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En modern likströmsmottagare 
beskrives i detla numme r. D e n bar tre avsUimda kretsar, 
varför se lektiviteten är syn ner lige" stor. För att und
vika överbelastning' av hö;;f reh:v euSl'ören är VOlYlllkon
tr oll e n p lllcerll.t.I i a n tenne n. Denna metod för reglering 
av lju d s ty rka n är uä LI,'e än den m ed variabel sl<ärmgal
l erspänning p il. bög[ rekvensrörc n. (Variabel -my· rör ba ej 
Kommit till an vä.ndning i denna l<onst,ruktion.) 

Et r r ete rat lämnas fnin radiou Lställlling urna i Berlin 
ocb London , viika bilda framvisade nybeter av s tort in
tresse. Surskilt i Loudon- referatet beröras ID ' ng a tek
nis ka d e ta ljer och kon s truktionsnybetc r. En överblick 
ltimna& ä ven uv nyheter på d en syen8ka marknaden. 

Det lir möjligt att den au lomatitika volymkontrollen 
kommer att s lå igenom fu lls tändigt vid s törre mottagar 
typer. En artikel i detta nummer ILvbandlar prin Cipen 
{()r den automatiska f adi ng-ko lIlP(: usa torn, ävenså i nå
g-on m, n d en prak t iSka tillämpnin ge n. 

De e l (~ k t: ri sk a störniugar na äru l"adion s värsta fi ende . 
I vi ssa ra ll k un n!, dessa störning a r vara ,,11, kraCtiga, utt 
det ej ens är möjligt a t t a" lyssn a lokalsändaren med 
Il g-o n större behl11Ln1 ng. I d y lik ll fall kan ramantcnncn 
e rbjuda e n avse,-ärd rö ruä tl ring, om de n anordnus sil , 
SOll! omta la s i artikeln i d ena u ummer. Gäll ul' det blott 
u t avly ~ ~ na lokal :-5änLlaren , äro rordringu rn a pil motta
g-aren i fr 1\.g-a om kän sligbe t ej sa stora. 

Nii taggr'e~a te t il r ofta tt besvärligt kapitel för ama
törbygga ren. i synnerhet d å det är Crå ga om anslutning 
t ill växei s tröms llä t. Vi bänvisa till ar t ike ln om nätllgg re
g at, i vilken en d el anvi s ning ar lämnas för b eräkni ng 
av ~ pännin gar, motsU\nd, bel uRtning av dylika ct~. Även 
r edogÖl'es för. huru fii ltma g- nc t n till en (' lel<t"odynHrni sk 
hÖlI'tRlarc mata . frän samma 08)! reg-at s om mottag-a ren. 

Vid l.varw ls,ki(tct be vi våra li r a de kvartaJsprellume
rante t ej j); lölllllla att i god tid inRända prennrneratlons
(l\-giften f öl' 4:e kvartalet. Vi be EJer ub sen'e l'a m edde 
lande t på motstl'tende s ida. 

Populär Radio . 

UTAN ANGIVANDE AV KALLAN FöRBJUDET 

RADIO A~O))llOE\IIE 


B e rl i n s 


Typ EB 205 
Trestegs mottagare för vöxelström, omkopplingsbar, inbyggd högtalare, belyst skala med 
stationsnamn, graderad antennkopplingsskala ; in byggd vågfölla, grammofonanslulning. 

Europamottagning Pris med rör Kr. 210:

stora radiomässas 
Typ Super 32 för kortvåg 19-50 m. samt radiovåg 200-2000 m. 
Sex kretsar med 2 bandfilter. Knivskarp instöllning upptill. 4,5 kilohertz avstånd . Enrattsschlager 
betjöning. Belyst, tredelad stor skala. Automatisk volymkontroll. Självverkande fading
utjämning genom sörskilt rör. Tonblöndare . Inbyggd elektrodynamisk högtalare. Kraftnu Sverge 
pentod. Grammofonanslutning. För växelström; omkopplingsbar. 

Värld.mattagning Pris med rör Kr. S2~: -

Prospekt och närmare Igeldam.gatan 22 
upplysningar lämnas av LOEWE RADIO A.-B. STHLMTelefon: K. 7670 
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MEDDELANDE! 

Då det kommit till vår kännedom, att nllgra firmor och perso

ner göra bruk av de av oss kontrollerade svenska patenträttig
heterna betro radioapparater, varnas härmed mot fortsatt an
vändning av våra patenträttigheter, då detta medför rättsligt 
åtal med krav på. skades tånd. Det förberedes redan rättsätai 
mot så.dana firmor. 

Patentkonsortiet för Rundradio kontrollerar bl. a. fÖljande 
patent: 


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

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

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

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

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

70910. 


Bemärk, att alla apparater, som importeras, tillverkas eller 
försäljas, baserade på. de här omtalade patenträttigheterna, skola 
vara försedda m ed ovan avbildade patentlicensmärke. Import, 
fabrikati on och försäljning av appara ter , som göra bruk av vära 
patenträttighete r, är olovlig utan detta patentlicensmärke. 

PATENTKONSORTIET 

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


F öljanue firmor äro innehavare av li censav tal i Sverige: 

Svenska Rauioaktiebolaget ................... . ....... Stocl,holm 

Svenska A/B Trådlös Telcg-rafi ... ... . .. . ....... .. .. » 

Elektriska AktiebOlaget AEG ....... .... . ........... . 

Philips Radio A/B ... ... ........... ....... ... ...... ...... ))

Rauio Co rpor ation of America ..................... New York 

'West ingho use Electric In ternational Co .......... East Pittsburg

The Gramop h one Co ., »Hj ~ i\Iaster's Voice» . .. Hayes

Aktiebo laget Arto ........ .................................. Malmö 

Fi rma Conccn t r <l .......................................... Hälsingborg

Dux Tele(ö n· och R adiofabrll, ...... ... . ... ........ Stockholm 

F orsners Aktiebo lag ..... .... . ........................... .. 

Gy lling & Co . A/B.... .... ... .. ..................... .. .... .. 

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

B. S. HUttners Aktiebolag .... ... .. . ... ...... .. ......... Göteborg 

Elektriska Industri A/B ........... ..... .... ... .. . . ...... Stockholm 

Loewe Radio Aktiebolag.. .. ....... ...................... " 

Rauiofabriken Luxor .................................... Motala 

Mekanisk Jndu stri. ......................................... örebro 

Miko Radio A/B ..................... ................. . ...... Stockholm 

Skanuinaviska OdGon A/B ............ .. ... .... ....... .. 

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

Aktiebolng-et Robo . ........... .. .......... ................. . 

Fab r ikör F. O. Rosin .................. ..... .. ......... .. 

Elektri ska A/B Skandia ......... .. .. ............. .. ... .. 

A/B Stem & Stem...... ......... .. ........ ......... ........ » 

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

Firma Symfonie ........... .... . .. ....... .. ...... .. .......... Stockholm 

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

A/ B Harald Wällgren .... .. .................... ...... .... D 


FÖR RUNDRADIO 


TO ROTOR 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 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 Mikroskala Typ C 

utan belysning Kr. 4. 

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



N:r 8 15 AUGUSTI 1932 4:e ÄRG. 

Höstens radionyheter 
i Sverge, Tyskland och England 

D 
e srewska mottagarfabrikanterna Ila i [lr 
gått in för bäth'e och i främsta rummet 
mer selektiva mottagare än föregående 
,11'. Den första s"enska supern enligt mo

derna principer hal' gjort sitt intåg. Såsom ri::
presentanter för den »l'aka» typen komma mot
tagare med två steg högfrekvensförstärkning och 
variabel-my-rör, vilka torue motsvara mycket högt 
ställda anspråk på selektivitet, känslighet och stör
ningsfJ'ihet. Ä ven de minure mottagartyperna äro 
försedda med elektrodynamisk högtalare. 

Att bandfilter skulle komma att finnas i flera av 
årC!ts modeller yar självklart. Då man ännu ej all
mänt övergått till yniabel-my-rören, förmodligen be
roende på att de~sa rör ej ge fullt lika stor förstärk
ning som de senaste typerna av skärmgallerröl', måste 
man helt enkelt taga bandfiltl'et till hj älP föl' att 
undgå korsrnoduleringen. En finess, som förekom
mer på en av i'lrets modeller, är en anoruning för 
r eglering av bandbredden, varigenom man kan få 
bästa ljudJn-alitE:t på en kraftig station, som ej be
svåras av störningar från näd iggande sändare, un
der det man kan få relativt störningsfri mottagning 
från en station, som besv~ll'as av dylika störningar, 
natnrligtvis till viss grad på bekostnad a v ljudkva- . 
liteten. Bandbreddskontrollen äl' så finurligt anord
nad, att ingen exrr'a ratt erfordras. Regler ingen sker 
nämligen genom att avstämningsratten förskjutes i 
axiell lerl. Vid \Tidning av ratten yariel'as avs täm
ningen på "anligt sätt. 

}[an har det intrycket, aH årets S"enska modeller 
represf'nten~ en högre standard ~ln föregående års. 
De äro mera faekmässigt utförda, och fabrikanterna 
ha även lagt ned större omsorg på att få fram verk
ligt vederh äftiga och goda konstruktioner. 

.Rerlin-ntstälZningen. 

I det följande skall lämnas en orientering öyer 
de förnämsta nyheterna och sevärdheterna på den 
~tora tyska l'adioutställningen i Berlin. Vi börja med 
de nya mottagal'typerna, vilka äro mycket överläg f:;

na föregåendt> års modeller både vad beträffar sclek
ti"iteten och enkelheten i inställning. 

l och med tillkomsten av de nya storsändarna i 
'fyskland har luavet på selektivitet hos mottagarna 
stegrats, ty del. äl' faktiskt så, att intresset bland 
allmiinheten för mottagning av utländska stationer 
är mycket stort, och för att sådan mottagning skall 
"ara möjlig, måste mottagaren fÖl'st och främst knn
na utestänga de llärbehlgna, kraftiga stationerna. 
Dessutom har havet på enkel in~tällning av mot
tagarna stegrats, i det man fordrar, att en lekman 
skall kunna plocka in ett antal utlandsstationer utan 
att ha någon kännedom om återkoppling, antenn· 
koppling etc. Det får således endast finnas en ratt 
för avshimningen, och helst skall skalan vara för
sedd med namnen på alla de stationer, som kUllJ2a 
avlyssnas med gott resultat. Antalet stationer och 
vilka det blir ä!' ju beroende av mottagningsplatsen, 
och vid vissa fabrikat har man även själv möjlighet 
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att utplacera små skyltar med de ifrågavarande sta
tionernas namn på skalan. Vid dessa mottagare med 
verklig enrattsal'stämning förekomma givetvis inga 
,extra rattar eller spakar för korrektion av antenn
kretsen el. dyl. 

Förutom denna ratt för avstämningen finnas på 
de nya tyska mottagarna en ratt för ljudstyrkeregle
ring (volymkontroll) och en för reglering av klang
färgen (»Tonblende»). Den senare tjänar även till 
viss grad såsom störningseliminator vid distansmot
tagning, i det atmosfäriska och andra störningar 
göra sig mindre starkt gällande, då klangfärgen gö
res mörkare. De större mottagartyperna äro för
sedda med automatisk volymkontroll eller, vilket 
kanske är rättare att säga, automatisk fadingkom
pensator. I detta fall är den ovannämnda volymrat
ten avsedd att inställas en gång för alla, så att ljud
styrkan kommet' att ligga på en för rummets storlek 
lämplig nivå. Beträffande verkningssättet hos denna 
fadingkompensatoI' hänvisa vi t ill en annan artikel 
i detta nummer. 

Tonko1-rekt'ionen har vunnit insteg. 

Vid vissa mottagarfabrikat har tonkorrektionen, 
känd från den engelska mottagarkonstruktionen 
»Autotone», som beskrivits i Populär Radio, funnit 
tillämpning. Genom ett konstgrepp vid lågfrehens
transformatorn har man i ett fall åstadkommit en 
mycket starkt utpräglad »stigande karakteristik», 
d. v. s. en mycket starkt ökad förstärkning vid högre 
tonfrekvenser i jämförelse med de låga och medel
höga frekvenserna. På detta sätt kompenserar man 
-den förlust av de högre tonfrekvenserna, som upp
kommer genom sidbandsavskärning i de avstämda 
kretsarna, och god ljudkvalitet erhålles, blott ej 

Fi,g, 1, På BerZin-utstiilhl in.{Jen dem.on s.trerl1des ovanstdende 
t el evisionssö.ndarc, i vilken en filmkamera ingick s(f;som 
nridvändig beståndsdel. Pilmen fram};,nllades a!MO'/'lULtiskt på 
20 sekunder och 'I'IW.tades ,in i sändaren. Till höge/- i ett 

halvdunkelt rum skymtar IJwttagaTen, 
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Fiy, 2, En av tele!;tsions1J1of.t.agarna på Berlin-utställningen. 
överst bildtönsfret, dänmder högtalaröppningen. 

klangfärgskontrollen tages alltför mycket i an
språk. 

På grund av det starkt ökade kravet på selektivi
tet är det helt naturligt, att superheterodynen åter
vunnit den position, som den en gång förut innehaft, 
och detta i all synnerhet som man nu lyckats för
bättra denna mottagartyp därhän, att den ger lika 
god ljudkvalitet som en mottagare av »rak» typ. 
Den moderna supern kännetecknas främst därige
110m, att den är utrustad med bandfilter i mellan
frekvensförstärkaren. 

Något som ofta helt omöjliggör långdistansmot
tagning är de lokala elektriska störningarna. I Tysk
land tycks man vara allvarligt intresserad av an
tennen med skärmad nedledning (se Populär Radio 
nr 3, 1932). På utställningen visades, hur en dylik 
antenn lämpligl:l.st skulle anordnas. Det gäller att 
få en skärmad kabel med ringa kapacitet pr längd
meter och därtill små förluster. 

I,"ltrakortvåg och television. 

Mycket stort intresse har den inom utställnings
omrädet uppförda ultrakortvågssändaren tilldragit 
sig. Denna arbetar på en våglängd av blott 7 m 
med en effekt av 15 kilowatt, vilket enligt uppgift 

. är världsrekordet hittills. Det är meningen att den
na sändare så ~;måni.ngom skall tagas i anspråk för 
televisionssändning, men för närvarande utsändes 
blott rundradiopl'ogram. Räckvidden är 20 a 30 km. 
Antennen är placerad i toppen av utställningens ra
diotorn - »Funkturm». Den är en två meter lång, 

http:l�mpligl:l.st
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vertikal stavantenn med skärmad matarledning, vil
ken senare utefter tornet löper ned till den i en in
tilliggande hall uppmonterade sändaren. 

För att vid televisionssändning kunna få erforder
ligt antal bildpnnkter har man gått in för en modu
lering upp till 300.000 per/ sek. Rören äro av speciell 
konstruktion på grund av den låga väglij.ngden. I 
slu tsteget, som direkt matar antennen, användas 
tvenne rör med en anodström av vardera 10 ampere. 
Hela sändaren Dmfattar sju förstärknin g. st eg och 
är kristallstyrd. Svängningsalstringen sk r pä 56 
meters våglängu, varefter frekvensen fördu bblas tre 
g;~lllger i skilda steg, så att den slutliga våglängden 
blir 7 meter. 

Televisionen gttr stadigt framåt. På Berlin-utstä))· 
ningen demonstrerade ett flertal firmor vid sidan 
av de officiella institutionerna televisionsmottagare, 
vilka uppvisade stora förbättringar gentemot före
gående års modener. Längs ena långsidan i en av de 
stora utställningshallarna voro de olika firmornas 
apparater uppställda i var och en sin lilla kabyss, 
som var avskärmad för ljuset, så att halvdunkel råd· 
de. Representerade V01'0 Reichspost, Telefunken, 
Fernseh AG., Tekade och Loewe·Ardenne. Företräd
da voro följande televisionssystem : Brauns rör 
(Reichspost, Telefunken, Loewe-Ardenne), Nipko'w
skivan (Reichspost), spcgelskrm'en (Tekade) samt 
spegelhjnlet (Telefunken) . Projiciering på en liten 
duk visades av Reichspost. 

Ett nytt och ganska intressant system för tele
visionssändnillg \'isadp~ där filmning ingick såsom 
första led. Scen(Jn, som sknlle televiseras, filmades 
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alltså först, filmen framkallades och matades sedan 
direkt in i televisionssändaren, F,ilm är betydligt 
lättare att tele,-isera än scener i verkligheten, var
för resultatet i det stora hela blir ganska bra. Den 
tid, som förflyter från filmningen av föremålet och 
till televiseringen av samma bild på filmen är 20 
sekunder. Då bild och tal upptages samtidigt, kom
mer alltså talet 20 sekunder i förväg, vilket man 
tycker skulle göra systemet omöjligt. (Jämför syn
kroniseringen vid ljudfilm.) 

I samband med kortvågen bör framhållas, att en 
del fabrikanter nu framställa rundradiomottagare, 
vilka utom de (vå vanliga våglängdsområdena även 
täcka kortvågsområdet mellan c:a 20-100 m. Dessa 
mottagare äro ändå ej dyrare än normala rundradio
mottagare, och de ställas in lika lätt på kortvåg som 
på de vanliga våglängderna. Dr Loewe förespår i 

och med detta Ett uppsving för kortvågslyssnandet. 
»Antag», säger han, »att det i praktiken ej ginge att 
förena de två vanliga våglängdsområdena i en och 
samma mottagare. Tror ni då, att folk skulle lägga 
sig till med en mottagare för området 200-500 m och 
en' för 1.000-2.000 m '? På alldeles samma sätt har 
(let hittills legat till med kortvågen.» 

London-utställningen. Många tekniska detaljnyheter. 

Vi lämna nu Berlin-utställningen, som onekligen 
gjort ett mycket starkt intryck, och begiva oss till 
London för at-:: se, vad den nyss avslutade stora 
radioutställningen i Olympia Hall hade att bjuda 
på. Vi göra för den skull här nedan ett utdrag av 

F'ig. 3. Engelsmannen Baird's senas,te telev'is'ionsnwttagare, utrustad 
med spegel/lflil och 1J7aUglasskiva, på vilken bilelen 'can iakttagas öve'r Fig. 4. Telefunkens nya autoskala med, 

elt helt rum. stationsnamn och {rekvenser. 
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Fig. 5. Avslä1nn'ingss/,;alan på ('I I 

populär cl/.Qels/,; 71wttagw-e 'Utförd i 
jätteformat på Olympiu-utstäIlJlill

gen. 

Pig. (j. DN moderna elekt1"iska l/Hl

sikill stru.lIlenict - trautollitun 
flå JJerlin-u.ts/.ällningen. 

den resnrne ö'·er n tställningf:n, som»"\ Vireless Wodd» 
publicerar i sitt senaste nummer. 

Radiomottagarnas konstruktion är nu i det stora 
hela ganska enhetlig och går efter \'äl kända rikt
linjer, \-adör fabrikanterna kunnat i hög grad kön
centrera sig på detalj förbättringar. Sästan alla mot
tagare äro försedda med inbyggd högtalare. Den av 
fabrikanterna mest omhuldade mottagartypen är 
fortfarande den 3-rörs med ett högft'ekvenssteg, dc
teJdor och pentodslutröl'. Bland de rena långdistans
mottagarna är :Juperheterodynen på god \'äg att åter
vinna sin positi~m från tidigare år. 

Variabel-my-röret har i mycket stor utsträckning 
ersatt det mnliga skärmgallerröret såsom högfre
kvel1sförstärkar,~. Inom parentes sagt är det engel
ska »mm> ej en förkortning av »mutual conductance», 
såsom felaktigt uppgavs i artikeln i föregående num
mer, utan är helt enkelt det engelska ordet för den 
grekiska boksta\(~n my Ca), som betecknar förstärk
ningsfa ktor·n. 

Det vanliga ;:-kärmgallerröret amändes i mycket 
stor utsträckning såsom detektor. Det kopplas då 
i allmänhet till det efterföljande lågfrekvensrörct 
eller till sintröret medelst en paralleUmatad trans
formator (Clough-koppling), men även ren mc,t
ståndskoppling förekommer. Ett skärmgallerrör som 
detektor ger större känslighet och mindre dämpning 
på gallerkretsen än ett treelektrodrör. 

Pentoden är förhärskande i slutsteget, och endast 
i mottagare och förstärkare för speciella ändamål 
påträffas trioden som slutrör. I nätaggregaten på 
växelströmsmotta gare blir metallikriktaren allt van
ligare. 

Beträffande konstruktionsdetaljerna kan man på 
sina håll konstatera en förbättring av avstämnings
spolal'lla, i det dessa givits något stölTe diameter . 
än tidigare (dock högst c:a 32 mm) och i vissa fall 
lindats med litztI-åd för det kortare våglängdsom
rådet. Forc1ring&l'na på I'må dimensioner hos de fär
diga mottagarna göra, att man ej kan gå till störl'~ 
diameter p<1 spolarna. Enrattsavstämning förekom
mer på de flesta mottagare. Användningen av band
filter har minskat något genom införandet av varia
bel-my-rören. Eljest äro oskärmade bandfilter med 
induktiv koppling mellan de två stämspolarna (se 
beskri\-ning i föreg. nummer) populära, varvid alla 
övriga spolar i mottagaren äro skärmade. 

Tonkontroller finnas på alla slags mottagare. Fil
ter för eliminering a v interferensstörningar förekom
ma även. Dessa skära av alla frekvenser över ett 
visst periodtal, i en del fall över 4.000, i andra fall 
över 7.000 per/sek. 

Tonkorrektionen har ännu blott vl1Dnit insteg i 
ett fåtal mottagare, d. v. s. om vi tänka på den fullt 
genomförda tonkorrektionen. Nästan alla fabrikan
ter ha infört tonkorrektion till viss grad i sina mot
tagare genom att förse dessa med pentodslutrör. Dr 
Robinson's »Stenoc1e Radiostab tillverkas nu av flera 
firmor. I denn;~ mottagartyp utnyttjas tonk:orrek
tionen till fullo, i det mellanfl'ekvensförstärkaren 
ej är försedd med bandfilter utan har filter med 
ytterst smala och skarptoppiga resonanskurvor. På 
lågfrekvenssidan ligger ett tonkorrektionsfilter, som 
återställer jämviktsförhållandet mellan höga och 
låga frekvenser och därigenom säkrar en fullgod ljud
kvalitet. 
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Ilonrlensatormikrofonen hor nu i myc
ket stOl' ntsträc/ening tltträngt j'eisz
mikrofollcn sdsom studiomilcl'ofon på 
j·/l.l!dntdiostaUo-nerna. På bIlden ses en 
dulile kondensatorm'ikrofon, samma1/.
o1/ggII 111 ed förstär/caren, 80m 'inrymBn högto.laranlii.llgninr; med .500 högtalare tor;s " bntk pd katolikernas stor/); 
?lI es i rl en långa, vel·tikala cylindern kOllgres8 i Dttblin. I bakgrunden ses ett par av de lcraftipa högtalara.r;gregaten. 

ttnder milcrofonen. 

En ny smält säkring f Öl- nättransfor

matorer visarles på B erUn-utställnin

{jen. I detta fall är det ej ström,1Iwn, lIdr ovan illustreras ett ex'periment, 80m går ut pa att vw, känselsinnet r;e 

som (lirelct smälter av säler'i,ngen, utan (löv a en fön'l'immels e av musik och tal. Llpparaturen påminner om en induk


denna reageraj- endast, dtt själva tion.wpparat , 'i, det den elekt"i ska strölIl.II/.Cn, 80m rep'resenterar talet och m 'l/si
transformatorn blir överhettad. ken, tillliire~ genom ett par elektroder. 

, o 
(; ~ 

Man ämnar liU sät ta i gång med regelbundna tele I Tyskland ämnar man inom den närmaste ti
,isionsutsändningar i England. Det är B. B. C., den börja med televisionssändning. Man har nu in
~'om äntligen pil allvar gatt in för saken och nu skall sett, att enda möjligheten att få tillfredsställande 
utprova de olika televisionssystemen i tur och ord resultat är att sända på mycket kort \'åglängd. Detta 
ning. Man börjar härvid med landsmannen Baird's gäller även för England. Just denna sak är kanske 
system. Utsändningarna ske från Broadcasting ej så tilltalande för oss svenskar, då de använda 
House och konuua till en början blott att upptaga vågorna endast ha några få mils räckvidd. Men vi 
ntlgra få timmar \'arje ,-ecka. fi'L väl television vi också vad det lider. 

http:str�lIl.II/.Cn
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Amerikanska 
Radio-rör, -högtalare, -delar 

egenska p av general

agent för amerikanska fir

mor lagerföra vi moderna 

amerikanska radioartiklar. 

INFORDRA OFFERTER! 

Telefoner: 32552, 32553 GOTEBORG 

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

In sänd materialspecifikation eller kopplingsschema 
samt uppgift om antalet önskad e byggsatser sJ. sän· 
da vi omede lbart offert inkluderande patentliccD s. 

Prislista n :r 12 med s;:isongnyheterna och EIA:s 
beprövade mat~rialspecifikationcr sändes mot porto 
15 öre (i frirn.) E IA:s Radiohandbok för apparat. 
bygga r< (4:de utvidgade upp!. 1932) innehåller allt 
av vikt om radioteori , bildradio. television, beräkfI 
oing och bedömning av radiomateriel, beskrivning pl 
ett antal ultramoderna radioapparater. monteri ngs
och felsökningsanvisningar etc. Pris 90 ö re . 

Agenter antagas. Begär agentvillkor. 

Elektriska Industri-Aktiebolaget 
Box 6074 T. S t o c k h o l m 6. 

Enorm succes 
har den nya 
HEGRA MAGN. 
DYNAMIK gjort 

De ledande in ' och utländ , 
ska radiotidskrifterna ha gi, 
vit den ett enaståe nde erkännOlnde. Den mest full , 
ändade ersättningen för en dynamisk högtalare. 

HEGRA MAGN. DYNAMIK är högtala, 
ren som Ni förr eller senare kommer att köpa. 

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

Enbart system ... . . . ), 14: 50 

Vi föra all slags radiomateriel till lägsta pris. 

Firma AUG. JANSSON 
Radioavd . SUNDBYBERG Tel. 1359 

Ka!alog sänd es mot 25 öre i frimärke n. Återförsä ljare 
och agenter an tagas. 
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LIKSTRÖMSFYRAN 


E
n konstruktionsbeskrivning till en god och 
dock ej alltför dyr distan.smottagare för 
likström är ett önskemål från läsekretsens 
sida, som vi härmed tillmötesgå. Den före

liggande konstruktionen är sä utformad, att den skall 
motsvara rimliga anspråk på räckvidd, selektivitet 
och ljudkvalitet. Den pä senare tid så uppmärksam· 
made korsrnoduleringen kan man knappast komma 
ifrån utan att använda antingen ett exponentialrör 
såsom första högfrekve n s rör eller ocksä ett band
filter i stället för den enkla avstämda kretsen fram
för första skärmgallerröret. Tack vare den här an
vända volymkontrollen undgår man emellertid över
belastning av skärmgallerrören, vilket skulle ha till 
följd en ökning av moduleringsgraden hos de mot
tagna signalerna och därigenom medföra distortion. 

Tonkorrektion medelst pentod. 

Vi skola som vanligt endast gå igenom det väsent
liga i kopplingsschemat för att ej alltför mycket 
trötta de läsare, som äro mera intresserade av mon
teringsplanen och anvisningarna för själva byggan
det än av kopplingsschemats detaljer. 

Till en början kan det förefalla något egendom
ligt, att till synes inga åtgärder vidtagits för att få 
med sidbanden i största möjliga utsträckning, då 
dessa ju äro av största betydelse för naturtroheten i 
återgivningen. Antingen borde det vara ett bandfil
ter, vilket som bekant gynnar sidbanden, eller också 
någon form av tonkorrektion, som gynnar de högre 

Enrattsa-vstämd trekretsmotta. 
gare med t-vå högfrek-venssteg, 
kraftdetektor och pentodslutrör 

tonfrekvenserna, vilket är samma sak. Vid den här 
beskrivna mottagaren förefinnes verkligen ett slag 
av tonkorrektion, som snarare kännetecknas av att 
vissa detaljer saknas i schemat än att nya tillkom
mit. Som bekant gynnar pentoden de högre ton
frekvenserna, vanligen i alltför hög grad, varför man 
med tillhjälp av ett s. k. pentodfilter brukar försva
ga dessa högre frekvenser. I föreliggande fall försva
gas dessa redan på högfrekvenssidan genom sid
bandsavskärning i de avstämda kretsarna. Föl' den 
skull är pentodfiltret utelämnat, och en viss ton
korrektion erhålles alltså på detta sätt. Nu är vis
serligen denna korrektion ej på långt när så kraf
tig, att den helt kompenserar för sidbandsavskär
ningen på högfrekvenssidan, men den åstadkommer 
dock en märkbar förbättring. 

Som synes av schemat är mottagaren försedd med 
kontakter föl' grammofonanslutning. Vid grammo
fonspelning är det troligt, att klangfärgen blir allt
för ljus, eller till och med att ljudet blir skrikigt och 
orent, detta just på grund av frånvaron av pentod
filter. Man kan då tvärs över pick-up'en ansluta ett 
fast motstånd, vars storlek är beroende av pick-up'ens 
konstruktion (storleksordning 10.000 ohm). Man kan 
även i stället för detta motstånd på vanligt sätt an
bringa ett pentodfilter tvärs över utgångstransfor
matorns primärlindning. Man sätter då detta ur 
funktion vid radiomottagning eller gör klangfärgen 
så ljus eller så mörk, som man vill ha den. Genom 
att göra klangfärgen mörkare kan man som bekant 
minska störningarna vid distansmottagning. Många 
personer föredraga att avlyssna utlandsprogrammen 
med överdrivet mörk klangfärg framför att ideligen 
höra detta irriterande knastrande, sprakande och 
pipande. 

Kopplingen i stora drag. 

I denna mottagare har använts 20-volts, indirekt 
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h kopp-M terinuspla,n OG " . 
F-iU. ~. . onM tta.uaren sedd uppt
linusrttntnu. o. slampan inkopp
fnJ,n. Skalb~IYSntd' rM'oss.eln Drz. /Ilus i sene me 

2:/ ~. 
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l'lnod Det. 

F-ig. 2. Montchngsplan och Icopp
Ungsritning. Mottar/aren sedd från 
undersidan. En nätst1"ö-n.brytarc 

kan anbri n.Qas rakt 1mder 
avstä1?Mängsratten. 

Rotor 1, 2,.3 ' S/el. 
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Fig. 3. Mottagarens 

C, = 1.000 cm. G. = 1 mfd. GJJj = 2 mfd. 
C. = 5.000 cm. G. = 1 mfd. C,. = 1 mfd. 
C. = 2X320 cm. C,. 1 mfd. 017 = 2 mfd. 
C. = 500 cm. Cu 100 cm. C,. = 4 mfd. 
C, 1 mfd. Cll 1 mfd. C,. = 2 mfd. 

kopplingsschema. 

R, = 100.000 ohm. RIo 300 ohm. 
R. = 10.000 ohm. Ru 20.000 ohm. 
R, = 500 ohm. Ru 100.000 ohm. 
R. = 50.000 ohm. R 700 ohm. 

" R-, = 100.000 ohm. R,. = 50 .000 ohm. 
G. 1 mfd. C" 100 cm. fl, = 500 ohm. Ro 10.000 ohm. R" = 10.000 ohm. 
C7 1 mfd. C" = 500 cm. R2 = 50.000 

uppvärmda likströmsrör. Ä ven glödströmmen till 
dessa är silad medelst drossel-kondensator·filtret 
Dr2-C19. R16 är förkopplingsmotståndet för 
glödtrådarna. Möjligen skulle man kunna undvara 
glödströmsfiltret genom att använda en potentiome
teranordning för uppsökande av mittpunkten på de· 
tektorns glödtråd. 

Anodströmmen grovsilas medelst filtret Dr1-C18 
och fins ilas medelst avkopplingsfiltren i de skilda 
rörens anodkretsar samt i pentodens skärmgaller
krets. Dessa senare filter ha sålunda två funktioner. 
Detsamma gäller om gallerfiltret R12-C16 vid pen· 
toden. 

Antennkondensatorn C1 och jordkondensatorn C2 

äro nödvändiga, den förra för att förebygga nätspän· 
ning på antennen (om plus på nätet är jordad och 
genomslag inträffar i C3 ), den senare för att hindra 
kortslutning (om plus är jordad eller proppen vän
des fel i väggkontakten). 

Medelst differentialkondensatorn C3 regleras ljud· 
styrkan. Skivorna i denna kondensator måste vara 
halvcirkelformiga (kapaciteten ökar lika mycket åt 
ena sidan som den minskar åt den andra, då konden
satorn vrides). Kondensatorn C4, som inställes en 
gång för alla efter den använda antennen, ersätter 
an tennkapaciteten, då volymkontrollen står på mini· 
mum. Härigenom bibehålles kapaciteten över pri· 
märspolen konstant vid volymkontrollens vridning, 

ohm. Ro = 0,25 megohm. R,o = 680 ohm. 

varför den senare ej kommer att inverka på avstäm
ningen. Detta är en oeftergivlig fordran vid enratts
avstämning. 

Kopplingen mellan rören på högfrekvenssidan är 
utförd medelst transformatorer, liksom mellan an
tennen och första röret. Dessa tre transformatorer 
måste vara alldeles lika, och de måste även vara spe· 
ciellt avsedda för mottagare med enrattsavstäm· 
Ding. Gangkondensatorn skall vara av modern typ 
med små trimkondensatorer på var och en av de tre 
delkondensatorerna. Lämnas någon garanti för att 
avvikelsen mellan dessa håller sig inom vissa grän· 
ser, är detta naturligtvis fördelaktigt. Högfre
kvenstransformatorerna måste givetvis vara skär· 
made. 

Skärmgallerspänningen till högfrekvensrören er
hålles genom ett par fasta spänningsdelare Rz--Rg 

och R6 - R7 resp. Detta är mycket fördelaktigt, eme· 
dan rören därigenom alltid arbeta med gynnsam
maste spänningar. 

Kmftdetektor ger minsta distortion. 

I denna mottagare kommer kraftdetektorn mycket 
bl'a till sin rä tt, emedan intet extra förstärknings
steg finnes mellan detektorn och slutröret. De på 
detektorn inkommande signalerna äro här relativt 
kraftiga, varför även djupt modulerade signaler lik
riktas utan allvarligare distortion, d. V. S. även for
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Fig. 4. Den färdigt! mottagaren sedd frdn högfrekvenssidan. 
H ögfrekvensiransformatorernas skärmburkar äro här avlvt

tade. Till höger gangkondensatorn med trumskala. 

tissimoställena i musiken återgivas tämligen rent, 
för så vitt ej volymkontrollen vrides på sä långt, att 
de överbelasta slutröret. 

Detektorn är i schemat utrustad med återkopp
ling, men har mall en bra antenn och goda mottag
ningsförhällanden, kan återkopplingen helt undva
ras. Eljest kan man med återkopplingen öka mot
tagarens känsli fO"het och selektivitet, ehuru ljudkvali 
teten (de högre tonfrekvenserna ) blir lidande_ Man 
kan även gå en medelväg och placera återkopplings
kondensatorn inuti mottagaren, varvid återkopp
lingen inställes en gång för alla på ett lämpligt 
värde. Det blir då en kontroll mindre på panelen. 

I modellapparaten är slutröret kopplat till högta
laren genom en utgångstransformatol'. Detta blir 
oftast fallet, då en elektrodynamisk högtalare använ
des, ehuru transformatorn då vanligen är samman
byggd med högtalaren. Vid elektromagnetiska hög
talare är det i detta fall lämpligast att använda en 
utgångsdrossel, varvid högtalaren inkopplas mellan 
anod ~ch katod å slutröret, med en kondensator på 4 

H . Ö J~ 'Jr.AUBEJLlL 

Fabrikat Högfrekvens I D etektor 
V, och V. V, 

Slutrör 
VA 

Philips B 2042 B 2038 B 2043 
Telefunken REXS 1820 REN 1821 RENS 1823d 
Triotron S 2010 N P 2020 N 
Tungsram S 2018 d PP 2018 d 

J)'J[ At 'JrJBJ]~][A\.]L]L][ IS T A\. 

3 ekärmade h Ögf rekyenstransformatorer . 
1 3-gangkondensator med skala. 
1 differentialkonden sator, 2X320 cm. 
1 d :0, 2 X 240 cm. 
1 variabel kondensator , 500 cm. 
1 LF-tran sformator, 1 : 3 ii 1: 3,5. 
1 	utgång.transformator (vitl el.-magn. högtalare ut-

g:1ngstlrossel o. kondensa torer ). 
1 sildrossel, c:a ~OO ohm, c:a 20 H vi d 30 mA. 
1 d :0, 100 obm, c:a 8 H vid 180 mA. 
4 rörhilUare, 5-poliga. 
1 blockkondensator, 4 mfd, 1.500 V (C,.). 
1 d :0, 2 mfd, 1.GOO V ~ (C,,). 
2 d :0, 2 mfd, 700 V = (C", C'1). 
2 d :0, 1 mfd, 700 V - (C.. C"J. 

6 d :0, 1 mfd, 500 V ~ (C" C., C" Cn, C,., C,.). 

2 d :0, 100 cm, 1.000 V = (6", C".) . 
1 d :0, 500 cm, 1.000 V ~ (C,\). 
1 d :0, 1.000 cm, 1.500 V = (C,). 
1 d :0, 5.000 cm, 1.500 V · (C,) . 
1 motstånd, 300 ohm, 0,5 watt. 
2 d :0, 500 obm, 0,5 watt. 
1 d :0, 700 obm, 1 watt (R,o). 
1 d :0, 680 ohm, 30 watt (R,.). 
3 d :0, 10.000 obm, 0,5 watt. 
1 tl :0, 50,000 ohm, 0,1 watt (R,,). 
2 d :0, 50.000 obm, 0,5 watt. 
1 d :0, 100.000 ohm, 0,1 watt (R,.). 
2 d :0, 100.000 ohm, 0,5 watt. 
1 d :0, 0,25 megohm, 0,1 watt. 
1 HF-drosseI (för 200-2.000 m våg!.). 
1 basplatta, 460 X260X10 mm. 
2 trälister, 2GOX70X20 mm. 
1 panel, 460X240X5 mm (bakelit ). 
1 kontaktlist, 460X80X5 mm (bakelit). 
Div. kopplingstrlld, systoflex, sk ru v etc. 

mfd i serie på vardera sidan, detta för att helt skilja 
högtalaren från nätet. 

Praktis1ca anvisningar. 1Uottagarens injustering_ 

Chassiet är gjort av kryssfaner och består aven 
basplatta med tvenne tvärstycken vid ändarna. 
Fasta kondensatorer och motstånd äro monterade 
under basplattan. Delarnas placering framgår tyd
ligt av monteringsplaner och fotografier. De båda 
differentialkondensatorerna för volymkontroll och 
återkoppling måste ha isolerade axlar. Metallbekläd
naden kring skalfönstret får ej stå i ledande förbin
delse med gangkondensatorns metallchassi, vilket se
nare är förbundet med nätets minuspol. Om avstäm
ningsaxeln ej är isolerad, måste ratten fästas säkert 

(Forts. J sid. 288) 
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Fig. 5. Mottagaren sedd underifrån. De små bl,ocl,kondensa
torerna och motstånden hänga i kopplings.trådanw. 
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lJ'ig. 1. Typis kt 
cxponentialrör. D rt
ta ha'r l iksom det 
val1Uga sk.ärmgal
lerröret anod7w11r 
takten i toppen och 
är helt metallise
rat för möjliggö
rande av full sta
bilitet vid stor för

stärkningsgrad. 

V id utlandsmottagning är det ganska irri
, terande med den ständiga variation i ljnd

, : styrka, benämnd fading (uttalas »fäj
: ! ding»), som förekommer på avlägsna sta-
t~oner. Man kan ej tänka sig att få sitta i lugn och 
ro och höra på programmet, utan ideligen måste man 
upp och vrida på volymkontrollen. Det vore ju onek
ligen ganska skönt att ha en anordning i mottaga
ren, som automatiskt reglerade förstärkningen allt 
efter de inkommande signalernas styrka. 

Först som sist måste framhållas, att den automa
tiska volymkontrollen eller fadingkompensatorn har 
en betydande nackdel. Denna består däruti, att det 
blir en i styrka varierande bakgrund av störningar, 
som man ej kan komma ifrån. Frågan är nu vilket 
som är minst irriterande, en varierande signalstyrka 
och konstant störningsnivå eller en konstant signal
styrka och varierande störningsnivå. Den saken ha 
åtminstone engelsmännen ännu ej kommit på det 
klara med, under det amerikawuna länge haft fading
kompensator i sina större mottagartyper. I Tyskland 
ha nu på Berlin-utställningen de första mottagarna 
med fadingkompensator framkommit. 

Hur mottagarens känsUghet reglems. 

Vid enklare distansmottagare är känsligheten så 
ringa, att det endast är möjligt att höra en långt 
avlägsen sändare, då signalerna från denna äro som 
allra starkast. Vid fading försvinner alltså stationen 
helt enkelt, och man har bara att vänta, tills den 
kommer tillbaka. Vill man upphäva fadingen, måste 
man tillsätta ett eller två stegs förstärkning på hög
frekvenssidan och laga så, att den tillgängliga för
stärkningen blott delvis utnyttjas, då signalerna ha 
full styrka. 

Vid användning av exponentinlrör slisom högfl'ekvensför
stärlmre finnes möjlighet att anordna en automatisk volym
kontroll eller fadinglwmpellsator, vilken förhöjer nöjet av 

utIandsmottagningen. 

Det gäller alltså att finna en tillfredsställamle 
metod för reglering av förstärkningsgraden på hög
frekvenssidan. En sådan ha vi fått i och med expo
nentialrörets tillkomst, i det vi kunna variera brant
heten och därmed förstärkningen på enkelt sätt, utan 
att några olägenheter uppkomm~ därigenom. Vi hän
visa den intresserade till specialartikeln om expo
nentialröret i föregående nummer. 

I fig. 2 visas till vänster anodströms-gallerspän
ningskurvan för ett vanligt skärmgallerrör. Vi se, 
huru förstärkningen ä ven här kan varieras genom en 
reglering av den negativa gallerspänningen. Exem
pelvis erhålles "id gallerspänningen Vg1 (i figuren 
står U i st. för V) fem gånger så starka signaler i 
anodkretsen som vid gallerspänningen Vg2. Emeller
tid faller signalen i senare fallet på den starkt böjda 
nedre delen av rörkurvan, vilket har till följd distor
tion och korsrnodulering. I fig. 3 visas till vänster 
dels samma kurva för ett "anligt skärmgallerrör 
(kurvan a), dels kurvan för ett exponentialrör (kur
van b). 

Fi{/. il. T'il! väns ter anodströms-gallerspänningskurva för van
Hot s7cår'1nganer·rÖr. Stor negaUv galler spänning ger liten 
förstärkning och tvärt om.. Till höger r eglering av förstärk
ningen geno'm användning av 7,;U1'vans övre krökning. Denna 

senare nwtod saknar dock praktisk betydelse. 
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Fig. 3. T·ill vänster anolZ8.trÖms-gaUerspänningskur
VOI- för vanligt slcärmgallerrör (a) och e:lJponential-
l'ör (b). T i ll höger visas anodU,krik:tnillgens prin

c-ip. im är anodströmmens medelvärde. 

Fadingko1'll,p'ensat01'11r8 princip. 
Det hela skall nu fungera på det sättet, att den 

negativa gallerspänningen på högfrekvensröl'en ökar, 
då signalstyrkan stiger. Vid riktig injustering kom· 
mer då förstärkningen att anpassas efter signalstyr· 
kan på sådant sätt, att ljudstyrkan förblir konstaLt, 
oberoende av signalstyrkans variationer. Dil regle
ringen sker på högfrekvenssidan, kommer ingångs
spänningen på detektorn likaledes att vara konstant, 

Fig. 4. Tin vänster visas hur den 
med signalstyrkan varierande Hk
spännin,qen åstadkomjm es del.~ vid 
en anorUik'riktande. dels vid en gal
lerlikriktande detektor. Till höger 
visas hur samJma anordning utnytt
jas i praktiken. Rören äro indi.1'e/ä 

uppvärmda. 

varför ingen risk föreligger för överbelastning av 
denna. 

För att den högfrekventa signalspänningen skall 
kunna åstadkomma en förändring av vilospänningen 
pil gallret, måste den först likriktas. Dessutom är 
en viss förstärkning erforderlig, vilken antingen kan 
ske före likriktningen eller efter densamma (i en 
likströmsförstärkare ). Mest praktiskt är det natur· 

ligtvis att begagna sig av likriktningen i detektorn, 
men ofta användes ett separat likriktarrör för fading· 
kompenseringen. 

Till vänster i fig. 4 visas den principiella anordnin
gen av dels en detektor med anodlikriktning, dels 
en med gallerlikriktning. Eh är den inkommande 
högfrekventa signalspänningen. Då denna ökar, ökar 
även anodströmmen hos den anodlikriktande detek
torn, men sjunker hos den gallerlikriktande. Vi bort

se här helt från den pil anodlikströmmen överlagrade 
lågfrekventa växelströmmen, ty denna inverkar ej 
på anodlikströmmens medelvärde, om allt är som 
det skall vara. Det är således anodströmmens me
delvärde, som ökar resp. minskar. 

Det motstånd i anodkretsen, som i resp. figurer 
saknar beteckning, är det vanliga anodmotstånd8t, 
ev. primären till lågfrekvenstransformatorn i detek

(Fort., i sid, 288) 

F -ig. 5. Ti.ll vänster en anordning med ett extra 
likströrnsförstärkarrör (II). Mellan rören I och 
III finnas flera högfrekvensrÖ1', som ej äro lIt
r -itade. T-il! höger en anordning med ett s. k. 
magnetro'nrör såsom likströmsfÖrstär/;;arrÖr. 
Dessa extra rör benämnas ofta fadingrör, dd de 
endast ha m.ed fadingkompe1tseringen att göra. 
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E
n amatör stär gäng efter annan inför upp
giften att ta reda pli felet i en krånglande 
mottagare_ Många amatörer känna sig helt 
främmande inför denna uppgift, om de ej i 

förväg veta, var felet är att söka. Emellertid är det 
möjligt i de flesta fall att finna felet, blott man ej 
söker på måfå utan följer någon viss metod. Detta 
gäller naturligtvis en mottagare, som tidigare funge
rat oklanderligt. 

Det är ej meningen att i det följande lämna be
skrivning pä en universalmetod för felsökning, utan 
endast att visa det principiella tillvägagångssättet, 
illustr€lrat med en del exempel. 

Till att börja med kan det vara ide att undersöka 
huruvida det finns någon ström på mottagaren, d. v. 
s. pä rörens glödträdar och anoder. Finnes möjlighet 
Rtt dessförinnan prova rören, dels för eventuellt av
brott i glödtråden, dels beträffande emissionen, bör 
man naturligtvi.<; göra detta. Men vanligen har man 
ej någon rörprovare till hands. 

Vid batteri- och växelströmsmottagare kan man 
prova med ett äldre rör med lysande glödtråd, huru
vida det finns glödspänning pä rörhållarna. En liten 
provlampa kan iordningställas aven ficklampsglöd
lampa, som monteras i en rörsockel från ett utbränt 
rör och inkopplas mellan glödtrMsbenen på denna. 
Lampan bör vara avsedd för 0,25 amp., varvid den 
även kan användas för provning av glödströmkret
ben i likströmsmottagare. Härvid urtagas alla rören, 
och provlampan isättes i tur och ordning i rörhål
larna. De övriga rörhållarnas glödtrlidskontakter 
kortslutas. Det räcker ej att prova i en enda av hål
larna, då det kan finnas flera glödströmkretsar i 
mottagaren. (Mottagare med 20-voltsrör kunna: ej 
provas pädetta sätt.) 

Så var det anodspänningen. Vid en batterimotta

gare bör man alltid mäta anodbatteriets spänning 
med en s. k. radiovoltmeter eller liknande instru
ment. Har man ej tillgäng till ett dylikt, kan man 
med den ovan beskrivna provlampan prova anodbat
teriet steg för steg. Skulle nligot av »stegen» vara 
däligt, så att lampan endast glöder (vid »steg» om 
4,5 volt), bör detta kortslutas. 

l-iven vid en nätmottagare kan man naturligtvis 
mäta anodspänningen, men här erfordras en voltme
ter för 200 å 250 volt. Försöker man mäta direkt på 
rörens anoder, skall man finna, att mätaren visar 
mycket liten spänning i vissa fall, nämligen dä större 
motstånd finnas i anodkretsen. Men gör voltmetern 
bara utslag, sä är det i alla fall spänning pä anoden. 

En skarp klick i 
I·en, då kontakten 
nt, anger att 

är i ordning. 

Dåliga kcmtakter 
ltpptäckas på 

haglala
tages 

slutsteget 

kunna 
detta sätt 

golvet. 

JIikTofoni ho, - men akta 8d att ej rö-
sas genom en1·en falla i 

jing1·et m 
ballon 
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~tand' batt,dmottaga" är ,anli 
gen, att anodbatteriet är för gammalt. Detta botas 
alltså genom anskaffande av ett nytt batteri. 

Är högtalaren direkt inkopplad i slutrörets anod
krets, kan det senare provas genom att man tar ut 
och åter sätter in högtalarens ena stickkontakt. Hö
ras härvid skarpa klickar i högtalaren, är allt som 
det skall vara. Utebli klickarna, har antingen slut
röret förlorat sin emission (svaga klickar ange dålig 
emission), eller också har röret ingen anodspänning. 
Det kan även tänkas, att högtalaren är trasig. An
slutas kontakterna till ackumulatorn eller till ett 
ficklampsbatteri, skola klickar höras i högtalaren, 
eljest finns det troligen avbrott i sladdarna_ 

En mottagare kan provas steg för steg genom att 
en hörtelefon anslutes i tur och ordning till de skilda 
rörens anodkretsar, med början vid detektorröret. Är 

påvi
1 med 
s-

Tjut i högtalal"en, då de
teletorrörets gallerkorlr 

takt beröres, tyder på att 
allt ä1" som det skall va·ra. 

j)fed en hörtelefon och 
ett /'i cklampsbatte1'i kan 
man prova blockkonden
satorer, lågfrekvenslrans

forrnatorer et.o. 

det fråga om en mottagare med högfrekvensförstärk
uing anslutes härvid allra först antennen genom en 
liten blockkondensator (50 a 100 cm) till »övre» än
den a v detektorns gallerspole. 

Kan man med antennen ansluten till detektol"lls 
gallerkrets och hörtelefonen inkopplad i detektorns 
anodkrets (parallellt med primären på lågfrekvens
transformatorn eller anodmotståndet) efter avstäm
ning höra lokalsändaren klart och kraftigt, är de
tektorsteget tydligen utan fel. 

Flyttas nu hörtelefonen till nästa rörs anodkre1s, 
och inget ljud här erhålles i densamma, är detta steg 
givetvis felaktigt, eftersom det ej släpper igenom 
signalerna från detektorn. Genom att ansluta telefo
nen över sekundären till transformatorn i detektorns 
anodkrets kan man konstatera, huruvida felet ligger 
i själva transformatorn eller ej. 

Har man hunnit så långt, att »ljudet» når ända 
fram till högtalaren, är mottagaren klar. Emellertid 
kan det ju även vara fel på högfrekvenssidan, och 
härvid får man prova steg för steg på samma sätt, 
i det man flyttar antennen från detektorns galler
krets, där det hela fungerar, till det föregående hög
frekvensrörets gallerkrets o. s. v. Är mottagaren en
rattsavstämd, måste antennen anslutas via en mycket 
liten kondensator (något tiotal cm), eljest kommer 
kretsens avstämning att ändras allt för mycket. 

Lågfrekvenstransformatorer, drosslar, motstånd, 
blockkondensatorer etc. kunna provas med hörtelefo
nen, om denna seriekopplas med ett ficklampsbatteri. 
Detta illustreras aven av bilderna. Då de fria ändar
na anslutas till var sin av de två kontakterna på en 
kondensator, skall ett klick höras i telefonen. Tagas 
ändarna bort några sekunder och därpå åter anslu
tas, skall intet nytt klick höras, ty i så fall är isola
tionen dålig. 
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••
NA AGGREGA 

E
n enkel anodspänllingsapparat för både 
växelström och likström, som är tillräck
ligt kraftig för att mata en mottagare 
med upp till fyra rör, var beskriven i Po

pulär R.adio nr 1, 1932. Har man växelströmsnät och 
vill använda en elektrodynamisk högtalare, blir man 
tvungen att anskaffa en särskild likriktare till denna, 
då ju en anodspänningsapparat blott lämnar anod
ström till mottagarrören. Vi skola här visa, hur man 
genom att använda en kraftigare nättransformator 
och d:o likI'iktarrör i anodspänningsapparaten kan 
få denna att lämna ström ä ven till den elektrodyna
miska högtalarens fältmagnet. 

SpecieZZct högtalartyper. 

Vi ha här två metoder att välja på. Antingen kun
na vi inkoppla fältmagneten tvärs över likriktarrö
rets reservoarkondensator, såsom visas till höger i 
fig. 1 (C3 ), eller också kunna vi lägga in fältmagne
ten såsom sildrossel, så att den genomflytes och mag
netiseras av den totala anodströmmen till mottaga
ren, vilket visas till vänster i samma figur (Dr). Ty
värr ha vi ännu ej på den svenska marknaden någon 
lämplig högtalartyp för det sista kopplingssättet, d. 
v. s. en som behöver mycket ringa ström och även 
ringa spänning, varför ett extra belastningsmotstånd 
R.l lagts in för att skenbart öka mottagarens anod
strömsförbruknillg, d. v. s. öka strömmen genom hög
talarens fältmagnet. 

Vi skola här gå igenom den vanliga anordningen 
(schemat till höger i fig. 1). Nättransformatorn är 

FOR VAXELSTROM 


Hur man samtidigt tar ut ström 
till mottagaren och till den elek. 
trodynamiska högtalarens fält. 
magnet från 'Växelströmsnätet. 

som vanligt på primärsidan försedd med flera uttag 
för olika nätspänningar. På sekundärsidan ha vi en 
högspänningslindning SI på 2X300 volt och 75 mA, 
en glödströmslindning S2 för likriktarröret på 4 volt 
och 1 amp. samt en glödströmslindning S3 för mot
tagarrören (indirekt uppvärmda) på 4 volt och 5 
amp. De två kondensatorerna Cl och C2 på 0,1 mfd 
äro avsedda att förebygga s. k. moduleringsbrum. 
C3 är reservoarkondensatorn, över vilken den likrik
tade strömmen uttages, dels direkt till högtalarens 
fältmagnet F, dels via silkretsen Dr-C4 till mot
tagarrörens anoder. Denna silning räcker till för 
slutröret, men till de övriga rören måste anodström
men silas ytterligare. Detta är även antytt i schemat 
genom silkretsarna R.3-C6 och R.4-C5• Beträffande 
dessa extra silkretsars lämpliga anordning hänvisas 
till den ovannämnda artikeln i januarinumret, där 
denna sak utförligt avhandlades. 

Ohms lag. 

Till aggregatet användes ett likriktarrör med max. 
anodspänning 2X300 volt och max. likriktad ström 
75 mA, detta då den elektrodynamiska högtalaren 
är av den nya och för detta kopplingssätt särskilt 
lämpliga typen för hög spänning men med ytterst 
ringa strömförbrukning. 

Vid beräkningar av dylika aggregat kommer Ohms 
lag till amändning i mycket stor utsträckning. Den
na formuleras sålunda: 

V = I X R, 

där V är spänningen över ett visst motstånd, mätt 
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i volt, I strömstyrkan genom samma motstånd, mätt 
i a mpere (1 amp. = 1.000 mA), och R slutligen vär
det på själva motståndet i ohm. Uttrycket ovan kan 
även skrivas på två andra sätt: 

v V 
I = R eller R = I' 

beroende på om man vill beräkna spänningen V, 
strömstyrkan I eller motstån det R. Vi skola nedan 
komma till en del tillämpningar av denna lag. 

Vi antaga, att högtalarens fältmagnet drager en 
ström av blott ] 8 mA vid 260 volt (sådana högta
lare finnas verkligen) och att mottagarens totala 
al10dström uppgår till 30 mA vid 250 volt. Likrik
t arröret skall då avgiva en ström av 18 +30 = c:a 
50 mA vid en spänning av 260 volt över reservoar
kondensatorn 0 3• Till saken hör, att drosseln Dr an
tagits ha ett motstånd av 300 ohm, varför spännings
fallet över densamma blir V = IXR = 3°hoooX300 
= 9 volt. Detta ger alltså en erforderlig spänning 
före drosseln (över C3 ) av c:a 260 volt. 

Reservoarkondensatorns inverkan. 

Nu förhåller det sig så, att storleken av reservoar
kondensatorn Cö har en rätt avsevärd inverkan på 
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hur stor spänningen blir vid en viss belastning. Ju 
större 03 är, desto större blir spänningen. Emellertid 
bör 0 3 i vanliga fall ej vara större än 4 mfd, ty detta 
är ej bra för likriktarröret. Däremot får den gärna 
vara mindre. 

För att kunna bestämma spänningen över Ca måste 
man ha tillgång till en belastningskurva för lik
riktarröret. En dylik anger, hur stor spänningen är 
över Cs vid 2 X 300 volt på likriktarrörets anoder 
och 4 mfd såsom värde på C3, allt under det man 
varierar belastningen på likriktaren, d. v. s. tar ut 
olika stark ström till mottagaren och högtalarens 
fältmagnet. 

Gå vi in på denna belastningskurva, finna vi, att 
spänningen över Ca i föreliggande fall är c:a 310 
volt. Detta är för mycket, eftersom vi blott skulle 
ha 260 volt, och vi måste ta bort hela 50 volt på ett 
eller annat sätt. Detta kunna vi göra genom att 
etter C3 inlänka ett motstånd på R = V:I = 50: 
GO /1000 = 1.000 ohm. F-rån likriktarrörets glödtråd 
komma vi sålunda först till C3• Därefter går ström
men genom motståndet på 1.000 ohm och grenar sig 
efter detta motstånd dels till drosseln och dels till 
fältmagneten. (Ej visat i schemat.) 

Det är även nödvändigt att kunna räkna ut, hur 
stor effekt som förbrukas i ett visst motstånd, efter
som motstånden måste väljas allt »kraftigare», ju 
större denna effekt är. Härför gäller uttrycket: 

Effekten = VXI !watt, 
där V är spänningen (spänningsfallet) över mot
ståndet i volt och I strömstyrkan genom detsamma 
i amp. Motståndet å 1.000 ohm måste sålunda tåla 
en belastning (effektförbrukning) av 50 X GO hooo 
= 2,5 watt. Detta är den ständ'iga belastningen, var
för man bör välja ett motstånd för 3 a 5 watt, för 
så vitt man ej är säker på, att den uppgivna watt
siffran gäller för kontinuerlig belastning. 

Känner man ej från början spänningen över ett 
(Eoets. ii sid. 256) 

P·ig. 1. Principschema 
tUl lik/riktare rned pa

"all ellmatad fältmag
net (till hö.lJer) och 8e
riematad fältrnagnet 
(Ull 'Vänster). Fält
n~agneten tjänstgör 'i 
senal'e faUet såsom sU
drossel (Dr). Ovan en 
prakt'isk utföringsform 
a'V ett nätaggl'egat av 
den förstnärnnda . ty

pen. 
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• 
on~ A 


F'ig. 1. Ett högt hus har en viss skär
mande inverkan på en radioantenn. 

F'ig. 2. Vid kortare våglängder är 
skärmverkan starkare. Pilen anger vd

gornas tortplantning81'iktning. 

F'ig. 3. Den ena antennen kan i vi8sa 
tall ta b01·t energi tör den andra. 

Mottagningsförhållanden. Störningar. 

H 
r man tillfälle att avlyssna rundradio 

på flera olika platser, kan man ej und
gå att lägga märke till, hur resultatet 
varierar från plats till plats. I synnerhet 

gäller detta utlandsmottagnin
gen. Man är ofta benägen att skju
ta skulden på mottagaren, när 
man endast får in några fä sta
tioner, men undersöker man sa
ken närmare, skall man snart fin
na, att det är de lokala mottag
ningsförhållandena, som äro så 
olika på olika platser. Det räcker 
ej att ha en god mottagare, man 
måste även se till, att de yttre 
förhållandena äro gynnsamma. 

Nu menar man nog i allmänhet 
mottagningsförhållanden något, som man själv kan 
göra mycket litet åt. Goda mottagningsförhållanden 
äro alltså frihet från lokala störningar och stor sig
nalstyrka från de utländska stationerna. Emellertid 
äro dessa båda saker rätt mycket beroende av, hur 
antennen anordnas. M.:'ln kan sålunda förbättra mot
tagningsförhållandena genom att anordna antennen 
på sådant sätt, att den tar in stor signalenergi men 
samtidigt minsta möjliga störningsenergi från de 
lokala störningskällorna. Lyckligtvis stå dessa två 
goda egenskaper hos antennen icke i motsättnings· 
förhållande till varandra, under förutsättning att 
det gäller en utomhusantenn. 

Skä1<tnverkan på antennen. 

Radiovågorna förmå som bekant genomtränga fö-

En höut och tritt uppsatt 
utomhusantenn 8parar ofta in 
ett hö[!freklven8rör och ger rela-
tivt störninU8fri mottagning. 
ErtorderIiu selektivitet uppnås 
genom ökat anta-l 8tärnkretsar. 
Vdgtällan gör mottagaren selek
Uv endast med aV8eende pd 
8törningar trån lokal8ändaren. 
Bandtiltret medtör en verklig 
selektiv-itetsökning 8åsom ersät
tare tö1' den enkla stämkretsen. 

med begreppet 

Förbättring av mottagarens selektivitet. 

remål av isolerande material. Detta se vi bl. a. där
av, att det ä r möjligt att mottaga dem på en inom
husantenn. Emellertid utöva hus, träd o. dyl. ofta 
en viss skärmverkan på antennen, så att de mottag

främmande antenn, såsom visas i fig. 3. Beträffande 
den ömsesidiga inverkan mellan antennerna beror 
mycket på, huruvida den främmande antennen är 
fri, jordad eller avstämd till samma våglängd som 
vår egen antenn. 

Detta förklarar den ganska kraftiga variation i 
ljudstyrka, som ofta förekommer, utan att något 
ändras på den egna mottagaren. (Vi bortse här från 
den naturliga fadingen.) 

Även främmande ledningar, såsom starkströms
och telefonledningar, kunna skärma antennen, var
för denna bör förläggas på största möjliga avstånd 
från dylika ledningar. 

Lokala störningar. 

Också för undvikande a\' störningar från dylika 
ledningar bör antennen avlägsnas så långt som möj

na signalerna bli svagare, om an
tennen befinner sig i närheten av 
dylika föremål, än om den pla
ceras fritt. I figurerna 1 och 2 
illustreras denna skärmverkan, 
som är obetydlig vid långa våg
längder men mycket kraftig vid 
korta våglängder. Pilen anger ra
diovågornas fortplantningsrikt
ning. 

En viss skärmverkan kan även 
utövas aven i närheten befintlig 
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Fig. 4. Den r eflekterade v tlgen från Fig. 5. Antennen bör uppsättas vinkel Fig. 6. Hur atnwsfäT'is ka störningar 
sändaren når längre än markvågen, rätt mot starkströmsledningarna för kunna fortpla,nta sig utefter kraftled
vilken senare hast'igt försvagas . S sän- undvikande av störningar från dessa. ningarna oeh nå en avlägsen tlwt

dare, ]y[ mottagare. 

ligt från desamma. Den skall vidare anbringas i så
dan riktning, att den kommer om möjligt i rät vin
kel mot ledningarna. Detta illustreras i fig. 5. Av 
fig. 6 se vi, huru även avlägsna störningar kunna 
fortplanta sig längs kraftledningar och på så sätt 
komma in i mottagaren, om antennen ej är förstån
digt placerad. 

Störningar från elektriska motorer och apparater 
gå ofta ut på nätet och komma via kapaciteten mel
lan nätet och antennen in på den senare. Detta 
illustreras av fig. 7. L är belysningsnätet, från vil
ket motorn får sin ström. A är antennen och NI mot
tagaren. Ju större kapaciteten är mellan antennen 
och belysningsledningarna i väggen, desto kraftigare 
bliva störningarna. Därför är en vanlig inomhusan
tenn mycket olämplig ur störningssynpunkt. Den tar 
vidare upp mycket ringa signalenergi, varför den 
även är olämplig ur mottagningssynpunkt, om det 
är fråga om en enklare mottagare. Det bästa är en 
högt och fritt uppsatt utomhusantenn, av vilken ~å 
kort bit av nedledningen som möjligt skall befinna 
sig inomhus. Denna antenn får ringa kapacitet till 
ledningarna i huset, varför den tar upp mycket min
dre av störningarna än inomhusantennen. 

Tyvärr ha blott ett fåtal av lyssnarna möjlighet 
att uppsätta en utomhusantenn. De övriga måste 
nöja sig med en inomhusantenn av ett eller annat 
slag. Detta gör. att resultatet blir litet klent. Man 
kan ej alltid kompensera inomhusantennens dåliga 

tagare. 

effektivitet genom att använda en högkänslig mot
tagare, emedan störningarna öka i styrka samtidigt 
med signalerna. En ramantenn, vars mittuttag är 
jordat och som således blott påverkas av det magne
tiska fältet hos radiovågen, erbjuder en lösning till 
störningsproblemet. Denna ramantenn är relativt 
okänslig för störningarna, men eftersom dess effek
tivitet iiI' synnerligen liten, fordras en känslig mot
tagare. Den som har lust kan ju prova anordningen, 
som beskrives utförligare på annat ställe i detta 
nummer. 

I fig. 8 visas, huru störningarna från nätet N 
komma in på' en nätmottagare. B är mottagarens 
nätsladd. Nu är att märka, att det vanligen ej går 
att ta bort dessa störningar genom att insätta ett 
störningsfilter mellan nätet och mottagaren, ty stör
ningarna påverka antennen via kapaciteten mellan 
denna och belysningsnätet. Ett störningsfilter (för 
högfrekvens) mellan nätet och mottagaren kan möj
ligen ta bort en liten del av störningarna. Är anten
nen så anordnad, att den tar upp störningar i mycket 
ringa grad, kan dock störningsskyddet göra större 
nytta. 

Mottagarens selektivitet. 

I fig. 10 visas schematiskt, huru mottagaren förh lU
ler sig till radiovågorna från fyra sändarstationer 
SI, S2, S3 och S{, vilka allesamman arbeta med olika 
våglängder. M är mottagaren. De på mottagaren in-

Fig . 7. Hur störningar från elekt1'iska Fig. 8. Vid nätmottagare kunna en del Fir/ . 9. Vrides återkoppUnggratten T 
a,pllarater på kapaeitiv väg överföras störningar kom1'l't.a in genom nätslad för långt, kommer mottagaren att 

från nätet till mottagarantenne n. den, m en det 1'I't.6sta kommer vanligen alstra störningar i grannarnas appa
genom antennen. rater r»kanariefågla,r»). 
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Fig. 10. Mottagaren särskUjer genom 
a.vstämningen den önskade stationens 
(S2) signalel' frtin övriga staNoner 
(S,). Stationerna S, och St ligga allt
tör näTa i våglängd för att kunna ute

stängas. 

Fig. 11. Vtigfällan mö.iliggör utestän
gandet aven kraftig lokalsändare. Här 
visas ett pal' olika uttöring.~forme r. 

kommande högfrekventa svängningarna anges av si
nuskurvorna (se föreg. lektioner) på linjerna (tids
axlar) till sändarstationerna. Våglängden är allt 
mindre, ju tätare svängningarna ligga. Signalstyr
kan anges av amplituden. 

Vi antaga, att mottagaren är avstämd till sända
rens S2 våglängd. De från denna sändare inkomman
de signalerna äro därför synnerligen kraftiga (stor 
amplitud). Sändarens S4 våglängd avviker något från 
den förra våglängden, och signalerna från S4 äro även 
svagare. Detta gäller även om sändaren S3. Sändaren 
SI slutligen har en våglängd, som rätt mycket avvi
ker från de övriga stationernas, och signalerna från 
SI äro även synnerligen svaga. 

Nu är signalstyrkan i mottagaren naturligtvis även 
beroende av, hur pass kraftiga sändarstationerna 
äro eller rättare sagt huru starka deras signaler äro 
på mottagningsplatsen. Detta sista benämnes fält 
styrka och mätes i millivolt (1/ 1.000 volt) per meter 
effektivantennhöjd (mV/ meter). Är fältstyrkan fril n 
en viss station mycket stor (t. ex. från lokalsända
ren), kan denna station således störa mottagningen 
från en annan svagare station, trots att den senares 
våglängd avvikel" ganska avsevärt från den förras. 
Detta under förutsättning att mottagaren är av enk 
lare typ. 

'Vågfä.lla eller bandjilter. 

Just då det gäller att komma ifrån en enda dylik 
kraftig, störande station, är vågfällan till nytta. I 
fig. 11 visas ett par olika utföringsformer. Till vän
ster ha vi en vågfälla av allra enk
laste slag, bestående aven spole L 
och en kondensator C. M är mot
tagaren. Till höger är vågfällan ut
rustad med en särskild liten pri 
märspole L1, induktivt kopplad till 
L och inlänkad i antennen. 

Vågfällan avstämmes till den stö
rande stationens våglängd, varvid 

Gäller det i stället att genomgående öka motta
garens selektivitet, får man lov att öka antalet av
stämningskretsar i densamma. Detta kan vid en 
färdig mottagarE: ske därigenom, att man ersätt~r 

den första enkla stämkretsen med ett bandfilter, 
som består av två till varandra kopplade stämkret
sar. Ett dylikt bandfilter, dock av något ovanlig 
typ, visas i fig. 12. 

Ett bandfilter ökar ej blott en mottagares selekti
vitet, det höjer även ljudkvaliteten. Detta förklaI:as 
därigenom, att handfiltret släpper igenom även de 
högre tonfrekvenserna i moduleringen, vilka frekven
ser måste vara med, om ljudkvaliteten skall bli först 
klassig. Den enkla avstämda kretsen däremot under
trycker dessa högre frekven ser. Genom en lämpligt 
avvägd tonkorrektion på lågfrekvenssidan kan man 
dock åter förstärka upp dessa, så att den rätta pro
portionen mellan höga och låga frekvenser ernås. 

Tonkor-rektion. 

Tonkorrektionen, som beskrevs i samband med mot
tagarkonstI'uktionen »Autotone» och även tillämpats 
vid den i detta nummer beskrivna distansmottagaren, 
börjar nu vinna insteg i de kommersiella mottagarna. 
Det är tydligt, att man vinner en hel del genom detta, 
och snart torde llet ej finnas någon kommersiell mot
tagare av rang, vid vilken ej tonkorrektionen tilläm
pats i en eller annan form. 

Tonkorrektionen medför i och för sig ingen för
bättring av mottagarens selektivitet, utan detta 
åstadkommes genom att man gör stämkretsarna för

lustfriare och eventuellt använder 
flera dylika kretsar. Men tonkorrek
tionen gör, att man kan driva upp 
selektiviteten på detta sätt, utan att 
ljudkvaliteten blir lidande därpå. 
Samma sak ernås med ett bandfilter 
- i stort sett. Ofta använder man 
en kombination av bandfilter och 
tonkorrektion i en och samma mot-F·iO. 12. Ett IJandfilter har två avstäm


signalerna från denna station för da kretsar med ö1ll.sesidig koppling. tagare, vilket har visat sig ge ett 

Här v 'isas en speCiell utföringsform


svinna eller avsevärt försvagas. mycket gott resultat.av ett dylikt filter. 
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vid 
HUI' man tar reda på om det är 
likström eller växelström på nätet 
och vilket som är plus och minus 

I 
allmänhet kan man utgå från, att strömarten 
på belysningsnätet är känd på den plats, där 
en mottagar- eller förstärkaranläggning skall 
installeras. En strömmätare finnes ju vanligen 

uppsatt på platsen, och på denna är då angivet, 
huruvida nätet för växelström eller likström och 
även hur stor nätspänningen är. Skulle tvivel vid ett 
eller annat tillfälle råda i fråga om strömarten, fin
nas en del enklv. metoder för bestämmande av den
na sak. 

Det allra enklaste är att inkoppla en glimlampa 
mellan nätets poler och därpå svänga lampan fram 
och tillbaka. Uppkommer härvid en homogen ljus
strimma, är det likström på nätet, men är strimman 
sammansatt av omväxlande lj usa och mörka partier, 
är det växelström. I senare fallet synes glimlampan 
flämta, så snart man r-ör den det minsta. 

Nu finns det en ännu enklare metod, nämligen att 

C"'D. sticka in ett finger i en 
----lz.5?. lamphållare och känna ef-l 

O Mörk Mörk ..,l.. 	 ter, vad det är för slags 
ström, men det kanske inte 
alla ha så stor lust att gö

Co ([31-+----,1 
ra. Vi rekommendera i stäl 

Ljus Ljus ........ 

let den metod med glimljus
lampa, som vi talat om här1- ovan.-7-Ljus Q rörk 

~I 

Fig. 1. Hu?" glimlewnpan reage
1'ar 'Uid anSlutning till växel


str&ms- 1·e8p. hkströmsnät. 

Mork LJ us -=$=- överst anslutning till den jor

dade pOlen på nätet. 

Li.kströmsnätet.q polaritet. 
Vid ett likströmsnät är alltid den ena polen posi

tiv och den andra negativ. Det kan ibland vara av 
allra största vikt att känna till, vilken som är plus 
och minus, t. ex. då man vill ladda en ackumulator 
från likströmsnätet genom att ansluta den till vägg
kontakten i serie med ett förkopplingsmotstånd. 

Vi kunna fortfarande använda vår glimlampa och 
behöva då endast veta, att den elektrod i lampan 
som lyser, står i. förbindelse med den negativa polen 
på nätet. Vi måste givetvis först taga reda på, vilken 
av elektroderna i lampan som är förenad med botten
kontakten på lampfattningen och vilken som är för
enad med den gängade hylsan. 

Ha vi ingen glimlampa till hands, kunna vi klara 
oss med ett glas vatten, i vilket ett par trådar från 
nätets poler nedföras, utan att dock få vidrör a var
andra. För säkerhets skull bör en 
vanlig glödlampa, avsedd för den 

Skyddshuvifrågavarande nätspänningen, in
kopplas i serie i den ena av slad

Glimlampa
darna. Nu blir det gasutveckling 
invid båda trådarna, men vid den 

- Metallringena blir gasutvecklingen livliga
re, och detta är minuspolen. I 
stället kan användas ett stycke 

Motständpolreagenspapper, som kan fås i 
elektriska affärer. Detta fuktas, 

(Forl •. ii .id. 288) 

F'ig. 2. En p1'aktisk spänningsp1·ovare. 
GlimllMnpan kan iakttagas .genom gla

set upptill på s.kyddshuven_ Metallspets 
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Knep vid klämskruvar. 

Ofta passa ej kontaktändarna på 
kablar och ledningar till klämskruvar
na, som de skola göra kontakt med. 

På bUden här ovan visas dels en kläm
skruv med hål, dels en av den mera 
vanliga typen. 

Skall man draga fast en ledning med 
kabelsko vid den förstnämnda kläm
skruven, kan man gänga på en mutter 
(S) på själva skruven. Denna skall då 
ta i klämskruvens överdel, innan själ
va skruven går i botten. 

Vid en klämskruv av den sistnämn
da typellJ kan det vara svårt att få fast 
t. ex. ändkontakterna på en hörtele
fonsladd. Här lmn man klara sig med 
en fyrkantig bricka (M) med hål i mit
ten för skruven, vars hörn böjas upp 
tätt intill klämskruvens övre del. Den
na bricka hindrar då den smala kon
taktpinnen att glida ut, då klämskru
ven d rages till. 

Sliydd för pentoder. 

Som bekant bör man ej bryta anod
kretsen vid en pentod utan att samti
digt ta bort spänningen från skärm
gallret, ty eljest kan pentoden förs tö
ras. I synnerhet då högtalaren är di
rekt inlänkad i anodkretsen, m i\. ste 
man ha uppmärksamheten riktad på 
denna sak. 

I figuren visas en anordning, där 
skärmgallerspänningen a u torna tisk t 
brytes, så snart högtalarens anslut
nings propp tages ut ur kontakthylsor
ua. (En dubbelpropp bör i detta fall 
användas, ej två enkla banankontak
ter.) Den ena hylsan är avsågad, så att 
stickproppen går rakt igenom och gör 

kontakt med fjädern f, till ·vilken pen
todens skärmgaller anslutes (vid i\:I). 
Vid B, anslutes plus anodspänning och 
vid B2 pentodens anod. 

Hylsorna ävensom den skruv, som 
fas thå ller fjädern, måste ,ara isolera
de på utsidan. 

Vid sådana pentoder, där skärmgall
ret skall ha mindre spänning än anod
en, måste ett motstånd inlänkas mel
lan fjädern f och skärmgallret samt 
en kondensator på 1 ii 2 mfd anslutas 
mellan själva skärmgallret och jord. 

Föryngring av pick-ups. 

En pick-up är ett mycket fint instru
ment, som man ej bör öppna eller ploc
ka sönder i onödan. Emellertid äro de 
flesta pick-ups försedda med gummi
packningar för lagring och dämpning 
av ankaret, och dessa packningar torka 
med tiden, varigenom pick-up' en förlo
rar sina goda egenskaper. Kan man ej 
själv lägga in nya packningar, då 
pick-up'en börjar bli dålig, bör man 
låta fabrikanten ombestyra saken. 

Vid en del pick-ups har ankaret be
nägenhet för att lägga sig fast mot en 
av magnetpolerna. Detta märker man 
på, att ankaret, med nålen som häv
stäng, blott är fritt rörligt åt den ena 
sidan. Vanligen kan man avhjälpa fe
let genom att justera skruvarna, som 
h å lla fast gummipackningen. Ankaret 
skall normalt befinna sig mitt emellan 
magnetpolerna och vara lika lättrör
ligt åt båda sidorna. Man bör ej med 
våld bända ut nålen (ankaret) så långt 
det går åt sidorna. 

För att den permanenta magneten 
skall bibehålla sin magnetism så länge 
som mÖjligt, bör pick-up'en skYddas 
för stötar. 

Högfrel<vensfilter för högtalaren. 

Ibland kan orsaken till instabilitet 
hos en mottagare med högfrekvensför
stärkning ligger däri, att den högfre

kventa strömmen ej är bortfiltrerad 
redan vid detektorn och därför kom
mer ut ! högtalarsladdarna. I figuren 
visas hur ett par högfrekvensdrosslar 
med litet ohmskt motstånd kunna in
länkas i högtalarledningarna för att 
stoppa högfrekvensen. Dessa böra in
kopplas närmast mottagarens utgångs
klämmor, över vilka dessutom anslu
tes en blockkondensator på ett eller an
nat tusental cm. Tages en större kon
densator, blir klangfärgen vanligen för 
mörk. 

Ibland kan man råda bot på installi
liteten helt enkelt genom att hälla hög
talaren med dess ledningar borta från 
mottagarens hÖgfrekvensände och an
tennens nedledning. 

Sladdmotstånd. 

I figuren här nedan visas en ny typ 
av fasta motstånd, som utgöres av elll 
bit asbestlindad motståndsträd, över
dragen med ett systofIexrör såsom iso
lation. Dessa motstånd' kan man för
korta genom att slå knut på dem, men 
knu t n bör ej dragas ät hårt. 

Dylika motständ kan man naturligt
vis själv tillverka, men man bör ej ut
sätta dem för tillnärmelsevis den be
lastning, som själva motständstrådE'n 
från bÖsjan är avsedd för. 



281 POPULÄR RADIO 

Vardefulla Ny.fjeler! 

Radiolahögtalaren 
Elektrodynamisk med permanentmagnet. 
Arbetar helt utan näts trömsanslutning och är 
därför synnerligen störningsfri. Vi ga rante ra 
utan överord ett res ultat li kvä rdigt med de 
bästa st rö mmatade högtalarnas . Fri bytes rätt. 

Chassie Kr_ 50:
Inbyggd i 	 elegant låda och med volym> 

regulator Kr. 85:-

SEIt\ 

Nät-Transformatorer 


Lågfrekvens

Transformatorer 


Drosslar 

för radio ~ 

i varje önskat utförande 

TUNGSRAM BARIUMRÖR 


Ater{å"rsäljare god rabatt. 

Hjalmar Löfquists El. A.::B. 
Birger Jarlsgatan 23 - Stockholm 7 

Telefon (växel) N. 32000 

AKTIEBOLAGET 

SVENSKA ELEKTROMAGNETER 
iMiL 

Telegramadr.: M ag neter - Telefon: 104 

Sator-rören 
äro byggda efter den högutvecklade 

radioteknikens nyaste principer. De till

verkas i en fabrik med världsrykte och 

aven arbetarstam med en högt upp

driven yrkesskicklighet. 

Har Ni Sator-rör i Eder apparat så 

vet Ni, att Ni får topp- prestation. 

Agenter och återförsäljare antagas. Begär prospektl 

AKTIEBOLAGET TRAKO 
REGERINGSGATAN 40, STOCKHOLM 

Generalrepresentant för Sverge 
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Radio
provare 

Skjutmotstånd, normalt 
utförande 

SkjutlUotstånd, med raft: 
manövrering, för montering 
bakom instrumenttavla 

El. MätinstrulUent 

INGENlURSFIRMAN 

SANDBLOM & STOHNE 
Smålandsgatan 38 . Stockholm 

Telefon N. 33960 (växel) 

Nu kan Ni få en 


ELEKTRODYNAMISK HOGTALARE 


till samma pris som en vanlig magnetisk högtalare. 

MAGN AVOX nya elektrodynamiska högtalare 


kostar utan kabinett endast 


Likström Dynamie n:o 144 ... . .... Kr. 50:
Växelström Dynamie n:o 144 B . . . . .. » 90:

Den elektrodynamiska högtalaren återger alla toner 

från den lägsta bas till den högsta diskant full, 


ständigt naturtroget. 

Engros från 

Elektriska A.-B. Eric Borgström 
MALMU 

Telefoner: 6921. 6926 I>. 6931 

AVSTÄMNINGSSCHEMA 
Pris 50 öre 

Skicka in för I ex. 50 öre + IS öre for portO (i frimär

ken). POrtO för 1-4 ex. IS öre, for t-ro ex. 25 öre. Vid 

rekvisition mot posrf6rskotc tillkommer posrfr.irskQ(tSavgift. 

EXPEDITIONEN A V 

POPULÄR RADIO, STOCKHOLM 
POSTFACK 450 

Nättransformatorer 
av svenskt fabrikat, rikligt dimen
sionerade och väl lindade, för fabri 
ker, amatörer och självbyggare. 

Aven specialtransformatorer för 
t. ex. amerikanska rör utföras. 

ERIC BERGQVIST - Motala 

TJERNELDS 
Precisionskondensatorer 

och skärmade spolar 
komma i marknaden den 1 oktober. 

Infordra offert och nilrmare upplysningar. 

TJERNELDS RADIO, Sveavägen 123, Stockholm. Tel. 82001 
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Engelskt radionytt 


I ett m- de senaste numren av »vYil'eless vVodd» 
berättas om en del nya växelströmsrör med under
bart fina data. Det gäller de a v Standard Telephones 
and Cables, Ltd, enligt en ny metod tillverkade 
»micromesh»-rören, vilka redan nu äro ute i mark
naden i England. 

;'\Iöjligheten att förbättra elektronrören genom att 
göra avstånden mellan elektroderna mindre har länge 
varit känd, men man har tidigare stött på svårig
heter, då man sökt att genomföra detta i praktiken. 
Dels har man ej kunnat få elektrodsystemet tillräck
ligt stabilt nr mekanisk synpunkt, dels har man ej 
knnnat undgå en alltför stark uppvärmning av gall
ret, vilket senare gel' upphov till galleremission. 
Denna kan helt ödelägga röret och får ej förekomma. 

Den nu framkomna lösningen till detta problem 
måste i all sin enkelhet i'l i:igas vara genialisk. ~fan 
har helt frångått det vanliga konstruktionssättet 
och infört ell ytterst stabil montering av de skilda 
elektroderna. Både anod och galler äro monterade 
på var sina två stadiga metalltrådar, som pli vanligt 
sätt äro fästa i glasfoten på ömse sidor om katoden. 
::\Ien ej nog därmed; elektroderna äro försedda med 
,-ar sin kraftig kylfläns, vilken även tjänar till att 
uppbära elektroden. Gallret utgöres sålunda huvud
sakligen aven avlång metallplatta (kylflänsen), och 
längs dennas ena kant sitta gallertrådarna fästa. 
Plattan är på längden försedd med ett par fina ka
mllel', som passa till de två metalltrådarna, som 
skola uppbära gallerelektroden. Själva gallret utgö
tes av ett stort alltal trådöglor, som äro svetsade fast 
dd kylflänsens kant. Då flänsen skjutes ned på de 
hå stödtrådarllu, komma galleröglorna i sin tur att 
åka ned över katoden oeh omge denna. 

Nya mottagarrör med en branthet av 13 mA/volt 

- Ram med mittuttag eliminerar störningar 

Anoden uppbäres på samma sätt a,- den andra kyl
flänsen. Denna är nämligen i kanten utlJildad till en 
låEg anodey linder, försedd med en längsgående slits, 
som släppe,' igenom gallerflänsen. 

Vid denna anordning blir kylningen av gallret så 
effektiv, att ej ett spår av galleremission kan märkas, 
trots att anoden blir svagt glödande. 

'fvå typer a ,- dessa rör finnas redan i marknaden. 
Den ena är ett cletektor- ener 
jande data: 

Inre motstånd 
Förstärkningsfaktor 
Branthet ............... 

uniyersalrör med föl

10.000 ohm. 
80. 

_.. .. . S mA/V. 

Dessa väl'den äro uppmätta ,-id Va = 100 volt, Vg 
= O volt, varför de någorlunda böra motsvara vad 
man kan uppnå i praktiken. Maximala anodförlusten 
är enligt uppgift VaXla = 200 X25/1.000 = 5 watt. 
Såsom kraftdetektor kan röret arbeta med 200 volt 
på anoden, vanid viloanodströmmen blir så hög som 
15 a 20 mA. Anod-galler-kapaciteten är ej större än 
5 micro-mfd. 

Den andra typen är ett slutrör med följ a nde data: 

Inre motstånd .......... .. 1.050 ohm. 

Förstärk ningsfaktor 12. 
Branthet ................. . 12,6 mA/V. 


Normala arbelsspänningar äro anodspänning 200 
volt och gallerspänning -11 volt, vilket ger en anod
ström av 40 mA. En distortionsfr'i utgångseffekt av 
1,5 a. 1,8 watt erhålles med en yttre anodbelastning 
av omkring 2.000 ohm. 

Störningscl-bminering genom "/'(1Anantenn. 

Samma nummer (5 augusti) innehåller en uppsats 
om ramantennen, vari påvisas att denna kan göras 
relativt okänslig för sådana elektriska störningar, 
som den vanliga öppna antennen av utomhus- eller 
inomhustyp tar emot lika obehindrat som radiovå
gorna. Särskilt i jämförelse med inomhus- eller 
l'umsantennen ställer sig ramen fördelaktig, emedan 
dylika antenner ta in en mycket stor proportion stör
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ningar i förhållande till signalstyrkan. Vidare äro 
ju dessa antenner ej så överlägsna ramantennen i 
fråga om effektivitet. 

För att de, som äro intresserade av saken, skola 
kunna göra åtminstone en del förberedande prov, 
skola vi här i korthet angiva, hur det hela arrange· 
ras. Ramen skall först och främst förses med ett 
mittuttag, d. v. s. man gör med en flyttbar klämma 
av något slag kontakt till ramlindningen ungefär 
mitt på denna. (Man får sedan prova ut bästa punk
ten, så att man verkligen får tag i den elektriska 
mittpunkten.) Denna punkt skall förenas med mot
tagarens jordkontakt. Ramlindningens ändar för
bindas med resp. stator och rotor på vridkondensa
torn och en av ändarna dessutom med första rörets 
styrgaller. 

En del försiktighetsmått måste vidtagas för att det 
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goda med mittuttaget ej skall gå förlorat. Sålunda 
skall ramens stämkondensator placeras i själva mot
tagaren och ej på ramantennen, som ibland förekom
mer. Mellan ramen och mottagaren blir det alltså tre 
ledningar, di rav två t ill resp. stator och rotor pi\. 
stämkondensatorn och en till jord. Dessa tre led
ningar böra ej ligga lösa hur som helst, utan fixeras 
inbördes, t. ex. genom att fästas längs ett band med 
ett par cm inbördes avstånd och med den jordade 
ledningen i mitten. 

Då ramen ej är lika effektiv som en vanlig antenn, 
måste man använda en känslig mottagare (minst ett 
HF-steg), och ramen bör ha stor yta för att samla 
upp så stor sigliaIenergi som möjligt (1 / 4 till 1 m', 
d. v. s. 50 till 100 cm sida, om ramen är fyrkantig). 

Meddelanden till redaktionen angående resultat av 
försök i denna riktning äro välkomna. 

IngcnU; rsfirntan Sandblom d: Stoll/ne, Stoc/eholm. De två 
nya radioprovarna, som omnämndes i föregäende nummer, 
ha vi undpr någon tid varit i tillfälle att prova i praktiken. 
Efter detta kunna vi säga, att ett dylikt instrument av 
ett eller annat Slag är absolut oumbärligt för den, som ofta 
mäste utföra underSÖkningar av radiomottagare, förstär
karanläggningar etc. För servicearbete på kommersiell 
basis kan det helt enkelt ej komma i fraga att stå och 
lossa kontakter eller klippa av ledningar inuti apparaterna 
för att komma åt att mäla t. ex. rörens anodström, då 
detta medför allt för stor tidsförlust för att servicearbetet 
skall bliva ekonomiskt lönande 

Då det i allmänhet blir fr~i'.;-a om att undersöka sådana 
mottagare, vilka tidigare fungerat okla nderligt, kan man 
vänta sig, att felet ligger i ett' utbränt rör, ett avbränt 
unodmotståncl el. dyl. Man bar därför blott att medelst 
adaptern koppla in radioprovar n i tur ocb ordning till 
rören i mottagaren, trycka pö. några knappar på denna 
och avläsa mätinstrumentet. På några minuter kan man 
sålunda lokalisera felet, varefter detta vanligen är lätt 
a vhjälpt. Vid inkopplingen till mottagaren urtages röret 
och adaptern sättes i rörhållaren, under det röret sättes 
i hållaren pä radioprovaren. Genom att inställa en om
kopplare för späD,ningsmätning och i tur och ordning 
trycka ned knappar märkta anodspänning, 'Skärmgaller
spänning, gallerspänning och glödspänning, mäter man alla 
dessa spänningar (vid mätning a v gallerspänningen mäste 
de eventuella galler- och filtermotstilnden i gallerkretsen 
kortslutas), varefter omkopplaren inställes för strömmät
ning och anodströmmen avläses. (Vid »RP3» kan anod ström 
och t. ex. anodspänning avläsas samtidigt). 

Nu är det visserligen så, att man fär för litet värde på 
t. ex. anodspänningen vid ett rör med motständskoppling, 
emedan mätaren drager en viss ström, som ökar spännings
fallet i anodmotståndet. Emellertid blir dels mätarens egen
förbrukning i detta fall blott ett par tiondelar a v en milli
ampere, varför felet blir mindre än man skulle tro, och dels 

bar man intet behov av att känna den exakta anodspän
Di ngen. Visar mätaren 30 a 50 volt, är allt i ordning, men 
,isar den inemot 100 volt, ii r rörets emission slut. Dessa 
siffror kunna variera, men har man blott en tids praktik 
med rörprovaren pii. olika mottagare, ser man genast på 
instrumenten, hur det är fatt. Visar exempelvis ins trumen
tet anodspänning och glödspänning men ingen anodström, 
vet man, att anodkretsen är hel men emissionen i röret slut. 
Får ma n ej utslag för anodspänuingen vid ett av rören, ilr 
dettas anodkrets bruten, etc. 

Vid mätning av pentoder användas ett par mellansock
lar, detta för att få plusspänning på skärmgallret. Vid 
skärmgallerrör visar mätaren skärmgallerströmmen i stäl
let för anodströmmen, men emissionen kan ju ändå bedö
mas. Anodspänningen mätes genom att knappen för skärm
gallerspänning ned tryckes och tvärt om. Eftersom likströms
voltmetern har ena polen förenad med katoden och ej med 
glödtråden, mås te katoden vid indirekt uppvärmda lik
strömsrör direkt förenas med ena glödtrådsändan för att 
möjliggöra mätning av glödspänningen, d. v. s. radiopwl'a
ren måste medel st en befintlig omkopplare inställas för 
d'irekt uppvärmda rör, men detta får ej 8ke vid rnätning av 
l-örrm i motta.c;aren under drift, emedan därvid en del av 
glödströmkret.sen kan kortslutas och rören överhettas. ~lan 
får alltsä avstå från att mäta glödspänningen vid indirekt 
uppvärmda likströmsrör. Vidare kan man ej vara säker på 
a tt vid mätning av direkt uppvärmda rör fä. minus glöd
tråd till nOllpunkt, vilket dock endast har betydelse för 
mätning av gallerspänningen. 

För övrigt kan man lita på, att r adioprovaren gör trogen 
tjäns t och ej mankerar. Det skulle möjligen vara själva 
rörhållaren, vid vilken man liksom vid alla andra rörhållare 
måste se till, att alla rörbenen göra god kontakt med fjäd
rarna på undersidan. 

Slutligen vilja vi nämna, att en tredje och större typ 
av samma fabrikat, modell 4, av dessa radioprovare finnes 
tillgänglig. Denna är ännu mångsidigare än de två före
gående, i det man t. ex. kan bestämma utgångseffekten vid 
mottagare och förstärkare, vacuum hos elektronrör o. s. v. 
Den kan även användas såsom rörvoltmeter. Firman till
verkar även vanliga mätinstrument, både enklare, för ama
törbruk lämpade typer och precisionsinstrument. 

S'Uenska Aktiebolaget Trlldlö8 Te l egl-ati, Stockholm, kom
mer i år med ett flertal stora radionyheter. Beträffande 
de nya mottagarna av märket »Telefunken» lägger man 
främst märke till, att de äro· utrustade med variabel-my
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rör (exponentialrör) , automatisk fadingkontroll sam t ton
kOl'l'ektion. Detta gäller givetvis för de mest exklusiva ty
perna. Vi lämna här nedan en översikt över varje typ för 
sig. 

Samtliga typer finnas för både växelström och likström, 
i senare fallet med indirekt uppvärmda likströmsrör, samt 
i de flesta fall antingen med eller utan inbyggd högtalare. 
Alla omkopplare ha platina-iridium-kontakter. Likströms
modellerna ha 1.;ont-i'rmerlig regleling för nätspänningen mel
lan 100--250 volt 'a m t omkopp la re för sildrosseln, så att 
denna kan lä ITgas in antingen i plus- eller minusledningen . 
Samtliga t n :>er ha a utomatiskt verkande nätantenn, som 
S~ lunela a ll t id är i funktion, då ingen a=anantenn är an
Rluten till mottagaren. 

Typ 650 W /L r p. G/L lir en 5-rörs superheterodynmot
tagare med totalt 6 llyst1i.mda kretsar. Den har en given 
bandbredd av 9 kilohertz (9.000 per/sek), som ej på något 
vis kan ökas eller minskas av lyssnaren. Detta är natur
ligtvis en obestridlig fördel, då man tänker på mottagarens 
lättskötthet. Man behöver ej reglera selektiviteten för olika 
stationer utan har blott att inställa stationsväljaren på den 
statioll, llIan önskar höra, och eventuellt reglera ljuds tyrka 
och klangfärg, om så skulle erfordras. Mottagaren har näm
ligen automatisk fadingkontroll, vilken gör, att alla sta
tioner iukomma med samma ljudstyrka, oberoende av om 
de äro 101wl- eller utland . tlltioncr. För fältstyrkor mellan 
C:1l 0,0001~ V/meter blir ljudstyrkan sålunda praktiskt 
taget konti tant. Detektorn kan sillunda ej öyerb.elastas, var
för volymkon trollen med f ördel kan förläggas till lågfre
k'\"enssidan. Genom att detektorn alltid arbetar med järn
fö relseviil kraftiga signaler , er hålles ringa distortion i detta 
;;teg. 

llledelst en kla ngiärg 'kontroll kunna de högre tonfrekven
serna undertryckas och därigenom atmosfäriska och andra 
stöcningar vid behov föningas. ~ättransformatorn är skär
mael mellan primär- och sekundä l'sidorn a till förhindrande 
av, ntt högfrekventa störningar inkomma genom nä tet. 

Slu t röret är en ny, indirekt u ppvärmd kraftpentod, som 
enligt uppgift ger en di tortionsfri effekt av 2,8 watt (vid 
max. anod- och skärmgallerspänning) . Ett par watt torde 
man drirför kunna räkna med som utgångseffekt vid typ 
050, viixelströmsmodellen. 

Typ 343 1V o. W/L r esp. C o. G/L ii r en 4-rörsmottagare 
med 3 ·tämkretsar och nne h ögfrekvenssteg. Den har 
lUycket stor känsligh et, så a t t god ljudstyrka erhålles även 
'\"id motta Ding nv ~vaga s tationer och i alImänbet kunna 
alla stntioner uv r ·törning..;tröSkeJu mottagas. Enligt upp
gift är rlen inbördes avvikelsen m ellan delkondellsatorerna 
i gangkondensatorn blott 0,1 %, vilket förklarar den stora 
känsligheten och samtidigt elen höga grad av selektivitet, 
som eruii..", s å mycket me r som spolarna äro lindade med 
litztråd. ~1ottaga ren är fullständigt eura t tsavstämd. 

Det intre santaste med denna mottagare är, att den har 
regelrij tt tonkorrektion, vilket i det ta fall varit den enda 
mÖjligheten att erhå lla förstkla s ig ljudkvalitet, eftersom 
iutet bandfilter finnes . Korrek tionen li gger i lågfrekvens
tra nsforma torn, som genom ett k on. tg r cpp givits en excep
tionellt utpräglad »stlgande karakteristik». 

Då blida högfrek\"ensrören äro av variabel-my-typ, bör 
selektivite ten vara mycket god. l!"örutom a vsLämnings- och 
yolymratta rna finnes en klangfärgskontroll. Detta är ett 
s ynn rligen intrcs ' ant fall, emednn på grund av fö refint
ligheten :lV både tonkorrektion och klangfärgskontroll, klang
f ärgen bör kunna regleras högre upp p i\. det »ljnsa» områ
d et, li n vad vanligen är f allet. Den gör då mera skäl för 
sit t n a mn. 

Aut oL11i1 tisk volymkontroll i en enklare u tfö ringsform lär 
finnas ii v n pn. derula mottagare_ . 

'Typ 231 TV o. TV/L resp. G o. G/L är en 3-rörs motta ga re 
mell 2 s tämkrptsa.r, vid yilken en r eglernar • terkoppliug 
mÖjliggör tor känslIgbet ocb erforder lig selektivitet. . Öl' 
o.vs UJ mniugr ll finnes en ra tt ocb en k orr ktionssI1ak. Ska
lan är graderad i kilohertz od l iiv Q försedd med de vik
tigaste sta tionsnamnen. Inbyggd \-ågfUlla finneR. 

T'YlJ 122 W /L r e, p. G/L ä r en 2-rörsmotta gnre n v intres
$il nt konstrukt ion. :';om detek tor användes ett s kär mgaller

rör och som slutrör en pentod (RENS 1204-RES 164). 
Kopplingen mellan rören är utförd medelst en drossel. För 
antennkopplingen (selektiviteten) finnes en omkopplare med 
ett flertal fasta lägen . F'ör övrigt är det blott avstämnings
och återkopplingsrattarna. 

Denna mottagare uppges medgiva god distansmottagning, 
trots att den blott har två rör. 

Nya högtalare: Telefunken har i är gått in för tre olika 
högtalartyper, a v vilka den första är en elektromagnetisk 
högtalare med s. k. frisväng'ande "lnkare (»Freischwinger») 
och de Mda andra elektrodynamiska högtalare, den ena med 
magnetiseringslindning och den andra med permanentmag
net. Beträff'lIlde »frisvängaren» har man enligt uppgift lyc
kats få bort alla egensvängningar och högtalaren lär vara 
bra även på det högre registret. 

Nya rör: Inom 20-volts likströmsserien är att anteckna 
tre nya rör: RENS 1818, ett ~kärmgaller-högfrekvensrör m ed 
branthet 3 mA./V; RENS 1819, ett variabel-my-rör med 
branthet 1,2 mA/V; RENS 1817 d, ett dubbelgallerrör, avsett 
såsom ing11 ngsrör (oscillator-modulator) för superheterodyner. 
Inom vlixelströms"erien har tillkommit en indirekt uppvärmd 
pentoel med :lnodförlust 6 watt. 20-volts likströmsröret REN 
1821 har få tt förbä ttrade da ta . Slutligen ha vi ett par nya 
lik,ikt'lrrör för 1 XGOO och 2 X500 volt med typbeteckningar
na RGN 564 och RGN 1064 resp. De.' sa äro tydligen av
seJda för seriematning av högta lar en:; fältmagnet, varvid 
denna samtidigt tjänstgör sdsom sildros el. 

Aktiebolaget Harald WålZgren, Göteborg, kommer denna 
säsong med ett par intressanta nykonstrnktioner av märket 
»Saba». 

Typ 520 W (resp. IYL med inbyggd högtalare) är en 5-rörs 
superheterodynmottagare med enligt uppgift 11 avstämda 
kretsar. Denna mottagare är utrus tad med automatisk fad 
ingkontroll, lir ematt avstämd och har en sär. kild kontroll 
för reglering av klangfärgen. . ellanfrekvensförstärkaren är 
omkopplings bar mellun två skilda våglängder , vllket upp
g-ive_' m edföra yis~a fördelar. Mottagaren är försedd med 
en trevlig in ~tällnings.skala, graderad i våglängd och försedd 
med de viktio-aste stationsnamnen. 

Typ 310 TV resp. WL iiI' en 3-rörsmottagare med 2 s täm
kretsar. Avstämningen sker med en ratt och skalan är av 
samma utförande som vid den ovan beskrivna supern. 

Längre fram i siisongcn komma samma mottagartyper även 
för likström . Beträffande utgiingseffekten är 520 W och 
WL utrustad med den nya kraftpentoden RENS 1374 d, var
för man torde kunna räkna med ett par watt distortionsfri 
effekt. Typ 310 W och WL ha som slutrör RES 164. Samtliga 
likströmstyper få RENS 182:3 d i slutsteget. 

Loewe Radio Akt'iebolag, Stockholm, har för provning till
ställt oss nU" ra »Loewe» trippelrör av type rna 3 NlrB, 3 
NFW och 3 1\'FK samt »Loewe» likriktarrör av typerna 4 N G, 
10 NG och 14 NG. 

Typ 3 NF B är avsett för batteridrift och innefattar i sig 
tvenne m otstä ndskopplade lågfrekven. s teg, av vilket det 
första kan användas ~å om detektorsteg, samt slutrör. Den 
totala glödströrnsförbrukningen är endas t 0,125 amp. Glöd
spänningen är '1 volt. Slutrörct har en branthet av 1,2 mAI 
volt och inre motstånd 3.800 ohm och kan arbeta m d u pp 
till 200 volt anodspänning. (Anodström i sl utröret m ax. 10 
mA.) Härigenom erhlille_"l större utgångsef fekt än vid det 
tidigare röret av sa mma typ, där max. anodspänningen var 
90 volt. 

Typ 8 NFW lir tt trippelrör för växel tröm. Här är slut
röret av kraftigare tyP. Brautheten är :3 mA/volt, inre IDOt
s ti'lDdet 1.500 ohm, max. anodspänning 200 volt. Glödströms
f örbrukn_ingen för hela röret är 1 a mp. vid 4 volt. Slutrörets 
anodström iir 20 mA, max. anod fö rlu ' t en!. uppgift 6 watt. 

Typ 3 N FK är ett växelströmstrippelrör av ännu kraftigare 
typ. SlLl t röret har etl inre motstånd av blott 1.000 ohm, 
bralltllet 3,5 mA/volt, mu:\": . ,modspänning 300 volt. Kormala 
unodström men uppg,lr t ill 35 mA. Detta rör lämpur s ig ut
märkt för drift Il'\" elektrodynamisk högtalare. 

B et räffande de t v spänningsför .:til rkarrören är förstärk
ningsfal,tom hos d essa i samtliga trippelrör 57, varför den 
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före slutröret erhållna förs tärkningen blir srnnerligen stOl'. 
Bland likriktarrören ger 4 NG 80 mA vid 2X300 volt och 

10 NG 30 mA vid 1X300 volt. 

Aktiebolaget Nickels & Todsen, Stoe/eholm, kommel' denna 
säsong med en liten elektrO{lynamisk högtalare, benämnd 
:!>Nito». Denna är avsedd för likströmsmatning och levereras 
för 110 eller 220 volt. Högtalaren är försedd med inbyggd 
utgångstransformator, omkopplingsbar för olika slutrör. För 
mutnin.: frun växelströmsnät rekommenderar firman en hög
volt rör-likriktare, med »Triotron,> elektrolytiska kondensa
tor såsom reservoarkondensator. Kapaciteten hos denna är 
8 mfd. 

En annan nyhet är »Dual» elektriska grammofonmotorer. 
Två typer finnas, den ena, mod. :»10 Universal'>, är använd
bar för både likström och växelström och omkopplingsbar 
mellan 100--250 volt, den andra, moc1. »15 Special», är en 
specialmotor för växelström, även denna omkopplingsbar för 
100--250 volt. 

Slutligen finnas en del nya typer av »Triotron» högtalare 
och högtalarsystem. 

Ph'ilips Rad'io Aktiebolag, Stockholm, kommer i år med 
två nya versioner av elen från föregånc1e säsong välkända 
»Super-Inductance»-mottagaren, nämligen en större modell 
- 630 A - med fem rör och en mindre moc1ell - 830 A 
med fyra rör, Båda apparaterna ha tdi högfrekvenssteg, 
vilka tack vare de l:'l.gförlus tlindade a" stämning 'spolarna ge 
en ovanligt hög grad av selektivitet ävensom stor känslighet. 

En verkligt betydelsefull nyhet måste den nya, på modell 
630 A befintliga mikrometersknlan sägas vara, Den är tYd
ligen icke tillkommen i ändamål att vara ett »skrik», som 
sednn visar sig ej ha'\'a något egentligt berä ttigande, utan 
den fyller verkligen ett behov aven ins tällningsanordning, 
som ej endast kan inställas med s tor noggrannhet utan även 
kan avläsas med samma noggrannhet, 'l'ack vare en särskild 
liten gradskiva, som roterar med tio gånger sft stor hastig
het som huvudskalan, kan den senare avlUsas på en tiondels 
grad när, om den tänkes graderad 0--100. Huvuc1skalan är 
emellertid ej graderad på detta sätt, utan i stället indelad 
i sektioner, märkta A, B, C, D etc. För '\'arje sektion gör 
den lilla gradskivan ett varv. Varje sektio n blir således 
indirekt graderad 0-100 och hela skalan 0-1,000, De första 
hundra graelerna på huvudskalan heta alltsa A O-A 100, 
de nrista. hundra beta B O--B 100 O. s, Y. Huvudskalan är 
de~~utom graderad i våglängder, 

Mecl varje mottagare följer en ins tällningstabell, i vilken 
den rätta inställningen för de '\'iktigare sta tionerna är fl n
given. F'ör en station står t. ex, A 30, för en annan H 57 etc. 

T,iernclds Radio, Stockholm, kommer med en 5-rörsmotta
gnre med 3 HF-steg och 4 stämkretsar, De tre högfrekven s
ruren ä ro varinbel-my-rör, Llärefter fÖljer et t skärmgaller
rör som eletektor och till si ~ t en pentod som slutrör. Mot
taga ren levereras i chassiform och kan erhållas autingen 
komplett med Magnavox-högtalare eller i form aven bygg
sa ts . H ögfrekvensförstä rkaren ii r tran!'< formatorkopplnd, Av
stämningen sker med en enda ratt, ,om driver en 4-gang
kond ensator. Ingen korrektion av av hinmingen med spakar 
el. elyl. förekommer. 

Tack "are ,nrinhet-my-rören bc'<tiimmes seleUiviteten, trots 
att bnnc1filter saknas, av antalet : t iimkretsar, ,\,'1l'för motta-
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garen bör ha mYCket god selektiv itet, trots att omsorg ned
lagts på att ej f, resonanskurvan alltför spetsig. En vis~ 
sidbanclsav"kärning med, tföljande förlust av de högre mo
dUleringsfl'ek"en serna kan givetvis ej undvikas, men kom
penseras i någon mån därav, att slutröret är en pentoel. 
Användes klangfärgskontroll, bör man ej annat än i trän
gamle fall ~öra bruk av denna "id radiomottagning. Ett 
faktum iiI', att mottagningen blir mera störningSfri med en 
dylik mottagare med viss sidbandsa '\'skärning än mec1 en. 
som har fu l! bandbredel. 

Detta chassi ii r synnerligen lämpligt för inbyggnad i ra
diol!.'l'ammofoumöbler. För amatörer, som ej äro säkra på att 
på egen hand kunna få fram en god konstruktion, är givet
vis byggsatsen av stort intresse, 

Firman tillhandahåller även matchade gangkondensatorer 
och spOlar, vilka äro lämpliga vid konstruktion av motta
gare med enrattsavstämning. Amatörer, som lind a sina nät
trausformatorer och drosslar själva, kunna erhålla kärn bleck 
till des 'a och även anvisningar för dimenSioneringen, 

Ingeniörs!irrna.n B erg'man &: B e ving , Stock.holm., represeu
tant för P. Gossen & C:o i Bayern, föl' i marknaden en del 
nya mätinstrllmen t av denna firmas tillverkning, Det rör 
sig i detta fall om en del verkligt små trevliga instrument, 
vilka trot.,; att de äro av enklare utförande och ha relath· t 
lågt pris ha sådana egenskaper, som göra dem särskilt lämp
liga föl' amatörbrulc Vi nämna här nedan några a-; de mest 
in tre ,,;anta typerna, upptngna i Gossens lista K, 

Typ ,>Pantnmeter » är ett miniatyr-universalinstrument nv 
n-idspoletyp med inbyggda sh un tar och förkopplingsmot

t.ä nd, Mil tområdena äro 0--10/250 volt, 0--10/250 mA, mot
t, ndsmätning' 0-10,000 ohm, Den levereras även med and l'l1 

mätområden, men den angivna typen torde vara lämpligast 
för ama turbruk , Vid motståndsrnätning erfordras en ström
källa med 4 "olt spänning. Är spänningen högre, t, ex. 4,5 
volt, använclei' en tillsatspotentiometer, inbyggd i foclral och 
fÖrsedd med stickkon takter, passande i Pantametel'ns IWll
takthylsor 

Instrumente ts egenmotstånd vid spänningsmätning är lOG 
ohm pr volt, vilket kan förefalla lllgt i jämförelse med ?I!u 
vometerns 500 ohm pr volt Man får även tänka Pll detta 
vid miltnillg på t. ex. anodspänningsapparater. Är spänningen 
200 volt, clrager instrumen tet själ.t 8 mA, Vfl rför elen verk
lig ~l spä nning'en kan vara betydligt högre. Lägsta mätom
råde t för strömstyrka är 0--10 mA, varför det är möjligt 
att mäta även mycket små anodströmmar (av storleksord
ningen 0,2 mA). 

Pantametel'll utföres ä'\'en såsom mjukjärnsinstrument för 
växelström, med mätomriidena 0--7,5/150/300 volt, 

Typ »Ato11l»: Dessa instrument finnas av fl era olika typer. 
De äro till konstruktionen elektromagnetiska (mjukjärns-) 
instrument, Det rörliga systemet har en vikt a. endast 28 
milligram, vilket tillförsäkrar god lagring och gör instru
mpntct mindre ömtåligt, Visaren slå r ut över 90°, vilket 
gp. r en lång, tYdlig skala , Noggrnnnl1eten är ± 2 Q/o il'\' fullt 
ut. lag. SImla ns lä nge! är 38 mm, 

S, ~ ()m voltmete r för spänningar över 75 volt hal' instru
mcncet en egenförbrukning av c:a 10 mA (samma ·som »Pan
tametern») . Den finnes fÖl' mätomr:lden 0--5/250 volt, O-
6/300 volt 9, s, v. Samma ins trument fin nes såsom milli amp,
mete r med lägsta mätområde ~'30 mA, ~l'\'sett för pauel
montage. Voltmetrarna finnas även i urform, 

Alla radiot'irJnor 
som vilja betjäna sina kunder på ett förstklassigt 
sätt, måste skaffa sig den moderna rörprovaren 

EXCELSIOR M III, Pris kr. 175:-
Begä r prospekt 
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Typ »ProIOi/»: Des.· a Uro vridspoleinstrument med samma 
yttre utförande som Atom-ser ien. Voltmetra rna ha ett egen
motstunrl av 100 ohm/volt (fullt utslag för 10 mA) . Nog
grannheten äl' ± 2 %. P beställning kan erhållas en typ 
med tre mätomru.lleu: 0- ;'i/ 2::iO volt, 0--10 rnA. 

:.\Iilliamp.-ll1e lrur finnas av denDll typ med mätorlwåden 
från O·-l mA. och uppåt. Aven dylik millhul1p.-meter (0-1 
mA) kan man tillverka ett univer~alinstrument för ström
oeh spiinning -llliitning med yt te rst ringa egenförbrukning 
(1.000 ohm/volt). 

Ra·diokonsultation, G-Ö8t(~ lInsber.q, G-öteborg, har för prov
ning tillstiilIt oss en elektrodynambk högtalare ay mUrket 
».\ua», modell 75-AC, avseeld för fältmatning fl'ån växel
strömsnät. P å sockeln ii I' inbyggd en lu.gspännings-metall
likriktare med tilll.Jörande nätlransformator. Fältlindningen 
är allts:'i. lågohmig. 

Högtalaren är försedd med lil.g·ohmig talstl'ömspole och 
inbyggd utgång~transformator , flom vid det för provning 
mottagna exemplaret är lindad för ett slutsteg med tvenne 
pentodel' i push-pull-koppling. :.\lan kan troligtvis även an
viinda halva primUrlinclningen till två pentoder i parallell, 
helst då sidstf.lllcl medel;;t drossel och kondensator, Högta
larens lltförnnde är gediget. BetrUffande egenskaper i 
övrigt hänvisa vi till provningsuWi.tandet över likströms
modellen i Populär Radio nr 4, 1932. Vi återkonlIna dock 
efter provning a v denna senare modell. 

1/B Stel'n &' Stern, Stocl.;hoZm, bjuder i år på en sensation: 
en ,;venskbyggd sllpel'heterodynmottagare efter allra nyaste 
prinCiper. Denna har 6 rör och 6 avstämda kret.sar (utom 
osci1latorkretsen) och arbeta r med ett högfrekyensförstär
karrör föl' signalfrekvensen (vul'iabel-my-rÖr), l:a detektor 
(sktirmgallerrör), separat oscillator, ett steg mellanfrckvens 
(variabel-my-rör), gallerlikriktande detektor samt indirekt 
uppvärmd kraftpentocl som slutrör. Mottagaren hal' en enda 
ratL för avslämningen, en kombinerad volymkontroll och 
strömbryta re samt en tredje ratt för våglängdsomkopplin
gen. :i.\I<'llanfrekyensröret har bandfilter på både ingångs
och utgångsidan. Mottagarens typbeteckning är V 60. Den 
tillverl{as endast för växelström. 

Niista typ, Y 37 resp L 37, iir en 3-röl'slJlottagal'e mcd ett 
steg h ögfrekvens, kraftdetektor och kraftpentotl. I högfr('
kvenssteget anvUndes ptt modernt skiirmgallerrör med Rtor 
branthet, och för Undg;l€nde av överbelastning av detta Ilar 
man lagt volymkontrollen i antennen (en diUerentialkonden
sator), Mottagaren har två cukla stämkretsar med spolar 
av lägförlusttyp ocll avstämm es med en enda ratt. Om vi 
ej misstaga oss allt för mycI,ct, finnas anordningar för ton
Iwrrektion på lågfrekvenssidan (bort,ett från pentodens in
verkan) . 

En tredje typ, Y 23 resp. L 23, Ur en liten 2-rörsmotl-agvre 
av intressant men hemlighetsfull konstruktion. Som dctektor 
använd"s ett skärmgallenör av modernaste tyP. kopplat 
medelst en "pecialt ram;formator till slutrörf't, en pentod. 
Detektorn är utförd med gallerlikrikt ning. Fahriken har nu 
frångått spolen mell ue IDungil '-([glängdsomril.dena, i det 
dessa nu inskriinkts till tre. dIket kHn häl~a~ med till[red~

stiillelse. 
Sall1Lligfl årets modeller ä ro försedda med inb.,ggd elektro

dynamisk höglalare. 
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Radiojabriken Ll/xo r , Motala, hur ett flertal intressanta 
nyheter i beredskap föl' denna säsong. 

Typ 45 Ur en 5-rörs , 4-kretsmottagare med bandfilter och 
tvii variabel-m y-rör s ' som högfrekvensförstärkare. Den är 
enrattsavstämd och har logaritmisk volymkontroll. Skalan 
Ur graderad även i våglängder. Mottagaren har inb~'ggd 
elektrodynamisk högtalare, vilket gäller för samtliga <l.rets 
modeller. 

Ty p 34 ä r en 4-rörs, 3-kretsmottagR re, iiven denna med 
två höe'frekv<:'nssteg med variabel-my-rör. Mottagaren iir en
ra ttsa '\'Stämd oell har våglHngdsgraderad skala, 

Tvp ;2,) lir "n 3-rörs, 2-kl'etsmottagare med ett högfrek'rel1s
steg. Detektorn Ur ett skärrugallerör och slutröret en pen
tod . Avstämningen sker med en enda ra lt och en yolym
kontroll finnes förutom återkopplingsra t ten. 

Typ 13 iir en 3-rörs, 1-kretsmottagare mell lletektor och 
tvenne lilgfrekvenssteg. SIntröret är en pentocl. Likström;;
modellen Ur omsorgsfullt filtrerad, s1\. a tt den kan användas 
även å nät med kYicksilverlikriktare. 

Svenska Rathoa.kt·iebolaqet, Stockholm, kommer i år med 
endast tvil nya modeller: Racliola »stOl'U» och Radiola »lilla», 
I gengäld är det denna gång fl' ga Oill verkligt moderna 
och i detalj ytterst omsorgsfullt utarbetade konstruktioner. 

Radiola »stora» är en 4-rörSlllottagare med tre stämkret
sar , a v vilka de två första äro förenade t ill ett bandfilter, 
placerat mellflll antennen och högfrekven -Töret. Detta filter 
har utrustats med variabel bandbredd, vilket nog kau vara 
bra att ha under nu rå dande eterfÖrhållanden. Bandbredden 
regleras genom att :;jälvu avstiimningsratten förskjutes i 
axiell led, vilI,et torde vara en sinlll'ik om oel,s1\. ej alldeles. 
ny lösning till problemet att reglera tvä saker mell en och 
samma. ra tt. 

Radiola »lilla» är en 8-rörsmottagare, avsedd för bå(lc lo
kal- och dis tansmottagning. 

Skanclinat:iska G-ramrnophon _-1ktiebola.get, Stockll.olm, kom
mer denna ~äs()ng med ett flertal nya modeller av »His 
Master's Yoice» fabrikat. Vi skola här omnämna ett par oli
ka typer, av vilka elen första förekommer i tre utföring's
former: ~:'iSOll1 enbart radiomottugare samt silsom radi.o
grammofon med eller utan automatisk skivviixl ingsanoru
ning. 

D€l1ua första typ är en 6-rörs superhetel'odynmottagare 
mrd ett hög-frekvenssteg föl' signalfrcln-ensen och separat 
osdllator. Bilile högfrekvens- och mellanfrek\'en~s tegen äro 
utrnstacle med variabel-my-rör, vilka båda medverka Yid 
Ijllll sLyrkeregleringen. 

Den andra typen är en transportabel supel'heterodyn , mo
dell 459, även denna med sex rör. Den är uppbyggd på i 
stort se t( samma sfHt som föregåend e typ. Anoclström;;för
brukningen lU1r man lyckats nedpreB'a till totalt 10 mA,. 
Yilket Ur [I nm;irkuingsyärt. 

KATALOGER 
Uadiofinl10l'. 

Aktiebola{jet Harald WtZllqren, Göteborg: Broschyr öye l
»Saba» nya mottagare 1932- 19:33 , typerna 520, 320 och 310. 
J~i:;w Öyet' övriga Saba-nyheter föl' sä~ongen. 

Säsongens stora nyhet 

är den moderna elektrodynamiska högtalaren "NITO" 
Billig i drift, känslig för svaga im!,ulser men tål även stora belastningar, 

Pris kronor "0: - ink!. utg, trafo. Begär prospekt. 

Å.-B_ Nickels & Todsen e StockhollD. 16 
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Elektr'iska Aktiebolaget Skandia, Stockhotm: Broschyrer 
över »Grawor P erkeo» elektrodynamiska högtalare för växel
ström, likström och med permanentmagnet, »Grawor Super» 
picl(-up med och u tan arm samt störn ingsskydd, typ »S 32». 

Ingeniörsf'i1'man Berg'man & B eving, Stoclclwl=: Katalog 
över Gossens enklare mätinstrument lämpliga för amatör
bruk (lista K), 

Aktiebolaget Ni,c1cels & Todsen, StockhOlm 16: Broschyrer 
över :$I " "ito» elektrodynamiska högtalare, »Triotrom> elektro
lytiska konclensator samt »Dual» elektriska grammofonmo
torer. Lista över »Triotron» högt alare och högtalarsystem. 

Svenska Aktiebolaget T1'ådlös Telegrafi, Stoc/dwlm: Bro
schyr över »Telefunken» mottagare för höstsäsongen 1932. 
Lista över »Telefunken» radiorör, hösten 1932. Broschyr över 
nya rör typer. 

Granwno,tonfir mol'. 
B . O. Strandqvi,st, Hiilsi.ngborg och stockholm: K atalog 

ö"el' kompletta operor. Supplement nr 9, 1932, »Columbia». 

LIKSTRÖMSFYRAN. 
(F'orts. fran sid, 269,) 

med en försänkt stOPPSkruv, så att ej risk föreligger för ntt 
ratten lossnar eller att man fär ström genom stOPPSkruven. 

Ett förlliseende har gjorts vid konstruktionen, i det pi('k
up'ens unslutningskontakter ej isolerats fn:tn nätet . Detta 
lJör dock gö ras i enlighet med schemat i PopUlär Radio nr 
4, 1832, sid. 106 eller i Amatörhandboken, del I , sid. 33. De 
bilda däri visade kondensatorerna på 1 mfd samt motståndet 
på 0,5 megohm måste härvid byggas in i mottagaren, ev. 
ä ven volymkontrollen. En omkopplare radio-grammofon 
blir då nödvändig, 

Den ovan omnämnda inI' gleringen av kondensatorn C. 
utföres sedan de lre smil. trimkonden 'atorerna förut injus
terats, 'på så sätt, att volymkontrollen vrides på f ullt och 
mottagaren a vs tämmes no!!grant till en någorlunda kraftig 
station. Därefter vrides volymkontrollen tillba,ka så långt, 
a tt lj Ut!. tyrkan blir mycket liten och lämnas i detta läge. 
Kondensa torn C. vride därefte r, till dess ljUdstyrkan blir 
maximum, d. v. s. på ~ finnes en viss inställning, som ger 
slörsta Ijndstyrka. Härvid få ,arken avstämningsratten el
ler volvmkontrollen röras. Inställningen av C~ är ej kritii'k, 
dIket duremot gället· om ins tällningen av de små trimkon
densatorerna på gangkondensatorn. 

Våglängdsomkopplaren till högfrekvenstransforma torerna 
manövreras medelst en på mottagarens vänstra sida utskju
t,mde knapp. 

Ofta är det ej nödvändigt att använda sä rskild jordled
ning, utan nätet kan tjänstgöra såsom Budan. Härvid kan 
allt~i'L jordkontakt~n samt kondensatorn C2 utelämnas. 

NÄTAGGREGAT FÖR VÄXELSTRÖM. 
(Forts. fdn sid , 275,) 

,isst motstand, räknar man först ut denna IDed tillhjälp 
av Ohms lag (V = I X R ) och kan därefter lätt beräkna 
effekten i watt. 

:Med tillhjälp av de här givna anyj ,' ningarna bör Jet 
,ara möjligt för amatören a t t sj lllv Ulföra en del beräk
ningar på mottag'lt'e och nä taggregat. Da han ej själv kan 

Eagle Radiorör 
giver Eder bättre mottagning 

Detektorrör från Kronor 4.80 

Begär pris l i s ta med jämföre ls etabell 

F. O. Frilzell. Ranängsgatan 14, Göteborg 

POPULÄR RADIO 

komma längre, stär Populär Radios Frägeavdelning honom 
till tjänst med råd och ytterligare anvisningar, t. ex. beträf
fande belastningskurvor för likriktarrören. 

Beträffande den andra anordningen (SChemat t ill vänster 
i fig. 1), gå vi för tillfället ej närmare in på denna utan 
återkomma härtill, då lämpliga högtalartyper för denna 
koppling kommit i marknaden . Ofta kan man kla r a sig utun 
annan sildrossel än högtalarens fältmagnet, varigenom till
verkningskostnaden för mottagaren reduceras. 

AUTOMATISK VOLYMKONTROLL. 
(Forts , frun sid. 271.) 

torns· anod krets . P å andra sidan anodbatteriet, närmast t ö
rets glödtråd men fortfarande i anod kretsen, ligger ett mut
stånd R, shuntat med en stor blockkondensator C. Det ta 
motstånd genomflytes av anodströmmen, och över detsamma 
u ppkom mer alltså ett sp;innin ~"fall U, som är en ren lik
spänning, emedan den pii anodslrömmen överlagrade växel
strömmen passerar förbi motstiindet genom kondensatorn C. 
Då anodströmmen ökar, ökar även spänningen U och tvärt 
om. 

Av sche.mat till höger i fig. 4 se vi, huru denna ano rdning 
utnyttjas i praktiken , ~Iotståndet R o"an motsvaras här a v 
R 2 , under de t R , [il' ett mindre motstånd, SOIlt ger exponen
tialrörcts slyrgaller en viss begynnelsespänning. H, genom
f.lytes endast av exponentialrörets ano{]ström, u nder det &, 
även genomflytes av detektorns (tredje röret) anod
st röm. Spänningsfallen i R, och R . addera sig och den 
totala spunningen pålägges det första exponentialröret så
som negativ gallcl'spänning. Det ktorn arbetar som synes 
med anodlikriktning, och då anod trBmm en till följd a v sti
gande signabtyrka. ökar, kommer späuuingsfallet över Ro 
och dä rmed iiven den negativa gallerspänningen på exponen
tiaIröret att öka, "at' igenom förstärkningen blir mindre. 
Ett jämviktstillstånd in t räder och Ijudstyrkun blir mycket 
obetydligt större än förut. 

Indirekt UPP"ärmda rör mås te användas, varför glöd trå
dama i schemat få betraktas a . om katoder. 

I fig. 5 isas ett par andra kopplingar, vid vilka ett extra 
rör tillkommit för fadingkompenseringen. 

STRöMART OCH POLARITET. 
(Forts. från sid . 279,) 

och de b1ida tr1i;1ändarna från nätet (med gl ödlampan i 
serie) tryckas mot papperet på två skilda punkter. Den 
tn d, vid vilken härvid en röd fläck uppkommer på pappe
ret , är minuspolen . 

I fig. l visas hur en glimlampa reagerar, då den anslutes 
mellan jord och omväxlande elen ena och den andra polen 
på ett ,äxelströms- resp. likströmsnät. Vanligen är det 
tillräcklig t att jorda lampan genom kroppen, d. v. s. sätta 
ett finge r pa den kontakt till lampan, som skall jordas. 

I fi~. 2 " i;;as en liten behändig apparat, en s . k. spänn ings
provare med inbyggd glimlampa (signal-glimlampa på. 1/2 
wHtt ) . H öljet är av isolerande material. Metallringen u tan
PI detta omfattas med handen, varvid lampan automatiskt 
blir jordad. ~Ied metallspetsen gör man kontakt till polerna 
på nätet. 
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III POPULÄR RADIO 

Bort med störningar 

NU som FORR 

lir 

Platinite =Kristallen 
den bästa och känsligaste k ri
stallen i marknaden. Finnes hos 
alla välsorterade radiofirrnor. 

Typ 00 

B & o Störningsskydd 
hiä lper Eder alltid 

Anbringas på ,-ilken störnin~skälla som hel st 

BANG & OLUFSEN A/S 

STRUER 
Td. Stat. 6 

KÖPENHAMN 
Toldbodvcj 14 _ TeL 8895 ~ 

En gros fn\a: 

GRAHAM BROTHERS 

STOCKHOLM A 

NYHET Prisnedsättning NYHET 
för superheterodynmoHagare 

Mellanfrekvenstransformator 
H. F. Drosselspole typ 4 Kr. 4.80 

Kosmospole 

9 KP för Bandfilter, Högfrekvens och 

med in byggda konden satorer fö r Detektor. 
efterjustering av v~glängde n . 

Pris ink!. skärmbox ... Kr. 12.50. Pris ink\. skärmbox .... . Kr. 6.80 

E 
5 
a; 

Sjä! vinJuktion. (,\01 i Hen ry 
EgenkapacItet 4 cm, 
."l o t ::>tand 144 ohm. 

v. PRAHN 
Teglgaardstr~de 4, Köpenhamn 

Telefoner : 8580, P.I", 25 98 



T UNG5RAM 
BAR/UM TUBE 

PP 430 
Vf < '1,av 
If • O,J A 
Va ' 75 0-300 V 
Vg '750-200 V 

:..::::-.-._-~ 5 = 2,57 
Ri = 2400012 

- 10 - O 

.. . jämför ett Tungsram Bariumrör med mottagarens nuva
rande r Öl" och Ni märker tydligt skillnaden. Tungsranll"ö
ret är allra sista ordet i fråga on1 radiorör. Dess tekniska 
överlägsenhet - större hranthet, mindre im'e motstånd och 
hög förstärkningsfaktor - gör ljudet renare och starkare 
och förhäUrar avsevärt selektiviteten . Sätt in Tungsram
rör i er gamla mottagare. Se till aU Er nya apparat är ut
nlstad med dessa rör. Tag reda på aHa detaljer om Tungs
ram Bariumrör hos närmaste radioförsäljare. 

Gu 
Orion-Tu ngslam leona /nen re
prcsenteras av S ve nS/Cd Orion 
Försäljnin gs Al B. Stoclcholm. 
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