclon Raulo 

Barcelona». Klockspel. 

1000 300 Leningrad »SluSchajte, sluscbajte, gowo 345 869 Strassbourg »Allo , le! 
T». 

Strussbourg P. T. 

760 395 Geneve 

ri t Len !ngradskij Radio-
Zentral ». Gonggongslag
och gök. 

»Allo, ie! Radio Gen~veD. 

342 

335 

878 

896 

Brunn 

Posen 

»Hallo, Radio czekosloven
ska. BrrnoD. Metronom. 

»Hallo, Hallo, Polskl Rad!o 
Poznan». Metronom. 

575 521 Ljubljana »Radio Ljubljana». Gök. 329 914 Grenoble »Allo, Allo, le! poste de Ra
diodiffusion Alpes -Gre

565 

550.5 

533 

531 

545 

563 

\Vilna 

Budapest 

Munchen 

»Hallo, Polskl Radio W!l . 
no» . Gilk. 

»Hallia, Itt Radio Buda
pest». Klockspel. 

»Dle deutscbe Stunde in 
Bayern )) . Metronom. 

325 

313 

923 

959 i 

Bres Iau 

Krakau 

noble». 
DAcbtung, bier Bresiau und 

Gleiwltz.» Metronom (60
slag). 

»Hallo, Polskl RadIo Kra· 
kow». 

525 572 Riga »Hallo, Rauio 
Metronom . 

Riga». 310 968 Cardiff Relä för anura engelska sta
tioner. 

517 

509 

580 

589 

Wien 

Briissel 

»Hier Radio Wien». 
Metronom. 

»A!lo, ici Radio Belgique». 
Metronom. 

307 
298 

977 
1006 

Zagreb 
HiJversum 

.Radio Zagreb». 

.Hier Hilversum, 
Metronom. 

Holland •. 

501 

488 
473 

599 

614 
635 

Milano ' 

Prag 
Langenberg 

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

»Allo Radiojournal Praba». 
»Hier westdeutscbe SeDder 

Langenberg ...» Klock

296 
288 
286 

1013 
1043 
1049 

Reval 
Lyon 
MontpeJJier 

»Rad!o Tallinn». Gong-gong. 

»Allo, Allo, lc! Radio Lyon •. 

»A110, Allo, ic! Radio Mont· 
pellier». 

spel. 281 1067 Köpenhamn »Kalunllborg, Kpbenbavn». 
466 644 Lyon-Ia-Doua »Ici la station radiopbonique 

des Postes et des T~legra 279 1076 Bratislava Relä för Prag. 

phes de 
f~gel. 

LyoD.» Kånarie 277 1085 HeiJsberg DAcbtung, bier ist Ostmarker 
RundfuDk.» 

459 653 Beromunster Hnllo. Hier scbweizerlscber 
Landessender. 274 1096 Turin Relä för M!lano. 

453 

447 

662 

671 

San Sebastian 

Paris PTT 

»AtencioD, aqui Radio 
Sebastian». 

»I'Eco!e superieure des 
tes et telegrapbes de 
Paris». 

San 

pos

263 

261 

1137 

1147 

Moravska
Ostrava 

London I 

»Ha lo , Radiojournal 
Moravska-Ostrava». 

»Tbis is tbe London 
nal Program ». 

Natio · 

441 

436 
680 

689 
Rom 

Stockholm

))Roma! Napoli». 

"Stockbolm-Motala». 

259 1157 Leipzig »Acbtung, M!tte!deutscbland 
Leipzig und Dresden». ' 
Metronom. 

Malmberget 253 1185 Gleiwitz Relä för Breslau. 

431 697 Belgrad "Ovde Radio Belgrad».
Metronom. 

235 1274 Nimes »Allo, icl la Station Rad io
NImes de la radiodiffusfon 

424 707 Madrid »Estacion 
drid». 

Union Radio l\Ia 
227 1319 Köln 

lII~ridionale». 

Relä för Langenberg. 
419 716 BerJln »Acbtung, bier die Funk

stunde BerlinD. Metronom. 
223 1346 Luxembourg »Hallo, Hallo, bier Rad!o 

Luxembourg•. 
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Människokroppen 


En rad ytterst in

tressanta under

sökningar ha visat, 

att muskler och 

nerver då de ar

beta alstra elek-

I
äldre tider, då man ej visste så mycket om 
elektriciteten som nu, skilde man mellan olika 
s~ag av elektricitet, varav ett var »djurelektri
clteb. Man förmodade, att livsverksamheten 

hos djuret hade till följd Jrambringandet av elek
tdska strömmar, men man kunde då ej komma pro
blemet närmare till livs. 

På senare tid har man ni.ll'mare undersökt dessa 
förhållanden och kommit till det resultatet, att ej 
endast hos djuren, såsom t . ex. den elektriska roc
kan, utan även hos människan alstras ett visst mått 
av elektrisk energi. 

Undersökningarna gho till resultat att varje en
skild cell - och därför i.1",en de skilda organen, som 
81'0 sammansatta av celler - frambringar en elek

Fi-rj. 2. Bilden ds ld]dl-i.rlgÖ/·i11l1lcket 
stark förstoring en mus/cels sam
manstittning. Muslcelcellerna l'igga 
tätt summun. MUt i dessa ses eell

kiirnor/w, 

Fiq. 1. Dä. musk/c1"Jw i den G/W handen spännas, 1lppkommer" 
cn ele/,;trisk strihn, som llctvisas mcdelst qalvanometerntill höger. 

alstrar elektricitet 


triska strömmar, 

som ej blott kunna 

påvisas utan även 

upptecknas ett 

diagram. 

trisk ström, di'L den är i verksamhet. I synnerhet viu 
m'betande muskler äro llessa strömmar lätta att på
,-isa. l fig. 1 visas ett försök som utföres för att 
påvisa elektriska strömmar, vilka alstras vid hop
dragning av fingrarnas och händernas muskler. 

Ett par fingrar från val'dera handen stickas ned 
i ,-ar sitt glas med vatten, enligt figuren. I glasen 
finnas dessu-fom elektroder av zinkplåt, från vilka 
ledningar äro dragna till en känslig spegelgalvano
meter, som gör fullt utslag för några få miljondels 
ampere (mikroampere). 

Spännas nu fingermusklerna på. ena handen, gör 
galvanometern utslag, vilket visar att en elektrisk 
ström går från ena handen genom vattnet till zink
elektroden, från denna genom ledningen till galva
nometern, genom denna och tillbaka genom den an
dra ledningen till zinkelektroden och genom vattnet 
till den andra handen. Då ingen strömkälla finnes 

ledningen och gahanometern för övrigt ej gör ut

•••••Al...........(FOrlS. å sid. 128) 


A ."et 

------~~----------B Z 

Fiq. 3..1 'l:iöar strö'mkurvan för en plötslig m'uslcelsamman
dl'agnin,r1 och avslallpninq. B v-isar den motsvara.nde nerv
sfr'ömrmen, G är kurvan från en 7ångscvrr~ bÖjni:ng av armen. 
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Bang <f Ol!tfsen A /S, Sinte',·, Damnark, llar föl' provning 
tillställt oss ett par utg:1ngs transformatorer av egen till
verkning, märke »B & O». Den ena, som hal' typbeteCkningen 
25/50: 1, är avsedd att anpassa en Illgohmig elektrodynamisk 
högtalare till antingen ett normalt slutrör (triOd) eller till 
en penthod, I förra fallet användes omsättningen 25: 1, i se
nare ' fallet 50: 1. Den andra transformatorn, typ 2: 1, hal' 
endast detta omsättningstal och iir avsedd att anpassa en 
högohmig högtalare till en penthod. Tr ansformatorn är så
lunda speciallindad för penthoder . 

Vi 1iterkomma till dessa intressanta nyheter så snart vi 
\'arit i tillfälle att prova desamma. 

;u, 

Philips Radio Ltktiebolag, Stockholm: Vi publicerade i ett 
tidigare nummer (december 1931) vära provningsresultat 
med den nya ~Super-Induktionsmottagaren», typ 730 A. Vi 
äro nu i tillfälle at t lämna en närmare redogörelse föl' 
mottagarens i fråga inre konstruktion. 

Mottagaren hat två steg högfrekven fö rstärkning, detek
tor, ett första lågfrek\'ensl'ör och slu trör, slUedes inalles 

om

in
kapslade. 

Cha,8siet tUl Philips »S!!
pCI'-Ind!lctance»-mottaga
r e. Observera den 
,.orgSfuHa Skärmningen. 
B(J,de spolar och v r idlwn
d nsatol'er äTa helt 

fem rör. Det, som egentligen är orsaken tiIl denna motta
gares goda egenskaper med avseende på selektivitet och 
känslighet, är spOlarna, vilka äro lindade med litztråd , be
stående av 15 från varandra isolerade trå dar med 0,1 mm:s 
diameter. Tre clylika helt metallkapslade spolar finnas, av 
vilka två ingä i ett mellan antennen och första högfrek'l'ens-

POPULÄR R.ADIO 

röret befintligt bandfilter. Detta har en stor andel i den 
höga selektiviteten och möjliggör samtidigt god ljudkva litet. 
Den tredje spolen ing:i r i första högfrek\'ensrörets anod
krets, Andra högfrekven:' teget är aperiodiskt, och förstärk
ningen i detta s teg är så avpassad med hänsyn till väg
längden, att totala f örstärkningen på högfrekven idan blir 
lika stor över hela "kalan. Bandfiltret är vidare sö. konstrue
rat, att selektiviteten är densamma över hela v1'tglängds
områdena, 

Slutligen kan en stor del av mottagarens godhet tillskri
vas de i densamma anvtlnda högeffektiva skärmgullerrören 
'E 452 T, som beträffande förstärkningsförmäga vida över
träffa föru tvarande typer. 

• 
A.-B. Xi ls Mattsson &; Co. , Stockholm, har för användning" 

till »Autotone> tills tällt oss ett anodbatteri pil. 120 volt samt 
ett gallerbatteri pil. 15 volt. Des;::a batterier äro av Helle
sens välkända tillverkning. 

• 
In,IJeniiY/'sfirman Bergman &; Beving, Stockholm, har till

ställt oss en »Polar» differentialkondensator med fininställ
ning. avsedd att användas såsom återkopplingskondensator 
i mo taga rkonstruktionen »Autotone», beskriven i detta num
mer. Kon densatorn har en kapaCitet av 2X270 cm. Utväx
lingen hos fininställ ningsanordningen är c :a 1: 7. Fininställ
ning på å terkoppi ingskondensatorn är j l) i vanliga fall ej nöd
vändig. men d1i den är sä utförd som i detta fall, med direkt 
grovinställning på en litet större ratt och fininställning på 
E'n litet mindre ratt utanför den förra (på samma axel), sä 
ä r den ju aldrig i vägen men till desto stör re nytta då den 
\'erkligen behöves. , 

F'rå n samma firma ha vi emottagit tvenne lägfrekvens
traD formatorer »Ferranti AFS» , även dessa avsedda för mo
dellapparaten till »Autotol1e». 

• 
Lo "II/C Radio A_kti~bolag, Stockholm, har föl' provning till

ställt o ett par mottagare med trippel rör samt en hög
talare, De bå da mottagarna äro synnerligen angenäma be
kantSkaper att göra, då de utmärka sin' för hög kvalitet, 
ändamålsenlig konstruktion och tilltalande utseende, 

»UK 1)44 D» är utrustad med ett trippelrör »3 :1\TFK», mot
svarande tre vanliga rör med motståndskoppling. Likriktal' 
rör är »14 NG». Mottagaren är försedd med inbyggd elek
trodynamisk högtalare med helpressat membran , vilken gel' 
mycket god å tergivning. Slutröret i »3 NFK» är utomor
dentligt kraftigt (max. anodförlust 10 watt) och kan avge 
stor effel{t för högtalaren u tan distortion. 

Kontrollerna på framsidan äro endast tre till antalet; 
en avstämningsratt, en volym- och selektivitetskontroll samt 
en spak för å terkopplingen. Våglängdsomkopplingen sker 
medelst en annan spak, som i mittläge kopplar för gram
mofonspelning. Avstämningen sker med en luftisolerad vrid
kondell; a tor av stabil konstruktion. Återkopplingen fungerar 
synnerligen mjukt och effektivt. Selektivitets- och volym-
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kontrollen muj liggör en effektiv vOlymreglering på lokal
sändaren, även vid utomhu~antenn. Nolläget ligger ' strax 
intill ena ändläget, och IjudeL kommer igen en aning, om 
man gär förbi detta nolIäg". Detta är dock utan prakli'k 
betydelse; det finns andra mottagare i marknaden, där noll
läge t ligger mitt emellan ytterlägena på vOlymkontrollen. 

Mottagaren är försedd med inbyggd vllgfälla, som gör 
stor nytta då det gäller att komma förbi lokalsändaren . 

Vid prov med denna mottagare kunde vi på utomhusan
tenn plocka in flera utländska ~i.adonel' under det Spänga 
var i gång. Ljudkvaliteten var mycket god, även vid ut
landsmottagning. Ljudet var klart och rent ä ven vid stor 
ljudstyrka. 

»SH 3 ND» är en speciell distansmotLagare, som endast 
skiljer sig från »RK 544 D» därigenom att den har ett skärm
galler-högfrekvenssteg före trippelrörp,t. Därigenom vinnes 
avsevärt stö rre känSlighet och ::;elckLivitet. Högfrekvens
luetsarna äro väl inkapslade i metall och mottagaren är 
fullt stabil. Avstämningen sker meo en enda ratt, som mitt 
på har en liten knopp för korrektion av antennkretsen. In
ställningen a v denna är dock ej kritisk. För övrigt finnes 
vOlym,- (selektivitet.&-) kOntroll samt återkoppling. Även 
denna mottagare har inbyggd vågfiilla. Den har för övrigt 
samma förnämliga egenskaper som »;RK 544 D». Vid avprov
ningen kunde ett stort antal stationer avly~~nas med gott 
resultat. Ljudkvaliteten var mycket god: Avstiimningsskalan 
är gTaderad bilde med gradtal och våglängder, vilket ju i 
hög grad underlättar inställningen. 

Den översända högtalaren är av elektromagnetisk typ och 
har beteckningen »EB 98». En finess på densamma är en 
regleringsratt på baksidan meo tre lägen, medelst vilken 
klangfärgen kan göras ljus eller mörk efter behag. Högta
laren visade sig' vid provning ge mycket gott resultat. 

Vi ha från samma firma emoLtagit en sats Loewe-motstånd 
för modellappal'aten till »Autotone». Dessa mo tstånd finnas 
för belastningar från 0,1 till 1,5 watt. De kraftigare typerna 
äro fyllda med en värmeavledande gas. Motstånden utmärka 
sig bland annat för r inga egenkapaCitet, speCiellt typerna 
med löd trådar, utan metallkåpor. 

Le Cal'bone, Stockholm, har för provning tillstiillt oss ett 
par torrelement av ny typ, de s. k .. . "-D-elementen». De~sa 
använda ej bruns ten, ut~lll bygga pa luftdepolarisation. De 
kunna lagras etr ål' eller längre tid utan att kapaCiteten 
minskas eller spänningen sjunker. De u tföras ä ven såsom 
våtelement. 

Av bilagda kurvor framgå r, att spänningen håller sig 
anmärkningsvärt konstant under hela urlll.ddningstiden, bort
sett från det ha tiga fallet från begynnelse- till normal
spänning vid urladdningens början . Elementen uppges ha 
2 }et 3 ggr så stor kapacitet som de vanliga brunstenselemen
ten. Vi återkomma till denna nyhet efter företagna urladd
ningsprov. 

Från samma firma ha vi för använclning till »Autotone» 
mottagit ett anodbatteri av normalstorlek på 120 volt (typ: 
N 120) samt ett gallerbatteri på 18 volt, båda av det väl
kända milrket »Wril». 

• 
Concentra, H. C. Augll. t in, Häl'8ingbor g, har tillställt oss 

en potentiometer av märke »Dralaw'id» för provning. Den
na, som bär typbeteckningen »Ro tofiI», är uppbyggd av ett 
vanligt trådlindat Dralowid-motsUind (i detta fall på 500 
ohm) samt en speciell hållare, försedd med en ruIlkontakt 
för motståndet. Regleringsratten har små dimensioner och 
sitter pll. samma axel som kontaktrullen . Ratten är försedd 
med sk:1ra för eventuell inställning medelst skruvmejsel. 
Hela anordningen är mycket sinnrikt konstruerad. Den är 
avsedd för mon tage på hasplatta eller metallchassi och har 
anmärkningsvärt små dimensioner. Användningen är mång
faldig. Den går att använda antingen som potentiometer 
eller variabelt mot~tånd. Belastningen är max. 3 watt. En 
större typ finnes fur 10 ,ya tt. 

»Rotofil:<> användes i modell apparaten till »Autotone» för 
reglering av detektorns gallerspänning. 

Max Johnsen eJ; Co., iL-B., ,tockholm, har tillställt oss 
en »Torotor» 2-gang-kondensator a v för detta fabrikat helt 
ny typ. Kondens atorn är utförd i a luminium och är av den 
vanliga gang-typen med ett fast och ett rörligt Skivsystem 
hos vardera delkondensatorn. Skivformen är logaritmisk. 
Kondensatorn är sammanbyggd med en trumskala, som me
delst snö rutväxling drives från regleringsaxeln, vinkelrätt 
mot kondensatoraxeln. Snöret hälles spä nt medelst en fjä
deranordning i trumman, oc:h gången är glappfri och be
haglig. 

För inslli llning av nollkapaciteten f innas trimkondensato
rer av vanlig typ på vardera delkondensatorn. Dessa kunna 
lätt urkopplas vid behov. 

Rotorerna ha uppslitsade ändskiv r , men det är oss ej 
hekant om des fl äro injusterade vid fabrike n eller avsedda 
att justeras av apparatbyggaren. Det enare är dock tro
ligen ej meningen, eftersom ändskivorna äro hårt fjädrande. 

Vi å terkomma eventuellt till denna kondensator i sam
band med en kommande konstruktionsbeskrivning. 

Från sa=a firma ha vi mottagit ett antal motstånd, av 
firman utvalda för vår kons truktion »Autotone». Dessa äro 
av märket »Always» och utmärka sig för synnerligen små 
dimensioner. 

Ingeniörsfilrrnan Electl'ic, Stoclcholirn. Vi ha provat den 
i föreg, ende nummer omnämnda pick-up'en med tonarm 
av märke »Edison Bell». Densamma är utrus tad med en 
hel del finesser, såsom utdragbar tonarm, ställbar pick-up
dosa (för reglering av dosan snedställning för ernående 
av korrekt nålföring), regI r bart nåltryck (genom fjäder

~ II I IIi 0 '6 
1\ 

<Il ,...
6 0'4 
> 

0'2 

Ocl o g 8 8888 8 o o g ecco 
~ o o o 00.00 

C< M ~ ~\Of'-.CO ~ ~ o c 0000 

'" -et ll"It!lt.... OO 

FREQUENCY 

Frelwenslwrva för »Ed-ison B ell» piclc-16p. Ute/te?' den V(!?'
tikala axeln av given spänning i 'L'olt. (Effektivvärde.) 

anordning, som lätta r p~ dosan) samt vridbar pick-up-dosa 
för underlättande av nålbytet. 

Vid prov med denna pick-up erhölls mycket gott resultat. 
De olika musikinstrumenten återges naturtroget. 

Från samma firma ha vi emottagit en Farrand-högtalare 
(»induktor-dynamisk») för provning. Hos densamma märk
tes spår av resonanser vid vissa f rekvenser, men resultatet 
var på det hela taget gott. 

A.-R. N01'deuropciska Handelskompanie t, Stockholm, har 
tillst:UJt oss ett par mdiobatterie, av det välkända märket 
»)P ertrix», avsedda att användus till »Autotone». De utgöras 
a v ett anodoa tteri på 120 volt samt ett gallerbatteri på 15 
volt . 

A .-B. Tralco , Stockhol~n, har tillställt oss några special
delar för den i detta nummer beskrivna mottagaren »Auto
tone». Dessa utgöras aven 2-gang-kondensator med tillhö
rande mikroskala, ett par kompenseringskondensatorer, av 
speciell konstruktion , en »indikator-kondensator» samt en 
special-vridkondensator med förlängd axel. Samtliga dessa 
delar äro av märket »Utility». 

Gang-kondensatorn är a v den moderna typen med upp
slitsade rotorändskivor. Den Skiljer sig emellertid från de 
normala gang-kondensatorerna i flera avseenden, såsom om
talas i konstruktionsartikeln till »Autotone». Mikroskalan 
har mycket stor utväxling (1: 100), vilket är nödvändigt i 
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detta fall med hänsyn till den ytterligt skarpa avstämningen . 
Kompenseringskondensatorerna utgöras vardera aven stator
och två rotorskivor, de senare båda uppslitsade. Genom att i 
erforderlig grael böja ele enskilela skivsek torerna, så att de 
komma närmare eller längre bort från rotorn, eventuellt 
klippa bort en eller annan av dem, kan man efter behov av
passa elen under vridningen erhållna kapacitetsändringen. 
(Se f. Ö. konstruktionsbeskrivningen.) Inelikatorkondensatol'll 
är en normal vrid kondensator på 45 cm med halvcirkelfor
miga skivor. Specialkonelensatorn med förlängd axel är av
sedd såsom VOlymkontroll (s8riekondensator i antennen) och 
hal' »square-Iaw»-skivOl'. På elen förlängda axeln kopplas en 
a v de ovannämnda kompenseringskondensatorerna, vilket 
även gäller vid gang-konelensato\'ll, som all ts'l även elen måste 
ha förlängd axel. 

Samtliga kondensatorer utmärka sig för mycket lätt och 
jämn gång. Endast sa stor friktion som erfordras för roto
rernas stabilisering förefinnes. Konstruktionen är för övrigt 
synnerligen ändamålsenlig. 

• 
BatUoTconsultation, Gösta HI/suer.r;, Göteborg. Vi Ila pro

val den i föregåend e nummer omnamnllU 11.11U-llUbL"litJen 

och funnit densamma besitta mycket gOda egenslmpel'. ve 
olika musikinstrumenten återge synnerligen naturtroget. 
Den förstärkare å vilken högtalaren provades var försedd 
med penthod-slutrör. Den pro,ade högtalaren ,ar även f ör
sedd llled speciell utgångstransformator för penthoder. Hög
talaren levereras även med transformator avsedd ror nor
mala slutrör (trioder). 

Nu börja vånyheterua från grammofonbolagen på allvar 
komma ut och de skivor, som vi nu provspelat, äro utan 
tvivel alla goda. Deras antal är ej stort, men desto bättre, 
ty ett omsorgsfullt urval av repertoar är uteslutande att fö
redraga. Med grammofonskivan har det gått som med fil
men; mindre produktion men bättre. 

Skandi naviska Gl'amrnophon A .-B. (Husbondens Röst) skall 
räkna den unge operasånga ren Jussi Björling som ett· gott 
förvärv. Han är visserligen ingen intemationell Richard 
Tauber, men utan tvekan en s vensk s~l(lan och utan att på 
något sätt imitera »den store» toIlmr han på ett förnämligt 
sätt de båda sångerna »Du är min hela värld » och »Av äpple
blommor jag binder en krans» ur Lellåroperetten »Leendets 
land». Dessutom flr skivan (X 388;:;) en utmärkt orkester
inspelning under ledning av Nils Grevillius. De som sett och 
hört »Leenclets land» på 1j11clfilm med Richard Tauber eller 

CHASSIS och SKÄRMBOXAR 
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på Konserthuset i Stockholm med Martin öhman och givit 
dessa förmågor sin stora beundran skola ej försumm a höra 
Jussi Björlings insjungningar. Det lönar sig att göra en 
jämförelse. Naima Wifstrand är angenäm att uppliva be
kan tskapen med och denna begåvade konstnärinnas röst 
ligger förnämligt till för en mr. Henry i några nätta Pier
rotmelodier ; omväxlande foxtrot och serenad med valsme
locli (X 3911). lIiarek Webers orkester hal' bidragit med 
fyra verkligt ~ocla inspelningar ur tonfilmen »Ronny», vars 
musik Kålmllll är ans,arig för. ~relodierna, måste påpekas, 
äro »Tolvskilling'soperans» snarliga, vill,et nämnes som ett 
gott plus . Inspelnin~arnas namn: »Es ist besser so» ocll 
»Du bist das Liebste» (E. G. 2465), båda slow-fox; och ski
van (E. G. 2460) ,alsen »Oft hab' ich vom Gltick geträmnt» 
och »Perusa-marschen». 

STcandinavisTca Odeon el.-B. har låtit Sven-Olof Sandberg 
försöka sig på svårare srrker och vi erkänna gärna att denne 
populäre sångare lyckats med uppdraget. »Du är min sol» 
och »Ay, ay, ay» har han gjort riktigt bra. Skivans num
mer D. 2378. Märta Ekströms tolkning av två små folk
visor: »i\1ig lyster i lunden att vara» och »Vårlängtan» är 
förträfflig. (D 2379). En stark skiva är Favorit-KuJ1stner
Forenings Orkesters inspelningar av »Solveigs sang» och 
»Jeg el sker Di~) av Grieg (180402). En verkligt härlig 01'
kestersak. Bland de svenska inspelningarna finnas några 
skivor med verkligt klämmiga sjömansvalser och sjömans
melodier. »Hem, hem, hem» och »Sjöslag på land» båda med 
sång av Ernst Rolf, och då behöver ej mer st'igas. (SA. 
162991). Tore Svenssons orkester har inspelat ur filmen »Ett 
Skepp kommer lastat» skivan (A 162894) : »1 ur och skUl'» 
och »Oj, oj , oj». Till sist svarar .Jularbotrion för »Den namn
lösa polkan» och »Dragspelshambo» av respektive Oarl Gyl
ling och Folke Andersson. Hör sedan herrar Thor Modeen 
och Artur Rolen i pratskivan »Topsy» och Ni har haft en 
verkligt rolig stund (A 162896). Fyra melodier ur tvll. tyska 
tonfilmer hava vi provspelat, vilka varmt kunna rekommen
cleras: »Chan::;on der flotten Liese» och das macht Baby» 
nr filmen »Zwei Herzen und ein Schlag» med musik av Jean 
Gilbert, höra till Lilian Harvey's reportoar. (O. 11587) . Den 
andra ski ,an (O. 11;:; 8) upptager en foxtrot och en slow
fox ur filmen »Ein acht im Paradies». Verkligt goda film
melodier. Ett av de främsta tYSka danskapellen »BravoUl'
orkestern», hal' inspelat tvll. amerikanska jazzmelodier, som 
helt liäkert komma att glädja de danslystna : »Tanzend el' 
Schmetterling och på andra sidan »Immer nur du». De ha 
skivnumret O. 11590. 

Nordiska Polyphon A .-B. hal' ett stort potpurri ur operet
ten»Vita hästen», 0111 vars uppförande i Stockholm de lärda 
tvista. Skivan är förnämlig och man förstår lätt, efter att 
ha 11ört des._a melodier, varför denna operett överallt , där 
den uppfört~, blivit en sådan succe (24394). Helge Lind
berg's och Paul Gooclwins orkestrar äro bolagets sta rka namn 
när det gäller elansorkestrar, och de inspelningar, som nll 
föreligga, böra ej ~aknas i »dansbiblioteket». Den först 
nämnda orkestern svarar föl' Birger Schäfers »Terrie-Fox», 
och på andra siclan »Omaka», indianfox, komponerad av 
llirigenten (X S 50040). Den senare orkesterledarens in

~ 
mo~ 

Förs/klassiKt svenskt fabrikat. Tillverkas av 
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"jJelningar iiru »Krukelllålajaz"en». foxtrot , och »Förlåt, jag 
fräg:n», båda me<l refrängså llg a v Harry Persson. (X S 
50029). Även POlyphone presenterar en rad sjöma ns- och 
skärgårctsmeloclier. som helt ~äkert kOlllma a tt lJH omtyckta 
lJåde nu och lil ngre fram, när uterlansen kommer i gång. 
Dessa skivor 'tro: »Då går liansen pl\. bryggan», vals a\' 
Ejnar Wes tling uC'h »)llita s uch skiljas» av Helge Lind
berg, båda med refrängs:\ ng a v Hilmer Borgeling (S. 50039) ; 
»Mitt seglarsvärmeri», sjömansvals insvelad av »Spelmans
pujkal'llf] » och på anura sidan »I-!östagill e», hambo in spelad 
el v samma orke~ter (X S 49433). Hilmel' Borgerling hal' 
gjort två goda insjungningar ur »Ronny», nämligen »Du 
är den euda» odl »Ofta j:lg um lyckan drömt» (~ ;30051). 
Bl aud bOlagets utliindska inspelningar (Bruns,wick-skiyor· 
na) rekommendera Yi »An Ev'ing in Caroline» och »Ri
\'er, stay 'way from my cloor» med sång [U' »The BosweIl 
Sisters» (6218 A ) . Alt. 

KATALOGER 
Rad·lofirmor. 

Bang <I' Olltjsen A /S, Struer, Danma.l'k: Katalog över 
»B & O» lågfrek\·enstransformatorer. »Tekniska vinkar» N:o 
1 t. o. m. 5. 

Du.x T e/ctou- <I' RcuJ-iota.brik il.-B., Stoe/e/wlm: Broschyr 
över radiomottagare typ' ,HL4 (likström) och HV4 (växel
ström). 

Loelce Radio A.leNcbolag, Stockholm: Radioka talog 1931
32, upptagande mottagare med trippelrör, högtalare, anod
spänningsapparater, pick-up s, VOlymkontrOller, '§.gfällor, 
»Loewe» dubbel- ocb trippelrör samt likriktarrör; »Loewe» 
vacuum-högohmsmotsb nd samt gasfyllda motstå nd för högre 
belastningar, yacuum-blockkondensatorer sam t stavkonden
satorer, »Loewe» papperskondel1satorer etc. 

Broschyrer över mottagare mecl trippel rör med utförlig 
beskrivning samt över piCk-up typ LR50 och vågfälla typ SK. 
G1'ammojonfirmor: 

Skandi-navis7..c! Odeon A.-B .. Stockholm: Supplement N:o 6, 
april 1932, »Odeon Electric». 

B. C. SIT01ldkvis.I, Hiilsillgb01'g o. StOCkholm: Supplement 
N:o 4, 1932, »Columbia». 

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

R egler för frågeinsiindare. 

Vi bedja a lla insända re a V skriftliga förfrågningar att 
iakttaga nedanstående regler, vilket i hög grad underlättar 
vårt arbete med frågornas besvarande. En oklar formulering 
av frågorna kan lätt ge upphOV till försening- av svaret. 
Hita alla kopplingsschemor på sådant sätt. att ändringar 
i desamma lätt kunna göras genom överstrYkning a l' vissa 
ledningar och inritande av nya. Schemat bör saledes vara 
en smula »rymligt». Det kan ritas med antingen blyerts, 
bläck eller tusch på ett stycke starkt, vitt skrivpapper. 

1) Breven adresseras till Populär Radio, Frågeavdelnin
gen, Box 450, Stockholm 1. Inuti brevet skriyes tYdligt eller 
textas i övre vänstra hörnet av brevpapperet avsändarens 
namu och adress. 

2) Frågorna Rkola vara klart formulerade och skriyas 
i nummerordning pil endast ena sidan av brevpapperet. 

](opplingsschemo1' Tit as alltid på ett SäTS kiU pappe1·. 

3) Di\. frågorna gälla mottagare, som krångla på ett eller 
annat sätt, skall om mÖjligt kopplingsschema bifogas samt 
alla symptom omtalas. 

4) Då frågorna hänföra s ig till artil,lar lIer beskri vnin
gar i P opulär Radi o, ska ll alltid artikelns m brik samt sida 
och nummer al' ticlskriften uppgi va . 

5) Kompletta koppling schemor till mo ttagare utföras i 
regel ej. Däremot gran.·k as och bedömas insända schemar. 

6) Frågor angäende vilka fabrikat som äro bäst i olika 
fall kunna ej besvaras. Däremot lämnas gärna upplysning 
om ett visst uppgivet fabrikats lämplighet i ett speciellt fall. 

Vi vilja påpeka att omgående svar ej kan ga ranteras 
under högsiisongen, men behandla vi alla förfrågningar i 
elen Ot'clning de inkomma. 

Endast l;:ortare förfrågningar besvaras per telefon .eller 
\'id personligt besök. Alla förfrågningar som gälla gransk
ning eller bedömning av koppling,;schemor, beräkningar II 
luottagare o. dyl. böra göras skriftligen. 

Frilgeavdelningen hålles öppen varje dag kl. 5-7, lör
claga r kl. 3-5. Undvik telefonförfrågningar. Skriv eller be
sök oss i stället. 

• 
»Göteborgare» ombedes insända namn och adress för di

rekt skriftligt besvarande av insänd fÖrf1:ågan. 

UTLANDSMOTTAGNING. 
(Forts. ·från sid. 101.) 

stämning' a y antennkretsen. Mottagaren kalibreras däref
ter på samma sätt som ovan beskrivits. 

Även om ett skärmgallerrör i högfrekvensen ofta utgör 
en garanti för att visslingarna ej gå ut i antennen, bör man 
ändl\. undvika visslandet på stationerna, emedan det är 
nästan lika störande för clem, som eventuellt höra pä, som 
för radiogrannarna. 

Föl' utlandslyssnaren kan det vara avett visst intresse 
:i tt ha tillgång till en rundradio karta, a v vilken han kan 
se, var cle olika s tationerna ligga, som han får in på sin 
mottagare. Populär Radio har nyligen ut,.<>ivit en dylik 
karta, som upptager a lla europeiska sändarstationer med 
senaste uppgifter om våglängder, frekvenser och effekter. 
Denna karta bör alltså ej saknas hos någon utlandslyssnare. 

PBNTHODER I ALDRE MO'l'TAGARE. 
(Forts. från sid. 107.) 

tusen upp till tiotusen centimeter, som inkopplas tvärs 
över högtalaren . Återgivningen blir härigenom »mörkare» och 
»mjukare». Klangfärgen blir mörk. 

Ett reglerba rt penthodfilter erhåller man genom att serie
koppla en kondensator på 20.000 cm med ett variabelt mot
,; tilnd pil. omkring 50.000 ohm och ansluta dessa båda tvärs 
över hö ' talaren . Ju mindre mots tåndet göres, desto mörkare 
blir klangfärgen. Ett dylikt filter i förening med ett »ut
gängsfil ter» med uttag på drosselspolen, som beskrives på 
unna t ställe i detta nummer, ger stora mÖjligheter för 
utnyttjande av penthoden. Filter-kondensatorn och motstån
det böra härvid anslutas i serie över hela drosselspolen. 
Användes utgångstransformator skola de anslutas över pri
märlindningen på denna. 

GIV SLUTRÖRET RÄTT GALLERSPÄNNING. 
(For ts. från sid. 109.) 

tet om detta, är det bäst att börja med så stor negativ 
gallerspänning som möjligt och minska den undan för un
dan till dess ljudet blir rent. Vanligen erfordras en galler
spänning mellan - 10 och - 20 volt vid normala slutrör. 

Köper man ett nytt rör följer vanligen med detta en 
blankett mecl erforderliga uppgifter. Där står bL a. angi
vet vilka negativa gallerspänningar som äro lämpliga vid 
olika värden på anodspänningen. 

Vid användning av för liten gallerspänning uppkommer 
dels distortion, och dels blir rörets livslängd förminskad. 
Vid batterimottagare gäller även härvid, att anodbatteriet 
tar slut i förtid. Man tjänar därför alltid på att till se, att 
den negativa galIerspiinningen på slutröret är den rätta. 
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UTGANGSKRETS FÖR PENTHODER. 	 Uppgifterna beträffande lindningen avse antalet varv per 
spår.

(Forts. från siu. 111. ) Presspanen är i form av smala strimlor, en på varje kam, 
inkopplas tvärs över hela drosseln. Detta kan lämpligen 
utgöras aven kondensator på 20.000 cm i serie med ett 
variabelt motstånd på. omkring 50.000 ohm. För varje om
sättn ingstal in regleras medelst motståndet den önskade 
klangfärgen. 

Den här beskri"na utgångskretsen kan naturligtvis med 
fördel inbyggas i mottagaren, om plats finnes härför. Är 
mottagaren redan förut försedd med utgångsdrossel, kan 
denna helt enkelt bytas mot den nya drosseln med uttag, 
varvid vissa omkopplingar måste göras. 

Både elektromagnetiska och elektrodynamiska högtalare 
kunna anpassas till penthoden medels t au totransformator, 
även dynamiska högtalare med inbyggd utgängstransforma
tor, då den senare ej är specialkonstruerad för penthoder. 

Den i modellapparaten använda dro seln är av det engelska 
märket »VarleYl>. Liknande drosslar äro säkerligen inom 
kort att emotse även på den svenska marknaden. 

AUTOTONE. 
(Forts. från sid. 117.) 

den av gallerläckan R, till lämplig punkt på potentiometern 
.Ra vanligen ganska nära negativa glödtrådsänden. I mo
deitapparaten använda vi en potentiometer av speciell kon
struktion, som är synnerligen lämplig för ändamålet. 

För att tonkorrektionen skall ha avsedd verkan fordras 
att frekvenskurvan för lågfrekvensförstärkaren, bortsett 
frän sjä lva korrektionssteget, är så nära rak som möjligt. 
Tvenne låafrekvenstransformatorer ha a nvänts i avsikt att få 
stor först:rkning, men båda äro Olough-kopplade, varigenom 
även de lägsta tonfrekvenserna förstärkas i tillfredsställande 
grad. Vi avråda i detta fall absolut från användningen av 
underhaltiga lägfrekvenstransforma torer, dä. detta kan ha 
till följd att resultatet blir ganska medelmåttigt vad ljud
kvaliteten beträffar. 

Tonkorrektionssteget är endast avs tt att kompensera 
frekvensdistortionen i avstämningskretsarna. Vi äterkomma 
i nästa nummer med beSkrivning på tonkorrektionsdrosseln. 

Aluminiumdelarna till chassiet, d. v. s . mellanbottnen och 
skärmpläten, är enklast att beställa frän en plätslageriverk
s tad. M~lIanbottnen sträcker s ig i verkligheten nägot läng
re bakåt än skärmen, emedan utrymmet är något större till
laget än i den engelska modellappara ten. Hålen för skär
men i frontplattan borras först sedan metalldelarna hopsatts. 

Hålen för fästskruva rna till spolarna borras i skärnings
punkten mellan diagonalerna t ill resp. ytor. Var och en a~ 
de tre plana ytorna pä skärmen mäta i höjd 145 mm och l 

längd 150 mm. De omvikna kanterna äro 15 mm. 
De smä kopplingskondensatorerna C, och O. komma att 

beskrivas i nästa nummer. Kompenseringskondensatorn O. 
på axeln av gang-kondensatorn måste injusteras så att 	ax
larna ko=a i rät linje. Eljest kan det hela komma att gä. 
för trögt för mikro ratten, som är friktionsdriven. Samtliga 
vridkondensatorer undersökas för ev. damm mellan skivorna, 
som lätt blåses ur. Ledningarna O • samt O....-F dragas 
i skärmad systoflex med stor inre diameter. 

,Spåren i spolrören måste göras i noga överensstämmelse 
med ritningen. Enklast torde va ra att få dem ursvarvade. 

PANDETIKON 
är det mest effektiva och bekväma medlet för impreg
nering av högtalarspolar, limning av högtalarkonen, 
fastsättning av högtalarbeklädnad, hoplimning av spol
formar, hoplimning av lådan. Tuber il 75 öre och 
kr. l: 50 hos färg-; järn-, bok- och pappershandlare. 

WEIJMERS B / B 
STOCKHOLM Va. - Telefon: 802 U 

och kan fästas medelst syndetikon, som dock ej bör komma 
ned i spåren. I »prirnårspolen» finnas tre spär med 45 
varv/spår och tre andra med 6 varv/spär. r »sekundärspo
len» ha vi motsvarande tre spår med 45 varv/spår och tre 
med endast 2 varv/ spår och dessutom ett spår med 25 varv. 
BeteCkningarna DB och DS ange resp. dubbelt bomullsspun
nen och dubbelt s ilkesspunnen koppartråd. 

Med tanke pii dem, som redan nu vilja sätta i gång med 
byggandet av »Autotone», vilja vi nämna, att »primärspo
len» och gang-kondensatorn ej fästas ä chassiet, förrän led
ningarna mellan »sekundäreD» och våglängdsomkopplaren 
dragits. Motstll.nden R..-R. samt R..-R. äro av den hos oss 
vanliga typen och monteras självbärande eller i kopplings
trådarna. IX! i 'bilderna visade långa bultarna bortfalla så
ledes. 

De i denna mottagarkonstruktion använda engelSka spe
ciaidelarna bliva inom kort tillgängliga på den svenska 
marknaden eller firlDas redan att tillgå. För rekvisition av 
dessa engelSka specialdelar och annan för konstruktionen 
erforderlig materiel hänvisa vi till Populär Radios annon
sörer. 

• 
Samtliga i denna artikel ll.tergivna bilder äro hämtade ur 

»Wireless World». I nästa nummer infö~es en detaljerad 
beskrivning över mottagarens 'montering steg för steg, vilket 
vi tro i hög grad ko=er att underlätta arbetet för dem, som 
ämna bygga densamma. Vidare ko=a vi att införa fotogra 
fier a" vår egen modellapparat, som endast beträffande vissa 
oväsenliga detaljer avviker frän den engelska, samt beskriva 
tillvägagångssättet vid mottagarens trimning. Vi komma även 
att lämna en redogörelse för de resultat, vi uppnått med 
modellapparaten. 

MÄNNISKOKROPPEN ALSTRAR ELEKTRI
CITET. 

(Forts. från sid. 123.) 

slag då handen är i vila, är det tydligt att den elektriska 
strömmen uppkommer genom muskelrörelsen i handen, Spän
nas musklerna i den andra handen uppkommer en ström i 
motsatt riktning. Strömstyrkan är mYCket obetydlig; den 
uppgå r endast till någon mikroampere. 

Det är ej blott muskelcellerna som alstra elektriska 
strö.=ar utan även nervcellerna, då de bliva irriterade. 
M~ed tillhjälp av speciella apparater är det mÖjligt att 

registrera ytterst svaga strö=ar och sålunda få dem upp
tecknade i ett diagram, varigenom man kan studera de skil 
da företeelserna mycket noga. Några dylika diagram visas 
i fig. 3. Irriteras en .muskel.nerv, kommer muskeln först 
efter en kort tidsperiod att sa=andraga sig och alstra 
ström. Detta förklaras därigenom, att det tager en viss 
tid, ehuru mycket kort, för nerven att vidarebefordra im
pulsen och ännu någon tid för muskeln att börja fungera. 

r fig. 3 O visas ett diagram. över den ström, som alstras 
då en arm ·böjes. Kurvan har en ojämn f orm, som visar 
att sammandragningen av muskler sker i små rYCk, vilket 
mlln även kunnat konstatera på annat sätt. 

Magnetspolar 
för hörtelefoner och högtalare 

i alla dimensioner och ohm..-tal 

ERIC BERGQVIST - MOTALA 

Nordisk Roto~r1yyr, Stockholm '''1. 



III POPUL.~n RADIO 

LIKSTR ÖM : 

EKA NÄTANOD 


för al la spänningar och s!römarter 

Allt mate ria l försett med V D V l-m är ke och 
i öve rensstämmelse med denna fören ings 
föreskr iD ef. Q lrs skriftlig fabrik sga ranti. 

Typ Favor it 40 mA ... • •• RM. 19.50 
Typ GL 50 mA . . . . . . • RM. 29.

V ÄXELSTRÖM : 	 Ty p Triumph fö, 1-3 rö r ink !. rör RM . 29.50 
Typ KW 40 mA 1-4 rö r i nkl. ,ör RM . 39 .50 
T yp Un iversal40 mA 1_6 rö r inkl. rör R M . 49.50 

EKA-NÄTANOD E. KLICHE 
Berlin N 65. Miillerslrasse 95 a Begär prospekt 

Spolar till H. F.::förstärkning 
(Skärmgallerrör) 

=-:;:~!t Pris pr sats 
Kronor 8.50 

Använda 
i Europafyran 
Populär Rad io 
mars 1932 

Ettgrepps våglä ngdsomkopplare. Pris K r. 3. so 

v. PRAHN 
Kö penhamn K • Teglgaardsstr<ede 4 . Tel.: C. 858J 

Radiophone 
kondensat orer 2, 3 o. 4.dubbla 
med skyddskåpa. G ediget ut. 
förda . Nogg ra n t justerad . 

(olvern 
Spolar och kompletta Bandfilter 
Sk ä rm boxar, Potentiometrar. 

FORSNERS A.-B. 

IUarabergsg. 44. Stockholm • Storg. 8. Urebro 

V I T I LLV ERKA 

Nät

Transformatorer 


Lågfrekvens

Transformatorer 


Drosslar 


I varje ö n s kat utförande. 

Oö verträffad kvalitet. 

AKTIEBOLAGET 

SVENSKA ELEKTROMAGNETER 
ÅMA L 



•• 

EUROPA 

KARTAN 


POPULi\R RADIOS STi\TIONSKi\RTi\ 
föreligger nu färdig. Oumbärlig för alla radiolyssnare. Fullständig våglängds
tabell och uppgifr på stationernas effekt. Kartan är utförd med 5-färgers 
offset-tryck i format 63 x 85 cm. Tjockt, hållfast papper. Avsedd som vägg
karta, men kan även på ett praktiskt sätt vikas ihop som ett kartblad. 

PRIS KR. 1:25 
ALLA BOKLÅDOR OCH HOS SVENSKA PRESSBYRÅNS KOMMISSIONARER 

Ifyll vidstående kupong, eller skriv av den, 
Från. och insänd beställningen till närmaste bok

handel. tidskrifts försä lj a re eller direkt till 
eller Exp. av POPULÄR RADIO ( ordisk Rotogravyr) Postbox 45 0, 

Stockholm, beställer undertecknad an sän das mot postförskott: EXP. AV POPULÄR RADIO 
ex. EUROPAKARTAN il Kr. 1:25. 

( Nordisk Rotogravyr) 

Pono 5 ö re för y:uje ex. + ponförskorr sJvgi fr lillkommer. Sveavägen 40 - Postbox 45 0 - Sto ckh o lm 

Namn : .. Postgiro 940 - Telefon Norr 33440 

Postadress: ... 
Nordisk Rotogravyr, Stockho l m 1 931. 


