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Det (lC iKg,d ,ee 
~edUet; 
Endast roren ha blivit utslitna. De skola bytas 
årligen, men Ni kanske har haft dem i flera år. 

Sätt en sats ultramoderna 

SATOR-RÖR 

i apparaten och Ni blir förvånad över dess prestation. 

Under augusti månad medföljer gratis till varje köpare aven 
3, rörs,sa ts en p i c k , u p a v högsta kvalitet, för a tt ge gram, 
mofonägaren möjlighet att prova SATORnörens underbara 
förstärkningsförm åga. Om rören ej tillfredstålla ta vi dem till, 
baka mot omedelbar återbetalning av det utlagda beloppet. 

A.-B. TRAKO 

Regeringsgatan 4:0 - Stockholm 

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

Insänd mater ialspc:ci fik.l tion e lle r ko pplin g: ss chema 
samt uppgift om an ta le t önsk.lde byggsa tser så sän' 
da vi omedelbart offert inkluderande patentlicens . 

Prisli sta n:t 12 med sdsongnyheterna och EIA:s 
beprö vade material5peci fj k~ltioner sändes f1}ot porto 
15 öre (i frirn . ) El A" R. diohandbo k fö r app",!' 
hygRJr. (4,de u! vidg" de upp!. 1932) in neblllcr a llt 
av vik t O Ul r.ldiotcori, bild rad io, telC' vi~ ion , berä k. 
ni ng och bedomning ,:tv t.ldio matc r ie l, beskrivning på 
ett .lntJ! u ltranlOd ern J. radio ap para te r, monter ings,," 
o:h fC' lsökn ings ':lOvisnil'lga r d c. P ris 90 öre. 

Agenter antagas. Begär agentvillkor. 

Elektriska Industri-Aktiebolaget 
Box 60H T. Stockholm 6. 

Vi leverera från lager till lägsta pris: 

Nättransformatorer 25 0.50 per. 

Drosslar 

Kondensatorer 

Motstånd 

Prahnspolar 

Bandfilter 

Högtalare, magnetiska o. dynamiska 

Elektriska grammofonmotorer 

Fullständig byggsats till den i 
i detta nummer beskrivna 4:'rörs 
likströmsapparaten finnes. Begär 
materialförteckn. med prisuppgift 

Vår katalog sändes mot 25 öre i frim. 

Afer,!ö rsäljare o. agellter erhålla förmånliga villkor. 

Firma AUG. JANSSON 
Radioa vd. SUNDBYBERG Tel. 1359 
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FRÄN REDAKTIONEN 

Va ria bel-m u-rö re t 

elle r exponentialröret har e n stor mission att fylla i varje 
distans Jllo ttagarc, d ä r man s t rävar efter stö r sta m öj liga 
di sto rtio n s · oc h s törningsfrihet. Ett högfrek vensrör nv 
den va nli g a t ypen ka n lika väl som de tektorn ge upp· 
ho v till uvertoner, som ej finnas med i utsändni n g en, 
och de tta betyder i sämsta fa ll en olidLig distortion, 
~om mun förgäves letar efter i d ete ktorn. Vi vela hu r 
vikt igt det iir för detektorn, att mOdu lering.-g radcn e j 
är för stor. D i!. det n u f örhåller sig tiå. att ett oliimpligt 
högfrel<vens rör i själva verket ökar m odu leringtigraden 
hus de motLagna s igna lerna , nor st, vi, ut t det il r ay dub · 
bel v ik t att man lägger ned oms org på vule t och in · 
justeringe n av detta högfrekvensrur. 

Vi lilmna i en artike l i della nummer en red ogörelse 
för varia be l· mu·röret och "ven en del anvisningar för 
u e:s:s pra k t i s ka användning . 

En enge lsk h ögta larfir/D a kommer med en verl<lig 
nyhe t, om vilken berättas i en anna n artikel. De t rör 
sig om e n kom bi naLi on m e llnn tv : elektrOdynamiska 
hög ta lare, ,ilka ä1'O av vägda inbördes på sådant sätt, 
a t t en avsevärt biittre lj udkvalitet erhå lles lill med en 
enda hö g ta la re. Delta är den första \'e rkligt betydelse· 
fulla hö g tal a r nyheten på mycke t länge. 

l detta nummer ba vi ej mindre än tre konstr u ktion .-· 
beskrivningar: en grammofonfi; r stlirkarc för likst röm, e tt 
bandfi lter, som är m YC ket lätt att till ve l'l<a, samt ett 
bögtalnrs ystem f ör dem bland vha läsa re, som vilja 
gö ra alltl n g s jälva. Vi t r o. a tt i synnerhet bandfIltret 
s kall komm a att tilltala många , m en Yi v ilja fr uml.talla 
vikten av att spolarna lindas omsorg.'lfullt OCll att en 
god gangkonden ~ulor arl'~· äodes . 

Popnlä·r Radio. 

DELVIS UTAN ANGIVANDE AV KALLAN F OR8 jUDET 

RADIO AG8))HOEWE 
Loewes populära 

och välkända kombinerade trestegs nätmottagare. 

EB 10 0 
Typ EB 100 W omkopplingsbar Kr. 210:
Typ EB 100 G 220 v. likström Kr. 200:

Närmare upplysningar 
lämnas av 

Ig e ldamsgatan 22LOEWE RADIO A.-B. STHLMTelefon: K. 7670 
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RADIOSANOMA 


RADIOFABRIKANTER 
Om Ni vill få avsättning för 
Edra till verkningar 

I FINLAND 
bör Ni annonsera 

I RADIOSANOMA 
Begär provexemplar och 
annonstariff från 

RADIOSANOMA 

Helsingfors 


Tavasrvägen 29 


Förmånligaste annonsorgan 

B I L L I G A annons priser 

Största radiotidskrift Finland 

p~~ 

F~v~ 
kåttu ~ vMje 

~~5-?e.U4. 

~ 1-5 e. U4. 

s~~ 
6uV(I,eM i tue odA, ~. 

UwMtik_. 

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

för såväl korta som långa vågor. 

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

för reglering av kurvformen. 

TOROTOR Mikroskala Typ C 
utan belysning Kr. 4. 

Generalagent: Max Johnsen & Ca. A.3B., Regeringsgatan 20, Stockholm. Telefon 18169. 
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O
m några dagar öppnas årets stora ra
dioutställning i Berlin och räcker till 
den 28 augusti. Vi ha mottagit ett smak
fullt utstyrt pro. pekt, som om talar vilka 

sevärdheter man iordningställt för de be öka nde. 
Vi återge omslagsbilden, förest ällande det pampiga 

N:r 8 15 AUGUSTI 1932 4:e ÄRG. 

Radioutställningen I 
• Berlin 

Oppnas den 19 augusti. Bjuder på många nyheter och sevärdheter allt vad som rör 

radiotekniken. 

radiotornet, som har en höjd av 138 meter. På 55 
meters höjd är inrymd en förstklassig restaurang, 
där de besökande vid behov kunna stilla sin hunger. 

Förutom radiofirmornas utställning av industri
alster komma äyen de inom rundradion engagerade 
officiella och halvofficiella institutionernas separata 
utställningar att tilldraga sig stort intresse. Sålun
da komma både Reichpost, Reichs-Rundfunk-Gesell
schaft och Heinrich-Hertz-institutet att deltaga och 
visa de nyaste rönen inom respektive forsknings
områden. 

Fordringarna p~ radiomottagarna ha i och med 
tillkomsten av de nya storsändarna ökats, och de 
tyska fabrikanterna ha på många håll gått in för 
betydelsefulla nykonstruktioner. I st or utsträckning 
komma de nya variabel-mu-rören (exponentialr;jren), 
som beskrivas på annat ställe i detta nummer, till 
användning. I en del fall har man gått så lån!st som 
till användning av automatisk volymkontroll (fading
kontroll ) på mottagarna. Superheterodynen repre
senterar det förnämsta på området, och man har 
nedlagt stor omsorg på att få skötseln av dessa ap
parater så enkel som möjligt. Ljudkvaliteten är myc
ket god och selektiviteten så god man över huvud 
t aget kan begära. 

dan framhåller slutligen att avsevärt reducerade 
priser komma att tillämpas av samtliga fabrikan-· 
ter av radiomottagare, t rots att årets modeller upp~ 
visa mycket stora tekniska förbättringar . 
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Variabel-mu-röret 

ger minskade 

Variabel-
mu-röret 

dess egenskaper och användning 

eller exponentialröret ör en betydelsefull nyhet 
på högfrekvensförstörkningens område. Det arbetar distortionsfritt, 

störningar och möjliggör en idealisk volymkontroll. 

O
fta är det så, att man ej upptäcker bris
terna hos en sak, förrän det kommer en 
ny som är bäthe. Detta är just nu fallet 
med skärmgallerTöret. Tidigare ha vi an

sett detta rör vara ganska gott såsom högfrekvens
förstärkare, nu, sedan yariabel-mu-röret kommit, upp
täcka vi, att det har en del brister, och att vi kunna 
uppnå stora fördelar med det nya röret. 

Br'isternCb hos det vanligcb skärmgallerröret. 

Variabel-mu-,röret (»mu» uttaJas mjo) kommer 
ursprungligen från Amerika. Namnet anger, att rö
ret har variabel branthet (mu = »mutual conduc
tance» är detsamma som branthet). Visserligen kan 
brantheten varieras även vid ett vanligt skärmgal
lerrör, men man har mycket liten glädje därav. 

Vi skola först se, vilka brister som vidlåda det 
vanliga skärmgallerröret, använt såiiom högfrekvens
förstärkare. En anodströms-gal'lerspännings-karak
teristik för ett dylikt rör ,-isas i fig. 1 (X), c1är anod
strömmen avsatts utefter den vertikala axeln och 
gallerspänningen utefter den horisontella. 

Kar'dinalfelet hos det vanliga skärmgallerröret be
står däri, att det ej medger anordnandet aven till
fredsställande volymkontroll. Visserligen går det ju 
bra att reglera ljudstyrkan medelst en skärmgaller
potentiometer, men detta medför vissa mycket stora 
olägenheter såsom distortion och störningar från 
andr a stationer, varför vi nu m~1. te a nse denna metod 
vara mindre tillfredsställande, sedan vi sett, vad va
riabel-mu-röret kan prestera. 

Eu volymkontroll av ett eller annat slag måste 
alltid finnas före detektorn (vid en distansmotta
gare ). 31an kan antingen reglera storleken a v den 
signalspänning, som från antennkretsen tillföres för
sta högfrekvensrörets styrgaller, eller också kan man 

reglera förstärkningsgraden hos högfrekvensförstär
karen och därmed ingångsspänningen på detektorn. . 
Får detektorn alltför starka signaler, uppkommer 
S,~ål' distortion, och detta undviker man genom att 
förlägga volymkontrollen före detektorn i stället för 
efter densamma. 

Variabel-mu-rör 

Branthet (SJ. Förstärk

ningsfaktor (g) samt 

inre motstånd (R) som 

funktion av galler

spänningen. 

V" (Volt) 
-1/1/ 

--... 
~ "t 

l--_--l---\-_+-'-l~ - 9i 
"'I 

V) ~ 
'-

1-------\l~_l__.J--l-t"9 ~ 
bi 

-'f() o 
Fig. 1. Dia.gram utvisande hur branthet, förstä-rkj~ingsfakt01' 
oeh i nre motstä.nd hos ett variabel-1nt;-rör var'ie'l'ar, då den 
negativa gallerspå-nni.'1Igen re,qlera.s m edelst volymkont'rOllen. 
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7 

/6 
/ 4 

Y 

/ L: v x 
- 1B - ......,v A 

50 - O 30 -20 10 Q 

Gallerspiinning (volt). 

-Volymkontrollen i praktiken. 

F'ig. :2. TlIpiSk a1wd
s trö'1i'Ws-qallersp ä n

nings-kttrva (Y) för 
ett var-ia bel-mu-rör. 

En s.vaq siqnal A fal
ler på den brantaste 
delen av kurvan under 
det en kraftiq siqnal 
B faller pd en m'indre 
brant del av kurv an. 
T i ll jiJ;l,."!Örelse visas 
motsvarande kurva för 

ett vanligt skärm
gallerrÖ1' (X). 

Om vi nu vid ett vanligt skärmga llerrör tillämpa 
den senare metoden och reglera förstärkningsgraden 
i steget genom variation av skärmgallerspännin gen, 
få vi tydligen vid mottagning aven kraftig sändare 
relativt stor ingångsspänning på skärmgallerrörets 
styrgaller. Signalspänningen kommer att gå in på 
det positiva gallerspänningsområdet, varvid (ev. re· 
dan tidigare) gallerström uppkommer. Härigenom 
dämpas den avstämda gallerkretsen, och selektivi
teten försämras. - Om den fasta negativa styrgal
lerspänningen göres större, så att gallerström ej kan 
uppkomma vid starka signaler, blir förstärkningen 
vid svaga signaler (och fullt påvr iden volymkontroll) 
för liten. 

Den stora ingångsspänningen ger emellertid upp
hov till flera olägenheter. Betrakta vi kurvan X i fig. 
1, finna vi, a tt den överallt ä r ganska kraftigt böjd. 
Så snart signalspänningsamplituden (hälften av 
sträckorna A och B, vilka visa totala »gallersväng
ningen» vid en svag resp. stark signal) uppgår till 
mer än nä.gra tiondels volt, kan kurvan ej längre be· 
traktas såsom rak, varför likriktning inträder. (Jmfr 
den anodlikriktande detek
torn.) Detta har till följd 
korsmodulering (en i våg
längd närliggande station 
slår igenom, trots att mot
tagaren har nog många av
stämda kretsar för att kun
na utestänga densamma), vi
dare distortion på grund a v 
en artificiell ökning av den 
mottagna bärvågens modu
leringsgrad (normala detek· 
torer ge redan utan denna 
ökning i moduleringsgraden 
rätt stor distortion vid djup 
modulering av sändaren) 
och slutligen nätbrum och 

kopplingsfilter ) för lågfrekvens finnas skärmgal

lerrörens anodkretsar . 

Volymkontroll genom galle1"spänningsreglering. 

Vi kunna även reglera förstärkningen i högfre
kvenssteget genom att variera den negativa spännin
gen på styrgallret (»gallerförspänningen»), ehuru 
denna metod har ansetts sämre än den med variabel 
skäI'mgallcrspänning. Samtidigt som vi minska för
stärkningen vid starka inkommande signaler, göra 
vi även gallret mera negativt, så att gallerström på 
grund av insvängning på det posit iva gallerspän
ningsområdet undvikes. Men vi komma ur askan i 
elden. Som vi se av fig. 1 blir rörkurvan vid ökad ne
gativ gallerspänning alltmera b"jd, och de ovan
nämnda företeelserna: korsmodulering, distortion 
och ev. nätbrum och »motorboating» bli ännu mera 
framträdande än förut. (Dock ha vi ovan bortsett 
från, att kurvan försämras vid reducerad skärmgal
lerspänning. ) 

En fördel med de båda här ovan berörda anord
ningarna för reglering av ljudstyrkan är att de ej 
inverka på avstämningskretsarna, vilket är av st or 
betydelse vid enrattsavstämning. Denna förd l be
sitter vanligen ej en tredje anordning, som eljest i 
vissa avseenden är bättre än de bäda föregående, 
nämligen en volymkontroll töre första högfrekvens
röret. Denna möjliggör en r egler in O" av den på rörets 
galler inkommande signalspänningen, vilken därför 
kan hållas inom tillå.tna gränser. Emellertid kommer 
röret att arbeta med full förstärkning även vid mot
tagning av mycket kraftiga sändare (t. ex. lokal-

A 

6000 Hl.000 fl 

s 

600 fl 

H.T.+ 
200 V. 

F ·ig. 3. Förenklat kopplinqsschema för en höqfrekvensförstärkare med tvd va.ria.b elrmu»motorboating», för så vitt 
1·Ö,·. Vid endast ett rör uälla fÖljande motståndsvärden: AS = 21.000, SO = 16.000, 

ej ordentliga anodfilter (av- (JE = 8.000 ohm. (De angivna motstd.ndsviirdena gälla blott för VMS4.J 
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stationen), varför en viss bakgrund av störande bi
ljud (rörbrus etc.) alltid förefinnes. Detta är ju ej 
sft trevligt. 

Variabe~·l1Ht-röret8 hem~ighet. 

Felet med det vanliga skärmgallerrörets kurva och 
anledningen till att metoden med variabel styrgaller
spänning ej kunde användas var, att kurvan blev 
allt mera böjd , iu ökad negativ gallerspänning. I 
stället borde den bli rakare, så att allt större signal
spänningar kunde påläggas gallret, ju mera negativ 
vilospänningen på detta blev. D. v. s. signalspännin
gen kommer först in på gallret, och därefter regleras 
den negativa gallerspänningen till ett sådant värde, 
att hela gallerspänningen får rum på en rak del av 
kurvan. Ju starkare signalen är, desto längre måste 
man gå åt negativa sidan och desto mindre blir även 
förstärkningen i högfrekvenssteget. Härigenom hål
les ingångsspänningen på detektorn något så när 
konstant. 

Kurvan Y i fig. 1 är just en slidan idealisk kurva 
och gäller för ett variabel-m u-rör. Hur har man då 
burit sig åt för att få fram denna kurva? Jo, man 
ha r helt enkelt bänt isär de fina met alltrådarna, som 
utgöra styrgallrets nätverk, vid ena änden, så att 
en del av elektronerna fortfarande slippa igenom 
fram till anoden, trots att den negativa gallerspän
ningen ökas långt utöver de 15 volt, där anodström
men vid det vanliga skärmgallerröret (kurvan X) 
upphör. Så enkelt var det. 

Denna kurva har sin starkaste böjning vid c:a 
-12 volt på styrgallret (där signalspänningen ännu 
är relativt liten) och blir sedan aI1t rakare. Vid -40 
volt är inritad en signalspännig (B) med 5 volts 
amplitud, motsvarande signalerna från en lokalsän
dare, och vi se, att kurvan är praktiskt taget rak 
(en liten böjning gör ej så mycket) över det galler
spänningsområde av 10 volt, som denna signal upp
tager (maximal värdet avses). Vid -2 volt (c:a) är 
inritad en signalspänning härrörande från en långt 
a\"läg. en sändare. Förstärkningen blir här mycket 
stor, eftersom signalen ligg r prl den brantaste de
[en av kurvan, und ' l' det förstärkningen av signalen 
B i själva verket är negat iv ( ignalen försvagas, in
nan den matas in på detektorn). 

Fördelar med det nya ?-Öret. 

De fördelar man vinner o-enom användning av ya
riabel-mu-rör såsom högfrekvensför tärkare kunna 
sammanfattas sålunda. 

1. 	 Ingen distortion i högfrekvensförstärkaren. 

POPULÄR RADIO 

Viktiga-re data tör va/"'iabel-mli-rör i marknaden. 

Fabrikat oCb l Bra n lhet mA/V. Inre mot- !Anod-galler" _ _ 	 ---.____ . tä nd ohm. kapacitet.
typ. . f 

~Iax. Min. ::\Iin. , mlcro-ID d. I 
His Master's l 
\Toice I 

VMS 4 . .. 1,1 450.000 0,0019I I0.005 
Philips 

E 445 .. .... 1.2 0,005 0.005 I 
B 	 20cl5.... 1,2 0,005 500.000 0,003 

Sator 
KVS 4 2,0 0,01 250.000 0.0022 

Telefunken , 
RENS 1214 1,2 330.000 0,003 
RENS 1819 ' 1,2 400.000 0,003 

Triotron I 
S 415 N 1.5 0,002 

Tungsram I 
AS 4105 1,2 210.000 0,002 

Samtliga rör i tabellen äro 4V växelströmsr ör , utom Tele
funken HENS 1819 och Philips B 2045, som äro 20V (0,18 AJ 
indirekt uppvii rmd a likströmsrör. Alla data enligt fabrikan
ternas egna uppgifter. 

2. 	 Ingen korsmodulering. 
3. 	 Volymkontroll med enkel potentiometer. som 

ej inverkar på avstämningen. 
4. 	 Distortionsfri fjärrkontroll av lj!udsyrkall 

möjlig. 
5. 	 Automatisk volymkontroll möjlig. 
6. 	 Moduleringsbrum och »motorboating» elimi

neras. 
'T. Tyst bakgrund vid mottagning av starka sig

naler. 
1Ian måste emellertid uppoffra något för att kom

ma i åtnju taude av alla dessa fördelar. Det ena är 
att man får nöja sig med något lägre förstärkning 
pr steg än vad de allra modernaste typerna av de 
vanliga skärmgallerrören kunna ge. Det andra är, 
att variabel-m u-rören draga större anodström än de 
vanliga skärmgallerrören. I de allra flesta fall torde 
emellertid fördelarna mer än väl kunna uppväga 
nackdelarna. 

P å grund av frånvaron av korsmodulering bestäm
mes motta o-arcns selektivitet av den totala resonans
kurvan för alla de avstämda kretsarna och ej endast 
av kurvan för kretsen eller kretsarna (vid bandfilter) 
före första högfrekvensröret. Det är för den skull ej 
nö(lvändigt att använda bandfilter, ehuru ett dylikt 
ändå i må nga fan kan bli den bästa lösningen. 

Den i punkt 4 ovan omnämnda fjärrkontrollen 
lnägabringas helt enkelt på det sättet, att ledningar
na till volymkontrollpotentiometern förlängas i er
forderlig grad. Den automatiska volymkontrollen 
skola Yi å terkomma till i annat sammanhang. 

(Forts. å sid. 254) 
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Som våra läsare känna till kan man 
när som helst få veta hur mycket Idoc
kan är, om man ringer upp telefonsta
tionelL I Paris har man inrättat det så 
bekvämt, att man låter ett ur med den 
rätta tiden självt besvara f rågan. Ringer 
man upp och frågar hur mycket klockan 
är, kopplar telefonisten in en till detta 
ur, som är utr'ustat med en apparat för 
ljudåtergivning. På en roterande trum

Det talande uret Ii jät-grunden) med ljudfilmstrU'YIYl11.f1In och de m ed ma äro anbragta l.iudfilmsremsor, på vil
törstä.j'kare sarrwnanbyggda fo tocelle1'1w (i svarta lådorna). 

ka äro inspelade - med ord - de olika 

klockslagen; på en remsa timmarna, på en annan i abonnentens hörlur den rätta tiden. 

minuterna och på en tredje sekunderna_ ret instäl Genom detta system sparar man ej blott in ar

ler automatisk t tre fotoceller mitt för det rätta betet för telefonisterna utan åvägabringar samtidigt 

klockslaget på resp. l' msor, och uret säger med ord en långt snabbare expediering. 


Ovanstående bilder visa, hm en flygmaskin med 
hjälp aven radiofyr kan flyga i en bestämd kurs, 
utan att avvika mer än något litet från denna kurs . 
Till vänster . ses radiofyren, som utsänder två olika 
signaler medelst riktade vågor och i något olika rikt
ningar. I förarhytten på flygmaskinen finnes en 
mottagare, som tar in de>:sa signaler. Så länge ma
skinen har den rätta kursen, komma båda signalerna 
in lika starkt, men avviker den åt endera sidan, blir 

den ena signalen svagare. Föraren vet då även, åt 
vilken sida han skall hålla för att ånyo komma iE i 
kursen. 

I praktiken få signalerna inverka på ett par små 
glimrör, som lysa upp mer eller mindre, beroende på 
hur starka signalerna äro. På tredje bilden från 
vänster visas, hur glimrören reagera, då maskinen 
faller nr kursen åt ena eller andra sidan. Längst till 
höger viBas instrumenttavlans utseende. 
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Höstens nyheter Gå in för 

äro försäljningen av 

Magnavox Elektroinkomna 
dynamiska Hög

talare* 
* . Priserna lägre 

Priserna nu knap
än någonsin, kvali

past högre än för 
teen om möjligt goda magne

bättre tiska 

l\\1/AGAVAVOX 

JEU<e Ik UIr([]) cd!JV If]) cd) Im Ii§ Jk cd) JHfö <fJf Ucd) Ucd) Jr <e 

Utan kabinett: 

Likström Dynamie n:o 144 . . . Kr. 50:

Växel ström Dynomie n:o 144 B, . » 90:-

Magnavox Elektrodynamiska Högtalare användas vid ett stort ant<Sl 1 

ljudflimsanläggningar där som bekant stora fordringar ställas på 

naturtrogen återgivning av såväl tal som musik, 

1~ltre8serade dterl'örsliljare erhålla pit begliru71 

vdr specialbroschyr 

ELEKTRISKA A.-B. ERIC BORGSTRöM, MALMÖ 
Tel. 6921, 6926, 6931. Telegr.-adr.: AMPERE 



233 POPULÄR RADIO 

GralDlDofon
lör~tärkare 

för 220 volt 
lik~trolll 


Den i det iöljande beskriYna förstärka.. 
ren använder ett skärmgallerrör med 
drosselkoppling, men kan även byggas 
för ett vanligt rör med transformator.. 
koppling till slutsteget 

E tt haftigt slutsteg är en av förutsättnin· 
garna för en god grammofonför ·t ärkare. En 
bra uhäg då man saknar ti.llgll.ng till större 
anodspänning än ett par hundra volt är att 

koppla henne slutrör i p.n kl llelL Ett rör skulle ge 
för liten effekt vid denna relativt låga anodspän· 
ning. Denna utväg har tillgripits i detta fall. 

3Iellan pick-up och slu tsteg fordras ytterligare ett 
förstärkning st eg, cyentllell t tvä om det är fråga om 
motståndskoppling och pick-up'en ger liten utgångs· 
Bpänning. I morl ellapparaten till föreliggande kon· 
struktion har am'änts ett skärmgallerrör med en 
specialdrossel i anodkretsen. Denna drossel måst e 
ha stOl' induktans, elj est bli de lägre tonfrekvenser
na åsidosatta, beroende på att skärmgallerröret som 
bekant har mycket stort inre motstånd. Drosselkopp
hngen medför den fördelen f rn mför motståndskopp· 
Engen, a tt skärmgall ol'I"öret mr hög anodspänning, 
mrigenom försWrkningen i steget blir stor. Ofta 

kan man med fördel shunta dross In med ett mot· 
stånd på omkring 250.000 ohm (0,25 megohm ) i av· 
sikt att få jä mnare förstärkning över hela tonfre· 
kvensomrädet. 

En nackdel med skärmgallerröret i d 'Ua fall lig· 
ger dä ri, a tt skärmgallerspänningen m' ste avpassas 
omsorgsfullt, för att ej distortion skall uppkomma. 
E n potentiometeranordning ä r här nödvändig. Det 
är ej säkert, att de angivna värdena på motstånden 
R i och R 5 ge gott resulta t i varje enskilt fall , utan 
lämpliga värden få eventuellt utprovas . Härvid pro· 
var man med närliggande värden, event uellt kan Rö 
göras variabelt. 

Förstärkarens koppling i stora drag. 

Vi skola för fullständighetens skull gå igenom för
stärkarens kopplingsschema, som visas i fig . 1. Pick
up'en anslutes till klämmorna Al och A z längst 
till vänster i schemat. :Medelst kondensatorerna el 

Fig. 1. FörstäTkaren.s kopplingsschema.. 

C, = 0,5 ·mfd .. 0 13 = 2 mfd. 

C, = 0,5 mld. R , = {j0.000 oII/In. 

C3 = 1 mfd. R, = 100.000 ohm. 

C., = 1 mfd. R, = 500 ohm. 

C, = 2 mfd, R , = 30.000 ohm . 

C" 10.000 cm. R , = 10 .000 ohm . 

C~ = 2 mid. R" = 1 megohm. 

C. = ~ mfd. R 7 = 10.000 ohm. 
Co = 2 mfd. R . = 500 ohm. 
C" = 4 mfd. R o = {j aa ohm. 
c" = 4 mfd. J?t !l = SOO fJ lulI . 
(\ . = 4 mfd. 

http:ti.llgll.ng
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, 0".4 

e 

Dn/ ~.. 

koppl·

- - )' 

F i(} . 2. in(}sl'itninuo FÖ1"Stä1-ka·ren sedd nppif1°åno (Röret nä1°nwst R , O 8ka.ll heta. V 2.) 
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Fig. 3. Jlont(fringsplan och koppHngsrUning. Förstärkaren sed d under-ijrån. Motstånd och 
s-mtlkonden.satorer hänga i kopplillgstrt1(/arna. 
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Pill. 4. Ritning till alU1ni 
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r 
och C2 är den fullständigt isolerad från likströms
nätet, vilket är absolut nödvändigt . En jordning av 
pick-up'ens metalldelar (till verklig jord, t. ex. vat
tenledningsrör, ej till nätet) är ofta fördelaktig, 
ävenså en skärmning av ledningen mellan pick-up 
och förstärkare. Det skärmade höljet anslutes då 
även till jord. 

Potentiometern R1 tjänar såsom volymkontroll 

POPULÄR RADIO 

m[ At'][']E!::J&tJ(AOLJL](§')('A 

. 1 LF·dro% cl, C:fl 200 H e nry "id::; mA (Dr,). 
2 d :0 , c:a 20 Henry "id 50 mA, c:a 300 ohm (Dr, . Dr,) . 
1 d:o , c:a il H e nry "id 180 mA, c:a 100 ohm ( Dr,, ). 
1 potentiometer, 50,000 ohm (log-aritmi s k). 
1 mot s tå nd, 1 megobm (0,1 watt ) , ER' 
1 d :0, 0,1 m egobm (0,1 watt). R •. 
1 <l :0, 30,000 obm (1.5 WI) tt). R,. 
I d :0 , 10,000 obm (0,5 w a tt), R ö. 
I d :0, 10,000 ohm (0,5 watt), R,. 
1 d :0 , tiOO ohm (30 watt), E w 
2 d :0 , :iOO ohm (1 watt). R, R,. 
1 II :0, 500 011111 (0,1 watt) R". 
3 kond e n s a tor, 4 mfd (1,500 V = ) , C, n' C,,, C". 
1 d :0, 2 rnld (1,500 V = ), C",. 
+ d:o. 2 111 Cd (500 V = ). C" C7 , C." C". 

1 d :0, 1 m f d (1.500 V = ). C, . 

l d :0 , 1 mCd (500 V =) , C ,. 

2 d :0, 0.5 mfd (1,500 V ) , C" C,. 

1 d :0, 10,000 cm (1,500 V = ; gJ imm(·r). 

1 nlll m illiumpl ftt, 340X320 X 2.:i mm. 

1 lJll ke litplnttn, 180 X7U X 5 mm. 

Di\' . kopplin g- ~ t t'iid, sys tof!e x, skruv e t(·. 


Fabrikat") Förstärkarrör 
VI 

Slutrör 
Vo och V., 

Philips 
Telefunken 
1'riotron 
'J'llugs~' am 
Yalyo 

B 2042 
RENS 1820 
S 2010 
S 201F1 el 
H 20]8 D 

REN 1822 

" ) l~pptagna boks ta ysoreln iug. 

och kan vara på 50.000 a 100.000 ohm. Ett lågt värde extra medelst motståndet ~ och kondensatorn C7 , 

på Rl ger mörkare klangfärg, i det de högre ton vilka tillsamman bilda ett anodfilter (avkopplings
freln'enserna dämpas. filter ) för röret i fr·åga. 

Den negativa gallerspänningen till skärmgaller Den över drosseln Drl erhållna förstärkta signal
röret erhålles genom spänningsfallet i katodmotstån spänningen matas via gallerkondensatorn Ca och 
det R 3 . Detta är ej som vanligt shuntat med en kon gallermotståndet R.6 in på slutrörens galler, som äro 
densator, utan i stället är inlagt ett gallerfilter, be sammankopplade. liven anoderna äro inbördes före
stående av motståndet R2 och kondensatorn C4 (be nade. Signalströmmen (talströmmen ) passerar ge
nämnes ofta avkopplingsfilter). Klämman J förbin nom kondensatoremu C10 och C11 samt högtalal'en. 
des med verklig jord (vattenledning), var
yid chassiet jordas genom Iwndensatol'l1 C3. 

1l[öjlighct att reglera klangfärgen. 

Mellan anod och katod å skärmgall(~l'l'öret 
är i schemat inlagd en kondensator Cx. Den· 
na kondensator kan användas som ett slags 
tonkontroll, i det den gör ljudet mörkare. 
Man bör själv prova ut, huruvida denna kon
densator är önskvärd eller ej , samtidigt med 
att det ovan omnämnda motståndet över 
drosseln Drl provas. Ju större x: är, desto 
mörkare blir klangfärgen. Lämpligt är att 
prova med 100 a 200 cm. (Skall röret VJ ev. 
arbeta som detektor med en avstämd krets 
på gallersidan är Cx nödvändig.) 

Ano<lströmmen till skärmgallerröret silas Fip. 5. Den furdiga grarnrnOfontöTstiiflwrcn sedd frrln tlndcrs i,zall. 

(For/s. å sid. 255) 
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F
inns det något värre än en instabil motta
gare, d. v. ' . en sådan, som antingen tjuter 
Yåldsamt i s tället för att återge utsändnin
gen eller också st r och självsvänger hög

frekvent och är nr !'l tand att göra skäl för namnet 
clistansmottagare? Näppeligen! Till all lycka finns 
det botemedel ä"en för detta onda, ehuru det nog 
kan vara ganska svårt ibland att finna det rätta. 

Vi må 	te från början göra klart för oss, att det 
mycket väl kan inträffa, att en fullt korrekt byggd 
och väl injusterad mottagare blir instabil, vilket 
kan synas oförklarligt. Vi skola här belysa ett par 
av de 	vanligast för kommande fallen. 

AJcu,stisk åter7copp~ing. 

Ganska vanlig är den akustiska återkopplingen, 
som består i en återverkan från högtalaren till nå
got av rören i mottarraren via den mellanliggande 
luftmassan. LjudvågOl'na påverka då röret;s elek
troder via glas allongen eller rörh' _Haren, och om 
röret är »mikrofoniskb, uppkomma motsvarande ya
riationer i dess ano clström, vilka förstärkas i den 
efterföljande delen av mottagaren, matas genom hög
talaren och ge upphov till nya, kraftigare ljudvågor, 

- - -  - -
- - --  - ..... 

- -  ....... --
.;a.--  - - __ 

n~tabi etet 
bos Olottagaren 

Vad som bör iaJ,ttaga-s då mottagaren tjuter eller 
då en till synes perfel, t bögfrek,'ensförstärkare 
vägrar att fungera. 

Fig. 1. 	 A_7,;1t8 ti87~ åte1'7;;oppling viel g/'a1'l!1l'UJfonanläggJtVnf) 

med pick-up, förstiirlca1'e och högtalare. 

"ilka i sin tur ånyo påverka röret o. s. v. Xl' »kopp
lingen» mellan högtalaren och röret "ia luftmassan 
tillräckligt kraftig och den efter röret i fråga följan
de först~lI'kningen tillräckligt stor, uppkommer själY
sYängning, och mottagaren tjuter. 

Ett mikrofoniskt rör kan man vanligen bota ge
nom att montera det på en god, fjädrande rörhållare 
och eventuellt dessutom förse det med en huva av 
gummisvamp. Denna utväg måste man ofta tillgripa 
vid mottagare med inbyggd högtalare. Ar högtalaren 
skild från mottagaren, kan man försöka med att 
placera den så långt bort från mottagaren som möj
ligt och även ge den en annan riktning, så att ej 
ljucld.gorna träffa mottagaren direkt. Ljuovågorna 
kunna även fortplantas via underlagrt, varför man 
bör pro\'<'l med en matta av gummisvamp under mot
tagaren eller under högtalaren. 

I fig. 1 åskådliggöres ett fall av akustisk ~lter

koppling, nämligen vid en grammofonanläggning 
med pick-up, förstärkare och högtalare. Ljudv gorna 
från högtalaren kunna häl' påverka grammofonbor
det och pick~up'en på sådant sätt, att de i form av 
elektriska impulser matas tillbaka via förstärkaren 
till högtalaren. För elen skull är det bäst att placera 

(Fort•. J .(d. 239) 

H 

c 
C 

Fig. 2. Ele7ct?·is]..; di e/'
7copplin,r; m ellan högta
lal·leclninga.rna och an
t ennen. Kan liitt ge upp

hov tUl hÖ(jfre7cvent 
inst abilitet. 

Pil]. S. Hu!' elt fiLter an
br ingas pa mottagal'en 
tör att förhtin dra insta
bilitet. C = 2. 000 el 8.000 

cm. 
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V i lämna i det följande n:\O'ra korta an
visningar för tillverkning av ett högta
lar'system med »frisvängande ankare», 
vars konstruktion ej erbj uder större svå

righeter än att en händig amatör kan g:1 i land med 
uppgiften. Vi vilja ej påstå, att amatören kan göra 
ett högtalarsystem, som ger fullt lika bra resultat 
som de bättre systemen i marknaden, men å andra 
sidan veta vi, att många av våra läsare ä tta värde 
på att kunna göra så mycket som möjligt av radio
anläggningen själva. Det är närmast för dessa denna 
beskrivning är avsedd. 

De, som äro intresserade av att veta, hur det här 
beskrivna systemet fungerar, kunna finna en redo
görelse härför i en tidigare artikel i Populär Radio 
(»Elektromagnetiska högt alare», Pop. Radio, maj 
1932). 

Systemets känslighet är beroende av, hur noga 
den slutliga injusteringen göres. Xnden a v ankaret 
bör befinna sig på blott 1/10 mm avstånd fdn pol
skorna. 

K onstruktionen framgår rätt t ydligt av den sche
matiska teckningen och d två fotografierna. Av 
stor vikt är, att man får tag i en kraftig magnet. 
Denna kan vara av den typ, som anvä nd s i bil
motorernas magnetapparater, men magnetismen 
måste vara väl bibehållen, eljest måste den ommag
netiseras. Denna magnet måste från början vara 
försedd med fyra hål, två i vardera skänkeln, pla
cerade det ena vid änden och det andra litet längre 
bakåt. 

Högtalar
systeln 

Dled frisyängande ankare 

På stålmagnetens poler N och S fastskruvas tven
ne polskor PI och P 2 av mjukt järn. De kunna ti.ll· 
verkas av 4 a 5 mm tjockt bandjärn eller vinkeljärn. 
Tunnare järn än 4 mm kan ej användas. Polskor na 
tillfilas o 'h »spetsas» i enlighet med figur och foto
grafier. Dc ytor, som äro vända mot ankaret, måste 
filas plana med en fin fil, och likaså de, som ligga 
an mot magnetpolerna. Den slutliga avputsningen 
sker, då polskorna äro fästa på sina platser. Ett hål 
borras i vardera polskon för fästande av bobbinen 
till tal t römspolen V. Den översta polskon i figuren 
(vid N-polen) fästes medelst en bult, under d~t att 
den understa fästes medelst en klämanordning, så
som framgår av fotografierna. Genom hålet i S-polen 
skall drivarmen till högtalarkonen gå. 

Ankaret A (egentligen endast den rörliga delen, 
som fa sthålles vid A medelst fjädern F) tillverkas 
av 1,5 a 2 mm tjockt bandjärn. nen mot polskorna 
vända änden filas alldeles plan. Ett hål borras för 
drivarmen T, vilken skall vara av hårddragen mäs

N'J[At 'JCJERJ[A\.Jl.Jl.J[§'JC At 

1 stålmagjllet, U-formad (till magnetapparater) . 
1 gängad mässingsbult med 6 muttrar. 
2 stycken bandjärn , tjocklek 4 il 5 mm. 
1 stycke bandjärn, tjocklek 1,5 il 2 mm. 
1 h ögtalarspole, c:a 1.000 ohm. 
D iv. bandmässing, skruv, mutter etc. 
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singtrli.d och senare lödes fast i hålet. I andra änden 
av ankaret borras ett bäl för bulten B, som är g~in

gad i hela sin längd. Detta hål skall vaTa n t\.got stör
re än bulten i diameter, så att ankaret vid den slu t
liga injusteringen kan för kjutas och inställas i rätt 
läge. 

Ankaret sågas nu mitt utav, och de båda styckena 
ammanfogas medel t t t st ck urfjäder eller lik· 

nande, hårt fjä drande material. Borrningen av fjä
dern och hopnitningen kan man låta en fackman 
utföra. Det hela avpassas så, att ankarets ände nätt 
och jämnt når fram t ill polskorna. 

I fråga om ankarets dimensionering och lämplig 
fästpunkt för drivarmen är det bäst att gå efter 
fotografierna och att betrakta teckningen såsom 
blott schematisk. I ankarets ba ' re ände (den som 
når utanför talströmspolen ) har borrats ett antal 2 
mm hål i avsikt att minska ankarets vikt och för
bättra åt rgivningen av de h" gre tonfrekvenserna. 

Talströmspolen kan vara en vanlig spole för elek
tromagneti ka högtalare, men hålet i mitten måste 
vara s' stort, a t t ankaret ej slår emot vid kraftiga 
\'ihrationer. Vissa firmor ha speciali er a t ~ig pli. 
dylika telefon- o 11 högtalarspolar . 

I figuren är K högtalarkonen, som fästes på van
ligt sätt vid drivarmen, vilken eventuellt måste gän
gas för detta ändam~ l. 

Nu återstår injust er ingen av magnetsystemet. An
karet inställes s å, att änden rör sig så tätt som 
möjligt intill polskorna, dock utan att vidröra dessa. 
Då detta är klart, dragas muttrarna på B, som hål

la ankaret, till ordentligt. Avståndet mella n pol
skorna inbör des regleras med de två ytt ersta mutt
rarna på bulten, som pressar magnetens skänklar 
mer eller mindre samm n . Lämpligt avstånd mellan 
polskorna är 1 a 2 mm. Detta kan av den intressera
de utprovas, så att bästa möjliga resultat erhålles. 
Eventuellt m;; ste ankarets inställning efterjusteras. 

H ur magnetsystemet fastgöres till underlaget 
framgår bäst av fotografier na. Ett stycke bandmes
sing eller bandjärn förses med ett hål i vardera än
den och lägges över magnetens ena skänkel, som 
medel. -t skruvar genom hålen pres as f ast vid under
laget. 

INS'l'ABILITET HOS MOTTAGAREN. 
(For t s. fr: Il ,id. 237.) 

grammofonbordet i ett särskilt r um, dit ljudvågorna 
ej kunna nå. Detta är en nödvändighet, i fall pick
up'en ersättes med en mikrofon i och för talöver
föring. 

Aven om den akustiska återkopplingen ej ger upp
hov till tjut i högtalaren, kan den dock medföra 
distortion vid kraftigare passager i musiken. 

H ögfrekvens i högtalarledningarna. 

F innes ej i detektorns anodkrets ett lämpligt filter 
föl' högfrekvensen (högfrekvensdrossel och konden
satorer), kommer denna a tt fo rtsätta genom lägfre
kvensförstärkaren och ut i högtalarledningarna. Från 
dessa kan en överföring ske till antennen, och är 
graden av högfr-ekvensförstärkning stor, blir motta

garen fullkomligt instabil. H ur överföringen tillgår 
åskådliggöres i fig. 2, där M är mottagaren och H 
högtalaren. 

En allmän regel är här, att högtalarledningarna 
kola vara väl skilda fr ån antennens nedledning. 

IIjälper ej detta, måste man insätta ett högfrekvens
filt er i högtalarledningarna. Hur detta utföres visas 
i tig. 3. Tvenne blockkondensatorer anslutas i serie 
mellan högtalarkontakterna på mottagaren och för 
eningspunkten mellan kondensat orerna jordas. 

Dessa konden at orer få ej vara så stora, att de 
menligt inverka på högtalarens klangfä rg. 2.000 a 
3.000 cm brukar vara lagom. Kan man använda 
större kondensatorer utan att göra klangfärgen allt
för mörk, skadar detta ej. Man måste dock komma 
ihäg, att vid mörk klangfärg mycket av naturtrohe
ten i tal och musik går förlorat. 
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Sedan flera år tillbaka finn s en del teorier, som 
söka förklara norrskenets inverkan pä radiovågorna, 
men dessa äro mycket svävande, emedan man dä ej 
hunnit samla tillräckliga erfarenheter. Man hade ej 
heller klart för sig, hur norrskenet uppkom. De se· 
nare årens vetenskapliga forskningar på detta om· 
råde ha emellertid bragt klarhet i denna sak, och 
härigenom är man i stånd att förklara den märkliga 
inverkan, som norrskenet har på radioyågornu. 

}Ian kom rätt snart på den tanken, att norrskenet 
förorsakades av från solen utgäende katodstrålar. 
Birkeland visade både teoretiskt och experimentellt, 
huru dessa strålar leddes i bestämda banor genom 
inverkan av det jordmagnetiska fältet. Vi skola 
här beskriva ha,ns experimentanordning. 

I ett stort katodstrålrör byggde han in en liten 
järnkula, som inuti val' försedd med en lindning av 
isolerad koppartråd, genom vilken släpptes en elek
trisk ström. Kulan, som skulle föreställa jordklotet, 
blev då en elektromagnet med två oliknämniga poler, 
en nordpol och en sydpol. Kulans yta var bestruken 
med ett fluores~erande ämne, som lyste upp, då det 
träffades av katodstrålarna. å strömmen till ka
todstrålröret släpptes på, lyste klotet upp endast 
i näl'heten av polerna, i fall samtidigt strömmen till 
elektromagneten var sluten. 

Samma försök har nyligen med ännu större fram
gång företagits av dr Bruche. Han använde ett lika
dant katodstrålrör med inbyggd järnkula, och spän
ningarna på röret avpassades sä, att strålarna blev o 
»långsamma» eller med andra ord att elektronerna 
fingo relativt liten hastighet. Strålarna kunde då 
lättare påverkas och avböj.as av magnetiska och 
elektriska fält i deras väg. 

I detta rör, som var utpumpat till 1/1 .000 mm 
kvicksilver (lufttrycket mätes i mm kvicksilver), 

Tir;. 2. fl !' t ri d fiJrsiJken anv ända 'Illill iaf:l!rjon1.klotet t1'äffas 
av 7calo(/ sll' (f lanw. vina eltda81 'v i(/ polerIla 1!(~ fram till 

klotets !Ila. 

No r~kenet 

Norrskenet har tidigare framstått för mänllislwrna so 
senare ål' lda.rlagi dess väsen. Här nedan omtalas några 

invel'lm·n 

ka.todstrålarna sön
derslogo de i röret kvarvarande luftmolekylerna, så· 
ledes ett ljusfenomen, som enligt teorierna skulle 
motsvara norrskenet. Katodstrålarna, som på detta 
sätt gjordes synliga, fängades in och avböjdes av 
järnkulans magnetiska fält, och i närheten av po
lerna uppkommo verkliga norrsken i miniatyr. 

Den magnetiska kulan kunde även anbringas utan
för katodstrålröret, så~om visas på en av bilderna, 
och gav även då upphov till den karakteristiska 
avböjningen av katodstrålen, för så. vitt kulan ej 
befann sig på alltför stort avstånd från röret. 

Försöket visade även, att katodstrålarna ej kunde 
komma i närheten av klotet annat än just vid polerna, 
på de ställen där fluorescensen framträdde i det 
först beskrivna försöket. Strå.lar, som sökte sig fram 
mot andra delar av klotet, avböjdes redaD på ett 
visst avstånd från klotets yta. 

RatHoekot från viif'ldsrymd.cn. 

Detta synes förklara det av professor Störmer på· 
visade »radioekot från världsrymden». Störmel' fann, 
att ~ignalerna från vissa holländska radiostationer 
llpprepades i mottagaren efter c:a 7 sekunders för
lopp. Då detta ungefär motsvarar den tid, som ra· 

http:viif'ldsrymd.cn
http:avb�j.as
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ii.got mystiskt och obegripligt, men vetenskapen ha.r under 
'essa.nt.a. experiment och rooogöres för non'skenets märldiga 
'adiovågorna. 

Fill. 1. E n experiment
anordning tör påvisarv
de av l.;atodstrdlarnas 
avböjning i närheten 
av jordklotet. I ett ka
tod8t rålrör (överst) 
sändes ett strtUknippe 
i l 'iktning 'rnot den 
ma.gnet-ise rade järnku.
lan_ Man se,- tydligt 
strålens aVböjning 'inu
ti rÖl-et _ »JoTdkwtet» 
kan fijrskjutas på en 
liten vagn och sdl'ttn
da desR läge i fijrhdl 
lande tm katodstTålen 

v ur·icras. 

diosignalerna behöva för att nå månen och reflek
teras frän denna åter till jorden, gissade man först 
på en reflexion frän månen. 

:Ued ledning av det ist omtalade försöket kan 
man på t ' , att jorden är omgiven av liksom ett skal 
av elektroner, om eft r företagna beräkningar skall 
ha ett s örsta avstå lld från jorden ungefär lika med 
månens avstånd_ Just vid polerna nå elektronerna 
fram till ett av tånd av blott 100 km från jordytan, 
och på detta avstånd uppkommer även norrskenet. 
R.adioekot tros nu bero på reflexion mot detta skal. 

Det ovan omtalade »elektronskaleb> närmar sig 
ringformigt intill de zoner av jordklotet, vid vilka 
norrskenet upptTäder. Norrskenet uppkommer ge
nom luftens jonisering, och de joniserade luftlagren 
ha samma egenskap som elektronskalet, nämligen 
att de äro ogenomtr ängliga för radiovågorna.. Här
igenom uppstå kring polerna s. k_ döda zoner, dit 
radiovågorna ej kunna nå_ På det ta sätt förklaras 
den egendomliga omständigheten, att radioförbindel
sen med Graf Zeppelin under dess nordpolsfärd plöts

ligt blev avbruten. Luftskeppet hade helt enkelt kom
mit in i en »död» zon. 

Radiopejling undc1' norrsken. 

Synnerligen intressanta är o de föl' ök med radio
pejling, som utförts i Lappland av dr Duel. Som 
bekant utgå radiovågorna under normala förh ållan
den rätlinigt från si-indarstationen, vilket gäl' det 
möjligt att medelst en mottagare med ramantenn be
stämma, i vilken riktning sändarstationen ligger. 
Detta kallas radiopejling_ Om radiovågorna av n å
gon orsak, t. ex. genom inverkan av ett berg eller 
dylikt i terrängen avvika från sin rätliniga bana, 
erhålles ett större eller mindre fel i riktningsbe
stämningen. 

Under frånvaron av norrsken kunde Spånga-sta
tionen pejlas i Lappland mycket noggrant. Vid nor
malt nonsken erhöllos mycket stora f l, upp till 
120 grader. Vid ett särskilt slag av nonsken, känne
tecknat genom ett stillastående, mjölkvitt skimmel' 
över himmeln, gav pejlingen åter noggranna resultat. 

Slutligen kall nämnas att det av dr Brlir:he i det 
ovan omtalade försöket använda katodstrålröret fö
reslagits att användas som kompass på luftfartyg_ 
Då röret vrides i olika riktningar, kan man iakttaga 
en viss avböjning hos katodstrålen, vilket tillskrives 
inverkan av det jor dma6"lletiska fältet. Man kan så
ledes genom att iakttaga avböjningen bestämma vin
keln mellan r öraxeln och den magnetiska meridia
nen. Man har företa git el1 del försök med denna kom
pass, men det är ännu för tidigt att uttala sig om 
des framtidsmöjligheter. 

F'ig. S . Fotografi (TV ett n on-S k en, vilket bildar liksom ett 
draperi av ljus över Mmlen. V 'id hM'is onten öve1-gå1' det 

en stOl' lj·usslöja. 
i 
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I 
nnan de nya exponentialrören (»variabel-mu») 
kommit i marknaden, besvärades man vid di
st ansmottagning i h " g grad a v störningar från 
stationer, som i fråga om vl'lglängd lågo nära 

intill den station, man för tillfället avlyssn ade. Dessa 
störningar uppkommo ~enom s. k. korsmoduJering, 
och hade sin orsak i att arbetskaraktäristikan hos 
de vanliga skärmgallerrören ej va r t illräckligt rak. 
Enda möjligheten att komma ifrån t örningarna från 
den eller de närliggande stationerna val' att minska 
den på första skärmgallerrörets tyrgaller inkom
mande signalspänningen från dessa törande statio
ner. Detta kunde åstadkommas medelst ett bandfilter 
utan at t de för ljudkvaliteten å betydelsefulla sid
banden undertrycktes. (Tonkorrektionen var då ä nnu 
ej tillämpad.) Detta bandfilter ml'l t e insätta , mel
lan ant nnen och det första röret i mottagaren. 

r och med cxponentialrörets tillkomst har möj
ligheten för korsmodulering högst a vsevärt reduce
rats, varför vid användning av ett dylikt rör såsom 
första rÖr i mottagaren det ej är ofrånkomligt att 
använda bandfilter såsom ett medel att öka stör
ningsfriheten. Man kan således insätta en enkel av
stämd krets mellan antennen och första röret, och 
vill man ändå för ljudkvalit t ens skull använda band
filter, kan detta lika bra placeras efter första röret. 
(r praktiken är det dock ej säkert, att denna place
ring alltid är så lämplig.) 

Av ovanstående torde framgå, att det beskrivna 
bandfiltret i första hand är avsett för distansmotta
gare med skärmgallerrör av va nlig typ_ Förutom 
själva spolen erfordras en gangkondensator med 
tvenne delkondensatorer (2-gangkondensator). Den
na kan ej ersätt as med t vå separata kondensatorer, 
som avstämma. med var sin ratt. 

Bandfilter saknas i de flesta amatörbyggda mott.agare. delvis 
beroende pä svårigheten att s,jälv tillver),a ett dylikt filter 
av vanlig typ. B är nedan bes),rives en bandfiltel'spole av 
sped II t yp, som är synnerligen enl,el att tillverlm. 

Bandf iltrets koppling. 

r fig. 1 visas banc1filtrets kopplingsschema. An
tennen tillkopplas vid A. Härifrån komma vi genom 
en kortvågs-antennspole på 18 varv och en långvågs
antennspole på 50 varv (utgör en del av den primära 
långvågs-bandfilterspolen) samt slutligen genom kon
densatorn C till jord. Detta är således antennkretsen. 
Den primära bandfilterkretsen utgöres a v en kort
vågsspole på 62 varv seriekopplad med den ovan om
nämnda lån gvågsspolen på 150 varv samt en vrid
kondensat or på 450 cm. Den sekundära bandfilter
spolen är alldeles lika den primära. De båda vrid
kondensa torerna bilda tillsamman en 2-gangkonden
ato1'. Vi se, att den fasta kondensatorn C är ge

mensam föl' p rimär- och sekundärkl'etsarna. Den »öv
re» änden av seknndärkretsen anslutes till skärm
gallerl'örets styrgaller (vid g ) och den »nedre», jor
dade änden t ill minns glödt råd eller katod (vid F; 
via ev. anordn ingar för erhållande av negativ gal
ler spänning ). 

Granska vi schemat närmare skola vi finna, att 
det ej fin n. någon ledande förbindelse (för likström) 
mellan styrgaller och katod på skärmgallerröret. 
För at t · st adkomma en dylik är det nödvändigt att 
shunta kondensatorn C med ett motstånd av s. k. 
indnktionsfri typ. Bäst lämpar sig ett motstånd av 

J.'-ig. 1. Bandliltrets kopplingsschema. Kondensatorn C d 0,1 
mld skall shuntas med ett induktionsfritt motstcl l1d på 

2.000 ohm . 
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P ig. 2. A rbe ts r itn ill.IJ till bandt i lterspolen. Alla mått i mIm. 

M etaHbandets. (det v i ta mitt pil, spolröret) bredd är 8 mm.. 


Spolrör ts längd 160 mm. 


gallerläcktyp (»metalli era t» ; 0,1 watt). Ett trå.d
lindat mot U nd kan ej använda . Storleken bör var a 
2.000 a 5.000 ohm. Detta motstå.nd är ej inritat på 
schemat i fig. 1. 

K onS'trt~7ctionsdetaljer·. 

Vid motta · ning p ii det kortare väglängdsomr å.det 
(c:a 200-500 m ) kortslutas längv~ gsspolarna. De 
senare utgöras av vanliga honeycomb- eller liknande 
spolar, av vilka den ena har ett uttag vid 50 varv 
från den jordförbundna änden räknat . Långvågs- och 
kortvågsspolarna inom r sp. primär- och sekundär
kr et ar måste häda vara lindade åt samma håll. 
Kort våO'sspolarna äro enlagriga cylinderspolal' . 

I fig. 2 visas en arbet rit ning till den kompletta 
bandfilterspolen, där de viktigaste måtten äro ut
satta. De båda kortvågslindoio"arna samt honey
combspolarna a nbringa symmetriskt på spolröret 
(lika långt f rån varder a änden). Mitt emellan de 
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Fig. 3. Ett par resonans km-vor tör det besk1··imta bandtiUret, 
upptagna vid '250 resp. 550 m vtlglän[!d. NedtW avvi1ce18en 

frå n r esonanspunkten i kUohertz. 

kontakt er håll s; alla fö rbindningar måste för öv
rigt lödas ). Denna metallring kan även användas 
för montering av spolen. Des gentliga uppgift är 
a tt minska kopplingsgraden mellan spolarna, varför 
d n ej kan utelämnas. 

Vignettbilden visar bandfilterspolen fullt fix och 
färdig. Kopplingen tor de utan svåriahet kunna ut
föras med ledning av schemat i fig. 1. Den lilla an
tennspolen på 18 var v skall lindas åt samma häll 
som den tillhörande 62-varvsspolen. Rä knat utifrä.n 
ändarna på spolr öret och in till mitten går träden 
hela tiden runt åt saDlJUla hål l. 

Denna bandfilterspole behöver ej skärmas, men 
vid cn mottagare med ett steg högfrekvcnsförstärk
ning måste anodspolen skärmas sä mycket omsorgs
fullare, ävensom de tillhörande ledningarna. Den 2
gangkondensator, som avstämmer bandfiltret, måste 
vara för edd med trimkondensatorer. Anodkonden
satorn kan vara separat och avstämmas för sig. 

lUå'J['JB:H)( A\JG1GJl§'I 1'l . 
1 spolrör , y ttre diam. ;'2 mm, län g d 100 m m. 
2 honeycomb sp olar, omonte rade, 150 va r v. 
1 bloekkondensu tor (induktions!ri), 0,1 mra. 
1 omkopplare (3 -polig , en vä g s ) . 
1 m eta llband, bredd mm, llingd c:a 150 mm, tjocklek 

0,(;.-2 mm. 
2;; m e ter 0,4 mm k oppur t r 1!.d (dubb . bomull), 2 X 02 varv. 
4 m e ter O,:.l mm koppar tr el (d u b b . bomull ), 18 va rv. 

två honeycombspolarna anbringas runt omkring spol Fig. 4. Resona-nslmrvo1' tör tre oUka typer av band!ilter : 
a in(JAtldiv, b k apacitivoch c s. k . blandad koppling . Denröret en sluten ring av koppar- eller tjock alumini
sistniirnnda typen har i det närm a8te konstant bandbredd 

umplåt (skarven måste löuas eller nitas, så att god över he~a 'l/åglängdsowrådet . 

http:motst�.nd
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Fiärrkontrol 

F
rån en av våra läsare ha vi mottagit ne
danstående beskrivning på en enkel apparat 
för fjärrkontroll aven mottagare. Det är ej 
fråga om att kunna reglera ljudstyrkan, utan 

blott att sätta i gång och stänga utav mottagaren 
från en plats, belägen en liten bit från densamma. 

Principen framgår av den schematiska ritningen. 
Till höger komma de två ledningarna in från den av
sides belägna kontl'ollplatsen. Dessa äro anslutna 
till den ena lindningen på en U-formig elektromag
net, tagen från en ringklocka. C~Iagneten omlindad.) 
Till vänster komma de två ledningarna från motta
genen och glödströmsbatteriet, och då strömbrytaren 
slutes, går glödshömmell som synes genom elektro· 

Elektrodynamiska 
högtalaren 

för olika nätspänningar 
Hur fältmagneteu till den ticUgare best,rivna. eleldl'odyna· 
mislm högtalann lindas fÖl' matning frän llO-\'oltsnät eller 
acliwuu)a.to\·. 

E
fter publicerandet av konstruktionsbeskriv· 
ningen till den elektrotlyna miska högtalaren 
i nr 12, 1931 av Populär Hudio ha vi mot
tagit förfrågningar angående lindning av 

f~lltmagneten för andra nätspänningar än 220 volt. 
Vi lämna här en del anvisningar beträffande denna 
sak. 

För 220 '/Jolts likstTömsnät lindas fältmagneten 
med antingen 1 kg 0,17 mm emaljerad kopparträ.d 
lc:a 32.000 varv) eller 1,4 kg 0,2 mm tråd a v samma 
sla g (c:a 29 .000 varv) . I föna fallet blir strömför· 
brukningen c:a 55 mA, i senare fallet c:a 80 mA. 

a-v Dlottag.aren 
En enkel anordning, st>mpå avstånd 
slu'er och bryter mottagarens glöd.. 
ström, beskrives här nedan. 

magnetens andra lindning. Då spolarna äro 'Ström· 
lösa, hålles ankar'et lyft från magneten av spiral
fjädern till höger. 

Vel'kningssättet är följande. Slutes kontroll ström
men, attraheras ankaret av magneten och sluter 
glödströmmen, vilken kommer att flyta genom den 
,-änstra magnetlindningen. Kontrollströmmell bry
tes, och a nkaret ligger fortfarande kvar mot magnet
polerna på grund av glödströmmens magnetiserande 
verkan. Mottagaren avstänges genom att koutroll
strömmen genomsläppes i motsatt riktning mot 
förut, så att den motverkar glödströmmens magne· 
tiserande verkan, varvid ankaret av fjädern drages 
från magnetpolerna och glödströmmen brytes. 

Fältmagnetens styrka bestämmes av antalet ampere
"arv, och detta blir i förra fallet 32.000 X 55/ 1.000 = 
= 1760, i senare fallet 29.000 X 80/1.000=2320 amp.
varv. Den senare lindningen ger ett något krafti
gare fält och alltså något bättre resultat, men ström
förbrukningen är större. 

För 110 volts likströmsnät lindas med 1,3 kg 0,27 
mm emaljerad koppartråd (c:a 15.500 val'\'). Ström· 
förbrukningen blir 130 m.A. och amperevarvtalet c:a 
15.500 X 130/ 1.000 = 2020. 

För 6-voZts, ackumuZwtor lindas med 2 kg 1,0 mm 
tråd (c:a 1.600 varv). Strömförbrukning = 1 amp. 
Amperevarvtal = 1.600. 

För JI-volts fLck'wnuulator lindas med 2 kg 1,:2 mm 
tråd (c:a 1.150 varv). Strömförbrukning = 1.:3 amp. 
Amperevarvtal = 1.500. 

Vid växelström måste en likriktare användas. I'.n 
dylik \"ar beskriven i nr 5, 1932 av Populär Radio. 
Av belastning diagrammet för denna se vi, att den 
vid 220 volts utgångsspänning ger en strömstyrka 
av c:a 55 mA, vilket stämmer precis med ovan an· 
gima lindning för 220 volt likström. 

http:acliwuu)a.to
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Svängningskretsar. Höglrekvenslörstärkning. Återkoppling. 

E
fter beha ndlingen av l'adiomoHagaren i sto som går runt genom spolen L och kondensatorn e. 
ra drag ha vi nu kommit in på de enskilda Denna ström cirkulerar således inom den slutna 
kon.·t ruktionsdclarna::; verkningssätt och be svängningskretsen Le. 
tydelse. Vi ha tidigare avhandlat elektron Vi kunna alltså notera följande h å egenskaper 

röret samt Ut rfrekvenst r ansfor hos den slutna svängningskretsel 
matorn och skola nu ta i tu med 1. - En i en ledning (a-b) in
a \"stämningsspol en och vridkon länkad sluten svängningskrets 
densatorn i kombinationen svii.ng

Vi äro m, nagorlunda. pu det 

klal'a med, hur radion tungel"ar \'erkar såsom ett mycket stort 
i dct stora hela, och skola denningskrets eller a vstämning krets. motstånd för en växelström a v 
na gäng närmare studera sväng-En avstämnin O' spole L ch en den frekvens, till vilken kretsen
ningskretsens ttmktion tör att 

uidkondensator e, sammankopp är avstämd.på grundval härav kunn.a för
lade på det sätt som framgår ay 2. - Påverkas en sluten sväng
fig. 1. bilda en sluten sYiingnings

klara. högfrelwen.sförstärkarens 

lJrincip och verkningssätt. ningskrets av elektriska impulser 
krets. Genom ändring a v konden
sat orns e stor lek kunna vi om 

tidigare omtalats variera kretsens egenfrekvens. Be

tydelsen härav framgår biisl av följande försök: 


Genom de två ledningarna a och b söka vi att 
sända en högfreb'ent v~i.xelström tvärs igenom sväng
ningskretsen Le, således frå n a till b resp. b till a 
(strömmen växlar jn oupphörligt riktning)_ Är nu 
kondensatorn e inställd så, att kretsens egenfre
kvens aniker betydligt från den genom a och b på
tryelda växelströmmens frekven s, går d.enna växel 
ström ganska lätt t värs genom kretsen, dels genom 
L och dels genom e. Men inställes e så, att sYäng
ningskretsens egenfrekvens noga överensstämmer 
med den påtryckta växelströmmens frekvens, sätter 
kretsen upp ett myeket stort motstånd gentemot 
denna ström, och endast en mycket obetydlig del av 
d nsamma slipper igenom från a till b och vice versa. 
Däremot uppväckes i själva svängningskretsen en 
mycket kraftirr Yäxelst l'öm av d.en givna frekvensen, 

i.nom själ'Uu kret sen. 

Fig. 1. En sl'/den svängni ngs.kl'et.s 
La rno tsätter sig en genomgående 
växelstriim (i ledningen Gr-b) av 
dess egen frekvens, sa.mtidi gt som 
en kl'a,fti.g växelström UP1Jlc01nmer 

med samma frekvens, till vilken 
kretsen är avstämd, uppkommer 

inom kretsen en relati\"t kraftig växelström med 
denna frekvens. 

För att ovanstående egenskaper skola vara starkt 
utpräglade fordras, att svängningskretsens motstånd 
är ringa (för en växelström, som löper runt 'inom 
kretsen) d. v. s. att förlusten av högfrekvent sväng
ningsenergi i kretsen är ringa. Detta betyder bl. a., 
att spolen ej får lindas med alltför klen tråd, och 
att vridkondensatorn ej får La ett dåligt isolations
material mellan plattorna, som åstadkommer stora 
förluster. (Kondensatorn bör helst vara luftisolerad. ) 

l1.upp~ade l{;l"etsar. Energiöver fö-ring. 

I fig. 2 är G en högfrekvensgenerator (ett rör, som 
alstrar högfr ekvent växelström), vilken såsom iln
tytt å ledningen a sänder en högfrekvent växelström 
genom spolen L t . Denna spole är anbragt i närheten 
av och därigenom induktivt kopplad till spolen L~, 

Kretsarna. a och b äro ej i re~ o'lla1LS 

med generatorn. 

Fig. 3. E 'u,erfliöver,!öl'i ngen bli r störst 
vi4 'I'esonans mellan generatorn och 
den slutna 8vii.ngningSkretscn (c). 

Fig. ,-o Högfrekvensgeneratorn G al
stra l' via spolen L" sorn äl- in duk
t ivt kopplad till L" en k1"uftig växel.
ström i den a'lls.tämda kretsen L oV . 
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F'ig. 4. Kapacitiv koppling mellan 
tvenne kretsar, varvid energien över
töres via kondens.atorn 0 1 • Spolarna
L1 och L 2 äro da skärmade trån var

andra. 

F'ig . 5. IngångskoppUngen till en mot
tCkgare med högtrekven/3förstärkning. 
L, antennspolen, L 20 den avstämda 

gallerJcretsen. 

som i förening med vridkondensatorn C bildar en 
sluten svängningskrets. Avstämmes kretsen L 2C till 
samma frekvens, som växelströmmen genom spolen 
L l har, uppkomma såsom antytt vid b mycket kraf
tiga svängningar i kretsen, d. v_ s. en kraftig hög
frekvent växelström löper runt inom kretsen. 

Är kretsen L 2C avstämd litet vid sidan om den 
givna frekvensen (hos strömmen genom L l ), upp
komma även då svängnjngar i kretsen, men dessa 
äro ej så kraftiga som i föregående fall. Är avvikel
sen mellan kretsens egenfrekvens och den givna fre
kvensen större, bli svängningarna i kretsen ännu 
svagare, d. v. s. endast en mycket svag växelström 
löper runt inom kretsen L 2C. 

Detta förhållande illustreras i fig. 3, där högfre
kvensgeneratorn G matar tre spolar, var och en in
duktivt kopplad till en avstämd (sluten) sväng
ningskrets. De tre svängningskretsarna a, b och c 
antagas avstämda till olika frekvenser, vilket är an
tytt genom olika många varv i spolarna. 

Vi antaga nu, att frekvensen hos den av genera
torn G alstrade högfrekventa strömmen är given, 
liksom i förra fallet, och att kretsen a är avstämd 
till en något högre frekvens än denna, under det 
kretsen b är avstämd till en något lägre frekvens än 
den givna. I båda fallen erhållas mycket svaga sväng
ningar i kretsarna, såsom ant des genom våglin
jerna ovanför resp. kretsar. Kretsen c däremot an
tages vara avstämd ju t för den givna frekvensen, 
och svängningarna i denna krets bli därför m eket 
kraftiga. Denna krets säges vara i resonans med ge· 
neratorkretsen. (Gäller även kretsen L 2C i fig. 2.) 
Detta är alltså en förutsättning för största möjliga 
energiöverföring från en krets till en annan. 

Kretsarna kunna även vara kapacitivt kopplade 
till varandra, varvid energien överföres genom en 
kondensator. I fig. 4 är GLI generatorkretsen och 
L 2C2 den slutna svängningskretsen. Dessa äro för
enade dels genom den direkta ledningen K och dels 
genom en kondensator Cl med ringa kapacitet. (Jäm
för de båda avstämningskretsarna i Autotone-mot
tagaren, som voro kopplade just på detta sätt till 
varandra.) De kraftigaste svängningarna erhållas i 
L 2C2, d. Y. s. bästa möjliga energiöverföring mellan 
kretsarna erhålles, då denna krets är i resonans med 
generatorkretsen. 

Praktiska tillämpningar. Högjrekvensjörstärkaren. 

I fig. 5 visas ingångskopplingen till en mottagare 
med högfrekvensförstärlming. (För enkelhets skull 
visas en triod i stället för ett skärmgallerrör.) An
tennspolen L I är här induktivt kopplad till galler
kretsens spole L 2• Gallerkretsen L 2C är som synes 
en vanlig sluten svängningskrets, som kan avstäm
mas för olika frekvenser medelst vridkondensatorn C. 

De svaga högfrekventa svängningarna i antennen 
(SI) inducera i spolen Lz via L1 svängningar (S2) 
av samma frekvens, vilka, då kretsen L 2C antages 
avstämd till denna frekvens, bli många gånger kraf
tigare än de i antennen. Vi tänka då närmast på den 
högfrekventa växelspänning (signalspänning ), som 
erhålles tvärs över kretsen L 2C, jämförd med växel
spänningen i antennen. Såsom vi tidigare påpekat, 
erhålles sålunda i den avstämda kretsen en viss 
spänningsförstärkning. 

Den över kondensatorn C (och spolen L 2 ) erhållna 
signa.lspänningen matas in mellan styrgaller och 
katod på första högfrekvensröret i mottagaren. I 

Fi!]. 6. Högtre";venstörstiirkning med 
uvstä1nd u1wdkrets. För enJ"elhets 
skull visas en triod i stället tör ett 

s.kärmgallerrör. 

Fig. 7. Vid avstä'Ynd anodkrets sker 
kopplingen tiU nästa rör medelst en 
gallerkonden/3ator O" och et t gallermot
Hån-d R. övre änden (kV L01 kan betrak

tas såso'In jordad. 
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F ig. 8. Å terkopplingens princ ip. En 
del av högfrekvensen i a,rW dkretsen 
( 32) ti t el'matas till ganerkr etsen och 
addel'ar sig till signals,pånrvingen på 

gallTet (31), 

Ji'ig, 9, Erwörsm,ottagare m ed induk
tiv återkoppling, PassagekondensatlJ'1'n 
för högfrekvensen är ej visad. ~ åte,'

kopplingsspolen. 

fig. 6 se vi samma rör (antennen ä r ej utritad) med 
en sluten svängningskrets inkopplad även i anod
kretsen (»avstämd anodkrets» ). Den förutvarande 
gallerkretsen LzC har här betecknats med LICl , 

anodkretsen med L2CZ• Signalspänningens variatio
ner på gallret ge upphov till motsvarande vaI"iatio
ner i rörets anodström (se avhandlingen om röret i 
föregående nummer), d. v. s. i anodkretsen kommer 
en högfrekvent växelström att gå fram genom röret 
(katod-anod), tvärs igenom kretsen L!!C2, genom 
anodbatteriet och åter till katoden o. s. v. Visser
ligen blir denna växelström r elativt svag, på grund 
av att både röret och kretsen L2C2 erbjuder den, 
'amma ett stort motstånd, men trots detta blir den 

tvärs över kretsen LZC2 erhållna signalspänningen 
relativt stor, i verkligheten 50 a 100 gånger så stor 
som signalspänningen över LlCl • Dessa signalspän
ningar ha betecknats med re p. S2 och SI. 

Om vi påminna oss de ovan uppställda tvenne sat
serna för svängningskretsens egenskaper, se vi, att 
just därigenom att kretsen L2CZ sätter upp ett stort 
motstånd mot anodväxelströmmen, blir sp~innings

fallet (signalspänningen) över densamma stor t. Det 
är just spänningen, som vi vilja komma ät, för att 
mata in denna på nästa rö r galler. (Överallt i mot
tagaren utom i slut teget ä r det endast fråga om 
spänningsförstärIming.) An dkretsen LZC2 ~i r givet
vis avstämd till amma frekvens som L1CL, d, V. s. 
till frekvensen hos de mottagna sigualer na. 

Den andra satsen om svängning kretsen äger även 
sin tillämpning, b de i fr era om gallerkretsen och 
anodkretsen. Den stor a växelspänningeu t värs över 
kretsen har nämligen itt upphov i den kraftiga 
växelström, som uppkommer inom kretsen, då denna 

är avstämd till den påtryckt a signalens (impulser
nas) frekvens. Man kan allts se saken på. tvenne 
olika sätt. 

Den över kretsen LZC2 erhållna förstärkta signal
spänningen tillföres nästa rörs styrgalier såsom vi
sat i hg. 7. (Anodkretsen kallas här LC l . Signal
spänningen S2 är angiven i mindre skala än i fig. 
6.) Kondensatorn C2 erbjuder ringa motstånd för 
högfrekvensen, O"allermotstå.ndet R däremot ett myc
ket stort motstånd. Praktiskt taget hela signalspän
ningen faller därför över motståndet R och kommer 
således att matas in Illellan galler och katod på det 
följande röret. (Övre änden av LC1 kan ur högfre
kvens ynpunkt betraktas såsom ansluten direkt till 
jord. Signalspänningen ligger alltså dels över kret· 
sen LC1 , dels över C2 och R i serie.) Är rör nummer 
två ei.i högfrekvensrör, kommer den högfrekventa 
signalspänningen att ytterligare förstärkas (S3) , är 
detta rör däremot en detektor, komma de högfre, 
kven ta signalerna att likriktas. 

Detektorn. Aterkoppling. 

Om även andra röret i fig. 7 'kall fungera såsom 
högfrekvensförstärkar e, inlägges en sluten S'väng
ningskrets på samma sät t som vid första röret, (Ett 
högfrekvensrör kan dock även kopplas medelst en hög
frekvenstl'an formator t ill d t efterföljande röret.) 
Nedr e änden av motståndet R anslutes till ett galler
batteri, s att styrgallret får en vi s negativ spän
ning. E n dylik är ofta önskvärd även på. för sta hög
frekvensröret. 

Skall andra röret i fig. 7 i stället fungera såsom de
tektor, inlägges ett kopplingselement för lågfrekvens 
i anodkretsen, t. ex. en lågfrekvenstransformator. Vi, 
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F i,g. 10. Enrörsm()ttagare med »kapa
cUiv» åte-rkoppl·in!J. ilögfrekvensdros
seln ej visa,d. Å terkopplingen rcgleras 

med kondensatorn G,. 

Fig, 11, Elekt?-onrÖ1'ets »noUpunlct» år 
ne!Jativa !Jlödtrådsänden (vid 'ind'irekt 
uppvå,'mda rör katoden). Det ål' ej 
nÖdvånd'igt att jorda just denna punkt. 
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En strömvändal'e, 

Vid sina experiment bar amatören 
ibland bebov aven anordning för om
kas tning av strömriktningen "'enom 
någon Yiss apparat, i synnerhet d1 
omkastningen måste gå fort och en 
omkoppling av ledningarna skulle ta 
alltför Etng tid i a nspråk , 

För detta ändamål lämpar s ig den 
i vidstil onde bild vi~atle stl'ömvändaren 
synnerligen väl. Den utgöres aven 
belt vanlig 2-polig tvåviigsomkoppla re, 
vilken medelst ett par kopplin gsträ

__......c. 

dal' modifieras på det sätt, ,'om fram
går av den schematiska f ignren. där 
omkopplaren är sedd uppif rlin. Den 
kan ju eventuellt monteras pi ett iso
lerande underlag, som förses med fyra 
ordentliga klämskruvar. 

Gamla anodbatterier, 

För att bjälpa upp anodspänningen, 
då batteriet börjar bli gammalt. 1,OPll
lar man ibland ett nytt batteri med 
lilgre spänning i serie med det gamla. 
Spänningen blir da åter normal, o(~b 

mottagaren fungerar tillfl'ed sst.ällnn
de - om l'Ören i mottagaren äro f ör
sedd a med ordentliga anotlfilter (av
kopplingsfilter) , eljest blir det troli
gen »motorboating». 

Hur man utnyttjar ett anodbatteri 

Håll ackwuulatoll1 ren! 

Det allra vikti.!:uste man har att 
komma ihåg beträffande en ackumu
latol' är, att elen ej får ·tå oladdad. 
Den får ej ens laddas ur fulls tlindigt, 
utan blott till dess splinningen sjun
k it till ett viss t uppgi ve t värde. Där
p å måste den omedelbart laddas. (Det
t tl gäller blyackumulatorer. Nifeacku
mulatorerna äro mindre ömtå liga.) 

)lan mås te även tillse, a t t ackumu
latorn är torr ovanpå, ocb att kläm
skruvarnas metallctelar äro iusmorda 
med fett. Vaselin eller maskinolja kan 
am-ändas hä rtill. Äro de fina hålen i 
propparna ti1lstängda, rensas de upp 
llled en nå l. 

Slutligen får aldrig syran sjunka uu
del' plutarnas överkanter. Är den pä 
,-iig a tt göra detta, p iifylles destillerat 
ya tten . ej syra. 

llå bästa sätt torde vara allmäut be
kant. Man minskar helt enkelt <len ne
ga tiva gallerspänningen, allt efter som 
. pi.inning~n ho den övriga (b las tade) 
tJelen av batteriet sjunker. Men man 
minskar blott så mycket, att ljudkva
liteten blir bra . Emeller tid finns det 
ofta gallerspänningal' llå n-2 volt, och 

I des a kan man ej miuska alls . Ofta ej 

H~'IsOl' föl' bana.nkontaJder, 

Ba uankontaktel' och »krokodilkläm
mOD) äro bå da lika oumbärliga föl' 
d n experimenterande amatören . Alla 
a ppnl'a Le l' och instrument äro emel
lertid ej försedda med kontakt
h yl. or utan ba i s tället ,anlio-a 
kliimskruyar. Mau kan då vira en s ta 
dig koppartråd några varv runt ba
nankontakten ocb lägga auc1ra änden 
uuder klämskruven . I Yidståeude bild 
visa ~ en kabelsko anyänd föl' samma 
'indam å I. Denna kun antingen dragas 

A 

fast föl' beständigt eller användas su
som tillsats för banankontakten, då 
denna skall anslutas till en kläm
skruv. I bilden är anordningen visad 
Yid en ackumulator, men kan gh-etvis 
användas vid många andra tillfällen. 
Fle ra dylilm kabelskor kunna ilubrin
ga .' under samma klämskruv för an
slutning av flera ledningar. 

heller de på 3 volt, emed<ln propparna 
ej kunna sättas i varandra. D E' t blir 
~ rll cdes endast slu tröret, som kommer 
i å tujutande av reducerad gallerspän
ning. Detta kan medföra distortion i 

de förbigåugna rören. 

Denna olägenbet undgå;;, om mau 
unviinder ~automatisk» gallerspänning. 
som erhå lles genom spänningsfallet i 
ett motstånd , inliillkat i serie med 
anodbatteriets minuspol, Från detl fl 
motstå nd uttagas lämpliga spUnnin
gar till de olika rören. Då anodbatte
rie ts spänning Sjunker, blir den to
tala anodströmmen mindre och däri
genom även spänniugsfflllet över gal
lel'spi.inninasmots tå ndet. De n egativa 
gallerspäullingarna minska alltså i pl'O
portion till _anodspliIlningen . 
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Två samverkande, inbördes avvägda högtalare medföra 

oväntat stora fördelar. Större verkningsgrad, frihet från 

resonanser och kraftig men naturlig bas äro de viktigaste 

D
en elektrodynamiska högtalaren har län
ge representerat den högsta standarden 
i fråga om naturtrogen återgivning av 
t al och musik. Emellertid är även den 

allra bästa högtalare av denna typ behäftad med 
vissa smärre fel och brister, vilka bidraga till att 
göra återgivningen i vissa avseenden ej fullt natur 
trogen. Dels ha vi alltid en kraftig resonans hos det 
rörliga systemet, belägen vid en för varje särskild 
högtalare bestämd, ganska l:lg frekvens (av stor
leksordningen 100 per/ sek), dIket gör att alla toner 
a \' denna frekvens komma att starkt framh ävas i 
jämförelse med övriga toner, och dels ha vi det 
oriktiga styrkeförhållandet mellan toner liggande på 
högsta, mellersta och lägsta registren, t. ex. för 
svag' bas i förhållande till mellanregistret o. s. v. 

Vid goda elektrodynamiska högtalare är den ovan 
nämnda resonansen (huvudresonanscn ) nedpressa d 
till ett lägre periodtal (80 [l 90 per/ sek) än vid 
sämre högtalare. Härigenom blir dess skadliga in
\-erkan avsevärt förmin skad. Denna resonans ger 
för ön-igt upphov till överdrivet basbrum, och basen 
blir ej naturlig. Den nedsätter vidare högtalarens 
förmåga att tåla stor belastning, eftersom denna 
bestämmes av känsligheten i jälva resonanspunkten, 
d. v. s. konens utsvängning för en viss tillförd effekt 
vid resonansfrekvensen. Här svänger konen så kraf
tigt man kan tillåta (utaa a tt högtalaren skadas) för 
en tillförd effekt av kanske 0,5 watt, under det hög
talaren vid andra frekvenser tål flera watt tillförd 

rats genom en ny anordning med tvenne dylika hög
t alare, nyligen utsläppt i marknaden av Magnavox
fabriken i England. (Magnavox [Great Br'itain] Ltd.) 

Tvenne högtalare monteras nära intill varandra 
på en gemensam baffel, och de båda talströmspolarna 
(lågohmiga) parallellkopplas. De matas från slut
röret i mottagaren eller förstärkaren genom en enda 
utgångstransformator till vars sekundärlindning så 
ledes båda talströmspolarna äro anslutna. De två 
högtalarna äro icke identiska, utan deras karaktä
ristika avvika i hög grad från varandra. Den ena 
högtalaren (med svart membran) har sin huvud
resonans vid c:a 80 per/ sek, den andra (med grått 
membran) vid c:a 90 perl ek. Den för, ta högtalaren 
a tel'ger särskilt väl toner mellan 1.000-2.000 perl 
sek, den senare är bäst på toner mellan 2.000-6.000 
per/sek. (En enda högtalare kan relativt lätt fås 
att väl återge ett visst begränsat tonfrekvensområ
de.) Området mellan 150-750 per/ sek är vid båda 
högta.larna med avsikt nedtryckt under den nol'
mala ljudstyrkenivån. Basen har man gjort så bra 
som möjligt i båda, men den är ju ändå rätt svag 
vid t. ex. 50 per/sek. 

Innan vi gå in på en närmare förklaring av verk
ningssättet hos denna nya högtalarkombination, sko
la vi se vad den förmår uträtta i praktiken och 
återge därför ett uttalande i »Wireless World», som 
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effekt. 	 Mag na1;ox » D1U1 1-compensated» elektrodynamiska högtalare 
m..ed t venne ömses iJl i.g t anpassade högtalars!jstern mon l,e'/'adeVi skola nu se på vad sätt de ovannämnda olägen
1)([. en {fc m el/ sam batfel . .Membranen äro olika behandlade 

heterna hos en elektrodynamisk högtalare elimine- för att ge (/t vardera högtalaren den ön skade frekvens7wrvan. 
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Antennen till den nya Leipzig- 'ä ndaren ~i.r byggd på det något 

ovanliga sätt, som framgår av vid, tående bild. Ej mindre !in 

sex antennmaster ha kommit till 3mäncl ning. Avsikten är att 

ge radio\-rlgorna en viss inriktning eller förskjutning inbördes, 

\'arigenom fadingen skulle upphävas eller åtminstone starkt 

reduceras. Fading är som bekant den variation i ljudstyrka, 

som ofta förekommer vid mottagning av långt bort belägna 

stationer . 

Den unga damen på bilden har 

ej en hörtelefon på huvudet, 

utan en kondensator med en 

platta på var sida. Denna är 

avsedd för behandling av reu

matiska sjukdomar i huvudet 

medelst ultrakorta vågor. Från 

en liten ultrakorhågssändal'e 

ledas de högfrekventa sväng

ningarna till kondensatorn, 

vars metallplattor äro isolerat 

anbragta på patientens huvud. 

iUellan kondensatorplattorna 

uppkommer ett kraftigt elek

trisId fält, som alstrar värme 

i huvudet, vilket har en för

delakti.g inverkan på sjuk

domstillståndet_ 

Fotocellen f ' allt flera användningar i det praktiska livet. KyHgen 


har man konst ruerat en s. k. sextant, ett instmment för positions


bestämningar t ill sjöss, som am'änder sig a\' en fotocell. In!'ltrumenl ,t 


visas på vidst ående bild, F otocellen är iurymd i den cylindri. kn. be

hållaren upptill och avskärmad för ovidkommande ljus. 


Att bestämma solens höjd över horisonten kan ibland v:.u·a omöjligt 


på grund av dimma. Den fotoelektr iska sextanten har emeller lid den 


uppseendeväckande genskapen att kunna »se» genom dimman, i det 


cellen gjorts känslig föl' de ul t raröda (ej synliga) strålarna från 


solen, vilka obehindrat passera genom dimman. 
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Philips Radio .Aktiebolag, Stockholm, utsläpper i mark
naden ett par nya typer av indirekt uppvärmda likströms
rör tillhörande 20-voltsserien. Först ha vi ett skä rmgaller
rör av vanlig typ med samma förnämliga data som växel
strömsröret »E 452 T», vilket har typbeteckningen »B 2052 T"». 
Det nya röret utmärker sig genom mycket stor branthet 
och ringa anod-galler-kapacitet. 

Det andra nya röret är ett exponentiaIrör e ller varia
bel-mu-rör (Philips-rör av denna typ benämnas se lektoder) 
med typbeteckningen »B 2045». Det första röret av denna 
typ i marknaden var växelströmsröret »E 445». Viktigare 
data för de bäela nya rörtyperna äro följande: 

B 2052 T 1 B 2045 

A.nodspännillg 200 200 V 
Skärmg.-spänning 100 60 V 
Branthet, max. :3 1,2 mA/V 
Branthet vid VO· = - 2V 2 1,0 mA/ V b 

Branthet vid Vg' - 4017 0,005 mA/V 
Inre mo t tänd, vid 

\Tg = - 2V 450.000 500.000 ohm 
Förs tär1,11 ingsfak to r, 

vid VbO' = - 2V 900 500 
Normal anoelström, 

vid Vg = - 2V 2,5 c:a 4 mA 
(m icroAnod-galler-kapad tet 0,002 0,003 mfd ) 

Den negativa gallers pånll ingen bör ,'id »B 2052 T» vara 
c:a 2 volt. Förs tärkningen och därmed ljudstyrkan kan 
regleras genom ändring av skllrmgallerspänning-en, men 
med hänsyn till ri sken för distortion oell korsmodulering vid 
alla skärmgallerrör utom de nya exponentialrören bör man 
hellre placera volymkontrollen f öre skärmgallerröret, ev. 
använela en kombinerad volymkontroll. 

Vid »B 2045» kan elen negativa gallerspänningen regleras 
mellan - 2 och - 40 volt, varigenom erhålles en idealisk 
,'o]ymkontroll utan risk för vare sig distortion eller kors
mOdulering. 

Dessa båda rör ha ett ny tt slags me tallisering, »silkoppe
ring», som bestär aven silver-kopparlegeri ng. D enna med
för bättre skärmning än den ä ld re m etalliseringen oeh 
flagrar ej. Silkopperingen kommer Sllcce ivt att tillämpas 
vid alla metalliserade Philips-rör. 

* 
Radiolconsultation, Gösta Husberg, Göteborg, för i mark

naden alla gängse typer av amerikanska radiorör , huvud
sakligen av märket »Raytheon», va rför a ll a ägare till ame
rikanska mottagare nu kunna erhll. lIa er:«ä ttningsrör inom 
landet. Rörtyper finnas för bå de batter i-, likströms- och 
växelströmsmottagare, till de sistnämnda ä ven likriktarrör. 
Vi ha mottagit en praktiskt uppstiiIld ta bell över samtliga 
typer med alla data angivna, bl. a. ;·iven optimal anodbe
lastning för slutrör samt distortionsfri u tgångseffekt vid 
denna belastning. Bland nyare rört.yper märkas tvenne ex
ponentialrör samt en batteripcntod, som ger över en halv 
watt distortionsfri u tgängseffek t. 

Vi ha även mottagit en broschyr över »Raytheon» foto
celler, serierna »3» och »4». Denna innehåller en mångfald 
diagram, kopplingsschemor och data. 

• 
Ingen-iö,. Olot Tjerneld, Stockholm, kommer till säsongen 

med en del intressanta nyheter av egen tillverkning. Främst 
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kan nämnas nya typer av gangkondensatorer och skärmade 
spolsatser, avsedda för mottagare med ett, två eller tre 
stegs högfrekvensförs tä rkning. Kondensatorerna äro 2-, 3
och 4-gang och kunna kallas verkliga precisionskondensa
torer, i det sektionerna enligt uppgift inbördes äro justerade 
till en avvikelse av hög- t + - 0,25 micro-mfd. Kravet på 
små dimensioner hos spOlar och kondensatorer har väl till
godosetts. 

Vidare ha vi en ny typ av skärmade mellanfrekvensband
filter för superh terodyner, hos vilken både bandbredd och 
avstiimning ka n r eA"lern s, utan att metallkå pan behöver 
avlägsnas. Änm dessa !iro av synnerligen smä ejjmensioner. 
Bland öniga ra clio<1 e t ::t ljer från samma firma kan näm
nas elek trolytiska kondensatorer för växelströmsmottagare, 

A/,;f iebolaget RolJo, Stockholml, kommer i år med en 4-rörs 
vä xels tröms mottagar e av märket »Blaupunkt», modell 4.000. 
Denna har t re avs tämda kretsar, vilket borgar för god 
selektivitet, i synnerhet som exponentiaIrör .användas i 
stället för vanliga skärmgallerrör (2 steg HF). Mottagaren 
har verklig enrattsa vstämning och är omkopplingsbar för 
110, 12:5, 150, 220 och 240 volt nätspänning. 

Elektriska_ Aktiebolaget Skandia, Stockholm, har för prov
ning tills tä llt o. S en elel radionyheter, däribland tvenne hög
ta lare och ett par pick-up's av märket »Grawor» samt ett 
störning kydd för motorer och andra elektriska apparater 
illed typbeteckningen »S 32». 

Grawor »Perkeo» är en elektrodynamisk högtalare av or
dinär storlek med 18 cm kondiameter. Konen är kormg'erad 
längs periferien och ytterkanten fast inspänd. Detta utfö
rande blir allt vanligare vid elektrodynamiska högtalare 
och har givetvis sina fördelar, ehuru konens rörelsefrihet 
i viss mftn begrä nsas. Det är nu rätt länge sedan vi sågo 
en högtalare med den förr vanliga upphängningen med 
kinn el. dYl. längs periferien. 

ö rriga dimensioner hos »Perkeo» äro: talströmspolens dia
mete r 26 mm, högtalarens största diameter 22,1 Cill, största 
clj up c:a 13 cm. 

Tal ·trömspolen är lågohmig (Iikströmsmotstånd 8 ohm, 
växel:strömsmotständ vid 1.000 per/sek enl. uppgift 12 ohm) 
och högtalaren har inbyggd utgångstransformator, som pä 
primärsidan har tre uttag märkta O, 1, 2. Anslutning mellan 
1 och 2 gön~~ vid slutrör med inre motstånd lika med 1.000 
ohm eller mindre, mellan O och 1 vid rör med 1.000 till 3.000 
ohm och mellan O och 2 vid rör med omkring 5.000 ohm och 
pentoder ur svagaste klassen. Man bör dock alltid prova 
samtliga anSlutningsmöjligheter för att vara säker om bästa 
resulta t . 

»Perkeo» finnes i tre olika utföranden: med fältmagnet
lindning för matning från likströmsnät, med inbyggd torr
likIiktare för matning från växelströmsnät samt med per
manent fältmagnet. Den första typen tillverkas för 110 volt 
(strömförbrukning ID mA), 220 volt (40 mA) samt 300 volt 
(25 mA). Växelströmstypen är omkopplingsbar föl' 110, 125, 
150 och 220 volt nätspänning. 

Den högtalare vi erhållit för provning är avsedd för 220 
volt likström. Yi återkomma i nästa nummer med prov
ning r e-nitat. 

(}r awor »P.iccolo>, är den verkliga miniatyrhögtalaren, med 
en kondiameter av blott 13 cm. Konen är helpressad (saknar 
skarv) och korrugerad längs periferien. Talströmspolens 
diameter c:a 19 mm. Konen är anmärkningsvärt lättrörlig 
för a tt vara vid en så liten högtalare. TaIströmspolen är låg
ohmig och högtalaren har inbyggd utgångstransformator, 
omkopplingsbar på samma sätt och för samma rörmotständ 
som vid »Perkeo», ehuru den är av mindre dimensioner än 
dennas transformator. Högtalarens största diameter (exkl. 
fästöron) är 17 cm, största djup 8,5 cm. 

Det exemplar vi erhållit för provning har fältlindlling för 
220 volt likström (25 mA). Vi återkomma med provnings
r esultat. 

Grawor »Super Pick-llp» är en helt ny modell med hÖlje 
av rödbrun bakelit. Den kan erhällas antingen separat för 
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f a tsättning ä. en vanlig tonarm eller komplett med »ton
arm» i bakelit. Den förra typen har en praktisk f listanord
ni ng, som gör att den passar för tonarmar med en diallleter 
frå n 21 och ned till c:a 17 mm. Dosan drages fast fl armen 
medel t en kraftig sl,ruv. Den andr a typen med »tonarm» 
har ett synnerligen trevligt utseende. I sockeln är inbyggd 
e n VOlymkontroll med mycket jämn gång. Anmärkningsvärt 
iir a t t Grawor-fabriken i och med denna modell frångått 
den numenl ,anliga snedf' tällningen av pick-up-rlosan. Ar
men är a lldeles rak och dosan monterad i rä t vinkel mot 
denna. E n schablon för monteringen medföljer. Vi t ter
komma med provningsr sultat. 

Störwingsskllddet »S .'1:2» är avsett att a nbringas Vii. Slö
rande motorer och andra elektriska appa rater. Det har e lt 
änrtamålsenligt yttre och iir fursett med en stickkontakt 
för nätet och en hängkon takt f ör inlwppling a v den störande 
appara ten. En jordkontakt fiunes för a nslutning till en god 
jordledning, vilket är nödvändigt. En bygel finnes för upp
hängning på väggen invid väggkon takten. 

L oeu;e Radio A.-B., Stockholm, har för provning tills liLllt 
oss en elektrodynamisk högLalar av fabrikat Loewe med 
typb-eteckningen »Dyn 83 \V». D ensamma är inbyggd i en 
e legant låda, som ger r ela tivt god baffelverkan. Högtalar
s ystemet tir a v gediget u tförande och har en kon a V c:a 
15 cm diameter, korrugerad längs perife rien. Konen är ovan
ligt Hlttrörlig för a t t va ra ay denna typ. Talströmspolen är 
l ågollmig och högta la ren försedd med inbyggd utgfmg.trans
formatoI', SO lD genolD en omkopplare med tre lägen p il. bak
s id a n ay högtala ren (i förbin de!::;e med uttag pil. primären) 
kan anpa ssas för olika slutrö r. 

Det exemplar vi erhtllli t fö r provning är avsett för fält
matning frä n växelströmsniit och har en inbyggd likriktare 
med tra nsformator, omkopplingsbar för olika nätspänningar, 
samt ett likriktarrör Loewe »10 NG». I nätsladden (märkt 
»}j'» ) iir inlagd en tryckströmbrytare. 

Vid wov med denna högtalare erhölls synnerligen god 
ljudkvalitet. Medelst omkoppla ren på ba l,sidan kunde hög
t alaren anpassas för slutl'öret i den a nvända förstärkaren, 
St att resultate t blev det bä ta m öjliga, och även klangfär
gen röner stor inverkan av hur denna omkopplare inställes . 

~ 

.d.-B. Trako, Stockho lm. Vi ha nu provat den i föregående 
nUlll mer omnämnda IIegra-högtalaren, typ »A 14». Den
s nmma gav synnerligen god återgivning. PÖ. grund av den 
bE'fintliga neutraliseringsanordningen för s törning spänningar 
f rå n nätet är högtalaren mycke t tyst, och endast tätt im'id 
densamma kan svagt nä tbrum förmärkas. 

Beträffande varia bel-llJ u-rör t Sator »NVS 4» återko=a 
vi till el · ttn längre fram i en artike l. 

Från samma firma ha vi mo ttagit en broschyr över a n-

Yänclnin.!:(en av »Sator» potentiometraI' i radiomot taga re och 
förs tärkare. För in slälllli ng av elen elek triska mittpunkten 
vid mottaga re med högvolls rör före !. s en anordning med 
två fa ·ta mo ts tånd ]lä vardera 5.000 ohm (2 watt) och en 
pot entiomete r VD. 1.000 ohm (0.5 wa lt) i seri e mellan nätets 
.voler (220 volt), va rvid potentiometern lägges i mitten. 

For reglering- av den negativa gallerspänningen vid »NVS 
4» från -2 till O volt föreslås en potentiometer på 20.000 
ohm (1,5 watt ) m ed logaritmisk motståndsfördelning. (Den
na , liksom den ova nniim nda Il 1.000 ohm, måste vara isole
rade från metallchass iet i mottagaren.) Tyyärr lämnas inga 

uppgifter om lämpliga mot, tånd svärden för spänningsdelaren 
till sl,tirmgallret, avsedd at t hålla skärmg-allersptinningen 
kon tan t. 

Bet räffande kons truktionen hos » ,tor» potentiometrar 
hän,isa Yi till omnämnandet i föregående nummer. 

A . V . Holm A 1ctiebolag, Stockholm, ha r tillställt oss en del 
uPIlgifter be t l'äHande en ny selen-fotocell, som tillverkas av 
Siiddeutsche Apparate-Fabrik i ! ' ii 1'llberg och som firman in
troducerat pil den venska marknaden. Vidare ha vi erhållit 
en brost:hyr över selenlikriktare föl' olika ändamål. 

Den nya selencellen ser ut som en liten fickspe g-el i runt 
form a t och har ett par klämskruvar i kanten. Själva cellen 
ut?;öres av ett tunt selenskikt mellan ett par genomskinliga 
metallelektroder. De senare s tå i förbindelse med var sin av 
klämskruvarna. Då cellen belyses, uppstår en vi ss potential
diffe rens mellan elektroderna, och om klä mskruvarna för
enn s genom et t yt t re mots tå nd, kommer en svag liks tröm 
att gå fram genom detta. 

Denna selencell skiljer sig från tidigare typer dä rigenom, 
att dess in re mots tå nd ej varierar med belysningen. största 
käns ligheten e rhl lles också, då motståndet i den yttre kret
sen har et t visst bestä mt värde . 

Samma firma för i markna den olika typer av selenlikrik
tare frin Standard Electric A l S, Oslo, och även tran 'fo r ma
torer för de - a . Bland anna t finna s typer f ör ackumulator
laddning, för fältmagnetisering av elektrodynamiska högta
lare (iiven föl' direkt anslutniIl '" t ill nätet utan transforma
t.or) , miniatyrlik riktare för inbyggnad i mätinstrument etc. 
Broschyren in nehil.ller även kopplingsschemor föl' dessa olika 
typer a v likriktare. 

Ingeniörsfi 7'1lwn Sandblo'rn &; Stohne, Stockholm, har till
ställt oss ett par nya modellel' av provningsapparater för 
radiorör och motta?;are, mod . R P 2 och RP 3 resp., tillver
kade av Robert Abraharnsohn, Berlin-Steglitz. D sa upp
visa, i likhet med de föregående modeller vi tidiga re Olll
nämnt, e tt synnerligen ändamålsenligt och gediget utförande. 

M odell RP :2 iir den minsta a v de tvll. och har blott ett 
mä tins trument, men detta ä r i gengäld av större typ (ska
l fln längd c :u 60 mm) och f örsett med nOllpunktSkorrektion. 
Sj älva i ns trumentet ka n genom anSlutning till särskilda l;:on
takthylsor användas fö r fÖljande mätningar (mätområden ) : 

Liks.t röm: 
0--5, O-GO, 0--500 V. 
(Inr e mo ts t:1nd 500 ohm pr volt. ) 
0--50, 100 mA. 

Växelström: 
0--5, 0-500 V. 
(In re motstånd 500 ohm pr volt.) 

M otstånds7nätning: 
0- 100.000 ohm (4 V ba tteri ) . 
0--- 5 megohm (50 V batteri ) . 
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Dessutom kan provningsapparaten anyundas för följande 
lindam!U: 

1) Provning av rör för kortslutning mellan elektroderna. 
2) P rovnin.g" av rör, mottagare och förstärkare under drift 

(medel"t adapter). 
3) Provning' av rör med a"seende på emission n (separata 

batterier tillkopplas). 
I raclioprovarens lock, som för övrigt kan lo ' as från 

apparatlådan, finnes en utförlig' bruksa nvisning. För mot
stiindsmätning finnes en tabell, ur vilken man kan utläsa 
det sökta motståndsvärdet, sedan man avlii s t u t laget på 
instrumentet. 

Modell RP 3 bar tre olika mätinstrument och är något 
större till dimensionerna än RP 2. Den kan användas sum 
vanligt mätinstrument för spännings- och strömstyrkemät
ningar och bar samma mätomr1lden som RP 2 med und811
tag för likströmsmätområdena, som äro O~, 0-{i0, 0-250 
och 0--1.000 volt samt 0--30, 0--300 mA och 0--3 A. Vid 
alla fyra likspänningsområdena är inre motståndet därjämte 
1.000 obm pr volt, varigenom större noggrannhet erhålles 
\'id mätning a v t. ex. anodspänningar i nätmottaga re. i.\1ot
ståndsrnätning kan ske mellan 0-200.000 obm och 0--10 
megohm. 

Dessutom är det möjligt att mäta kondensatorers kapa
citet vid anslutning till 220 volt växelström, 50 perioder. En 
tabell i locket visar kapaciteten i mfd och cm, motsvarande 
vissa angivna utslag il. instrumentet. 

Radioprovaren mod. RP 3 kan slutligen användas för 
alla de vid RP 2 uppräknade miitningarna på rör och mot
tagare. Dessutom kan man mäta inre motstånd, förstärk
ningsfaktor och branthet hos rör och även vid behov upp
taga fullständiga rörkaraktäristikor. Både med RP 2 och 
RP 3 kunna likriktarrör mätas under drift, varvid instru
mentet vid helvågslikriktning visar halva anodströmmen. 
Mätinstrumenten pa RP 3 äro även försedda med noll
punktskorrektion. Växelströmsvoltmetern är ett vridspole
instrument med tillhörande likriktare. 

Vi il terkomma till des'a radioprovare edau vi företagit 
en del praktiska prov med desamma. 

• 
Sven8l,;(~ Orion FÖrs.äljninqs AIB, Stockholm, har nyligen 

övertagit försäljningen av »Tu ngsram» radiorör på den sven
ska marknaden. Dessa rör tillverkas av TUllgsram-koncernen 
vid fabriker belägna st rax utanför Budapest, samma fabrik 
som enligt uppgift tillverlmt Orion-rÖren . TUllgsram-rören 
komma beträffande vissa typer a tt komplettera dessa senare 
rör. 

Bland Tungsra ms olika rörtyper märkas bl. a. batterirör 
med 1, 2, 4 och 6 volt gliirlspiinning (ii yen amerikan:ska 
typer för ;~,3 och 5 volt) , av vilka en del slutrör ha en brant
het av 3 UlAN. Likströms-serierör finn as för 65, 85, 100 
och 150 mA, samt strömregulatorer till lles a rör för 100 
och 1GO mA. 

Bland växelströmsrören ha vi ett skärmg-allerrör (AS 495) 
med en branthet av 3,G mA/V. Vidare tt detcktor- och för
stärkarrör (AR 495) med inre mot:;t!\ ud 17.000 obm, för
stärknin"'.· f a ktor 85 och branthet il wA/V samt tt univer
salrör (AG 495) med resp. 6.250 ohm, 25 ocb 4 mA/ V. Samt
liga rle:sa 1iro indirekt uppvärmda. Bland direkt uppvärmda 
sintrör ha vi ett kraftrör föl' 400 volt anods pänning (P 4100) 

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

WEIJ1UE RS B / B 
STOCKHOLM Va. - Tele l on: 802 z.& 
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med motsvaran.de siffror 1.400 ohm, 7 och 5 mA/V och en 
kraftpentod (PP 4100) med 20.000 ohm, 60 och 3 mAN. 

ÄVE'n bland växels trömsrören finnes en Amerika-serie för 
1,5, 2,5 och 7,5 volt glödspänning. 

Slutligen finnfls även indirekt uppvärmda li ks triim'3rör 
med 20 volt glödspänning ocb 0,18 amp. glödströw. 

KATALOGER 
Radio/irmor. 

Forsners Aktiebolag, Stockholm: Katalog över »Colvern» 
spolar, spolformar, skärmburkar till spolar oeb rör, poten
tiometrar, bandfilterspolar, kortvågsspolar etc. 

A .. V. Holm A.-B., Stockholm: Katalog över selenlikriktare. 
Broscll)'l" över selencell. 

I ngeniörsfirman Sandblom & Stohne, Stockholm: Broschyr 
över radioprovare för rör ocb mottagare, mod. RP 2 oeh 
RP 3. 

SvenSka, Orion Försäljnings AIB, StOCkholm: Katalog 0<:11 
lista över »Tungsram» radiorör. 

Radiokonsultation, Gösta Hllsberg, Göteborg: Prislista ä 
amerikanska radiorör av märkena »Ergon» och »Raytheon». 
Brosch yrer över »Raytheon» radiorör och fotoceller. 

Aktiebolaget Robo, Stocleholm: Broschyr över »Blaupunkt» 
distansmottagare, mod. 4.000. 

Skandinaviska GnJlnvrnophon Akt'iebolaget, Stockholm: Ka
talog över »His :i)1aster's Voice» (Marconi) radiorör. 

Gl·a,mmofonjirnwr. 

Skandinaviska Grammophon Aktiebolaget, Stockholm.: Au
gustinytt 1932, »Husbondens Röst». 

B. G. Stran(/q//ist, Hälsingborg och StocIcholm.: Supplement 
N:r 8, 1932, »Columbia». 

Populär Radios Frågeavdelning 
öppnades åter för sil~ongen den 1 augusti. Alla äro välkom
na mecl vad de ha på hjärtat som rör radiotekniska saker. 

Betriiffunde l110ttagarbygge vilja vi uppmana dem, som 
e\'entuf'llt st· i begrepp att bygga efter någon äldre kon
stmktionsbesl,rh'ning i Populät· Radio, att först sätta sig i 

förlJilldel~c med Frågeavdeln ingen. Ofta är det nämligen 
5:1, att många delar, som använts i modellapparaten, ej 
liin gre finna. ' i marknaden, varför konstruktionen måste 
modifie ras . De:;tiu toUi kunna dessa äldre mottagare ofta 1110

d8rnisera ~, dä ut\'ecklingen under den senare tiden gillt 
raskt framåt. 

FrageaY<lelningeu bålles öppen dagligen kl. 5-7 e. 10. 

(lördagar kl. 3-G e. m.). 

V AR.IABEL-MU -RÖRET. 
(Forts. från sid. 230.) 

Pral,:tiska anvisningar. 

Ftirstiirkningen i högfrekven sstege t är beroende a v l"l;rct.· 
brantlIet i den för tillfället använda arbetspunkten. I punk· 
ten A i fig. l har kurvan Y mycket stor brantbet, d . \'. . 
\; tor lu tning mot den horisontella axeln, utefter vilken gal· 
lerspänn ingen lir avsatt. Här erhålles även mycket stor för
stärkning. I punkten B ä r som synes rörets branthe t (kur
vans lutning) mycl,et obetydlig, varför förstärknin gen ii V2n 
blir Ytt rs t obetydlig, ev. rent utav utgöres av en f örsvag
ning uv ignalspänningen. 

I fig. 2 visas grafiskt, huru brantheten, även: om fö rs tä rk
nin g faktorn ocb inre motståndet variera med den negativa 

http:motsvaran.de
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gallcr~ pänningen. Då den senare reglera s (medelst volym
Iwntl'ollen) frä n noll till -40 volt, varienr uranthet!'n 
f n\ n 2 till c:a 0,01 mA/V, för~tii rkningsfa ktorn från 625 till 
RO uch inre motståndet frå n c :a 250.000 ohm till c:a 8 meg
ohm (nära 1 megohm vid - 10 volt galler pänning). Pä grund 
a v den redan vid en svag negativ spänning på styrgalll'et 
in tri.illande gallerströmmen, böl' den negati \'a gallerspännin
gen ej göras mindre än 2 volt. (Kurvorna gälla ett indirekt 
uppviirnlt växelströmsrör.) 

Beträffande varinbel-mu-rörets anviindning gäller, att 
~ kärmgnUer~pänningen mäste hå llas i det aUm närmaste 
konstant under den negativa galler pä llllingens reglering. 
Anodspiinningell däremot kan fä variera ungefär lika mycket 
som gallerspänningen, d . v. S. omkring 4.0 volt. Vid vä~el
strömsmottagare (ännu finna s häl' i landet blott variabel
mu-rör för växelströmsnätdrift) måste man använda speci
ella anordningar för a tt hå lla skärmgaUer pänningen kon
stant. En dylik, gällande för His Master' Voice VMS4, 
visas i fig. 3. Motståndet på 200 ohm närmast katoden ger 
en fast negativ gallerspänning av c:a 2 volt, som ej kan 
underskridas, Då vridarmen X på volymkontrollpotentiome
tern CE s t· r vid E (fullt pävriden), är gallerspänningen 
~ ii.ledes -2 volt, och röret ger maximal förstärkning. Vrides 
llen över till C, kommer rörets anodström att genomgå hela 
poteut iometern (4.000 ohm), och det erhållna spänningsfallet 
adderas till den föregående negativa gallerspänningen av 
2 volt. (En viss del av strömmen kommer även frän +B 
genom motstånden AS och SC.) På detta sätt erhållE's den 
stora variationen i gallerspä nning. 

Då vridarmen X föres från E till C, kommer tydligen 
Skärmgallerspänningen att minskas, men denna minskning 
uppväaes genom en i det närmaste lika stor Ökning, som 
uppkommer genom att spänningsfallet över AS blir mindre, 
d:1 den negativa gallerspänningen ökas (på grund a v att 
skärmgallerströmmen g no;n AS samtidigt starkt minskar). 

Väl'Clena i schemat på potentiometermotstånden gälla föl' 
t,å VMS4, men värden för ett dylikt rör äro angivna under 
schemat. Vi :skola återkomma med anvisningar på lämpliga 
a nurelningar även föl' ele andra rörfabrikaten, så snart vi 
erhålli t upgifter frå n fabrikanterna. Samtliga de variabel
mu-rör , som nu finna s att tillgå på elen svenska marknaden, 
äro 11pptagn n. i tabellen ovan. 

I fig. 3 utgöra motstånden p il 600 ohm med tillhörande 
kondemmtor på 1 mfd avkopplingsfilter för högfrekvensen. 
Kopplingen mellan rören är utförd med högfrekvensdrossel, 
men avstämd anodkrets kan lika väl användas, dock ej 
alltid mellan andra högfrekvensröret och detektorn. 

Figurerna 1 och 3 ävensom en del av materialet till denna 
artikel är hämtat ur »'Vireless 'V<lrld». 

GRAMMOFONFÖRSTARKARE FÖR 220 VOLT 
LIKSTRÖM. 

(Forts. frA n si d. 236.) 

Dr. är u tgä ngsdrosse1n. Högtalaren är alltså »sielställd», viL 
ket iiI' nödvändig t på grund av den stora anod "trömmen 
(sammanlagt c:a 50 mA) . 

Slutrörens nega t iva gaIl erspäuniu;:;- uttage separat Wr var
dera röret ö\'er katodmots'tånden R. och Ro, Shuntade med 
kondensatorerna ]. och '. resp. Skulle emi. ionen i ett av 
rören I.aga sIn t, har detta ingen inH~rlU1 [j på gallerspännin
gen till det andra röret, ,lIket diiremot vore fallet, om rören 
hade gemensamt katodmotst. ud . 

Sillo'etsarna. 

Som framg.h av kopplings;: helllat äro alla tre rören av 
den indirekt uppvärmda typen med 0,180 amp. rrlöd tröm 
och c:a 20 volt glödspänning. Trots den ind irekta u ppvärm
ningen sil a glödströmmen medel st ett drossel-konden. atol'
filter Dr,.--c13 • Dctta filter kan möjligen u telämnas ' id nä t 
med liten störspii nning; det be ror a lldcle på, hur tys t 
man vill ha förs tU rl,nren . 

Den totala anoclst römm en (till Y, samt V.--V,) silas me
dels filtret Dl'...-.C,.. Vid »ty -ta» nät li r de t k a nske ej nöd

,ändigt att s ila slutrörens anod,1 rörn. Drosseln Dr, kan i 
så fall väljas av~evärt l,lenare. 

Montering å chassi. 

Förstärkaren är monterad å ett chassi av aluminiumplåt, 
som visas före böjningen av kanterna i fig. 4. Vid den 
öppna änden nv chassiet insättes en bakelitpanel, . om upp
bär VOlymkontroll, s trömbrytare samt kontakthyl~or tö r 
pick-up, hög talare och jordledning. (Att jorda försUirknrell 
är ej alltit.! nödvändigt.) Panelen fästes med tiIlhj:ilp av 
tre små metallvinklar samt 1/ ., bultar. E\". gängas h: len i 
stället. Under en mutter närmas t strömbry taren lägges n 
löds tjär t, till vilken minuSledningen från nätet lödes . Chas
siet blir s,lunda spänningsförande (om plus å nätet är jor
clad) , varföl' det är nödvändigt att bygga in hela förs tä r
karen i en trälåda elle r på annat sä tt sörja för a tt den ej 
kan beröras. Panelen göres åtkomlig genom en öppning i en 
av sidorna på lådan. 

Delal'l1as placering framgår tydligt av monteringsplanen 
i figurerna 2 och 3. Ett par smärre fel ha här insmugit sig, 
i det kondensatorn Cx betecknats med R~ i fig. 3 och röret 
V, (närma~t RIO) med Vs i fig. 2. Drosseln Dr, är visad med 
fyra kontakter (två seriekopplade lindningar). 

Delarna fästas vid chassiet medelst l /S" bultar, men om 
hålen borras upp till 2,5 mm och gängas, behövas inga 
muttrar. Vid borrning och gängning i aluminium smörjes med 
sprit. Blockkondensatorerna kräva bultar med försänkta 
huvuden, isatta från chassiets översida. Om kopplingen ut
föres med grov tråd, kunna motstånden och de små kon
densatorerna hänga i ledningarna. 

Efter förstärkarens inkoppling till nätet dröjer det om
kring 20 sekunder, innan rörens katoder blivit uppvärmda.
Är förstärkaren då utan liv, har man fel pOlaritet och mäste 
vända stickproppen i väggkontakten. 

TriorZ merZ tTansformator i stället för skä1'117galleITör. 

Om man så vill, kan man bygga förstärkaren med ett 
vanligt treelektrodrör (såsom V,) och använda transforma
tOl'koppling i stiillet för drosselkopplingen. Vid a nvändning 
ay skärmgnllerrör hänger resultatet på anoddrosseln samt 
sk.-"i.rmgallerspänningen. För erhållande av anvisningar be
träffande erforderliga ändringar vid användande av van
ligt rör med transformatorkoppling ävensom andra upp
lysningar om den beskrivna förstärkaren hänvisa vi till 
PopUlär R adios F'rågeavdeining, 

Värdet pu motståndet R,o är beroende av motståndet hos 
dro~seln Dr,. Sammanlagda mots t: ndet i R,o och Dr, skall 
vara c:a 900 ohm. 

Ledningarna till pick-up och högtalare böra hållas vill 
åtskilda. Ev . m us te den förra ledningen skärmas. Slmlle 
instabilitet pil grund av högfrekvent självsvängning i slut
steget förefinnas , inliigge i vardera gallertilledningen (när
ma s ga llret) ett motstä nd på 5.000 ohm (»metalliserad» 
typ, 0,1 w att). Man kan även prova med ett motstr. nd på 
100 ohm i vardera anocltilledningen (intill anodkontakten på 
rö rhålla ren) . 

R.ADIONS ABC. 
(Forts . från sid. 247.) 

dare anslutes nedre änclen av motståndet R till plus glöd
tråd pil. röret, om det gäller en gallerlikriktande detek
tor. En liten kondensator, direkt inkopplad mellan anod ocb 
glödtråd, är Slutligen nudvändig för mÖjliggörande :lV god 
(letektorverkan. Ofta tjänar återkopplingskonden atom, bort
sc tt från des normala funktion , detta ändamill. 

En mycket betydelsef ull sak vid detektorn är ätel'kopp
!ingen. Denna medgiver även vid mottagare utan högfl'e
kvensrör en vi. s grad a v högfrekvensförstärkning', yarige
nom mottagarens känslighet ökas i mycket hög grad och 
mot tagning a \" svaga eller l:lngt a d äg-sna sändars tn tione r 
mÖ.iliggÖres, 

Återkopplingens princip å sk ll.diiggöres i fig. S, som visar 
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ett vanligt treelektrodrör. De på rörets galler inkommande 
högfrekventa svängningarna äro betecknade med S" de i 
anodkretsen erhållna förstärkta svängningarna med S,. Pi
larna a och b antyda, hur svängningarna passera genom 
röret under samtidig förstärkning. Återkopplingen bestå r 
nu däri, att man återför en del av den förstärkta sväng
ningsenergien i anod kretsen t ill gallerkretsen, vilket an
tydes genom pilen c. Under föru tsä ttning att de återmata
de svängningarna ligga i rätt fas ( terkopplino-sspolen rätt
vänd), komma dessa att addera s ig till svängningarna i 
gallerkretsen, ii att des fl bli krafti"ure. De t ta ger ännu 
kraftigare svängningar i a nodkre t en o. s. v. Drives äter
kopplingen allt för lå ngt, r å ka r röret i sjiilvsvängning, d. 
v. s. börjar självt alstra högfrekventa svängninga r. Detta 
är t. ex. fallet med en otillräck ligt skärmad högfrekvens
förs tärkare, där återkopplingen dock ej ä r avsiktlig. Enc1ast 
"id detektorn inför man avsiktligt återkoppling, men har 
även här medel att re""lera densamma och förhindra själv
svängning. Att åt rkoppling över huvud taget är möjlig vid 
detektorn beror p' , att likriktningen av de högfrekventa 
svä ngningarna j är fullständig, utan en rest av dessa 
finnes kvar i anodkretsen. 

I fig·. 9 visas principschemat till en enrörsmottagare med 
återkoppling. I anodkretsen ha vi dels de genom likrikt
ningen erhållna. l ågfrekv~nta svängningarna (talströmmen) , 
som av hörtel efonen omvandlas till ljudvågor, dels kvar
varande rester av de högfrekventa svängningarna. Des a se
nare återmatas via återkopplingsspolen L. till gallerkretsen 
L,C, och förstärka svängninga rna därstädes. Detta har till 
följd att ä ,en de högfrekven ta svängningarna i anod kretsen 
bli kraftiga re, och så for tgå r förloppet. Genom att göra 
kopplingen mellan spolarna L, och L, fas tare (närma spo
larna intill varandra) erhåller man tarkare Il. terkoppling 
och ,ice versa. Komma spolarna all tför nära varandra, er
hålles sj iilvsvängning i mottgaren, och denna utsänder »ka
nariefåglar». 

r fig. 10 visas en mottagare med s. k. kapacitiv å terkopp
ling. Regleringen sker här med en vridkondensator (C.) i 
:;tället för med en rörlig - pole. r anodkretsen går lllgfre
kvensen genom hörtelefonen T och hög'frekven en genom 
it terkopplingsspolen L, och kondensatorn C •. Ju större del 
il" C, som är invriclen, desto större del a v högfrekvensen i 
anodkret. en går genom L, o h desto kraftigare blir åter
kopplingen. 

I bå da de här sldsserade fallen (fig. 9 och 10) överföres 
den högfrekventa energien från anod- till gallerkretsen ge
nom induktiv koppling mellan spolarna L, och L,. 

Rörets. nollpunkt. 

Vi ha tidigare omtalat, att alla likspänningar vid elt 
elektronrör räknas från en vio:s bestämd punkt, nämligen 
vid direkt uppvärmda rör (batteri och likströmsrör) från 
glödtrfldens negativa ändpunkt och vid indirekt uppvärmda 
rör från katoden . I fig. 11 är visat ett ba t terirör med gal
ler-, anod- och glödströmsbatterier. NOllpunkten är här tyd
ligt markerad. Anslutes gallerbatteriet med pluspolen till 
nOllpunkten, vilket är det riktiga, blir den ,erkliga nega
th'a gall er spänningen lika med spännin~en hos gallerbat
teri et. D etsamm a gäller för anodspänningen, då anodbatte
rie t. min n pol anslutes till nollpunkten. 

D e ill ed Zt och Z, betecknade fyrkanterna i fig. 1 betyda 
de kopplingselement, som finna s i galler- och anodkretsarna. 

».Jord» ur "äxelströmssynpunkt (i fÖl'h il.!lande till den 
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hög- eller lågfrekventa signal: pänningen ) är ej endast den 
direkt till jord anslutna punkten eller ledningen (-A i fig. 
11), utan även t. ex. anodbatteriets pluspoL och gallerbat
teriets minuspol äro att betrakta såsom »jord». övre än
den av den avstämda anodk retsen i fig. 6 och 7 är alltså 
Ul' högfrekvenssynpunkt jordad. Detta hindrar dock ej att 
batteriet ofta uppvisar ett viss t motstånd mot den högfre
kventa r esp. !:'tgfrekven t a ,äxelströmmen, varför man ofta 
shun ta r bat ter iet med en kondensator med ringa växel
strömsmotstånd . Det heter då, att den ifrågavarande punk
ten jordas medel t d nna konuensator. En punkt var som 
helst i mottagaren, som genom en kondensator a v lämplig 
storlek (för högfr ekvens 0,01-1 mfd, för lågfrekvens 1-4 
mfd) är förbunden med jordledningen (t. ex. - A) kan allt
så betraktas såsom jordad. 

HÖGTALARNYTT. 
(Forts. frun sid. 2;;1.) 

provat l,ombinationen i fråga. Den första iakttagelsen vid 
provet var en mycket stOl' förbättring a v basen i jämförelse 
med vad en enda högtalare kan prestera. Ej ett sp' r av 
resonanserna vid 80 resp. 90 per/sek kunde märkas. Ända 
nere vid 50 per /sek var lju clstyrkan s ynnerligen tor. Jäm
förd med var och en av högtalarna fö r sig gav kombinationen 
en jämn ökning' av ljudstyrkan fr fm 750 per/sek och nedåt . 
ö ver detta periodtal var ljudstyrkan i genomsnitt ungefär 
deusnmllla SOID för en enda av högtalarna, men återgiv
ningen var bcL.Yuligt jämnare vid skilda periodtal, emedan 
topparna och sänkorna i de enskilda högtalarnas frel{\'ens
kurvor taga ut varandra. Att mellanregistret (150--750 perl 
sck) undertryckt hos båda högtalarna har sin förklaring 
dU.ri, att högtal a r na r edan här börja samverka och detta 
register eljes t sl·;:ulle bli för kraftigt i förhållande till basen. 
(För att framhli va bas och diskant undertrycker man mella n
registret.) Som helhet var återgivningen av både tal och 
musik utmärkt. 

Hur resonanse-rna försvinna. 
Vid resonans i det rörliga systemet blir impedansen (växel

strömsmotståndet) hos talströmspOlen mycket större än vid 
andra frekvenser. Eftersom huvudresonanserna hos de två 
högtalarna äro förskjutna inbördes, har alltid den ena tal
strömspolen liten impedans ,id resonans hos den andra. 
Följaktligen får kombinationen a v två högtalare en nära 
ko ns tant impedans inom basregi tret, vilket betyder lika 
god å tergivning av alla frek,enser och avsevärt ökad be
lastningSförmåga . (Vid resonans i ena talströmspolen går 
strömmen hUVU dsa kligen genom den andra, som erbjuder 
ringa mot. ·t< nd.) 

Genom att lå ta "ar och en av högtala rna i kombinationen 
ta hand om var sitt område av det högre registret (1.000-
2.000 resp. 2.00 ' 6.000 per/sek) får man synnerligen god 
återgivning av detta register linda upp till 6.000 per/sek. 
Vi veta, hur betydelsefulla dessa högre frekvenser äro för 
bå ne tal- och musikåtergivningen. 

På grund a v den stora förbättringen av basen kan man 
erhålla bättre bas med mindre baffel än vid användning 
a v en enda högtalare. Dessutom ernås en bättre verknings
grad, vilket vid en v iss önskacl ljudstyrka betyder mindre 
dis torti on i slutsteget. Slutligen blir vardera högtalaren 
mind r belas tad, vilket även detta betyder förbättrad å ter
givnin rl". 

ALWAYS TRÅDMOTSTÅND N:o 37 • 

M A X J O H N S E N & 

100 ohm till 20000 ohm. Regeringsgatan 20 STOCKHOLM 

C 0, A. -B. 
Telefon 181 69 
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Använd 
drosselspolar av märket 

Pappersi solerin g mellan varje trådlage r 
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STRUER KÖPENHAMN 
Tel. Stat. G T o ldbo d,,<j 14 . Tel. 8895 

levereras 

T. C. C. 
K ondensat orer 

all a utföranden och storlekar 
för radio bruk 

Infordra offert! 

The Telegraph Condenser Co. Ltd, London 
Re p resentant: 

lng.• firman Electric, Sta d gården 22, Stockholm 

Spolar 
till sk är mgaJl<rrör. 

VåglJngd som råd~ 

19J - 80 m. och 

8OV- 2300 m. 


pr $;l ts 2 st. 


Kr. 8.50 

V r GU\. 'GDS
OMKAS ARE 

Kr. 3.50 

POLE.STAR 

RADIO ANTENNA 

Storlek 4 11, ~< 8 1/, cm. 

Ersätter utomhus ~ och ,lnd r a. antenn er. 
Okar selektiviteten, minsk.lr s törnin ga" 
användes även som selektivit e tsanordnin ~ 
för utomhusanten n. Fungc r.1r bä s t me d 
nätanslutna appar.J. te r. Obs .1 Få r ej fÖ N 
växla s med s. k. stoppkondensJtor för 
koppling til! eJcktri sb nätet. Pris 6 Kr. 
Prospekt gratis. 

HEDENS RADIO 
Häl si ngborg 

GcntralOlgtntur 

Nättransformatorer 
av svenskt fabrikat, rikligt dimen~ 

sionerade och väl lindade, för fabri ~ 

hr, amatörer och självbyggare. 

Även . special transformatorer för 
t. ex . amerikanska ror utföras. 

ERIC BERGQVIST Motala 

Detek. 
torspole 
v,\~ l,ngd so",rSdo 

200-2000 m. 

KonstruerJ d enligt 
lågfö rlustpri nei pen 

dä rför stor sign.l l
styrka och selek 

tivitet. 

P ri , pr , tyck 

K r. 5. 
Diagram medfö!ja. 

S PECIA L· 
OM KA STAR E 

Kr. 3.-

Specialtra nsforma. 
tor fö r 

skärmgallerrör. 
Bc r:ikn.d för mottag",c mcJ 
fle ra högfrekvenssteu och fö r 
s ;amm.1n ko~p l ad kond ensJ_ 

torer. Vagl ängdso mr.\J e 
200-2COO m . 

Pris pr styck 

Kr. 6. 
Diagr ,l m medföljer. 
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Kr. 5. 

v. PRAHN 
Teglg••rd" tr. 4, Köpenhamn 

http:Fungcr.1r
http:minsk.lr


A ÖRHA DBOKE 


,\ ..... Iiirr........... . ... ..t. ..,.... 


.. 


Den nionde volymen i serien 

Populär Radios Handböcker 


Av ingeniör W . Stockman 

• 

UR INNEHÅLLET: 

Radioexperimenterandets tjusning; Varför själv bygga sin mottagare?; Förutsättningar för ett gott 

resultat vid hembygge; Amatörens radioverkstad; Mottagarens beståndsdelar; Högfrekvensför

stärkaren: Detektorn ; Lågfrekvensförstärkaren; Slutsteget; Olika mottagartyper; Tonkorrektion; 

HANDBOKE-N AR RIKT ILLUSTRERAD MED KOPPLINGSSCHEMOR, 
FOTOGRAFIER AV MOTTAGARE, RADIODELAR M. M. 

PRIS KR. t:SO 

I ALLA BOKLÅDOR OCH HOS SVENSKA 


Från __ 

eller Exp. av POPULÄR RADIO ( ord isk Rotogravyr) Postbox 450, 
Stockholm, beställer undertecknad att sändas mot postförskott: 

_ ex. AMATÖRHANDBOKEN, Del I. il kr. 1:50. 
Porto 5 öre för v3rje ex. + postförskottsavgift tiIlkommer~ 

N amn: __ _ 

Postadress :_ 

PRESSBYRÅNS KOMMISSIONARER 

Ifyll vidstående kupong, eller skriv av den, 

och insänd beställningen till närmaste bok

h andel, tidskrifts försäljare eller direkt till 

EXP. AV POPULÄR RADIO 
(Nordisk Rotogravyr) 

Sveavägen 40 - Postbox 450 - Stockh o lm 

Postgiro 940 - Telefon Norr 33440 


Nordisk Rotogravyr, Stockholm '9}l. 


