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Alla slags radiomateria l 
köpa s förm å nligast hos oss 

Vi la gerföra bland annat: 
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F RÅN REDAKTIO NE N 

V åra amatörer 
l1l ecl lik ' r l'i jrn V,'t Il;i I.pt ha pil ~bta l. id pIl 11l1lt hiiL':l 

:l\" si r; m,,"1. lLll !ed nil!g' 11 ' an <le llili ~lu t efl er efl 

t J.'('rÖI''iIl LoUug-are, Hill' k omma "i 111 1'1]- -(' 11 d r lik k OIl 

str llkt iOIl, ;~l>m tOl' r.1P k Ull!l !! l i1l1'1'("'! s~1 iilla /1e fle~ln, 
i del Yi u lJgl,-ir ,-i ~Sl. 1 modil' iCl'ingn l'. som k lllJlla fö 
l'etn;.;'a ;-, . Y'HI , m il 1IrllkuI: 1Ic r cda -I'; j r sl>l . 'yfll-j~b .. 

t erllll iiI' anUl'llllill.!;en a glöLlsl rö JII sk rd" II , o('h 

d01Lllll , a k ii r b,lr t~-LIlig;t klarlagl!. Ylt rli"f1.fp l ed

ni n;;:' 11etr;[ fJ'am!e derll1:l (letuJj A'Pr ell artikel OHI 

de ll~- :l t-e;;n latoL riir lO ll föl' Ii!\.' l t: i.im~llJ otl!lgtl r(', 

)l: ,ng-tt !t f! ile._ii rt en kon ~ lrukl iun 'uesl, I'i" ning 
föl' filJ \'I':l'k nin g' :lY [' n g ra mmofoll-pi C:k -up, och ('Il 

dylik Iwmllla vi iiven llI f'U i detl.'l llummer, Vi tro, 
a lt de nna konstruktion sk a ll bliva för e miil för s to r t 

inf res, ('. 

En ll~' artikel s.:' !'i ilV del populiira ~ lu g\'I' j)ulJör

jas, a,'llnl1tll ll'n Llc run tta glu e ll S fuukliull llle d u t

"'ån,c:spullkt från el e n inknmu:nflD'(]e ' igllill e ll. 
Hill' mall flll' 220 ,-olt lik, f riim frän no y olts 

viixelstri.im s niit medels t !tögvolt.slikriktarrii.l' omta
las i en ilnllan a rtikeL Den pupuUira C lough-kopp

!ingen avhau<Cllns m e d hiins ylt till de~" 6iUn an
vändning i olika s lag- av mottag-are. 

Populiir Rlldio . 

EFTERTR YCK .AV .AR TI KCA R HELT ELLER DELVIS UTAN ANGIVANDE AV KALLiN FÖRBJUDET 

Ty p EB 205 W 

Kr. 210:- LOEWE8RADIO 
Loewes nya trestegs mottagare 
ö r den idealiska apparaten för var och en. Enastående selektivitet, 
fullgod högtalare, belyst skala med stationsnamn inbyggd våg föll a 
sa mt ett förnämt yttre är denna typs kännemö rken. 

Eur o pam otta gning ! 
Prospekt och narm are upplysningar famnas aV 

LOEWE RADIO A.- B., STOCKHOLM 
Ig eld amsg atan 22 - Tel efoni 507670 
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ETT ENASTAENDE TILLFÄLLE! 
Eller vad sägs? 

En utpräglad -Iångdistansmottagare 
Med skärmgaller-högfrekvensrör 
Med kraftdetektor och pentod 
Med modern induktorhögtalare 
Med vågfälla »5PARRFIX» 
I effektivitet likvärdig med en 4-rörsmottagare 

Till samma pris som en lokalmottagare. 

ESWE 3 LH för likström Kr. 215:-. 

Samma apparat för växelström 

ESWE 3 WH ....... . Kr. 260:-. 


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

TOROTOR Mammut Trumskala 
med TOROTOR Kondensator Typ L är den riktiga 
avstämningsenheten. 

Våglängderna äro avsatta direkt på skalan  och de stämma. 

Med ett grepp får man in den våglängd och den station 
i fönstret man önskar. 

Våglängden är tydligt angiven, och man förtretas ej av 
stationer, som ej har ögonblickets intresse. 

Generalagent: Max Johnsen & 

Instållbar visare såvå-l för korta som långa vågor, - Lampan kan utbytas 

genom att avtaga skalfo'nstret. 

Co. A.=B., Regeringsgatan 20, Stockholm. Telefon 118169 



N:r 1 15 JANUARI 1933 5:e MG. 

Ra 'd i o k r ö n i ka n 

av Wireless 

D 
et iiI" ej så f, SOlll nnder de senast e åren 
IWlllIllit och på h t t , att amatörrarlion är 

. slut, praktiskt taget. Dettn kan jag ej 
hill1a med om, och .i \ Clrje fall tycks Popu

liil' Hadio ej ha någon känning därav. Tvärtom bör
jal' intresset på en del håll, där det under några år 
legat nere, aU åtel' vakna till liv. 

En synnerligen livaktig >;ammanslntning är Före
ningen Sverir'es Sändaramatörer. Dess medlemsulad 
bär vittne om ett brinnande int resse, uå det gäller 
utforskandet v k rh "ens hemligheter. Man delta
ger i interna tionella \' tcn flkapliga sändnings- och 
mottagningsprov, anordnar telegraferingstäv lingal' 
och mycket annat. Val' och en, som har någon tanke 
på att börja ~tnd a, m i"lAe själ\7fallet i eget intresse 
bliva medlem av » 'SA». För den, som ännu ej har 
råd att "'kaHa licens och grejor t ill sändaren, torde 
möjligheten ati vinna inträde såsom »lyssnarmed
.lem» vara lockande. 

Att ett radiorörs inre motstånd bör vara ringa är 
·n känd sak, som även rörfabrikanterna till fullo 

beakta, i det de i regel angiva mycket optimist iska 
värden på inre motståndet i rörtabellerna. Detta 
gäller, om man med inre motstå ndet avser det vid 
arbetsförhållanden radande, vilket naturligtvis är 
det enda man har någon nytta av att känna till. J.\1en 
det inre motsb ml, som rörfabrikanterna uppgiva, 
iiI' det Yid nolhlpänning på gallret uppmätta, och hur 

många fÖl'stii l'lmlTör eller sln tL"ör 1.11'1>et<l med noll
spänn ing på gallret? (Vi bortse TIU tills vidare fr an 
en del amerikanska nyheter i denna riktning, till 
\ ilka vi skola t terkomma. ) 

Då ett rÖI' kommer från en rörfirma till ett la bo· 
ratorium, där det skall användas, och där man ~ir 

förh'ogen med sakernas rätta ordning, iiI' det den 
naturligaste >iuk i världen, att man vid kont rollmiit· 
ning av röret tagel' npp inre motstrIlId t ()C'h br'ant · 
heten under arbetsfö1'h' llanden, u. v. s. med normal 
anodspänning (högsta tilUitna ) och normal nega ti \' 
gallel'spänning. H ä rvid kan man ej ullllgil. att få d n 
uppfattningen, att rörfabrikantens upp"ifter äro 
lindrigt sag Lsynnerligen optimistiska och ej motsva· 
ra verkligheten. 1I an kan även ullproximati\,t be
stämma de verkliga värdeua genom att m~lta vid 11 

lägre anodspänning (vanligen 100 volt) och noll· 
spänning p, gallret, vHket engelsmiinnen i regel göra. 

Nu skulle det kan ke ej betyda så mycket, att rlir
firmorna mäta sina rör så. »oprakti. 'kb> , om blott aUa 
rörfirmorna mätte på sa.m:ma sätt, men dc ta är ej 
fallet. 

G Lädjande ~ir emellertid, att nn fr" n f:Lbrikant 
håll börjat göras ansträngnin 'ar för att an giva verk
liga arbetsdi).ta för radiorören. Atmill. t one har ' 11 

ay de större rörfabrikanteruu i sin senaste t, bell 
vid siuan av den ma:.\.imala brantheten iixeIl angivit 
branthet en under arbetsförhållanden, den »normala» 
tI'an theten. Största överraskningen mötcl' emellcr
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i id ,id koul,J'ollt'iiklLillg' a\' inre mo L· Ui.udct (Hi. = 

,II / S) för rören. i det detta motR\'aral' den »f!ormala» 
ilrall lltf'ten oeh Fl< lunda g~U1er för nOTlu~Lla [I l'oets
förb:111untl ' TI_ III man jämför d 'lilla rödaoell med 
fl en när ma t föregitcuclc f;ka ll m an finn a, a t t 'amt
liga rör f;kcnhart fön:;iiJ1l1'ai" fI, j Ilel. inre IUOt. Il'md c i: 
hl.i vit a vsevärt ::>töl'l'e, men i \'eJ'kUglteten ti. ro rör en 
rlesamma som Wrut , ~ in a kt ning för denIla rörfa
Iwikant, som !'iå modig t g' lt i bl'tb;chen för det nya 
odl enda rätta sii.ttet ul t anO'iva rören: data, är , (ter 
detta oer'hört. stor. Det gäller nu föl' öVl'iga röda
Jll'ikfllltel' att l'ölja e(ter, su fort. ue knnnfl. 

I Amerika har man fun n it på en ny koppliug ,w 
__ lu tR Legct i batterimotta gal'c, :-;om gör att muu filr 
lika, tor ut.g~ ngseffekt som vid en ordinär nätm oi:t:J
gal'e, Man anviindel' tvenne peni.oder i push-pull
kopplill och läggeT' på så t or negatl,- galleT'spii 11

n ing att a nodströmmeu i sint steget 1lnder vila och 
d d normal lj ud;·tyrka iiI' obetyrllig, E ndast Yid kl·af

igare impul ser olir anocls Lri)mmell ll :J. " oL att tala 
om . Detta g'Öl' at t a llodbaUerie sparas i mycket hög 
gl'ad ' ma o kan s( 1. 'des använda ett ganska klent 
::1 norlba tt el'i och ~ind il få fortis imo::; hillrJla i mn:'iken 
l i ·tort iom;(ritt ;'\1 J'givna, 

D etta är en nyhet av verkligt . tor betydeL 'p, och 
aUa iigare till battprimottilgare kunna nu uppställa 
för sig en ny standard i fl'l'lga om IjndstYl'ka och 
ljudkvalitet. Detta gäller naturligtvj" endit,<;t i de 
fall, där anodströmmen tages fellll batterier. Den 
nya kopphngen beskriyes i »\\' irel('l's 'Vorld» för 
den 6 januari. 

Otvivelaktigt kommer uen automatiska volym- och 
1:adingkontroUell att Hi en allt stÖl'l'e betydelse vid 
den moderna mottagaren. Den torde dock fä modi
fieras dHrh~in, a.tt den "id avtagande signalstyrka 
enda 't ökar fÖl'shi.l'kningell till en \"i",s griills, nämli
gen den, där atmosfiiriska eller andra störningar 
lJör:ja göra sig allt fi)r starkt gällande, (Graden av 
fadinglltjämning måst, sålunda kunna regleras, ef
tersom stiirningnrna iiro olika starka på skilda plat, 
sel'.) Det ilr ju ej trevligt med en mott agare, dill' den 
bOl'tdöeude ~t.ationeJ\ eUer han(l er äLi e :l\ ett lr11k
lalLsvärt sprakande o ,h smiilJaude i hög talaren. 

n i:\. man mi tid hart tmf~i lie a t t pront en mo(lern 
1I10tl ag-al'(! med :lntomaiisk \-ol;vrnJwntT'.oll, ])lir man 
~: uor t»kil md, att Ulan tycker att en mottagare, som 
-la kn :u' denna fine::;s, ~ir högRt ofuJlkomlig, Bara rlct, 
,,1 l a l la hi'n·bflra t ntioncr inkoJlUllH med praktiskt 
Ingd xarnnm ljndsty rkll , ILltl st e bet eaktas som en 

POP LÄR R ADIO 

.-· tor fönlel. "\ i(lare alt mau slippet' Spl'ing.t upp f tir 
att \Tid a ned volymkontrollen, dtL en .'tation med 
fading d d full ignaJ ( yrka hotar att Spl'tlllga tl'nm

Idnllorna, 
Föru tsättningen för att man 'hLll kunna ordna 

en effek ti v fadilJgkont.roll är, att lUa n am'änder va, 
r!nhel-my-rör sflsom höO'frekvensförs1.iil' kare, Dessa 
l-ör erbjuda ju även i anlli'a avseenden stora fördelar, 

SkärmgalleJ'röret börjar nu i allt störrp llt,;träck
n i ng ut1riingn det vanliga treelektrodröret som de
tektor. Anledningen tir den, att detektorst>ge ger 
RtÖLTe för t ilrkning, kan avgiva s törre signalspiin 
ning t ill 'lutröret utan distortion och slutligen med
tör mi nure dämpning.' prt uen fiir eg, ende ::; j :.imkreben, 
Sammanfattat ger allt,;ä sktiJ'Jllgallerc1etektorn Inot
tagaren större l<i"iDflLi ghet, större selektivitt, t och bätt
re ljudkvalitet. ::\Jf'11 , mLi.l'!{ d l , LIrt ta gäller då den 
kopplas till slu tröl' t pl ,'amm a sät t som det triod
rur, med vilke t llen jämiör ~, såle(lee' med tra.nsfor
lTl_Ht or, Iliir triodriiret förut varit koppl a t med tr'an ~ 

:l. o1'll1ator, KOPlJlingell mhste emellertid modifie ras 
lXI så sätt, att primären på transformatorn sid :-;till
les medelst motständ och kondensator, i annat fall 
blir resultatet ett helt annat, 

Amatören saknar i recrel möjlighet att sjäh- ut
expel'imenter'a nya kopplingar, om vilka han ej med 
bc,·tämdhet vet, att de skola giva gott resultat. Så 
mycket tacksammare är emellertid uppgiften för ho
nom, om han h i n början vet att principen för kopp
lingen i frflga är sund och att experimenterandet 
föl'~' eller senare måste leda till ett gott resultat. 

En sak i samband med amatöl'uygge bör påpekas, 
och detta är att exakta uppgifter vanligen ej kunna 
lämnas angående värdena på "isRa av de i en kon
struktion använda motstånden, annat än om rör 
av ett oestilmt fabrikat angivas, Ellda möjligheten är 
"ft lunda, att amatöl'en hal' några motständ av skilda 
\"itrden och kan utprova, vilket av dessa som ger 
bästa resultatet, Gäller det slutl'öret måste man 
l-ara försiktig och ej taga ett allt för lågt värde, eme
rian anodströmmen då kan stiga till ett mycket högt 
Y~lrde och slutl'öret ljyerheU a. , Dock angivas aUtid 
i kon",trll\{lionen de ungefärliga värdena. Anv~i.J1da:-; 

andra rör än de i rör13b Ilen upptagna, kan emeller
1id ett heH annat motstfuldsvii.l'de \"ara erforderligt, 
och r esultate t blir dLi.rWl' minul'e gott. Ett my\:ket 
bra siUt är att mäta s lntrur ets allodström och av
pa.', fl. viil'rlet p 1'l katoc1m ol t lldet så, att anod h öm
men örel'CIl..<;. tiLm meJ' med det i l'i.il'taoellen uppgi \ n u 
normala värd t , 



I 

I 
LeiPzig, siitet för den Yiilki.inda leipzigmässan, 
togs föl' n i't "'on tid sedan i bruk den hittills 
kraftigaste rundra dio t ationen i Europa. An
teulleffekten ILOS d('nsamma uppgår normalt till 

1~0 a J[)O kil o \l',att, men Imu vid behov drivas upp 
iinda till 180 kil ow;:) tro 

Lei.pzig " :'1.1' re>dau fÖr f! fl 11 uya jättestationens till 
kom t en ay de båsta utlandsst ationerna i SYCl'g . 
Samtidigt med i g[lllg'sätt a ndet av den n a stat ionen 
har våglängden iindmts, i (let Leipzig f ått Frank 
furb, gamla Yl gl ällg'd och F rankf ur t l ;; (ället Leip
zigs. Den nya s torst<ttionens v. g liL.llgd ~ir sålunda 
3R9,G m E'ter och fre kvensen 770 kilohertz. Vid npp 
förandet al- den 'amma har man tagit häns}'n t ill 
alla rund L'adiut elmiska fnmsteg. som gjorts Ulldel' 
d s(~naste [u·eu. 

Om man behinker, att även TA~ipzig i likhet me(1 
alla alldra rundl·aru.o:-:s talionel' bör jat i liten :-:s kala, 
och sftlnnda prt teklliska mäs lSan för iHta är 8 , Llm.l 
ha de en eUdd av endast 0,3 kilo"'att, måste man er
känna, att dellila 500-faldi.ga t gring under dessa 
fl tia r är fantastisk. 

D å man kOllUnel' i ll i :'latioJlsbyggnadr>u till <len 
nya siimlar en fe l' lllilll int rycket av att befinna sig i 

Storsändaren 
• 


Leipzig 

Europas största rundradiosta tion. 

en modern kraHstati u. Dc väldi"a siln(lanören aT

heta med anodspänni uga_l' upp till 10.OOt) volt och 
glöclströmmar upp t ill 2. 000 amper. A v a lla maski
ner, förstärkal' ~ och apparater finnas dubbla upp
sättningar, av vilka en 0'( i drift och den a ndra står 
i reserv. Vid fel på en maskin " L ar sig detta genast 
på kontrollbordet, och t jänstemannen kopplar ö"n' 
t ill reservmaskinen, varefter u tsändllingen k< n fort 
~:~itta. Detta är ptt ögonblicks verk. 

Sj älva sända r en har ju förs tärkning s te~)'. I de två 
si ::; ta äro rö t'en va ,tenkylda. Första teget utgör ,;e
neratorn, som alstrar bärvågen, och för a tt f ll ylig
längden s tabil hal' man gjOl't genel'atOl'll kristiLl]

s tyrd. Andra och tredj e stegen ha en utg:. ngseffekt 
ay 75 w'att, fjärde s teget 300 w'at!: d. Y. S . 0,3 kil.o
,,·att. De tre !'l i !'l l a s t egen lämna l, 20 och 120 fl, J 50 

kilowa tt r esp. 
I tredje s Leget sker en frekvellsföl'llnlJblillg. Gene

ratOl'll alstrar :-:siilunda en våg med halva f r .kvenselJ, 
F or ts, 11 "l d. , 0 

]-; 11, jij m.törel.l<o mellan elt (I» sl ufrörcni fl n !7((11l1(t L ~ i l)fI!ig
.• ii)/ tl a ,'e n (t'i l.l viil18 tCI') Q(:h et t (/ '1) ile nltramoil lll"lla v a tte,,
l'V1da /'ÖI'61/ i du. nya .s torlJ.! u f.iIj JI6 IL Til l jiim!ö l"eZ80 v isns 

.; II I.ill r: n c t t vun l i!7t IIwt tagan·ör . 
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POPULÄR RAD10 

Amatörradio 

.\matöl'byggal1(let olllfattas alltjämt med stOl't in, 
h 'essp, Häl" \'hms en del Iwnstl-uktioJlcr från tidi, 
gare nummer av POllUlär Radio, viJIm varit föremål 
föl' särsld\t. stort intresse från Jä,seln'etsens sida, 

Tllnlkortn'\.g ~ i.lIldart' för telegrafering och telefonering övel' 
kortare avstå nd. En dylik sändare äl' mycket enkel att till
verka, och detta gäller ii'ven om mottagaren. Svängnings
kr tsarna utgöras av metalltrådsbyglar, vilka kunna injus

teras till olika liingd allt efter den önskade våglängden. 

1\'lp\· i~i()lJPlJ ~il' Vii. fraJlll11Ur ,-.;~ h, :lYCll u n~ f l'Lungaug-al'Ila ilJ~c 

iirq lika revolution "w lllle (' Iler k O'mmu. lika orta som tldi,garc, 
Bil(j('1l lIiir on\ll vi :;a r det inre av eD television mo tlagare, 
~fl)(1 varil iJe"k ri\"(' 1l i POj)ulär Hallio.• '1.1. iimnar m an i ut
lHlJ<i,- t i<iitl" i g-ling m ed televi sio n~ sä ndIlillg på ultrakort
v, p:. lid , vi IIOPJlHf: inom kort knnna rec1 0gUra fÖl' de för~ta 

försöks rel;;ul taten. 

Jlelllinspelni llg a,' grarnmofonski \" 01' är n:lgot, som 
iinllu ej lycks h a ~lagit riktig t igPIIOIll. D e tta be
rOI' s iikerlip;pll på , att gorla ins peluingsapparnler 
Iii I till s varit ,'" å ra att uppbringa, men en del ny
llet"l ' ]JU detta område äro snart att förvänta. Bil
,lC'n "i sa I" en hemgjord inspelningsapparat med elek
troC1YIlHllli"k ,p;ru "erdosa, vilken senare visas i större 

"I,n ln Dedtill till höger, 

En elektrodynamisk och en elektro
magnetisk högtalare, vilka båda varit 
beslaivna i PopUlär Radio. DeD se
nare iir den s, k. X-högtalareD, som 
har tvenne olikn. stora membran a v 
impre!iDeratl linneväv. MåDga av Po
puHir Radios Hisare ha byggt denna 
högtalare och il1l"app.orterat mycket 

godu. resu \tat. 

I fråga om mottagarbygge finnas sto
m möjligheter till förbättring al' den 
gamla mottagal·en. och det är e,i alJtid 
nödvändigt att bygga, en helt IIY mot
tagare för att få de senaste radiatel{
niska finesserna tillämpade. Vi l{Omma 
i fortsättningen att behandla alla vär
defulla nyheter, vilka mö.iliggöra för
bätkingar i mot,tagaren och giva den

sanuna ökad prestationsfönnåga. 
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Den komplicerade elektroduppstöllningen 
är resu ltatet av årslånga experiment och 
erfarenheter 

Det vore ett dyrbart och för Er pl ånbok ganska smärtsamt expe~ 

riment, om Ni skulle slå sönder glaskolvarna på Edra »Miniwatt»~ 

rör, för att se efter hur de voro konstruerade. Ni skulle då nnna, 

att alla typer ha olika konstruktion, varje rörty p är, efter sitt spe. 

ciaiändamål, genomkonstruerad in i minsta detalj . 

Bilden visar det inre av det moderna E 4:52 T - de t rör, som med 

en gång moderniserar gamla apparater; på ett tekniskt ändam åls. 

enligt sätt gruppera sig elektroderna omkring sin axel. Medelst en U . 

formigt böjd glasbrygga har n i hög grad förbättrad isolation erhållits. 

Förhöj Er glädje av radiomottagningen genom installation av nya, 

moderna »Miniwatt»~rör ... D ärigenom förlänar Ni Er apparat nya 

krafter och anpassar den efter rådande svåra mottagningsförhållanden. 

'MI N IWAT 
.,., 

°7 
11 
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RADIOSANOMi\ 


RADIOFABRIKANTER 
Om Ni vill få avsättning för 
Edra till verkningar 

I FINLAND 
bör i annonsera 

I RADIOSANOMA 
Begär provexemplar och 
annonstariff från 

RADIOSANOMA 

Helsingfors 


Tavastvägen 29 


Förmånligaste annonsorgan 

B I L L I G A annonspriser 

Största radiotidskrift Finland 

En av Englands 
' as ,a.b ·• t ' 

Den nya 
DYNAMISKA 
hö~falaren 

Mansfield 
med perDIanenf ma4nef 

överraskande stor volym, 
underbar klangfärg ,sm adie 
mensioner (20 cm dlam.), 

lämplig för alla slutrör (3 anslutn .), största kän slig het 

Kr. 38:-

Sator rörsatsen 
till den i detta nummer beskrivna »Likströmstrean» 
leverera vi till ett SPECULPRIS av Kr. 3S:
Den till denna apparat hör.1nde logaritm. po_ 
tentiometern, 0,5 - 1 iI'1egohm, och ett univere 
sal verktyg för radioamatörer medföljer varje sats. 

Beg:)!" den hos Eder rildiohJlld [~lrl!. 

AKTIEBOLAGET TRAKO 
RegerIngsgatan 40, Stockholm 

Ett nytt och betydelsefullt 

ske d e 
hör.iar nu i den svenHka 
rundradion s historia, d,. 
var och en utan onödiga 
och fördyrande mellan
händer kan köpa en fullt 
l110dern 3 l'ö tsmo tta~are 

fiir ' ii Istri i rn med in· 

bygrrd förslklaSF' lg bl.~ . 

tal ore of' h T l1ll ,!!;S rall1. 

lJarinmrö r samt duhbel 
v,\gfiilla frakt- oe l! <' m

'lJallagefritt för end a, t

."Skl'OnOI' 
) IELOTON :n 

Motsvarandp apparattyp av andra fabrikat k osta r 200 - 2,')0 kr_ 

Om Ni ej blir nöjd efter 11 da;:rars prov, får Ii return era ap 
pa raten o<:h erh ålla penp;arna tillbaka. 

Till Radio-Indu s'ri. Box 6029. Stockholm 6. 
S~ind mi ;.: lIä rma r!' lIppl ysuin :;a c och lIlförlir; be-s k rL\·o. Ö" l."r r a di ofIl. ~ lel o t o n 33 . 

N a m n 

Uo l u J 


CÖR DET NU ! 


Låt binda in 

1932 
o o o ars argang 

av 

Populär Radio 
Magasin för radio 

och grammofon_ 

~ 

Pärm enli g t ovan s tående avbildning 

rekvireras till ett pris av 


Kr. 1:S0 

+ porto från Eder tidningsförsäljare eller 


E X PEDIT 10 E N AV 

POPULÄR RADIO 


Postbox 450, Stockholm. Postgiro 940

Underucknali rekvirerar hirmed .a{[ tinJas mo e: ptHd önkOl[ .. .... ex, 
pirm till rOPUU\1l, RADIO ' 9) " r. I: J<> + pono_ 

N amn : 

BOJt ad: 

Po stadr~iS : 
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1neddst eu. ~, ~a .sttegiac .saud e&40 ~ ~öc 
~~~ *tUt. ef.Ieldivt .sluJdda ett cu* eelec 
~ tavds~ uwt ~ f,uiJkaa, . 

H 
'Jt liyligen rar en man i färd med <tit göra 
inbrott i en förstadsvilla , Han var utrus
tad med alla moderna hjälpmedel och var 
. ess utom vill förtr'ogen med yrket, varJ'öl' 

han harre alla utsiIder att lycka. . Väl inkommen i 
rummet hann han emellel' f id ej ens se sig om, förrän 
kraftiga alar'mkloclwl' hörjade ringa i hela huset, och 
det enda han hade att göra var at h-i.gga benen pfl 
ryggen. 

HUl' yal' det a nu möjl igt '? ~ro. en liten fotocell hade 
»setL» l juset friln mannen. fi.ckla mpa och ögonbliek
ligen slagit alarm. 

Fotocellen brukar Pll gl'u nrl av denna sin ( ~genska]l 

heniiru nas »clet elektriska öga b>. Den, 150m närmare 
yiU hi ta killlU <1 fotocellen ' yer kningssfttt och övriga 
a llv=indnin!;SOUlr ;ldcll, h iinvjsa vi t i ll en artikel i ro
pulär R adio 11 :1' G 1932, 

Vi skola hiir nella n hehandla fotocellens använd
lling i s. k . optiska siil. rhets- och skyLldsanordninga l ' , 

av edda att u testänga obehöriga från elt rum, eiL gal
leri med dyrbara tavlor o, s, v, Den pnkla anordning, 

som antyddes i exemplet ovan, utgöres blott av cn 
fot ocell med tillhöran de fÖ l'stiirkare och relä, vilket 
senare sluter i':trömkreisa m a till alarmklockorna, 

»Det elektriska stängslet» ii I' den hittills mest full
lwmliga skydd~~tl1oI'dningen. F inessen med detsamma 
är, att det är fullkomligt osynligt, H en i mörker . l 
princip utgöres detta ,Uillgsel aven ljuskälla, som 
p å avst< nd belyser en fotocell. :0:1 ljlls trålen a vbr 7_ 

tes, reagerar fotol'pllcn, 0 1'11 ett relä slntcr st römmen 
till alaHuklo~korna. 

Om lju..~tr;:llen vure ".I'ulig, skulle n aturli gtvis an
ordningen vara obrukbar. V-'Öl' den skull utsänder 
lju>ikällan endast ult l'aröda slralar, vilka äro osyn
liga även i mÖI'l:el'. D lwnn:J icke Llesto mindre Iu'af
tigt p oiverka fotoce llpu . Tn raröda st r åla r utga 1:. ex, 

fråu solen, samt idigt med de synliga s Ld \.larna, som 
ulgör<l soll jusct. Ves a nltraröda st I'; lur förmedla 
solvärmen, äro sålunda värmestr, lar. F ör ö rigt kuu
na de liksom lju . :'l Ct'; lun 1:) reflekteras aven spegel. 

»Det elektri ka stiillgslet» i s in ellkl:J s t.e form visas 
!';chematiskt i fig. 1. Öyerst till Yilnster se vi ljuskäl-

Pig, 1. '1 ', 't:ii. I/,,~ lcr: OlJ ti8 1~ a lfU"fn- och 

sk,ydd.sanOl 'dn ing i schClnrtt isl,; fram

~ tiil7nin!7. Sil SI/art det i ntcl' /J1 ittcn ta, 

1t111·aruila 8trd. LT~nippct av ur y t cs, rCa

gc}'a;r t utoecl/ cn uch yc/ii et S/1Il er 

"trij"w w n til l ala/·ml,(.oc !.:all . 

Fi g , 2, 1', h uqe} ·: 8pegC'l f ur r ( flt',,,<on 

n t: el n ltra ru(/f l -< trå la rna , 
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lan - en elektrisk glödlampa - monterad i bränn kunl1Lil'en på transformatorn en viixelström, som 'W]'

punkten till en parabolisk spegel. De utgående ljus stärkes och slutligen likriktas av den nedtill till hö
. trålarna bliva parallella. ShilJknippet inriktas mot ger synlirra metallikriktaren. Den sålunda upplwll1na 
(! u annaJl pHrabolisll: spegel, uppsatt på andra sidan likströmmen (som blir lika med noll, så snart nå gon 
om den passage, som skall skyddas. I den sistnämnda kommer i vägen för strållmippet) genomflyter linc1

spegelns brä nnpunkt be uun er I" ig fotoc ellen, och på 
denna koncentrel'afl sallln da hela strållmippE' l. 

PiiI' att de t fran ljuskällan ui g;. ende ljuset IS kall 
bl iva .rnligt, måstc de t pass "ra ett filler, som en
da s t släppel' igcnom dc ultl'arö{la slrJ.la ruH, Detta 
antydes genom d il YI' J'llkal a, stI'e kalle lilljcu int ill 
ljnskiillan. För oJ t fotocellen ej s I_all puverkas a v 
dagsl juset, iiI' ett Jikauant filter anbragt pLi. »mot
tagll in gs idan». 

Att de ntgi'tende stn Jal'na äro streckade i figuren 
Lir i nge n tilm illighet . De görH s nämligen med IiJ l
hjii.l P fl Y en l'oteranck bliLllURl'e vi ll ljn;;;ldUh1l1 int el'
llliLten :1, vatigeuom uppn i'l < den. fördelen, att. foto
t:el lföl'stii rku l'en ej reagerar för odd);: mmande ultra-

Pfg, S, »Ele7ctriskt stängsel» a·v ul

traröda stl'ålar till skyrUl dd tal/el

galleri" 

l1il1gen på reläet till Yiinster, som därigenom håller 
strömkretsen till alarmklockan bruten, 

Det . Ure utförandet hos ljuskällan och fotocellen 
iiI' ungcfil r dd::;amma och framgår a.v vi/:,nettbilden. 
Frumtill är den ovan omtalade filterski"an monte
rad, Skruvanorc1ninga1' möjliggöra noggrann inrikt
ning. 

E n endn ljusstriile är emellertid ej a lltid tillfylles , 
och man begagnar sig då av illställbara speglar av 
([en i f ig. 2 visade typen för att lmnna åstadkomma 
ett yerldi gt stängsel av osynliga ljusstrålar. En dy

lik anordning, uppsatt till kydd föl' ett ta ve I gallel'i, 
yisas i fig. : . Tlll vänster se ÖY 1'8t en a,v de r eflel,t ' 
rande ~pegla..r.ua och nnder denna OrtlIe ljuskällan och 

Pil/, ''l ' Ranunn auordn i ll[l i 1;cr7.:lig
h etclL Särlil ljuskiillrt som sp u /n I' 

och jotuedl lira doldrl. t n17nrn a 
äro ej 11 8 i mörker synUgCl. 

röda strftl ar, som Iml1na inkomma 11 tifr : n, Som vi se 
iiI' nämligen fotocellen kopplad Ull förstärkaren me
del st en t ransformator, och deulla öv dör endast 
viixel. 'tröllllDUI' eller ;;nabbt pulser aude liI,str ömma.r. 
Den pulsemnd.e likströmmen genom fotocellen och 
pri miiren, som uppkommer just genom de täta och 
reg 'Ihuudna avbrotten i stdlllmippet, alstrar i se-

fotocellen, monter ad inhll varanrlf':1. P å motsatta 
si t1:lll i galleriet finna, endast två 'peglar. Det är 
lätt att följa det ultral'öcla strc lknippets viig friln 
lju ,'källan via spe.nhrna till foto cellen. 

AT fig. 4 kan man se, hur samma tavelgalleri tar 
l:iig ut i vel'kliglIrlen. Ej det minsta synes av den ,'äl 
dolda apparaturen. 
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A 
t själv göra en pick-up för elek ri sk 

, t el'givning av grammofonskivor, med an 
vändning av radiomottaga l'cns lågfl'e
kven.sdcl , ' som förs tärkare, fö refaller för 

(le flest a att vara en myck t . yitr nppg ifL I cke des to 
mindre lämna . hiir n euan en konstruk tion beskriv
ning för tillverknin g a v cn dylik. vilken , ä ven om den 
i fråga om naturtrohet i atcr givningrn ej kan miita 
'3ig med tie fÖl'nänl.' la kommer iella prounkterlla, 
doek: torde hw ua gi va siu ägnre mer än lönen för 
mödan . Kon t l' ukt ionen iiI' !'lä i1l l'äi:ta lagd, att arbe
tet erbjuder l'illg'a ,'ur ighet fil r en hii ndig amatör; 
lit t tålamod er fordras ju alltid . 

D 'nna p ick-up [i l' i likhct m eJ fl ll a i markna den 
tilhränO"liga a e ektJ'omagn ti ik typ. De t er forderliga 

l " lg. .1. J(O !1 ., l l"'U lctio n.~I'ltl1in g tin 
piCIc-Ull' (;1/., "v er st w drl ? 'a l~t f r am 
ifnln, nedll1·,~ t t ill 1)u Jt s f el' sellll 1/.n
(/erif r (/.lI, vm'vid (l nka/'els upphäny
niugsuYflCl all/ll rl CS synlig r ak t i ge
nQIn spole;l.. T ill höger picl"-np'en 

sedel t ru n sfdif n. 

m agnetfilltet alstr as a v en li.t en hästskoma gnet, föl' 
~edd med polskor, mellan vilka nedre änden av anka
l 'et, be'lti'lenJe av en j~iI'nst..t\·, r ör sig. (Se fig. 1.) 
~\nkaI'ets önc iinde är lagrad i en gnmmjpaclm ing, 
som skall var a tml'~iddigt fasl föl' att 11: li n. ankaret 
kva r i sitt medelläge mitt emellan pol kor na, men 
ilndc tillrä.ckligt lö' för att gint a nkal'et nedl'e än de 
'u vjl': rörelsefrihet i sidl ed. 

'gent lig ' 11 'k Il ankaret s övre Unde gOra god mag
neti l, kontakt med hästskomagnetens mi del. Detta 
går ej här t ill [ nJJ o att realisera, men ID an kan i va rj e 
fall föd) ~1t t ra förhållandena g 'nom a t t göm bygeln , 
SOIll håller ankarets ö\Te änd , av järn. 

:dl alerial t till pick-up'en erht les huvudsakligen 
frim en gamma l hörte lefon. ffi magneterna i d na 
äro för,'nlgnue, m;.\.ste m aIl lata u pp lJJag"lletiserH. d 
f'amma ty r esultatet blir el jest d< )iot. 

K onstnlkUonen i detalj. 
1Iagn cterr a il'ån bftl1a hÖl't el efondoilol'nfl läggas 

samman, och den filunda el'MllD ~1 kraftiga !lä, t ko
:.nagne ten för ses med pol kor av den f orm, som visas 
neders t i ng. ~ . B Yl. ar alln. I D tten i mm ch A en 
,v dc fär diga. polskorna., De.'sa. til lverka s a 2 mm 

t jocl' t b:.lDuj U..r n (c\'en"tuellt vin kel järn) och förses 
med ya l' sitt hft l, som passar WI dc t vå . Ll rsta· häJcn 
i telefonmagllet 'll, a att det h(~la hopmontcl'at med 
t d . styckt' U 1/8 tum ' jär n 'kruv med mnUer (en 
genom va r rlcra polslwn) blir enligt f ig. l. 1'01 kor na 

Lkola d' lig"a di.kt an moL m flgn t DS poler. Obsel'
" era att fa,-'L ~L ttnj ng .f li.karna prl pol korna j äro 
böjd a å t samma siUa på båda. 

Skulle telt' fonma~net r Da var a av annan storlek 
Hu de i ruodell-pick-up'en anv[luda, mru, t c mall tindJ'a 
liingdm:. ttct (22 mm i fig. 2) hos polskorna. 
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Till upphängning av ankaret anvä ndes en hygel av 
mm järnplåt med utseende enligt över ·ta uilden A 

i fig. 2. Måtten framgå av B. De tre hålen i skänk
larna borras för'i:>t sedan dessa bockats, för att man. 
Rkall vara säker på att hålen komma mitt för var
a ndra. Avståndet a skall " ara t illräcklig t st ort för 
~i tt mag etcn skall f ä rum mellan 'p~innbu ll; lI: nn 

(l/Hi tums mässi.ngsskruv m d 11111 ter ). ] ygelns 
bredd m{l.stc rättas efter de sammanlagda telefon· 
magnetcrnas tjocklek, m f' n böl' ej understiga i rit
llingen angivna 7 mm. (Mellanlägg kan eventuellt 
:tn vända~ i så fall av ]U got hårt materia l. ) 

Två små plåtbitar om 7 X 7 mm, försedda med hål 
b .-om passa till hålen c i bygeln, tilherkas. En a'
des 'u visas vid C. 

HUT an karet t illverkas. 

Ankarets konstruktion och upphängning framg; r 
av de t\'å mellersta bilderna A och B i t ig. 2. S jä lva 
fIIlkaret best å r aven i genom kärning rekt a ngulär 
järnstav om 2 X mm, med en längd ay 12 mm. (Läng
den måste anpassas efter övriga mätt, så att det 
hela blir cnligt fig. 1.) I ena änden a'- ankaret fast
lödes en c:a 1 mm tjock järnpla tLa med dimensio
nerna 5X7 mm. Dennas längdriktning skall sam
manfalla med längdriktningen hos a nkarets tvär
,·ckt ion. l ankarets andra ände fastlödes den avså
g-ade bakre delen Lill metalldelen i cn baua nkontakt, 
:-å ledes d n som uppbär fästskruven, Den senare bör 
Jla stort huvud, så att man kan draga till den t ill
l'i icklig t med fingrarna föl' a tt grammofonnålen skall 
::;itta fast. Det Renare är mycket viktigt. 

Det färdiga ankaret visas vid A. Det bör \'are sj 

. lätt som möjligt, varför man ej fä r göra n hlhåll. r en 
kraf iga re, ä n att nålen kan spiinuas fa st ordentligt. 

L\ nkarets upphängning framgå!' av B. Omkring an
J' a rets fot , som ses svagt streckad på mittu len av 
l)'geln överst till höger i f ig. oJ, liigges pn bit gummi, 

L e_-. ett. t ycke pi\. längden upp k uret vent ilgummi, 
~om må~te var a alldeles fär skt. Det m ' ste täcka 
Hnkar ets fot i hel" de;s längd (7 mm) och g, upp sa 
Hmgt p:1 sidorna, a tt fastspällnh lg' plå tarna ej komma 
i dirckt beröring med ankarct_ Alla kanter, om ligga 
('mot gummit, r undas s \'ag t-, .; att de ej ska nl söu
del' gummit. De två f ast. pänuingsbulta rua (1/1(1 

111 m ) dl'ugas ej ät h~tr cl ar än att ankaret kan r Öras i 
:-;iillell i luftc'apet, men ingen direkt " lappning f· r 
fi irek Ul lna lllrlbm foten och inspäuniugsanordnin gen. 
E nda -(. gumm its e1 sticitet skall möjliggöra ankarets 
}'Greh'e i idled. 

POPULÄR RADIO 

Pi,g. 2. D etaljritningar t ill ankarets upphiingningsbygel 
(öFers t), ankaret självt och dC8.~ OWI11fm ipacl~ning ( i mitten) 
samt polsl.o1'/ta (nederst ). GU-m41~ipaclmingen maste vara så 
StYl ;, alt ankaret ej glalJ1lar 1/1 ,n dock ä,' jämförel seris lätt-

r-u rlio t i. sidled 1Ja grund av gmu1nUs elasticitet. 

P iok-up-sp olcn . 

Formen fÖ L' pick-u p-spolen tillverkas av ka l't ong, 
t. ex. ett vIRiikort. T vli runda brickor med diametern 
lika metl avstrmtlet mella n magnetskänklarna (i detta 
fa ll 21 mm) fö rses med 6 mm hål och utgöra ändbric
lwrna t ill .·poliormen. Ett rör hoplimmas aven pap
p rsr msa j,d ng ett runt föremål med 5,5 mm dia
meter (rörets längd i detta fall c:a 8 mm), och änd
bri korna fastlimmas på röret. Till limningen kan 
[lDv~lndas »Pandetikon». Det hela måste efter tork
ning vara ,tadigt. 

Av de fyra spolarna i hörtelefonen använda vi 
tre, vilkas triid upplindas pil. pick-up-spolen. Träden 
måste behan dlas m ed den allra stör i:>ta försiktighet, 
fl , den blott ä r 0,06 a 0,08 mm i diameter. Skarvarna 
måste lödas, varvid endast absolut yrefr i lödpasta 
fär komma till användning. Bä, t ~il' lödvatten, be
sli'tende av harLs upplös t i spl'i l. Yarjc skarv il>oleras 
med ett litet. tycke tunt papper som vikes runt skar
ven , Utta ,o' 'ändarna t ill spol en böl'a vara litet grövre 
t n dnr (0,2 fl 0,3 mm ), vilka lödas fas t i början och 
~l n t-et av den tunna tråden. 

J nödfall kan spolen lindas fll ll med 0,1 mm emal
PMl ". ii. s i,l. 31 
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Fig. 1. Lik/'·i kta./"c (( I ' vall Ii!! 11IiJ, 80m 
((en !i5relco IYIJlllel' {l:u.rd.y/ r iilll llmottrz

uarc. 

I 
majnumret av Populär R.adio för föregående år 
beskrevs en enkel likrikiare för mat n ing av fält
magneten på en elektrodynamisk högtalare. I 
denna användes ett. s. k. högvolts-likriktarrör, 

d. I'. '. tt likri ktal'l'öl', mr. glörltd\.d iiI' konstruerad 
föt· i fl'ågavara nde nätspi.i nnin g" och s' ledes anslutes 
direkt t ill nätet utan mellankoppling av transfor
mator. Olika typer av dessa rör fin nas för olika nät
spänningar, t. ex. en typ med glödtråd för 127 volt, 
en annan med glödtråd för 220 volt o. s. v. A llOd
~pänningen biir dock "id alla typerna vara minst 
:!:W yoIt, varför dd llätspänllillgar under 220 volt 
bör användas PH s. Je. autotran Slormator, som trans
flJ ["merar upp nä tspiLll ningen innan den nilr ano
,len på röret . Ett kopplingsschema för denna an
ordning återfinnes j J'i g . ;I i o,~annämllda nr t i lrel. 

1~e8el' voarkonden8ntOl'n8 bet 'Yde lse. 

E n av df' iug, l'ncle uelarna, ,om iiI' av mycket stOl' 
betyd l . föl' l ikriktar )11S fuuktiOll, är den s . k. 
rcscn'oarkondcnsa.t ol' ll. I Hg. 1 visas ko pplin(~ he
mat för en rödikr iklul'e av \":lulig t ·p . Rcservoar
kondellSai(1l"u ~Ll' inkopplad welIa n lIe b{lda n tg, ngs
klämmorna, mäl·klit m d lJJ US och lllill m.; resp., oel! 
>;huntar i'l:llunda belastn iugskretl';ell. Den nu kouden
~l1tor är hill' nö(l\'änclig för aH likrj kt aren ~ka U fä 
full'ffektiviteL Den \'auligrl s torleken tir 4 mfd. 
1Iinskas konc1emmtoru t ill :2 mfd, ger likd ktaren 
mind re effek t, d. v. ,. milldl'e likrikt ad tröm och 
1ii~re spänning. :lfini'lka kondenl';a lorn till 1 mfd, 

"id vib:el trömsulit med lägre spänning än 220 volt är det ofta 
s\·ftrt att ur ett högvolts-liJ,riktarrör få ut tillräcklig effekt 
fÖl' fältmagnetcll pä en elektrodyruLDlis/, högtalare. Med tvii 
dylika röl' i en specIell IWl1p]jng går d t f'JlleUct'lid bra, ulan 
att någon ttansfol'malor behöver användas. 

Ffg. 2. MCf.aZlik1·ikta1"c för d'ub beUik
rikt 1/ i.Il!/. 1~ e8e1"VO(~r7,:onden8atorn, i l' . 

gel på -1 fn! rl, ii ,· Mi, ' u teliimnad. 

Ffg. S. Li7;;ri7ctw'c med t venne h ögv olts
r ör, kOiJiJZaåe fö/' 8.piil1n ill gstÖrdubb
l inq. Kondensa.torerna G" G2 oeh G'J 

böra vara iJ ll '''vinst -1 mlä vardera . 

hlir effekten ännu mindre, och ulelämnas kOlluen· 
fOatorn helt och Jn ilet, blir r e. ultatet klent. Dl\. ett 
\"anligt l ikriktarrör uppgiveR l ämna t. ex. :~ i)0 volt 
och 30 mA vid en transformatorsp~inn iDg av 2~<300 
volt, gäller detta under förut 'ättnilll!; att re. el'voar· 
h:ondeusatorn är på 4 mfd, >läI'ida i ntet fl \l nat au
gives. 

Då en reservoarkondeusat.ol' på cJldasi 2 mIll ;lll~ 

I·ii.nd " t. ex. i »Växelström t V t a n», um t i(u ga.re be· 
:-;krivi t s i P pulär Radio, beror detta p, att det an~ 
"linda lHnik tanöl'et vid UClI 1fr: g<~v al' ;rlld ' ran '
fo rmatol":späl1.uin ren. skulle ge aUt fÖl' ·tor effekt m ed 
l~ ll kondellsator på 4 mfd, d. L s. ano(t" p~ill llill: 'en pi't. 
l'ören skulle bli fÖl' sto r, och UCl'lS:1 sk ull!' t , na lut 

i för t id.. 
I kopplingel i fig. 1 anv~i.ndes (ll1bheJJikri Uni.ng . 

Delta g-äller äsen om den i fig. ~, dLi.1' emeUertid 111;:
rik alTöret 11 tbytts mot en me alliluikt al'e. ITur ku 1! 

llättl'amrrormat orn u mlnlr as, ef! el', om eld ('j behöycs 
f !t gOll glödström. D oc.k ~if' deu 1ilo'jl;:C t1 d fek lcl1 s 
8lorl(>k bel'oende av niiL'piluniug u , och i 'ynnerlwt 

gäller a tt DIan ofta ej kau få upp tillräcklig t stor 
nigängs pämdng, om nät pänuingen kir rillga, 

F or t,;. " , id. 31 
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u.uJ, ~id4tiitld ~u.4e 
pet v u. 'cntliga vir~ a~O!t(Jh-I00PVlinVen lir, att allod
l tl':8.tr Ollldlten (J/1':8 ]";ilj(' ,~ f r ån prim ä re" , Hnl"lwida 
m,an kOppla )' ,90'111. (JI~to tranBfo rl1l /l 10 , ' rl l er j iir 
en 8 (( le av 1m df'l"01'dn(Ld bctydclse, 

D
et fanu' en ti d, då ama törern a ror o långt 
före jndn tl'ien, i det ,'ul'je h ~i ll 'g oc.h 
förfaren amatör kunde l)lC'Ou:t ii , sio' en .J bn o 

mo ttagare, som gav båi:trc l ' sul t at lin 
nu'je kommersiell mottuO'ul'e, N u fi ro l'ollerna ombvt-
Ja, AmaHJl'en f , . bjll(la till aJ lt r au han kan föl' ~~tt 
h gga en motla o'are, som t. r i Jdass med de 1com
mel'sielJ a - om hau en' då lycka, ' öru'l äl tnIngen 
för ett lyckUgt r esultat ~il', att han föl jer 'lmua kon
stl'nkii onspI'incipel' och und ikel' d velakt iga kopp
l in al' , Vi vil j< l de tta sammauhana hänvisa till elen 
l·lalld ropuUit' Rad ios llauuböcker tifl igare u tgivna 
»A.matörhandboken», del I och II, "ilk 'n b'lu:mdlHl' 
Ett hEll del ' dana saker, som äro nyttiga att känna 
t il l Wr en amatör. 

En ay de n.nordnin cY 3.l', om måste erkä.nnas oUa 
' Hra t m t Ol' nyt a vid konstruktion a" moderna 
mottnga 'e, är Clou "h-kopplingen. Sjäha princlllP.1l 
.:. den na nnol'dning är i sig sj iHv snnd, men detta 
hi ndI', l' ej aH den kan t illämpa fela ktigt, Det "il-

P i g, 1. DC II ren (l Clough-kullPliu[JLII, cZä r pl"imår ,n är sid
8ti.illd m edelst ett tJIotstc II (l pa c:a 30,000 oMn och en kOH
(len8atol' 1)(t 0,5 å 1 mtd och Clllod- och gallcrl"retsarna tin 
l'e ,~p, 1:([ L F -1'Ö /' och slutrör äro heU skilda f l'dn v al'andra, 

~(>.n lliga i koppUugen iiI', att prim~ir lindningen i 
transformatorn 'id tälles medelst ett motstånd och 
en kondensator, så att anodlik trömmen g r genom 
mot r· nu j' och endast YiixeL trömmen genom pri
mären, Detta åslu'tdliO'gör1s av fig, 1, som yL'ar ett 
tJ'ansformatorkopplat lågfrekvenssteg (et t rör med 
1 l'aD Iormatorns primär i anodkretsen), följt av e1 j 

pentodslutrör med högtalaren i anodkretsen , 
Detta ä r d en rena lough-kopplingen, i vilken lån', 

fl'ek"en~l'örets anodkrei:, iiI' helt skild från slutrörcts 
(p ntoden . ) ga llel'kl'et , I den med sidställningen av 
primiil'en ä r aU få s tötTe induklans i densamma, \'<1 1' 

igeJlom fÖl'stii!'lmingen "id de Higr t onfrekven 'erna, 
m der C':a 200 p/s (p rioder per ~ kund), kommer 

upp i j iimnhöjd med den vid ön iga hchensel', Detta 
gä ller ej för dp- lägsta frp];:v enserna, men föl' sWI'I{
llingen börjar f ::tUa " id ett lägl'e perioutal än den 
/Skulle göra \'id likströmsgenomflut en primii.r, va1'
igeuom ha!'itonerna komma lJkttre fram , Dock kan 
lllaJl genom aH välja kond n a tom a v storleksord
n ingen 0,1 mfd (dct vanliga är 0,5 ä 1 mfd) <: stad
komma, at t Wr t iil'kningen hibebi'tJ lNl prl .. ::I mmfl nivå 
iLuUil ned t ill kan 'ke 50 p/s, men \'ti rdet på kondr ll
I:>atorn år olika vid oli ka lruns{orma urcr och gan oka 
h 'Hiskt, I hi l'Wr "kola vi tillr-: vic1m'e f n, l halJa vid, 
a tf, 0,5 ~l 1 m fd ii t' den ,'äk l'<1, te sl 1'lr kpn lto kon· 
elen nt orll, om ,i vi lja ~ raI'ue ra o, s mot e\'enhlclla 
ohchaglign iAcrraskningar, 

K OP1JZ i.) /Fj 11/ cd (l. 11 tIJ tr(J II ,~f/} /,)1I o / n)', 

Efter som llela 11'8DI'l forma tom är sk ild från anod
,pännin gen kan man "iu Clollglt -koppling tlllyRnda 
cn s. k, au oll'a usfoI'matol', som i prillcip u tj!Öl'c' av 
en l1'Igl're!;:n'nsdr osscl med ett u tlag :1 t . ('IX , en 

J,'<ll' l ll , II ,id , - I 
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E
n olilgl'uheL m !d lj uillilmen ä r , att talet ej 

d iT'l!k t kU ll ö -'T'l>ii ta, till etl fr ä mmflllde 

"prak, \'ar i~p~~o~ _,beh illlning'ell av .fi? men f~ I' 
den, som ej flf fort.rogen m ed oI'lgllJal pra

ket, IJli I' mind rc, På en dcl. n t.Jiin<lsk a ljudfilmf~l' före 
);:ommE'l' ViH,; I!d igen sveusk t ex t i nedre k~n len av 

filmbil deu, men del kan i u aldrig bliva <let. amma, 
E li m etod h a L' emeller tid p ä senare t iu framkommit 

fÖl' s:. k, r f l ('t-synk T' ni Herillg a l' l j u dfilmen . enna 

IJ.I-a me tod ~iT ej a ll fÖ l'\'ä;d a m ed (l n, l'iom 'x mpel
\i s :mvilIlll es i Garl>o-fjlmen »AllUa ' lll'1. ·t.ie», där 
Bkädesjleln r n a "ntt lllcd rnl'gell mot pu bliken , för 
:l tt mall ej ,knlle se Jii ppal'nu ' r ii l'e1 ' er. (E tt vi s'it 

a":mitt av fi lm n Vll r av 'ett föl' »över,' ättni n~» till 
f l'iimlUa.fllle !\pråk. ) D ca nya met od ' u går ut r å att 
m l> Wr!:>ta m öjli ga , :!lllsiämmighet mellan läppal'lla~ 

]'Ul'elser uch llct talade OJ'del, vilke t man up pnår på 
föl.i a nde sätL 

Lju dfil men IHl uei ft' iinlilluntle ,pr. klOt Itu' genom
Iöpa Cll apparat, som rtl en llJ fil ltl 'enJkH , vilkp ll 
] 1i]1p1' synkru n t m ed originalfilmen , l'cgist l'erar talet 

}o<1S 0111 ~n Hil jll ay imp nlfler. karokteriRt i ){fJ fi'r det 
ln~el ade 1utet, i det de angivlL ()J'dem; h lngd, !leTH .' 
J, CiOllh lg o. R. Y. Med ledning: ,w den na »im:pulsf ilm» 

nLa dlel, s (jH i-,,'C'ndt !!ling ai' ta l t till landets eget 
"pn k, och ol'len \' i-ilj a . ii< ?l, Htt deras Hingd och be

tUc-~ 
Att iu4~ ~ ~ rå fiua. 
rJika. ~redk f,iie i t:effd fik ~I 
odt. ~~~ 6.&:i<d ~w.Q
eu. ~ eulift vilkeu ett ~ 
~redk~~~~'*"" ~. 7..itIJ/~~Mtet 
vid ~~.k. ejieu~et:i449
&uiaivu i ~ adiJ.cd. 

t oni ng i m öjligaste lll{lll Öl' e l'c.n.·slällllJl l'r 1l11!U ot' (ll' DS 

i originalIilmen. På deLta sä L uppn, l' mnn illusionen 
aven pfl det egna l andets p r k ill spelad film . D ock 
~;r('k :ts metodP Q yiH endast i Ile f all , tl iil' Ile t rilr- s ig 

om lläl'besläk tade språk. 
Tillv~LgagangssiHtrt vid in bl inin gen a v uen nya 

texten är- intre -,'ant. T venne biogl'afmaski lleI' "ta upp
sLälld a sida vill s illa (se YignettblJden ) , Den ena 

projiciera r filmbildel'n;:t pa en genomskinlig biograf
ll uk, u pp aH i YiLgg !ll melhtn två jn llisolernde l Ull. 

])en andra llr oj id el'a r talet i ii ndlö ;:;kl'if t nedt ill 
på samma duk. De s k; despe lnl'e . om skola bia i n 
det nya lju det . befinna ig fr amför duken, och filmen 
m ou tiJlltöl'<lnue ten röt' Vi Sfl.- för dem jaliga gån

ger, i nnan s ji.ilva npptu.aningen ä 'er r um, 
l I'um m t melhm !';kftde;;pelarn a o ,h j)ioc:rra fm:t ski

nerlut si li cl' (.J1 mall och il lyssna r "id h Öf,..-j-a latc 

~k' des}Jelarna~ prestaLiollel', samtidigt !:jorn hall se l' 
i ilml UJ 'l'UO. Om ~'ynkl'oni!'; ml'n mellall e "ena r'e och 

: Jet F; klllle vi s:t sig Y1'1t'D mill llt'e g',)(1, ka n hall ögon
blicldigen sloppa np ptngning-ell, Odl d l;[ i fl'1\ganu'a n
de ay, llittet f l r göras om, 

A\' inll'e.-. e kan nu'" :lit \'('l , aH " id ue -tecknade 
ljutJiilD1I'1'ua , t. ex. »:\[usse l'j~A'» -fijlll l'.l·na, mu siken 

och lju d l'Uclderna ilJRIWlaiö pft fil men enl ig l i stor l
,_dr . amm a metod. 

http:lll'1.�t.ie


Till 1;iiJl R!cr ch as i t ?Il Il 
'u NUal ({cla r vall/on/ erade. 
JfaIL " er I Url li!f t , 11 111" banrf
jilf l' rS /Jof r, ot. j'a·8tguJ'es rhl 

II I ell (lll.bottnen, 

iiil elcn diirun dcl' t'i sar clw ,~

sict,8 eTan nä l mol sl O,rlllet och 
8ifufo;;sl ar il(/ 1,;011lI1lit !Ja sin 

p lMII. 

X/Aler st cha;;8icl sctt fnl/l. 
mul n 'id ,u" ähr alla bloct." 
k fY/u l Iisll f uJ'ernn. ii ru 1)lae:(;

r ade. 

3..rörs detektormottagare med bao( 
antämd krel 

T
r erÖn!lllOUaga ren med detektol' och tvenne 
lägfrekvensrör har varit mycket populär, 
men selektiviteten llOS densamma är undcr 
nuvarau<.le förhållandcn otillräcklig, då Pll 

ellda avs tämningskref's eller, som man kortare ~äger, 
stiimkl'eLs användes. Detta behöver cj betyda, aH 
mott;1garen är oanvändbar för utlanuslllottagning, 
ty rissa sta tioner äro Slt starka i förh ållande till dc 
i våghlllgd n~i I'ljggallde, alt de kunna avlyssnas re
lativt SW1'llingsfriH. Däremot kUllna <.le medelstarka 
stat ioncl'Ua i allmiinh .t ej adyssnas utan störningar. 

I :E opuliil' Had ios nya handbok »TonkolTektion» 
omta las, lmr mall på enkel t sätt llppm l' stålTe s( ~· 

:t>ktivi tpt med en (lylik motta garp avscdd föl' batteri· 
lI r if t. D 'Ha k;t 11 ~i.\" en genomlöra vi d l 'n u~itmott~

gill'C , el! uru vi ännu cj allstilllt n rlgl'a pro\' i clenll <l 
jOiktning, 

Vid den här nCllan hpskI-inm llloHilgal"eU uppnås en 
hÖg're ~rad a v selekt ivitet ä n vid den ,-anliga detek, 
lOl·mottnga.ren genom användning av ett ha lldfiltcl' 

http:nuvarau<.le


'Pill hiiq r C!i118s i c l .'<ett uP/J 
·i/hin . O t -al/pI rl llubelko l/(kIJ/J 
-'utOI"" /;1(8 rl c fnt .ow ä tri rl! 

kUll (/ CI/.,({ t ')'('( 'J't/ 11_ 

11 ilrlen rliir/ (l/(le1' !:ix I( J' c l.t 
skeeT' m ule!' (lJ' uefl ·t med 
/,' 011IJl-i" qe", av I/wtlar;arc fl. . 
..H/a ludn in!J((r 11/12,, { (' !Juni.' 

om ~ 01'rlsjullt . 

. \ ·efters ta biiden och ä,r7tt e lt
ui7J! e ,~ ", i sa del! fänj-ig a. '11101

ta 1)«( 1" . 11 . 

rspole. Kan aven lDodifieras fö r e nke 
b tonkorreklion. 

- ' 

i 'tä llet för Pli enkel stämkl'et s. Bandfiltret utgöres 
.:nr en s. k. bandfillel'fSpole av samma slag som be
skrevs i Populär Ra dio nr , ] 932, jämte en modern 
dubbelkondensator. Den i mod llapparaten använda 
oandfilterspolen är av det en relska fabrikatet »Vnr· 
I y». X ven den i l'opnlftl' Ra tli o beskr ivna balH.lfil
lCl'spolen är anvUnclbHJ', om den nHöres omsorg.'fullt. 
.Hutstandd (hel' konden a om C är i detta fall ej ue
Itödigt. 

Det är av s or vikt att u~n använda duhb E'lkondell
:'atom (»2·gan ,) är noggrant in j n ·terad av f bri
I ~unten, vilken allt!\. sk all hi.mJ:Ja u ppo-ift om den 
J)J' centu n a lloggrannhel', mN! \'ilktm ko ndensatorn 
i! l' j usterad . Sektorcl'nu ho' de upp. litsade ä nd Id· 
\'Ot'lla p {l kOlldensat orn få ej höjas, ty dessa. ha av 
J'al..n'ilmn ll'U o-i vit en sådan ställning, att d b' LIn 
dplkondeD~a t rcrna äro möj li gnst li ka . näl'f'mot finns 
P' var och en ;I \ . clclkonJen8atorerna en liten trim· 
konIleu 'at oI', 'om kan l'egler. mede) 't en skrlwmej· 
1-> 1'1, och d ssa trimkonrlcJl sntorer skola noggrant in
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J[o // (I!la J'( '11 s kUI' fl l i "!J" ~ '''I( ' /l1 (/. 

1.' , = '150 cm . l:, = 100- _00 cm . r ,,, = 1 1n/d. 01. = 1 mIa. R o = c:a 750 0711/1 . 
(;2 = 450 cm, O = ;: mld. ( 'u= l m./d. C'XJ= 1 ·inl ä. R , = 0,03 m egohiJI. 
If" = I):a 300 CilI. e. = ,~ m.ld. 1' ", = 0,5- 1 mfd. R l = O,:"i .m cga/liI /. R = 0,02 m e.uolulI. 
1', = c:a 1.000 CiJI. (,' 10= 10.000 CIIl. C",= 1 mfd . R2 = 0,1 m egalnl/. R'J = 0,1 m C(Jahm. 
U., = 0,04 fl/ Id . G,, = 1 mjd. () ' ö= 4 m/d. R" = 0,05 m egoll m . R lSJ = c:a 1.000 0/1111. 

C. = 100 cm. 1',"= 1 m/d. 1.' ,, = 1 'lIIf{/. R . = O, :) mcgo/t1Jl. 

f,tällas vid mottaga rens slutliga injustering. (Se bl. r-ören. I Yttra tidigare konstruktioner har i regel en 
a. Populär Radio DI' 11, 1932, i d. 345. ) uylik drossel använts, men Yi ha samtidigt framh,"t l

Vi ha ännu ej varit i tillfälle att undersöka, hur lit , a t t den ej är absolut nödvändig. Vid mycket svåra 
denna mottagare ställel' sig i fråga om selektivitet l,kit (likriktarmatade ) är det i var je fall mest ä nda
jämförd med den i handboken »Tonkor rektion» be- m' l enligt att anbringa ett s. k. glättningsfilter utan
8kr ivna. I varj e fall er hålles den ökade selektivit eten för mottagaren, inkopplat mellan mottagarens stick
; ill viss grad P' bekostnad av signuls tyrkan . propp och vilggkontakten. Dylika filte r finnas nu i 

mal'lmaden av ett par , t re skilda fahrika t. 
:11ottagarcns kopplingsschema. Förkopplingsmot t åndct t ill (J'Wdtrrll lt~n ä r che-

Vid genomgå ngen av kopplingsschemat börja vi mat betecknat med Bil . I modeUapparaten har an
clenna gång med mottagarens nätsida, emedan nät vänts e motstånd av va.ulig typ, men vi rekommen
anslutningen utförts efter d lvis nya riktlinjer. Vad dera i stället för detta e tt av de nya regulatorrören 
som gena t faller i ögonen är a vsaknaden av , ildros fö r 180 m A, som Philips uyli.g-en lItsläppt i markna
sel för glödströmmen till de indirekt uppvärmda den. Vid 220 volts nät späull ing användes tt r egnla

~.1 ;~'.l' JE]~JLA\JL1L][ § T A 

1. u uu,Jt'iItp" spol c, »\'arley" BP :i. 
l do h l,e lkOl1t]eu sator. 2 X '1:)O pm, mad t r im konde n .. alo r e r. 
1 u ubll eld l'D ,~el , c ::.1 ~ X l "O oh m . C : il :10 H v id ~O m A. 
l \Tridkon dt· Il ~ : lIor . r' :n :l00 cm . tl l1 '.1 i fJ olerau a xel. 
1 p o tent iOlnetp r, l (l g'n J· ttmi ~ J.~ , 0 ,: l n leg'o hrll (R,) . 
1. Ll\'- tra tJ ~ t:o rnlnt or, ] : ~ u 1 : ;j. 
1 n t g::1og--s t r nn s fo r m nt Ol' 0IlQr nlg;'l'ln g~d ('o s s~l med k on -

de ns a to r".· ( ~ \· e " tue\l l). 
3 l'l}r!t ;'U 1:L fP . fPTTI po l j" u . 
1 n ... ~tt l al() l'1.' ij l · , l O H1.\ . 
l s t rö m ll ry t n re. 
l l,on de nsu tol', ., IIlf(l . L , IIIl Y 
l (I :0, :! mfd , 1 ..-,00 \' ~ ( ( '" l. 
:! Il :0, ~ m f ll, 7GD V ~ (C" . C, J . 
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R o{Uo Corp01'at-io lls 
nya bandn'VilcTojon, som 
uppgives ha en mycket 
god jrekvenllka·r a,kter· ;· 
IlUk. Överst ses den 
veckade ban~membl'a · 
non, upphängd mellan 
de två. pols /,;01'711/, till 
en k raftig penl1 anenl 
magnet. 

V 
itl de l:id igal'e kända mikrofontyperna få 
l judvågorna P' vel'! a en membran, som p, 
grund a\" den mellan f r ll lll' och baksi dorna 
uppkommande try kskillnaden sättes i rö· 

relse. Unuer en fö l'tätning i vågen är trycket på 
framsidan större i.in på baksidan, Hu'för membranen 
Jll'('ssas inåt, L nder ('n fört unning r äder de t mot· 

satta förhaUande t, och membl' ilnen pressa:::; u låt al' 

den p fL bak idan inne tiingda luften, 
Hadio Corporation of A mer ica har nu fr· amkom· 

mit med en ny mikrofon, vid vilken membranen ej 
försättes i vibra tion genom luftt rycksändringarna 
utan genom luftpartikla rnas r örelser. Det är häl' 
fråga om en elektrodynamisk mikrofon av bundtyp, 
däl' ett tunt, veckat aluminiumband är up phängt 
mellan de vertikala och näl'u illtill varandra pla
cerade polerna till en kL'afticr stälma,gnet. Då ban
det vibrer ar , induceras i det samma en växelström, 
som varierar i takt med ljudYflgorna, den s. k. tal· 
strömmen. Denna sh'öm , som tir mycket svag, för
stär kes på vanligt ,'ätt i en mikrofonförstärkare. 

Vid den nya mikrofonen pa 'sera ljudvågorna rakt 
igenom frhn framsidan till baksidan. D en yttel'st 
lättrörliga membranen (aluminiumband L) följ l' 

med i l uItpadiklarna s rÖr'elser utan ntt göra nämn· 
värt motst ud. )iikrofonen hal' ingen best ämd fram
' ida; ljuuvågorn a kunna således påverka mikrofo· 
nen lika bra från b da , idorna. 

tonör av typen »lf1t~». "id llO volts nätspänning 
typen »1927». I senare fallet erfordras emellertid 
iindring ä ven ay Yi R,'a an dra mots lånd,'värden. 

,\nodströmmen sila,' m.~deJ8t de b< (la dl'osslarnu 
D l't och Dr~, vilka med fördel kunna erl-i~Lttas med 
~ n d nubeldroRsel, 'amt kondeusatorn C17. De två 
fÖl'sia rörens anodstT'ömmar 'ilas yt terligaJ:e me
,lelst motstllnd -kondensator-filtren Ra- Cs och Rs 
- CL4 • Gallel'sp ii llnin gf.?n till sl l1tl'ö l'et 'ilas medels t 
J'iHret R9-CIG, und r det g,J llerspä llningen till för 
~' ta labrJ'r'ekveusl'öret ( T~ ) blott nt jämnas medelst 
kO D<lcll, atoJ'n -'J3 över katodmotsUlIlde l. D e tre ovan 
niLmudu motsi änds-kolldensat or-filtt'l'n t jäus1.g-öl'a 
smntidi /1' S ' OIll avkopplingsfilt (~l' i l'e, p. anod- och 
gn Ilerkl'e t, ar o{'h Ila till uppgift at.i, fö r ltindm i n la· 
bilitet i TIloUagm'( 'II, hii rröran de f n n lågfrekvent 
<'l.terkopplin).;'. 

Betr'iHfande ändamålet med de båda kondensato
l'erna Urs och elD, d ika äro inkopplade i serie mellan 
belysning 'nätets båda poler , hänvisas t ill ar tikeln 
»H ögfrekvensfilter föl' nätmot tagare» i f ör egåend 
u ummer av Populär R adio. I schemat till »Likströms
ll 'ean» iiru de bäoa högfrekveusdrosslarna, vi lka, koja 
li gga på nätsidan om kondensatorerna, ut · ä.mnade, 
De iiro kanske i detta fa ll ej a lltid nödvåndiga , mcn 
In:'ln gör klokt i a tt un dersöka vilken nytta de kUUlLa 

å 'tndkomma. ! littpu ukt en, d. v, a. förbind > eled
ninaen meDan konden::;atorcrua, ansI ute , till v l'klig 
.i m·1l , t . ex. ,attenleduingsTör. 

En annan kondensator, om e\'cnt uellt även kan 
U1l.:;lUl aS till ,am ma. jonlll'dn.ill g ~il' el" Denn a avser 
aH minska ma skin tonen hän ät >L ( nät u.rret) ge
nom att jorda uetekto rnR glö!1tr ud. I schemat ill' hon
(len"u tOl'O (\) ansluten till mott i1. g I r (~ns 1l0Uedning 

ll'orts, ii Riu. ] i 
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Vår tidigur art'ikelscl'ic) »Rnd'ions ,ABG», 

har rönt en Ziv l'ig 1/.ppska.ttning från liisekTä
sens sidn, V i på börja li är en ny ser ie artiklar, 

avhandlu?1 dc l'adiol1w ttu,garens funktion, 

Härvicl u,tgå vi från cZ0n av säncZn1'en a lstra
de mod,u lcmdc vågen och följa den av denna, 

våg ·i 1iwttagCtmntennen uppväckta signalen 

på dess väg genom mottagaren. 

S
ignalen genom mottagaren ä r den hög- och 
lägfrekventa växel. t röm, som alstras i mot
taga rens olika kr et ar, då mottagar en ' täm
mes till n sändande stations våglängd. Före 

detektorn iiI' signalen högfrekvent och efter det ek
torn lågfrekvent. I s tä llet för hö,;f r kven säg r man 
ofta radiofrekvent och i ställ ct för lågfrekvent ton
frek vent. enom de senare beteckningar na fr amhäl
10.8 b~ittre skillnaden mellan de hög- och Ii gfr ekventa 
ign alerna ; eTi radiofrf'kvent signa l kan överför as 

genom tern, en tonfrek,'cnt :si, ' nal icke. En tonire
kvent sig nal ger ljud i en hÖl't el r>fon ellcr högtalare, 
en r a diofr ekvcnt s ignal i ke. Då deu radiofrekv nta 
, ignalen lLkrik tas av uetckt Ol'n i mo Ltagaten, övcr
g: r d n till en tonfrekvent signal. 

D en elcktri.~ka svängningskretsen. 

I val'je mottagare ingal' en eller flcr:a sviingnings, 
h 'et ar , äYfl n kallade avstämning kret 'al' eller helt 
enkelt stämkrets<lJ'. Vur och en av dessa utgöres som 
bekant aven spole utan järnkLtrna (numera finna!'; 
Li\'en spolar med jiimkii l'lla, OP s. k. F en'ocatt-sp o

lal'na) samt en vridkondensator. Vi skola först Il~l

got litet gå in på dylika stämkretsars egenskaper. 
I fi g. 1 se vi en stämkret8, besttlende av spolen L 

(,eh vr idkolldensatorll C. Över spolen är anslu,tet ett 
batteri B , som sänder en likström genom spolen L. 
Str ömmen kan brytas medelst strömbrytaren A. 

l.; t römmen fl ,ttlc1kommer i spolen ett magnet iskt 
fält, som försvinner, då strömmen brytes. Emeller
ti d induceras , amtidigt i spolen genom att magnet
fältet ' styrka ändras (från full styrka till noll) en 
elektrisk ström, som uppladdar kondensatorn C. 
Denna urladdar sig i sin tur genom spolen L, och 
strömmen g' r härvid i motsatt riktnIng mot förnt. 
Kondensatorn uppladdas åt er och förloppet uppre
pas, varvid strömmen varje gfmg byter riktning'. Det 
bl ir sa lunda en växelst röm, som emellertid blir allt 
s\' 3gare, efter om in gen ny energi tillfön~s kretsen 
(strömbrytaren A t. r h ela tiden öppen ). S\'ängnill
garna i kret sen bliva dä mpade j de dämpas u~irige

nom, att cnergi förloras vid övervinnandet av mot~ 

FJån dei: i Jaet en, och uä ingen ny energi tillföres, 
mås te svängninga rna till slut dö ut. 

Diagrammet till höger i fi guren vi . a r sviingnings
förloppet. P ilen anger hur man r ör . ig 11teftcl' t ill !';
axrlll. Svängningstoppal'!l;l .· h iljd (amplituden) a nv;er 
s trömmens maximala \'ii l'de un d!;'l' varje halv sväng
nin". 

UdUl ll1Hl,d ' s1/ängningw'. 

Fas Ui n svängnillgal'lla vill anol'ullingen enligt fig. 
1 lJHm dämpatL , ha de dock hela tiden cu bestä md 
h 'eJ'Tell .',. som är lika mctl stämkretsells er·enfrekvens. 
.:it· Trc 'cn t. ex, shimd till 300 meters våglängd, är-

F i(J, 1. Dii7n1lade 1'(ul iof r cT.- vonfa s·väll!! 
n /l1 fjar u ppkomma 'i kl'et sen L--C, då 

lik"triimmen genom spolcn urytcs. 

F ig, 2, Sändaren, alstrar Odälllpurle 
1'ad lotrn/Cl; cn t a svängni1i(Ja r , ~om visaS 
vid b, D n ~ända l' (' lt tItOd l llf'l'a ,~, kO'fltf)'J1(;r 
IJtyrlal n hos dessa sviingllingar atl v a
d em ( e) i tal"t Jl!l)<l <le ton fl'ckv(}lIfa 

Fi[l , 'J, n ,. r adio j rclM)Cn ta 8.v iin(Jl/ingar
1W i motta.gul·oIlS stiimk:rets v ariera i 
"ty rka pä sa mma siitt 80m vid sä'l

dal·cll. 

sriingningat' lw (a). 
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H 
Uf man g, r till väga \-id eliminering av 
nätbrum i växelstr ömsmottaoare har ti
digare omtalats i Pop ulä r Rauio. lnnaJ.l 
lian gflt · Ull verket för att ,wlägsna brum

mC' bör man alltid söka taga. reda pil, vad som är 
orsaken till detsammil .. [cloden a lt pröva steg för 

Ett vanligt fel i hcmbyggda mottn.r;a.re. K an botas 

'ift-ed en liten blooklcondensatol'. 

l:i teg med början vid slut:;teget l'ekommemleras på det 
..-a rma te_ 

Ett a lldeles speciellt slag av n~itbrum äl' de s. k 
moduler ingsbrummet, ty uetta gör sig endast märk
bart vid inställning p.. stationerna.. Man kan ibland 
förledas att tro, att den na störning kommer från 
",ändaren sjä lv, eft ersom den för svinner, så snart 
l1wn går ifrån Rändaren, men så ~i r icke förhållandet. 

Felet ifråga kan vanligen bota. medelst en b10('1>:

kondensator på n ;"lgra tn iSental (, Ul, som inkopplas 
mellan mittpunkten eller ena än den på l i k,r iktarrö
Icts glödströmslindning och na iin den )å hög pän
'}JänDingslindnillgen (en av likriktanöret s anouer) 

('uligt fi~'uren. U an väljer den änue a v högspännings· 
lindll ingen, som ger stör sta brnmfrihet. 

dess cgenfl'eh ell,' li ka med 300.000.000 : 300 ning Il föl' siinu.ll·ells module ring. ?!l ikt'ofonen M Oll1

1. 00_000 P/ ~ (PE'ri llel' per. eknn u ), d_ y_ s. r ll milj on säH er t a let pUer ll111s ike.n till tonfl'c kyeuta elek
hela ' vängnin~al' per ·ekuud. J!"' l'cln'\' u~en kan iiven i r iska svängniucra r, Yilka via transformatorll T ma
utll''yC'kas i kito(;,Yklcl' lJe1' sekund ( kc/~ ), som ang ,r ias in på s~i.ud <l ren. I den na kounua då de tonfr e
hut' mlUlga 1uscuta l heja svängningar det r'" I' på en }n'enta svängningA.l'na, vilka ' i."Ik1i.dliggöl'a~ av <1ia· 
sekund. SMUll dn ii t· I_OOO.OOO p/s det samma. ,'om 1.000 gr ammet a, at t »modulera» de av ,-'Lnual'en aL-trade 
1;:(;/ s. I sUlleL för uttr ,\'cken perioder per sekuntl och l'a diofre kventa :;dngningarllil. (diagramme,t b), och 
kilo('yller per sekun u anv~infl a ibland u ttrycken l' es lu L~ tet bli!', att amplih ldeu ho d S0uare kom
lteL'tz och kiloher tz. U H'r att var iN.l, i takt med dc toufl' ekvcnta flvi.ing 

De Yiu l·1.lDdtadioö\'cJ'föl'in ' andnda radio[re ]ljuga rna. På samma sätt kom ma de utgtle ude radio · 
ln-ent a ,'vilngnin cral'ua tiTO odiim padc . Dc ha så lunda d oor lla att vari era i s tyrka i iaki med t alet och m u
i olikhet mot dem i fi g. 1 ko n ' t~l1lL ampl itud, då de sil 'en, och de av \'t gorna i mottn.gar anteuneu llp p 
icke äro modulerad e meu lal eller m usik. Detla åskåd väekta radioh E'kY nta svängnillgarna komma ii.v II 

liggi)res av diagr amm t b i fig. 2. H~i r är en sän uare alt variera i styrka i precis suuuna t akt . Delta 

S ,"C'hematiskt inr it ad , och över den na vi sa fl anord- åsln d -ggöre av lingl'ammet l) i fi g. 3, s UJ isar 

Fig. 1, - Det av en ~ele7;ti1 ' 1JI-o tta !/llre mot
fl7 !JIl(L .fj·ck,vansbandet s träcl,;cr s'ig m eiln/L 
P+ I, .:;OO och F- I, .SOO pis, um F p/s iiI' 
bärviJ.!Jl5fr d;vcn.sell. a-h, b- g o. 8 _ v. äro 

nLOd~~lerin!J81:ugol·. 

Fig. .i. Ha l-öl/. re8o nans l.: 11 r v an (.~ i1·eekad) 

f il/, -f ried l d& .• t(( II.~mo ttft!/aH!_ F bän ~g. F 
+ ,}.500 y tt " r!; la IIwi/ulcr in f/ 8vdn , • t. g 
ovh h 7/l ella I1.Hg!Jande -modu lc r in.r;s:;{lgor_ 
Till h ögc ,- 1I1 o d1l1erill(J .~ Va[!Ul· tillhiirrlll<le 

närl-i[!gan tZe station. 

http:mottn.r;a.re
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Lägg tråden rätt 

vid anslutning till klälII ::lkru\' tlr a v deu 
i fi guren "isarle typen. d. v. : , ~ad<\llH. 
tlär kuppli ngslrl1d n höjes till en ögla 
runt jälva kr uven. Lägger Illan tra
ueo enligt lJilden till väns te r . k omme r 
muttern vid tilldragniug att lippna 
ögll1n, och traden kan då liltt lossna, 
Lii'Tges duremot trå den enligt bilden 
t ill h~er , kommer muttern i ·tiillet 
att om möJligt göra 6g1an mind re. o h 
trå den ulir iikrare fä t vid kläm. kru
ven. öglan bör ej fr ' n början d ragus 
fL t om.kl'ing ~krun'n. ty dll kun trå den 
fastna i giingorna. \'ilket j iir me
ningen. 

Bil~t är alt anurilll!;a en on.I en t'lig 
kabellSlw i il nden [l lell'ning-E'll, Dylik~l 
kab!'l kor finna b!i.de f li r Jödnill~ och 
för f a 'Or 'iittning med Hi L~kru", 

Högfrellvensfilter till IiJistl'ömsmotta
garc. 

Vid en elist:lllsmottagarl', .:om mata 
frit n I i k "t r i)1l1:nii[e t. ii r uft a ett llöcr 

frekvensCilter t ill ,· tOl' ny tta, i <le t att 
.'i~l)a ler:o a h indras inkomma l1iitviigen 
oc h s ' lunela t ving us utt pa ssera ge
110m a mtIi ga stä mkretsarna. Om i"'
nal erna ii,en ku nna komma in Yia nIT
tet. kan rlet hända att muttagaren: 
:;elekti vite l hl il' be tydligt nerI~ltf. Ax 
s ill' 'kilt " tor bel'ydelse är ett clyliJ,t 
hög f"rekvcn. -nä tfilter Yiel s uperllet er Q
<lynmo,ttagare Wr likström dri ft, 

För nUI'marc s"tuuiu!Il1 av denna ~flk 
hiim'i 'a , t ill a rtikeln: »Högfr ekn}1l 
filte r för nii tmo taga re» i nr 12, 1032 
n v Populii r Radio. 

~;-~--:'--:'~--:=---::-",..-:-::-~------ u v s. k. a uto ma tisk gt! llerspii nll ing, 
Principen åsl; ild li(;!!öres av nella nf: tfl
ende st:.hcma, f;'om för enkelbN~ 
skull " isa r enda .: t ·1urrör....t i mot
tagar en . K lii mskruvcn - iir ueku
m ulat.urns mi nus[Jol. - B llnod tmffe
riMs minu spuI och + H des ' plu 'po l 
(högtalaren ör cj u1rilao), - .\ o....h 
- fl förena " ej hill' på \"Ull li~t, iitt u lan 

" genom ('tt mot . tilnd n . .'\.lIod 'r rönlIllcn 
' c,eu om rören, 'om m s to t illbaka till 

fLn odba t ledets minuspol. passerar på 
,'u/?:ell dit gen om mol tå nd.:L R. över 

SI,ärnming av \·åglängctsoml.wpplarcn, 

Yid ~ t åc llt.lP uilll " L'ar ull<] ' r:iidnll 
n.l" r ha . s i l ti ll en modern rl i:-la n 'mot
ta ):::a n .' Il1('ll tvenne s tämkre tsar. De 
h 'u ~lii mkon<l('n~ator rnn . t ill <:amllians 
ut ~i;rand en 2-gang-konLl '11 alor. 'r
l1<1.s i mi l lp\1 (<lc n baJtre miirkt FI), 
D t l' tl , glungusoml,oppln rna syna,; 
under re!-; JI . kond ensatore r (den bakrc 
miirkt E) . Bada man/in'era" genum 
förf:l,jnt ning a,' stiimra tte:n B i Il~iell 
l ed . 

Av bild Il fram g:h tydligt. hurusom 
de t v!!. våglängdsumkoppl,trna, vllka !'i 11
höra olika kre tsar. öro "äl av~ kiirmade 
frä n varandra mede lst en alumiuiu.ll1
pl å t, som Skiljer dem at och fortsiit
te r in mellan de tvi i>tiimkonLlensato
rem a , Det är alltid nödviindi"t utl rn 
!Ietta sH tt tikii rma deta lj r . ti llhörande 
vlika kr(;t 'ur i llIot taga rE'n, f r' n \"ar
andra, om man vill uppna stor för 
s tiirkning i h()gfrekvenss teget. 

Automatisk gaIlerspänning vid bat
terimott.a.gare, 

Den n gati,a gallerlipiin ning n vid 
en batLerimottaga re JlU ' re ,~Qm beknnt 
tid efter Runun iindra~ oell anpa !'w'lS 

efter tlllodspiinningen, d , den senare 
efter hand 'junk r, ju ment ::l.llodbat
(pri f't llrhlddn . nderlåter man att 
mill -lm galle r , L1finnin"OIl VU ' lutriiret, 
u ppk m mer efter en tid s\":lr dis to r 
tion. och ljudet blir ej bra förrän ma n 
satt in e tt nytt anodbatteri. Iak( La;::-cr 
mun däremot denna s k. kan llIan u t , 
nyttja anodbatterie t till d ~s ~[län nin
ge n s junb."it till häl ften ity den nor, 
mala. och Ijudk\"alile ten blir heja ti
den tiJlfred:ställande. Det sen nre är 
kanske för mycket sagt. om mall tage r 
ut galler pil nnin,gen pö. V"flnligt siitt 
f rå n anodhat teriet ell r f rå.n e tt liii r
ski lt gallerl>a t teri. t y en gallE'rspiin
lIing ptl t. x. -1,5 volt till ett \'an
ligt J !,(ft"(~kv('n .. r"r kan man ej redu
L'era. fa til n della lmu ke kan vara 
i hÖI-{ grad önskvärt. 

Bli 't kan anodbatterle t u I',n.vtl"j as 
och s lUrsta garantien för n oklander
li,g i'tle rg-ivlling un<ler lwla lie lin 
liingd 'rhållcl' mlln g nom anviillda nde 

. lunda UPl k Oll1lllCl' ett spiLn
nin~fall. som utnyttj,LS ti ll negativ 
gTtller pänning. Puukten - B blir mera 
ne;!a tiv iin punkten - A. efter -'om 
~p;inni ngen faller hela \"uge n fr, Il + B 
t ill - B, fih'st genom rören och seda n 
genom mot.s t:, nJet H. 

Värdet p :. R beriiImus enli g t Ohms 
lag: R =- ,-j [, (liir V ur dE'n e r fOrder
liga nega tiva ,.,;a ll E' \" ~Ll ii nni ngl'll r, , lut
röre t och I <l eu sa ll1 llt :l nlag 1:1 fl 111)0

st rö lIUlwn för !WmtIi !(u r()r , ultryckt i 
flllljlCre. Det iir myck t \'iktig l att just 
m i 11 11 S P n I f~ n på lckunInlatorn an
s lu fps fill mots lll. ndPL R. 

!'\egativ gullerspiinning till övriga 
rör e rh:l 11 s frå n uttag pä mot ,s tåodet 
R, \" a rvid punkten - -A rä k nu som 
nOllpunl't. I ledningarna frä.n dessa 
uttag rnll. ~ te illliigga s motst: nels-kon
dCl1sator-filtct· (ko ndensatorerna an
sluta till -A) för undvikande av in
s tahilitet. En dylik :Inurrln.ing är an
vänd i »Åutof'one Portable.», en trans
porlaucl moltagare. som 'Ix! krive 
handboken »Tollkorreklion» 

+B 

-fl 
Llt-transt. 

R 

- . \ 

http:Yid~t�cllt.lP
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Sätt en sals Sator Rör 
i Eder apparat 
och Ni blir överraskad 
över dess underbara 
Drestatlon 

Begär p risl ista n me d de kraftig t ne d satta p ri serna. 

AKTIEBOLAGET TRAKO 
REGERINGSGATAN 40 • STOCKHOLM 

RADIOPAK 

Komplett avstämningschassi för mottagare med 
ett H ._F.• steg . l<.adi o pak innehåller ingan gs. 
krets. b andfilter. skala gtad erad i våglängder. 
omkopplare. volymkon tro ll och strömbrytare. 

Pris Kr. 75: 

FORS ERS A.-8 . 
KLARAIl I'R G S GATA :-I ·H ' ~ rOC KHoLM 

F I LIAL : ST ORGATAN 8 . Ö R E B R O 

B. W. 
Det k torspole 

Endast 

fÖ T citerförsäljaTc 

* 

Specialfabriken för 

R DIO M AT E R I L 

såsom kond nsa tor T. nnt nn· o·h 
kärmgaJ,l erspolar, omkopplare m. ID. är 

B. Wernqvists Radi ofa brik. 
Go tlandsgalan 71 ST CKH L 1: Telefon 43 77 98 
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EUROPA 

KARTAN 


POPULÄR RADIOS STATIONSKARTA 
föreligger och är oumbärlig för alla radiolyssnare. Fullständig våglängds
tabell och uppgift på stationernas effekt. Kartan är utförd med 5-färgers 
offset-tryck i format 63 x 85 cm. Tjockt, hållfast papper. Avsedd som vägg
karta, men kan även på ett praktiskt sätt vikas ihop som ett kartblad. 

PRIS KR. t:25 
I ALLA BOKLÅDOR OCH HOS SVENSKA PRESSBYRÅNS KOMMISSIONÄRER 

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

handel, tidskriftsförsäljare eller direkt tillI 
eller Exp. av POPULÄR RADIO (Nordisk Rotogravyr) Postbox 45 0, 

Stockholm, beställer undertecknad att sändas mot postförskott: EXP. AV POPULÄR RADIO 
(Nordisk Rotogravyr)ex. EUROPAKARTAN a Kr. 1:25. 

Porto 5 öre för varje eJ:. + postförsko ttsavgift tillkomm er. Sveavägen 40 - Postbox 450 - Stockholm 
N amn ; Post giro 940 - Telefon 23344° 

Postadress : 
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D
et ömtåligaste hos ett radiorör äl' kato
den . Vid dir ek t uppvärmda rör är glöd
tråden Rjälv katod. Kat oden kan fördär
vas genom föl' stor glödström, för hög 

Il1l0dspänning och för li ten negativ galler ·pänning. 
.. ven allt för ringa glödström kan emellertid skada 
katoden, för så vitt ej anodströmmen tir mycket obe
Tydlig. Därför brukar ibland rekommenderas att 
<YlödströmmCll skall slutaR för t och därefter, sedan 
katouernu llppnäU uor mnl t !mperat ur, auodström
men. Vid slutad mottagning skall då anodströmmen 
brytas först och därefter, sedan filterkondensatorerna 
hunnit urladda sig genom rören, glödströmmen. Sam
ma fördel kan vid viL elshöm. mott -.gare automatiskt 
crn, R genom användning av ett indirekt uppvärmt 
likriktal'l'Öl' eller ett , k. termorelä. 

,1ä.rn·vätemotstånd för likströmsmott(tg(tre. 

Största faran för glödtrådarna ligger emellertid 
"l en mer eller mindre konstant ö\'erhe ttning, föror· 
sakad av en mer eller minilie konstant överspänning 
hos belysningsnätet. Det lyckligaste fallet är en fullt 
konstant överspänning ; man kall då vid både lik· 
~tröms- och växelströmsmottagare kompensera över· 
~pänningen genom insättning av ett fast motsUnd i 
~erie med mottagaren. Ofta varierar emellertid nät· 
~pänningen ganska kraftigt, och det en da fullt till
fredsställande är i detta fall att använda en helt 
automatisk regleringsanordning, som håller ingångs
~pänningen till mottagaren någorlunda konstant. För 
YäxeIRtrömsmottagare finnes ännu f' j n1\.gol1 dylik 
anordning i den svenska marknaden, m fl däremot 
finnas för W{strömsmottagare de s. k. regulatorrören, 
,-lika utgöras av ett järnrnotstånd i vätgas. 

ileg,~ 

fik~~~ 

Större livslängd hos radiorören ge

nom kompensering av spänningsIJaria

tionenw hos belysningsnätet. 

DeRsa r~gulatorrör reglera visserligen endast glöd
strömmen till mottagarrören, men detta är fullt till· 
räcklig t, eftersom det. är variationerna i denna, som 
har den ojämförligt, törsta ödeHiggande inverkan på 
katoden, En ökning av anodspälllilngen kompenseras 
ofta aven motsval'ande ökning av den negativa gal· 
lCl'spänningen, 

Regulatorröret inkopplas alltid mellan nätet po
bitiva pol (event uellt eft r sildrosseln) och glödträ· 
den t ill det niirma t plu_polen liggande v dc serie· 
kopplade rörcn. Slutröret bör vitl mottagare med 
direkt uppvärmda rör inlänkas sL t i kedjan, d. v. s. 
närmast minuspolen, endast åt.'kilt från denna av 
gallerspänningsmot tåndet. 

B eräkning (tv glödströ1nslcretsen. 

Bland regulatorröl' för de indirekt uppvärmda ~O
voltsrören (0,180 amp. ) märkas dels Osram-Elektra
\'erkens, del s P hilip . De förra ktm na erhållas för 
,'iLka som helst spänningsområc1en, de senare äro av 
två bestämda typer med regleringsområden 35-100 
volt och 90- 225 volt r esp. JHedelspänningen fö r dessa 
Eenal'e rör är c:a 70 och 160 volt resp., men eftersom 
man i regel ej behöver utnyt ja hela det stora regle· 
r ingsområdet hos r ören, kan man utan olägenhet för
i::\kjnta medelspänningen avsevärt. 

Vid en tvåröt'.mwttagar för 220 volts nätspänning 
Llir medel spänningen över regulatorröret 220-2 X20 
= ...,20-40 = 180 volt. Här kan röret för 90-225 
\'olt med fördel användas. Är nätspänningen 110 
vol t, blir medelspänningell 110-2 X 20 = 70 volt, var
för röret för 35-100 volt blir ideal i kt. 

Vid en trerörs1nottagare blir medelspänningen vid 
320 volts nät 220-3X20 = 160 volt, således idealiskt 

Forts. il sId. 32 
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POPULÄR RADIOS VÅGLÄNGDSTABELL 

1935 155 

Station 

Kowno 

Inställning Identifieringssignaler 

»AlIo, Allo, Radio-Kau na s . 
To ujnus bus.» ~rctronom. 

414 725 

Sution 

Dublin 

Inställning Idemifieringssignaler 

oRn<lio Ath Cliath asco». 

1875 160 Huizen . n ier Huizen, Hollnnd" 408 734 Knttowitz »nallo, Poisiti Hadio Katto
witZ», 

1796 167 Lahti . H uomlo!- Ruomio !-tl1ii llii 
y lelsradio Labti . Givak t ! 
H ur Finlands R un<l rndio, 

399 752 Daventry 5GB »Tbis is tbc Mldlan<l Regio
nal Progra m .)} 

1724 174 Paris 

Lahti.» 

DAllo, allo, icl le Poste de 
clichy des lim iss ions R a
dio-Paris .• K lockspel. 

394 761 

390 770 

Bukarest 

Leipzig 

DAten tziume aicl Radio Bu
cur esti. . Metronom (160 
Slag). 

»Aehtnng-, Mltteldeutsehlnnd, 
Leipzig unt.! Dres<len•. 

1635 183.5 Königswusterh. .Acbtung! Rier di e deutscbe 
'VeUe Königswusterhau
sen ». Metronom (200 sla.g). 

385 779 Toulouse »AlIo, Id Radio Toulou8e. 
Emissions de ta Rlldlopho
nie <lu mid l. . Gonggonlr

1554 193 Daventry 5XX »Tbis Is tbe Lon<lon natio slag. 
nal Program», eller blott 
DDaventr)' clllling». 372 806 Hamburg DAcbtung-, hl er die Nora ~

Sender, Hamhurg ...». HA 

1481 202.5 Moskva »Sluschaite, Sluschnjte, go
worit Moskwa, Radiostan
zia Imeni Kominterna.• 

368 815 Helsingfors 
m. Morse (.... -l. 

"IIuomio, Huomio, Laht!
Hel.inkl. Givakt, Lahtl 

1446 207. 5 EiIfeltornet >AlIo, allo icl la Station Ra
dio-Telepbo~que de la 
Tuur- E lfel.o Hornsignal. 

368 815 Sevilla 
Uel.ingfors.• 

»EAJ 5. Union Radio Se
villn». 

1400 214.5 

1349 221.5 

Warszawa 

Motala 

DHallo, Hallo, Polskl Radio, 
Warszawa». Metronom. 

"Stockholm-Motala. (evt. 
Göteborg, Malmö eller a n 
nnn station efterföljd av 
Motaln). 

364 825 

364 I 824 
360 832 

Radio AIgier 

Bergen 
Milhlaeker 

(Stuttgart) 

.lel In stntlon rndloDhonlque
de In vIlle <l' Alglero. 

»Hallo, Bergen k.ringkaster» . 

»Aebtung-, Siidfunk. eller 
»Achtucg Gro"sender 
lIItihlacJ,er. ' Tonerna d e a. 

1154 260 Ku1uudborg . K ll benhavn , Kalundborg og 
Dan mark~ Kortbjillgesen

356 84 LOUllon II "This IN the London Natio
na I Progra.m .• 

1083 277 

1000 300 

Oslo 

Leningrad 

der. 
»Ballo, OsloD. K lockspel. 

"Slnscltajte, s lu"chnjte, gowo

349 860 

345 869 

Barcelona 

Strassbourg 

»A 110, nqul e" t odon Radio 
Dnrcelonn D. Klock.speL 

nAllo, lel Strassbourg P. T. 
'1'», 

760 395 Oeneve 

rit Lenlngrndskl j Ra dlo-
Zentral». Gonggongsla g 
ocb g-ök. 

DAllo, Icl Radio Gen~ve •. 

342 878 

335 896 

Brunn 

Posen 

»Rallo, Ra<llo czekosloven
sko. . . Brrno». l\letronom. 

»Hallo, Hallo, Polskl Ra<llo 
Poznan». ~letro nom. 

575 521 Ljubljana DRadio L jubIJa na •. Gök. 329 914 Grenobie "Allo, Allo, lel poste de Ra
<llodiffuslon Alpes-Gre

565 531 Wilna _Hallo, Po lskl R adIo WII· 
nOD. Gök. 325 923 Bresiau 

nob le». 
»Acht un g-, hler Breslnu und 

550.5 545 BUdapest .Hallin, Itt Radio Buda
pest». Klockspel. 

GI" iwltz .» Met ronom (60 
s ing) . 

533 563 Miinchen _Die deutsche Stunde In 
Bnyern •. Metronom. 

313 959 Krakau »Rnllo, Polskl Radio Kra
kow». 

525 572 Riga .UaJlo. Radio Riga•. 
Metronom. 

310 968 Cnrdiff Reltl för an<lra engelska sta 
tioner . 

517 580 

509 589 

WIen 

BrGsse1 

»Hler Radio 'Vlen». 
Metronom . 

.Allo, lel Radio Bel g- iq ue •. 

307 977 
296 1013 

Zngreb 
Hilversum 

"Ra(jio Zagreb ». 

»Hler Hllversum, Holland». 
~rc tronom. 

~Ietronom. 

501 

488 
473 

599 

614 
635 

Milano 

Prag 
Langenberg 

DEla r , R adio Milano, To-
1'1no, Genovn». 

. A llo R a di ojourno.I P rnha •. 

.Elier wes tdeutsche Sender 
l ,nngen berg .••» Klock

299 
28 :
286 

1004 
1045 
1O!9 

Reval 
Lyon 
Montpellier 

»Radlo Tallinn)). Gong-gong, 

»Allo, Allo, Icl Radio Lyon•• 

»AlIO, 1I0, iel Hndio Mont · 
p ellier . 

s pel. 281 1067 Köpenhamn »E:ulundl)org, K Jl benbavn•. 

466 644 I,yon-In-Doua »Ie! la station racllophonlque 
d s Pos tes e t des T !l leg r a  279 1076 Bratislava Relll för Prag. 

phca de Lyo n_» K anarlc· 
t Agel. 

277 1085 Heilsberg .Acll tunl'(, hi"r is t Ostmarker 
Hu ndfunk." 

459 53 Beromlinster Ballo. R ler scbweizeriscber 
Lnc <lessen<ler . 

274 1096 T urin Relä fö r Milano. 

453 

447 

662 

671 

San Sebastian 

P a ris PTT 

»Atenclt1n, a qul Rn<llo San 
Sebnstinn ». 

»1'Ecole superieure des pos
tes et telegrapbes de 
ParIs• . 

263 

261 

1137 

1147 

~lol'a ,"ska
Ostrava 

London I 

DH.~lo. Radiojo urnal 
Moravska-Ostravn• . 

»Th ls is the L ondon Natlo
o nI Program• . 

441 

436 

680 

689 

Rom 

' tockho1m
Malmberget 

l)Roma, Napolh. 

.Stockholm-Mota ln». 

259 

253 

11 57 

1185 

F rankfurt n. M . 

Oleiwitz 

.Achtung, b ier Fraukfurt 
0. -:\1. und Kasse!», Metro. 

RelU för Breslau. 

697431 Belgrad .Ovdc Radio Belgrad • . 235 1274 Nimes .AlIo. Ici la Station Radio· 
Nimes de In radiodiffusion 

Metronom. M~ridionale •. 

4241 707 Mndrid DEstac ion Union Rndio Mn
drid • . 227 13 19 Köln Relä för Langenbel'~. 

419 716 erlln pAchtung, hier di~ F un k 
stunde Berlin•. Met r ono m. 

223 1346 Luxembourg »Hallo , AnIlo, Wer RadiO 
Luxembourg». 
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'l 'CICf l) J) R ad io AJd i cb"laf!, ;'j lu f.' /, lwlitl , h ar i iir pl'OI ' nill~ 
1 1J1~ t:illt OR;; elt p~l?ul plar a l' ,Ieu i fÖ l' e,~aen r! e I.I l11llnl Cr 0111 -

Jl iimnda »Coll u l'o» gTall ll tJofo nlllotCll'lI , D n :llIlollw ti s lm 
" I: lPJlanol'lluingen til' syn n e rlig eu trCI' Jlg , eH er >,;olll (le n e,i i 
lijniig lJ ehöv c r ill stii l1a.' fii r ,)1ilm :;k i d a i) l'i k llt , oel1 hela 
lllo torn [ uu p;" I'al' nudel' u r in oJdull u er Jigl.. l ull t m ot's l'arar 
»Co llal'o» ~rn llIlLJ o f'olllll otl) r lU ~T I,el h ögn :\IJ Sl-l I" k, 

F' j r Illlln fii !' Yi fla l'e el! s tort all t n l r a t1iorl e ta !j c l', SOlll kllnna 
nlra ny ill h'''~~e fi ir l.t elJ ll1Y ,~'gll r Il () ('I! (l pu c x:p"rillle lll.eran lle 
a rnutiiren, S, t. ex:, kall n ii ll tna ,:; " U lI l~tln gst rn u s[ol'lu >ltor fi ir 
lilgol lJlligu hiigtn Illl'e m ed G oh ms u l ' t l'öm,'polc, p,i. p l'imär
",illtlll f;;J'~t" W 111 ('1 1 1111 1ll!:, sa ntt t re ol ika omsiil tning:stal : 
13/1 , J8/ L (1('11 :11)/1 l; u ll ll a e l'lj~llhl ,_ , Vida re JlJ ii t: krs e ll slea rit
j'o r m f iir uppl illl]ll inc: 'l ' n ii t lllO lAl n,let l li k~t rii ll'l :;Ul ot f:a;;a rc , 
" ilken JJw Ligivcr go t! k,rJlli ll g o b ii r fijr sed,l II tetl U t orLlelltlig 
f li iu;.; Ul CU skruyhä l 11i r I'I1: rgilt rni llg , 'id Im 'J1 ltLt t fl n , sa mt en 
rö r socke lpl'lI!1[l f iir illlw ppliug a" t. e x:, CIl ko rtvllg 'd d 'klor 
(li rCk:t li ll df'tpk to l'l' iircL bdlu l'P i lllO tla ga ren, 

f ngen'iur 8! i l'l liun .l',' l c('tJ' iu, Stocl~" () Z' II , lIl lI ' f ii r 1 1J' () I ' ll i n ,~ til1
sliUll (I " S N I »O r mou cl» pC l'lll Hll r IlLdy n: lmi,'k ll ög t'nla l'e n" lI Y 
I."P, lto:; \' ilk e u stål lJl ug ll,· teu iU' l1 rCiin l i <.:yli n derforLu so w 
I'id e n l1iighl larc w eil d kt rolllogUE't, Rijg tlll!uerl h a r inbyggd 
u t;'<;':lII g~ tl'U 1l 8 1'ol'1na l()r n.er! t r e olllsiil tnillg 'ta l: 22/1, ,H/] 
och tiG/ l. 

Vi ha ]ll'o l'a t deJl i J'örc,::r,i I'IHle nllUllI le l' o.lJ lllii.nllld:l tOll ko 1'

l'l"kUOlls tr-a m rrU l'lllatOl'l1 ~llec l ll.t(ln r--» l en ,-,nkel d ol c LtLO l'll1ot
tllgal' e, SOIlI eJll c lle r t hl II lndifie l'uLS ,1, ul t :l tcrlw pplillge11 
kll l1fl e d ri vas ll ii m iut ill ' \il llg ll i ng~~ r ,in 'cn , Biil'l'iLl erllöll s 
",n Il tigr e g rad Uy , elekti itet äu y'a nligt me d en dylik mo t
taga re, lllen lrot ' d ettu lalllue l,inrll(\'alite teu m edelst t onkon
t roll en ti ll »ItecLalon o) brin gas upp till E'1I h ög n h 'å , Vi hän
\'i ~a f. ii, till l1 a ndbo [,; e ll »T onkolTekli oll», 

F 6 iu SaUlJBa fi 1'l1m h n v i m ot ta g it eu »Ormonrl» 3-g nn?;
.kontleusa tor n r R /480/ S3, vill,e n iiI' helt illt;:up~lad i melall 
IlI c(1 \l u rtan tag för bo l tc u ::; id al1, Tl'illlkonde n sator crJl !l in~t.illlus 
Illeu e ls t ra t ta r lJIed r elatiI-t s lo r c1iametel', vilka s k a nter 
,t icka u t g ,nO ll! ~ ]lri llgo r i ~ 1t:ll'lI1plåt en, D enIla gu ngk oJldelJ
s a to l' iiI' e j f ör ed tl m d UPPSlitsa d e ä nd f<khol', 

V idare m ä l'kps en , 1 or trum~kala a l' ~amma fabrikat, p il 
vilken finn as tHl i öus t e r PI ömse 8ic1or Olll s jiilva skal
f iin ,' tret f ör jn~krivnin g a v station 'lIallllw n, samt en fin
Jnst ii llningsskala av la rt t yp lUed lIt \' iLx li llg c :a 0/ 1 samt för
scdel med sJmlbelyso iug. , 'lut ligeu h a \' i m ottagi t en »Or
mond» diffe reutiallrontlcu ::rnt OI', t y p Tt/IDO, mcd fi uiLlR tiil lnil1g 
(lltl' ä x li ug n/ l ), Denna har en k'lpaclle t u v 2X200 miCl'O-lllfd, 
d, v, s , 2X 1.80 cm, D en iure uy h'ä konccll t l'hka ra ttar vride r 
k ondeu satorn d irek t , d en ~' llre ger finin s tällning , Kond e nsa
Lom har jiimn gå llg och ä r synnerligen lillJlpli g t ill d e tektor 
m ottaga re lLIed t:ollkol'rekti on, 

FJlckll'isk ((. .1Jä'ic uO!ltllC{ S i /. m CI1,9, St oclvh (J I1I/ , rö r i mark
I1ndeu tt ~t Ol't Illl t n.1 olika, t,l'pcr nI' störnillg~skydd , BlnDd 

',lU d ra k an ni i III Il as typ H fs~ 12, a n -;Clh l flil' s,i vä l r luliomot
tng'H C "'om ell'lrt ri ~k 'l Jlw, lll 11!;llp pa l'atc l' OeJl1'öl'f;Cdd 1I1e l] bilde 
d l'o ~"l al' och I; OTh ll: Il~ ll lo 1'1.: r. ( ,1' /1 Rrg, ? :l f ör hÖgfrClrV (~ ll S
u ppur a te r , tJ p Rf;;!:!l " njt :- .l'1 1 1 H ~ldl ' :-II ! O (t\t' r o , <lyl, J ~n t I'<1n,' , 
po r ta hc l llP Pl.l l'n t f'ör lljJf)s iil,n 1\, [" Il \- ~tii nti Ilgll ki.il1an tinue~ 
ä I'en, lJestflend e a\' en trCI'i,irsUlotlagll\,e u \" ~ [Jec i c ll k onstru k 
(ion , 
Z\\'il'l L1 s( 'h - I ,o n(j (-,I1 ~ :· l l (l I' J'll <t f illll a , l ('n lJlå ngJllltl t ype\' och 

nwd oJUm Pl'o l · ~{Jii nlli ll,; nl' , ::llelllel l,; högkoll slan fn !llots l: nr! 

fi lln a ,; fö r (' Il llJ ä llg rll ld " l iI,a I, ,,lu ,: tll i u ~fl l' , och kUl'Yor ii l.'O 
i.i1l :.:il ll >.; Iig-H öI'er ti Ilid nH hp!n ~l lli ll i;" n y i(l l'aJ'j ., S<iir-,'ldld typ, 

E n n ,l'llCt ,lr ' ieUl c ns p ol,,'ntlulll et I'ur f,ir J .l lld st~' rkel'egl e
rin g, M m l E' I'e r, ' ras mcd cl le r utan in byggd 1/;<1po li rl !;h'ölT! 
bry tll r , lliigs ta IJelns(ning är c :a 1 w a tt. '.rYl' l' lU lld sä vill 

Iinjii r ~lJ lll lO,~a l'i ti ll i" I;: Jllot~Utnc1sfö['(Jf' lllin ,:; f inll a s , 30t
~t!tlJd 8,-, l e lll eJJtct ti r II I fö r l, n l' grafi !. ~\ro t ,·t~nc1 sl'ii r ll en u,OOO 
t ill 100,000 ohm , 

In(Jcniii r S! irm Ctn H C/'UIIWIl .(; n ..-;1117, S l lJd,; !t lm, hUl' f öl' 
[)l'o\' n illf; liJ l ,:; tiillt o ' e n en.!!C'ls I, tonkoT'J'elct,ionsfrausrorm a tol' 
av m ärki't ») l ulU lone» lU d Lil lblil'u lIIle po tcn tiometer, Vi lul. 
provat d ·ll~a llllll a i en d etek tol'1Il ttagnrc Jll 8(l mjUk åter
kOPl)li ll g , s om mC'dgiYlt en h ögr e gr ud a l' i'ielekti vil'e t iLn va n 
li l-!t LllCll e n dylil, m ot tagare, Hii rvitl v iRH lle s ig »l11ulliton c» 
m öjl iggöra eu myc ke t. s lo l' fiirb,i ttrillg av ljud k n tli tet ell; u ta n 
tonkorrektion Ille l' l j ud e t rn örl;t och onaturlig t, med lonkor
rektion ,'ynn erlig(':1l b b a,::; lig t, Vi ltiil1\isa f , ö, t ill lIuJlIl
boke n l> 'L'onl,orre kti ou», 

]J , W crnq'l: i,s t s Radiof nur'ik, Slock/wlm , h a l' f ör provni ng 
till stti lIt oss en ~kiil' ll1atl d et e ktor:-; llole, för~cdd m ed iiter 
k opplingslindning, nus IL ngvåg-sd el kortslutes samtidig t 
m ed liln"I'å gsc1elen pu ,'tfi m s polen, Vi ha provat spolen i en 
de lek torlllotta ga r e med t OlJkorrekti on och erh:l llit gott r esu l
t a t. Vi s:-;erligen kan en spole med stör r e diame ter och d ä.rför 
mincl re Wl.'lu s te r au ,;es ön sl"' il rd, u ' det g äller uppnåendet 
n I' h ög ta mi ij liga selekti,itet med eJl dy lil, motta "'arc , men 
»B, 'W ,»-spolen hal' en l'iss f ördel j ust genom d e s m il. dimen
sionerna, S kti rmburkell ä r 60 m m i diam e t er och 125 ID Jll hö~, 

SI;äl'lIlgallen'polal' i sn t.'er om en ant nn- o 'h en anods(Jole 
kunna ä \'€,ll c rhå llas, dock ej f öl' ell rutt.~a" s ti Lmning, 

HeUU 8 Radio ,AT;;t i c;uuZa{J , S to(: ldw lm , har !lå g rund ay 
uamnlikhet Illed E lektt' i ~ ka AkU bol aget H elios b p"lutat 

högklassiga 

VARLEYSPOLA R •to n korrek tionstransform ator 

RECTATONE. 
kunna erhöllas genom I 

RtiRS CH ASSIE, 

5- för vä xelström, svensk tillverkning, 
levereras som byggsats till pris 

kronor 269: 80 inkl usive rör 

Ingeniörsfirman E L EC T R I C, Avd. P ., Stadsgården 22, stockholm 
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ändra sitt Ilamn till Helux Radio Aklicbolag. Adressen iir 
Kar,lu!lusmukaregatun 9. 

AI,;ti ebolaget Ol;ram-Elcldl'a1;urkclI , Stockhol·m . Vi å ter
komma hlir med närmare uppg;ifter om lumpor för radioän
uamåI. SkaLbelysningslampor a \. specie ll konstrnktion i rör
form men med vnnlig sockel finna s i et t f ler tal olika typer 
för sp iinningur på 2,5 4,5 och 6 "olt och strömstyrkor fr, n 
0,1 t ill 0,3 amp. (en sii rskild typ för 0,1t; amp. ). Dc:~a lam
por ha en diameter av 10 mm och e n Hi.ll "d av 28 mIn. 

Osram glimlampor finnas i normalutförande för nä t "piin
ningar (liks tröm och viixellitröm) mellan 100--:l40 volt. 
]~ffel,tförhrukniugen är 2--5 w a t t. I miniatyrlampor drag'a 
de Yid motsvu ranue piinningar 0,2,,--0,5 watt. Trots denna 
obetydliga e ffektfö rbrukning är ljuset fru n dc sa ih'll al
glimlampor väl synligt uyen i dags ljll.s. En ;pecialglimltlffipa 
finnes för polbestämning. 

Den allra minsta typen av glimlampor beniimna dviirg
glimlampor. De. : u mäs te förses med ett y ttre förkopplings
mot. ·lånd. Effektförbrukningen iir endast 0,08 watt. 

Lo() /Vr; RIlAw A.ktic bola.g, !$/ockhol1Jl., för enligt uppgift den 
i ett lidigare nummer omll ämnda .-up ·rhe terodyn n a\' 
Loe\ves tillverkning, typ »Supel' 32», i ett ny tt ntfu t'Umle. 
Mottagaren omfatta r för s t och fr iimst det norJllala ruud
radionmr:1det mellan 20 2.000 meter och dessutom k ort
våg,'oml" det. mellall 1 · 50 meleL Utmurkancle för motta 
ga ren i fragu iir j ä tteskalan, .om upptager ej mindre än 
t;4 stlltionSJlUffin . 

Yi literkomma, SCllan Yi varit i tillfälle att prol'a motta
garen i fr.lga. 

KATALOGER 
Radiotirmor. 

Lr;e1Vo Ra.dio Aktiebolag, Stockholm: Broschyr öyer 1033 
tirs mottagaretYPE'r av Loe\Ve~ f [~bril,at. 

Svenska ~t1ct-iebulage t Philip~., StoGl,;holm: A.nvisni ngar be
triiH ll llue Iilmpligu Phili ps-rör Ull olika mottagare i mnrk
lJaden. 

R. W cr nqvis t8 Radiofabl·i1.:. ' to ckho l1,/,: Katalog öyer »B. 
w.» vridkonden. ntorer, finin 'WllniIF'''; kala, sl.ärmade spo
lar etc. 

Elcktl'iska Aktiebola{Jct Sicme ll .~, Stockholll~: Anvis llill .!!'ar 
för anbringande av sWl'I1iu ;;~ kydd, bro 'cbyrer över stör
ningsskydu, katulog över Zwie tu . ch-konden ' atore r, broschy
rer över volymkontroll och h ögkon stantll motständ . Pris
listor till ovanstående. 

Ingeniörsfirman Eleet1'ic, Stockholm: Kata log över»'''ar
ley» radiodelar, susom högfrekvcn ~<ll'o ss l ar , bandfilterspolar, 
s tiiUlspola r, 11Igfrel"'cllstransfor ll1alorer €'te. 

(h'amtnWfollfirmor. 

B. C. Stl'andqvisl A .-B.. Häl~i llrlborg o. StockhOlm: Supple
ment nr 13, 193 ~l, » olumb ia». 

Skandinav-iska Gro.mlilophon Aktiebolaget, Stockholm: Ja
nu a rinytt 1!:l33, »Hu -bondens R öst». 

POPULÄR RADiO 

Fråga oss om NI ej är riktigt 
säker. Ett korrekt svar kan 

"ara "ärt eD hel apparat. 

-------------------------
_1.1la fiil'fl'å!l'llingal', giillaucle raLlio teklliska frå~or, bunt 

iUWljas a\' ett dubbelt svars porto fö r at t täcka omknslna
rlerna fö r porto ptc. F ör enkl a re fÖrfr ll.guiugar uttage ingen 
avgift, m C' 1l iir fiirfrtlgningen mera omfatta nde, utt:1ges en 
uy g- ifL ll1o t~ \'arnnue f rå gans eller fr ll.go rna s omfllttn lllg. "i iiten;im här nedan några regler a t t f ölja vid dylika 
för[l'~ guiu g'a r: 

1. K opplingsSf'lLema ri U18 alltid på ett ~iirskilt papper ocll 
gura" »rymligu», att ämlringar lii.tt kUllna göras 1 de
samm genom över~trykning av vi . a leclningar och inritau
de av nya. 

2. Vid flirfr:lgan Hmrtlenclp kråuglamle mottagare eller un
dra apparater bör l;opplin gs 'chema alltid biJoA'as. GiilJ e l' 
de t eu batteri mot tagare, som ma tas meue l ~t unodspännings
appa rat fr ån niitet , bör ih-en ett kopplinJ.;: s('hellllt uver <.len 
sena re appa raten bifugH~. 

3. KOll1pletta koppJings;<r'hema till Uluttag-a re utföras i 
regel e j. Dä remot granska~ och bedöm a. ins iinda 'che ma_ 

4 . Frilgor 8ngåellue ,ilka f a brikat ~Olli ;iro bäs t kUnU(l 
e j b ·\'fau!':. Diiremot. liimnn s giirna upply. ning om ett vi s.- t 
uppgivPt fabrikats IiiIU[Jlighet i e tt Rpec ieJlt fall . 

De . .:om änLLu ej e rhållit svar på tiui g;ure iu sii nrl ll f ö r
[ril;::uing-ar, konUlla att erhillla ~var inom n ,",gTa 1> ungar. 
D iil' . ['1.er k omma vi att b Vfirn. inkommande förfru~ningal
c mg:1ende, endas!' med uudalltag för si'tdalla av mera kompJi
cernd art, \'ilka dock bcsyaras så skyncl~amt som miijligL 

STORSÄNDARE:N I LEIPZIG. 
Forts. [rån s iLl. 

d. v. " dubbla yaglii ng,lpn mot d{'JI u f ~iillda. ])et tA. är gjort 
l ör at t undvika :l ter\'{ ~ rkan från sä Ilda 1'<'11 [J' dc förs ta 

tegen. 
MOdnl l'ringss tröl1lll1en ma t a s e j iu fÖl'riin pa f emte för

s tärlmingiisteget. Den tillföres siindarsta rlonen genom spe
ciella tpjefonkablar frän den pin b, tlä r sturliulokalerna äro 
belägna, och förstärkes i erforderlig gmrl , innun den matas 
in pil silndaren. 

1)p b' cia antennmasternll, som synas i vignettbilden, um 
vardera 125 meter höga. De äro tlllverkade av trä i nitton 
»v:hJil1gRI'» och upptuga vid bas(~ n en yta a\' 25X::!5 meter. 
Ay. t:lndet mellan mal'terna är 308 meLer. Topparna äro fö
reuade med en grov hnmplina, och frå n dennas mittpunkt 
ldinger ~jälva antenn l rflden, ~ : led es vertiImi, ned till det 
lilla anlennhuset. som är pl acera t mitt emellan masterna 
och i vilket auordniul!arna för antennens av~tämning äro 
anbragla. Hit föres energicn f ru n s tationsbyggnaden genom 
en l \" tradig matarledn ing . 

Utta Farrand UttaphOD•
induktor dYUll rnil'lk hög wl(t( t. Fri lvlingo lld c an· el ekuclJyno.milk högt. bre tilh crkadc av Sto.n
kare, i.n g eu fultmatnlll g. uttog för . hllrÖr liV 


olika motat nd. Kond iam. 22 cm. Pds kr. 32 
 dard Elcc lri c, l'Ddas! 16 cm, koudiarncU"r. Åler~ ge r renl och kro. ( l ig t hela Rka.lan. Lämpor ~ ig 

- . lfIij,rde les till iubyggllud. Fullers ackumulatorer. 

Dubilliers kondensatorer. Pri s med tron sformo.tor för peotodrör kr. 38


. j 
ULRICH SALCHOW StqckhollD 
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EN GRAMMOFON-PICK- 1:'_ 
F or ts. fr'tn sill. I? 

jeratl k0l'partri'td, man pick-up'en !!er (lft minure sigoals[län
lling. 

Spolen trii tl€s io ö\'er flu karet (med polskorna tillfälligt 
a \'lfll;oa) , od! limma~ east Yid ma "net oelL pnlsl,or. Ankaret 
~I,all kunna rum " i.L( i s idl ed tv ilr:; Ö\' N' helll Infl gapet utnn 
a tt I'id röl'll s polens ius ida. Polskorna slwJu. <lilllen~ioneras 
·iI . at lllnka ret ha r c:a 0,5 mm rörel se f riht' l ,U vardera s idan. 

r;l bakSidan a y magnetcu anhringlls en b3'g-eI a v .·ådan 
fonn, Il l t p ick-up'cn km! fu -(spännas \'id en j'O!1arm. (Se fig. 

Of' lr vignettbi ldeu.) NiU ens lutnin~ mo t gr:Jmmofousklvan 
,;k:lll \'ara e: a 5,,\ grati er. 

Dil mpningen av ankaret regleras ni.edel t f n"t piinning;s
. kruvarna. Om dessa åtdrilga. ' allt fö r h 1\ r t , blir elen a v
givna spänningen ringa. D en bästa diimpningen finn er man 
Hitt genom försök, men man f;h- ej limma ,'polen annat 
än vieJ polskorna, S~ a tt de senare med spolen fa s.tsi! la nde 
vid s ig kunna avlä g"nas "in ju ·teriu.g-en fl v fast"pännings
skruvarna. I<~r 'ts kruven fö r ntHen ml\s te då även avlägsnas. 

Forl'. [ r;i n s il!. 13. 

Sllii /l ll i l1[jISJördu.bblillq m ed t·w höqvoll sröl'. 

I fig. 3 visas en koppling- för sptLnningsförc1ubbling, me
tlels t vi!l{en Illan kan lIPII1U1. ti llrä ckli g: utg:'llIg"'spiinning för 
fällmagneten på en elek t rodYJlarui 'k högtalare utan att be
höva anvi.inda en autotransformator, ä veu om nä tspännin
gen ii r ('nda . t 110 volt. Två likrik lal'l'ör a l' hi;gvolt ·typ äro 
emellertid erforder liga och llessulOm tt. par extra konden
sll lorer e, och c •. Den alltid erforder li g-ll rese rvoarkonden
satorn är C•. S t römmen Ul l n iltmagne!.en uttag s frun kläm
morna m ilrlda plu. nelr m inu ' . De t \': klämmorna pft högra 
sidan an- Iu t:1S t ill viixels t l'ÖmSl1ä tet. Rörens gl ödtr ft dar an
sluta paralle llt över u,ite t, varför rören ~ kolu ha sulllma 
g-löds[länning som nät , ptLnui uge n. 

F'ör undvikande :11' m I ';; Cö l'st,mu miL ·te påpekas, att re
sCn' l>al'kouU ensa!.orn r id li kri j,lare Ju · L! hÖI.'yo!ts rör i regel 
är större ,i n 4 mfd. Ett vanligt vä n1e på denna kondensa
tor lir 8 mfr!, men den kan vara änel a 1.1pp till 12 il 16 mfd. 
Vet man att J:äItma gneten drager JnFket s tröm, bör man 
an vi.iuda inemot 12 mill . 

I fig . 3 kunna kondensa torerna e" (Jo och e, vara pil var
dem 4 mid , men vill man ha 11t stijr~lll möjliga likriklade 
pl'fek t. 111 s te m a n g lj rll dem ~tön'e . :\la n bÖt' alIti u "uka 
I!;. fiillm ngne len f ull efCekt, ty hi;g:taluren hli r da känsli
ga re och ge r mer it IIfl tur t rngen å tergivning än om fält
magn et n f å r fö r Ii ten ffelit. 

BÄTTRE ÅTERGIVNING, 
F or ts. fnin "1,1. l~ _ 

fjärdedel f r 11 ena än c1 en (omsäUni lJgstul 1: 4) , Man kan 
även anviinda en ,-nnJig traus(ormato r i ~) a ut, kopplinIP>, 
"arvid oIU siittnings laJet blir ett st ep; !lug:l'e tin vill \'anlig 
koppling, i fall primär- och sekundärlinc1ninga rna samverka , 
i annat fall e tt s teg lägre. Denna koppling bskådliggöre:s IlV 

tig. 2, dä r m an s r hur primärlindningen Jtelt enkelt lä gges 
Bom en for tsä t tn ing till sekund ären, oeh ledningen fr ä n ano
lIen pli föregdend ' rör lh via l,ondeusa torn Pll 0,5 il 1 mfd 
in mellau de två lindningllrn a. H ar transform a torn förut 

omsättnin l!Slalet 1::3, hlir detta efter omkopplingen 1 : 4, 
nm en ti.i nkt st röm f n n ~ lutröreL g uUer gl r å t samma h~l! 
genom b fia liuduinga rrra. 

Det ba t teri , som ger nega tiv gnller spänning till s In tröret, 
inkoppla.s enligt f ig. 2 m ellan nedre linden av primären oeh 
minu. glödtr1l.el. D etta \J nt ter! med sIt t inre mots tllnd blir 
([ . gemensamt fö r 1;'\ <'frekvensröre anodkre ts och s lu trö
l' et~ gal!crkret , vilket ej spelar s~ stor roll vid en ba tteri
mottaga re. Diiremot kan denna knpplingsmetod vid en nät
mottngll re merIföra icke ön ' ka c1(~ effek ter, som bliva til! 
m en fÖ t' naturtroheten i il te rgivn lugen. Vi avrå da därför 
,'id nätlllottaga re i allm:lnl1et fn 11 kopplingen eu li gt fig, ~, 
o('h rckommemleru i stii l! et kopplingen enligt fig. l, dilr dc 
ifråg-uvarande kre tsarna äro h elt skilrla f rån ,ar a ndra, 

LIKSTRÖ}ISTRID 'tN, 
Forts. fI',in sid. 2 1. 

och (lenna i Rin tur jordad genom kondensa torn C"" men det 
är ej sä kert, att denna anordning- alllid blir den bästa , 

13and/iltCl' eller tonkorrektio n8tran~to "'lIlator . 

En motta gare av den här he. kr iv11 u typen k a n utföras pli 
två olika s ii t l: a n tingen mM bnnc!filt er euligt beskrivningen , 
vanicl en \'unli" låg'frekyen · tl'all ~fo l'lnalOr kHJl a nvändas så 
So m k oppli ngsf>lement mel1nn andra och t redje rören, eller 
med en enkel s tämkrets (spole (jch konucnsator) och väl 
utnytt jad ilterkoppling, varvid en a v d nya tOIl.korrektiom: 
transformator e rna i tUllet bör komma till användning pil. 
!:\gfr ek venssida n. 

~:lodellappara l en är utförd enlig t den förra met oden, Ban d
fil tel"' j)olen (»Varlen» '.ir i sch lIlut ritarl ~ :1 (Jan d en tar 
::i ig u t i verkligheten. Kondens ato rn " stämmer den först a 
krets n till den mottagna I'ltglängden och kondensatorn Co 
de n andra. e, och C. utgöra till.~amman den ovan om talade 
clubbeLkondensu torn. 

e, ,il' kOJ.l l J lin~sknnl1elli-;a t n rn IUellan k.ret:;arna. D enna 
skall [la en ka pacitel a v 0,04 mfd och ro t s e vara a v den 
induktionsfri a typen. I mOdeJlapparatet1 ha r använ ls en 
dylik kondensuhn' al' »Dnbilie rs» fa brika t. ltgot shuntmot
s tClOd över kopplingskonelensa torn ii r e j behövligt i detta f nll , 
ef tersom detektorn fä r ' in gallerspUnning via gaJlerläckan R 

" Ant nnvarven pi föl' ·ta kre tsens 'pole tjäns tg:öra snm
tidigt Oill ilterkoppling ·Iindning. och il. te rl{opplingsgraden 
regleras medelst k ondensa t orn C" Kondensa torn eT av 'er 
11 t t göra !lterkopplingen mj ukare och äsludkoIUllIel' d essulom 
ele n erforderliga kapacitet il mellan detektorns anod och 
jord (nOlledninge n) , d ' !l. terkoppJlngskondensntor u är in
sLiillc1 på minimum. Storleken hos kondensatorn ~ bör ut
provas. 

Detf'ktorn är mot stiindskopplad till första lii.gfr ·k vensrö
ret. IL är anodmolSltlOdet, e,O galle rkondeusa torn och n.. 
ga lJe rInot tänder. (GalJerläcka kallas detta mots t!l.nd blott 
"id de tektorn.) Det senare li r utformat till en poten tiometer, 
som bZir nua a \. 10garitUJisl, ty p, el. " . s. ha s törre !\lot
strt nd~var i ation för en vi. s vric1ningsvinkel vid »övre1> ä nrlen 
än \'id »nedre» . Denna potentiometer utgör en volymkontroll, 
som använd s de ls vid grammofon~pelning, dels vid mott :Jg
ning a v lokll lsii ndaren . I senare f nllet rull te man dock se 
t ill, att d tek torn ej blir överbela tad, el. v. s. man mI st e 
f örr; t ocll frä m t s tii lla å terkopplingen på noll och bör gärna 
am'ända ett , iirskil t antennu tra o' med en mindre seriekon
densa tor föl' a tt ej behöva s tä lla in R, nära minimum. 

- ~OIR"""'"~\\\ Ol{lff 

T 
Nyheter i 20 volts likströmsrör för indirekt uppvärmning. 

Fabriksnederlag 

Typ S 2010 N. Skärmgallerrör 
S 2012 N, Exponentiairör 

Pris Kr, r6: 50 

20:

P 2020 N. Pentodrör . 17: 50 

nu marknaden, 

Å.-B. Nickels & Todsen 0 StockholIn C. 

http:motst!l.nd
http:gl�dtr1l.el
http:iltmagne!.en
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l'i Il II r ,dil ll f Ol'ut eu volymkontroll ]llt pkk-u[.'eu, kau 
ma n u tan olii"'en.llet ule itimua l'otf'ntillllletern och k oppla 
I la Hlll l ib'1: s ii tt illeu !'t t f il , t Hlotst:lIJrL 

FÖl',;ta J:1l!fr kvenSl'örei iir I.l·ansfo n lllltorl,oppla t t ill sl ut
l·ör f' t. Primä r Jinc1uingen iil' .Jd. t iillu m edelst motsli'Ln de t H, 
och k onde nsalOrn el'" I s.lu t l'öl'cts ~nodk re t ' li"ge l' P il lIt
,"ungSIran 1o rma tor 'II'~, lle roellue p il a t t el en. a n \'liud u hög
tallU'Ell ,:.tImalIe ingun gM l'Ullsfo rm>tlo r . V:,Ullig tl iil'o lie dy
!la mi lm h ög'tu la l'na emelle r·tie l ElI' edll n, llJ e li en uyli k 11'o,n5
forma to r, udl 'l'r~ m :l~ le d: lltel i,illJn as. :Sk a ll en e lektro
ul:lg ue t lsk hi,igta lare a nvända " k la rar man : ig ofta lik a uru 
med en vu ulig u tga ng-skr t ' (d ros~el 0<.:11 k nlle lHw,t ul' cr). 

K onsJruktio1l8defuljer, 

M{) ttngare n är n tfii rd med llet va lllign monter ings 'ä t te t , 
oc h lw n trn kiloneu fra mgår t yd ligt av de lllnnga f ot ogra
fierna. :\l e \l lw bottnen s itt r p[l en hijje! a v 65 mm. D A. band
fil l"'l's pol l:'n ilr h ela 16 CUl l ång, rrw ste en u tsk,irning- guriLs 
i mell anbottnen, 

Oh(Lssi(' t k iL ll naturligtvi -' ll t n; ra~ p il m:rnga olilm sä tt och 
Ikla rua placering lä m pa d'ire.t::trr, Dlllibelko ndensalorn kan 
likil , iiI v a. ·n nv den ,'lllli ga t ,\'llen , dUr axe ln !iO'!!el' i rä t 
, ' in k l lllOt panelen . Vi a nse s tör s ta yli rdel m e rl denna b e
,' kriv ni ng lig:~a (ltiri, att de n \' L "l' den liilllpli ga llnordningen 
:1 l' ;;lödst r li n l~ krr,' tsen oeh s ilkret. arna fil r nn oll .'trömrnen 
\'lrlf'll mott a g a l'e m ed indirek t lIVP\' ii rm c1 :l lik s h ·öroSTur. Det 
uv d!!a lmn ll tf{) rma pil. rn a nga oli ka siH t, 

V ill Illa I l Ul1\'iilld R ett niitmol f; (tIllel IF YtJ ll lig typ i sl iillpt 
fö r rc.g ulutorJ'Ul'l"t , "kall rl ,tf fl (H " i ,' ch lJ at) ,·i ([ 220 yolf , 
n:i lsjltill uin g; Ila et t v1irel e y 900 OUill, 

E u litf'11 olik het i koppli lll-'l' ll rii r efin ll s mellan sc ilcmat 
IJdl m Oll (cri\l ,~gj1lrul ' Il , i ,h·t PlL li en 'Cl1:Ll'e den Ulltll'C g:l'Ul1l
rt1ofonkonlakl en :ir d il'(' ld j Ol'dad , I d e (( 1l 8N I:1l'e fall kan 
konc!eu :-nlor n C I2 lydligl'n U ll'Ji.iLUll a s, cf l e l'~Olll den kO luiller 
att li ~ga parrtll ell t !lied C, . 

Vii l'll eaa [lå Ulohl ' Il (\pn R" ol:h H ,o ,il'o cndnst u ngefiLrligt 
u llg inw, Pllw d :1 1l d c bl h 'u n ii got oli ka I'W olika rud ,\' [le l' och 
Eabl'i1mt. Vi ll f3lniTii r d ilI' det all rill s~i kl'Qst a lt mäta a nnd
s trÖLllmen udl ill l'p,g[e r a \' iL.rd t flU K . ;: /1. , a ll anou ~triim ll.le]) 
ii\'c rc ll sstiilll J]) Cr med Ilet i riirtaut'llcll allg i\"n u n ormala 
\'llnlet. (GiilJ e r vid illaximal anodspänning Vii rörd.) 

Konden s:Ho rcru a eJ' och ej" h~)ra Ull d e t e \' cntuella, ovan 
"IlIn~illmda lJligfrel,,'ensfiltret od.l iil'o ej nöct ,'iindi ::;a föl' 
Jl10t tngareus f unktioo. ' 

D e l \' l t r ådarn a, som k OillU1a upp genom hålen 10 och 11 
i illontcringspla.lleu , ,:kol a giyet\'i s gå till "al' sin ,1\' kontak
terna på illotstlllldet R Il• 

I ruontcringsplanen seJc1 uppifr:1n r epr esenterar pileu vid 
handfliter~polen ledningen tlll Iwu takten , i d ensa l11ma sedd 
underifri'tn ledningen till kontakten G. 

SIGNALEN GENOU :\10TTAGAREN. 
Forts. fr å n 'id , n . 

s vängniogal'llns s tYTka i kre tsen : . Vid a är sändaren 
0module l'acl, och svlingninga rna i kre tsen få då lwnstant 
:::mplitnd . 

De radio( r kn'n t fL och t onf l' ek ventn s"älJ gnin l!u rna äro 
ia tN unnat ii n r a diofrek \' cnhl och tonfreln'euta \' iixel,- t röm 
mar. Diag ram m c t c i fi g. ;'. visar silJullda en radio[r kvent 
\' i.ix(~ l s tri)lll Ill ed \'ariel' nncl s tyrka (va rie l'lIUlle ampliturl) 
och d iagrnu llu et a 'n lonC re.kven t v tl xeli;tröm (blott en enda 
periOd y ' 'ae! i dctt;l senare full ). 

Olllru d t föl' df' burlwl':! fn'I"'l! llse l'u l1. d. v. s. tonJ' l' k vens
omni clel , sl riicke r ,'ig egL: lltlige ll li nda up., W[ 12,000 ;1 15.000 
Il/ ·. Piir f nllt lJ :1 t u l' t r ug-cn :l te J'gi \ltiJJ~ - om man :1nl1 u kall 
t nl:! om ('n "" u l an - erf onlra s . :l t t tO lle r npp liU :l tmin. t Oll 
~,(){)O fl/" illcl'gh:.t mM lI R( ur li" ' l·~Tlm. Vid tli ~tn n ,'mo llag
l1 illg 1l1n-te Hl fln cme ll l' t id f u r alt kUllna ~ kilja tie olil,a 
Sl.at ill uc rlla . t gii l'a lliottaltfLl'eU ' II ,'ele k tiv, att detta vil llw r 
llpp[y ll ps enda. - l fii r lTlorlule riu,t; 'fl'ek\'ens cL' upp till. 4.000 
il [i .O OO pis, , t~ l'binIingcD I, an :1 \ ' d nlJ:l Rl1\(:,tlnin g- ~~ j bli\':! 
full l. l1arnr t ro"'(>n , nlen ;ir <lod;: fu llt a'" llta iJeL 

D etta, a t t m otlaga ren:- ~e J e kli vi tet (Ich f ideli tet (Ila tUftI'O
l!rLCIl i :de l' p:inli ll)!.'lm) stå i be roelld e el \' Yllrandra k~ll1 fö r
klara p' f öl j nnde sätt. 

Va : iiud aren 1l1.lelu lel'u ._ m ed E-n ('nela ton på t. . 4 .000 
p /f'<, uppkommer va vard ra s ida n om bil r\' ,l gcn. . om anta ge.' 
b a (> l! ,agliillgel ;lV 300 m eter och '., lede;; en ( l' 'In'en:, (F i 
flg. 4 ) av 1.000,Ono pf. , en s io \'åg lTled f l' kv ens 1 .000 .000 
+ 4.000 vis och l.UOO ,OO~LOOO pi r e. p. (h och a i Hg. 4 ) . 
D ess u f< idl' gor roäs le mottag'aren kun na t aga in li ka b ra 
!'O!U bäl'd'tgen, f vr nlt tonen fl ;} 4.000 pIs ska ll :':il .rgiv l1s i 
del I'älta . ty rk"Wrll å llaIHJet av hu~t:) lal'en . 

DE' t. e mma giillPr , om ~ ~inda ren moclul e ras med toner a v 
RIIIlUIl f l'ek.l' en8, t. ex. 1.000 p/", so m e nligt f i::; , 4 ge.l' l.Ip pllm' 
Ull lllodlll crin gs" ligOnIu " ocl! e1, e ll e r 2JiOO p/s. ,'om gel' 
1I10d u l ptiJ1~"I ' il ;: Ol'llfl f 01' 11 t , (Dl'n ~ i sta louen hur ~pcl at~ 
lllyek 't svagt i ~H ll (]fl l'~rl1dioll , \-at'fur 11loc1uleriugsvtU.(Ol"n a 
äro s nlgl.l. ) J';n tun n lf'll ll\i~re fl'ek\'elJ ,' iill ,UiOO p/s il ter
::;iH~ ' ,li.i relllo t e j all s a \· IllOtla ;!;:lrl! lI , 0111 d enna bal' ' Jl id r cll 
I'CSOll :illSlatna en li ;!l fil! . ;; . il n ' ll ' llll c n IIl IJ dul l'ringsdig fÖl' 
lipI1 u:I frr! I'H~ n R ulgur f dn iinelll L'l:Tl. D e lta iiI' niidvtlllel igt H~' 
J eu :uLll,dll iu;;cu, n lt frek \'en~ll\' sl:ll1 det m el lan niirli,gguud e 
s t:1tlvll ' r l tIo!.t ii!' fl 1.1 '/::; e lle r 0,000 p/ s . Yarje sta h on 1':11' 
,;alll llflll rj uppla;:::a Illc r iIu 4..JOO [J/s på \' a r c1era ' iLlan oru 
biil'l'a~e[l, u tminstolle j sella ll ~ i gnal e l'L\ a kOlUll Ji t in i m oL
la ::;u I'('U, 'l':lge r llI ll l tagal' t'n il! s[ gnaler ul :luför d e ' s a 4.500 
p/ ,.;, I,OIllIlH'l' s :l,m l idigt el \ :\'''ttc l'sl a lllotiulcri lH;,'di.gorn a t ill 
d e b, lel:) nit l'lig;:;:tl1l1e s ta liOn l!rll:J med , dl ket ~i vetl' is i n verkar 
s tu l'a1lC le. Föl' a tl undi.!å SWl'I1ingfll' Tllt. s te m all så lund a b 
g6111 sa ll1otla" a rells t ";u fl'l.k\, e Il S(lIuHtng- uppåt tiLl 4 .li OO p/s, 

RE OUI,ATORRÖR. 
Forts . frå n s id . 27. 

rt:gul :ltorrör: 90- 22li \'VIt. (H eko!1lllJ nderll f< Ull »Li k Rt röm ;;;
trt:an» i Il el la UU l1ll11 Pl·.) Y iel 11 0 \'ol! S IIti t blir m edelspäll
uingen 110- 3X20 = ri O \'ol t, uch r öre l' f iir 35- 100 volt blir 
här tillfrecl;;, räil aude . 

Vic1 en fwa1'ij l ..~molt([[!((1"G I.!ir mCI1clspiinuingen \'id 220 
volts n tit 220--4 X 20 = 140 volt. H,ll' gtll' rör'et fvr 90- 225 
volt brll . Vid 110 " olts nät blir llIedcl sI.U,nningen 1l(}--4 X 20 
= 30 yolt, \'artu r iute t UI' "landal'drv"t'ell passar' bär, utllH 
man m å ste bestilila ett r egulatol'1'iir med medelsjliiuuillg 
30 volt . 

Ett mera kr itiskt full Upp kOIJ1lller . om Yi tillika oss en tre
r un ;![[ottnga re för 150 \·oll.s nii,tsplinn.lug. Hiir blir uJellelspil.n
,nillgcn iiVC1' rcgulatorru l'0 lGO- 3X 20 = 90 \'olt. 0nJ \'i är'O 
s il. kra llä , a tl nätspi.inuing u a lrl rip: faller under 150 \'olt, kan 
röret f Öl' 90--225 volt troligen ui:1Il olii.geJlhet a lll·iiudas, oc h 
l'i s l, rn iij r ÖYCl'SpiLnning I); ~löc1U'il,dal'lla tir helt Clilll illcrae1. 
I regel ,il' det clod, ej ti llrä llli g t atl: 1'Urskjll'l:a l11 e,lel. päll 
n in ~c !l iinda ti ll griill ~e ll för l' g l e rillg ~oll1 r[lllet, ulan ru"ll 
uu r ha en ~'lkCl'l! e( "lI1a l'.'!i llal p; mill s t JO !.rocen t [l \' niii'
~11Hn [l iugL'll . 

ALWAY S TRADMOTSTAND N:o 37 • 1'1 'Valls 

M A X J O H N S E N & 

100 ohm till 20000 ohm. Rcgeringsg.ltan 20 S TOCKHOLM 

J,elaslning 

C o, A. -B. 
Telefon 1181 69 

Nordisk Roto Jl;rfu: )--r. ' to rk h olm lH3:~. 

http:anou~triimll.le


III l'OrUL " U l .lVI 

d elektrodynamisk högtalare medNy Ormon permanentmagnet till lågt pris 

Kr. 40: - ink\. uni versaltransformator 

Sk.I. med belysning ... ........ " ...... , .... Kr. 3: 50 


~:~~sk.i~ b~'ysning.o.ch~ ,:,.~~.p p.'i.~ ~ : ln~ 
K o ndensator med finin s t ä llni ng l-SS 12: 50 ]DORMOND 
D llplexkondensator, kaps lad . ... . ....... » 19: 50 


[ T ripl e xkondensatoI" ») . .......... . D 29: 50 

Differentialkondensator m. 6oia st ä lln . » 4: 50 

Ingenjörsfirman E L E C T R I C, Stockholm 
Stadsgården 22 - Avd. P. 

EX DE 
RAD I 0 - BATT ERI E R 

Marknadens ojämförligt förnämsta 

Söljas i Slackho lm och 
Slockho lms lön av. 

THORS 
O S TER MALMSGA T AN l 

2 volt, 45 am pI.
Tel. 3790, 37 96 S T O C K H O L M KR.9:-

Intressonl 

är vår katalog för alla de som intres
sera sig för ritningar till möbler, båtar, 
byggnader, grammofoner, radioappa
rater, likriktare, elektriska motorer, ång
maskiner m.· m., m. m. Handböcker i 
dUa yrken. Verktyg ay alla slag. Foto
och ritmaterial. Radio- och grammo
londelar m. m., m. m. Begär katalog från 

Clas Ohlsson " C:o - InsJön_ 

Använd 
drosselspolar av märket 

Papper sisolering mellan v a rj~ t råd lage r 

BANG & O LUF SEN Als 
STR UE R K ÖPE NHA MN 
Tel. S, al. 6 Toldbodvej 14 Tel. 8895 

H. F.NYHET 
Drosselspoleför superheterodynmottagare 

typ 4, Kr. 4.80 
Mellanfrekvenstransfo rmator 

9 KP 
med in byggda kondensatorer fö r 

efterjustering av Våglängden . 
Pris ink!. skärm box ... Kr , 12.50. 

v. PRAHN 
TegJgaardstr<ede 4 


Köpenha mn K. 

E:-:OA S T E ~ GROS 


Sj;;lv induktion 0.017 
Henry 

Ege nkap.lcitet l{ cm, 
MotstJnd 144 ohm. 



EK ON KOo 
.. \> \J LA' . 

~G/~O~O~ 
~Ur 

HANDBÖCKER 

Den elfte v olymen i serien 

Populär Rad ios Handböcker 


Av ingenjör W. Stockman 

• 

UR INNEHÅLLET: 


Vad är tonkorrektion? Praktiska tillämpningar. Selektivitet och tonkorrektion. Tonkorrek


tionens berättigande. Tonkorrektionssteget. Några praktiska försök med tonkorrektion. 


HANDBOKEN AR RIKT ILLUSTRERAD 

PRIS KR. 1:50 


I alla boklådOJ' och · hos Svenska 

Från. 

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

ex. TONKORREKTION, kr. 1: 50. 

Porto 5 öre för \'arjc ex. + postförsko ttsJvgih tillkommer. 

Namn: .. .... 

Postadress : 

PressbY" /hlS kommissionäJ'er 

Ifyll v idstående kupong, eller skriv av den, 

och insänd beställningen till närmaste bok

handel, tidskrifts försäljare eller direkt till 

EXP. AV POPULÄR RADIO 
(Nordisk Rotogravyr) 

Sveavägen 40 - Postbox 450 - Stockholm 
Postgiro 940 - Telefon 233440 

:Sordisl< f{otogrl" 'yr, StocltllOlrn 1933. 


