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En modern super 
beskrh-es i detta och de niirmast följande numren 
a v POI)ullir Radio. Denna beskr! \"ning torde "ara 
a v ett särskilt stort intresse för alla amatörer, ef
tersom liTen tillver~nillgell av spolar och mellan
frekvenstruusformatorer samt erforderlig appara
tur för trimningen av dessa behandlas_ Beslu'iv
ningen över en enkel signalgenerator, som återfin
nes i dett.a nummer, tro vi skall tilltala alla ex
perimenterande amatörer. 

Batterimottagllre an\"ändas fortfarande i stor 
utst.räckning, blam} annat på sjön. Dessa mottagare 
komma att uppleva en renässans i och med infö
randet a vIdass B-slutsteget, vlJJ,et ger batterimot
tagaren samma utgångseffekt som en nätmottagnre. 
Yi beskriva i detta nummer »Klass B-mottagaren», 
en detektormottagare med klass B-slutsteg. 

TonkorrektionelI blir allt mera aktuell. Sambun
det mellan tOllkorrektion och tonkontroll behandlas 
i detta nummer. Yi angiva slutligen eu enkel ka
libreringsmetod för det i föregående llummer be-
skri \"na vridspolcillstrumelltet. 

Populär Radio. 
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Från utställningarna 
En kort översikt över radiotekhikens nuvarande ståndpunkt 

P
å gl'undval av vad som framkommit på de 
stol'a radioutställningarna i London och Ber
lin detta år kan man bilda sig en ganska 
god uppfattning av radioteknikens nuvaran

de ståndpunkit och framtida utvecklingsmöjligheter~ 
Ännu går ntvecklingen framåt med raska steg, och 
det är svårt att veta vad komma skall. I vissa av
seenden kan nog utvecklingen sägas vara missrik
tad, t. · ex. om vi gå till Amerika och betrakta de 
miniatyrmottagare, som på sista året framkommit. 
Som transportabla mottagare äro dessa för all del 
hekväma att handskas med, men någon särdeles na
turtrogen htergivning kan det ju ej bliva tal om . 
.:, "en i England har byggts dylika mottagare av uni
n'rsaltypen, d. v. s. för både växel- och likström, 
men dessa ha dock något större dimensioner än de 
amerikanska »Midgets». Viguettbilden visar en mot
tagare av denna typ, som fanns på London-utställ· 
ningen. 

Afetalldetelctol'n v'inner ter-räng. 

Beträffande övriga mottacrarnyheter är redan en 
hel del känt här hemma genom de mottagare av tysk 
och engelsk tillverkning, som finnas i svenska mark
naden och vilka ganska utförligt beskrivits i Populär 
Radio. Det som egentligen gör dessa mottagare, de 
r:ya rören, ha även utförligt beskrivits. Det må häl' 
räcka med att framhålla, att högfrekvenspentoderna 

redan använts i mycket stor utsträckning i de mo
derna distansmottagarna, vilket visar att dessa rör 
verkligen erbjuda stora fördelar. 

»Westector», metalldetektorn som vi tidigare be
skrivit i Populär Radio, börjar allt mera användas 
av de engelska motlagarfabrikanterna, bl. a. av His 
Master's Voice. Fig. 2 visar ett kopplingsschema över 
en batterirnottagare med »Westector», med anord
I'ing för automatisk volymkontroll. Högfrekvensrö
ret är en variabelmypentod. Schemat är ej avsett 
att bygga efter; det medtages blott föl' att visa den 
ungefärliga kopplingen. Fig. 3 visar en »'Vestedor
super». Första röret är modulatorn, andra oscillatorn 



292 POPULÄR RADIO 

&Fig. 1. 'j'. v. WesUnghouS6 metal/detek
tor, »Westcctor~, som tunnit använd
ning i några av mottagar7constru7ctiO

nerna denna säsong. 

Fig. 2. T. h. Pdncipschema tör 3-rörs 
battcr;mottagarc med mctalldetektor 
(typ W 4) och automatisk volymkontroll. 

Fig. 3. T. h. Pdncipschema tör 5-'T'örs 
SltlJCTheterorlyn med metalldetektor men 

utan automat-isk volymkontroll. 

()ch tredj e mellanfrekvensröret. Efter detta kommer 
metalldetektorn, första lågfrekvensröret samt slut
röret. E n färdig avstämningsenhet med spolar och 
gangkondensator är här använd. 

De me, t exklusiva mottagarna äro utrustade med 
visuell avstämning, d. v. s. en indikator, som anger 
när avstiimningen är exakt. Fig. 4 visar en dylik. 
Då ingen ström genomflyter spolen, hålles järn
tungan all den utanför anbragta magneten i vertikal 
ställning och skymmer fullständigt la.rnpan, så att 
mattglasskivan blir helt mörk. Ju starkare ström 
som genomflyter spolen, desto närmare bringas 
t~mgan horisontalplanet och desto smalare blir 
skuggan på mattglasskivan. Spolen är så inkopplad, 
att strömmen blir störst vid inställning mitt på sta
tionen. Det gäller därför att avstämma så att sku o', b 

gan på mattglasskivan blir så smal som möjligt. 

Den tyska, populäJl'1nottagaren. 

En kon:,truktion av särskilt stort intresse i dessa 
tider är den tyska populärmottagaren VE 301, som 
säljes för 76 Rmk. Den finnes för batteri-, växel

-000' 

och likströmsdrift. För att batterimodellen skall 
bliva lika effektiv som nätanslutningsmodeHerna 
har den tre rör i stället för två. Kopplingsschema 
för de tre modellerna visas i fig. 6. 

Avstämningsspolen är av lågförlusttyp, lindad 
med litztråd och omkopplingsbar för våglängdsom
r1\.dena 200-600 och 800-2.000 meter. Vridkonden
satorn är luftisolerad och statorn uppbäres av isola
torer av calit eller frekventit. Även rörhållarna äro 
utförda av detta i hög grad förlustfria isolations
material. 

För möjliggörande av bästa anpassning till anten
nen finnas på det lägsta våglängdsområdet fyra an-

Fig. 4. T. v. Enkel anordning tör v'isuell 
avstämning, använd ptl de mest exkl'usiva 

mottagarna denna säsong. 

Fig. 5. T. h. Den tyslca populärmottaga
l'cn VE 301, som trots stor enkelhet i 
konstruktionen har synnerl-igen goda 

egenskape·r. 
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tennuttag oeh på det högre våglängdsområdet tre. 	 Fi,g. G. Kopplin.{}sschema tör VE301, tiU vänster. batterimo
dellen, i mitten likströmsmodellen och tm höger växel

Aterkopplingsspolen är utförd i två delar, av vilka strömsmodellen. 
den ena kortslutes vid mottagning på det lägre våg
längdsområdet. båda glödtrådarna; denna bildar tillsammans med 

förkopplingsmotståndet ett filter. 
Växelströmslllodellen saJmar siI

drossel; huvudfiltreringen sker me
delst ett par motstånd och en kon· 
densator. Den negativa gallerspän
ningen till slutröret uttages över 
motståndet på minussidan.' Detek
torns anodström samt slutrörets 
skärmgallerström silas medelst ex
tra motstånds-kondensatorfilter. 

Den i VE 301 inbyggda högtala
ren är av typen med frisvängande 
ankare. Mottagaren har ej inbyggd 
vågfäUa, men man har uppställt 
normer för en passande yågfälla, 
som kan erhållas separat. 

Fig. 7. Dessa båda bilder visa chass,iet till växel
strönlsmodellen av VE 301. Ob'scrvera den relativt 
pldgfödu.~tiga» spolen samt de 1Ildngct antennut

tagen. 

Batterimottagaren har automatisk gallerspänning 
till slutröret ; första lågfrekyensröret arbetar utan 
särskild gallerförspäIlning. AY intresse är att notera, 
att detektol'ns gallerläcka ligger till minus glödtråd, 
detta tydligen för att åstadkomma mjuk återkopp
ling. 

LikströmsmottagaJ'en har två lS0-rnA-rör. Glöd
Rtrömmen filtreras något genom en kondensator över 

Fig. 8. En modern automobilmotta.ga
re, vars små dimensioner framgd ge
no/u jämförelse med tclefonapparatc'//.. 
Till högcr visas i genomskärning ett 
tändstift med inbyggt dämpmotst(~l1d. 

http:automobilmotta.ga
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Moderna mottagare 

H. M. V. modell 467 
7-stegs superheterodyn med automatisk volymkon
troll, inställbar känslighetsnivå, dubbelsidig ton
kontroll m. fl. flnesser. . 

~'s Mastel"S Voice mottagare äro alltsedan 
- de introducerades här i landet kända för 

- - sin utomordentligt goda ljudkvalitet. Det 
;- r ä ven kännetecknande att denna firma 

-är en av de första som gått in för ett utnyttjande av 
de möjli gheter tonkorrektionen erbjuder. Sålunda 
l11' modell 467 utrustad med en tonkontroll som verk
ligen gör skäl för namnet, i det klangfärgen kan 
reglera~ f rån normal, då tonkontrollen står i ett 
nlCdelläge, till mycket mörk och mycket ljus, 
med tonkontrollen i respektive ändlägen. Vid de 
flesta mo ttagare erhålles normal klangfärg då ton
kontrollen står i ljusaste läget o~h det går ej på 
villkor att få klangfärgen ljusare. 1fLed »Ris Master's 
Voice» tonkontroll kan man vid behov undertrycka 
störningar genom att göra klangfärgen mörkare och 
man kan t. ex. vid lokalmottagning erhålla stor 
naturtrohet hos återgivningen genom att göra klang
färgen ljnsare. Man kan slutligen anpassa klang
färgen ef rer rummets akustiska förhållanden samt 
\"id utlandsmottagning även efter stationernas olika 
klangfärg, (Vissa stationer ha kraftigare bas, andra 
allt för s ag bas o. s. v.) 

Vi äro i tillfälle att här nedan återgiva ett kopp
lingsschema över modell 467, hämtat ur »Wireless 

H World». Modulatorn (l:a detektorn) föregås av ett 
högfrekvenssteg, som på gallersidan har ett induktivt 
kopplat bandfilter. Högfrekvensröret är ett variabel
myrör (VMS 4B), som får styrspänning för a uto· 
matisk volymkontroll från 2:a detektorn. Modula
torn är ett rör av samma typ och får även styrspän- ~ 

ning från 2:a detektorn. En triod (MR 4) användes 
som separat oscillator. 

Mellanfrekvensröret är ett skärmgallerrör (MS 
4B) med fast styrgallerspänning. Första mellanfre
kvenstransformatorn är ett bandfilter, den andra 
har något lösare koppling. Andra detektorn är en 
metalldetektor, ansluten till ett uttag på andra mel
lanfrekvenstransformatorns sekundärspole, d. v. s. 
IÖRt kopplad till transformatorn för att ej dämpa 
för mycket. . 

Efter metalldetektorn följer l:a lågfrekvensröret 
(MR 4), vilket är transformatorkopplat till slutl'ö
ret (PX 4). Med transformatorn är sammanbyggt ett 
tonkorrektionsfilter, vars regleringsorgan, tonkon
trollen, ovan beskrivits. Slutröret ger en distortions

fri utgångseffekt av 2,5 w,att. Forts. 1\ sId. 315 

NÄTANT 

Pig. 1. Koppling8schema Ull o;His Masler's Voiceo; superheterodyn. modell 46"/. 
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Radio 
»mottagaren med den 

: 

underbara tonen» 

1934 års modeller 

av Centrum· mottagare innehålla en hel del 

intressanta konstruktionsnyheter. 

Herrar radioförsäljare erbjudas att infordra fa

brikens tekniska P.M. 149, vilket även beskri 

ver principerna för de nya, epokgörande 

ferrocartspolarnas uppbyggnad och för

klarar de överraska~de resultat, som ernås 

genom desamma. 


A terförsäljare antagas på d e platser, där v i icke 
äro representerade. 

Fabrikanter A.-B. Gylling & Co., Centrum, Stockholm H. 	f.bj:t Konungen:!; 
H O'9 lcvc.,.",,, lör. 

Centrum ))Superior)) 
selektiv fjärrmottagare med. 
ferrocartspolar. Kr. 330:-' 

Grawor Permanent Dynamos 
"PICCOLO" och "PERKEO" 

med permanenta fältmagneter av järn-nickel-Iege
ring som praktiskt taget giver konstant fältstyrka 
och samma verkningsgrad och tonomfång som elek
tromagneter. I talspolens luftgap om 1,15 mm ernås 
ett kraftflöde av 7.000-8.000 Gauss d. v. s. samma 
värde som vid en elektrodynamisk högtalare av 
högsta kvalitet. Såväl »Piccolo» som »Perkeo» hava 
påbyggd transformator med uttag för alla före
kommande slutrör. 

Grawor »Piccolo Permanent» chassis Kr. 40:
Grawor »Perkeo Permanent» chassis » 50:

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


Marconi MH 41 

och MPT 41 med 

HELIX 

den ~ya bifilära, 
h e lixformade 
glödtr,åden 

M a rconi's senaste: 


indirekt upphettade växel


Använd själv de rör, som fackmännen använda 
bygg Er m o ffaga re med MARCONI.RÖRl 

Finnas hos alla vå"lsorferade radiohandlare . 

MARCONI'S WIRELESS TELEGRAPH COMPANY, LONDON 

med stor branthet 

MARCONI 
M.H.41 II 

I 
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GLdllS7P,d,.. L,D amp. 1 
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AoNOD-SPÄNNING 

Data för de Marconirör, som rekommenderas i arbets:: 
beskrivningen till Klass::=B::mottagaren i detta nummer 

MARCONI B 21: MARCONI LP 2: MARCONI L 21: 

Glödspänning 2,0 volt Glöds,pänning 2,0 volt 

Glödspänning 2,0 volt Glödström 0,2 amp Glödström 0,1 amp 

Glödström 0,2 amp Anodspänning max ISO v. Max. nollspänning ISO v. 

Anodspänning max ISO Förstärkningsfaktor = IS Förstärkningsfaktor = 16 

Inre motstånd 3900 ohm ~Inre motstånd 8900 ohm 

Branthet 3,85 mA/v Branthet 1,8 mA/v 
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Några råd och an-visningar för 
hur en amatörstation för kort
-vågsradio sättes upp. A-v SMSZE. 

E
n sändarstation är ingalunda färdig i och 
med att sändaren, mottagaren och övriga 
apparater äro färdigbyggda. Ännu återstår 
uppmonteringen av apparaterna och dessa 

böra uppställas på ett sådant sätt, att den som 
sköter nyckeln lätt och snabbt kan ändra och in· 
justera sändaren eller mottagaren. 

Visserligen kan en sändaramatör klara sig fram 
med både primitiva apparater och en trasslig upp
ställning av dessa, men han kan vara säker om att 
resultaten skulle bli mycket vackrare, om stationen 
hade en riktigare uppst~llning. Om apparaterna äro 
rätt uppsatta och ledningarna mellan dem rätt drag
na, minskas dessutom risken för kortslutningar eller 
a\·brott, och eventuella fel, som uppstå i apparaterna, 
kunna lättare avhjälpas. Att en välordnad station 
företer en estetiskt tilltalande anblick. är ju också 
en, Oln än ieke så viktig,- fördel. 

För den nye amatören på de korta vågorna är 

Fi(J. 1. Föl· att ndlla sända'ren fd från vibrationer kan man 
hiinga upp den på väggen .i Y·lbll'bmi8troppar. 

detta alls inte så självklart. För h0110m äro resul
taten, förbindelserna på långdistans, det viktigaste, 
apparaterna en bisak. »Ändamålet helgar medlen» 
är hans paroll, och en nybakad !,ändaramatörs kryp· 
in är ofta allt annat än ägnat för besök och inspek
tion. Efter någon tid kommer dock den nye sändar· 
amatören under fund med huru mycket en korrekt 
placering av stationens olika apparater underlättar 
experimenten och ökar trevnaden vid »samtalen». 

Här skola vi nu giva en del råd och anvisningar 
för hur en amatörstation bygges upp och hur ap
paraterna böra monteras. Naturligtvis är inte den 
stationsform som här b&'3krives den enda saliggö
rande, den endast visar hur apparaterna kunna 
anordnas för ett rationellt utnyttjande av stationen. 
Det finns många andra sätt att lösa placeringsfrå
gan. Sätten äro många, men knepen äro ändå fler. 
Det finns de, som föredraga att montera in hela 
stationen i ett rökbord och endast låta några små 
rattar vara synliga, och det finns andra, som bygga 
stationen så att den täcker både väggar och- tak. 
Var och en finner ganska snart den form, som är 
den för hans individualitet mest passande. 

Det första den nybakade amatören måste lägga 
på minnet är, att apparaterna böra uppställas på 
ett så.dant sätt, att man lätt kan komma åt dem för 
justeringar. Särskilt sändaren, som helst inte bör 
vara uppställd på. samma bord som telegrafnyckeln 
för undvikande av skakningarna vid telegraferingen, 
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bör vara lätt åtkomlig föl' digläl1gdsändringar och 
andra jWlteringar. 

Sändarens placering är för övrigt ett mycket vik
tigt och intressant kapitel. Om inte kristallstyrning 
av sända ren användes, är det nästan nödvändigt att 
den placras pä ett mjukt underlag. Även om sän
daren au bringas på .väggen eller i en fönsternisch är 
denna IHgärd väl på sin plats. De skakningar och 
vibratiOller, som via väggen fortplantas till sända
ren, då någon exempelvis går i rummet eller en 
lastbil 1·1I11ar förbi ute på gatan, kunna mycket lätt 
göra säudarens »ton» ostadig och darrande. Och 
något så,jant är ett kardinalfel hos en sändaramatör 
i. dessa tider, då våglängderna, som reserverats· åt 
amatörerna, i så hög grad blivit beskurna. 

Det fi ITIS naturligtvis andra sätt att hindra even
tuella "iJratioller att fortplantas till sändaren. Man 
kan exempelvis hänga upp sändaren i gummiband 
eller turma spiralfjädrar. Sätten äro som sagt många, 
men knepen ändä fler. 

Med eu icke-kristallstyrd sändare, alltså en »self
exited», kan man genom att uppställa sändaren på 
något a,- ovan angivna sätt betydligt förbättra tonen. 
~\Iatas en dylik sändare med likström, kan man lätt. 
genom ell vibrationsfri uppställning uppnå en mycket 
vacker t 0n, som lätt kan förväxlas med en kristall
styrd sil dares. En förutsättning härför är dock att 
alla spä· ningar på sändaren, t. ex. glöd'" och anod
spännin ~~, äro så injusterade att sändarröret icke 
överbela:, tas. Gallerläckau bör dessutom ha ett så 
stort ,-ih de, att inte tonen blir ostadig. Gallerläckans 
storlek hör för övrigt utprovas med omsorg, då den-

POPULÄR RADIO 

Fig. 2. Försla.g t·m uppställning av 
amatörstation. Pd bordet ses i mit
ten kortvd(fsmoUagOJre.n., till lwger 
om äCI/1"/a nyckeln och tiLL vänster 
1na.növerorgan och ins trtwnC II t till 
sändaren. D en senal-e är anbragt på 

cn hylla strax över b01·det. 

na spelar en mycket st6r roll 
för sändarens ton. En självklar 
sak är att sändarspolarna sko
la vara gjorda av så stadigt 
kopparmaterial, att inte tonen 
blir instabil på grund av even
tuella vibrationer hos dessa med 
åtföljande induktans~indring. 

~fottagaren bör givetvis upp
ställas på samma bord som nyc
keln och strömbrytarna för sän
daren. Den placeras ett stycke 
in på bordet, så att man lätt 

kan få rum med papper och eventuell loggbok fram
för densamma. Genom en sådan placering av mot
tagaren vinnes ju också, att man kan stöda aI"m
bågarna mot bordet då mottagaren injusteras, vilket 
kan vara av stor betydelse i de fall, där de mottagna 
signalerna äro svaga eller svåra att uppfatta. 

Ett förhållande, som den nyblivne sändaramatören 
nästan alltid förbiser, är kortvågsmottagarens stora 

__~o.d. sl 

Pir/. 3. En .~iillda1"(/matijr är ran att handskas med lit'sfarliga 
spiinl/illgar, mcn han 11läslc ären tä.nka pd att skUdda even
lu ella bcsökal"c. J~n skylt 1)('), siindarc·n enligt bildcn bär 

al/Ud finnas . 
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A matören är i regel hänvisad till de ordi
narie rundradiostationerna vid provni~g 
och undersökning av mottagare. Detta ar 
emellertid förena t med vissa nackdelar: 

man blir beroende av sta tionernas sändningstider, 
~ignalstyrkal1 va rierar (t . ex. beroende på »fading») 
och slutligen är moduleringen olika kraftig vid olika 
tillfällen. För att få. ett verkligt tillförlitligt resul
tat måste man ha konstant signalstyrka och konstant 
moduleringsgrad. Enda utriigen ir då att man byg
ger sig en egen liten rundradiostation, . och en dy
lik a v mycket enkel konstruktion skola vi här neda n 
bCHkriva. Den materiel som erfordras ha de flesta 
amatörer liggande, möjligen med undantag för »sän
darröret», som är en pentod. Apparaten är en van
lig högfrekvensoscillator eller högfrekvensgenera tor, 
stUedes en alstrare av högfrekventa svängningar, som 
dH.rtiJl är modulerad med lågfreln'enta svängningar 
av bestämd frekvens. En dylik generator, använd för 
provning och trimning av mottagare, benämnes sig
nfllgenerator, emedan den lämnar en modulerad hög
frekvent ilignal liksom rundradiostationerna. _ 

Signa}g(~nel'atorns kopplingsschema visas i fig. 1. 
Svängningskretsen (avstämningskretsen) utgöres av 
spolen L med mittuttag samt vridkondensatorn CI' 
Denna krets är inkopplad mellan pentodens anod 
(lch skärmgaller (»hjälpgalJer»). Från spolens mitt
uttag går en ledning till anodbatteriets pluspol. 

Moduleringen åstadkommes genom gallerkonden
~p..torn C2 och gallerläckan Bl, den förra ansluten 
mellan Rkärmgaller och styrgaller, den senare mellan 

En rundradiostation i miniatyr) o'umbär
lig vid tr·imning och justering av moderna 
motta,gare. 

-=-------------------=-~ --= 

si"yrgaller och minus glödtråd. Moduleringsfrekven
sen bestämmes av värdena på C2 och R.I . 

Det praktiska utförandet framgår av fotografiet. 
r modellapparatel1 har använts en honeycombspole 
med mittuttag, dels en på 65 varv för våglängdsom
rådet 200-600 meter, dels en, på 200 varv för områ
det 1.000-2.000 meter. Spolarna äro monterade i en 
MIlare, så att de äro utbytbara. I stället för honey
C'ombspolar kan man lika väl använda korgs;polar el
ler liknande, även cylinderspolar. Genom att shunta 
~OO-varvsspolen med en kondensator på 800 cm får 
man signalgeneratorl1 avstämd inom området för 
mellanfrekvensen vid superheterodyner. :Man kan 
drt noggrant justera mellanfrekvenstransformatorer
r.a, vilket är av mycket stor lJetydelse. Signalgenera
torn är just avsedd att användas vid justeringen och 
trimningen av den superheterodyn, över vilken en be
skrivning påbörjas i detta nummer. 

Avstämningskondensatorn utg'öres i modellappa
raten aven vanlig vriclkondeui'lator på 450 cm. Bäst 
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Tig. 1. Sig/wlgen eratorn8 kopplillg88cl1 em a. ej 450 cm, 
. c. = 450 cm, RJ = 1 Ill egohm. 



Skärmad 
nedlod.nin : 

V ha tidigare redogjort för principen för 
den s. k. skärmade antennen, vilken av
Iler att i möjligaste män eliminera stör
ningar frän elektriska apparater i när

heten av mottagningsplatsen eller kanske rättare 
sagt frän de elektriska ledningarna, ty det är dessH 
som förme1la störningsimpulserna. Den störande 
apparaten kan sålunda ligga på stort avständ från 
mottagning,platsen, ty störningsimpulserna följa 
mycket lätt de elektriska ledningarna och nä pä 
detta sätt mottagaren. Vi ha även framhållit bety
delsen av a tt mottagaren är effektivt skyddad gent
emot de nätanslutningsvägen eventuellt inkomman
de störningarna, t. ex. genom högfrekvensdrosslar 
och kondenHatorer. 

Fig. 1. T-ill vänster. 

Skärmkabel med 

ihålig gummikär

na tör mi11skande 

av egenkapaoitet 

och dielektriska 


tÖTluster . 


Kontnk t_ 

tr.1da:t 
 Metull 

hölje Ba.kelit 

• •oo.~o, 
5:3 , edare

l -?lg.3.Fig. l. 

Pig. le. Till lu iger. Skiinnkabel av nyare typ med trekantig 
kanal tör 'ifluP 'ledaren, vill.·et 1JttcrUgaTe mi178 lcal- ka,pa.eitet 

ooh törln8ter. 

iP-i.fJ. 3. En a U ,laiL typ av skärmkabel hos vi,lkon gummi kär
nan r ersa tt aven 1'a(Z bal.c/U isola torel'. 

POPULÄR RADIO 

Den vanl'igaste typen av antenn rned skärmad ned
ledning} dess konstruktion och användning. 

Vignettbilden visar en komplett antennanläggning 
med skärmad nedledning. Den horisontella delen 
ay antennen, vilken del naturligtvis ej är skärmad, 
skall anbringas så högt som möjligt, helst på master, 
Rå att den kommer högre än hustaken. Änden bör 
ej komma så nära huset, som är visat i vignettbil 
den, utan den bör sluta flera meter från husväggen. 
Nedledningen utgöres till hela sin längd av skärmad 
kabel, så att ej den del, som på bilden är markerad 
med ett x, ligger fri. Linan, som håller antennen fast 
vid skorstenen eller masten, fär ej vara av metall. 

Det är nödvändigt att nedledningen är skärmad 
ända fram till mottagarens antennkontakt (A). Det 
finns speciell skärmad kabel för anbringande inom
hus. Skärmhöljena till de båda kablarna måste me
talliskt förenas vid skarvpunkten, d. v. s. vid det 
R. k. antennintaget, i fönsterramen, för så vitt man 
ej låter den grova kabeln gä ända in till mottaga
ren. Det skärmande metallhöljet förbindes medelst 
en ledning med mottagarens jordkontakt (E). Från 
den senare drages en grov ledning kortaste vägen 
till jord (t. ex. ett vattenledningsrör). 

Att skärmhöljet skall anslutas direkt till jord för 
att antennen skall giva bästa resultat är emellertid 
ej så säkert. Vi hörde nyligen talas om ett fall, där 
Rkärmhöljet satts i metallisk förbindelse med husets 
pli'tttak, och resultatet var enligt uppgift utomor
<'lentligt. 

Forts. Il sid. J 18 
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En 3·rörs batteritmottagare med det nya 
klass,-B-slutröret. Ger lika st01' utgångsef-

E

fter att i marsnumret av Populär Radio ha 

publicerat en artikel om den nya utgångs

kopplingen för batteri;mottagare, »vilande» 

push-pull, omtalade vi i krönikan i majnum


l'et att ett specialrör framkommit för denna kopp
ling, vilket rör dock arbetade enligt en ny princip, 

utan negativ gallerspänning. I augustinumret be

skrevs ingående denna senare koppling, dock med 

användande av två trioder i stället för det speciella 

dubbelröret. Det sistnämnda röret har emellertid nu 

blivit tillgängligt i Sverge (Marconi, typ B21), var 

för vi här nedan lämna en beskrivning över en batteri 

mottagare med detta nya rör. Beträffande arbets

sättet hänvisas till den ovannämnda artikeln i augus

tinumret. 


Den i det följande beskrivna mottagaren är ut

rustad med ferrocartspole, ' vilket är en ff)l"del om 
mottagaren avses för avlyssning av de starkaste ut
landsstationerna förutom av lokalstationen. En van
lig spole kan givetvis användas i stället. Det väsent
liga är lågfrekvensdelen, och den som så önskar kan 
kopiera över denna på sin egen mottagare, vare sig 
den senare är en lokal- eller distansmottagare. 

K opplingsschem,at. 

Klass-B-mottagarens kopplingsschema visas i fig. 
1. Den använda ferrocartspolen har en sårskild an
tennlindning, vilken även tjänstgör som återkopp· 
lingslindning. Avstämningen sker med kondensatorn 
el. Detektorns gallerkondensator är ansluten till ett 
uttag på spolen i avsikt att minska dämpningen av 

Fig. 1. K~ass-B-mottaga'ren8 l.;oppl'ing88chenta. 
Gl 450 cm. G3 = 100 cm. Rl = 0,25 megohm.. 
G2 300 cm. Gl = 2 m/d. Rr = 300 ohm. 

Rs = 30.000 ohm. 
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2, Montcl'in!1spZan och koppl-in!1sritni1t!7 till Klass-E
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kretsen, eftersom detektorn ä r en gallerlikriktande 
kraftdetektor. I serie med återkopplingskondensa
torn O2 ligger ett fast motstånd R 2 på 300 a 500 
ohm, avsett att undertrycka parasitsvängningar. 

I detektorns anodkrets ligger en lågfrekvenstrans
f(\l'mator T1, som är av vanlig typ med omsättnings
tnl 1: 3 a 1 :3,5. Ra-C4 är ett avkopplingsfilter till 
förhindrande av »motorboating» (lågfrekvent åter
koppling). Nästa rör, betecknat med V 2, är första 
lågfrekvensröret. Detta har här en svårare uppgift 
än i vanliga fall, ty det måste avgiva en viss effekt 
till slutrörets gallerkrets via transformatorn T z. Rö
ret V2 får därför ej vara föl' klent och måste vidare 
ha en någorlunda hög anodspänning. Transformatorn 
T z måste nödvändigtvis vara av speciell konstruk
tion med litet omsättningstal (c:a 1: 1, ev. nedtrans
formering) och ringa motstånd i sekundärlind
ningen. XI' sekundärmotståndet stort, förorsakas 
distortion genom den uppkommande gallerströmmen. 

V3 är det nya klass-B-röret, bestående a v tvenne 
identiska rörsystem, inbyggda i en och samma glas
ballong. I anodkretsen ligger en utgångstransforma
t01" Ta, vilken även denna måste vara av speciell 
konstruktion för klass-B-förstärkning. Blockkonden
Hatorerna OG och C7 förhindra högfrekventa parasit
fl\'ängningar i slutsteget samt göra klangfärgen mera 
naturlig. 

pj'akUslw anv'j.sn'ingar. 

I kopplingsschemat och även i monteringsplanen 
il!' visat ett avkopplingsfilter i första lågfrekvens
rörets aILOdkrets, bestående. av motståndet R i och 
koudensatorn C,) ' Detta filter är ej nödvändigt och 
finnes ej heller upptaget i materiallistan. Det gäl-

F ig. 4. Mottagaren sedd snett baki från. 

ler att få stOl' anodspänning på detta rör, och mot- · 
stå.ndet tager ju alltid bort en del av anodspän
ningen, varför det är bra om man kan undvara filt
ret i fråga. 

li'örefinnes eftersläpning i återkopplingen, kan 
man prova med att ansluta gallerläckan till minus 
glödtråd i stället för till plus. Bäst är att ansluta 
läckan till mittkontakten på en över glödtråden 
shuntad potentiometer på 200 öl 500 ohm, varvid 
man lätt kan inreglera detektorn för mjuk åter
koppling. 

Den ovan beskrivna mottagaren byggdes först 
för de engelska Mullard-rören, vilka dock ej finnus 
i marknaden här hemma. Klass-E-röret av detta fil
brikat gavs nollspänning på gallren (anslutning till 
minus. glödtr l'td) och schemat är även ntför't på detta 
sått. Det första klass-B-röret i svenska marknaden, 
7Ilarconi B21, har något olika ar-betsför-hållanden; 
det bör sålunda ha en svag negativ gallerspänning, 
ungefär lika stOl' som röret före, varför intet större 
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1 detektor"pole. 
1. vridkonden sator, 400 cm. 
l gradsl<iva, ev. rnikroratt, till d :0. 
1 vridkondensator, c :a 300 cm. 
l b ög"frekv ensclrosRel. 
l låg-fr~kvenstran s[orm8tor, l: 3 elle r 1: 3,5. 
1 klass-B -in giing-stransformator. 
1 kl:l 8S -B - u tgI\ D~stransformator. 
1. konde nsa to r, 100 cm (C , ). 
1 d :0 , 2 m fd , 500 V = (C, ). 
2 d :0, 2.000-5.000 cm (C., C, ) . 
1 motstånd, 0,25 m e;::ohm, 0,1 watt (R,) . 
1 d :0, 20.000 :\ 40.000 ohm, 0,3 watt (R,) . 
l d :u, 300 il 500 o hm, 0,1 watt (R,). 
2 ['ö rhii ll a re, 4-poliga. 
1 d :0, 6-polig. 
1 :-i trömhL'ytare. 
12 kon takthylso.r. 
1 frontl1lattll , 320 X180 X5 mm (is olerande maL). 
1 kon ~flktllst, :120X"O X5 mm (d :0) . 
1 busplatta, 320X 210 X10 mm (kryss fane r ). 
Div. koppliogstriid , systo[le x, s kru, ete. 

Fig, 3. Mottagaren sedd uppif-rån. Skännb1/rken till spolen 
är häl' avtagen. 
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Fig :il En av spolformarna till avstämningsspolm'na med 
tillhörande sk ärmburk. 

G
enom föreliggande konstruktionsbeskriv
ning hoppas vi att kunna tillgodose ett 
par önskemål från läsekretsens sida, viI, 
ka på sista tiden gjort sig allt starkare 

gällande, nämligen dels en beskrivning över en mo , 
dern sup(,rheterodyn med automatisk volymkontroll 
och alla nya finesser, dels en beskrivning över till
verkningen av moderna gangspolar till enrattsav, 
stämda mottagare samt mellanfrekvenstransforma
torer till :mperheterodyner, ävensom anordningar för 
at.t matcha dessa spolar och transformatorer med er
forderlig :~rad av noggrannhet, Vi beskriva på annat 
!'Itälle i d 'tta nummer en enkel utföringsform av den 
kanske a] lra viktigaste appa raten i amatörlaborato, 
riet, den odulerade oscillatorn eller »signalgenera
torn». Denna kommer att användas vid matchningen ' 
a v spolarna, och vi skola lägga stor vikt vid att be
skrivningen blir så lättfattlig som möjligt, så att 
alla amat örer kunna vara med. Nu är därför rätta 
tillfället . t t starta för den, som vill bygga upp sitt 
eget priva ta radiolaboratorium. ' 

Tnnkorrektion i stället .tör bandfilter. 

Alltsed::1ll vi i Populär Radio beskrevo den på sin 
tid så uppseendeväckande, av »Wireless World» 
konstruer Ide Autotone-mottagaren, vilken hade 
skarpt avstämda högfrekvenskretsar samt tonkorrek
tion på lå.gfrekvenssidan, har tonkorrektionsprinci
pen vunni t allt mer beaktande vid konstruktion av 
rnndradiomottagare. Sålunda. ha de ledande motta
garfabrikanterna i Europa gång efter annan an vänt 
tonkorrekt ionsfilter av ett eller annat slag i sina 

YGG. 

Vi påbörja i detta nwnmer en konst'/'uktio1!8ue 

till vilken man själv kan framställa 81Jolal' ooh 111 

.med erfonl,erlig noggrannhet. SpolkollstrukUonel'l 
och de beskrivna matchningsanordninga-rna ä·/'o a 

apparater, i ändamål att bättre kunna tillvarataga 
de för ett naturtroget återgivande av tal och musik 
så betydelsefulla högre tonfrekvenserna. Som exem
pel vilja vi nämna Telefunkens lågfrekvenstransfor· 
mator med stigande karakteristik, åstadkommen ge
nom ett konstgrepp vid . konstruktionen, samt His 
l)!laster's Voice (Marconi) mottagarkonstruktioner 
med fullt utbildade tonkorrektionsfilter på lågfre
kvenssidan. En liten epok bi idar den av »Wireless 
World» konstruerade nya »M;Dnodial Super», vilken 
Aåsom omnämndes i krönikan i augustinumret av 
Populär Radio helt saknar bandfilter. Den motta
garkonstruktion, »Super 34», som kommer att be, 
skrivas i detta och de närmast följande numren, är 
gjord efter samma princip som »Uonodial Super». 
Den saknar sålunda bandfilter p<l ingångssidan och 
mellanfrekvenstransformatorerna äro injusterade att 
giva en smal och spetsig resonanskurva, utan av
plattning eller dubbeltopp upptill. På lågfrekvens
sidan finns ett tonkorrektionsfilter. 

Konstruktionsprinciperna. 

Ett principschema till »Super 34» visas i fig. l. 
Här är endast det väsentliga utritat; ett fullständigt 

Flg. 1. Pl' inc ipschcma till >SlIpel' 34>, den modernet 
1we-ns- och m ellanfrekven8krct sar samt tonko1Te1>1ion . 
sa?', o8c illatoTl.r etsen obel'ä,knad. D en äl' utrustad med ; 
l ( IJllö/,es genom användandet a-I) en diod-triod,detektor sal 

st egell , »Super SJ,» kommer först att bes1. 



vning över en modem superheterodJy11.(Jnottagare, 
nf1'ekvenstransfonitatorer ävensom -matcha dessa 
~nna tttnyttjas även till andra typer av rYWJttagare 
örsta int1'esse för ttlla expcr'Mnenterande a;matörer, 

J~opplingsschema samt monteringsritningar komma 
att publiceras i närmast följande nummer, Vi se att 
ett vanligt högfrekvenssteg med högfrekvenspentod 
(VI) går före den kombinerade oscillatorn-modula
torn - en blandhexod. På detta sätt erhålles två 
nvstämda kretsar före modulatorn, och båda dessa 
kretsar bliva fullt verksamma, emedan högfrekvens
röret _är av typen med variahpl branthet, varigenom 
korsrnodulering undvikes. 

Dessa två stämkretsar avstämmas tillsammans 
med oscillato~kretsen medelst en 3-gangknndensator 
av vanlig typ, således ej med specialskurna oscilla
torskivor. Detta gör att man kan använda en älfire 
gE!ngkondensator (dock trimmad), som tidigare sut· 
tit i en »rak» mottagare. Man gör dock klokt i att 
låta omtrimm~ densamma med största möjliga grad 
a" noggrannnet. En 3-gangkondensator med special
skurna oscillatorskivor kan givetvis även användas, 
om oscillat orkretsen La Ca utföres i överensstäm
melse härmed. 

I hexodens V2 anodkrets ligger en dubbel mellan
frekvenstransformator MF1-:M;Fz. Den utgöres av 
två vanliga mellanfrekvensbandfilter med mycket lös 
koppling, varför ingen bandfilterverkan uppkommer. 

-helC1'oclynmottogarll'n med 8kal'pt avstämda hög/re
:Ujrekvcllssldan. Mottagaren hm' (Uta avstämninuskret
no-tisk vol,y-mkontl'o l el,ler fadingkompenseri.ny, som möj
wiabelmY/Jelltodcr i högfnJkrcns- och mellanfrekvens
~ tö,' vällelsfröin, däTetter tör lik'ström. 
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Fig 3, En ao 8/Joljonnanta till mellanfrekvens/ranstorma
torerna med tillhörande skärmbul'k, 

Dessa båda transformatorer, MF1 resp, MF2, äro 
kopplade till varandra medelst en mycket liten kon
d<,nsator, Denna är av storleksordningen 10 cm. Dub
beltransformatorn har sammanlagt fyra avstämda 
kretsar. 

M:ellanfrekvensröret V 8 är en högfrekvenspentod 
med variabel branthet. I dennas anodkrets ligger än
nu en mellanfrekvenstransformator MF3 , även den

_Da med så lös koppling att ingen bandfilterverkan 
uppkommer. 

Detektorn (»andra detektorn») V4 är en diod-triod 
. (»bi nod» ), kopplad över ett tonkorrektionsfilter 
L4-C4-R till ett första lågfrekvensrör V (i. Detta 
!:il' 'i sin tur transformatorkopplat tm ett push-pull
slutsteg med rören V6 och V7• I dessa rörs gemen
samma anodkrets ligger utgångstransformatorn till 
högtalaren. 

Vi vilja genast från början framhålla, att det ej 
år nödvändigt att i det.alj efterbygga modellappa
raten till »8uper 34». En sådan sak som ett push
pun-slutsteg vilja säkert ej alla vara med om, även 
om detta kanske är det finaste och mest distortions· 
fria slutsteg som finns. Har man t. ex. en kraftpen
tod, kan denna naturligtvis med fördel begagnas som 
slutrör i »8uper 34», om erforderliga ändringar 
vidtagas i kopplingen på lågfrekYenssidan. Är det 
en känslig pentod, kan denna direkt matas av de
tektorn och man får då en super på fem rör. En dy
lik förändring är mycket väl motiverad. Vid använd· 
ning aven mindre känslig pentod eller ett triodslut

http:fadingkompenseri.ny
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Fig. 4. K U.1811'1tkt-ioll.Qritn·illg till 8polar och -m.enanfrekvC I/8
t·ra.tw formato1'er med tillhörande 8kännburlcar. 

rör kan e1 t extra H\.gfrekvensförstärkarrör (Vr, ) bliva 
erforderli gt. 

Som högfrekvens- och mellanfrekvensrör kan man 
givetvis använda variabelmyrör av skärmgallertypen, 
ehuru båJe selektivitet och förstärkning till viss grad 
blir lidande härplL Som detektor kan användas en 
tdod ellCl' ett skärmgallerrör, kopplade som kraftde
tr.ktor med gallerlikriktning. Dessa anvisningar be
träffande användningen av andra rörtyper lämna vi 
för att all a skola kunna tillgodogöra sig denna kon
struktion :beskrivning, även de som sakna möjlighet 
att anskaffa de allra nyaste rörtyperna. Ytterligare 
anvisningar för utnyttjande av äld['e rör och delar 
kunna erhållas vid hänvändelse till fril.geavdelningen. 

TillreTkn i ngcn av spolarna. 

De tre avstämningsspolarna L 1, L 2 och L 3 lindas 
på spolfOl'mar a v den typ, som visas till vänster i 
fig. 4. St mmen utgöres a vett pertinaxrör, 85 mm 
Etngt och 33 mm i diameter. För långvågslindningell 
anbringas nedtill på r'öret fyra ringar av 1 mm tjock 
pertinax. Ringarna skola ej vara större invändigt 
iin att de gå stramt på pertinaxröret; deras yttel'
diameter I I' 43 mm och innerdiameter 33 mm. De 
kunna ut. ' äras med en lövsåg och därefter avputsas 
med sand. lupper. 

Ringarnas placering framgår av ritningen; de tre 
sp< ren SOl bildas skola vara exakt 2 mm breda. Se
dan måtten noga kontrollel'ats strykas ringarna och 
den del av spolröret, där de sitta, med shellacklös
ning. Alla tre spolformarna måste vara exakt lika. 

För fäs1andet av spolarna vid chassiet anbringas 
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"id nedre kanten av varje spolrör ett par små me· 
tallvinklar. Dessa sättas ej riktigt i plan med bas · 
;ytan utan c:a 1/ 2 mm ovanför, ty härigenom pres
sas själva röret vid fastskruvningen mot underla
get och kan ej komma att stå snett i spolburken, 
vilket skulle förändra induktansen. ~Rörets ändytor 
måste vara vinkelräta mot längdriktningen.) På 
spolrören till L 1 och L 3 anbringas tre lödbleck ned· 
tin enligt fig·. 4, två på ena sidan och det tredje mitt 
emot på andra sidan av spolröret. På spolrö['ct till 
L z anbringas fyra lödbleck, två på var sida. 

Det är visserligen möjligt att linda spolarna föl' 
hand, men dels är detta talamodsprövande, dels kan 
man ej astadkomrua så lika spolar SOm med en spol
lindningsmaskin enligt fig. 5. Spindeln är 1/4" tjock 
och gängad samt försedd med en vev i ena änden. 
T'-a koniska träklotsar (svarvade) kunna skjutas 
fritt på spindeln. Spolröret placeras mellan träklot
sarna och de båda muttrarna :1tdragas, varvid spol
röret fastspännes, Andytorna på spolröret måste vu
ra vinkelräta mot längdriktningen, ty eljest kom· 
mer röret att kasta . De koniska träklotsarna måste 
ha större diameter än de största spolrör man ämnar 
linda. 

T i llverkninr; av rnella;njrekvcnstransformatorCnl.fl. 

Varje mellanfrekvenstransformator utgöres av tv:1 
spolar, lindade på var sin spolform och inbördes för
skjutbara. (Se fig. 4 t. h .) De båda Rpolarna avstäm
mas med var sin »semivariabla» kondensator på 
max. 110 cm, Kopplingen mellan spolarna är in
duktiv. Den ena spolen tjänstgör som primär, den 
ilndra som sekundär. Spolformarna svarvas av torrt 
trä och skola vara inbördes lika. Till de tre trans
formatorerna åtgå sex spolformar. Spolformarnas 
diameter är 40 mm och tjockleken 14 mm. De äro 
försedda med tva spår, 10 mm djupa och 3 mm 

Forts. :1 sid, Jl8 

Fif/. :J. En enkel spolli'lll11lin.Q81//l1s/.;in, 80m i hög flntd un
derlättar arbctet med lindn ingen av 8polan~a oelo även ger 
'inbördes mera. Uka. spola1·. D et 8enare iiI' av mYCket stOl' 

betydelse vid moderna mottaga·re. 

http:rnella;njrekvcnstransformatorCnl.fl
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V 
d l'lmdradiomottagare sker avstämningen 

till de olika sändarstationernas vågläng
der numera så gott som alltid med vrid
kondensatorer, vilka tillsammans med 

ilvsUimningsspolarna bilda de s. k. stämkretsarna. 
V ridkondensatorn är dock ej nödvändig för att man 
~kall få en avstämbar krets; två inbördes förskjut
bara eller vridbara spolar - en variometer -- an
,·ändes ofta för avstämning a v kristallmottagare i 

radions barndom. Vid rörmottagare användes någon 
gång en variometer i kombination med en vridkon
(l(~llsator. 

Spolar med jäl'nplllverkärna användas nu i viss 
Iltstrii ckning i stället för de vanliga »luftlindade» 
spolarna, emedan de förra ha bättre elektriska egeu
~kaper och sålunda giva större selektivitet ät mot
tagaf'en, detla naturligtvis under förutsättning att 
de dd användning i fl el'kretsmottagare äro inbör
oes noggrant matchade. Dessa spolar anYiindas som 
bekant i kombination med vridkondensatorer på 450 
ii. GOD cm likl;wm de nlllliga spolarna. Emellertid fö
rpfjnnes här en möjlighet att göra vridkondensatorn 
(i,·el'flödig, i det en variation av spolens induktans 
blJl :lstadkornmas genom förskjutning av järnpulver
kärnan i spolc.-n. Avstämningen kan lika väl :;;ke ge
nom ändring av den i stämkretsen ingående induk
tansen som genom ändring av den i samma krets 
i llgående kapaciteten, blott induktansändringen kan 
fås tillräckligt stor. 

D 'lika sp lar med förskjutbar jäl'npulvel'käl'na äro 
r cdan framst ällda, ätmin8tone på experimentstadiet. 
Vignettbilden visar ett utförande aven sådan spole; 
vid \Tidning av avstämningsrattcn och skalan skju
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Spole med förskjutbar iärnpuherkärna 
ersätter den "Vanliga spolen och "Vrid. 

kondensatorn? 

• 

tes kärnan mer eller mindre in i spolen oc'h ändrar .. 
därvid denuas induktans. Kärnan får då vara av öp
pen typ. De spolar med järnpulverkärna som nu fin
nas i marknaden, t. ex. ferrocartspolarna, ha sluten 
kärna. Fig. 1 visar schematiskt en dylik spole, där S 
tLI' lindningen och K en kil, även denna av järnpulver, 
som vid förskjutning ändrar luftgapets storlek och 
därmed induktansen. Denna induktansändring är 
mycket liten och anordningen avser enuast att möj
liggöra en inbördes matchning av spolarna. 

Spolen med förskjutbar kärna av ovan beskrivet 
slag ersätter både spolen och vridkondensatorn j 

stämkretsen ; denna spole är sålunda en kwuplett 
avstämningskrets. Den största fördelen med densam
ma är den utrymmesbesparing, som erhålles därige
nom att vridkondensatorn kan undvara8. 

.~,r. 

l-'i!l. 1. SehclIl ati8/'; bild av »järll/m lverspole» med 1·e!llerba.rt 
lu.ftgap ·i kiirna'n, avsett att m öjli!lgöra i nbönles matchnin!l 

av spola./"'ll.(/.. 

http:1�e!llerba.rt
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T onkontrollen har liksom volymkontrollen 
övergått från att vara en finess på motta
garen till en nödvändighetssak. Sålunda 
är varje bättre mottagare numera utrus

tad med en tonko.ntroll, även om denna kanske i 
många i all mera gör skäl för namnet störningskon
troll ; man gör klangfärgen mörkare för att under
trycka törningarna vid distansmottagning. Å andra 
Elidan föredraga de flesta lyssnare fortfarande den 
något mörkare klangfärgen även vid lokalmottag
r.ing, ch apparatfabrikanterna äro naturligtvis 
tvungna att taga hänsyn härtill. Dock vore det rik
tigast a tt tonkontrollen gav mycket ljus klangfärg 
j ena älldläget och mycket mörk klangfärg i andra 
ändläge l:, ty då kunde var o~h en få den klangfärg, 
som bäA tillfredsställde honom. Under nuvarande 
förhålla. den är klangfärgen ofta . i ljusaste ändlä
get totaJt för mörk, detta enligt vår mening. Natur
troheten i återgivningen blir lidande härpå. 

Fig. l. D~· t vanliga filtret för dämpande av de högsta fre
lcvense1'na vid användande av pentodslu.trÖT. Högtalaren, som 
a·nslutes 1; id S, är i detta fall sidställd medelst drossel (med 

uttag) och kondensator. 

Hur klangfärgen göres mörk eller ljus ef
ter behag. Stor selekt'ivitet och god ljud
kvalitet 1dan bandfilter genom tonkorrek
tion. 

Tonkontroll och tonkorrektion äro två skilda be
grepp. En tonkontroll är ett regleringsorgan, medelst 
vilket klangfärgen kan förändras kontinuerligt från 
mycket ljus till mycket mörk eller - såsom nu van
ligen är fallet - från relativt ljus till mycket mörk. 
Tonkorrektion är anbringandet av ett filter av något 
slag för utjämnande av frekvenskarakteristiken, så 
att alla toner komma att återgivas i det rätta styrke
förhållandet. Tonkontrollen utgöres av ett variabelt 
motstånd eller en variabel kondensator, vilka ingå 
såsom del i ett tonkorrektionsfilter ; genom att va
riera motståndet resp. kondensatorn kan man göra 
filtret mer eller mindre verksamt och därigenom i 
högre eller lägre grad undertrycka en viss del av ton
skalan, som på grund av ett visst frekvensberoende 
hos något kopplingselement i mottagaren eller för
stärkaren återgives kraftigare än övriga delar av 
tonskalan. 

Vi se alltså att ingen tonkontroll är möjlig utan 

Fig. 2. Ett annat tnte?' fUr dämpande a·v det högre r egistret 
(ev. framhävande av basregist1'et) , använt vid ett motstdnds

kopplat förstärkarsteg. 
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anlitande av tonkorrektionen ; däremot kan ett fas.t 
tonkol'l'ektionl'ofilter anbringas, vilket saknar regle
ringsorgull, d. v. s. tonkontroll. Den till de nu an
vända tonkorrektionstransformatorerna hörande po
tentiometern hr helt enkelt en tonkontroll ; inställes 
potentiometern en ·gång föl' alla, erhålles tonkor
rektion utan tonkontroll. 

Tonkorrektion är såsom framgår av ovanstående 
ej endast yad vi tidigare i Populär Radio beskrivit 
i samband med Autotone-mottagåren utan allt som 
lIar med ett utjämnande av frekvenskarakteristiken 
att göra. 

Tonk01·rektionsfilter. 

Fig. 1 Yisar ett enkelt tonkorrektionsfilter vid ett 
pentodslutrör. Kondensatorn leder de högsta frekven
serna till jord och försvagar det högre registret; de 
lägre frekvenserna slippa ej igenom kondensatorn, 
ty dess värde ligger vid 10.000 il:: 20.000 cm. Motstån
det i serie med kondensatorn mildrar något dess in
verkan; göres motståndet variabelt, erhålla vi en 
tonkontroll av mycket vanlig typ. 

Ett annat filter med samma uppgift, anbragt på 
ett motståndskopplat förstärkarsteg, visas i fig. 2. 
Vid de högsta frekvenserna är Rz kortslutet av kon
densatorn C och eftersom R I är relativt litet, er
hålles ringa förstärkning av dessa högsta frekvenser. 
De lägre frekvenserna gå däremot ej genom C, var-. 
för anodmotståndet utgöres av R I + Rz och efter
som anodmoiståndet då blir större, erhålles större 
förstärkning av de lägre frekvenserna. Graden av 
försvagningen a v de högre frekvenserna bestämmes 
av värdena på R I , R2 och C. 

Vill man undertrycka de lägsta frekvenserna, nå, 
got som ej är så vanligt, kan man använda anord
ningen enligt fig. 3, i fall man har transformator-

Fig. 4. Ett { il ter för dämpande (/.V de lägre frekvcIIsel'na, 
vilket ndgon gång ka,n tänka8 komma Hll användning. Van

Z·igen öndka,r man i stället för8tä,.k1' basregistret. 
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Fig. 3. En onormalt liten gallerkondensator m edför en fö/-
svagning av de lägsta frekvense1-na,. Samma är förhdllan

det v 'id motstr'lndskopplingen enligt fig. 2. 

koppling. Normala värden på gallerkondensatorn 
och gallermotståndet äro 5.000 cm och 2 megohm 
resp.; härvid komma de lägsta tonerna väl fram. 
Detta gäller även vid motståndskopplingen enligt 
fig. 2. Följer ett slutrör närmast efter, minskas mot
ståndet till 1 megohm. Om nu kondensatorn tages 
mindre, t. ex. 1.000 cm, komma de lägsta tonerna att 
:"ttergivas svagare. 

Fig. 4 visar en annan anordning för undertryckan
de av de lägsta frekvenserna. Dessa komma ej igenom 
kondensatorn C och försvagas sålunda av motstån
det. Fig. 5 visar den vanliga anordningen för »upp· 
förstärkande» av de högsta frekvenserna vid mot
tagare med s idbandsavskärning i avstämningskret
s~rna. (Jmfr »Autotone» .) 

Vignettbilden till denna artikel visar en tonkor
rektionstransformator med potentiometer. 

Fig. 5. Ett filter som framhäver de högre fl·ekvenscma. 
Använd.cs i motlagal'e m ed skarpt avstämda högfrekven8

kretsa,I·. 

http:Anv�nd.cs
http:f�r8t�,.k1
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H 
ar man växelström på nätet, kan man med 
fördel själv ladda sin ackumulator såsom 
beskrevs i julinumret ay Populär Radio. 
Vid likströmsnät är det ej säkert att man 

vinner något, ekonomiskt sett, på att ladda själv, för 
så vitt Ulan ej kan ordna saken på det sätt som omta· 
las här nedan. 

På en träskiva fästas ett par vanliga väggdosar, 
vilka kopplas i serie och förses med en sladd med 
stickkolItakt. (Rund gummikabel, tväledare, måste 
användas.) 'rill den ena väggdosan inkopplas en 
bordslampa och till den andra ackumulatorn. (Se 
vignettb:ilden.) Innan ackumulatorn anslutes, måste 
man övertyga sig om vilken av ledningarna som är 
plus ocll vilken minus. Detta kan man göra genom 
att med strömmen på doppa tIe två trådarna i ett 
glas mel vatten. Den av ledningarna, som det bubb· 
lar kraf ligast från, är minus. Denna skall anslutas 
till ackumulatorns minuspol, den andra till pluspo· 
len. Mari måste märka både stickproppen från acku
mulatorn och den som sättes in i väggkontakten, så 
att båda alltid inkopplas på samma sätt, ty eljest 
kan plu ~ och minus omkastas och ackumulatorn för
därvas. Trådarna till ackumulatorn måste givetvis 
iiven mä l"lms. Det gör ej något om dessa trådar kom
ma ihop under utprovningen av polariteten. 

Koppl ingen visas schematiskt i fig. 1. Strömb1'Y
taren är den som finns i bordslampan. Det gäl' lika 
bra att ladda en ackumulator på 2 volt som en p:1 
4 volt. , id 220 volts nät bör man se till att fä elI 
n:1gorlunda kraftig glödlampa i bordslampan, t. ex. 
en p:1 50 watt. Laddningsströmmen blir då c:a 0,2 
ampere, ilket egentligen är ganska litet. Laddnings

tiden blir därför rätt lång. Vill man ladda fort och 
:J.nvända maximal laddningsstJ'öm, far man koppla 
in en annan apparat, som förbrukar större effekt, i 

stället för bordslampan. En dylik apparat på t. ex. 
220 watt laddar med 1 ampere. 

Vid 110 volts nät ställer sig laddningen gynnsam
mare ur ekonomisk synpunkt, i det förbrukningsap· 
paraten endast behöver ta hälften sä stor effekt för 
att ge samma laddningsström. En 25-wattslampa ger 
sålunda c:a 0,2 ampere och en apparat p:1 110 watt 
c:a 1 ampere. 

Man bör aldrig ladda med starkare ström än den 
på ackumulatorn angivna maximala laddningsström
men. 

Vid den ovan beskrivna ladLlningsmetoden behö
,"er man ej betala något för laddningsströmmen, 
förutsatt att bordslampan änd:1 skall brinna. eller 
förbr'ukningsapparaten vara i gång. Den lilla effekt 
man tal' bort genom ackumulatorn är i yanliga fall 
utan praktisk betydelse. 

~ 
+ # ~l 

220V = . -la-
F'ig. 1. Kopplingsschema tör laddning (loV acku.mulator från 
hkströmsnät. P ä.r bOTdslampan eller tÖ1'bTukn'ingsappamten, 
L1. ackuJnulatonL Den scna1'e masle (tnsl-utas med rätt 

lwlaTitet. 
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H 
är nedan skall redogöras för tillväga
g.l ngssättet vid kalibrering av det i före
gående nummer av Populär Radio be
skrivna vridspoleinstrumentet_ Vi . ut

gA från att någ'ot instrument för jämförande mät
ning ej finnes att tillgå. Det första vi skola bestäm
ma är det tillverkade instrumentets egna inre mot
f;tånd, mätt mellan dess anslutningskontakter. Det 
ii.]' alltså ej tillfyllest att veta trådmotståndet i vrid
spolen, enär det ju åven finnes ett visst motstånd i 
tilledningarna till denna. Bäst är att vända sig till 
m'igon elektrisk affär, som disponerar en motstånds
hrygga och exakt kan bestämma detta viktiga värde_ . 
T detta fall antages det utgöra 40 ohm och betecknas 
j figuren med Ri. F Jöl' övrigt är den beskrivna me
toden så enkel, att det ej ens är nödvändigt att kän
n:1. till eller kunna räkna med Ohms lag eller några 
andra formler eller lagar. I gengäld blir felprocen
ten rätt stor, men man får tänka på att det är bättre 
att ha vridspoleinstrumentet kalibrerat på ett unge
fär än att ej ha det kalibrerat alls. 

:För kalibreringen är det nödvändigt att ha en ac
kumulator på 2 volt. En på 4 eller 6 volt kan även 
användas, om man gör ett uttag, så att den ena av 
cellerna kan inkopplas. Det gäller först att bestäm
ma den strömstyrka, för vilken vridspoleinstrumen
t et gör fullt utslag. Vi veta från modellinstrumentet 
att denna skall va ra c:a 10 mA. Det är då enklast 
att skaffa fram en s tröm på 10 mA och sätta ett 
märke på skalan, där visaren stannar. 

E1' forderlig apparatur. 

Vi skola emellel·tid arrangera så, att vi på en gång 
kunna kalibr,era instrumentet och använda förden
skull anordningen enligt figuren. Vi anskaffa en bit 
hlank motst åndstråd, omkring 30 cm lång och med 
ett motstånd av c:a 15 ohm (t. ex. 0,12 mm kon-

En enkel m etod, som. möjliggör en ungefär
l-ig; kalibrering av vridspoleinstrum.entet. 

stantl.lutråd, c:a 44 ohm/meter). Denna uppspännes 
stramt på en brädlapp mellan två skruvar eller spi
kar på 20 cm avstånd från varandra. (Ett par kläm
f:kruvar med träskruvar nedtill äro lämpliga; mot
ståndstråden kläm,mes då fast under klämskruven 
med en metallbricka närmast träskivan). Huvudsa
ken är att längden av den uppspända tråden blir 
exakt 20 cm; de överskjutande ändarna bortldippas. 
En linjal eller tumstock med centimetergradering 
f~istes provisoriskt intill den uppspända motstånds
tråden, så att noll på skalan sammanfaller med ena 
änden av tråden och 20 cm på skalan med den andra 
änden. (Se vignettbilden.) 

Vi behöva slutligen ett motstånd R, vilket vi måste 
passa på att få uppmätt sa mtidigt med instrumen
tet. Vi anskaffa sålunda innan vi gå till affären som 
har motståndsbryggan en 2 meter lång isolerad kon
stantantråd med 0,08 mm diameter. Denna har c:a 
100 ohm/ meter, varför tråden blir på c:a 200 ohm. 
Sedan instrumentets inre motstånd blivit mätt och 
antecknat ansluta vi ena änden av 200-ohmstråden 
till instrumentets ena klämskruv och bedja ägaren 
till motståndsbryggan vara snäll och mäta aven så 
lång bit av tråden, att det totala mot8t[lDdet blir 
exakt 200 ohm. Motständstråden får sedan siUa kvar . 
vid insrumentet tills vi komma hem, dä vi inkoppla 
det hela mellan de tvä klämskruvarna på tl'äskiyan. 
Nu är alltså. R + Ri = 200 ohm. 

J(alibre1-ingen. 

Medelst ett par grova kopplingstrådar ansluta Yi 
ackumulatorn pä 2 volt till de båda klämskruvarna 
pA. träskivan. En ström gäl' nu fram dels genom uen 
uppspända motståndstrå.den P, dels genom mot
ståndet ' R och vridspoleinstrumentet. Det senare 
skall sålunda göra ett utslag. Eftersom R+Ri är lika 
med 200 ohm och ackumulatorns spänning lika med 

Forts. il. sId. 319 
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HöGFREKVENS· 
PENTHODERNA 

E446 
E447 
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tqif '<fY- I I /f, DEN NYA 
"MINIWATT"

SERIEN 
FöR FACKMÄN 

'-- ." innehåller bland annat de moderna hög
frekvenspenthoderna, konstruerade som 

vanliga skärmgallerrör men med ett tredje 
galler, placerat mellan skärmgallret och 

anoden och inom röret förbundet med 
katoden, 

Oberoende av skärmgallerspänningen, låg 
dämpning på grund a v högt inre motstånd, 

bifilar-katod, hög förstärkningsfaktor och 
stor branthet - det är egenskaperna hos 

dessa nya rör, som användas i nästan varje 
modern mottagare. 

Förbättra Eder radiomottagning genom att 
bygga in dessa nya »Miniwatt»-rör. Den 

höga kvaliteten hos alla hittillsvarande »Mi
niwatt» utgör borgen för kvaliteten hos 

de moderna typerna, vid vars konstruktion 
alla Philips tidigare erfarenheter utnyttjats. 

HILIPS 
"MINIWATT" 

l 
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A.ktiebolaget E1'UC Sundberg, Sigtuna. Vi ha provat ett par 
ringledningstransformatorer, typ 17, vilka vi använt för många 
olika iindamål såsom ackumulatorladdning, för drift av syn
kron-grammofonmotorn (beskriven i julinumret) , som glöd
strömstransformator o. s. v. Först ha emellertid de inbyggda 
motstånden avlägsnats. (Transformatorn är frän början 
Iwrtslutningssäker.) Utan dessa motstånd ger . transforma
torn på 220 volts nät 2,6, 4,4 och 6,5 volt pä resp. 3-, 5- och 
8-voltsuttagen, detta vid uttag av 1,8 amp. Mer än 2 amp. 
bör man tlj taga ut vid kontinuerlig drift. Tomgängsspännin
garna äro resp. 3·,1, G,5 och 9 volt. Som synes kunna tvft 
Indirekt uppvärmda växelströmsrör matas från 5-voltsutta
get, varvid man bör sänka spänningen något genom ett litet 
seriemotständ, så att den blir 3,8 il 4 volt. Det är dock ej 
säkert att spänningarna bli exakt de ovan angivna. 

Pinna Aug. Jansson, Sundbyberg, har för provning till
ställt oss en sats ferrocartspolar »,Ajax» av senaste typ. 
Satsen omfattar ett ingångsbandfilter, inbyggt i en hög och 
smal metallttda med reldangulär bottenyta, samt en hög
frekvenstransformator, inbyggd i en likadan låda av mindre 
dimensioner. Utrymmesbehovet är minimalt; spolsatsen upp
tager en bottenyta av c:a 155X 50 mm, då axlarna till de 
inbyggda yåglilngdsomkopplarna äro sammanlänkade för 
manövrering med gemensam ratt. Utrymmesbehovet i höjdled 
är 130 mm. 

Andra ferrocartnyheter av samma fabrikat äro en oscil
latorspole · för superheterodyner, passande till bandfiltret F 
32. Denna spole har typbeteckningen F 36. Vidare finnas 
mellanfrel_vensbandfilter med reglerbar avstämning, sli att 
man kan avstämma mellanfrekvensförstärkaren noggrant ef
ter apparatens färdigbyggande. l\lellanfrekvensbandfiltren 
ha typbeteckningen F 51. 

Samma firma för i marknaden hem inspelningsapparater 
för grammofonskivor samt motorer, skivor, graverdosor och 
stftlnålar för samma ändamål. »Aja:n permanentdynamiska 
högtalare har enligt uppgift synnerligen kraftigt fält och 
stor känslighet. För lindning av lågförlustspolar finnes 15
trådig och 30-trådig litztråd. En ny avsUimningsslmla finnes, 
avsedd för påklistring av skyltar och graderad i våglängd. 

F 'i"ma V. Prahn, Köpenhamn, har för provning tillställt 
oss ett antal spolar m. fl. radiodetaljer, speciellt avsedda 
för använd.ning i amatörbyggda mottagare. Prahn-spolarna 
äro sedan länge tillgängliga i den svenska marlmaden och 
ha tidigare använts i en del av Populär Radios mottagar
konstruktioner Generalrepresentant i Sverige för dessa spo
lar är Elektriska Aktiebolaget Skandia, Stockholm. 

Av Prnhn-spolarna finnas ett stort antal olika typer och 
vi lämna här nedan en del uppgifter om de viktigaste. 

'l'yp D: Detektorspole för 2~2.000 meter med siirskild 
ittel'kopplingslindning för långn'l.g, som kortslutes samtidigt 
med långvågsspolen. 

Typ ASG--PSG, ny modell: En sats om två spOlar, avsedd 
för mottagare med ett högfrekvenssteg och återkoppling. Ut
tag äro gjorda på både kortvågs- och långvågslindningen 
och antennen resp. anoden på högfre);:vensröret omkopplas 
automatiskt mellan dessa uttag vid vuglängdsomkopplingen. 
Spolarna finnas skärmade och oskärmade samt med och utan 
inbyggd omlwpplare. Den skärmade typen med inbyggd om
kopplare är givetvis den Himpligaste i moderna mottagare. 
Denna typ heter »IASGO-IPSGO, ny modell». Spolama 
uppgivas matchade med en toleran a," ± 1 0/0. Induktansen 

313 

är 186 och 2.2;)7 mikrohenry för resp. kort- och långvåg. 
Spolarna kunna även erhållas med 150 och 1.765 mikrohen
ry resp. 

Typ A7'-PT: En sats om en antenntransformator (AT) 
och två eller flera meUantrausforma torer (PT) , a "sedd för 
mottagare med två eller flera högfrekvenssteg. Typ PT har 
återkoPPUlIgslindning. Kortvågslindningen hos dessa trans
formatorer är utförd med litztråd. Induktansyärden och 
tolerans är samma som vid föregfIende typ. Lämpligast är 
att välja den skärmade typen ay dessa transformatorer med 
inbyggd omkopplare (typ lATO-IPTO). 

Kosmo-spolcn: En skärmad spole med små dimensioner, 
höjd 90 mm, diameter 62 mm. Skärmburken är utförd ay 
1 mm t.jock aluminium. Avsedd som antenn- och anodspole 
i mottagare med ett högfrekvenssteg. Försedd med återkopp
lingslindning. Mittuttag pil. kortvttgslindningen. Induktans 
samma som ovanstående typer. 

K08mo-Lilz: Samma dimensioner som Kosmo-spolen. Kort
vligslindningen är utförd med litztråd, varigenom förlusterna 
bliva mindre. Mittuttag finnes liksom vid Kosmo-spolen. 
Induktansen är samma som för övriga , typer. 

Till spolarua utan inbyggda omkopplare finnas lösa dylika 
av ändamålsenlig konstruktion. På dessa omkopplare kunna 
monteras speCiella små trimkondensatorer för långvåg, vilka 
användas di't spolarna ha uttag med olika upptransformering 
på de båda våglängdsområdena eller uttag endast på kort
vågslindningen, ty i allDat fall går det ej bra med enratts
a\·stämning. 

Å v högfrel{vensdrosslar finnas fÖljande typer tillgiingliga 
med data enligt uppgift. 

Typ 4: Induktans 0,017 henry, egenkapacitet 4 cm, lik
strömsmotståncl 144 ohm. För vltglängder 200--2.000 meter. 
Finnes iiven för kortvåg. 

'l'yp 5: Induktans 0,105 henry, egenkapacitet 4 cm. lik
strömsmotstånd 650 ohm. I.'ör våglängder 200--2.000 meter. 

Typ 6: Högfrekvensdrossel av binoculartyp med tinga 
yttre fält, lindad på frekventit. Induktans 0,090 henry, 
egenkapacitet 4 cm, likströmsmotstånd 700 ohm. För 2~ 
2.000 	meter. Dimensioner: bottenyta 18XG9 mm, höjd 52 mm. 

Typ "I: Flat typ, enkel. Induktans 0,012 henry. 
Typ 8: D :0, dubbel. Induktans 0,030 henry.. 

Typ 9: D :0, tredubbel. Induktans 0,270 henry. 


Televo:c Radio Aktiebolag, Stockholm, har fått in {!.Il nyhet 
av stort intresse för alla amatörer, nämligen byggsatser till 
ferrocartspolar. Satsen omfattar kärna, spolform samt hölje 
av genomskinligt, isolerande material. Spoltypen är samma 
som vid de senaste Görler-spolarna. 

Andra nyheter av intresse äro »Rola» högtalare, dels fiilt
matade, dels med permanent magnet, en detektorspole för 
20--2.000 meter samt en kortvågskondensator pi't 100 cm 
med kullager. Ett interferensfilter för anbringande upptill 
på en skärmgallerdetektor, varvid jordanslutningen sker via 
metalliseringen, är för närvarande av ett visst intresse. En 
enkel och billig skivviixlingsanordning för automatgrammo
foner inväntas. Slutligen kan nämnas en elektrolytkonden
sator, enligt uppgift opolariserad, på 16 mfd och 430 volt 
(arbetsspäuuing), en automatisk omkopplare för nätantenn 
samt en rörhållare av det nya isolationsmaterialet calit. 

Ingenjörsfirman Electric, Stockholm, för i marknaden ett 
störningsskydd bestående av två kondensatorer och två säk
ringar, det hela inbyggt i en kåpa av bakelit. Fabrikatet är 
T. C. C. Kondensatorerna uppgivas till vardera 2 mfd. Säk
ringarna äro lätt utbytbara. Kondensatorerna äro proyade 
med 1.500 volt likström och skyddet är avsett för en arbets
spänning upp till 450 yolt likström och 250 volt växelström. 

Flodin-Rutlr8, Stockholm., generalagenter för Å.-B. Svellslm 
Elektromagneter, Åmål, bar för provning tiUstiillt oss en 
utgångsdrossel för pentodslutrör. Denna drossel är försedd 
med uttag, varför man kan erhålla fyra olika omsättnings
tal: l / l, 1,5/1, 2/1 och 3/ 1. Induktansen är enligt uppgift 
43 hemy vid 10 mA, 38 henry vid 15 mA oeh 23 henry vid 
40 mA. 
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NY MODELL 

Skärmgallerspolen 
framställes nu också med u/./ag på 
långvågsspolen, vilket betyder en 
ytterligare förbättring av selektivi
teten och samma stabilitet på bägge 
våglängdsområdena. 
ASG_ och PSG. ny modell pr sats 

ink!. diagram Kr. 9:

Omkastare härtill Kr. 5:

Kosmo.Litz 
Modem spoltyp för 200
2000 m tr med enkel omkas
tare. Kortvågsdelen 200
600 m rr är stapeIIindad av 
tjock l itztråd, långvågsspo
len är kompakt korslindad. 
Samma enhet användes till 
såvä l an tenn· som anod spole. 
Pris kr. 8:40 ink!. 90 mm 
hög luminiumskärmburk. 
Samma spole med inbyggd 
omkastare Kr. 11: 

v. PRAHN 
Ensamför;äljare (o r Sverge: Elektriska A. B. Skandia, Stockholm 

1933-34. 

Transformatorer Klass B. 
Lågfrekvens: AF l5c omsättn. l / l 

AF17c l / l 
Kr. 30: 50 

Utgång: 
" 17: 30 

30: 50 
30: 50 
17: 30 

OPM l5c " l / l, 1.6/1, 2.7/1 
OPM l6c " 15/1, 22.5/1,45/1 " 
OPM l7c " 1.6/1 o. 23/1 

Högtalare. 
Typ M 5, 6,5 watt elektrodynamisk med 

permanent magnet 
Typ M) T, 

Typ M 6, 
Typ M 6 T, 
Typ D 4 T, 

Typ D 5 T, 

som föregående men med ut
gångstransformator 
3 watt, mindre än föregående 
d:o med utgångstransformator 
elektrod ynamisk för matning 
från likströmsnät med spole 
för eliminerande av nätbrus 
och utgångstransformator 
som föregående men mindre 

Namnet en garanti för kvaliten ! 

Bcglir prospekt Cdu !;ene rolagcu tero3. 

Kr. 35:

" 44: r 
29:
37: 

" 46:
40: -

BERGMAN & BEVING 
Stockholm 7 
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En dylik drossel är synnerligen lämplig för anpassning 
ay en elektromagnetisk högtalare till ett pentodslutrör samt 
HI'en för högohmiga elektrodynamiska högtalare, ehuru dy
lika numera sil llan förekomma. Omsättningstalet 1,5/1 torde 
va ra lämpligt a tt börja med vid utprovningen. 

Elelä1"i8ka ,lktiebolaget Skandi.a, Slockho/lYn, kommer med 
ett par nya jlermanentdynamislm Grawor-högtalare av in
tressant konstruktion, typerna »Perkeo Permanent» för större 
effekter och ~·Piccolo Permanent» för mindre effekter. Det 
unllliil'lmingsviirda med dessa högtalare är att de ha en ny 
magnet a l' en järn-nickel-legering (»Oerstit»), vilken enligt 
uppgift är dE' äldre koboltmagneterna oerhört överlägsen 
bä de i fråga om kraft och hållbarhe t. Således uppgives hög
talaren besitta en fältstyrka a v 7.000 il 8.000 gauss, vilken 
skall hålla sig praktiskt taget oförändrad under obegrän
sad tid, 

De båda högtalarna iiro försedda med ingångstransforma
torer, omkopplingsbara för olika slutrör. 

l1ktiebolaget 'l'rako, Stockholm, har för provning tillställt 
oss en »Sator» högfrekvenspentOd med variabel branthet, 
typ NYS 43. Denna har fånggallret anslutet till en sidskruv 
P~L sockeln, vilket erbjuder vissa fördelar. Så t. ex. kan 
f änggallret utnyttjas för åstadkommande av automatisk 1'0

Iymlwntroll, varvid styrspänning uttages från detektorröret. 
Yiu anviiudning av högfrekvenspentoden som kombineracl 
o;;cillator-modulator torde fänggallret kunna användas för 
syiingningsalstringen. 

NYS 43 är utfört med den nya glasballongen med för
trängning upptill, mot vilken den övre glimmerSkivan hos 
elektrOdsystemet stöder. 

Den nya listan över Sator-rör upptager dessutom ett fler
tnl andra rörtrper av modern konstruktion såsom diod
tetroder, kraftpentoder etc. 

lVe'ijmers H / B, Stockholm, för i marknaden det kända 
Iilllämnet Pandetikon, vilket vi tidigare varit i tillfälle att 
rekommendera i Populär Radios spalter för olika ändamäl. 
S,lunda kan Pandetikon t. ex. användas till limning av 
hembyggda elektrodynamiska högtalare sam t utspätt med 
aceton ä ven föl' impregnering a v taIströmspOlen. I utspädd 
form är Pandetikon även lämpligt för impregnering av andra 
typer av spolar och för fixering av ändl'arven p11 avstäm
llingsspolar till förhindrande aven förändring av induk
tansen. . 

KATALOGER 
In.genjÖrsj-irman Bergman & Beving, Stockholm: Katalog 

över Ferranti transformatorer, högtalare, motstånd, kon
deusatorer, mätinstrument etc. 

UODERNA MOTTAGARE. 
Forts. frun siu. 29L 

Så komma vi till finesserna. Den automatiska volymkon
trollen åstadkommes medelst en andra metalldetektor, be· 
tecknad A. V. (J . i schema t. Denna är ansluten till ett uttag 
pil. andra mellanfrekvenstransformatorns primärspole. Den 
erhftllna styrspänning'en påverkar som ovan nämnts dels 
hijgfrekvensröret, dels modula torröret. Den inställbara käns
lighetsnivfm åstadkommes medelst ett kortslutningsbart mot-

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

WEIJMERS . H / B 
STO(KBOLM Va. - Telelon: 80224 

4RloIR ON 

R~DIORljR 

NlrUETER 

för säsongen nu i marknaden. 

Begär prospekt! 

Låga priser. 

Fabriksnederlag: 

Aktiebolaget Nickels & Todseo 
BI.asleholmstorg 9 

STO(;KHOLM (; 


Tel. 1016 jO Tel. 10 SS 19 


Amerikanska 

radiorör 

alla typer på lager 
Vanlig rörgaranti lämnas. 

Elektrodynamiska högtalare 
av Amerikas f ö rn ä m s ta fa. 

brikat på lager 

RADIOKONSULTATION 
Kungspassagen - GUTEBORG 

Tel. 325 52, 325 53 
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st-lind i hö.~frekvensrörets katodledning. Detta motstånu är 
reglerbart och inställes en gång för alla från mottagarens 
baksida. R i da svåra störningar på mottagningsplatsen, gör 
man mottagaren mindre känslig, varvid den endast tager 
in de stati41ner, som med hänsyn till störningarna äro värda 
att avlyssl'as. Genom att kortsluta motståndet, vilket sker 
genom en intryckning av volymkontrollratten, ger man mot
tagaren å t l~r maximal känslighet. 
'Alltalet instiillningsorgan är ett minimum, en ratt för 

avstämnin :, en för Ijudstyrkereglering samt en för klang
färgsreglet;ing. Mottagaren blir därför synnerligen lättskött. 
Volymkontrollen reglerar endast ljudstyrkan, vilket är det 
rätta; känsligheten regleras automatiskt tack vare den 
:.automati ka volyinkontrollen;j), vilkens rätta namn sålunda 
är automa..Usk känslighetskontroll. 

AMATöRSTATIONEN. 
Forts. fr:1n sid. 298. 

känslighet för vissa slag av störningar. Två metallstycken, 
ett par kopartrådar el. dyl., som löst ligga an mot var
andra i muttagarens närhet, kunna ofta förorsaka otrevliga 
:.skrapningar~ i hörtelefonen. Det är därför tillrådligt att se 
till att dylika onödiga störningar inte besvära mottagningen. 

Nyckeln ' placering är också ett viktigt kapitel. Den bör 
en!. förf:s mening vara så placerad, att man vid telegrafe
ring kan Il täda armbägen mot bordsskivan . Det bör alltså 
vara fastskruvad åtminstone en halv meter frän bordets 
främre kant. Men naturligtvis är placeringen av nyckeln 
helt 1ndivi uell, dä ju var och en har sin egen armställning 
,id telegr r feringen. 

övriga nanöverorgan, såsom strömbrytaren för sändarens 
anodström 3aggrega t, mottagarens glödström etc. kunna an
bringas tä tt intill nyckeln, detta för att underlätta igång
sättandet .1V mottagaren efter sändningens upphörande. Be
tydligt el,'gantare kan man anordna det hela gen{)m att 
skruva fa st strömbrytare, s!ikringar, omkopplare o. s. v. 
på en panel, som i sin tur monteras på en vägg. Pä denna 
panel kan man sedan lämpligen montera voltmetrar, milli
amperemel:ern för sändarens anodström och övriga mät
instrumenx. 

Av fig. 2 se vi, hur en välordnad station bör taga sig ut. 
Mottagare n står mitt på bordet, och framför denna ligger 
loggen. Ti l höger om mottagaren ha vi nyckeln och bredvid 
denna evelltuellt en strömbrytare för mottagarens gIödström. 
Till väns ler är instrumentbrädan med de behövliga mät

, instrumeu,:en och strömbrytarna för sändaren monterade. 
Sändaren är här helt enkelt uppställd på en hylla, fast
skruvad l väggen. Den vilar på ett tjockt lager av mjukt 
tyg för eli minerande av de störningar, som uppkomma genom 
de förut tImtalade vibrationerna. 

Vi bete,na, att vi endast velat visa hur en amatör
station klin se ut och hur man kan anordna det hela, om 
man vill Ila sin station så lättskött som möjligt. Men ~sma
ken är furskjellig», som norrll)annen säger, och när det 
gäller staUonsbygge, är det illte många amatörer som ha 
lika uppfu ttning om hur en a matärstation bör se ut. Man 
kan göra som en amerikansk amatör, som monterade upp 
siindaren I ett garage, beläget nära hundra meter från det 
hus, 1 vW,et han hade mottagaren och nYCkeln. Han kopp
lade en Ilten elektrisk motor till sändarens avstämnings
ratt och f. tällde sedan in sändaren på olika våglängder ge-
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nom att från mottagningsrummet manövrera motorn. Na
turligtvis var denna försedd med en mycket stor utväxling 
för att nedbringa avstämningsrattens hastighet. Det är ju 
klart att ett sådant arrangemang med ~fjärrkontroll» är 
en mycket besvärlig historia. Men Iden är ju originell. 

lilan bör dock ej göra som en annan amerikanare gjorde. 
Han skruvade fast sändaren på bordskivan, på vilken han 
hade sin mottagare och nyckel stående. (Obs! Kristall
styrning var nödvändig.) Även denna ide var originell, men 
den var tyvärr också livsfarlig. Samma amatör hade näm
ligen ganska stor effekt på sändaren, och en vacker dag 
råkade han komma för nära de högspända ledningarna med 
påföljd att han fick flera tusen volt genom kroppen. Re
sul tatet blev att han dog på fllicken. 

Denne amerikanske sända rama tärs sorgliga ändalykt ma· 
nar till eftertanke. Se noga till att alla ledningar, som föra 
högspänd ström, äro väl isolerade och skyddade för dir"l.kt 
beröring. Även om det endast rör sig om något hundratal 
volt, är det rådligt att vara försiktig. Det är för sent att 
ångra en oförsiktighet, när man redan har fått strömmen 
i sig. Måla gärna ett plakat med texten: ~Varning. Livsfarlig 
spänning», och sätt detta över sändaren. Det håller alla 
eventuella besökares fingrar borta från de högspända led
ningarna. Dessutom giver plakatet '>Sändarstationen och dess 
ägare en viss fläkt av storslagen mystik . Det är inte allom 
förunnat att handskas med livsfarlig ström, som desslikes 
kan höras ända ner till svartaste Afrllm. 

Liksom man kan bygga en mottagare efter ett kopplings
schema pli 1.000 och 1 olika sätt, kan man även bygga en 
amatörstation på mänga olika vis, precis efter ens egna 
intentioner, blott man hela tiden har schemat, principen 
klar för sig. Det hänger på ,byggherrns fantasi - och plån
bok - hur stationen skal! te sig. De anvisningar som här 
givits i text och bilder för amatörstationens uppsättning, 
äro endast avsedda att vara en liten ledtråd för nybörjaren 
på de korta vågorna . 

EN SIGNALGENERATOR. 
Forts. frön sid. 2>9. 

är om man har en stabil och god vridkondensator att an
"ända för detta ändamål, ty kalibreringen, som senare skall 
beskrivas, blir då mera pålitlig. Avstämningsskalan bör äveu 
vara av god konstruktion med fin gradering. En vanlig grad
skiva, graderad 0--100, går bra att använda, ehuru en fin
inställningsskala är fördelaktigare. I båda fallen måste ett 
index finnas, så att man kan avlilsa gradtalet noga. Vid en 
vanlig gradSkiva räcker det med en fin skåra i panelen, som 
ifylles med vit färg. 

Beträffande vridkondensatorns kurvform kan denna "ara 
logaritmisk, Hätlinig våglängd» eller »rätlinig frekvens» 
men ej gärna »rätJinig kapaCitet» (halVCirkelformiga ski
vor), ty i sista fallet blir inställningen svår vid de lägsta 
våglängderna inom varje område. 

Röret är eu vanlig lågfrekvenspentod (pentodslutrör), som 
kan vara av klenaste typen. Glödströmmen tages från en 
ackumulator och anodströmmen från ett eller flera serie
kopplade ficklampsbatterier. Ett dylikt batteri på 4,5 volt 
räcker ofta som anodbatteri, men genom att koppla flera 
batterier i serie kan man göra generatorn kraftigare. Intet 
hindrar alt man tar glödströmmen frän nätet, ehuru spe
ciella anordningar då bliva nödvändiga. Glödströmmen kan 

AI.WAVS TRADMOTSTAND N:o 37 • BetyJligl reJd~eraJe priser. 
lir watts I.elastning. 

Kr. 1:  per styck brutto. 

Finnas i följande värden: 100. 200. JOO, 400. 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 
1500. 2000, JCOO, 400:', 5000, 6000, 7000, 8COO, 10000, 15000. 20000. 25000 
och 3CXX'1O ohm. Tillverkas i parti även i andra motsUnds,värdeD. 

MAX JOHNSEN & 
Regeringsgatan 20 STOCKHOLM 

eo, A.-B. 
Telefon 11 8169 

l 
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Ajax Ferrocart band filter. 
Storlek 130 X 60 X 42 mm. 

Aterförsäljare erhålla 
god rabatt. 

Katalog sändes mot 25 öre 
frimärken. 

AJAX Ferrocart 
högfrekvenstl'ansformatorer beteck
na det bästa som står att erhålla i 
fråga om antämningsspolar. 

AJAX FERROCARTSPOLAR utmärka sig för: 

Största selektivitet - Hög förstärkning - God ljud~ 

kvalitet - Taga liten plats - Med förstklassig gangkon~ 
densator erhålles absolut enrattsa vstämning. 

AJAX FERROCARTSPOLAR äro matchade 10 
gånger noggrannare än de flesta andra fabrikat. (0,1 %) 

Tillverkas i följande typer: 

Med omkopplare och fullständigt skärmade. 
Bandfilter med konstant band bredd ........ ............ .. . . ... .... Kr. 30. 
Högfrekvenstransformator .. " ........ .......... 0.0 _,. 0.0 ••• 0'0 •••••• 0. 0. » 15. 
Detektorspole med återkoppling .. . ..... ........ ...................... » 15.

Utan inbyggd omkopplare IDed skärm box. 
H ögfrekv. transformator . .. , .... .. ..... ............. .. . . ..... . .. ,. ......... ::o 9.75 
Detektorspole med lterkoppling ... ....... ..... ........ ......... ...... . » 9.75 

Ajax Ferrocartspolar försäljes i parti endast av 

Ajax Ferrocart högfrekv. 
transformator. 

Storlek 115X42X35 ·mm. 

Vid större partier lämnas 
specialoffert. 

FirDla Aug. J~nsson, Sundbyberg • Radloa-.d. 
Tel. nS9 

Ny nticroskala 

Över 50 flyttbara sta· 	 Skalan levereras med 
bel ys ningsanordningtionsnamn möjliggör 
och fönsterbeslag

exakt k alibrering av 
samt passar ti II alla 

vilken motta~are förekommande gang
som häl ~J . kondensatorer. 

Diameter 178 mm. 

Nya katalogen utkommer omkring d.en 20 oktober. 

Tjernelds Radio 
SveavllgcD t39 - STOCKHOLM - Telefoll 38200t 

NATIONAL 

Kvalitetsrör till 
s'ensationsDriser! 
Motstil.ndsrör ............ Kr . 3: 25 
Slutrör .. .... ............... » 4:-
Kraftpentod ... .. .......... » 8: 50 
SkiirmgaUerrör .. .. ..... )) 8:-
Högfrekvenspentod . .. » 9: 50 
Liluiktarrör ... ...... ...... )) 4: 

Alla övriga typer finllas. Begär 
v:'tr rör- & jämförelsetabell samt 
rabat.tvillkor för återförs1!ljare . 
Rören äro europeiska och 8V 

hög kvalitet. - Garanti lämnas. 

N t\gra exempel pt\. billiga radio

artiklar: 

Elektrodyn . h ögtalare Kr. 18:
Hörtelefoner . . .. ... . .... » 4: 
Pick·u.l> ................. .... » 5: 25 
Elektrisk lödkolv. ..... )) 2: 75 
3-gang vridkond. .. .... )) 10:-
Vridkond. 500 cm ...... )) O: 05 

Prislista över radionlnterlel Rän
d09 på. begäran. 

National Radiofabrik 
Kungsgatan 53 	 STOCKHOLM 
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Pris, 45: - Kr. 

AterNrsäljare erhålla 
god rabatt. 

Begär offert. 

Levereras omg. från 
lager. 

AJ X Dermanent-d,namic 
är högtalaren som Ni 
önskat Eder. Enastå. 
ende ljudkvalitet och 
volym. 

Fordrar ingen fältmatning. 

Passar alla m ottaga re o be • . 
roende av spä nning och 
strömart. 
Försedd med univ·ersalut. 
gångstransformator med 6 
olika omsättningstal. 

. Passar alla slags slutrör. 

Synnerligen lämplig att 
bygga in vid modernise, 
ring a v äldre mottagare . 

AJAX permanent. 
dynamie 
är den oöve~ä~ade 

dynamiska högtalaren 
med permanent magnet. 

Firma Aug. Jansson 
Sundbyberg Radioavd. Telefon 13 59 

Ett mindre antal nya 

Grammofonmotorer 
n:r 1011 för enfas växelström 
220 och 127 volt, 50 perioder 
ulförsäljas till sänkta priser. 

Äro störningsfria och hava 
reglerbar hastighet, direktdri
va nde, för inbyggnad i låda. Begär offert! 

Graham Brothers, Stockholm 

ÄRLEY 
TRANSFORMATORER 
SPOLAR 

erhållas genom 

Ingeniörsfirman Electric, Stadsgård . 22 
Avd. P. Stock h.olm 

POPULXTI RADIO 

givetvis även tagas från ett torrbatteri, varvid eventuellt 
en reostat måste användas för att sänka spänningen till 
den för glödtrilden lämpliga. Seriekopplade ringledningsele
ment eller ett torrbatteri med motsvarande kapacitet är 
att föredraga framför ett ficklampsbatteri för glödström
men, ty det senare räcker ej Sil länge och håller ej konstant 
spänning. 

I nästa nummer skola vi beskriva hur signalgeneratorn 
kalibreras. Till dess kan var och en hinna bygga sig en dy
lik generator efter ovanstående beskrivning och även prova 
den som ersättare för rundradiostationerna vid intrimning 
av gangkondensatorer i flerkretsmottagare, vid injustering 
av mellanfrekvensbandfilter o. s. v. 

DEN SKÄRMADE ANTENNEN. 
Forts. frlln sid. 300. 

Finnas elektriska ledningar uppsatta i närheten av an
tennen, bör denna vara dragen om mÖjligt i rät vinkel mot 
dessa och på största möjliga avstånd från dem. Den skär
made nedledningen måste täppas till ordentligt i övre än
den, så att fuktighet ej kan inträ.nga. Speciella avslutnings
muffar finnas för detta ä.ndamål. Nedledningen bör ej läg
gas direkt mot väggen utan fästas på isolatorer ett litet 
stycke från väggen. 

Fig. l visar hur en skärmad kabel ä r konstruerad. För 
minskande avegenkapaciteten hos kabeln hal' det skärman
de metallhöljet givits relativt stor diameter och för min
skande av de dielektriska förlusterna hal' gummikärnan 
gjorts ihålig, sa att endast tre smala kammar hfllIa inner
ledningen fast mitt i kabeln. Detta framgår tydligare av 
fig. 2. Det skärmande metallhöljet utgöres av ett tunt me
tallband, som lindats utanpfL gummi kärnan. Innanför me
tullhöljet löper en metallwire, vilken tjänar som kontakt
trad för höljet vid ändarna. Kabeln i fig. 2 är av mera ut
vecklad typ, ty kanalen föl' den inre ledaren är här trekan
tig och ledaren dessutom glest omlindad med en tunnare 
metalltråd, så att den blir nästan helt omgiven av luft. 
Härigenom minskas bilde kapacitet ocl1 förlu .'ter i kabeln. 

Fig. 3 visar en kabel a I' annan konstruktion. I stället för 
gummikärna finnas här kort.a. isolatorer av bakelit, upp
radade i fliljd inutimetallhöljet. "litt i "isolatorerna finnes 
ett hål för innerledaren. 

Ännu så länge kan man ej vara säker pit att den skär
made antennen aUtid skall medföra en genomgripande för
bättring av mottagningsförhållandena, men Il andra sidan 
rapporteras sä goda resultat från en hel del håll, att man 
Lorde kuuna se ganSka optimistiSkt på sakens vidare ut
veckling. Principen för den skärmade antennen är även 
sund ocl1 den har som störningseliminator vida större möj
ligheter än de tidigare beskrivna kompenseringskopplingarna. 

BYGG »SUPER 34». 
Forts. från sill . 306. 

breda. I mitten skall vara ett hål med 10 mm diameter. 
spolformarna fernissas med shellack före lindningen. 

Hållaren för spolarna utgöres aven rundstav av trii, 80 
mm läng och 10 mm i diameter. AvsUmdet mellan spolarna 
framgår av ritningen. En rund sld"a, passande inuti sl,ärm
burken, u tså.gas nr en c:a 5 mm tjock skiva a v bakelit el. 
dyl. Den förses med ett hål i mitten och fastskruvas upptill 
på rundstaven. På denna skiva skola de två reglerbara kon
densatorerna fästas. lippt.ill på de tre skärmburkarna till 
mellanfrekvenstransformatorerna borras i vardera två 6 
mm hål mitt ovanför kondensatorernas regleringsSkruyar. 
Genom cIesi:<a hål stickas en i nedre änden mejselformad 
triipinne, med vilken justeringen utföres. 

I nästa nummer skola vi beskriva hur spolar och mellan
frekveustransformatorer lindas samt lämna .vidare anvis
ningar för mottagarens lwnstruktion. De angivna sldi.rm
burkarna finnas tillgängliga i marknaden men kunna ä\'en 
tillverkas efter mätten i ritningen av 1/2 mm tjock kop
parplftt. 
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KLASS-B-MOTTAGAREN. 
Forts. fra n sid. 303. 

gallerba ttcri erfordras för slutrörets skulL Som styrrör (på 
engelska »driver»), d_ v_ s_ första IClgfrekvensrör i detta 
fall, rekommenderas ' av fabrikanten typ L21 eller, om man 
vill taga ut det mesta möjliga ur slutsteget, typ LP2. De 
i nedanst.ående t abell angivna data torde vara av intresse 
vid användningen av dessa rör. 

Fiir erhå llandc; av negativ gallerspänning på klass-B-röret 
f:h- man ansluta mittHttaget på ingå,ngstransformatorns se
klllldär till minns gallerspänning i stället för till minus 
glödtråd eller till ett lämpligt uttag pil gallerbatteriet (se 
tabellen) . 

De båda speCialtransformatorerna (T2 och T3) torde nu 

ch ?? d 
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linnas allmänt tillgängliga i marknaden, oeh vi hänvisa lik
som i fråga om den övriga materielen till våra annonsörer. 

Klass-E-röret har T-poiig sockel av engelsk typ, varför 
man får se till att få den rätta T-poliga rörhållaren. Man 
kan även själv tillverka hållaren genom att »trycka av).' 
rörbenen på ett stycke papper, märka igenom på ett stycke 
bakelit el. dYl. samt 1.;orra och isätta sju smala kontakt
nylsol' för rörbenen. 

De i ovanstiielllle tabell upptagna omsättningstalen för 
ingiingstrunsformatorn til'1 s'lntsteget äro angivna av rör
fabrikanten. Omsättningstalet 1,5: l (3: 2) kan mycket viil 
am'iindas även vid 120 och 150 volts anodspänning och 
möjliggör ett sänkande av anodströmmen (genom höjande 
av den negativa gallerspänniugen) hos styrröret. I gengiild 
for(\ras niigot ln'aftigare signaler på styrrörets galler. 

mA-METERNS KALIBRERING. 
Forts. fra n sid. 31J. 

2 volt blir striimmen gellOm instrumentet 10 milliampere 
(l milliampere = 1/ 1.000 ampere; l ampere = 1.000 
milliampere. l\Iilliampere förkortas UH mA, ampere 
till A). Vi sätta sålunda ett märke pli skalan, där vi
saren stannat och skriva under märket 10 mA, över det
samma 2 V (V betyder volt). Ett fal(tum är nämligen att 
_nidspoleinstrumentet samtidigt tjiinstgör som voltmeter med 

Modern och högeffektiv 2 rörs Mottagare jämte Grammofonförstärkare 
med cetrod, indirekt krafcpeotoJ givande 10,000 fa l dig forsrärkning. 

Kopplings -schema 

för amatörer 

• Onskar Ni själv bygga en modern distans
eller lokalmottagare ? 

• Är Ni händig och något tekniskt kunnig 
kan Ni med ledning av våra schema och an
visningar erhålla utmärkt resultat. 

• Det är ett enastående och förut ej givet 
tillfälle för Herrar amatörer, då varje detaljs 
lämplighet i schemat är av oss i praktiken 
övervägd och utexperimenterad just med tanke 
på amatörbyggnad. Varje schema ritas indivi
duellt enligt begäran angående rörantal, nätan
slutning, antal avstämda kretsar- m. m. 

• För våra schema tillhandahållas särskilt ut 
valda delar, såsom rör, matchade gangkon
densatorer och spolsystem:: med inbyggda våg
längdsomkastare, nättransformatorer, variabla 
motstånd, metallchassier; m. m. 

• Vid köp av byggsats lämnas dessutom Ill

dividuella anvisningar angående schemat och 
byggnadssättet. 

• Önskat schema expedieras mot insänd för
skottslikvid pr postanvisning eller postgiro nr 
54I98. Pris pr st. Kronor 2: - franco. 
• Gratis vid samtidig rekvisition av byggsats 
eller lösa delar för minst Kronor 5°:-. 

Sakkunskap och Vederhäftighet garanteras. 

FLODIN-RUTHS 

Biblioteksgatan 12 STOCKHOLM 

(mitt emot )tRöda Kvarnll» 

Telefon 20 IZ 39 Telefon 20 IZ 07 
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s.åledes 0,2, 0,4, 0 ,6 volt o. s . v. samt l, 2, 3 mA o. s. v. I 
s tället för 0,2 skri" er man dock hellre en tvAa; det ser 
trevligare ut och man vet ändll att tvåan ,rid användande 
a v detta förkopplingsmotstiind betyder 0,2 volt. På voltsku

, lan kOllimer srtlunda a tt stå 2, 4, 6, 8 o. s. v. 

Linmä1"lm ingal' till ov a.n beskrivna kalibreringsmetod. 

A tt vi ej kunna Yiinta oss a t t fii en »exakt» kalibrcring, 
d. v. s . med kanske 1 nio fel med den ovan beskrinm meto
den beror först och främst pu att ackumulatol'll ej huller 
exakt 2 volt. Om vi emelle rtid se till a t t ackumulato1'1l var
ken är nylåddad eller nära urladdad, behöver felet ej bliva 
så stort, kanske 5 % . För övrigt bör hela mätanordningen 
s tä inkopplad en s tund före kalibreringens början, Sil att 
ackumulatoru s tiir under belas tning. Föl' att vara sUker 
provar man eftcr kalibreringens slut a tt visaren grlr upp 
till 10 mA ,id anslutningen I. Gör den ej det har ackumu
~atorns spänning sjunkit och den är di't antingen för ny
laddad eller också. är den på gränsen till fullständig ur
Iladdning. En annan möjlighet är att instrumentet ändrat 
sig, men då borde utsl aget snarare bliva s törre. 

En annan orsa l, till fel vid kalibreringen är, att vi ej taga 
hänsyn till ins trumentets egenförbrukning. Felct blir emel
lertid ej stort, eftersom strömmen genom spänningsdelaren 
p är omln'ing 20 gånger så stor som dell genom i llS trumentet. 
Fri'tn detta fellmu man helt bortse vid sidan av de t SOlIl 

uppkommer genom att man ej exakt l,änner a ckumulatorns 
spällning. Har man mÖjlighet att mäta denna, erhålles en 
bättre kalibrering, men dlL har man nog också möjlighet 
a tt utföra kalibreringen genom jämförclse med ett annat 
instrument. De vanliga små fickyoltmctrarna fllr man dock 
ej lita allt f ör mycket på. 

I ett följaud e nummer komma vi att beskriva hur man 
gör shuntar och fkra förkopplingsmotstånd till vridspole
in,~trumente t, så att det blir till en verkligt unvändbar 
yolt- och mi1Iiampel'emeter. Till dess böl' den ovan beskrivna 
kalibreringeu hiuna vara undanstökad. 

R som ~öl'kopplingSIllotstrlllu, och eftersom a ckumulatorns 
spä nning är 2 volt, slmll ue t givet,-is stå 2 volt på skalan, 
diir visa ['en stannat. 

Vi si,. la nu dela in skalan och detta göra vi för enkel
hcts sku ll i volt. Vi ha då endas t. att flytta den anslutnt llg' 
(I), som f rå n motståndet R gUl' till klämskruycn mitt mr 
20 cm pä skalan. Kalibreringen Ur mycket enl_el, i de t 20 
cm på ~ ka lan motsyarar 2 volt, 1G cm motsnirar 1,5 volt 
(anslutll ing II i figuren) o. s. v. Anslutningen till motstå nds
tråden t an t. ex. f;k e med en krokodiIldänulla, ehuru det 
blir mera exakt med en bit mässingsplåt, till vi\l{en R an
slutes ()( ' h vars kant trvckes mot mots ti'lndstriiden mitt för 
rcsp. sk:!lstrcck. Dct rliCkcr med 20 st. kalibl'cl'ingspunktcr ; 
man kal' dti. direkt läsa av halva milliampere och uppskatta 
på en tiondels milliampere. 

l\1i\lia lllperegraderingen skriva vi emellertid in på skalan 
efteråt med ledning av neda nstående tabell. Det är diirför 
Himpligo t att t<kriva voltta len öv er skalan, så a tt ej visa
ren ur l vägen under sjulva kalibreringen . . 

D els treck Plil Spänning IStrömstyrka 
skalan cm volt mA 


O 
 OO 
0,1 O,G1 

1,02 0,2 
1,50,33 
2,00,44 
2,50,55 
3,00,66 

-- -
9,01,818 
9,51,919 

10,0 I2,0I 20 

Det r!i.cker om siffror utsättas ,id va r annat delstreck, 

ME OrD.N 33 
På g rund av den 
entu, iasm varmed 
MEL TON 33 för 
växel ,tröm emotta· 
gits av publiken 
icke blott för det 
Idga prisets skull 
utan särskilt med 
hän n till dess ef· 
fekti d tet (dubbel 
v"grä lla), hava vi 
även låtit utföra 
appar aten för lik

MELOTON 33ström och batten
dnft. Samtidigt ha vi lyckats få ned priset till 

UO: - kl"onor 
för Illa tre utförandena (ink!. batterier). Apparaten 

säljeA även på avbetalning. 

Fr Cl1Iskilj, ifyll och p'osta nedanstående kupong. ...... ... ...................................................... ; ...................................... 

Till R ,'DIO-INDUSTRI. BOX 6029, STOCKHOLM 6. 
SäDd a ig niirm::are upplysningar o. u tförlig b t' skrivn. över ndi om . Mclo tOD 33 

Namn 

Boela"I ...... .. ................ .. AdrC!I8orl 

GÖR mn NU! P. R . lO 

HEGRA D. L. U. 
Kr.2S:

Elektrodynamisk högtalare av bästa 
kvalitet, till ett verkligt lågt pris. 

Vår nya prislista med illustrationer 
sändes på begäran, samt rörlista 
med priser över SATORRÖREN. 

AKTIEBOLAGET TRAKO 
Regeringag. 40 
Tel. 20 JS 82 

Stockhohn 
Tel. 204039 

Nordisk Botoerllvyr, Stockholm 10S3. 
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V 
d l'lmdradiomottagare sker avstämningen 

till de olika sändarstationernas vågläng
der numera så gott som alltid med vrid
kondensatorer, vilka tillsammans med 

ilvsUimningsspolarna bilda de s. k. stämkretsarna. 
V ridkondensatorn är dock ej nödvändig för att man 
~kall få en avstämbar krets; två inbördes förskjut
bara eller vridbara spolar - en variometer -- an
,·ändes ofta för avstämning a v kristallmottagare i 

radions barndom. Vid rörmottagare användes någon 
gång en variometer i kombination med en vridkon
(l(~llsator. 

Spolar med jäl'nplllverkärna användas nu i viss 
Iltstrii ckning i stället för de vanliga »luftlindade» 
spolarna, emedan de förra ha bättre elektriska egeu
~kaper och sålunda giva större selektivitet ät mot
tagaf'en, detla naturligtvis under förutsättning att 
de dd användning i fl el'kretsmottagare äro inbör
oes noggrant matchade. Dessa spolar anYiindas som 
bekant i kombination med vridkondensatorer på 450 
ii. GOD cm likl;wm de nlllliga spolarna. Emellertid fö
rpfjnnes här en möjlighet att göra vridkondensatorn 
(i,·el'flödig, i det en variation av spolens induktans 
blJl :lstadkornmas genom förskjutning av järnpulver
kärnan i spolc.-n. Avstämningen kan lika väl :;;ke ge
nom ändring av den i stämkretsen ingående induk
tansen som genom ändring av den i samma krets 
i llgående kapaciteten, blott induktansändringen kan 
fås tillräckligt stor. 

D 'lika sp lar med förskjutbar jäl'npulvel'käl'na äro 
r cdan framst ällda, ätmin8tone på experimentstadiet. 
Vignettbilden visar ett utförande aven sådan spole; 
vid \Tidning av avstämningsrattcn och skalan skju

307 

Spole med förskjutbar iärnpuherkärna 
ersätter den "Vanliga spolen och "Vrid. 

kondensatorn? 

• 

tes kärnan mer eller mindre in i spolen oc'h ändrar .. 
därvid denuas induktans. Kärnan får då vara av öp
pen typ. De spolar med järnpulverkärna som nu fin
nas i marknaden, t. ex. ferrocartspolarna, ha sluten 
kärna. Fig. 1 visar schematiskt en dylik spole, där S 
tLI' lindningen och K en kil, även denna av järnpulver, 
som vid förskjutning ändrar luftgapets storlek och 
därmed induktansen. Denna induktansändring är 
mycket liten och anordningen avser enuast att möj
liggöra en inbördes matchning av spolarna. 

Spolen med förskjutbar kärna av ovan beskrivet 
slag ersätter både spolen och vridkondensatorn j 

stämkretsen ; denna spole är sålunda en kwuplett 
avstämningskrets. Den största fördelen med densam
ma är den utrymmesbesparing, som erhålles därige
nom att vridkondensatorn kan undvara8. 

.~,r. 

l-'i!l. 1. SehclIl ati8/'; bild av »järll/m lverspole» med 1·e!llerba.rt 
lu.ftgap ·i kiirna'n, avsett att m öjli!lgöra i nbönles matchnin!l 

av spola./"'ll.(/.. 

http:1�e!llerba.rt
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T onkontrollen har liksom volymkontrollen 
övergått från att vara en finess på motta
garen till en nödvändighetssak. Sålunda 
är varje bättre mottagare numera utrus

tad med en tonko.ntroll, även om denna kanske i 
många i all mera gör skäl för namnet störningskon
troll ; man gör klangfärgen mörkare för att under
trycka törningarna vid distansmottagning. Å andra 
Elidan föredraga de flesta lyssnare fortfarande den 
något mörkare klangfärgen även vid lokalmottag
r.ing, ch apparatfabrikanterna äro naturligtvis 
tvungna att taga hänsyn härtill. Dock vore det rik
tigast a tt tonkontrollen gav mycket ljus klangfärg 
j ena älldläget och mycket mörk klangfärg i andra 
ändläge l:, ty då kunde var o~h en få den klangfärg, 
som bäA tillfredsställde honom. Under nuvarande 
förhålla. den är klangfärgen ofta . i ljusaste ändlä
get totaJt för mörk, detta enligt vår mening. Natur
troheten i återgivningen blir lidande härpå. 

Fig. l. D~· t vanliga filtret för dämpande av de högsta fre
lcvense1'na vid användande av pentodslu.trÖT. Högtalaren, som 
a·nslutes 1; id S, är i detta fall sidställd medelst drossel (med 

uttag) och kondensator. 

Hur klangfärgen göres mörk eller ljus ef
ter behag. Stor selekt'ivitet och god ljud
kvalitet 1dan bandfilter genom tonkorrek
tion. 

Tonkontroll och tonkorrektion äro två skilda be
grepp. En tonkontroll är ett regleringsorgan, medelst 
vilket klangfärgen kan förändras kontinuerligt från 
mycket ljus till mycket mörk eller - såsom nu van
ligen är fallet - från relativt ljus till mycket mörk. 
Tonkorrektion är anbringandet av ett filter av något 
slag för utjämnande av frekvenskarakteristiken, så 
att alla toner komma att återgivas i det rätta styrke
förhållandet. Tonkontrollen utgöres av ett variabelt 
motstånd eller en variabel kondensator, vilka ingå 
såsom del i ett tonkorrektionsfilter ; genom att va
riera motståndet resp. kondensatorn kan man göra 
filtret mer eller mindre verksamt och därigenom i 
högre eller lägre grad undertrycka en viss del av ton
skalan, som på grund av ett visst frekvensberoende 
hos något kopplingselement i mottagaren eller för
stärkaren återgives kraftigare än övriga delar av 
tonskalan. 

Vi se alltså att ingen tonkontroll är möjlig utan 

Fig. 2. Ett annat tnte?' fUr dämpande a·v det högre r egistret 
(ev. framhävande av basregist1'et) , använt vid ett motstdnds

kopplat förstärkarsteg. 
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