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rera 1 ex. av Amatörhandboken, del I. De lösnummerköpare av tidskriften, som nu önska 
prenumerera och samtidigt rekvirera l ex. av boken, uppmana vi att insända med lösnum
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EFTERTRYCK AV ARTIKLAR HELT ELLE R DELVIS 

F R ÅN RE D A KT IO N E N 

FÖR BEREDELSERNA 
för sommarradion äro nu i fu ll gång. Vi komma här 
mrrl en konSLruk tions besk rivning t ill en enkel tr 
rörswotlugal'e fur baLteridrift , om ha r bä.rt e hög
talare oeh batterier inbyggda i h lia n, Denna mot
tagare är mycket lämplig för ommarnöjet eller 
"po rtstugun. 

'Vidare avhandlas möjlig hete rna f ör anord nande 
a\' antenn och jordledning vId mo ttagniIl .C: i det 
fri a, då man ej lmr tillgång t ill en mo t taga re med 
inbygg-d ramantenn. 

De tvfl populära u r tikelsel'i erna: »Rarlions .A..BC» 
och »Den moderna ruurlracliosta tioneu» fortsät t~'t i 
detta nummer. E n ny artikel om hijgtalllre avhuud
lal" denna " it ug dylika av e l kLrodyuumisk typ. 

Kortv[lg . ändning lir ett synnerligen in tres ant 
kapitel, I en artikel i detta nummer lämnar den 
klinlla signa turen Si\I5ZE en orientering över olika 
antennt~'pe r för kort," gs,'ii ndning och kommer i 
nä ~ tn nummer att beskriva , hur en enkel dylik 
antenn uppstit te . 

Bland övriga artiklar kunna förtjäna att om
nämnas en om fotocellens användning, en a nna n 
00l tonkorreld:ion och en t redje om sy tematisk 
felsökning pil. radiomottagare, 

Vid halv' 1'5- oell kva rtalsskifte t be vi alla vara 
prenumera nter ej glömma att i god tid ins;inda 
prenumerationsavgi'ften för 2:a halvaret eller 3:' 
k\"ar ta let. Vi be Eder ob~e l"\' e ra mecldelaudet på 
lllotstäencl e siela. 

Populär Radio. 

UTAN ANGI V ANDE AV K A LLAN FÖRBJUDET 

S~a. ~(fM~ uudu ~ tid (,uVtWM 

i tuc ocU, ~ 6Uf,edelf,a.r:t ejtu rk.u, l ~m. 
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Den lilla kostnaden kan 
rädda stora värden. 

ENSAMFOR S ÄLJARE FOR SVERIGE: 

~TEKTORn 
Skyddar 

Egendom 
»PROTEKTORN» håller ständigt antennen »jordad » men hindrar där

för icke mottagningen . 
»PROTEKTORN» gör antennomkopplaren överflödig. 
"PROTEKTORN" avleder atmosfäriska störningar, som eljest fram 

kalla rasslande och knastrande oljud i mottagaren· 
»PROTEKTORN» verkar automatiskt o. behöver därför ingen tillsyn. 

Varje utomhusantenn bör förses med en »Protekton. 

BEGÄR VÅR BROSCHYR 

ELEKTRISKA AKTI EBOLAGET SKANDIA 
Malmö - Göteborg - Wäxjö - Karlstad STOCKHOLM Gävle - Sundsvall - Ostersund - Umeå 

Spolform Mikroskala Lindad spole 
med 2 st. Kondensatorer modell B 


Generalagent: M ax J oh nsen &. Co. A."B., R egeringsgatan 20, Stockholm. Telefon 18169. 




N:r 6 15 JUNI 1932 4:e ÄRG. 

Radiokrönikan av Wireless 

D 
et sel' äntligen ut, som om engelsmannen 
Dl'. James Robinsons synpunkter på se
lektivitet sproblemet skulle börja \'inna 
beaktande, åtminstone delvis . Då han 

kom med sin enligt nya prin iper konstruerade mot
tagare, kallad »Stenode Radiostat», skyndade sig 
nä t an alla lärda r adiomän i England att påpeka 
omöjligheten av at t bygga en mottagare efter dylika 
principer. DI'. Robinson skar vid mottagningen bort 
nästan allt vad sidband heter genom att göra motta
gm'en ytterst selekti\', men kunde trots detta erh~lna 
en njutbar återgivning av det utsända programmet. 
Tidigare hade man allSe t, att så snart sidbands
a vskärningen ökade>; utöver en viss gräns, fanus det 
ingen som helst möjlighet att erhålla acceptabel 
ljudkvalitet. Dr. Robinson har emellertid visat, att 
detta verkligen är möjligt genom anbringande aven 
tonkorrektionsanordning i mottagaren. 

:Nu får man ej förledas att t ro, att en mottagare 
enligt Stenode-principen blir oerhört mycket selek
tivare än en dylik med riktigt konstruerade och 
noggrant injusterade bandfilter, om man utg:ir ifrån, 
att båda mottagarna skola ge lika god ljudkvalitet. 
Dock synes Stenode-mottagaren äga vissa företräden 
framför mottagaren med ban dfilt er, just be träffande 
sclektiviteten. 

Som bekant förefinnes vid alla distansmottagare, 
ofta även vid sådana med bane fi lter, en mer eller 
mindre utpräglad sidbandsavsk~lrning, resulterande 
i mörk klangfärg och onaturlig återgivning av tal 
och musik, Vid dessa mottagare kan medebt ton
korrektion ljudkvaliteten högst avsevärt förbli ttras, 

En allnan sak är,_ att samtidigt snm det högre ton
registret bringas upp t ill full styrka, komma en heT 
del störningar fram, som tidigare ej gjorde så stort 
väsen av sig, H ur viktigt det än ä r att fil en natur
trogen återgivning, måste man naturligtvis hålla 
med om, a t t en kompromiss i detta fall iiI' det enda 
riktiga. Parollen blir alltså: endast så god ljudkva
litet, som stör ningarna tillåta. 

På många distansmottagaY'c. finnes en kontroll med 
oriktig benämning: klangfärgskontroll. Den borde 
i stållet heta störningskontroll. Då den i nst älles på 
minimum, ~ir lju det bra, kanske en aning för ljust 
i vissa fall. Vrides den helt över åt andra hållet, blir 
ljudet så mÖ l'kt, att man knappast kan få någon be
hållning a\' programmet. J\1en det fina är, att all a 
störningar vid utlandsmoUagning reduceras i myc
ket hög grad vid denna inställning av »klangfärgR
kontrollen». Man har alltså möjlighet att göra en 
kompromiss mellan störningsfrihet och god ljud
kvalitet. 

I samband härmed kan det vara skäl att påpeka, 
att den s. k. kraftdetektorn egentligen har två missio
ner att fylla i en mottagare.. l,'ör det första möjliggör 
den ett undvikande av den distortion, som uppkom
mer gellOm ren överbelaslning a v detektorn , och för 
det andra möjliggör den en fullödig ljudkvalitet, även 
'cid d,jup modulering av 8ändm·cn. Det sista är n ågot, 
som man i allmänhe L ej längre Unker på, och dock 
är denna, ak av den allra största betydelse. I de kom
mersiell~ mottagarna förekommer kraftdetektorn gi
vetvis i stor ut.. lräcknin <y. I de amatörbyggda appa
raterna ~lr den li ka motiverad, 
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RADION 

i det fri,a 

E
Il tr8li:;lJOl'tabel mottagare med inbyggda 
batterier och n1mantenn är natu rligt vis idea· 
let för en ::;o mmarradio, men om ma n ej har 
någon dylik Rpparat, får man för den skull 

ej tro, att man är nte~tängd från allt vad radio heter 
under sommarmanadenlft. Om oa.ra mottagaren ej 
~ir allt för stor och o ymplig- a tt frakta , sa kan man 
alltid ordna det andra p!\. n ' got sätt. 

Nu gäller ju det O\'an sagda radiou på sommar
nöjet, d. \', s. en mottagare, som da den väl en gång 
iiI' installerad ej behöver flyttas, förrän familjen 
skall in till staden igen, Skall man däremot ha en 
mottagare, som skall kunna tas med pli ut flykter i 
skog och mark eller på badl~tranden , ' å kan man nog 
ej komma ifrän, att en all t ·i-ett- och batterimotta
gare är det enda rätta. 

Betl'äffnnde sommarnöjesmottagaren måste man 
tänka på de möjlig
heter, som stå till 
lJuds för en nätdri· 
n'H apparat, innan 
mall släpar en dylik 
med sig ut till lan· 
det, 

I det följande sko· 
la vi bortse från själ· 
va mottagaren och 
i stället behandla de 
möjlighet er, som fö· 
refinnas på landet 
för anordnande av 
antenn och jordled· 
ning, t JI' en syn· 
1ll1ukt sett är ju 

I:Jn ·isol erad tråd, val'S ena änd.e landsbygden den 
l ,as lats 'lLppi et t t 'räd, tjun8tgör 

8åso ll1 antenn.. idealiska platsen för 

långdistansmottagning, och kan man bat'a f å upp ell 

\'erkligt bra antenn, t, ex. mellan ett par t rädtoppar, 
så kan man med en god mottaga l'e ha åtminstone 
några stycken utlunc1sstationer att välja mellan. 
Att vi ej kunna räkna med bättre resultat beror på 
(len ljusa ft rstiden samt de under sommaren svåra 
atmosfätiska störningarna. 

I allm~illhet blir det nog i a lla fall inte så mycket 
fråga om utlandsmottagniog, utan kan man höra 
den närmaste stationen nftgot så n~ir skapligt, så är 
IDall nöjd IDed resultatet. För detta ändamål behö· 
ver man ej rigga upp någon »utomhusantenn», utan 
det räcker med en isolerad tråd, upplagd längs tak· 
li.sten i rummet, Dylika inomhusantenner ha tidiga
re behandlats ganska utförligt i dessa spalter, var
för \'i ej behöva uppehålla oss vid desamma. Vi skola 
i stället undersöka möjligheterna för mottagning i 
det fria, under för
lltsättning att \'ål' 
mottagare ej är så 
känslig, att en ram· 
an tenn skulle ge ti.ll

['äcklig styrka, 
Som untenumate· 

eial kan man medta· 
ga omkring tjugo 
meter gummiisole
rad iråd och unge· 
fär hälften så myc
ket blanktråd, Den 
senare är avsedd till 
jordledningstråd. Är 
man vid en sjö· 
strand, kastas den 
blanka 
\'attnet, 

tråd en ut i 
och iinden 

.JonlledJ/iJ/!Jcn vattnas 
väderlek. 

vid ton' 
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På badstranden: en rad till hälften nedm'ävda glasflaskor 
tjanstgöra som antennrnaster, 

auslntes till mo tta o'arens jor l/kon takt. Elj est kan 
tråden grävas ned i fo rm aven rulle i fuktig mark. 
Al' marken torr böl' man om möjligt vattna jord
ledningen. Har man ett ståltråds ·t aket, !Som är iso
lerat h ån marken, kan d tta eventuellt användas 
såsom motvikt. Det förbindes då medelst en från 
marken isolerad koppartråd med mottagarens jord
kontakt. I detta fal l kan den gummiisolerade trå
den kastas upp i ett träd och t jänstgöra som an
tenn, Man kan binda fast en äggisolator eller annat 
förem ål i änden av tråden, så att den kan kastas 
högt upp och bli hängande i en gren. Nederänden 
anslutes till an ennkontakten på mottagaren. 

Ett järntrådsstängsel på trästol par kan ofta bli 
en bra antenn. Härvid bör man prova med en liten 
blockkondensator på omkring 100 cm i ledningen 
från järntråden till antennkontakten, ty i annat fall 
få r man kanske ej il( gon avstämni ng. 

Vid utflykter med bil ka n man använda dennas 
chassi åsom antenn, då detta t ack vare gummu'lll
garua är isolerat fr ån jord. ]Jan må t e härvid se till 
att det blir god kont akt mellan chassiet och »ned
ledningen». Såsom jord kan då tj änst göra en i fuktig 
mark nedgrävd koppartråd el. dyl. Man kan även 
använda bilchassiet såsom motvikt , .i vilket fall den 
medförda isolerade t råden kastas upp i ett träd för 
att tjänstgöra som an tenn. 

Med ledning av ova nst ende bör det j vara svårt 
att i olika faU arrangera det hela sfi, att en n jutbar 
mottagning från lokalsändaren erhålles. Den största 
betydelsen har kanske radion under ifråga var ande 
förhållanden såsom nyhetsförmedlare, då man på 
landet kan få vara utan tidningar flera dagar i 

B i l ens chassi kan användas. som antenn eller motvikt, 

sträck, Väderleksrapporterna äro naturligtvis i.ivcn 
av största intres e, 

Slutligen bör kanske sägas några ord om det, som 
lämnar energien till mottagaren, d. v. s. batterierna. 
Glödst römsackumulatorn bör naturligtvis vara av 
den »ospillbara» typen, om det är fråga om en mot
tagare, som skall med ut i skog och marIe 

BU jii1'ntrådsstiillgsel kan 'ibland gÖTa nytta såsom anteJ/n, 

Anodbatteriet böl' man ägna en ViSR uppmärksam
het för att Hl största glädjen av detsamma. betta 
gäller den neg:. tiva gallerspänningen tm rören, som 
då lJatteriet är nytt bör yara så stor som möjlig ' 
(med bibehållen god l judkvalitet) och som sedan, 
då ba ltel'ispänningen 'junker, bör minskas succes
!';ivt, allt efter som ljudkvaliteten bör jar bli dålig, 
Vanligen behöver man blott härvidlag tänka på gal
lerspänningen till slutröret. 
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Den moderna rundradiostationen 

2. Förstärkarna och kontrollrummet. 


I denna artikel talas om det betydelsefulla arbete, som tjänstemannen 

kontrollrummet har att utföra. 

Pi !!. 1. Radiot jä i/ ~ I ,q nya·, 1/1odc/' /w st·udio. 

I 
nnan de sl'aga stl'ömmarna från mikrofonen 
kunna pi'l\'erka s~i ndaren i och föl' modulering 
al' dcnsamma, måste de förstärkas. Denna för
stärkning sker i speciellt \'äl konstruerade för· 

stärkare, I'ilka ej förorsaka någon märkbar distor· 
tion. 

Sändarens modulel'ing tillgår så, att styrkan hos 
den högfrekventa strömmen i antennen varieras i 
takt med talströmmuma. Dessa variationer finnas 
fortfarande kvar hos dc utgående d'tgorna, varför 
den i mottagarantenncn uppväckta högfrekventa 
stl'ömmen kommer att nu'iera på samma sätt som 
hos sändaren, 

Strömstyrkan i sändarantennen hal' nu ett visst 
maximivärde, som ej kan öI'erskridas vid en viss an
tenneffekt hos sändaren. Den har även ett minirni· 
vtirde, namligen då den är lika med noll. Mellan 
dessa båda värden kan strömstyrkan yariera vid 
moduleringen . Det gäller då att avpassa styrkan 
hos talströmmen så, att under ett fortissimo i mu

sikcu L~i.l'vågen (den omodlllerade högfrekl'enta 
strömmen i antennen) ej blir över'modulerad, d. I". s. 
den högfrekventa strömmen i antennen går ned »un
der noll». Hänid uppkommer nämligen dis to rtion, 
i det talströmmen är alltför stor för att bänögen 
skall kuulla »bära» den. 

Föl' att bättre förstå detta tänka \"i oss att en 
ton , t. cx. från cn basun, spelas framför mikrofonen, 
Denna tOll ger upphov till CIl lågfrekvent \"äxelström, 
som förstärkes till viss grad och tillföres sändaren. 
A.r nu förstärkningen så ::;tor, att sändaren blir fullt 

lJ'i(j . .2. rian ihel" andra. våni' .!7cn i det sto'm engelska. rund
radiohusel. dä r kontrollrum och förstä1"1caran1äflgningar äro 
'inrymda. A ä1' 1wlltrollnmmwt, genom, vilket alla utsäruJ
n i ngar passc/'a, innan de nå sänllaren. I ena än(/en av 
rummet (1) 1,;an l)rograrnledningen avlyssna alla utuäende 
vrogram . D en övriga delen av kontrollrunvmet upptages. av 
omkovvlings- och kontrollbord, frän vilka progT(};/nmen ma
tas ut till de skilda ru.ndradiostationerna i landet. Förstör

kOi'pänelen (5) uppta·gcr även en stor del av ·utrym me t. 
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modulerad, blir moduleringen givetvis svagare, då 
~tYl" k[l n hos tonen sänkes. Blåses däremot kraftigare 
i basunen, kan modulel'ingen ej bli större än den 
redan är, och distortion blir följden. Sändaren är- då 
öl'ermodulerad. 

Jl'an får alltså lov att avpassa förstärkningen så, 
att även de alln-t starka:o;te ljud, som kunna före· 
komma framför mikrofonen, ej över-modulera sända
ren. A andra sidan m' 8te de svagaste ljuden för· 
stärkas i tilh ~lLklig grad för att Lli fömimbara i 

mottagarens högtalan'. Enda utvägen är att för
stärka de sl'aga lj uden litet mera och de starkaste 
ljuden litet mindre. 

I kontrollrummet, som vanligen är beläget intill 
iitudion, äro mikrofonförstärkare och kontrollappa
l'ater inrymda. Hit inlöpa alla ledningarna från 
studiomikrofoner-na, från hallåmannens mikrofon , 
från grammofonborden o. s. v. Des-sa ledningar kunna 
eftel' behag anslutas till de befintliga föntärkarna. 
~i-"ell inlöpa ledningar från skilda platser, varifrån 

Pit/. . 1. 1/11 riul ' av kontroZln/llwwt i det (:ng elska j'·undra.dio· 
7/ 1(8('f. 1'·ifl. t "ii n_q [ l ' törstiirka,rprm el c lI . till höger några av 

kOlll r olTbO/'d n. 

ll;7 

Pig . .J. 'l'jiin sl t.: II/Ullll en .; ar bele i kontrorlr·ummet. 

utsändningar ofta bruka ske, såsom tea1TaI', restau· 
ranger, konsertsalonger etc. Vanligen finnas på dessa 
pla tser särskilda mikrofonförstärkare, som förstärka 
mikrofonströmmen till viss gra d, innan den sändes 
ut på de långa ledningarna. 

I kontrollrummet öI'ervakas ständigt modulerin· 
gen under utsändningens gäng. En tjänsteman sitter 
och reglcl'ar niikr-ofonströmruens styrka och . låter 
den aldrig gå över en vi. I-; gräns, emed<'ll detta är 
liktydigt med övermodulering och distortion. Så 
snart de l kommer- ett forti ssimo i musiken, måste 
han nida Ded volymkontrollen . Detta. gör ju att 
fortissimot ej blir så starkt i förhållande till den 
iilTiga musiken som det egentligen borde vara, men 
detta kan nu ej hjälpas. Vid de allra svaga.ste pas 'a
gerna måste han däremot vrida upp volymkontrollen 
ett styeke öl'er- medelläget, emedan ljudet eljest skul· 
le bli n ~iI:;tan ohörbart i högtalarna. Det är av allra 
::::tÖl'sta betyuelse, att denna ljudstyrkcreglering ut· 
föres omärkligt, och stor vana fordras hos tjänste
mannen, som sköter den. Han har givetvis hela tiden 
själv möjlighet att avlyssna utsändningen . 

Den största högtalaranläggningen 
SOUl hittills I'al'it i ol'(lk , yal' den som användes vid tl'oc1yna miska högtalare av vanlig typ och 16 1'01'0 

de stora internationella hastighetsUtvli.ngarna för av blatthallel'typ. En högtalare av den sistnämnda 

automobiler på Ams·hanan den 22 maj. Anläggnin typen brukar eljest "ara tillräeklig för en stor au

geJl , som är utförd al' Telefunken, har en total ut· läggning. 

gångseffek t al' 1.430 watt. Den är 50 0/ O större än Askådarna kunde tack \'<1re detta al'l'angemung i 

d en, som användes vid firandet av Speyer-domens detalj följa loppet. Längs banan 1'01'0 rapportörer 

tn enårsjubileum. Sammanlagt funnos uppmonterade med fjärrskrivmaBkiner utposterade, och de. 'sa höllo 

40 högtalare, av vilka 33 utgjordes av kraftiga elek- hallåmannen ,\ jour med tävlingens gång. 
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Den kritiske 
radioamatören 

- särskilt den som arbetar med kortvåg - använder i 

sina konstruktioner aldrig annat än de oöverträffade 

MANENS blockkondensatorer 
och 

SSR vridkondensatorer 
ENASTÅENDE PRE C ISION OCH KVALITET 

Engros från generalagenten för Sverge: 

GtiTEBOAG 1 

FABRIKATEN 
äro världsbekanta för sin kvalitet och användas 
av flera ledande radiofabriker. 

Vill Ni ha absolut fillförlitliga motstånd och volymkontroller 

K"P SATOR! 

Vill Ni ha bästa resultat med Eder mottagare 

ANVÄND SATOR·R"R! 
Sator-rören göras i alla typer. Jämförelsetabell på begäran. 

Ag enter och återförsöliare antagas. Begär prospekt! 

AKTIEBOLAGET TRAKO 
REGERINGSGATAN 40, STOCKHOLM 

GeneraJrepresentant för Sverge 



160 POPULÄR RADIO 

D en i det följande beskrivna mottagaren 
är avsedd för dem, s. om ej vilja skiljas 
från radion, då de flytta ut på sommar
nöjet. Den är av allt-i-ett-typen, d. v. s. 

både högtalare och batterier äro inbyggda i lådan, 
som omsluter mottagaren. Kågon transportabel mot
tagare i den vanliga bemärkelsen är den ej, men är 
il andra sidan ej besvärlig att transportera. 

Såsom batterimottagare i det stora hela betrak· 
tad har den här beskrivna mottagaren fördelen av 
ett tilltalande utseende, del" på ~rund av den trev
liga utformningen hos lådan och dels beroende av 

BATTERI
TREAN 

Lokalmoitagal'e med inbyggda 
batterier och högtalare föl' sommarnöjet. 
Enkel att bygga! Billig i drift! 

att batterierna aldrig behöva stå och skräpa, eme
dan de öro inneslutna i lådan . 

Beträffande de mottagningsresultat man kan på
räkna gäller, att vid användande aven god utom
husantenu ett flertal utländska stationer kunna av
lyssnas p[l högtalaren, detta under förutsättning 
att vi befinna oss på landet. Lokalsändaren kommer 
givehis alltid in. Men även på en · inomhusantenn 
kan mottagaren under något så när gynnsamma för
hållanden ge gott resultat. I en annan artikel i 
detta nummer visas medelst illustrationer huru en 
provisorisk antenn kan ordnas i det fria, om man 
vill förlägga mottagningen utomhus. 

Kopplingsschemat till mottagaren visas å fig. 1. 
Antennen anslutes på olika sätt för korta och långa 
vågor. Vid kortvåg (c:a 200- 500 m) inkopplas en 
särskild antenn- (primär-) spole (La), som samti
digt tjänstgör såsom återkopplingsspole på samma 
sil tt som Yid Reinartzkopplingen. Vid långvåg (c:a 
1.000- 2.000 m) inkopplas antennen till ett mittut
tag fr långYågsspolen L2, och hälften av denna tjänst· 

C, = 300 Clil. 

C, 450 CiII. 

C, 200 CII!. 

C. 300 C1J1 . 

C. 2 rnfd. 
C, 500 CIn. 

R, 2 megollffn. 

R, c:a 50.000 ohu/. 


R , 100 .000 ohm. 


Fig. 1. Mottagarens koppUngsschema. 
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HI. "'20 B . J ,1/ 

e e e 

Fig. 2. J1onler"'i11.gsplan och kopp/ingsritning. 

gör härvid som pl'imärspole. I antennen är inliinkad Denna kortslutning sker samtidigt med antennens 

en fast kondensator Cl. Genom att göra denna min omkoppling. 

dre kan man öka mottagarens selektivitet, men För övrigt företer kopplingen inga ovanligheter, 

ljudstyrkan kommer samtidigt att sjunka. möjligen med undantag för motståndet R3, som är 


L
Sekundärspolarna L1 och L2 avstämmas medelst shuntat över första lågfrekvenstransformatorns se· 

vridkondensatorn C2 . Vid kortvåg är L2 kortsluten. kundärlindning. Detta motstånd har till uppgift att 
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-

Fig. 3. I1.onsln,J..;tionsr'i.tning till lådan. 

dämpa resonanser i transformatorn, vilka skulle gö
ra återgivningen oren och mindre naturtrogen. Sär
skilt vid enklare transformatorer kan detta mot
stånd göra stor nytta. Det lämpligaste värdet kan 
lätt utprovas. 

l\1onteringsplan och kopplingsritning till motta· 
garen återfinnes l fig. 2. En detalj som kanske när
mare bör beröras är högfrekvensdrosseln. I modell
apparaten har använts en s. k. dubbeldrossel, an
ordnad så att det yttre fältet blir litet. En vanlig 
enkel drossel kan dock användas, varvid densamma 
lämpligen monteras med spolaxeln horisontell, ef
tersom avstämningsspolens axel är vertikal. 

Kontaktlisten baktill på bottenplattan är visad 
nedfälld, och beteckningar äro insatta vid de olika 
kontakterna. Ackumulatorn anslutes till »-1- - Al;:.», 
anodbatteriet till »+ - B». Gallerbatteriets pluspol 
kopplas till »+ G». Kontakterna »- 3» och »- 9» 
förbindas med motsvarande uttag på gallerbatteriet. 
Dock måste gallerbatteriet rättas efter slutröret, och 
vid vissa av de i tabellen upptagna rören måste man 
ta till ett 15-volts batteri. Härvid bör det alltså stå 
»-15» i stället för »-9» å kontaktlisten. 

Avstämningsspolen är det meningen att man skall 
göra själv. Densamma lindas på en spolform med 
nio inskärningar. Spolen lindas alltså i nio sektio
ner. Tråden lindas åt samma håll i alla sektionerna. 
I fig. 5 visas en konstruktionsritning till spolen. På 

vänstra sidan är angivet antalet varv i de olika sek
tionerna. 

Lindningen sker på föl jande sätt. Början av trå
den lödes till kontaktblecket nr 1 (se monterings
planen) och de fyra första sektionerna lindas med 
20 varv vardera. Då fjärde sektionen är klar, av
klippes tråden och lödes till kontaktbleck nr 2. Fem-

o @. 
FifJ. 1- Mottagaren sedd från f1-ams-idan. 
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te sektionen lindas med 35 yarv. Början av lind
ningen lödes till kontaktbleck nr 5 och slutet till 
nr 6. De fyra återstående sektionerna lindas med 
vardera 50 varv. Början till dessa fyra sista sektio
ner förenas med kon takt nr 2 (samma som slutet 
på de fyra översta sektionerna) och slutet med kon
takt nr 4_ Till lindningeus mittpnnkt (vid övergån-

Fig. iJ. KOil.stntl,;t·ionsritninq till a1/stämJl.mqsspoZen. 

gen mellan den andra och tredje av de fyra sista 
sektionerna) lödes en tråd, som förbinder denna 
mittpunkt med kontaktblecket nr 3 å spolformen. 

De fyra översta sektionerna med sammanlagt 80 
van utgöra kortvägsspolen, den femte sektionen med 
35 varv ftterkopplings- och kortvägsantennspolen och 
de fyra nedersta sektionerna med sammanlagt 200 
varv långvågsspolen, som har antennuttag på mitten. 

Till lindningen användes 0,3 mm dubbelt bomulls
spunnen koppartråd. Till korh'ågsspolen kan man 
dock kosta på litet tjockare tråd av samma sort 
(0,4 mm), om man har tillgång till flera dimensio
ner. 

Lämpliga rör till denna mottagare äro upptagna 
rörtabellen. Anodbatteriet bör helst '-ara på 120 

volt. I modellapparaten har för inbesparande av ut
rymme använts två stycken BO-volts batterier. Acku 
mulatorn kan vara på omkring 16 amperetimmar. 
Naturligtvis kunna även rör med 2 volts glödspän
ning användas, ehuru endast e t fåtal rörfabrikan
ter numera tilh'erka dylika. 

fig. 3 visas en ritning till lådan, sedd dels bak
ifrån och dels i genomskärning. Beklädnaden upp
till och på sidorna utgöres av 4 mm kryssfaner. Ad
rorna på de yttersta fanerlagren skola ligga tvärs 
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emot längdriktningen av resp. skivor. Lådan limmas 
eller skruvas samman. 

Framsidan utskäres a v 8 mm kryssfaner enligt 
fig. 4. Det runda hålet för högtalaren kan täckas 
med ett stycke siden. Om man har lust med lövsåg
ningsarbete kan man förhöja utseendet genom den 
i figuren visade, utsågade fanerplattan. 

Högtalarkonens kant får ej ligga an direkt mot 
träytan, utan en vaddremsa eller något dylikt mftste 
läggas emellan. 

Den här beskrivna spolen kan naturligtvis an-

l
M A\. ']C JB:: J!:>tJLAULJL](ST A\. 

1 botl'cnpla tta, 350X l30X12 mm (krys. fanEr). 
1 fron tplatta , 300X 170 X5 mm (ebonIt el. dyl.). 
1 kontaktlist, 300X40 mm (ebonit el. dyl.). I,
1 spoJform, »Toroton) (9 sektioner). I 
1 vridkondensator, 4,,0 c m , luttisolerau. 

1 skala elle r mikroratt till u :0. 

1 nidkondensator, c:n 300 cm , med ratt. 

1 hö ~f rek\·ensdrosscl. 


1 2-polig 2-vägsO/TIkopplare. 

2 lugtre kvenstranSfornll.ltol'er, 1: 3 :1 1: 3,ft. 
3 rörhallare, -l -poliga. 
1 stl·ömbrytal·c. 
1 blockkondensator, 200 cm (CJ. 
1 el :0, :;00 cm (C,). 
1 d :0, ;jOO cm (C,). 

1 d:o, 2MF (CJ. 
1 mOls Ullld, 2;>.000 il. ;:;0.000 ohm (R,; provas ut). 
1 u :0, c:a 100.000 ohm (Rol. 
1 u :0, 2 megohm (H,). 
2 stödvillUar. 
Dh-. koppar tråd, systoflcx, lwotakthylsor, sl;ruv e tc. 

n .ö JR 'JrAUB JE:lLlL 

vändas i andra mottagarkonstruktioner, även så
dana med högfrekvensförstärkning. I senare fallet 
erfordras tvenne spolar, a v vilka antennspolen då 
kopplas på samma sätt som i fig. 1. L3 användes 
så 'om primärspole på kortvåg. 

Vid anodspolen kommer L3 att tjänstgöra såsom 
äterkopplingsspole. Lämpligast är i detta fall att 
koppla med högfrekvensdrossel i skärmgallerrörets 
anodkrets, varvid spolen L1-Lz kommer att utgöra 
detektorns gallerspole. Denna avstämmes medpIst en 
kondensator på 450 cm i likhet med antennspolen. 
Omsorgsfull skärmning a v spolarna erfordras. 

I 



173 POPULÄR RADIO 

Sändarantenner för kortvåg 

aT SM5ZE 

S
ändarantennens funktion är att omsätta den 
högfrekventa växelströmmen, som erhålles 
från sändaren till elektromagnetiska vågor. 
Omvandlingen sker g nom att man Utter an

tennen, som be t år av tytt elektriskt ledande krop
par, placerade på något aystånd från varandra, upp
laddas i takt med växlingarna hos den högfrekventa 
strömmen i sändarens svängningskrets. Härvid upp
kommer mellan de blida ledande kropparna ett elek
triskt kraftfält, som ständigt förändras i takt med 
kropparnas växlande laddningar. Förutom det elek
triska fältet uppkommer även ett magnetiskt kraft
fält, som förändras i samma takt som det förra. De 
i'<ålunda bildade elektriska och magnetiska fälten 
fortplantas i riktning frän antennen med ljusets 
hastighet och benämnas elektromagnetiska vågor. 

Ftig. 1 visar schematiskt en sändarantenn. A och 
B äro de två elektriskt ledande kropparna, som upp
laddas från sändarens svängningskrets C, bestående 
aven spole och en kondensator. Vid utförande i prak
tiken av sändarantennen enligt fig. 1 användes som 
den ena ledande kroppen en högt upp i luften an
bragt, från jord vi:il isolerad koppartråd (betecknad 
med A i fig . ~), som tillföres högfrekvent växelström 
frän svängningskretse.a genom matarledningen D, 
och som den andra kroppen vanligen ett i jorden 
nedgrävt system av metalltrådar (B). Denna typ av 
sändarantenn användes i allmänhet för långvågiga 
sändare. 

Pi.!]. 1. Schematisk bild av ett antellnsvstem. A antenn, B 
j ordledning ellcr Tn.otvild, O sändarens sviinguingskl'ets 

(gencl'atorkretsen). 

De antenntyper, som sändaramatörerna lJegagna 
sig av, alltså sådana för korta våglängder, skilja 
sig icke i pl'incip fr<lll långvägsantennen. E ndast 
i fråga om det prakt iska utförandet förete de olik
heter eller förenklingar, som kunnat genomföra s 
tack vare de korta vågornas ~peciella egen kaper. 

Piq. 2. En pra.ktisk tillämpning av a.ntenll svstcmct enligt 
tig. 1. A ho1"isontcll antenntråd, D nedledn i ng,. O genemtoT

k" cls, fl jonlledn:in,!j. 

Sttlunda erfordras vid kortvåg ingen jordledning, 
emedan de metalldelar, som äro förbundna med sän
darens nolledning, verka såsom motvikt. Antennen 
behöver icke hängas upp på någon svindlande höjd, 
och kan göras ganska kort, utan att dess effektivitet 
minskas. I själva verket kan en effektiv sändaran
tenn vara lika enkel och oansenlig som en rundradio
lyssnares lufttråd. 

Överförandet av enel'gien från sändarens slutna 
R\iingningskrets till antennsJ'stemet kan ske antin
gen genom magnetisk eller elektrilsk koppling. I 
förra fallet låter man sändarspolens ytterst snabbt 
yi.ixlande magnetfält prl verka en annan spole, in
kopplad i antennsJ'stemet. (Se fig. 3.) I senare fallet 
sker överföringen genom att den högfrekventa växel
spänningen över sändarspolen direkt eller genom 
en kondensator får uppladda antennen. (Se fig. 4.) 
i.herförandet av svängningskretRens energi till an· 
tennen genom magnetisk koppling benämnes strö11k 

ma tning,. genom elektrisk koppling spänniJngsmat
1I'ing. 

Det går inte uLan vidare att begagna antingen 
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Fig. 3. Strö11lmwlad antenn . 

ström· eller spänningsmatning vid en viss antenn. 
Vilket matningssätt, som skall komma till använd
ning, är beroende av antennens konstruktion och 
strömfördelningen i densamma. 

Vi tänka oss en antenn, svängande på sin grund
ton, d. v. s. en antenn, vars längd är lika med halva 
våglängden. Den högfrekventa växelströ'mmen från 
sändaren, som överförts till antennen, går i denna 
fram i än den ena, än den motsatta riktningen. Dä 
strömstyrkan nått sitt maximum i ena riktningen, 
kommer strömfördelningen i antennen att te sig som 
visas av kurvan a i fig. 5 (streckad). I antennens 
mittpunkt har strömstyrkan sitt maximum, och där
ifrån avtar den mot antennens ändpunkter, där 
strömstyrkan är lika med noll. Spänningens fördel
ning i antennen i samma ögonblick framgår av kur
van b (heldragen). Spänningen är tydligen störst 

Fig. 4. Spänningsrnatad antenn. 

i antennens ändpunkter, och lika med noll i mitt
punkten. 

Hur skall nu sändarens energi på lämpligaste sätt 
överföras till en dylik antenn, svängande på sin 
grundton? Beroende av antennens konstruktion kan 
antingen ström- eller spänningsmatning komma till 
användning. Vid strömmatning måste vi överföra 
energien från sändaren till antennen i den punkt, 
där strömstyrkan når sitt största värde, alltså i 
detta fall mittpunkten. Kopplingsspolen till sän
daren måste tydligen inkopplas här. (Fig. 3.) Vid 
spänningsmatning måste överföringen 'Ske vid en 
av antennens ändar, där ju spänningen är störst. 
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En antenn kan även svänga på sina övertoner. Fig. 
G visar strömfördelningen i en antenn, svängande 
på första övertonen. Liksom förut är strömstyrkan 
minst i antennens båda ändar, under det att spän· 
ningen är störst i dessa punkter. I antennens mitt
punkt är i detta fall strömstyrkan lika med noll. 
Vi insR genast, att en sådan antenn kan kopplas till 
sändaren antingen genom magnetisk koppling, var· 
\'id spolen insättes antingen vid A eller B (fig. 6) 
eller spänningsmatas genom att en av antennens 
ändar anslutes till sändarens svängningskrets. An
tennen kan bringas i svängning på vilken överton 

Fi[J. 5. Ström· och spänningsfördelningen hos en antenn, 
svängande på grundtonen. a stl'ömstyrka, b spänning. 

som helst. För att antennen skall komma i resonans 
måste, som framgår av figurerna, strömstyrkan vara 
lika med noll i antennens båda ändpunkter, under 
det att spänningen i dessa punkter skall vara maxi
mum. Härav sluta vi, att antennens längd vid grund· 
tonssändning måste var·a lika med halva våglängden, 
vid sändning på första övertonen lika med vågläng
den, vid andra övertonen lika med en och en halv 
gånger våglängden etc. 

Då medelvåglängderna inom de fem lägsta våg
längdsområdena, som upplåtits ät amatörer, nämli
gen 80·, 40-, 20-, 10· och 5-metersbanden äro över
toner till den högsta amatörvågen, 160 meter, kan 
tydligen en antenn konstrueras, som ger resonans 
på samtliga de våglängdsband, som sändaramatö· 
rerna disponera. Längden på en dylik antenn skulle 
bli lika med halva grundtonsvåglängden, d. v. s . 80 
meter. I allmänhet kan man av praktiska skäl ej 
använda en så lång antenn. 

Fig. G. Ström- och spännill.'lstÖrdelningcn MS en antenn, 
svängande på t örsta övertonen. 
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Den antenntyp, som vi ovan behandlat, utgöres 
aven enkel tråd, som antingen svänger på sin grund
ton eller pä någon av övertonerna. En nackdel, som 
förefinnes vid användandet aven dylik antenn, är 
att antennen utstrålar energi utefter hela sin längd, 
och då nedledningen från den vågrätt liggande, högt 
belägna delen av antennen måste dragas ganska långt 
ned mot jordytan - exempelvis om sändaren är upp
ställd i bottenvåningen - blir antennens effektiva 
höjd härigenom reducerad. Måste därtill den strå
lande nedledningen dragas tätt förbi träd, stup
rännor, stag och andra jordade föremål, blir an
tennens effektdtitet ytterligine 'nedsatt. Förluster 
av detta slag kunna emellertid elimineras genom att 
strålningen från nedledningen upphäves, sä att den-

Fig. 7, Strömmatning av antenn med dubbeltrå,dig matar
l edrt;ing. 

nä del av antennen endast kommer att fungera som 
en kanal för energitransporten frän sändaren till den 
strålande delen av antennen. 

Ett sätt att förhindra strålning från nedledningen 
är att draga en tråd av samma längd som nedled
ningen parallellt med och på kort avstånd från 
denna. De båda trådarna upphäva varandras strål
ningsverkan, varför denna del a vantennsystemet 
ofta benämnt »feedern» (matarledningen) - icke 
utstrålar någon energi och därför kan dragas gan
ska nära jordade föremål, utan att detta medför 
några större förluster. Figurerna 7 och 8 visa ström
fördelningen i en antenn med dubbelträdig matar
ledning, fig. 7 vid sändning på första övertonen 
(»zeppelinantenn»). I punkten k, där antennen skall 
matas, är strömstyrkan enligt kurvan störst, och 
sändarens energi måste sålunda överföras till an
tennen genom magnetisk koppling. I fig. 8 är där
emot strömstyrkan lika med noll imatningspunkten, 

Fig. 8, Sllännin.fJ31/wtning av antenn med dubbeltl'ådi!l 
matarledning, 

och spänningsmatning måste därför tillgripas. Detta 
tillgår så, att antennen kopplas till sändarkretsen 
över en mellankrets, som avstämmes till generator
kretsens våglängd, varvid kopplingens fasthet mellan 
generator- och antennkretsen varieras, genom att 
avståndet mellan spolarna ökas eller minskas. 

Genom talrika experiment och undersökninga,t, 
utförda av några amerikanska amatörer för några 
år sedan, uppdagades ett nytt och betydligt enklare 
sätt än det nyss beskrivna att hindra matarledningen 
att utstråla energi. Vid den nya antenntypen består 
feedern aven enda tråd, som endast genom att an
slutas till en särskild punkt på den strålande delen 
av antennen förhindras att utstråla vågor. Strömför
delningen i en grundtonsantenn av denna typ fram
går av fig. 9. I matarledningen är strömmen mycket 
jämnt fördelad utefter ledningens hela längd. Tack 
vare frånvaron av stående vägor i matarledningen 
kan ingen strålning ske från denna, och längden kan 
dljas helt godtyckligt. Denna idealiska strömför

(Fort. , å sid, 191) 

:Vig, 9, Strömfördeln'ingen hos en he'rtzantenn m ed enk:el
trådig, icke st,-ålande nwtarledning, 
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Ljudfilm. Fotocellen tager upp det 
(i ['ilmrcm.wn inspelade ljudet. Ned
till pd bil(lcn ses frrln vällster 
ljuskälla n, l i nsen och fotocellen. 

-'. 
.,...... ......... - ,..~ ,

~- . '"7 ... .. ... 

7'idtagnil/.[l. j -läst cn bryter skålcu, 
80m, trån pl·ojeT.;tören dr riktad mol 
fotocelIc II , oeh 1Ltliis.er härigenom 

clt j·dö. 

DEl EL&KTR 


F
otocellen kau betraktas som ett vanligt 
radiol"ör, hos vilket variationerna i anod
shömmeu åstadkommas, icke genom änd
ring a v spänningpu på eit galler mellan 

katod och anod, utan genom ändring av intensite
ten hos det ljus, som faller på katodens yta. Foto
cellen är alltså en lj uskänslig cell. Då intet ljus 
faller på densamma, g;il" ingen ström fram i anod
kretsen. Detta motsvarar hos ett radiorör tillstån
det vid mycket stor neg-ativ späuning på gallret. 
Faller ett svagt ljus på fotocellen, går en svag 
ström fram i anodkretsen. Blir belysningen kraf
tigare, ökal' ä ven finodsti:·ömmen. 

För att en anodström över huvud taget skall 
uppkomma, fordras att anoden har en viss positiv 
spänning i förh?tllande till katoden. Denna spän
ning åstadkommes medelst ett battel'i på samma 
sätt som vid radioröret. 

Fotocellen liknat' även radioröret i det avseen
det, att den praktiskt t aget saknar tröghet. Den 
kan allt a fungera som ett tröghetsfritt relä. 
A.uodstrÖmmen följer troget de minsta variatio
ner i ljusintensiteten, Hven då dessa försiggå myc
ket snabbt. Härigenom möjliggöres bl. a. foto
cellens användning inom ljudfilmen, televisionen 
etc. Dessa områden ha vi tidigare berört i special
artiklar, och skola här sysselsätta oss med några 
andra mycket viktiga men ej så ofta omtalade an
d.ndningsområden för fotocellen. 

Det enklaste fallet är, då fotocellen befinner 
sig i mörker och plötsligt blir belyst. Härvid slu
ter clelL nppkommande anodströmmen ett relä, 

Siitlllla sbnen (t, 
v. ) styres av en fo

toe -Il, 80m »liis er 

I1 ta1;» maILl/sk/' ip

tet. D etta måste 

[örst nedskrivas på 

en 8!.;ri ·/ maskin med 


.~ jJ eeicl1a typ er. 

S t !/ckeräT" /liu!J v id 

transportbal/d ( t . 

II.) ka IL fotocellen 

ii vc n 1itfum. Lju.s

slt'ålen avbrytes. 

va rje gäng en 1)1'0

dukt passerar. 


Fotocellens 

i det da! 

:E'otoCf"lJ(~n obelyst. Int~ 
ubdng å galvRnonleterJ 

Foto cellens verkn-ingssiitt. 
Iju.S!milJpe m.ot fotocellen ]i 
t er 'ict B oeh galvanometer? 
!(rets. Sättes en ogenomsI, 
Ij1iSknippet går ingen strön 
denna belyses, desto starka 

stiirre -nt~!([gcl 

http:1Ltliis.er
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SKA 

nvändning 

ga livet 

ljuskii-/la P kastar ett 
J111 ti.llsammans med bat

bildar en sl1tten ström
ig skiva S i väqcn för 
mom fotocellen. Ju mera 
bli1' strömmen och desto 
[ galvanomcterll . 

flom i sin tnr P~l rerkm' ön-iga elektriska anord
ningar, t. ex_ sluter stUimmell till en ringklocka, 
eU rcgh; treringRinstrument el. dyL Vanligen får 
man dock n t'iLi tIa fotocellen för konstant belJ''i
ning: f l·än en ljusktilla, S0111 med hjillp av ett lins
system kastar ett smalt IjusknipIJe på cellen. Se
llan anangel'ar man så, att detta ljusknippe blir 
avbrutet, då man vill att fotocelleu skall sätta i 
gång ringklockan eller registreringsapparaten. 
Härvid går den under belysningsperiodelI flytan
de, kOll t anta allodströmmen ned till noll, och 
reläet kan lika hitt påverkas på detta sätt som 
på det föregl. ende. 

I praktiken kan fotocellen i enligltet med ovan
stående an\'ändas för trafikräkning, varvid fo rdo
nen mäste paR~era i rad, för r äkn ing av produk. 
tionen i fabrike r, antalet kunder per dag i en af
fär, för tidtagning vid kapplöpningsbanor etc. 

En viktig användning har fotocellen fått i de 
automatiska f,yrarna, som tända sig vid mörkrets 
inbrott och åter släcka sig, då dagen gryr. Här iiI' 
det en fotocell, som påverkas av dagsljuset och 
sluter eller öppnar ett relä, som i sin tur på\'er
kar maskineriet i fyrtornet . 

Fotocellens användning vid alarmapparater av 
olika slag är synnerligen intressant. Det elektriska 
ögat vakar natt efter natt och alarmerar både för 
inbrott och brand, I senare fallet kommer röken 
att bryta ljusstrålen. 

Vid alarmapparater för inbrott användas ultra
violetta strålar, som äro osynliga, Dessa. kunna 
ändå påyerka fotocellen. Där dylika striDar spärra 

(Forts. å sid. 19I) 

Fyrcn tiinde8 då 
dagll[·hlset fih-svin
11 C/', och släcl.;cs då 

dct återkommer. 

RUnda. 7,;u ll/w /ii w " 
Till hUOGI' l äser fo
tocellen utav manu.
shriptet. 80m leraf
tiOt belys t furCI! 
,törbi dCIIl/ a. Till 
1;U IlSl c/' den blindu. 
{}id a P parMen, Il (/, 
vi,lken bEndbo/..;stii
'~e r utlösa8 av f oto-

CelI CII, 

Gran1lJnofon med papp r srell!sa . Lju
d t ur i nkopi /J1'at lla en llapp er's
nmlsa, s011~ leraftigt bel yst föres 
turb'i fotocellen, D enna ,i s in tur 

styr grammofonförslärlwren. 

A. larmappa1'at m ed fotocell . Man
nen bryter LjusbLippet l/LclL de 
()8?Jnliqa, ttltravioletta strålarna, 
val"/;m dc inn eboende alarmeras. 
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•
naDlIle t o 
högt I e 
deras "Verkningssätt och konstruktion 

Av Ing. T. Nordenberg. 

Den elektrodynamiska högtalarens fördelar framför den elek.. 
tromagnet1ska,håde när det gäller förnämlig liudreproduktion 
och stor ljudstyrka, äro alltför välkända för att i detta samman.. 
hang hehöva närmare kommenteras. Vad som däremot ej alltid 
är så välkänt, är principen, som ligger tm grund för den 
elektrodynamiska högtalaren, samt den inre :konstruktionen. 

m en ledare, som befinner sig i ett mag· 
etfält, genomflytes aven elektrisk ström 

(som pilarna å strömledaren visar i fig. 1) 
så strävar ledaren att förflytta sig vin

kelrätt mot fältets kraftlinjer d. v. s. parallellt med 
polytorna och parallellt med sig själv, som de strec
kade pilarna i fig. 1 visa. Kastas strömriktningen 
om, sker ledarens förflyttning i motsatt riktning. 

I den vanligast förekommande typen av elektro· 
dynamiska högtalarsystem är den ena magnetpolen 
utformad till en cylindrisk pelare och den andra po
len till en denna pelare omslutande cylindrisk ring. 
Mellan dessa finnes ett spelrum på 1 a 2 mm. I 
detta befinner sig den till en cylindrisk spole utfor· 
made talströmledaren. Anordningen visas i fig. 3, där 
en del av pol ringen tänkes bortskuren. Vid en ström
stöt i talströmledaren förflyttar sig alltså denna 
parallellt med den cylindriska polens längdaxel. 

För åvägabringande av rörelsen hos talströmspolen 
fordras en kraftig och lämpligt formad magnet. Den· 
na kan vara anting'en elektromagnet eller permanent
magnet. Den förra typen är ännu så länge den mest 
förekommande. Elektromagnetens vanligaste utform
ning framgår av fig. 10. Den består aven gjuten cy· 
lindrisk mantel (burk), med en i bottnens centrum 
fastskruvad eller fastgjuten cylindrisk pelare. Bur· 
kens lock, vilket fästes med skruvar, är försett med 
ett cirkulärt hll.l , genom vilket pelaren skjuter fram, 

så att ett cylindriskt spelrum uppstår. Runt pela· 
ren är lagd en magnetiseringslindning, vilken matas 
med ström från en ackumulator eller från likströms· 
nätet. En annan variant visas i fig. 4. Den gjutna 
manteln är här ersatt med två. grova bultar, förenade 
med ett tvärstycke. Fältmatningen vållar ju ett visst 
besvär. Vid likström är saken rätt enkel (såvida man 
ej flyttar mellan orter med olika nätspänning), men 
vid växelström tillkommer alltid en likriktare av ett 
eller annat slag, som visserligen är enkel till sin 
byggnad men dock har en viss anskaffningskostnad. 

Fig. 1. Bilden illustrera,- den clektrodynamislca höqtaJa
rens princip: en l edare i ett rna.gnetfält vill förflytta ,~i[J, 

dd ström genomqdr densanwna. 
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Dessa nackdelar kommer man ifrån, om ma n an
vänder högtalare med permanentmagnet. Det har i 
början vållat konstruktörerna en viss svårighet att 

Pi!]. 2. B'iograthögtalare med exponentialtratt av stora di
1r~ens-ion e,.. 

få fram en permanentmagnet, som för den styrka 
som erfordras vid ett dynamiskt högtalarsystem ej 
får alltför stora dimensioner. I koboltstålet har man 
funnit ett material, som \'äl lämpar sig för ända
målet. Detta kan magnetiseras upp till en inten-

Fig. 3. Här ha l edaren och magnctpolerna givits den form, 
som de ha i verkligheten. N 1wrdpol, S sydpol. Pilen visar 

. spolens rörelserilctning. 

sitet av 9.000 kraftlinj er pr cm 2 eller mera, och 
magneten förblir sedan vid denna styrka. Den ut
formas i huvudsak på samma sätt som manteltypen 
vid elektromagneterna. En utföringsform visas i fig. 
9, där den cylindriska polen ännu ej är infäst på sin 
plats. 

·Vi kunna så övergå till den rörliga delen av det 

elektrodynamiska högtalarsystemet, d. v. s. tal
strömspolen. Ta lströmslindningen är upplagd på et t 
tunt spolrör (väggtjocklek c:a 0,5 mm) vid vars 
främre ände konmembranet är fäst. För att styra 
spolen så, att rörligheten i axiell riktning ej begrän
sas men sidoförskjutnillg undvikes är vid samma 
spolände, där konen sitter, fao tsatt en styrskiva. 
(Se fig. 6 och 7.) 

Talströmspolen utföres antingen högohmig eller 
lägohmig. Den högohmiga spolen är lindad med myc-

Fig. 4. Fält-magneten i amWn 1/.tföringsform.. F magnet·ise
ringsspolen, J järnbult. 

ket fin tråd (0,06 mm eller tunnare) i sådan mängd, 
att motståndet uppgår till 2.000 a 3.000 ohm. Dylika 
högtalare äro avsedda att direkt inkopplas i slutrö
rets anodkrets utan användning av s. k. utgångs.. 
transformator. De lågohmiga däremot, hos vilka lind
ningen utgöres av ett fåtal varv relativt grov tråd 
och ibland blott består av ett i cirkel böjt koppar. 
band (bandspole ), kunna ej inkopplas direkt i slut-

Pig. 5. Högtalartmtt av -mindre dimensioner, sorn är lagd i 
Vindlingar för a tt ta m insta möjliga utrymme. 

rörets anodkrets, utan här fordras en utgångstrans
formator (för högtalarens del ingångstransforma
tor ) med stort omsättningstaJ, t. ex. 10:1 a 25 :1, be
roende av rörets och spolens motstånd. 
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Elektrodynamiskt högta
larchassi tör ans11ltning 

till växelströmsnät. 
Högta.larchassi med ?ne

talli1criktare. 

Trots kostnaden för utgångstransformatorn är den 
lågohmiga typen ofta att föredraga framför den hög
ohmiga. För bästa möjliga ljudkvalitet fordras att 
spolen skall vara obelastad i sitt nolliige. Detta blir 
ej fallet om anodströmmen skall gå igenom den, ty 
härvid förskjutes spolen mot endera yttel'läget, och 
membranet erhåller en ensidig förspänning, som in· 

Pig. 6. Ta7ström.spolen (L) intäst ·i. stYl'skivan (I:J). På den 
utskjuta.nde smala kanten av Spoll'öret skall konen fästas. 
Pi!}. 7. Annat ilttöTande hos stYl'skivan. Spolen centreras 

på en tapp i magnetpolen. 

\'erkar menligt på ljudreproduktionen. Detta kan 
undvikas genom inkoppling aven utgångstransfor· 
mator, men även genom sidställning av högtalaren 
medelst drossel och kondensator. 

och med ljudfilmen har den elektrodynamiska 
högtalaren fått en ny användning. Med de ljudstyr
kor och den goda ljudkvalitet som här erfordras kan 
det ej ens bli tal om att använda elektromagnetiska 

högtalare. Speciellt kraftiga elektrodynamiska hög· 
talare måste det vara. Man har vid större anlägg· 
ningar övergått till tratthögtalare med elektrody
namiskt magnetsystem. Här är det ej fråga om så
dana tratthögtalare, som man såg i radions barn
dom, utan om trattar med upp till 10 meters längd. 
Numera användes endast s. k. exponentialtrattar, 
där utvidgningen följer en logaritmisk kurva. Tratt
längden varierar vanligen mellan 2 och 5 meter (kan 
som nämnts även vara större) och trattöppningen 
mellan 0,25 resp. 1,5 ffi 2 (1,2 m:s sida). F,ör att en 
dylik jättehögtalare ej skall bli allt för skrymmande, 
rullar man ihop tratten. Ett par utföringsformel' 
visas i fig. 2 och 5. 

Pill. S. Elekl"odljll omiskt ,"mttsystem tör stol'a ljndslyr
ko)'. Il alwnin'i1[.1'/lmwmbran, L talstriin108pole, T öppnillg lill 

lrattcn, M magnethus, P magnetiscl'ill!} 8Spole. 

Det elektrodynamiska kraftsystem som användes 
till dylika högtalare, är aven speciell konstruktion 
(hg. 8). Talströmspolen, som utgöres aven band

I 
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spole, är i sin ena ände iii" t I"id ett membran. Detta 
som har en diameter ay 6 il 10 cm göres av tunn 
alumininmplåt (tjocklek c:a 0,05 mm) och ringfor
migt korrugerat, varigenom egenfrekvensen kommer 
att ligga llnder hörbarhetsomri'lllet. Uembranet är 
infäst i en dosa, i I"ars lock en mot trattens lillända 
I-;\ 'ar'ande öppning fjnne~_ Ett dylikt system, kom
binera t med en st or cxponen tialtratt, återger "äl alla 

Fig. 9. Pcrmal/ cnt iri./tm.agnet tm el('l,;trodY/lam.isl,; hög
talar-e. 

ljud fran piccola och kanariefågelkvitter till lägsta 
puka och \"erkningsgraden är betydligt större än hos 
elektrodynamiska konhögialare, d. v. s. större ljud· 
styrka erhålles vid viss ti ll förd Yäxelströmseffekt. 

Det finns ännu en typ av elektrodynamiska högta
lare, som i fråga om utseende starkt avviker från den 
,-anliga typen. Det är den s. le riffelhögtalaren, 
~i.\"en benämnd »blatthaller». Membranet utgöres av 

]i'·ig. 10 . Snitt genom elcT,;t 'rodYlla-mi~ k, högtalare mcd rnagn c
tiscringsUndning. jJ1 mantel, P lock, ]i' magnetisc1'ingslind

n i ng, JC kon, f j talströmspo le , S slyr-skiva. 

en rektangulär skiva a\' korrugerad aluminiumplåt, 
och talströmspolen, som har formen av et t koppar
band, är lagd i regelbundna vindlingar på membra
nets baksida. F.ältmagneten har ett antal poler, ord
nade i rad med växlande polaritet. Kopparbandet 
löper överallt fram i springan mellan två närliggan
de polel', och befinner sig alltså inne i magnetfältet. 

Denna högtaIartyp är synnerligen intressant, På 
grund av att talströmspolen är jämnt fördelad över 
membranets hela yta, kommer det senare att få en 
verklig parallellrörelse, vilket ju är det man strä
\'ar efter vid en högtalare. 

Riffelhögtalaren förekommer endast storlekar, 
lämpliga för större anläggningar. 

T. v.,' H öotalarehass.i av mindre typ . 

1 m-ittc l(.' Elektrod.yna,misk högfalar-e m ed 


tältma,tn'illg tran likströmsnät. 

T. h,,' HögtalarChas.qi med inbyggd utgångs


transtorl1lato/' . 


http:H�gtalarChas.qi
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Radioteori och "'praktik i populär form 

et är i verkligheten ganska lätt att bilda samma riktning genom ledningen.) Omfattar utbukt
sig en föreställning om radiomottagarens ningen ett långt stycke av tidsaxeln (pilen markerar 
verkningssätt i stora drag, men de allra kurvans förflyttning utefter tidsaxeln), betyder detta 
flesta vilja ej vara med längre, då det att strömstöten är långvarig, d. v. s. den elektriska 

blir fråga om att illustrera de 
skilda förloppen medelst kurvor 
av ett eller annat slag. Dock krä

Här fÖljer andra artikeln ivas inga särskilda förutsättnin
den i före{Jående nummer pågar för att förstå innebörden hos 
började serien. Denna gång avdylika kurvor av enklare slag, 
handlas ingående mottagarensoch samtidigt bidraga de i hög 
verkningssätt.grad till att underlätta förståel

sen av de ifrågavarande förlop
pen och därigenom göra det hela 
mycket intressantare. 

H ögfr-ekventa och lågfr-e7cventa v iixeI8trömonar-. 

I fig. 1 visas schematiskt en högtalare, som matas 
med lågfrekvent växelström (talström) från slut
röret i en mottagare. I bilden äro även inritade de 
av högtalarens kon alstrade ljudvågorna. Växel
strömmen genom högtalarens lindning är antydd me· 
deIst en kurva, som visats med den ena högtalarled
ningen såsom tidsaxel. Inom parentes sagt borde 
egentligen växelströmskurvan vara utritad även på 
den andra högtalarledningen, emedan det hela med 
slutröret bildar en sluten strömkrets, i vilken växel
strömmen går runt. 

Denna växelströmskurva skall förstås på följande 
sätt: en utbuktning uppåt hos kurvan betyder en 
strömstöt i en bestämd riktning genom ledningen, en 
utbuktning nedåt en strömstöt i motsatt riktning. 
(En växelström ändrar ju oupphörligt riktning, un
der det att en likström ständigt går fram i en och 

svängningen försiggår långsalllt 
(frekvensen är låg). Omfattar 
utbuktningen ett kort stycke, be
tyder detta åter igen att ström
stöten är kortvarig, d. v. s. sväng
ningen försiggår snabbt (frekven
sen är hög). A andra sidan kän
neteclmar utbuktningens höjd 
ö,'er tidsaxeln (både uppåt och 
nedåt) växelströmmens styrka. 

Vi kunna få en ännu klarare uppfattning av växel
strömskurvans betydelse genom fig. 2, Här visas en 
sinusformig växelström av konstant frekvens. Att 
strömmen är sinusformig betyder, att den varierar 
på ett visst, mycket regelbundet sätt - efter en si
nuskurva. Vi kunna på en gång klara av detta be
grepp: »sinusformig växelström» genom att säga, 
att det är en växelström, som, om den ledes igenom 
en högtalare, ger upphov till en r-en ton i denna. 
Med en ren ton menas en sådan, som saknar över
toner. En flöjt frambringar endast dylika »rena» 
toner, och dessa förefalla kalla och hårda. En fiol 
däremot frambringar toner, som äro mycket rika 
på övertoner. Dessa förefalla härigenom varma och 
mjuka. Övertonerna förändra sinuskurvans utseende 
och göra den oregelbunden. (Jämför fig. 1, där kur
van på sina ställen är sinusformig, på andra ställen 
däremot mera oregelbunden). 

Vi återgå till fig. 2, där den vågräta linjen T re
presenterar tidsaxeln. Då kurvan skär denna, bety-

Fig. 1. Den lågfrekventa vd.Felstl·öm
men omvandlas. genom högtalaren 
till lj1tdvågor, som fm·tplanta sig ge

nom luften. 

Fig, B. En sinusforrnig växelström, 
80m åstadkomxmer en »r en» ton i 
högtalal·en. T tidsaxeln, t tiden för 
en hel svii;;)"gninq. St'räckan cd r e-

Fia. 3. En högfrekvent växelst1'öm 
(a) moduleras med en låIJfrekvell t 
växelstr öm (b). Resultatet blir IL 

1}1-o(/ulerad hö{ffrckvent vä.FelstTom 
presenterar amplituden. ( e). 



183 POPULÄR RADIO 

Fill. 4. Den modulerade högfrekven
ta. 1;äxelströmmen (d) likrikta.s, var
vid strömmen endas.t kommer fram i 

Tig. ,'j. Verkningssättet hos en kris
tallmottagare. Detektorn D släpper 
endast Hkriktad ström gerwm hör-

Fig. 6. Ilolllplett antennkrets med 
»oa.vstiimd» prim4r- och avstämd 

sekundärTc1·ets. 
den ena riktningen (e). telefonen. 

der det att strömstyrkan eller spänningen är illoll i 
denna punkt (beroende ptl om kurvan representerar 
strömstyrka eller spänning). Vi talade tidigare om, 
att kurvan förflyttar sig utefter tidsaxeln (i förhål
lande till en fast punkt på denna), men vi kunna 
lika väl tänka oss, att kurvan ligger stilla, och att 
vi själ va förflytta oss utefter tidaxeln. Flytta vi oss 
exempelvis från punkten a till punkten c i fig. 2, be

stigit till maximum i c, men går nu i motsatt rikt
ning mot förut. 

Växelströmmen i fig. 2 har konstant frekvens, 
d. v. s. varje hel svängning tar precis lika lång tid 
som den föregående och den efterföljande hela sväng
ningen. En hel svängning är utförd, då tillståndet 
är detsamma som i utgångspunkten, d. v. s. det räc
ker ej att strömmen blir noll igen, om den i ut-

Flg. 7 . Komplett mAJttagaranlägg
,tir/q med Migfrekven sjöTstilrkare 
(II), dete/äor (D) och lågfrc1cvens

jörs.tärka'·e (L). 

Fig. ,Principschema till enkel två
,·ö"~JIlotta.gare med detektor och låg

trekvensförstärkning. 

tyder detta att en viss, kanske yttel'ligt kort tid har 
förflutit, och vi kunna av kurvan utan vidare se, 
vilken förändring strömmen har genomgått på den
na tid och även på \'ad sätt denna förändring har 
tillgått. I punkten a representeras strömmens styr
ka av linjen ab och i punkten c av linjen cd. Vi se, 
att strömmen' är något starkare i c än i a, men vi 
se även, att den har motsatt riktning mot förut. 
Kurvan åskådliggör hela förloppet: från a har ström
styrkan (ev. spänningen, om det ä r fråga om en spän
ningskurva) stigit något och uppnått maximum, 
därefter har den sjunkit ända ned till noll, i vilket 
ögonblick strömmen byter riktning, varefter den åter 

g;mgspunkten \'ar noll, u an den måste starta på 
den nästkommande hela svängningen i samma rikt
ning som i utgångspunkten. En hel svä ngning inrym
mes mellan de streckade linjerna i fig. 2, och t be
tecknar den tid, som åtgår för den hela svängningen. 
Man kan lika väl ta en annan utgångspunkt var 
som helst på tidsaxeln, men sträckan t, d. v. s. sväng· 
ningstiden, blir alltid lika lång, så länge frekvensen 
är konstant. 

En hel svängning benämnes ä\"en en period (hel
period) och antalet hela svängningar eller perioder 
per sekund lJeriodtalet. Periodtal oeh frekvens är 
alltså samma sak. Vid frekvenskurvor för pick-ups 

Pig. 9. Monteringsp l an till tvd"ör s
mottagaren i ri,r;. 8. Delarnas betec1c
ninq ä,. densamlIna i båda figurerna. 

Pir;. 10. Schematisk bUd av ström
kretsarna hos en likst,'ömsmotta

gare. 

l1'-ig. 11. P"incip8ehema tm växel-
strömsmottagare. Endas.t ett av mot

taga r'rören ii,' u.t-ritat. 
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Polarit eten 1:1ä ackulIlulatorlaudl/ i llO· 

Vid ladelning tlY ackumulatorer iir 
det av stor vikt, att man ej föniixlar 
polerna, i det ackumulatorn elj es t lätt 
kan fördäryas. PluspolC'n 11:. ladd
ningsapparaten (e\-. lik s tr(jm~niitet) 

skall förenas med pluspolen på acku· 
mulatorn. I bilden "isas hill' man be
stämmer pOlariteten på lil'strömsnätet. 
Trådarna från nätet PI) nedföra i 
ett dricksglas med vatten. Den träd, 
viL] vilken den ]aaftigaste gasutveck
lingen sker, står i förbindelse med nä· 
tets minuspol. En glödlampa är in
kopplad i (len ena ledningen St 'om 
skydd, för den hiindeLse trå dändarna 
skulle råka komma ihop. 

Pentodfiller. 

Vill an,änuning av pentod såsom 
slutrör iir det nll1ligcn nöd,iinc1igt 
a tt anbringa ett filter för diimpnnde 
av de högre tonfrekvenserna, emellan 
återgivninge n i annat fall blir »s],:ri
kig» och oren. Ett dylikt filter utgö
res a v en fast kondensator i serie 
med ett fa st eller variabelt mots t nd 
och koppla : paral1ellt ö,er högtala
ren. 

o,anstående bild ,isa ett dylikt 
pentaufilter anbragt vid en utgångs
transformator. Trådarna E ilro an-

Sldirrnad 7cortvåosrnottaoare. 

I3ilden visar en kortvåg. mottagare 
med ett hög[rekvenssteg, 'om är helt 
inbyggd i en Iftc1a av tjock aluminium
plåt. Som synes iir lågfrekvensförstär
karen avskärmad från den övriga mot
tnga ren , men de två a vstämningskrpt
sama äro ännu ej avskärmade från 
\-arandra. Detta skall göras medelst 
en anura mellanviigg, som har ett häl 
upptnget för kondensn.toraxeln. 

j\'u är det ej säkert att en så om
SOl''' full sl,ärmning är nö{l\-ändig. 
'Vid koppling med aperiodisk galler
krets till sL,ärmgal1er-högfrekvensrö
ret (lämpligen en högCrekvensdros 'el) 
behöver man knappast skärma något 
fl lls. 

slutna till anoden på p~'nloden resp. 
vlus anodspänning, t rl'luarna 'l' till 
högtalaren. ('.r är sekundärlindnin
gen.) Pentodfil tret inkol1111as all tså 
ö,er primärlindningen. 

I3eträffande storleken hos kondcn
sMorn och 1ll0tstfl11det kan den förra 
nlra på 10.000 ::l 20.000 cm och det 
senare V:l 20.000 iL 50.000 ohm. Det 
lämpligaste värdet på motståndet 
inom dessa gränser bör utprovas i 

varje särskilt fall. 

Yu xclströmsmatat sltttrör. 

Har man en batterimottag:ue Jlled 
ett någorlunda kraftigt slutrör OCll 
samtidigt tillg: ng till växelströms
nät, I,an det vara ide a tt uttaga glöd· 
ström till slutröret från nätet, vilket 
gör (~n viss lättnad för ackumulatorn. 
Hi.irför erfordras en s. k. glödströms
transformator, som på sekundärsidan 
ger t. ex. 4 volt. 

I vidståen(le schema visas kopplin
gen. över 4-vol tslilldningen ansllltes 
en potentiometer pil. c:a 50 ohm, och 
dennas rörliga kontakt förbindes med 
den jordade polen på glö(lströmsacku· 
mulatom. Vanligen finnes redan för, 
ut ett mittuttag på. sekundären, men 
anordningen med potentiometern är 
att föred raga, emedan den möjliggör 
in reglering för största brumfrihet. 

Provlling av blocklcoildcn satorcr. 

OvansUlelu](' bild illus trerar en en
kel metod för avprovning av block
kondensatorer. En sluten kre ts lJi! · 

das a, kondensatorn, som skall pro· 
vas. ett batteri samt en hört elefon. 
Är kondensatorn felfri, skall en kniipp 
höras första gången denna krets s lu
tes. men ej viel fortsatt avbrytning oclJ 
slutning. Är kondensatorn felaktig; 
höres en knäpp dd \'arje slutning och 
a \-brytning. 

I 
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~pparatbyggare 
kunna erhålla b y g g s a t s e r till varje 
önskad apparattyp m ed p a t entlicens 
från Sverges älds ta radiotelefonfabrik. 

In sänd ma tc r ial spccinkation eller kopplingsschema 
samt uppgift om antalet ön skade byggsaf:scr så sän ~ 
da vi omedelbart offert inkluderande p;:t k ntliccns. 

Prislis ta n:r 12 med sä ongny heterna och EIA: s 
beprö vade materi ;l lspecifi kationer sändes mot porto 
15 ö re ei frim.) EIA:s Radiohandbok för apparat. 
byg~ar< ({:dc utvid gade upp!. 1932) innehåller allt 
av \'ikt om racliotcuri, bildradio, television, beräk. 
nin .~ och bedömning av radlomatericl, beskrivning på 
ett Jnta! ultramoderna r,Jdioapp.1rater, monterings ·' 
och fel sökning.sanvisningar etc. Pris 90 öre. 

Agenter antagas. Begär agentvillkor. 

Elektriska Industri~Aktiebolaget 
Box 6074 T. Stockholm 6. 

E !..~öp~!~.~c~r~.~~p~.ra.e, 

till cirka haha 1'aDliga prisei 

För at t bereda plats för en del inkommande ny
heter realiseras följande radiodela r 
Blåpunllt Ilraftsystem 66 K 4-pol. balanse

rat magnetsystem .. .. ....... .. ............ . . ... 13:
Blåpunkt jättellraftsystem 66 R 4-pol. ba 

lanserat magnetsystem .. ......... . .. .... . ..... 19 : 
Blåpunkt pic[l-up mcd tonann o h ,·olym-

IwntrolI .. ..... .. ..... .. .. . .. . ..... . .. .... . ....... ... 30:-
Bläpunkt 3-rörs , 'äxelströmsapparat med 

inbygga 4-po1. högtalare, om.lwllllHngs
bar för Omta nätsIl. Med rör ... ... ...... 145: -

BlåplInli t 2-rörs viL",elsh'ömsapparat med 
inbyggd 4-po1. högtalare, omlWIJplings
ba l'. . Med rör ....................... .. . 110: 

Högtalare i mörl<bonad eklåda. med 4·pol. 
Iu·aftsys!.em ........ . . ..... ... ..... .. .... .. .. .. .. .. 25: -

AClIston dynamisk högtalare för 220 v. lik· 

ström, högohmig membranspole. Kondia
meter 27 CID. ... .. . ... .. .... . . . . ... . . .. . ... . .. . . . ... 35 : 

Radiola Z-rörs batterimoUngarc. Med rör 35: 
I\:lagnetsystem 4-pol. balan erade extm lIraf

tiga . .. . ..... . .... ......... .. .. . ..... ......... ..... ... . 12: -
Ovau. taende priser äro rent netto. Yarorna garan

leras felfria, samt bytas ej. 

Firma AUG . J ANSSON 
Radioavd. SUNDBYBERG T .l. 13 59 

Vår radiokatalog sä ndes mot 2 ~ öre j frimärken. Aterförs::i ljare 
och agente t il ntagas. 

illasens DragsfJelsk~intett 
A 45146 Bondvals från Dalarne 

Masens polska 
A 45147 Dalkullans midsommarvals 

Dala-Hambo 

Håkan ~on Eicbwald med sm Jazz
orkester 
A 11°3 My blue bird 's back again, foxtroc 

Sailin' On the Robert E. Lee, foxtrot 
A 11°4 Du, du bist mein ganzes Leben, va ls 

Natascha, foxtrot 

Sanl 	Baskini med sin dans-orkester 
A 1088 	Oh I Mo'nah, foxtrot 

Du kannst so Iiebenswi.irdig sein, slow-fox 

Alfred Beres med sina jazz-~ymfoniker 
A 1107 BLOMMAN FR ÄN HAWAII 

Srort jazz-potpourri med refr.-sang av »5 Songs» 


Laios Kiss zigenar-orkester 
A 441 	 Drunr' in der Lobau 


Titania 

Marlene Dietrich med orkester-ackomp. 
A 887 	Jonny 


Peter 


E/ter/riga dwa ULTRAPHON-skivor hos Eder 
musikhandlare eller beställ dem direkt /r.!l.n 

O r c hest r ola· A...Bol. 
Postfack 1036 	 Stockholm 16 

http:Iu�aftsys!.em


186 POPULÄR RADIO 

Felsökning 

Då man skall leta reda på felet i en mottagare 

gäller det att gå systematiskt till väga. Här 
nedan lämnas några allmänna anvisningar 

F
P1Sökning i radiomottagare kan vara ett syn
nerligen treYligt arbete, blott man har nå
got system att gå efter. Att gå ham i blindo 
och pl'ova än här, än dilr i mottagaren gör 

cn bara missmodig, eftersom det är mycket sällan 
man sna bbt lyckas finna felet på detta sätt. Det finns 
kanske de, som till synes gå direkt på felet, men är 
det ej en ren lyckträff, så beror det på en högt upp
driven skicklighet och stor yana hos vederbörande. 
En omärklig beröring aven viss kontakt eller led
ning i mottagaren ger genom en syag klick i högta, 
laren brsked om, att en Yiss del av mottagaren är 
fullt juste. Denna del kan dä lämnas ur räkningen 
och den egentliga undersökningen ägnas den övriga 
delen HY mottagaren, där felet tydligen måste finna s, 

Systomatisk felsökning. 

För att få en utgångspunkt vid uppstälJandet av 
ett system för felsökning, kunna vi fasts tälla, att fe
let eo-entligen består däri, att det ej hörs något i hög, 
talaren. Det är då naturligast, at t vi först misstänka 
själva högtalar n, och "i kunna t . ex. pro\a dess lind 
ning föl' att HI. fa -'t ställt, huruvida ett avbrott möj
ligen förefinnes i denna. Emellertid är det ej att till, 
råda att genas t från början gå s:: i detalj, utan del 
bästa är att indela mottagaren i vissa enheter och 
prova var och en av dessa i tur och ordning. Dessa 
enheter kunna lämpligen utgöras av (le olika förstärk
llingsst gen i mottagaren, tagna i ordning frän slu, 
tet. Vi börja alltså med slutsteget, som omfattar själ
ya slutröret , högtalaren samt eventuell utgångskrets, 

För att kunna prO\"a lå drekvensstegen bellöva vi 
en pick-n p med tillhöranae grammofonbord men kUlI
na möjligen reda oss med en hörtelefon i ·tället. T'än· 
ka vi oss först en pick-up, inkopplas denna till slut. 
rörets gallerkrets, d. \". s. den a nslut es parallellt med 
lågfrekvenstransformatorns sekundärlindning, om 
det iiI' transformatorkoppling, och parallellt med slut 
rörets gallerläcka, om det är motståndskoppling. 
HärYid kvarstår den negativa gallerspänningen pil 
slutröret oförändrad. 

Vi lägga nu prl en sl,in, och sätta i gång gram
mofonen. Fiunes volymkontroll i pickup'en, ställes 
denna pi'l maximum. Är slutsteget i ordning, skall 
musiken höras rätt svagt men fullt klart och tydligt. 
Höres ingenting är slutsteget felaktigt, och vi måste 
genast undersöka det närmare för att kunna hitta 
felet. Det tl·oliga ste är att själva röret är slut. Detta 
bör all ts:: nndeesökas. För övrigt är det förståndigt 
att prova eller lå ta proya alla rören i mottagaren 
redan innan man sättrl' i gång med felsökning, 

Xl' r öret i ordning och det fortfarande ej llörf!;; 
nagot, bör man un dersöka om det finns någon anod
ström i kretsen . En milliamperemeter inkopplas allt
så i serie med högtalaren, för så vitt denna är di
rektkopplad, i annat fall i serie med utgångsdros. 
seln eller u tgångstransformatorns primärlindn ing, 
Flyter ej någon anodlikström, konstaterar- man hU1'11 ' 
vida det finns anodspänning på mottagaren eller ej . 
Finnes anodspänning på slutsteget men ej anodströlll, 
måste (let vara avbl·ott i anodluetsen, för så vitt 
glödström o('h gallerspänning äro riktiga. 

Pro1;n ing ste,r; för steg. 

Vi skola ej här gå in mera i detalj utan fortsätta 
till steget framför slutsteget, vilket senare vi anta 
vara i ordning. Det föregående steget är antingen 
ett första lågfrekvenssteg eller ett detektorsteg. Det
ta pronls på samma sätt som slutsteget, d. Y. s. 
pick-up'en inkoppla till rörets galler. Nu skall lju
det i högtalaren bli betydligt kraftigare, om detta 
steg är i ordning. Höres ingenting, kunna vi mäLt 
anodstl'ömmen p:- vanligt sä tt. Är steget kopplat 

(foris. ';sid . 19lJ 
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•
Tonkor re ktionen vinner terräng 

Lågfrekvenstransformator med ton korrektion - första kommersiella tillämpningen. 

D 
et \'ore en ijyerdrifi att säga, att detta äl' 
första gångpn tonkol'rektionsprincipen 
tillämpas Vii en kommersiell prodnkt, 
men om Yi Illcd tonkorrektiol1 mena dell 

genomgripande renol'criug il l' tOllskalan, som till
lämpades exempelI'is I'id _\ u totone-mottag<ll'eJl, sä 
iir det alldeles riktigt. 

;Han haf' gått i sViilld föniilltan pä, vad som skulle 
J)Ji det fÖI'sta på marknaden med tonkorrektion, Xn 
1Ii.tr detta kommit i form al' en engelsk lågfrekyens
tr'ansformator, som är så förnämlig, att korrektio
lIell kan val'ietas från en kontinuerlig stegring a l' 
förstärkningen mot lle lägsta frekvenserna, till en 
likadan stegring mot de högsta frekl'enserna, I mel
lanläget el'hålles en likformig förstärkning öyer heht 
tonskalan, 

Tl'ansfol'Inatorns k,-uakteristika framgå av I'illstå
ende figur, som är hämtad ur »'fhe ,Vireless ,Vodd», 
(her~t ses ett kopplingsschema över ett liigfrekYens
steg (röret Pl\1 2 DX ) med den ifrägayarancle trans
fOl'lllatOl'll, Ingångs-y~ixelspänningeu på. steget är Yl 
och u t gångssp8nningen Y~, Ann det efle l'följande 
"lutröret (PM 202) 81' uhiiar. 'j'r<1 usformatol'll är 
fullt komplett med undantag föl' en potentiometer 
p;'1 fiOO,OOO ohm, SOlU sk all kopplas till ntanföl' och 
regleras hän panden, l diagrammet är uteftel' den 
rertikala axeln 3.\'sa tt spälluingsförstärkningen hos 
steget (Y~ :Yl) och utefter den horisontella axeln 
toufrekvensell i perioder pt' sekund, Kurrorna 1 och 
2 representCl'<:l sjäh'a ytterJägena på tonkon trolIen 
(potentiometern), Klll'l'an 2 iir al' samma typ som 
den hos kOlTektiollsfili ret j Autotone, och kompen
serar allt så för en långt dril'en s idba ndsavskärning' 
i a rstämningskrehml'll<l, Anmärkningsyärt ~i.l' , att 
resonanstoppen ligger , il .lå g t som vid 3,000 per/ se k, 
men transformatorn är tydligen avsedd för en 
(listan 'mottagare, som geTWm densamma f.~ r god 
förmåga att utestänga "töJ 'clude stationer, 

Vid mottagning av 10kalsändarell är det troligen 
meningen att ställa tonkontrollen i ett medeJläge, 
som representeras al' kurl'orua oeh 4. Vid grammo
fOllspelning kan man genom att Vl'ida tonkontrollen 
n1.irmare det andra ytlerläget åstadkomma en för
bättrad återgivning al' de lägre frekvenserna. De 
höga frekvenserna bli dock lidande ll~irpå. 

Denna tonkonektionstran>:formator har givetvis 
sin begriinsning, Man får ej tro, aU den i ett slag kall 
räda bot på alla fel i en mottagares återgiming, som 
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ha sin Ol'sal;: i frekl'E'nsdistortion, Men den kan 
ilstadkomma en anäguing mellan det höga och låg-a 
tonregistl'd, som eljest cj iiI: möjlig att ernå, 

Bu annan fr åga är, llmuvida ej i en kl'alitetsmot
tagare eller förstärkare ål'en de allra högsta t on
fre]zl'enscl'na borde vara med, men detta få Yi ' ter
komma till en annan g< ng, 

Bn idealisk anordlling under Jllll'arancle fÖl'ht lIan
den tonle nu'a följande, }Iottagaren har ett perfekt 
tOllkorJ'('ktionsfilter, som konigel'ar alla oregelbuu
dellhetel' i JIlottagarens egen fl'e]{I'ellskurva, D€l1lla 
böl' ela kuulla bli rätlinig ända uppåt 10,000 per/ sek, 
}fö.ilighet skall sedan finnas att shLru av alla fre
kvenser öI'er en riss godtycklig frekvens, t, x, öI'er 
:~,OOO, 4,000, 5,000 per/ sek o, s, v, Denna g6i.nsfre
J{\'ens skall kunlla regleras medelst en ratt, som n1.\I'
mast kommer att motsl'ara den nu 11 distallsmottaoa
re anl'i.lnda »klangfåegskontrollen». Skillnaden lilir 
emellertid den, att alla toner ända npp till gräns
frekl'ensen konuna att· terges med full styrka, under 
det »k langfärgskontI'olJem> dämpar ned de hög:,;ta 
tonCI'll<l inom det mottagna heJn-ensbandet avsevärt. 

Den föreslagna anordningen avser att reducera 
interferen,' s töl'llingar, Hmul'ida. den äl' bättre iin 
»klclllgfärgskon trollen» när det gä ller atmosfäriska 
stömingaI' iiI' ovisst. 
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Locwa Radio t3 ktiebolag , tock hoblll. har för provning till
ställt oss ett högtalarsystem . am t en pick-up, båda av fa
brikat »Loewe». HögtIlIarsystemet, som har typbeteck ning 
LS 98, är av modern f :npolig- typ. Utfömndet är gediget. 
Ankarets läge mellan magnetpolerna är reglerbart medelst 
en ratt. Högtalarkonen infiis tes mellan ett par koniska brie

kor pil. en lös hyl sa, dä r den sitter sta digt fast. Hyl 'an 
skjutes sedan in pil. överföringsn rm n och fas tc1rages medelst 
en stoppskrm'. som m u.li te draga s ~ill ordentligt. 

Vid provning med en kon av normal typ föl' elektromagne
tiska högtalare visad e . ig systemet "l"al'a synnerligen käns
ligt, men tå lde trots detta mycket stor bel a stning u tan att 
klirra. Ankarlindningen tir uppde lad på t" i'L ~polar, ,'om kun
na kopplas antingen i serie ell er pa r a llellt. Man h r se till 
utt spolarna härdd bli kopplade .1\, a tt (l e :1mverka. Det 

är liitt att prova u t , vilkeWeru k oppling.·silt tet som ger 
bti stll resultat i olika fa ll. Ljudkva li lelen val' mycket god . 

En verklig nyhet iir pick-up'en, typ LR 150, i det denna sak
nar fä stskruv föl' f as thållandet ::ty nale n. Yid omby te uv nål 
har m a n bar::t att dm ut d n begagnade nå len. som s itter 
Il llcl ele lö~ i nålhå llaren. och ii t n in den nya nä len i 
hå let, sil långt det gäl'. Dlirpå iir d t klar t ::ttt spela . Det 
uppges, att nöj en fn lhlil!e. p,t m agnetisk "l"ilg, men magne
ti.-men gör baTa , a tt n ftl en ej fn' sig sjä lv f all ' r ut, då 
lIl llD lyfter pick-up'en frå n ~kh·an. Först d i nå len tryckes 
mo t , kh'u n , k ila s (lpn f ast i ett ' lag ' diag-onalstäJlning inuti 
ha let. som ha r oval genom,· kärning:. De tta k onstaterades 
genom p ro vspelning meJ fibe rsli!t - (med rund övre del), 
vilket giek alldeles utmärkt. ~'il l och med 'lä pstift, vilka 
ju äro bÖjda i "l"illkel, kunde användas i denn a pick-up. 

Beträffande å tergivningpn tir denna mycket ·od. De skilda 
musikinstrumenten :lterges viiI, ocll iind:1 Hr nålruspet obe
tydligt. 
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"l[ax Johusen d> C:o .i .-B., Stockholm, h a r tillställt oss en 
po tentiometer av mä rke »Heliogen» för provning. Densamma 
utmärker sig främst gen om jämn oeh behagl ig gå ng, s om 

möjliggjorts genom att vridarmen släpar mot en bÖj lig 
metallskiva, som tryckes ned och gör kontakt med mot
s tand , e lementet. Denna potentiometer finnes i storJek:1r fr1\n 

10.000 till 200.000 ohm. De båda angivna typerna kunna 
belas tas med resp. 22 och 5 mA. Den kan även erhållas 
med enda st två klämskru var. 

Firrnan fiir även ett åSkskYdc1 ay samma märke, vars ut
seencle framgår av ovanstående bild. 

p. O. 1>'ritze l/. , Göteborg, har för provning tillställt o~s ett 
anlal radiorör :1V det österrikioka fabrikatet »Eagle», som 
uppd;-ar de gängse typerna av batterirör (2-volts och 4
\'olts ), indirekt uppvärmdu viixelströmsrör, kraftförstä rkar
rör. likströms- e rieröl' (0,1 amp.) samt likriktarrör. 

Vi ha gjor t nägra sti ckpro"l" bland rören för att få en 
uppfattning om d ra' användbal·het. De förefalla att hå lla 
uppgivna dala något ~ !l. när och ha relativt gott vacuum. 
Vi mås te dock underka s ta rören yt terligare en del prov, 
innan Yi kUllna uttala OS,_ om dera s kvalifikationer. En 
;-a k, som vi natmligtvis ej har möjlighet att prova, är 
rörens li\". längd. 

Xy m ottagare från ROA. 
R UJ. V'iclor COJn lJany i Am erika har tillställt oss en 

del upp~ifter beträffande en ny mottagare med typbeteck
ningen R A R-78, som sknll komma ut i marknaden. Mot· 
t a garen bar givits prefixet »bi-acoustic», vilket skall an 
tyda att den har dubbelt så s tort tonomfå ng som en van
lig mottagare o\:h dubbelt ~[l ;o tor utgångseffekt. Kopplin
gen är ny, och ä "en de tolv rörpn, som ingå i mottagaren, 
äro nykoD trucrade. Bland a nnat användas pentodrör fö r 
högfrckvensförs Uirkningen. (Dessa ha andra data än vå ra 
pentod,lutrör.) 

Beträffande d n nya mottaga rens konstruktion och egeu
skaper kan följ a nde förtjäna framhållas. 

1. Maximala u istortionsfria utgångseffekten är lO watt, 
om är gunsIm a nmärkningwärt jämfört med de 3 il 4 

watt, som en vanlig mottaga re liimnar. (Amerikanarna äro 
tydligen ga ns ka bort~ kämc1a. - Red:s unm.) HäI"igenom 
tillförsäkra. ett naturtrog t återgivande även av for ti 'mo
s tli lIen i musiken samt ay de plötsliga och mycket kraftiga 
ti llfälliga ljudimpulserna. 

2. Automatisk korrektion (lY ~ tyrkeförbållandet mellan 
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tli.'k:lllt och bas å ena s idan och mellan regI. tret il. andra 
sidan vid olika medelljudstyrkor. Vid s må ljuds tyrkor har 
ö ra t benU genhet fö r att t ap pa bort de höga ot.:h lå"a to
nerna, och d ssa måste a ll t. i gen~äld fö rsUirkas Ille ra än 
mell ulltullcma. Hä rigenom blir in t ryck t ay musiken det
alUma , b, de då Ulan lyssn,1l' med vOlym kontrullen full t 

p:'tn iden och då man vrider ned den t ill mycket liten ljud
:sty rka ( t. ex. för att ej ,·tura grunDarna) . 

3, Specialkonstr uerat skå p med »tonkanaler», som för
hindra överdrivet lJa 'brum och ta burt sk rikighet i (!iskau
ten, 

4. Automa tisk ,0lymkon t L'oll. S0111 a r betar utan tröghet. 
Ger samma ljudstyrka 11:1 a lla stationer (den ön lm de ljud
styrkan inre,l:'lera;; medel ' t elen o rd inar ie I'olym kolltrollen), 

6. TonoIllJ'ånget lir u töka t nH'd en hel ol, tav . t yard ra 
hållet och utgiir 3::i-[i .200 p r /s k. (Enligt euro peiska be
g r epp böl' ka n ke tU llumrihlet strä ck a sig Ut got h ögre Un 
till 5,000 per/sek för a tt möjliggöra natur t rogen återgiv
ning av alla olika musikinstrument (v id loka lmot tago ing). 
lllen meningarna härom äro mycket delad , I Amerik a tir 
d el: troligen en s tor fram gflllg. a tt m a n nu kommit linda upp 
till G,ono per/sek, då det j u är m ycket trä ngt i deu ameri
kanska etern och stati unerna äro m~'cket kraJ'ti '"a.. - Red:s 
anm,) 

6. Nykon 'trllerad, : pecicllt kraftig h ögtalare, som väl tål 
den stora b lastningcll vid maximal ljud, lyr lm utan att ge 
d istor tion, 

Svenska A.-B. L e Cm'bo /w, Stockholm. Yi ha erh:1lli t några 
kUlTor över urlac1c1nlll f,'S prov, företagna med de i föregll.ende 
nummer omnämnda AD- lemen ten dels a v 1101ländska 1-ele
grafs ty rei en och dcls av K Ull,g!. Järnvägsstyrelsen. i Sver
ge el ektrotekni~ka byrå . De f ÖlTa prove n hänföra s ig t ill 
t orrelement av type n E med en uppgil'en ka pacitet av 50 
amp,-timmar, max. u rladdnings:'t röm = 100 mA vid kon
tinue rlig och 150 mA, vid l nU'rmittcnt drift. Enligt kurvan 
kunde de tta element urladda: kontinuerligt i 60 dygn över 
et t motstånd pfL 20 ohw (medelströmstyrka = 50 mA, ka
paCitet = 70 amp.-timmar), inna n spänningen fallit under 
0 ,8 yolt, som har satts !'om grlins för den konomiska U 1'

l addninO'en, Vid llrlnddning öyel' e t t motstånd på 10 ohm 
(medelströmstyrka = 80 1lI A) räckte elementet i 37 dygn, 
motsvarande ii I'en dettn drygt 70 amp,-timuull'. 

De senare pro'\'(~ n giil la tre -'kilda typer: 524, 525 och 
»Carbadi a», med upv~nm kapacitet a v r esp, 150, 120 och 
[,5 amp.-tinllnar. Alla tre urladdades kontinue rligt (var för 
s ig) med en medels trömsLyrka av mellan 90 och 100 mA (10 
ohms urladdning, motsta nd) ,intill n spänning av 0,8 yolt. 
Det erhållna alltalet amp.-ti=ar uppgick till 200, 129 och 
58 resp. 

AD-elementen ha en elektromotori k kraft av 1,5 volt. 
Vid urladdning enligt ovan f aller ~pänningen has tigt till 
1,0 il. 1,2 volt beroende il v typen och nrlacldningsström
'tyr!;:an, F r:ln <i tta , ä l'de f <lller sp1inui o '('n 11l.ngsam t till 
0 ,8 vol t, varef~er lem8ntet a nses förbrukat. K uryan fall er 
också av r ä tt hastigt fd. n den na punkt. 

AD-elementen tillverkas vill Svensl,a A,-B, Le Carbone's 
fabrik i Sundbyber O'. 

Aktiebola.get lJal'a./cL Wållgren, Götcbo'T'g. De i föregående 
n ummer omnämnda vl'idkondensatorerna ay mlirket »Ma
llCIlS» fiuD GS i ett tort <ln tal olika t yper , båele för dec 

vanliga rUll(lradiov ll,glängderna och fö r kortv ' g. Förs t 113 vi 
t re huvudtyper: typ »61», som om fa ttllr kondensatore r för 
ruudradiovii.glängde rna m ecl max . ka pacitet f rä n 350 till 660 
micro-mfd (micro-mfd motsvarar ungefär cm; 1 micro-mfd = 
D,9 cm) , typ »OC», kondensatorer med sli r skiJ t tjo 'ka skivor 
och :w .'tabiJ kon. tru ktion frå n iiO till 250 micro-mfd, a l'
sedela för kortvag~moUagare och la boratoriein, t rument, ,"il 
som Yl\ gmetl'ar o, dYl., och Sl utligen typ »O CT», som ä ro 
speciella sänd:l rkond ns atorer p, 100 och 300 m icro-mfd, med 
gellomslagsspänningar p I\. re 'p . 2.500 och 6,000 volt. 

Som ~ärskilt utm;i.rkanrl egenskaper för de sa Vl'idkOJJ
den, a tore,r ka ll framhålla följande. Sk ivsy temen ä ro f rästa 

ur solid mptalJ , vilket tillfö r 'äkrar konstant kapaci tet. S ta
to rn är isolerHd f r H slalive t och uPl1huren av tvenne r unda 
kvar tsslal'ar, pl acerade så alt f örlusterna bli mycket tu§.. 
n otom lir Yid bl. da iin ll arua lagrad i ku ll ager, vilka äro 
i olel'alle f1' 2m sta tivet. D en lektriska fÖl' binrlelsen mellan 
r otom och sta th-et llstallko=e m edelst e n i ' olemd, kort 
w ire, no toru.xelu ä r ih illig, och v r i(l~ eln träs in i denna 
och f äs tes mede ls t .'to pp knl'\a r. Flera k onelen 'al.orer ku nna 
s:'tIund n. koppla 11' samma a - l. 

Kondensato rcL'Jl u kunna e rhå llas med rätUnig kapa ci tets-, 
vågl;lngds- ell L' f [' ekvens,a riation, ä vensom med 10ga r itIlli, k 
kurva. Genom, lag spänningen iir lägst 1.000 vol t . 

»:\-Ianen » fasta konden a torer u tmä rka sig "enom hö"
värdiga elektriska eg nskaper, Isola tionen utgöres uv bästa 
glimnH' r och heliiggeu lll'O av koppar. Typ »R» finnes i stor
leka r J'rå n ;:;0 till 10,000 micro-mfrl och har en provSl1ii nning 
ay 1.500 volt, B n li ten lJa keli ,platta kan e1'11l1. lll18 till denna 
kondensutor för monleri ng il ba plattnn, ä vensom h /Ulare 
f ör gaIJe rlllcka, ,ilka f ä sta - lUlder konllen: utorns kläm
sla'u ,ar . 

Typ »102» iiI' en anna n fa st kondensator med sär skilt 
fi na egenskaper. Den ntmärk er sig genom m yek t s Illå di
mensioner, hal' f ormen av et t li tet SVfin ghjul, dä r axeln ut
gör s av de flt var sin 'ida utgå ud e kopplin , t rå darna. 
Me tallhö]jet kring kon(] (insa torn bilcIa L' fö rsta och sista 
bel ägget. I solationen är bä, ta g limmer . Inga and ra metal1
eller isolerande delar än beläggen och glimmer bladen finn as 
i kondensatorn, Provsplinningen ä r 1.500 ,olt vaxelström. 
Kond ensa torn pressa iho11 u nd r starkt tryck, va rfö r be
lii ggen fuJl : tändigt hindrns frå n att vibrera . I solationsmot
stltndet uPl1g ' r till min:;t G.OOO megohm. 

F lera a.ndr a typer av kond en a torer finna s f ör olika ända
mill , Ll. a. iiven gangkondcn~a orer för nv tämning av flera 
krelsar medelst en ralL 

E n a nnan intressant nyhet f r fLU samm a firm a är en liten 
elektrodynamisk h ögtalare av I ,orenz tillverkning, med typ
beLeckn ingen DL 150. Denna har en kondiameter a v 15 
cm, och konen Hr korrugerad vid infä , h lingen i perife rien. 
H ö"ta laren har f iil tlindni ug och är fö l', elld med ingångs
transformator, emedan talströmspOlen li r lägohmig. E'ält
lindningen tager en s tröm av endast O m A vid 280 volL 
pänning, nll'för llögtalare n iir synnerligen li.implig fö r in

byggnad i Y;ixelströmsmottagal'e och matning från sa mllia 
likriktarrör som denna. _Andra 1.yper Iwmma ä ven a t t f innas, 
a vsedda f ör lägre fä l pänning. 

Ingängs transformatol'D, som ä r ovanligt väldimensionerad, 
har uttag Lö r f öljande rör typer: RE 134, 304, 604 samt RES 
164, 

Vid en p reli minär provkörning a v högtalaren erhölls myc
ket go tt re"ultat. Vi tlterkomma efter ytterligare prov, 

:;: 

Elektris/va. A ,-B, Skandia, Stockhol1'n, för i ma.rknad en det 
välkända automatiska åskslo' dclet »Wickmann-Protector», 
som Ur utru : tat med en h el del fines, er , vilka öka de . 
användba rhet i hög grnd . Förutom g ro, kydd för direkta 
åskslag finnes j apparaten inbyg"'t ett övers pänning kydd, 
som avleder spiinningar över 100 volt t ill jord . Detta skydd 
ii I' i form a v en ädelgnspa tron, Dessutom finnes elt s ta rk
ström Skylld - en mUllsäkrillg i serie med antenDen 
som 'kyddar mottagaren vid beröring med starl{st1'öms
ledninga r. 

Den ,törsta förclclen med »Wickmann-Protector» lir gi
vN,i::;, a t t den verkar fullkomlif,,"t automatisk t, varför man 
ej behöver riskera att genom ren glömska skador skola 
~ taclkommas \'id llsks lag eL dyL 

:;i 

KATALOGER 
Radiofi1'1llor, 

Llkti,cbolaqet Harald Wå llgren, Götebo1'(j: B roschyr över 
» a ba» växelsh'öm moltagare typ 31 '\V och 41 W. 

Oonccntra, H. (J . Al.g1l 8f'in, H Ci Zs'inyborg : Ka t al og över 
»Dralowid» motstilud och kondensatorer, nätspännings-redu



Den 

B & o Transformatorn 
Det tir a" st or betydel se för återgivningens
kva litet och s t:.' rka, att Ni använde r den rätta 
L, F ,- tran"fo rma l o rn i E der mottagare, Vux 
bro schyr om t ra nsfo rmator r bör vara Eder 
till nytta v id vulet av t y p och fabrikat. 

När I [ Uist den, ' kall i förstA a tt 

B & O är den rätta! 
Vill Ni ha en Idealmottngare, så bygg den med 
B & O radiodelar. Begå r B & O radioartiklar 

hos Eder handlande. 

BANG & 
STRUER 
Tel. Stal. 6 

KÖPENHAMN 
Toldbodvcj 14 Tel. 8895 

OLUFSEN A/S 

~ 
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cering~mottit1l nd, nil talltellll-kollc1en~ator, mikrofolJ . pi"k-np, 
klangfärgskontroll, »tonmixer», apparat för hewinspelning
<1 \' grammofonskivor etc . 

S-venska A.·B. Trädlös T eZe[!raf'i, Stoc/,;holm.: Pris lis ta över 
l'acliomateriel, vårsiisongen 1932. Katalog över mi krofoner, 
f örstärkare, bögta lare etc. för tal- och mu~ik~ terg ivnings 
anläggningar. List:.t över kraftförstärkare·sta ndurdanlägg
ningar fr.lI1 2 till 40 wa tt. 

Bro chyr över »Cl'elefunken» universalvllgGil1a typ Sp 3. 
B er[!man ,f Bcvi-n[!, Slockho/.m: Broscbyr iiv l' »l"erranti» 

elekt roclynami.·ka bögtalare med permanentmagnet a mi med 
fiiltlinduing för likström och y·äxelstriim. 

Gl'ammoron{il,'ln01'. 
Skamlinads/ca Gra'n~mophon A.Tctiebolaget, Slockholm: Ny 

mu~ik, juni 1932, »Hu. bonde ns Röst». 
SI~andina'l/is 'ka Odeon .'l.·B., Siockholtm: Supplement nr 8, 

1932, »Odeon». 
Oi'chcsiro /a AkticuoZa[!, Slock.holm: Supplement nr 2, 1932, 

»'C ltrap hon». 

'C ltraphon lUll' som vi tidigare påpekat verkligt förnäm
liga in pelningar under medverkan av »Berliner Philamoni
kerorkN;ter» ocb m ed orkesterledarna Selmar Meyrowitz, Leo 
Blech oclt Hans Schle....er. D en förstnämnda dirigenten l' tel' 
orkes tern p ,ol ett för~tldass igt sätt tolka Ricbard Wagners 
komposition »Kaiserlllarsch» (E 1084). P å ett minst sagt Iikn. 
fÖl'l1iimligt ;<ii tt framför orkes tem under ledning a v Leo 
Blech »Die Hebriden» av )Icllllelssolm-Bartholdy (E 1000), 
HallS Scltlpger sUlr jämte saJllma orkester ansva rig föl' n 
lycka d iuspelning ur »Konung föl' en dag» av Adam (A 1095). 
Octu\'(' Cremiellx 's »Quand I'amoul' meurt» och »Ständchen» 
av Hpykcn:' (A 1091) . 

Det nlr länge sedan vi hörde inspelningar a,· Håkan "on 
Eich\\'alds ol'ke.'te r och de tvll skivor, som vi nu provspplat, 
upp\"ä r kt uteslutande angenäma minnen från dennu verk 
ligt på loppunkten stliende dansorkesters tyvärr allt för 
filta liga framträdande f ramför radiomikrofonen. Vi hoppas 
att h errarna hos Hadiotjäns t f.l tillfälle böra ocb låta spela 
s kivorna, och vi äro öve rtygade om, att få Ni (Hi. böra dem, 
konun:t Ki ej att försumma förs ta bästa tillIiille införliva 
dem med Eder skiysamling. Håkan von Eh:l1waltl är en 
begåv ad dirigent och i hans orl{ester finnes rlet ve rkliga 
virtuoser. l i nder s in »Europatripp» har ban och orkestern 
passat på att inspela »)Iy bluebird's back again» a v ClifF 
F riend och »Sailill' Oll the Robert E Lee» av gugene W",.;t, 
bflda med refriin g; ' ~ ng' ay .-\ ustin Egen (A 11039). Vic];ne 
lu1I' samma ol'k C"ter in v elflt en foxtrot »K a tascba» ocl1 en 
yals »Du, dn bis t mein gaJnes Leben» nv Horatio Nicbolls 
(A. 1104). 

Yi ha hört olika inspelnigar ur opf'retten »Blomman från 
Hawaii» av Paul Abraham oC'h Ultl'Clphons potpurri nr den 
samma är riktigt bra. Framför allt Yilja vi ge de i sil nger ntl 
agerande växt erkiinnande. Skh'ans nummer (båda ~ idorn a 
upptager iuspelningar ur operetten) iiI' A 1107. '.rill sist g 
vi ett uppriktigt erkännande för en skiva bland a lla dem 
~ (; m I i1tl'apllOn ba på s itl somnwrprogram. Det g~iIler en 
god iu ~pelnillg aven god musikalisk ide: »Oh , 'mo nuh'» 
heter den o('l! den yu.lgj ol'cla nigger ä ngen uy »5 Songs» iir 
utmärkt. n hOllpas a tt Ni bli i tillfiiIle höra denIla lik ~ ODl 
<le övriga i denna spalt :Lnmiilc1fl skivorna. 

A l l. 

SUNDBERGS 

Transformatorer och Drosslar 

öka driftsäkerheten 

Genom vacuumimpregnering äro de betryggande 

isolerade och fullständigt skyddade mot fukt. 

Godkända av Elektricitetsverket. 

Varje transformator provas under 3 min . med tre, 

dubbla driftspänningen. 

Vi lagerföra ett stort antal standardtyper och offe, 

rera på begäran varje önskad specialtyp av små

transformatorer, såväl olje' som luftkylda. i enlighet 

med av kunden uppgivna data. 


Vår Likriktare 

möjliggör likströmsmottagarens användning på växele 

strömsnätet. 

Omkopplingsbar för olika belastningar. 


Akliebol. Erik Sundberg 
SIGTUNA - Tel. Sigtuna 2 
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FELSÖK JI:XG. 
(Fort'. fl'il u si,!. 11'G.) 

melldst transfo l'ma tor till Slu ts le ....el , lig"er a lJodstl'ömmen 
mellan 1- ;) milliamper('. li l' det mo ts tå odskopplat. f å r man 
kans ke ibland ha en gans ka ki.inslig mätare föl' atl kunna 
kO Il ~ tatel'a någon anodström . 

tt glöd ~trijmmell ä r riktig och att röret ~j r helt mcu, te 
man naturligtvis även förvissa ig om. 

Var detta fö['~ trl l' gCl'E'](n?!l: teget, ~di "j Yidare till de
tek torsteget , som [JrOHLS pit samma sät t. Anvärules (' Il hör
telefon i stlillet för pick-up, iukopplas denna pil p['e ei~ 
~amma sätl som pick-up'en , och impulserna [ls tadkomma s 
ge nom att man kniipper på membranet. Des~a knäppniIJ o 'al' 
skoja <li'L höras j högtalaren. 

Är lllan litet listig kopplar man naturli;.,rtvi för s t i bör
jan pick-up'en til l gallret prl detektorn, d t de t ju knn tän
kas att felet llteslntanfle lig.O'er före detektorn. 

Provningen av högfrekvensdelen till motta"aren k811 ske 
1)t så sätt, att man förs t a n -Iuter antennen genom en kon
den~ator på omk ring 50 em t il l detektorns av tiingda galler
kret~ (som gentligen hör till aet föregående högfrekvens
~teget, om dylikt finn es ) och edan i tur och ordning till 
de föregaende avstämda kretsa rna. Meningen ä r a tt ta reda 
på , i vilket steg i mottagaren felet ligge l'. 

Ea annan metod för fe lsöknin gen ~lr a tt från börj:.m an
"luta antennen till detektorns gallerkrets och en hörtele
fon i allodkretsen, t . ex, parallellt med tran formatorns 
lJrimär, senare med sekllndäl'en . ]]öres dit utsä ndningen, 
är (l e tektorsteget i ordning. FÖl' at t prova lågfrek vensdelell 
a \' mottagaren fly ttar man se(]uu hörtelefonen i tur och 
ordning till de följ a nde anodkret"a rn a, ocll fÖL' att prova 
llögfl'ekvensdelen fly t tar man antennen i tur och ordnin" 
till de före '" ende a vstämda kret -a rna, C< 

S.~NDARA~TENNEB FÖR KORTVAG. 
(Forts. från siu. 17,,) 

delning upps tä I' enda . t, när .f ellern an slut es till en punkt 
pll den str 11 la nd delen ay untennclI. belii gen p:l ett \'isst 
av ·tAnd från denna .- mi ttpunkt. Denn a antenn typ, den enkel
trtldsmatade l1el·bmntcnl1 cn . är helt ~äkert (l en enkla ' te och 
.'iu.mtidigt en ay de mest e f[ektil'a för kOl' tvagssä ndning. An
rennen bar blivit mycke t populär i ~ itt belnla nd. Amerika, 
men ä ven i Europa , och in te minst i S , rg ha amatöre rna 
i stOl' u tst rät:kning biil'.iat tuga den i bruk. Helt säk r t kom
mer detta att i fra mtiden bli den antenntyp, so m amatörer
na med f og knnna kall a in eg n . 

I nlis ta nUl11mer a\' Populär Ha Ho skall ja;:: å t erkomma 
med. några lJraktiska :.lnvisnillg' flt' för npp,'ilttancl et :lY en 
effektiv antenn för kort vagss1i ncln ing. 

DET ELEKTRISKA. ö GAT. 
(Fort •. ( 1"'11 ,i d . 177. ) 

vägen, är de t "m ft uts ik ter att kODIma fram ulfln att slå 
alarm. På ka. 'sa k, p l,an en fotor' cll byggas in i närheten 
av lA et. Då !.iuset från en handlykta f aller på densamma, 
sh r den genas t alarm. 

0 111 ovan ni.imnts kan fotocellen ej blut t skilja mellan 
ljus och mörker utan ävelI mellan olika grader a \' ljus. 
Dettn använder man ~ig av vid f a hrikn tioll av cigarrer, 
vat'vid ett transportband med de färd iga ci garrerna, upp

r tlllade en od.l en" löper fnllll uude r PH fotoce ll reli.i. Dpt 
elektrhkn ögat sel' n'ena t, om ni\ gOIJ <l\- c i.'~a l'l'e rnt1 iir f ör 
lJU S eller för mörk, och ;;; ,ittet· j p;:'i l1g en mekan ism, som 
skjuter ut el en ifråga varand e cigarren fl' n hand t . På lik
naude siitt kLIlIna ('igarre rna sorteras efte r . tor le l;: . 

E n SPE' 'iell Hm'Undning har fotoce llen 1'; tt. "edan m an 
llpptiickt, a t t ([en lind er vhsn förutsiittningnr kan »Iä n» 
~krift. Boks liiver , SO lD liro utförda på et t s~irsl; il t sätt, 
kl1l1l1H. ,ia fotorellen ut!ö:;a lika m, oga reliier, som d t fin ns 
bok~Eivel'. B ur man en ~krivma . ki n lied dylika lytJt'r, kan 
man skri\'a ut Illan uskl'iptet \.1:'1. cl euna och anb r ilIgll (let 
llwl l' foto celI eu IlU rl n speciella ~ iltt1l1askioen. ,<om härvid 
kommel' att arbeta automatisb.'t . . 

Slu tligen har man euligt ~ a lllllla princip kon struernt pn 
apparat, .0111 .' ;t ttel' llli llla i " tund art läsa s krift . som 
tryekts med del; 'a speciella typ ' !'. Som bekant ha de blin
da sin egen skrift , där ele olika uokstäyerna bilda ' a v 1'·2 

liefpunkter, som äro orclnade pt'i viss t siltt inbördes. Den 
blinde hal' en imponeranue färdigbet i att med fingertoppar
na a vläsa el en D fl. s krift. Vid (len nya appa raten har man eD 
liten platta , i " ilken s mil. tappar ay reliier ' kjutas upp över 
ytan och bilda IJlilldbok>; tilv ma. R<'!läe l'lla utlösas av foto
cellen. Den blinde kan allts! utan att flytta handen läsa 
hoks tav efter bokstav ur manuskriptet. 

Fotoce llen användes i det dagliga li,et pil. ännu m1l.nga 
andra . u tt, och vi Ila i det ovans t!l.ende endast d ragit fram 
det som är av sped ell t intre.- ~ e. 

HADIO:NS ABC. 
(Forts. fl'i111 siu. 183.) 

och högtalare avsätt s allticl frekvel18 en (li'tgfrekven.) ut
efter deu hori so ntella axpln i diagrammet. Denna ([xeI för
se med beteckningen »l.'rek,en ;;» eller »PerioderISek uml» 
(förkoltat: per/sek). 

Styrkan hos en växelström uc:;tämmes genom s trömmens 
amplit~td, som i fig·. 2 representeras av strlicka n cd. Deuna 
motsvara r vad vi förut kallade utbuktningens höjd över 
tid axeln. 

J[od·ltlel"ingen, 

Vi skola Ull s hur det är möjligt at t medelst radiovå
.g-orna övel'fi ira tal Odl musik. r "tn< tillg:1r så, :l tt den i 
s~illdaren als tra,le !tögfrekvel.lt:1 växels trömmen mod ulera s 
ll le,l elen 1i'lgf rekventa vilxelström, som represen te r. r tal t 
oeh musiken (tal"trömmen). Detta hetyd e r, att den hög
frekventa växe lströmmens ampli tud (s tröms tyrJm n) hrin
gas a t t vari er n i takt med den lägirekven ta växel tröm- • 
me n. Hela förloppet f ru.mgål' t ydlig t av fig. 3, där a ä r den 
högfrekven ta vilxelstl' timm n i sä ndaren och b flen lå gfre
kventa växelströmmen, sådan den kOlluner frä n mikrofon
för .- tiil'l,aren, repreRenterflnde en viss ton, som spela ts eller 
sjnn ....i ts framför mikrofoDcn i studion . Den färdigmodule
rade hö.~fl'ek\'enta växel t römmen iisld dliggöres a v c. Ku . 
är att murka, att svän.a:ningarna hos den högfrekventa ström
men i a oc:h c egentligpn skulle ligga mycket Ullare på tids
axeln än vall de nu göra i förhå llande till s vängningarna 
hos den lågfrekventa s trömmen, men de ~iro med a vs ik t 
i särdragna, för att bilden skall bli tYdligare . 

I mottagaruntennen uppväckes a y radiovågorna en hög
frekvent växel. t röm, som är en trogen kopia av s trömmen 
i c (f ig. 3) . ehuru den är oändligt mycket s vagare. Denna 
stl'öm är a ll tså fortfarande modulerad med (len Iugf rekven-

En la··ttsaOId somm a rart.ekel för radioförsäljare är 

NOAMA SPAlTGASKOK-
Tillskriv som finnes i fyra olika storle~ 
ERIC BERGQVIST - ~Iotala k ar för hem eller fö r camping 
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ta mikrofons trömmeu fran siil1da rCI1. Lenes denna högfre
kv Dta ström efter vederbörlig förs tä rkl1ing genom pn hör
telefon, erhålles intet resu lta t , e meda n de positiva och ne
gatiya 'balvpe rioderna (u tsviingn inga rna över och under 
tidsaxeln resp.) stiindigt uppbänt ya randra, så att mem
bran t förblir i \'ila, Ma n br uka r även säga, att membranets 
trö~het är för sto r fö r a tt det skall kunna fÖlja med de 
högf r ekventa svängninga rna. men det är ju heller in"en 
som begä r t utt det ska ll göru. Yad man vill, a tt membra
net ska ll .1' agera [ör, är de I gf rc kyenta svängningarna. 

Lik'rUctnin yelL 

Detta kan nll ta dkommas ]lå il. sätt, a tt den högf re
kyen ta yii .' lstr,'mmeu » lil;ri" t(,.~., . D enna likriktn in g kel' i 
det ktom, I f ig. ,1 ii I' !l elen m elulerade högfrekventa växel
strömmeu i mottagaren , oeh e "isa r vad . o'm är k,ar efter 
likriktningen . Detektorn s lU ppel' fram ~ t römmen enda t i 
ena riktningen; i detta fnll komma de positiva halv perio
derna igenom . De negativa lI a lvperioderna skäras bort. 
(H a lvperioderua rä kuu l'< po;;it iv ll och nega iva , då de. äro 
riktade upp t resp. ned, l i förh Ct Ilunde t ill tid saxeln.) 

Vi f, tydligen efter likrik tn ingen cn rad tätt pA , urandra 
föl jande, kOl'lvariga ström 'tötl.l l', om ulla gå i 'a mma rikt
ning; genom hörtelefon en, (Vi tänka oss förh lUlandet vid 
en kri ta lImottugare,) De:;s tt sa mma n ä tta s ig till en i takt 
med den urspr ung llga module ringsst römm en varierande lik
ström, som lä t t P' \'erkal' meUlbl'unet, eftersom variationer
na förs iggå lå ngsam t (äro I, gf rek\'entu). Den ton, s om spe, 
lad es fra mför mikroIollen i sändarens studio, kommer alltsä 
att höras i telefonen, 

Ett e nkelt koppli ngs 'c llema f ör en kri:· ta llmottagare vi
sas i f ig. 5, D en modulerade högfre kyeuta växelströmmen är 
inritad p, antennen, u('h f Ol' tslitter f rå n nenna genolll 
kristallde tektorn, där den likrik tas (de negativa halvperio
d erna skäras bort). GenOlll hörtelefonen går en pulserande 
likgtröm, ho. vilken pul sationerna utgöra den lågfrekventa 
tal s trömmen, 

.';vungningskretsen. 

Att den högfr ek Hmta strömmen f r !l.n antennen tvingas 
genom k rL talld -t ektor och hörlelefon beror på, att sväng, 
ningskretsen (s pole och konden a tor) sä tter upp ptt myc. 
ket s tort motst· nd mot den a mm a, da denna krets är a\', 
s tämd till den högfr ek\'cn ta vuxel -trömmens f rel",ens. l 
n g. 6 visas en dylik avstämd , lI er rä ttare sagt avstämbar, 
krets, som dock är något olika kopplacl till antennen än den 
i fig . 5. Sjlilya svängningskrc tsen utgöres av spolen L, och 
kondensatorn C. Antennen är kopplad till denna krets me
del s t s polen Lt, som på ind uktiv vlig k a n påverka L,. Den 
högfrel;:venta antenn~'trömmen (som i delta fall är visad 
omodulel'Ud; inte t talas eller spelas fra mför mikrofonen) 
gå r igenom spOlen L" ,lln-id i L., inrl ucer en motsva rande 
s tröm av samma frekven, , D å kretsen Iq-C avstämmes till 
ju:t denna frekven , uppnå r ströms tyrkan i kretsen ett 
maximum, och kr tsen . ägps " ara i r sonans med de hög
frekventa svängningarua i Il n fennen, Samtidi"'t blir den 
högfrekventa växelspänningen över kre t en ('ö.,er spolen 
resp . konden a torn ) myck t stOl'. Användes den visade a n
ordningen så:;om ingångskre ts t ill en rörmottagare, kommer 
växelspänningen att tillföra s förs ta rörets galler och på 
känt sätt ge upphov till motsvarande variationer i rörets 
anodström. Är det fråga om tt detektorrör , erhå lles i anod
kre tsen den lågfrekventa modlllering-s t römmen pä i s tort 
se tt samma sätt SOIll vid kris tnIldetektorn . 

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

WEIJ ltl EIlS H / B 
STOCKllOLM Va. - Telefon: 802 Z,& 
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Skall mot ta.g·aren driva en högta lare, mås te den efter de
tel;:torn erhå llna ta l s trömmen :for tärkas, innan den tillföres 
högtalaren. Detta kel' i lägirekvensför,:t ärkaren, Skall mot
ta"'aren kunna ta in svaga eller l ngt bort beHigna sändar
s tationer, måste den högt rekven ta s trömmen i a ntennen för
s tä rkas, inna n (l en tillför S detektorn, och II ä r föl' erfordras 
en högfrekven förstärkare. I fig. 7 är "isad schematiskt 
en k omplett dis tansmot tagare, Vi kunna b ill' ial;:ttaga den 
förs tä rkning-, de hög-frek \'enta resp. lågf rek\'eu ta <trömma r
na undergå t t i mo ttagaren, 

Olika mottagartyper. 

E tt kopplingsschema föl' en enkel t\' ii rörs t, iltterimot{a
g-are visas i fig. ~, An{ cnnkretsen är anord nad på samma 
siilt . om i f ig, 6. Ful' ta röret (A,) verka r SOrti lletektor, 
o h den i a nod k r {"eH erh:. llna t a lströmmcn ö\' rföre ge
nom trans fo rmatorn 'J' till slutrörets (A,) g-all rkrets. I 
anod kretsen till de tta erll. Iles då tals fTömmen i förstärkt 
form och ge r tt kraftigt ljUd i hörtelefonen, 

Mottagare n ä r försedd med återkoppliup:, vilk n fungerar 
så, att dc r ester av den högfrekventa yä xel 't römmen , som 
efter li kriktningen for tfarande finnas kvar i anod kretsen, 
å tcrmatas via kondensa torn C, och nedre delen a v spOlen 
L" ,ilken tjänstgör som återkopplingsspole, ti ll kretsen 
L,,--C, . Bärig uom blir spänningen ö,er kretsen stön e, vil
ket ä r lik tydig t med att en vi s förstärkning erhalles ."'enom 
:'lter koppli agen, 

I fig. D yisas en monteringsplan till mottagaren i fig. 
8, men enda"t de s tön r1 lama ä ro medtagna. D c sa ha här 
erh:tllil e n ändamå lsenlig placering. 

Beträffand e de kopplingsdelar och kretsar, som överföra 
de bög- och låo-frekve n ta s trömmarna (signalströlllmarna) 
inom mottaga r en, avvika nätmottagarna ej f ri n batteri
mottaga rna , Det ä r endast i fråga om metoderna för mat
ning a v rören med glöd ' t röm, anodström etc" som olikheter 
förefinnas , 

I fig , 10 :t sk:lclliggöres prin cipen för uttagande t av anod
och glödsll'öm till en radiomottagare frä n liks{-röms nätet, 
K liim.morna + och - äro anslutna till nätet. Mo t. tl!.nden 
R, och H, utgöra t ill 'ummans förkopplingsmot~tånd för 
glödtrådurna, som i l'eg I matas i serie. Mellan R, och R, 
ul tage' anods trömmen t ill rören, vanid förutsä ttes, att 
el ssa ej tåla hela niilspiinningen på anoderna . I prak tiken 
uttages dock vanligen anodströ=en till slutröret di rek t 
frän nätets pluspol, ev, efter en sildrossel. 

De med Z bet cknacle enheterna skola föreställa spolar, 
konden 'atorel', transformatorer etc" som överföra signa l
str ömmarna inom mottagare n. 

I fig. 11 "isas på "Hel sätt anod- och glödström uttages 
från ett ,äxebt röms niit. För en kelhets skull är emlast ett 
rör (Al) förutom lilnikta rrör~t (E) inritat i schemat. Mot
tUITarröret är vlsM med indirekt uppvärmd katod. 'l' ä r 
n t r ansforma tor, som har tre skilda sekundärlindningar, 

beted-nade k , h och L3 • r T är primli rlindningen, som an
slutes till nä tet, L" Htmna r s tröm till mottngarröre t. glÖd 
t rå d och In till likriktarrörets. Lt, som har ett uttag på 
mi tten, ger den hög, pända växelström, som av likrik tar
röret omvandlas till lik trijm och efter vederbörlig filtr ering 
utgör anodströmmen. Dennil filtrering, som sker medelst 
drosselspolar och kondensa torer (ev . motståncl och kon· 
densatore r) är nöd vändig, emedan likriktarrö ret ayge r en 
pulserande liks tröm, som 'kulle ge upphov till e tt kraf tigt 
bru=anele i hög tala ren , 

POPULjlR RADIOS HANDBÖCKER 
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som sändes Eder gratis och portofritt. 
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l'OPCLÄ H JL \PIII Il! 

Förstk!iJ.ssi~t svenskt fabrikat. Tillvuka.s av 

SVENSKA A.-8. LE CAR80ME 
f. d . .'\."B. W. Ramsay ' s TorrbJl1e rifabri k 


Fabrik och kon to r : S U :'\ D B Y B E R G T , 1. Sundbyberg 1820 


AVSTÄMNINGSSCHEMA 
Pris SO öre 

Skicka in för J ex. 50 öre + 15 öre for pono (i frimär

ken). Pono (ör 1-4 ex. 15 öre, to r I-la ex. 25 öre. Vid 

rekvisition mO( postförskotT tjllkommcr postfr.>rskonsa\'si fl . 

EXPEDITION EN A V 

POPULÄR RADIO, STOCKHOLM 
POSTFACK 450 

LIKST RÖM: 

EKA NÄTANOD 

för alla spänningar och sirömarler 
A llt m ateria l försett med V DV l-märke och 
j överensstamm eJse med denna förenings 
föreskrifter, 2 års skriftlig fabriksgaranti. 

Typ F avorit 40 mA. • . . . . R M. 19.00 
Typ GL 50 mA . • . • . . • RM. 29.

VÄXELSTRÖM ; Typ Triumph för 1-3 rör inkl. rör RM.29.50 
Typ KW 40 mA 1-4 rör inkl. rör RM. 39.50 
Typ Un ive rsa l40 mA 1-6 rör inkl. rör RM, 49.50 

EKA-NÄTANOD E. KLICHE 
Berlin N 65. MUllerslrasse 9S a Begär prospekt 

POLE.STAR 

RADIO ANTENNA 

Storlek . 4'/, :<8 ' I. cm. 


Ersätt er u tomhu s" och andra an tenn er. 

Okar selektivi teten, minskar störn inga r, 

använde även som selektivitets.1nordning 

för utomhusantenn . Fungerar b.::i t med 

nätanslutna appa rater. Obs. ! Får ej för 

växlas med s. k. stoppk ondensato r fö r 

koppling till e lek lrisk. nätel. Pris 6 Kr. 

Pros pekt gra tis. 

HEDENS RADIO 
Häl singbo rg 

Gen t" ralngen tur 

ORMOND 

högtaJarsystem är alJb 

jämt i teten. 

Kr. 18:
(Iotet valutatillägs) 

Rehvirera. broschyr. 

Genera lagent : 

lngcnlördlrmBD Elec~rlc 
S tad ss ård en 22. Avd. P. 

Sto ckholm 

genom aH sjäh linda Edra nä~

jransYorma~orer och drosslar 

Stansade kärn bleck samt anvisningar 

för beräkningar tillhandahå llas av 

TJERNELDS RADIO 
SVEAVAGEN 123 - STOCKHOLM 

Välj Svensk Vara! 

N ättra nsfo rm ato re r, 

Drosslar och Likriktare 


Standardtyper - Specialutförande 


Omlindningar 


Infordro offert 

Elektrotekniska Verkstaden 
Åkarp 
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EUROPA 
ARTAN 

POPULAR RADIOS STATIONSKARTA 
föreligger nu färdig. Oumbärlig för alla radiolyssnare. Fullständig våglängds
tabell och uppgift 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. t:25 
I ALLA BOKLÅDOR OCH HOS SVENSKA PRESSBYRÅNS KOMMISSIONARER 

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

handel, tidskriftsförsäljare eller direkt till 
eller Exp. av POPULÄR RADIO (Nordisk Rotogravyr) Postbox 450. 
Stockholm, beställer undertecknad att sändas mot postförskott: EXP. AV POPULÄR RADIO 

(Nordisk Rotogravyr)..... ex. EUROPAKARTAN a Kr. 1:25. 
Porto 5" öre för varje ex. + postförskottsnvgift tilJkommer. Sveavägen 40 - Postbox 450 - Stockholm 

Postgiro 940 - Telefon Norr 33440 ' 

Postadress : ...... .. _. . . . . 
Nordisk Rotogrovyr, Stockholm '91'. 
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