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Populär Radio' 5 


M 
ed .föreliggande nummer fullbordar 
Populär Radio det femte året av sin 
tillvaro och vilja vi med anledning 
hära\' till våra läsare, medarbetare 

och aunonHörer uttala vårt tack för den gångna 
tiden. 

En liten återblick på radioteknikens utveckling 
uuder dessa ål' kan här vara på sin plats. Hedan 192!J 
had(~ televisionen utvecklats så 1i'l11gt, att det var 
rnöjIi!,!t föl' en amatör att bygga en pl'aktisk teleYi
sionsmottagare. Vi återgiva här en bild a\' en dylik 
apparat av enklaste slag, i vilken en vanlig glim
lampa användes som ljusreHi. Den s. k. bildradion, 
f;om bestod i överförandet av hilder på ett pappel', 

Den fij/'sla. If~l.e/Jitlion8mollnrlarc'll, .~()m b/lfJfJdes av ullwlii/'cr. 
DCII V(II' bcsl.-ri'!:clI i jll"'/(/I';'''IIIIITI 1929 av Populär Radio. 

o 

ar 
lagt runt mottagarens bildvals, val' ett tag aktuell 
men förlorade riitt snart i intresse. 

Den elektI".iska återgivningen av grammofonskivor 
medelst piek-up, förstärkare och högtalare fick i hör
jan ej Stl stor framgång, emedan radiomottagal'lw , 
vilka i regel använde!:! som förstärkare, hade föl' liten 
1I tgångseffekt. ~1all fick på långt när ej saIllma ljud
styrka som med en mekanisk grammofon. 

Km-tvågsradion har omhuldats av amatöl'såndar
!-\tat.ionel'na. Det är amatörerna som påvisat de korta 
vågornas stora praktiska värde och ä\'en i hög grad 
bhlragit till den snabba utvecklingen på området. 

SkärmgalIerröl'et kom och revolutionerade hög-

X-höfJla,luren t:ar en mycket popu/{j·,. kOl1s/rllh,/ioll . IIii,. t'iSaR 
dcn fÖI"~la. '/lIodellen, 80m /Hldf!. [-r d lika xlora membra//.. 
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»Autotone». den törsta mottagaren med högsele7cfiva stäm
KTelsar och tonkorrektion pd lägtl'ekvenssidan, om, man bort

ser trdn »Stenode Radiostat». 

frekvensföt stärkningen i rundradiomottagarna. ~1an 
talade om hur stor förstärkning det gick att uppnå 
i ett enda steg med ett skärmgallerrör. I praktiken 
blev fÖl'stllrkningen ej så stor, men mottagarbyggan
det underlättades i hög grad. 

De ultrakorta vågorna blevo populära genom pro
fessor Esaus »fickradio», som dock var något över
driven. U1vecklingen har emellertid gått raskt fram
åt och nu användas de ultrakorta vågorna för tele
yjsiol1ssändningar. 

Dr RoLinsons »Stenode Radiostab> väckte på sin 
tid stort llppseende inom radiokretsar. Den var den 
första moLt«'lgaren med högselektiva högfrekvenskret
sar och i onkorrektion på lågfrekvenssidan. Anord
ningen gick ut på att få stor selektivitet och ändå 
naturtrog4m återgivning, således samma resultat som 
Ulan ville uppnå med bandfiltret. 

Engelsmannen Baird var den förste i Europa som 
demonstrprade television inför ett större auditorium. 

Kombi.nem l l. kortvdg8sändare och mottagare med ranw,n
tenn,. beskdven i Populär Radio. RiYren äro vanliga. mot

tagarröl'. 

Den senaste konstntkti.onen. en tältmatad eZe7ctrodynamisk 
högtalare m ed .ingdngstranstormator. 

Han var även i Stockholm med sina apparater och 
evenemanget gick av stapeln på Röda Kvarn. Bilden 
var ganska ofullkomlig men det var ändå ,ett stort 
ögonblick. 

Då variabelmyröret framkom i Amerika var det 
ej många 'som anade att det skulle få en så genom
gripande betydelse för mottagartekniken. Det kom 
mycket snart även till Europa och ådagalade på kort 
tid sina stora fördelar. 
. Våglängdsproblemet blev tidigt brännande. Stor
stationerna ha vuxit upp den ena efter den andra. Få 
se om den nya våglängdsfördelningen är den rätta 
lösningen till detta problem. 

För att skilja de kraftiga stationerna åt fordras 
mottagare med stor selektivitet. Den ovannämnda 
»Stenode R-adiostab> gav uppslaget till den av Wire
less World konstruerade »Autotone», vilken i Sverge 
efterbyggdes och beskrevs av P~pulär R-adio. Denna 
mottagare var vida överlägsen varje annan tvåkrets
mottagare i selektivitet, detta tack vare den till det 
yttersta utnyttjade återkopplingen. På grund av ton
korrektionen återgavs de höga frekvenserna trots den 
stora selektiviteten i det rätta styrkeförhåHandet. 
Den U:u i Pop~lär R-adio beskrivna »Super 34» grun
dar sig på samma princip som »Autotone» . 

• 
Beträffande tidskriftens utgivning och prenumera

tionspris för nästa år be vi få ·hänvisa våra ärade lä· 
sare till omslagets andra sida samt till prenumeran
ter bifogat cirkulär. Vi vilja ej försumma uppmana 
var och en som har intresse för vår tidskrift att i 
god tid insända prenumerationsanmälan. Bemärk 
även fördelen för prenumeranter att för det låga pri
set av 35 öre kunna förvärva »R-adiohandboken 1934», 
som nu föreligger färdig. 
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Diskussioner och föredrag 

Radiointresset storstaden åter tilltagande 

S
edan vi i junin~inret lämnad.~ refera~ av ett 
par mera uppmarksammade foredl'ag l Stock
holms Radioklubb, har en hel del av intresse 
tilldragit sig inom klubbvärlden. Så. många 

föredrag ha hållits, att det här knappast kan bli fr~ga 
om några referat, utan vi få nöja oss med att omnäm
na föredragen i tur och ordning och söka fä fram det 
som är av särskilt stort intresse. 

Glädjande är att konstatera det stora intresset 
inom klubbarna i huvudstaden. De senast hållna fö
redragen ha varit synnerligen talrikt besökta och 
efter föredragen ha livliga diskussioner utspunnit 
sig. Det råder ingen brist på diskussionsämnen; rå
kar ämnet för kvällens föredrag bliva slutdiskuterat, 
är det alltid någon som har en aktuell sak att fram
lägga och diskussionen är åter i full gång. 

I Radiotekniska Sällskapet talade civiling. Tord 
Bohlin om »Glimlampans. användning inom radio
t ekniken». Det intressanta med glimlampan är att 
en mycket liten ökning av spänningen över lampan 
medför en stor ökning av den genom h1.mpan flytan
de strömmen. Sälunda kan glimlampan användas som 
stabilisator för anodspänningen i en nätansluten ra
diomottagare. Lampan är då kopplad i serie med ett 
motstånd och anodspänningen uttages enbart över 
glimsträckan. Stiger nätspänningen, kommer även 
spänningen över glimsträckan att stiga men endast 
obetydligt, ty denna t~r mera ström och ökar därige
nom spänningsfallet i motståndet. Speciella rör med 
flera glimsträckor finnas för ändamålet i fråga. De 
enskilda glimsträckorna0...-----·--i ett dylikt rör måste -alltid 

i 

belastas med motstånd eller kondensatorer, eljest 
uppkommer lätt högfrekvent självsvängning i röret. 
På senaste tiden har man börjat använda glimrör 
av speciell konstruktion som indikerings· och styr
organ i radiomottagare, i senare fallet t. ex. för att 
»låsa» mottagaren mellan stationerna. 

I Stockholms Radioklubb ha hållits ej mindre än 
fem föredrag, alla av stort intresse. »GatkitnrÖ'ret» 
utgjorde ämnet för det första, som hölls av civiling. 
E. Arenander. Man hade förut trott att glas var det 
enda material som kunde upprätthålla ett vakuum, 
men koppar visade sig vara lika användbart. En upp· 
till sluten kopparcylinder hopsmältes med en glas
cylinder, som utgör botten i röret. Hopsmältningen 
sker i bläster under rotation. Kopparcylindern, som 
utgör anod i röret, överdrages slutligen med ett hölje 
av isolerande svart cellulosalack. Fördelarna med rö
ret äro stor jämnhet i fabrikationen, stor hlUlbar
het, frihet från mikrofonverkan samt små dimen
sioner. 

Härnäst talade civiling. H. Fredholm om »Den mo
derna superheterodynen». Denna har möjliggjorts ge
nom de nya rören. Så t. ex. tar variabelmyröret bort 
korsmoduleringen och möjliggör automatisk volym
kontroll. Ferrocartspolarna erbjuda mycket stora 
möjligheter vid superheterodynen. Reflexkopplingen 
har åter börjat användas, t. ex. i Orions super med de 
nya specialrören. På grund av den automatiska vo
lymkontrollen är visuell avstämning så gott som nöd
vändig. Denna kan åstadkommas på olika sätt: elek· 
tromagnetiskt, medelst glimlampa eller katodstråI
rör av specialtyp. I 

»M ode'rna universa~mottag(tre» var ämnet för ett 
föredrag av civiling. E. Arenander. Den första uni
versalmottagaren som konstruei'ades matades från 
en termoelektrisk apparat. Verkningsgraden hos den
na var endast 2 0/0, varför den ej kunde komma till 
praktiskt bruk. De första universalmottagarna i 
marknaden vor o så att säga kombinerade växel
och likströmsmottagare. Intressant är utvecklingen 
av de amerikanska universalmottagarna, vilka 
först hade spänningsfördubbling i likriktaren. 
Senare övergav man detta och lade.> likriktar
systemen i parallellkoppling, emedan en störspän-

Forts. il sid. 382 
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mottagare 

Luxor 123 DWL 
Universalmottagare med nya special rör 

D 
('1 ,i.ir si.irskilt hå problem ROIU uPPRtälJa 
i:i ig vid kOlll:itruktionen av universalmotta
gare. Det första är att få mottagaren 
ln'umfri och det andl'u a tt få slutröI'et att 

även vid 1_ga Hpänningar lämna tillräcklig effekt. 
'raek vare de nya, speciella universalrären ha dessa 
problem el kelt låtit sig lösa vid den i det fäljande 
heR!u'jYlla mottagarcn. 

I.nxor 1:::l{ DWL är den förlSta l:i\'eui:ika uni"ersal
mottagarell med specialröI'. Vi återgi\'a här nedan 
kopplings \ ~hemat för denna mottagare. De tre mot
tagarTÖl'CU!l samt likriktarröl'etl:i glödtrådar ligga i 
serie. Detp ' t orII, som iiI' mest ömtålig för störspän
ningal', lig 'er närmas't anodspänningens minuspol, 
ROIll än'll €I l r direkt ut på nätetR ena poL Hela mot
tagaren iiI' sedan i "äxelströmshänReende orientl'rad 
till denna pol av nätet. Jord anslutes da en hög
fl't~kn~nspa llsagckondensator till denna punkt. Ä\'en 
('haRRiet iiI' "ia en större Iwndellxator anxlutet hit. 

HögfTck, ensriir och detektor äro Tungsram Hr 
1018, högf ·ekYenspentoder. Dessa rör ha 10 volts 
glödspänni g och 0,18 amp. glödström. Soekeln är 
en 6-:stifts hexodsockel, i vilken metallisering och 
fånggaller ~å till ett särskilt stift. Styrgallrct är an
slutel till l'ÖretR topp på amcrikanskt vis_ Slutl'öret 

hetcr pr 4018 och har glödHtrömsdata 40 volt och 
0,18 amp. n-laximala auodförlustcn är 8 watt. Vid ~O 
"olts anod- och hjälpgallerspänning ger röret enligt 
uppgift 0,7 wattR distortionsfri utgångset'fekt och 
"id 180 volts anod- och hj-älpgallerspiinning :3,4 ,watt. 
Det indirekt uppvärmda likriktarröret (V 2018) har 
:W volts glödspänning vid 0,18 amp. och kan vid maxi
malt 250 volt lämna 60 mA likriktad ström_ 

Schemat uppvisar flera intrcRsanta detaljer. Spän
ningsomkopplaren har sex lägen för ['esp. 240, 225, 
210, 140, 127 och 110 yolt_ Vid de tre högre spiin
ningama ligga extra motstånd iune och rcdueera alla 
skärmgallerspi.inningar och iiven detektorns anod
spänning. Dessa. motständ kortslutas vid de tre lägl'€~ 

spänningsområdena. Därmed vinnes dels att detek
torn arbetar någorlunda likartat på. alla spänningar, 
dels att sluhöret vid li1ga spänningar arbetar med 
bästa möjliga effekt, utan att man behöver riskera 
överbelastning vid högre spänningar. 

Enligt uppgift fungerar mottagaren väl vid så lflg 
nätspänning som 90 volt, van'id den är kopplad för 
110 ,·olt. Tack 

=-v 
~--~O~·~~------~--------------______~ 

vare de speciella egenskapcrna hos 
rörens glödtrådar regleras glöd
strömmen automatiskt inom ett 
,:isst spänningsområde. Appara
ten tål c:a ;) proc. överspänning 
över de på spänningsomkoppla
ren utsatta värdena. En under
spänning på 15 proc. lmcrkar ej 
nämnvärt på ljudstyrkan. 

Dctektorn är drosselkopplad 
tm slutsteget, vilket är gjort för 
att hålla uppe anodspänningen, 
så att förstärkningen blir god. 
)Iotständet parallellt över dl'OR
seln har till npPKift att göra för-

Forts. A sId. 383 
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Dual Grammofonmotorer 
Precl.lon.utflrande. 

Flr in.pelnlng oell Iterglvnlng. 


Mod.40/ U 
liks t röm , o mko llpling. b a r för all a s p ii nnl llK'tr oc h om

.tiillbar fö r 33 e lle r 78 " n r\' , 

u t\'('cklnr 10.000 " mg vid 33 "a,,· 
) 1 5.000 » )t 78 » 

l\Iod.45/ U 
, ·Rx(-")s tröm. o nlko p!)Ung,sbar för n Ila . s pu nning ar och 

omHt ii llba r t ör 33 e lle r 78 , 'ur" , 
nh,...t-kla r 7.000 cnlK , 'id 33 var,' 

4,000 » » 18 ), 

Generalagenter 

A.-8. NICKELS & To D S EN 
STOCKHOLM C 

SJllvstartande. . 

359 

Amerikanska 

radiorör 

alla typer på lager 
Vanlig rörgaranti lämnas. 

ElektrodJnamlska hlgtalare 
av Amerikas förnämsta fa

brikat på lager 

RADIOKONsULTATION 
Kuns_passagen - aaTEBORa 

Tel. 325 52, 325 53 

Vi ha lyckats! 

Satorfabrikens vetenskapliga laboratorium och dess 

höga fabrikationsteknik ha bragt den moderna 

rörkonstruktionen på en ny toppunkt. Det bevisar 

den oerhörda prestationen hos de modernaste Sator

typerna, som inleda en ny utvecklingsperiod i 

mottagar-fabrikationen. 

Modernisera Eder mottagare 
Modernisera Eder rörförsålining. 

Å de platser, där vi ej tidigare Klipp ur kupongen och sänd in den 
äro representerade, antagas idag och N i få r del av vårt propa 

återförsäljare (inregistrerade). gandaerbjudande med stö rre för 
t jä nst fö r Eder I 

Generalrepresentant 
l A.-B. Trako, Regerlngs.atan 40.l Avd. RA - StockholmA.-B. TRAKO 
~ NAMN :... . 

Avd. Ra. - Tel.: 203582, 20403. 
lADR., .......... ... .......... .. .. 


Regerlngsgalan 40, Slockholm 
~ POP. ItADIO I II. 
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P. il. T,;eI,ev16io1A4
Ingenjör Eric Andersen fortsätter här den i augusti· 
numret påbörjade konstrnktionsbesl<rivnillgen över 
en televisionsmottagare för 30 bildlinjer och 12,5 bil· 
der per selrund. TillverkningskostnadenIa behöva e,i 
bli !:il!. stora; som ljusrelä kan man t. ex. använda 
en "aRlig tvåkronors glimlampa. Både enklare och 
mera fullkomnade anordningar för synkroniseringen 
beskrivas här nedan. 

T l'ots att televisionsmottagningen på de 
vanliga rundradiovåglängderna ej kan gi
va så fullkomliga bilder tro vi, att många 
skola ha stort nöje av att bygga den här 

beskrivna televisionsmottagaren. Det hela kan göras 
mycket primitivt och det kan ändå fungera. En sådan 
detalj som nipkoW'sldvan måste lUan naturligtvis ned
Higga en viss omsorg på vid tillvcrlmingen, 

Beträffande stationer Rom sii.ll(la television hänvi
sas till en förteclming i juninumret, där även sänd
ningstiderna äro angivna, Orienterande artiklar med 
beskrivningar över de nu anvH.llda televisionssyste
men voro införda i juni- och julinumren. 

Red. 

Ljusreläer för nipkowslc-ivan. 

Föl' enkla televisionsexpel'iment kan man använda 
en vanlig glimlampa med elektrodsystem i form aven 
dubbelspiral. En sådan lampa kan köpas för ett par 
honor i val'je välsorterad installationsaffär, men för 
att den skall bli lämplig som ljusrelä i en televisionR
mottagare måste den prepareras på följande sätt; 
Först lossas sockeln försiktigt från glaskolven genom 
att den neddoppas i varmt vatten, och därefter av
lägsnas det inbyggda motståndet. Sedan fastlödas 

d 


~ 

vid tilledningarna till elektroderna ett par isolerade 
litztrfldar, som förbindas med benen på den nya soc
keln, vilken kan utgöras aven vanlig radiorörsoclwl 
av bakelit. Denna fästes på glaskolven med schellack, 
som lösts i sprit. 

P~l glasballongen fastklistras därefter ett stanniol
papper på så sätt att den blanka sidan kommer inåt, 
och ur detta papper, som skall täcka hela glasbal
longen, utskäres ett rektangulärt fönster med något 
större format än bilderna (t. ex. 35X45 mm). Sedan 
glaset omsorgsfullt rengjorts med denaturerad sprit 
anbringas över fönstret ett tunt siU:espapper, som 
har till uppgift att fördela ljuset likformigt, 

. lUan kan även an
vända cn lampa 
med bokstavselek
trod, men därvid 
bör tillses att man 
erhåller en symme
trisk bokstav, t. ex. 
O eller H. Hur en 
sådan lampa är kon
struerad framgår a v 
Eig. 1, som visar 
Blcktroclsystemet 

Fig. 1. '1'. v, GHmlarn
fia m ed bol,'stavselek
tl-od, använd som li,ts
relii i televisions'mottcl
llal'e. a katod, b anod, 
e speqel, Il mattglas

skiva_ 

Fiq. 2. T. h. IAnsIw" 
sett, som anv'l'inqas 
tä tt tl'amtör n ipkoUJ
skivan. Bna,cn betrak
ta.s qenorn f"alt en v, 
e törstorinq8lins, d 

kondensorlins, 

a 
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Pig. 8. Utgångs koppling m ed anor dnin.q för utPig. 9. Samma anordning som i fi,g. 8 men med 
tagande av gUmlcvmpans förspänning 
strömsnät. el = e2 = 2 mfd, el = 

= 5.000 ohm. 

Pig. 3. T . v. Specialg/.imlampa med 
vt1~atod, avsedd för t eUJv'i.si onsmotta
gare. Katoden bö'r ha högglanspolerad 

yta. 

sett dels framifran, dels fran si
dan. a är katoden, vilken har for
men aven bokstav, och b den stav
formiga anoden. c är en spegel, 
som återkastar ljuset från syste· 
mets baksida, och d en tunn, mat

terad glasskiva, motsvarande silkespapperet i före
gående fall. 

För att få ljuset likformigt fördelat över hela bild
ytan kan man också använda en kondensorlins - en 
plankonvex: lins, vilken placeras i omedelbar närhet 
av nipko 'skivan med den plana ytan mot glimlam
pan och pl\ ett avstånd från denna lika med linsens 
brännvidd. Fig. 2 visar hur kondensorlinsen monte
ras i förhtlllande till den bikonvexa lins, som använ
des för fö storing av bilderna. Linskasetten, som pil. 
insidan m tilas svart, tillverkas av plåt eller trä en
ligt figuren. 

De bäs ta resultaten uppnås naturligtvis med en 
specialtillverkad la mpa med ytkatod (fig. 3). En så
dan' lampa kan belastas med ända till 5 mA per cm2 

or:h kostar i handeln RO a 40 kronor. Kolven är fylld 

frtln lik transformator i stället för drosse!. Vid J) inläg
4 mfd, M ges ett extra batteri, om nätspänn'ingen endast 

är 11O eller 120 volt. 

med en blandning av neon- och heliumgas med en 
obetydlig tillsats av kvicksilverånga, vilket ger ett 
rödaktigt eller orangefärgat ljus. Vid köp av ytka
todlampor bör man se till, att man erhåller en mo
dern typ med högglanspolerad katod och att glim
ljuset även vid en belastning av 0,3 mA/ cm2 täcker 
katodblecket fullt likformigt. Sådana lampor tillver
lms av Deutsche Glimmlampen-Gesellschaft, Leipzig 
C. 1, Rectron G. m. b. H. Berlin W. 35 och Baird 
Television Ltd., London WC. 2. 

Figurerna 4 t. o. m. 9 visa några olika utgångs
kopplingar för glimljusreläer. Principiellt kan ljus
reläet nämligen anslutas galvaniskt, kapacitivt eller 
induktivt till förstärkarens slutrör. I fig. 4 är det 
seriekopplat med anodspänningsl~ällan, vilken utgö
res av ett batteri eller ett nätaggregat. Användes en 
glimlampa med ett spänningsfall på 200 volt, erford
ras för denna koppling en anodspänning på minst 
350 volt. Däremot behövs intet särskilt skyddsrnot
stånd, emedan slutröret tjänstgör som strömbegrän
sare. Anodspänningen skall vara så stor att lampan 
just tänder, varefter glimljuset kan moduleras med 
impulserna, som :inkomma över antennen. 

I f:ig. 5 är glimlampan parallellkopplad med för
stärkarröret. Genom motståndet M, som är gemen
samt för båda kretsarna, uppnås att strömmen ge-

F 'ig. 4. D eJI enTclaste 
koppUngen av gUm
lampan, som här är df,.. 
"ekt 'i,nUi.nT.;a,1 i slutTö-

F i g. 5. Koppling med Fig. 6. Här är anodmotsttlnd~t erF'ig. 7. Utgångskoppling m ed 

»sidställd» glimlampa. Pt1 satt av drosseln Dr. M är ett strömt1'ansformator, på vars sekun

gnmd av a,nodmotstt1nbegränsn'ingsmotst(J.nd för glimlamdäl'sida glimlampan är inkolip

det il1 överföras impul- pan, e en passagekondensator för lad. M strömbegrän.min{J.mwt


1'ets ano,Zkrets. serna till gli!ll~lampan. si gnalströmmen. stdndet, e pas8agekondensato'rn. 


http:a,nodmotstt1n�begr�nsn'ingsmotst(J.nd
http:teUJv'i.si
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Fig. 10. Enkel 1I,tg{lngskopp
Ung med synlcroniseringsan
ordning, avsedd för kommer
siella, nätanslutna radiomot

tagare. 

Fig. 11. Handmanövrerad 
Synkl'oniseringsanordning, 

besUlende aven bromsrem, 
li.lJuande över en trissa på 

motoraxeln. 

nom lampan varierar i takt med spänningsvariatio
tionerna i anodkretsen. Kopplingen är så tillvida 
fördelaktig, som slutröret och glimlampan i allmän
het fordra samma spänning. 

I fig. 6 är glimlampan kopplad till slutröret över 
en utgångsdrossel. Motståndet M skall ha ungefär 
samma motstånd som lampan, således 10,000--30,000 
ohm. 

I fig. 7 äro de båda strömkretsarna skilda åt, så 
att bildimpulserna tillföras lampan över en trans
formator ,T. Förspänningen till lampan uttages lik
som i förra fallet från mottagarens anodbatteri eller 
nätaggregat, och för inställningen av densamma an
vändes ett reglerbart motstånd M, vilket är kopplat i 
serie med lampan. Anodbatteriet skall ha minst 200 
volts spänning. Om man har tillgång till 110 eller 
150 volt likström kan man seriekoppla aggregatet med 
ett batteri på 100 resp. 60 volt. 

Om förspänningen till glimlampan uttages från 
belysningsnätet måste strömmen silas, så att lao: 
melltonsspänningen ej förorsakar distortion av bil
den. En lämplig förspänningsapparat visas i fig. 8, 
där M är en spänningsdelare på 5.000 ohm, t. ex. 
av asbestträd, och Ca en blockkondensator på 4 mfd. 
Drosseln Dr2 skall ha en induktans av c:a 30 henry 

Fig. 12. Bildens utseende' da 
synkroniseringen kommit »ur 

fas». 

Ffg. 13. Synkroniser'ingsoscilla
tOl' för automati.s lc synlcronise
ring av television.smottta,garen. 
Fördelen metl denna anordning 
är a.tt synl(,roni.~eringen bibehål

les även under fading. 

:.:~ .. 
vid en belastningfl;v 15----'::;20 mA. Drt, Ct och C2 äro 
obehövliga, om mottagaren redan är försedd med 
dessa delar el1er med utgångstransformatoI'. För
spänningen pil lampan ökas såsom nämnts till en så
dan gränsspänning, att lampan just tänder. 

Fig. 9 visar samma koppling med transformator, 
också under förutsättning att mottagaren ej har ut
gångsfilter. Kondensatorerna Ct och C2 ha en lm
pacitet av 2---4 mfd. . 

I fig. 10 visas slutligen en utgängskoppling, som 
förf. använt vid experiment med en ytkatodlampa av 
Loewes fabrikat. Såsom framgår av figuren är det 
foniska hjulet FH parallellkopplat med utgiingstrans
formatorns primärlindning. Denna transformator 
har ett omsättningstal på 1: 1 och HU en belastning 
av 50 mA. Genom dess sekundärlindning erhåller 
glimlampan en förspänning på 200 volt från ett anod
spänningsaggregat, anslutet till de båda kontakter
na (+) och (-). M är på 10.000 ohm (20 mA be
lastning), Ct på 0,5 mfd och C2 på 1 mfd. 

Synkroniseringsanordningar. 

I fig. 11 visas en synnerligen enkel synl,roniserings
anordning, som manövreras för hand. Den utgöres 
aven ställskruv a och en hävstång b, på vilken är 
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FiU. 14. Enkcl synkl'onisCringsanordni'ng, bcstående av ett 
»kuUghjl,l» och en äektromaunet. Käl"nan hos den senare är 

sa.mrnansatt av mjulca järnbleck. 

fastsa tt elL rem c, som är lagd om en trissa på motor
axeln. Genom att försiktigt vrida på ställskruven kan 
man bromsa motorn, vilken måste rotera något hasti
gare än 7 ;0 varv/ min. då den ej inbromsas. Så snart 
det synkl'l)Da varvtalet nåtts ordnas de svarta och 
vita strimmorna till en bild, som vid absolut syn
la'onism s lår fullkomligt stilla i bild fönstret. Det kan 
emellertid h~inda att bilden får det utseende fig. 12 
visar, och det beror på att mottagarskivan är fasför
skjuten i förMllande till sändarskivan. För att få de 
båda sldvClrna i fas ökar eller minskar man något 
motorns v rvtal under några sekunder. 

Denna lynl,roniseringsmetod lämnar naturligtvis 
åtskilligt övrigt att önska och bör därför endast 
komma ifr ga vid experiment. Bäst är att redhn från 
början gå in för YJ;Utornatis1c synkronise,-ing och regle
'ra skivan hastighet med tillhjälp aven synkron
motor, som matas med de synkroniseringsimpulser, 

· villm på ändarsidan överlagras på bildströmmen. 
De alstra,' genom att ljusstrålen, som sveper över 
föremålet, avl>liindas ett ögonl>lick ·för yarje bildlinje, 

· varvid er ~ålles en växelström med frekvensen 
,:30X12,5=:H5 p/s, förutsatt att l>ilden är samman
'satt av 30 linjer och att niplw\vsldvan roterar med 
'en hastighet av 12,5 varv i sekunden. 

På mottfl garsidan ledes bildströmmen dels till glim
· lampan, d(!ls till synkronmotorns stator, som består 
·il" ett par elektromagneter. I magneternas fält rote
· ·rar ett på J lOtoraxeln anbragt kugghjul ay mjukt järn 
· :med .likamån-ga .kuggar som det finns hål i nipkow-
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skivan. När en synkroniseringsimpuls tillföres sta
torlindningen, påskyndas kugghjulet och därmed 
även skivan för det fall att hastigheten är något för 
liten och sålunda de två kuggar, som närma sig 
elektromagneterna, ännu ej hunnit fram. Är hastig
heten däremot för stor, sa att kuggarna just passerat 
magneterna, när impulsen kommer, bromsas i stället 
hjulet. På så sätt kommer mottagarskivan att exakt 
följa sändarskivan. En sådan enkel synkronmotor 
kallas joniskt hjul eller tonhjul. 

Om skivans hastighet avviker allt för mycket från 
det synkrona varvtalet, förmår det foniska hjulet ej 
längre tjänstgöra som hastighetsregulator utan ski
van faller ur fas. Det är således nödvändigt att från 
början reglera in varvtalet mycket noggrant, vilket 
sker med tillhjälp av huvudmotorns reostat. Dess
utom kan det vara lämpligt att förstärka synkroni
seringsimpulserna i ett särskilt steg, varigenom det 
blir åtminstone teoretiskt möjligt att driva nipkow
skivan enbart med det foniska hjulet. Detta medför 
emellertid den stora nackdelen, att mottagaren fal
ler ur fas, så snart signalerna försvagas genom 
fading. 

En bättre metod är att använda en separat oscil
lator, som alstrar en tonfrekvent växelström på exakt 
375 p/ s. Detta system har tidigare använts av Mihaly, 
och kopplingsschemat för en dylik tonfrekvensgenera
tor återfinnes i fig. 13, där V1 är oscillatorröret och 
V2 ett detektorr-ör, som arbetar med en negativ gal- · 
lerförspänning på 40--60 volt, Spolen är lindad på 
»luft» och sammansatt av fem eller sex skivor, såsom 
fotografiet i juniumret, sid. 176/ 177, visar. Här sy
nes spolen längst till vänster å den mellersta figuren. 

Forts. A sid. 38J 

Fig. 15. nnan synkrolliscring8a-noran'ing med d·ia.1Ilet,·alt 
motsatta m auneter. Cl och e! tör8kjlltbarn rna·unetkäNwr, 

bl och b. synkron-iscrinU88pola,I·. 
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I

föregående nummer beskre

vo vi en ny typ a v störnings
fri antenn, vid vilken sig
nalspänningen nedtransfor

merades i själva antennen och åter upp
transformerades vid mottagaren, detta 
medelst ett par oavstämda högfrekvens
transformatorer. Ledningen mellan trans
formatorerna kalla vi som brukligt är 
inom sändartekniken feeder (uttalas »fi
der», med tonvilden på i), på svenska 
matarledning. Hela antennen kunna vi 

sålunda kalla feederanterm för att få ett namn på 
densamma. 

Anpas8nin,q. 

Det hela är en fråga om anpassnin,q mellan anten
nen och mottagaren. Inom radiotekniken är anpass
ningen en mycket viktig sak Utan anpassning fås 
dålig verkningsgrad. En lågohmig högtalare kan ej 
inkopplas direl,t i anodkretsen till slutröret, ty detta 
är högohmigt. En transformator är nödvändig mel
lan slutl'öret och högtalaren och denna transforma
tor skall ha en högohmig lindning, inkopplad i slut-
rörets anodkrets, och en lågohmig lindning, ansluten 
till högtalarens lågohmiga talströmspole. 

Det kan nästan betecknas som ett förbiseende att 
den vanliga antennen med skärmad nedledning ej 
från början utförts såsom feederantenn. 

I fråga om den vanliga skärmade antennen ligger 
saken så till att antennen är högohmig, under det 
den skärmade nedledningen däremot på grund av 
sin konstruktion måste betraktas som lagohmig. Mot
tagaren åter igen kan vara antingen hög- eller låg
ohmig, dock är den i vanliga fall mera högohmig än 
skärmkabeln. Av detta framgår att en transforma
tor bör finnas mellan antennen och den skärmade 
nedledningen samt en annan transformator mellan 

~g.ca. ~k4. drda. 'öe dfU4 
~~t:ia. (I,~, .so.u.. 
vi &e.swo. i PJeeg4ewJe ~~ee 

den senare och mottagaren. Resultatet blir en feeder
antenn. 

En dylik antenn i det i fig. 1 angivna utförandet 
medför den fördelen att feedern (ledningen a-b) ej 
nödvändigtvis behöver skärmas. Den ikan nämligen 
ej taga upp störningar utifrån, beroende på att de 
två trådarna tillsammans med de två lågohmiga 
lindningarna bilda en siluten strömkrets och att en 
i feedern inducerad ström går åt samma håll i de 
två trådarna och sålunda neutraliseras. En ström 
som skall komma igenom feedern måste ju gå åt skilda 
häll i de två trådarna. 

Några praktiska data. 

Som vi redan i föregående artikel framhöllo är 
transformatorn vid mottagaren ej nödvändig, blott 
man har möjlighet att koppla den lågohmiga spolen 
i änden av feedern induktivt till första stämspolen. 
Feederspolen skall härvid ha relativt få varv. Vid 
mottagare med enrattsavstämning måste trimkon
densatorn tillhörande första kretsen justeras på nytt 
efter ändringen_ 

I fig. 2 angivas dimensioner för antenntransfor
matorn. Denna lindas på ett spolrör, ungefär 80 
mm långt och 50 mm i diameter. Den högohmiga 
lindningen utgöres av 65 varv av omkring 0,6 mm 

Fig. 1. Schcmati.~k bild av fceaerantenncn. a-b ä,· teedern, 
-inkopplad mellan tran8tormatorcmas bilda ldgohmiga lind

ningar. Via c och danslules 'mottagm·en. 
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isolerad J:oppartråd. Mitt på denna lägges ett par 
lager isolationspapper eller isolationsduk och utan
på denna. den lågohmiga lindningen, bestående av 
S varv grov isolerad tråd, c:a 1 mm. 

F 'ig. 2. K I)'lstruktionsritning tiU en av trans!orma,to1·e1·na. 
Dimensionerna behöva ej va?'a exakt de i ritningen angivna. 

Transf matorn skall inbyggas i enskärmburk 
med 90 å 100 mm diameter och omkring 120 mm 
höjd. Det1a framgår närmare av fig. 3. Skärmburken 
kan utgöras aven liten mjölkflasIm av aluminium, 
som vändes upp och ned. Sedan ledningarna dragits 
ut fyller man igen i botten med asfaltlack. Ett åsk
skydd är anbragt nedtill vid kanten av skärmbur
ken, men detta är ej nödvändigt. 

Kopplingen är följande. Från antennen (A) gå vi 
in till övre änden av den högohmiga spolen. Den 
nedre änden av samma spole är ansluten till skärm
burken oc.b. jord. Till den lågohmiga spolen anslutes 
en vanlig tvinnad tvåledare (HVG), vilken drages 
ända ned till mottagaren. Bäst är naturligtvis att 
välja en Bådan ledning som är avsedd att motstå 
väder och vind. 

Antenntl'ansformatorn bör vara skärmad även i 
botten. N 19ra blad stanniol kan inläggas för detta 
ändamål lllligt den streckade linjen i fig. 1; bäst är 
att sätta i n en metallbotten med hål för ledningarna. 
I båda fallen skall botten jordas. 

Om en transformator erfordras vid mottagaren 
kan denna utföras på samma sätt. Dock behöver 
den natur. .igtvis ej göras vattentät som antenntrans
formatorn, men den måste vara skärmad. Den låg
ohmiga Ii ndningen anslutes till feedern, den hög
ohmiga till mottagaren. Bästa kopplingssättet till 
·mottagar n utprovas. Den icke jordade ledningen 
måste skär-mas fram till mottagarens antennkontakt. 
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Beträffande själva antennen måste denna sflsom 
vi redan Uidigare artiklar påpekat anbringas så högt 
och fritt som möjligt. Vignettbilden visar antenn
transformatorn :anbragt i toppen aven flaggstång. 
Denna transformator måste gå antennen till mötes 
så långt från huset som möjligt. Endast feedern får 
komma i närheten av taket eller husväggen. 

De här ovan beskrivna transformatorerna fungera 
bäst på det lägre våglängdsområdet . och äro ej 
omkopplingsbara för det högre. 

Vi bedja alla som göra försök med denna nya an
tenntyp att meddela oss resultatet av sina försök. 
Detta är enda sättet att få en uppfattning om an
tennens allmänna användbarhet. Resultaten komma 
att sammanfattas och en redogörelse att lämnas i 
Populär Radio. 

En sak man måste iakttaga vid försök med en dy
lik antenn och även vanliga antenner med skärmad 

A 

Fig. 3. Antenntrans!ormatorn i genomskärning. D enna trans
formator måste vara vatt entätt inkapslad. 

nedledning är att mottagaren blir ' väl avskild från 
nätet genom högfrekvensdrosslar i nätledningen. 
Mottagaren bör helst vara helt skärmad, men huvud
saken är att högfrekvensdelen till och med detek
torn är väl skärmad, så att ej spolar och ledningar 
kunna ta upp störningar från ledningsnätet i huset. 

En feeder kan även utföras på det sätt som an
gavs i augustinumret av Populär Radio (»SWrnings
fri kortvågsantenn» ), men kan då ej läggas utmed 
väggarna vid huset. 
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1--. 
Genom användning av s. k. trappom· 

lwpplare i stället föt" den vanliga ström. 

brytaren kan man sätta i gäng och · 

stänga av mottagaren från två. skilda 

platser i huset, fullt oberoende av 

varandra. 

Till vänster ses anordningen vid själva 
mottagaren, till höger fjärrkontrollen. 

A
tt själv tillverka en anordning för full
ständig fjärrkontroll aven rundradiomot
tagare är nog ej så lätt. Detta problem 
är för övrigt knappast ännu ~illfredsstäl

lande löst. Emellertid har man kommit ganska långt 

platser i huset eller våningen oberoende av varandra. 
Detta kan ernås medelst s. k. trappomkopplare, me· 
deIst vilka man brukar tända ljuset, då man kom
mer ut från sin bosta.d en trappa upp och släcka det, 
då man nått nedre botten. (Ej detsamma som tid
strömbrytare.) Anordningen måste då det gäller nät· 
mottagare uppsättas aven installatör. 

ifråga om fjärrkontroll av mottagaren, så snart man 
kan sätta i gång och stänga av densamma från olika 

FrAIJ 
mollllgnr~1J 

S)'nkro.tleerlng,""nT
11 ter 

I 
ngland arbetar man för högtryck med tele

visionen. Redan finnas ett stort antal amatö
rer, vilka utrustade med televisionsmottagare 
regelbundet ta in B. B. C:s utsändningar. De 

enklare mottagarna ha nipkowskiva och glimlampa, 
de mera exklusiva spegeltrumma och kerrcell. Den 
senaste och därför mest fullkomnade av dessa tele
visionsmottagal'e visas i vidstående bild. Den princi
piella konstruktionen har beskrivits i vår artikelserie 
om televisionsmottagare. 

Bilden erhålles på en mattglasskiva av storleken 
10X28 cm, vilken är försedd med bälg och sålunda 
inställbar liksom objektivet på en kamera. På grund 
av bildytans storlek kan bilden iakttagas samtidigt 
av ett flertal personer. Man kan även erhålla appa· 

- raten i ett annat utförande med en lins i stället för 
mattglasskivan samt en skärm att projiciera bUden 
på. Härvid blir bilden ej mindre än 60 cm hög. 

Glödlampan, vilken tjänar som ljuskälla, är på 
100 watt. 
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fabrikat kan användas i ett visst fall, angives detta 
i kOllstruktionsbeskrivningen. Föl' övrigt stå vi all

I 
tid till tjänst med upplysningar angående viss upp

nom ~~atörkretsar har. »8uper 3~» blivit före· given radiodetaljs användbarhet i viss konstruktion. 
mål :for mycket stort mtresse, VIlket framgår I detta sammanhang bör påpekas, att de i »8uper 
av det stora antal förfrågningar vi fått motta 34» använda spolrören ej äro av standardmått. Dia
ga angående denna konstruldion. Tyvärr ha vi metern 33 mm kan visserligen erhållas på beställ 


ej vadt i ~.tånd att publicera det fulJständiga kopp- ning, men 35 mm spolrör kunna även användas och 

lingsschemat förrän i detta nummer, och här kom denna dimension finns färdig. 8polrören med 35 mm 

mer det llll,åtföljt aven monteringsplan och kopp yttel'diameter lindas med samma varvtal som förut 

lingsritninrr för mottagaren i dess 

helhet. K O'pplingsschemat för låg

frekvensdelen återfinnes i föregå

ende nu·mmer; skulle dessa bilda 

schema h ]>sättas, måste de göras 

i betydligt mindre skala och s]mlle 

därigenom förlora i tydlighet. 


Ett ~pcc i.ellt problem för våra i 

landsorten bosatta läsare utgör an

skaffandet av lämpliga delar till 

mottagarkonstruktionerna. Proble

met i fråga kan emellertid lösas på 

så sätt att vederbörande med led

ning av anllonserna i Populär Ra· 

dio införskaffar kataloger fr[m 

resp. firmoJ·. Ett nämnande av tid

skriftens :.Iumn garanterar ett 

snabbt expedierande. Om dessutom 

lwnstruktio'oens namn och det num

mer, i vilkd den varit beskrivcn, 

uppgives vid rekvisitionen, tillika 


Ca = 20 cm.. Fig. 1. I1.opplil1088chcma till högt,.ekven,~-med den re ,virerade delens beteck 
O, = 450 cm. Cs = 2 mtd.

ning i sch mat, ha firmorna lät C! = 450 cm. C1 = 0.1 mld. ClI 0,05 mld Cl,1 200 cm.. C19 == 
tare att utvälja passandc materiel. CB = 450 cm. Cs = 100 cm. Cl! = 15 cm. C'6 200 om.. C!O = 

C4 0,1 mld. C9 = 0,5 mtd. ClS 0,1 mld. C17 5.000 cm, Ctt = 
Är det så ltt endast ett speciellt O. = 0,1 mld. CIO = 0,5 mld. 014 = 0,1 mld. CIS 1 mld. R, = 

och meli 

0,002 m 
1 mld. 
0,02 mI 

100 ohm 
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transformatorerna gå i regel mycket bra att anangivits; vi komma viu redogörelsen för mottagarens 
trimning att giva anvisningar beträffande eventuella vända. 

efterjusteringar av spolarna. H ögtrekvensdelen i »Sllpe1" 34»'. 
Vi ha mottagit en del förfrågningar ullgflende möj Både högfrekvensröret VI och mellanfrcl{vellsröl'et 

ligheten att använda äldre typer av mellanfrekvens Vs måste vara av typen med variabel branthet, Sil
transformatorer till »Super 34». Svaret härpå blir ledes antingen vanliga variabelmyrör av sl;:ärmgal
att dessa fQrst och främst måste kunna avstämnias lertypen eller variabelmypentoder. De senare äro att 
till 110 kej s oeh därjämte böra de ha reglerbar kopp föredraga. De båda signalfrekvensluetsarna LI CI 
ling mellan spolarna. I annat fall får man ändra på resp. L2 C2, äro båda försedda med seriekondensat0
tonkorrektionsfiltret. De moderna mellanfrel,vens- rer (C4 resp. C7) och dessa kondensatorer slwla vara 

lika stora. och induktionsfria. För 
övrigt böra alla lwndensatorerna 
i mottagarens högfrekvens- och 
mellanfrekvensdel vara induktions
fria, ty vanliga kondensatorer lmn
na äventyra stabiliteten. 

Antennen är ansluten till första 
stämkretsens gaJlerända genom en 
liten kondensator Ca på c:a 20 cm. 
Genom att kondensatorn är så li
ten blir selektiviteten större och 
bor man helt nära en kraftig lo
kalsändare kan mun med fördel 
göra Ca ännu mindre; härvid 

måste trimkondensatorn på el 
ökas i motsvarande grad. 

Gallerspänningen på rören VI 
och Vs erhålles från dioddeteldorn, 
i fråga om VI genom motståndet 
R12. Skärmgallerspänning till båda 
rören uttages från en gemensam 

nfrek·vellsdelen sa.mt defekforni ~Supcr 84'. R/o = 10.000 ohm. R/s 1 megohm. spänningsdelare R2-Rs_ Anord
R11 = 100 ohm. R/T 2 m egohm. 

Z. R. 20.000 oh1ll . Rs 130 ohm. R,! = 5.000 ohm. R/B 20.000 ohm. ningen vid rörens katoder skola vi= 
Rl 80.000 ohm. RT 130 ohrn. R/! = 1 megohm. R/9 2.000 ohm. återkomma till längre ned.
R4 1.000 ohm. Rs 40.000 ohm.. Ru = b,5 m cgohm R!o 0,5 mcgohm 
Rå = 0,25 mcgolun R9 25.000 ohm. RI. = 1.000 ohm. Ra3 5.00a ohm. Kretsen L2 C2 är egentligen en 
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vanlig »apstämd anodkrets» till högfrekvensröret Vl, , "färdiga dylika, varvid måste tillses dels att spolarna 
ehuru anoden går in på ett uttag på spolen (»auto
transformator»). Det senare gör att ett skärmgal
lerrör (vuriabelmy-) lw.n användas på denna plats 
utan att dämpa kretsen allt för mycket. Uttaget om
kopplas vid övergång mellan de två våglängdsområ
dena, så ::ttt samma upptransformering . erhålles på 
båda omriidena. 

Gallerkondensatorn Os och motståndet R5 äro nöd
viindiga, 4 ~medan spolen har full anodspänning. Os 
bör vara glimmeri80lerad och måste vara absolut fel
fri. Om di!nna kondensator läcker,- får hexoden 'fel
aktig arbt~tsspänning. (Samma sak gäller om gal
lerkondemmtoI'll vid motståndskopplade lågfrekvens
förstärkar e.) Katodmotståndet R6 ger l:a gallret hos 
hexoden -n negativ spänning av c:a 1,5 volt. 2 :a 
gallret tj ~lnstgör som skärmgaller och får sin spän
ning från spänningsdelaren Rs-R9. 3:e gallret får 
en positiv spänning genom seriemotståndet RlO och 
4:e gallret en negativ spänning av c:a 3 volt genom 
katodmotstånden R6 + R7, via spolen L3. 

Oscillat(;r1~ och mellanfrelcvensförstärlcaren. 

L3 03 är oscillatorkretsen. Oscillatorspolen L3, som 
beskrevs i föregående nummer, är dimensionerad för 
en normal gangkondensator, sålunda ej en sådan 
med specialskurna oscillatorskivor. En vanlig 3
gangkondensator för raka mottagare kan sålunda an
vändas i ~Super 34», blott kondensatorn är nog
grant trimmad. Det finns nu fabrill:er (se under »Ra
dioindustriens nyheter» i detta nummer), som b.taga 
sig att matcha gangkondensatorer åt amatörerna 
med en garanterad tolerans av ± 0,1 micro-mfd. 
Detta _är ju en synnerligen liten tolerans, d. v. s. 
felet hos konjensatorn blir mycket litet och man 
kan uppnå mycket gott resultat med mottagaren. 

Hexodens verkningssätt är förut omtalat i Po
pulär Rad jo'. I oscillatorkretsen äro inlagda ett par 
extu kondensatorer (»padding-kondensatorer»), i 
schemat betecknade med Cz och Oy. Av dessa är Oy 
kortsluten vid mottagning inom det lägre vågländs
området. Dessa kondensatorer reducera avstäm
ningskapadteten i oscillatorkretsen, ty denna är all
tid avstäm!} till en högre frekvens (lägre våglängd) 
än signalfrekvenskretsarna Ll 01 och L2 02. Oscil
latorkretse:ns spole är ju även mindre än spolarna 
Ll och L2. 

På lång 1't g erfordras ytterligare en kondensator i 
oscillatorh etsen nä mligen ex, och denna injusteras 
en gång fÖ l~ alla. 

Den som ej själv vill tillverka spolarna kan l,öpa 

äro inbördes matchade med en tolerans av högst 
± 0,5 Ofo, gärna mindre, dels att de äro avsedda för 
en mellanfrekvens av 110 kc/ s. Spolar utan' uppgiven 
tolerans kunna ej användas. Både spolar och mellan
frekvenstransformatorer måste vara skärmade. 

I hexodens anodluets ligger primären till första 
mellanfrehenstransformatorn (MFl i monteringspla
nen). Dennas sekundär är över en liten kondensator 
012 med endast ett tiotal centimeters kapacitet kopp
lad till primären på andra mellanfrekvenstransfor
matorn (MF2). DeJlllaS sekundär går in på gallret till 
mellanfrekvensröret V3. I dettas anodkrets ligger 
primären till tredje mellanfrekvenstransformatorn 
(MF3), vars sekundär går in på diodsystemet hos rö
ret Vi. 

Den autornatislca fadinglcontrollen. 

Det är ånvändandet av dioddetektor och variabel
myrör som möjliggör den automatiska fadingutjäm
ningen vid »Super 34». Betrakta vi schemat uppkom
mer över motståndet R14 genom likriktningen dels en 
lågfrel,vent växelspänning, sOm via gallerkondensa
torn 017 och motståndet R17 matas in på triodsyste
mets galler, dels en lil_spänning, som gör att mot
ståndets R14 från lmtoden vända ände får en nega
tiv potential i förMIlande till katoden. Den lilla po
sitiva spänning, som katoden hos V4 har genom spän
ningsfallet i R15, kunna vi här bortse från; för öv
rigt äro även katoderna hos variabelmyrören något 
positiva på grund av motstånden Rl och Rll i resp. 
katodledningar. 

Denna likriktade spänning över R14 är till sin stor
lek beroende av den inkommande signalens styrka; 
en starkare signal ger större spänning över RH, 
d. V. s. större negativ spänning åt dess från katoden 
vända ände, en svagare signal mindre spänning. Den 
negativa änden av R14 _är nu över ett filter R13
014 och för rörets V 1 vidlwmmande änn).l ett filter 
R1Z- 04 ansluten till de båda variabelmyrörens styr
galler. Vi inse lätt att en starkare signal härigenom 
kom,mer att göra dessa två rörs styrgaller mera ne
gativa, varvid förstärkningsgraden blir mindre; blir 
signalen på grund av fading svagare, bliva styrgall
ren mindre negativa, förstärkningsgraden stiger och 
ljudstyrkan bibeMlles på ungefär samma nivå trots 
fadingen. 

Filtret R13-014 avser att hindra den lågfrekventa 
växelspänningen över R14 att överföras till variabel
myrörens styrgaller. Motståndet R12 bildar tillsam
mans med kondensatorn 04 ett högfrekvensfilter, som 
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Pig. 2. Monteringsplan och l.:oppUngs1·Uning till 

kon,densator- och spolgtativet. Ov er vdglätngdsom

kopplaren de nurm·erade hdlen tör tilledrvingarna 


till spolama,. 


förhindrar ii.termatning av högfrekvens längs 
den långa ledningen mellan R12 och R13 till 
kretsen Ll 01, vilket skulle kunna medföra 
instabili tet. 

För att möjliggöra en reglering av den 
från dioden till förstärkarsystemet hos V4 
uttagna lågfrekventa växelspänningen har 
RH utbildats till en potentiometer. Den eljest 
brukliga kondensatorn över RH ersättes av 
de båda kondensatorerna 015 och 016 i serie. 
Föreningspunkten mellan dessa är ansluten 
till potentiometerarmen. 

Motståndet R16 bildar tillsammans med 
kapaciteten galler - katod hos röret ett 
filter för mellanfrekvensen, vilket hindrar 
de mellanfrekventa svängningarna att komma in på 
förstärkarsystemet. 

Tonkorrektionssteget. 

I förstärkarsystemets anodkrets ligger tonkorrek
tionsfiltret, bestö.ende av spolen L', kondensatorn 
019 och motståndet Rl0. Dessa bilda en svängnings
krets eller resonanskrets, avstämd till c:a 7.000 p/s. 
Endast de frekvenser, som närma sig detta period
tal, bliva nämnvärt förstärkta; de låga och medel
höga frekenserna förstärkas i mycket ringa grad. På 
grund av de skarpt stämda kretsarna i högfrekvens
och mellanfrekvensförstärkaren undertryckas alla 
högre frekvenser. Dessa uppförstärkas nu i gengäld i 
tonkorrektionsteget. Följden blir att alla frekven
ser komma igenom ungefär lika bra, vilket är ett av 
villkoren för en naturtrogen återgivning. 

Tonkorrektionssteget är över gallerkondensatorn 
021 och gaBermotståndet R20 (som har formen aven 


. potentiometer) kopplat till efterföljande lågfrekvens

steg. Det sistnämnda ingår i lågfrekvensförstärlmren, 

som var beskrivet i föregående nummer. 

Gentemot konstruktionen av tonkorrektionssteget 
kanske någon invänder, att möjlighet även borde fin
nas att vid behov skära bort alla ~rekvenser över t. 
ex. 3.000 p/s. Detta är alldeles sant och ett särskilt 
filter skulle kunna inläggas för detta ändamål, d. v. 
s. för att vid distansmottagning undertrycka inter
ferensvisslingar och även störningar av skilda slag. 
Vi skola även återkomma till denna sak; ett dylikt 
filter kan inbyggas efteråt tillika med den erforder
liga omkopplaren. 

En detalj i schemat, som ännu ej blivit omnämnd, 
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är det variabla motståndet Raa. Detta medgiver en 
inställning av mottagarens känslighetsnivå, i det en 
viss ursprunglig negativ gallerspänning lägges på 
variabelmyrörens galler utöver den genom Rl och RH 
erhållna. Då R33 inställes på noll har mottagaren 
full känslighet. Vid lokalmottagning måste även Raa 
användas, emedan den automatiska volym-(fading-) 
kontrollen ej förmår reglera ned känsligheten i er
forderlig grad för mottagning aven kraftig lokalsän
dare, utan man måste härvid hjälpa till en smula 
med R33. 

Praktiska konstruktionsdetaljer. 

Tonkorrektionsdrosseln L' har i modellapparaten 
ett värde av 250 mH (millihenry) eller 250.000 ~H 
(mikrohenry). En högfrekvensdrossel med denna in
duktans kan användas, t. ex. Prahns typ 9, som är 
av flat typ med tre spår och har en induktans av 
270 mH. Den obetydliga skillnaden i induktans spe
lar ingen roll. Det kan dock befinnas önskvärt att 
reglera motståndet R19 för erhållande av rätt kor
rektionskurv.a. Det torde ej vara nödvändigt atf 
skärma drosseln L' ehuru detta är gjort i modell
apparaten. 

Delarnas placering samt ledningsdragningen fram
går av figurerna 2, 3 och 4. Fig. 2 visar stället för 
spolarna, gangkondensatorn, våglängdsomkopplaren 
samt övriga regleringsorgan. Hål borras för ledning
arna till spolarna. Vid Ll, L2 och La gå ledningarna 
till kontakterna 1 ut genom hål i skärmburkarnas 
toppändar, vid spolen La dessutom en ledning från 
kontakten 1 ut genom skärmburkens botten. Konden
satorn 011 fär ej ha metallhölje. 

Forts. il sId. 384 



POPULXR RADIO372 


MO'll ter'ingsplan och 
kopplin.r, lsritn ing till cha,~8iets 

1m/l m·sida. 

27 ..Fig. 3. 

".. ,' 
~ 



373
POPULÄll ll3.DIO 

© 
I 
I, 
I 
I 
I,Ii'JJ 
I 

I 
 FifJ. 4. M onlc1"ings}Jlan och koppUnll8
I 
 r-itni n ll till cha8siets översida. @nI 

I 

I 

I 
,I 


- --- - ----l , 




- - - -

374 

~---,-

POPULÄR RADIO 

S~
6kt:doe 

Jk.",; deM. ~ (UU,(ltöeeu ~f(4iv tittvee
k<u; eu. ~l«da. fM.ed V~

g,t:~ diee ~~ 

E
n trumskala med belysning från insidan pif
fa r upp en litet äldre mottagare avsevärt. Vi 
skola häl' nedan beskriva hur man själv kan 
tiUverka en dylik skala. 

Fig. 1 visar en enkretsmottagares stämkondensa
tor, vilken från början var försedd med en vanlig 
gradskiva på framsidan av frontplattan. Vignettbil
den visar samma mottagare försedd med en hemma
gjord tru mskala. Vridkondensatorn har lossats från 
frontplatt:ln och monterats på en metallvinkel på 
bottenplattan. Kondensatoraxeln går nu parallellt 
med fron t plattan i stället för som förut vinkelrätt 
mot densamma. Denna förändring är nödvändig dä 
man skall använda trumskala. 

Konstruktionen framgår tydligare av fig. 2. I mit
ten visas . jälva trumskalan, som utgöres aven svar
vad träskiva med en diameter av 10 eller 12 cm och 
en tjocklek av omkring 1 cm. Utomkring denna är 
fäst en remsa av styvt ritpapper, vilket skall vara 
något gene,mskinligt. Hålet i skivan slrall passa precis 
till axeln, så att skivan ej kommer att kasta. Denna 
axel är en förlängningsaxel till kondensatoraxeln, så
som framgår av bilden längst till höger i fig. 2. De 
båda axla na förenas medelst en skarvmuff a med 
två stoppskruvar. 

Vid sidan av trumskalan fästes en svarvad snör
skiva (av t rä, ebonit el. dyl.) med något mindre dia
meter än trumskalan. Bäst är att svarva båda ski
vorna i ett stycke. Trumskalans axel måste förses 
med ett lager vid änden. Detta kan utgöras aven bit 

bandrnässing, försedd med ett hål för axeln och boc
kad nedtill för fastsättning vid bottenplattan. 

Trumskalan vrides medelst en liten ratt på front
plattan. Denna sitter på en kort axel, ordentligt lag
rad i panelen med tillhjälp aven metallbussning och 
på den inre änden försedd med en liten snörskiva b 
enligt fig. 2. Snöret löper mellan de båda snörsld
vorna över ett par små metallrullar c och d, till hälf
ten synliga i figuren. Den övre av dessa rullar ses 
tydligt i vignettbilden, ävensom de båda snörskivor
na. Till de små metallrullarna kan man använda ett 
par klämskruvsmuttrar, vilka ofta äro försedda med 
ett nedsvarvat spår under den refflade övre delen. De 
lagras på lämpligt sätt med axlarna vinkelräta mot 
snörriktningen . 

Skalan är indelad i två fält, ett för våglängdsom
rådet 200-600 meter och ett för området 1.000-2.000 
meter. Endast det fält skall belysas, som för tillfäl· 
let användes, och därför finnas tvenne skalbelys
ningslampor. Hur dessa äro monterade framgår tyd
ligt av fig. 2 och av vignettbilden. I vignettbilden är 
hållaren för lamporna ännu ej inskjuten så långt i 
trumman, som den skall vara. Mitt för lamporna är 
upptaget ett rektangulärt häl, så att ljuset träffar 
skalan. Mellan lamporna sitter en skärm, som gör att 
varje lampa blott kan lysa på sin bestämda del av 
skalan. 

De två lamporna stä i förbindelse med en enpolig 
tvåvägsomkopplare (se fig. 3), vilken kan vara meka
niskt kopplad till våglängdsomkopplaren (den senare 
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Yig. 1. Detaljbild aven enkretsmottagare, innan den ändra
des f6r tru'Iltskala. VignettbUden visar samma mottagare 

efter ändringen. 

visad till vänster i fig. 3). Man kan även använda en 
Prahn-omkopplare och arrangera så som är gjort vid 
»Super 34», beskriven i detta nummer. 

I frontplattan göres en rektangulär utskärning 
mitt för den i hållaren till skalbelyspingslamporna. 
Skalan skall gå helt nära intill frontplattans baksida, 
dock utan att gå emot densamma. Pappersskalan kan 
fästas vid träskivan medelst nubb, men bäst är att 
före kalibreringen blott fästa den provisoriskt, så att 
den åter kan losstagas för renritning med tusch. 
Man måste då från början notera skalans läge i för
hållande till visaren (en svartmålad metalltråd, u t
spänd bakom utskärningen i frontplattan), då vrid
kondensatorn står på noll eller maximum, så att kali
breringen sedan stämmer. Kalibreringen måste göras 

Forts. il s id . 384 
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nlllllll" Fig. 4. Plan stationsskala för tvI!våglängd,sområden med mekanisk 
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Pig. 2. Trumskalans 
konstruktion. Till vän
ster dctaljbild av skal
bely~ningsanordningen. 

Yig. 3. Omkopplaren 
tör skalbelysningslam
porrw, mekaniskt kopp
lad till våglängdsom
kopplaren. Färdiga 
omkopplare tinnas i 
handeln. En dylik är 
använd i »Super 34». 

genom avlyssning och identifiering av de olika sta
tionerna, för så vitt man ej har en kalibrerad signal
generator eller Bn vågmeter. Det är skäl i att vänta 
med kalibreringen till efter 15 januari 1934, då alla 
stationerna ändra sina våglängder. 

Strömmen till skalblysningslamporna uttages från 
ackumulatorn, om det gäller en batterimottagare, 
från mottagarrörens glödströmslindning, då det gäl
ler en växelströmsmottagare och i serie med glöd
strömskretsen vid en likströmsmottagare. I de båda 
senare fallen behöva lampornas hållare .ibland helt 
isoleras från chassiet. 

Ett par andra skaltyper. 

I fig. 4 visas en annan sorts skala, som är lättare 
att tillverka. Skalskivan, som är plan, anbringas pä 
kondensatoraxeln innanför panelen. Skalan har två 
fält och en rektangulär öppning i frontplattan lik
som i föregående fall. Av de båda fälten avbländas 
ett i taget aven svartmålad papp- eller plåtskiva, 
visad i detalj till höger i bilden. Skivan är avsedd att 
vridas samtidigt med våglängdsomkopplaren och bör 
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Skännad a nt-erm. 

Vill mal modernisera sin antenn 
och göra d{'n så störningsfri som möj
ligt genom att förse den med skärmad 
nedledning, har man ej blott att kapa 
nedlednlngl n vid antennen och sätta 
dit en skiinnkabel i stället. Man måste 
även tillse ltt själva antennen är pla
cerad på I ' mpligt sätt, så att den ej 
sjiilv uppf ngar störningar. 

Bäst är att anbringa antennen på 
ett par mallte r några meter ö"er hus

talwt. Kan man få masterna på var 
sitt hus, är detta vanligen ännu bättre, 
om antennen därigenom blir mera fri. 

Figuren avser att visa hurusom 
skärmlmbeln måste gå ända upp till 
den horisontella delen av antennen 
och även ihda fram till mottagarens 
antennkontl kt. Bästa sättet att jorda 
får man utl,rova; ibland kan det vara 
bättre att j Jrda på flera punkter. 

Talströmspdens centrering. 

Om talsb'ömspolen hos en elektro
dynamisk högtalare ej går fullstän
digt fritt i luftgapet utan skrapar i 
mittpolen eller den omgivande ring

/ 

Hemgjord selektivitetsregulator. 

Vid mottagare, som ej äro försedda 
med någon anordning för reglering a v 
selektiviteten kan en liten reglerbar 
kondensator, inkopplad i antennen, 
vara till nytta. En liten kondensator 
i antennen medför som bekant ökad 
selektivitet, men en samtidig minsk
ning a v ljudstyrkan är ofrånkomlig. 
Den minskade signalspänningen kan 
dock ofta lwmpenseras medelst åter
kopplingen. 

Figuren här ovan visar i genom
skärning en hemgjord selektivitetsre
gulator, bestående a v en rörkonden
sator med det inre röret förSkjutbart 
i det yttre. a är ett mässingsrör, b ett 
par lager isolationspapper, c ett par 
lager stanniolpapper och d ett isoler
rör. l iindarna a v rören sitta plug
gar av trä, i mitten försedda med var 
sin kontakthylsa. De senare äro an
slutna till resp. mässing'srör och stan
nioIbelägget. Snöret f hindrar att de 
två rören dragas helt isär. 

Man kan använda mässingsröret som 
stomme och linda isolationspapper, 
stanniOlpapper och isolerrör utanpå 
detsamma. Det hela limmas. Om man 

formiga polen uppkomna biljud. Tal
strömspOlen måste sålunda noggrant 
centreras, och detta kan göras så att 
man böjer en bit tunn kartong run t 
mittpolen, som bilden visar. Kartong
biten skall sll lunda bilda en cylinder, 
som skjutes ned mellan talströmspo
len och mittpolen. Dessförinnan skola 
centreringsskruvarna a vara lossade. 
TalstrUruspolen är betecknad med b. (l 
figu ren äro luftgapen för tydlighetens 
skull förstorade.) Man kan också an
vända fyra smala kartongstrimIor, 
som instickas närmast mittpolen och 
inskjutas så långt, att ändarna bliva 
synliga vid andra änden av tal ström
spolen. Denna metod kan även använ
das vid den i föregående nummer av 
Populär Radio beskrivna högtalaren, 
blott man tar tre remsor i stället för 
fyra. Remsorna fördelas med lika in
bördes avstånd runt mittpOlen. SImlle 
de ej fylla ut luftgapet, tar man litet 
tjockare kartong. 

Då cylindern eller remsorna äro på 
sin plats, dragas centrel'ingsskruvarna 
till, varefter cylindern eller remsorna 
avlägsnas. SpOlen bör nu gå fritt i 
luftgapet. 

frän början tar tre lager isolations
pal)per, kan man sedan inifrån skära 
loss och linda avett lager (med mäs
singsröret urtaget), så att röret sedan 
lätt kan iWrskjutas inuti. Dimensio
nerna kunna vara omkring 20 mm 
diameter och 80 mm liingd. Vill man 
nedbringa minimikapaciteten till det 
minsta möjliga, låter man stanniolbe
lägget sluta en bit från änden i stora 
röret, så att de både beläggen komma 
en bit från varandra, dl!. regulatorn 
är fullt utdragen. 

Insta.bilHet hos äldre mottagare. 

Det är ej ovanligt att en äldre mot
tagare vid insättning av ett modernt 
högfrekvens-skäl'mgaUerrör blir full
komligt instabil på bögfrekvenssidan. 
Detta beror på att skärmningen är 
otiUräcklig för den höga grad av för
~tärkning, som kan erhållas med det 
moderna högfrekvensröret. 

För att förbättra skärmningen läg.. 
. ger man först en koppar- eller alumi

niumplåt på frontplattans baksida. 
Kondensatorerna och vågliingdsom
kopplaren sättas åter på sina platser 
och hålla då metallplåten kvar vid 
frontplattan. En annan metallplåt läg
ges på basplattans .översida, sedan 
man plOCkat bort alla delarna. Det är 
tydligen nödvändigt att koppla om he
la mottagaren vid detta förfarings
sätt, varvid man samtidjgt kan passa 
på att modernisera själva kOPlliingen, 
om detta kan anses önskvärt 'eller e1
forderligt. De två metallpliltarna ml!.s
te göra god kontakt med varandra 
där. de mötas vid basplattans framre 
kant. Den ursprungliga skärmpläten 
mellan spolarna (oskärmade) måste 
bibehållas och även denna skall göra 
god kontakt med de båda undra plå
tarna. Spolarna böra ej anbringas när
mare plåten än 3 em. 

För det fall att en högfrekvensdros
sel finnes i högfrekvensrörets anod
krets skall denna ligga på samma sida 
om skiirmen som detektorspolen. Led
ningen från högfrekvcnsrörets anod 
::;kall gå kortaste vägen till skärmen 
och ' genom ett hål i denna in pu de
tektorsidan. Eventuella ledningar frän 
detektorn till kontaktlisten, t. ex. för 
anslutning av pick-up, skola ha kon
takterna mitt för detektorrUret och 
fä ej gå över pu antennsidall om 
skärmpliHen. 
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Gangkondensator 

Våra Gangkondensatorer äro 'y tt e r s t n o g
grant matchade, ej endast inbördes utan alla 
äro lika, med en tolerans av 0-0,1 m. mfd. 

Specialfabrik för 
RADIOMATERIAL 

såsom kondensatorer, antenn- och 
skärmgallerspolar, omkopplare m. m. 

B. Wernqvists Radiolabrik 
Gotlandsgatan 7l STOCKHOLM Telefon S. 377 98 

NATIONAL 

Kvalitetsröret med det låga priset. 

Pris kr. 

AC4DS Binod..... .. ....... . ... 9: 50 
ÄC4HEP Pentod-Selektod .. . 9: 50 
AC4PH Pentod .. .. .. .... ..... 9: 50 
B4R Motståndsrör ...... 3: 25 
B4H Universalrör ... .. .... 3: 50 
D4P Slutrör .-:.. . --:: .... .... 4: '::': 
3K4P 9 Watt kra!t}:Jentod 11: 
34P 3 Watt pentod ... .. . 7: 25 
H30W Envåg likr. rör .. . 4: 
H75W Tvuxug likr. rör ... 6: 25 

InI'. firmor erhålla rabatt på rören. 
Begär viir pri slista med jlimförelse
tabell samt vur prislista över billigt 

radiomateriel. 

NATIONAL RADIOFABRIK 
Kungsgatan 53 - Stockholm 


Telefon 20 8-6 62 


Radio 
»mottagaren med den 

underbara tonen» 

Operachefen skriver om Centrum Radio: 

"Jag har funnit min Centrum-mottagares återgivande ' av 
musik och tal mer fulländat, än jag vågat vänta mig. 

Det är en källa till glädje för mig och för mina medar
betare vid Operan att veta, att Operans radioutsändningar kunna 
återgivas så tonskönt och levande, som i denna förnämliga 
svenska radiomottagare." 

Stoekholm den 21 november 1933· JOHN FORSELL 
Öv erintendent, Professor, 
Chef för Kun~l. T ,a<ern. 

Begär illustrerad broschyr och uppgift över närmaste Centrum ·försäljare.·· Fabrikanter A.-B. Gylling & Co., Centrum, Stockholm :.' -.- .. : 
H ovleveran töur tiLL H . M. Ko nungen och H. K. H . Kron prinsen. 



., •• o .' o. ttt 



:m:\ POPULÄR RADIO 

2. Klocka. m . förstklas.igt schwnrz
wllltlerverk och 36 tlm. gång. 

8. Yilc)c.nrur. 
4. R"dlotlllkol,!,lare. 

- allt t HEROLD. 
Hingklocl<an ringer, tiinder ljuse t 
och kopplar till radioa pparaten e l· 
ler knff"kokaren p i!. Inställd tid. 

Infordra K 30 
prospekt. r. : -

Majestic 1934 
AmerIka. för.llm.ta märke. 

Mod . 194: 3' rörs super Kr. 195:
» 463: 5,» » » 285:
» 66: 5. "bilradio') 415:
N ätmottag,ue tndast för växelström. 

AmerikiJnsk.a rör och celar i lager! 

Inreg. firmor antOlgas samt ombud, d~r öppen radioaffär icke finnes. 

Engros för Sverge: 

K. B R O B E R G, Viidergatan 33 • Malmö 
Tel..fon t4Z 2;; -,. Telegram: _Ma)rst1e

är vår katalog för alla de som Intres
sera sig för ritningar till möbler, båtar, 
byggnader, grammofoner, radioappa
rater,llkrlktare, elektriska motorer, ång
maskiner m., m., m. m. Handböcker j 

al~ yrken. Verktyg av alla slag. Folo
och ritmaterlal. Radio- ocb grammo
fondelar m.m., m. m. Begär kataJol! från 

Clas Ohlsson " C;o .. insJön_ 

Transformatorer 
för Radlo- och ElektroteknIk uppUll 1000 -waU 

SpeciaUyper - ODllindningar 


Metalllkriktare 


Elektroteknis 'ka Verkstaden 
Telefon 226 AKARP Telefon 226 

Den öTerlägsna 
hö talaren AJA X per
m a nentdynamic. 
Lämna ' samma effekt som 
fältm atade typer. Utgångs< 
transfo rmator med 6 olika 

anslutningsmöjligheter. 

Byt u t Eder gamla högta: 
lare mot AJ AX perma< 
nentdy namic. Den kom< 
mer a lt överträffa Edra 
djärvaste förväntningar. 

• 

Delar för inspelning av grammofonskivor såsom : 


Mikrofoner, Grav ~rdosor. Skivor, Styrningar, 

Motorer, Nalar. 


V år nya katalog sa'ndes mot 25 öu i frima·rken . 

AJAX Ferrocartspolar 

äro de bästa spolarna 
för alla mottagare• 

• 

Med Ajax ferrocartspolar erhål, 
les högre förstärkiIi ng och större 
selektivitet iin med andra spolar. 

Matchade med en tolerans av 
0,1 %. 

Bandfilter med konstant band bredd (9 kHz). 30: 
H. F. transformator eller detektorspole .. . , .. 15: 

Spolarna levereras med inbyggd omkopplare. Ska', mboxar 

av koppar. Våglängdsområde 200-2000 m. 


Udda radlodelar realiseras otroligt billIgt. 


Begär re,llisationslista! 

RadJoaTd.Fil-Illa Aug. Jansson, Sundbyberg • Tel. Uii9 
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HadiIJfrlbrikcn {,I/;].'or, ro/a,la" hur demonstrerut sina an
lii/,:g'lIingm' mr tidskriftens medU l·betare. Tillye rkningen lw
rlrin'8 pft~: r myc!,et "unda principer. Serietillverkningen är 
helt gellomfiird RNlan munga iir tillbalm men ej d rh'CJl sil 
Ulligt. Il tt Oimi(Jigheten och ilnpu8snin"sförml gan i fabrika
tionen ii \'ent~Tn t~ . 
• l ~mo~ltering n» summansiitta" apparaterna av lag om 
utta a 1110 man. J)e,,~n lag fil detaljerna fran siirsldlfla de
toljanlelningRr och giira sedan mottagnrchassiernH fullt 
fiirdiga. Dp"sa gu lHirefter till pro\'l'ummen, som äro helt 
Nldirmntle llled metallni.it. Vid pl'o\'llingen förses mottagarell 
med riir, ~OlU s tått pä fiirvHrmning, varefter "pHnningar och 
"triimmHr i olika pWlktel' av kopplingen kont. rollerus. 

l \'arje provrum finnes en »attplIuator» (högfrekYE>nspo
telltionwter) med tillh()rHll(le konstantellD. DessR anordningar 
ma ta~ fr, II fyra föl' heIn fahril, cn gemensamma luistall
;;tyrtin ~iin<lnre med konstant 30 0/ 0 lIlodulering. »Attenua
tOl'll» kun i n sUiIIa " p:l spiillllingS\'Hrdcn, som mots \'ol'H olika 
fiil t"tyrkor fr:l ll sii lldnrRta tiouerna. :\lottagD. r na trimmas Sll 
u tt. HtntilHlR"kalu II s tämmer. KiinRligheten uJlpmii tes i tvil 
punkter prl korta \':"Igor och tYt' på limgu . 1)(' större mot
tagarna kontrollC'l'aR ih 'en på ett pa l' andra lIunkter med 
tillhjHlp a\' signalgeneratol'er, som finnas i provrummen. 
YUl'jl' mottagare, ~om g: \' ut frun fabriken, kan allts:"! ga
I':W{pra" ha l'ildig I{[Lnslighe t. 

lliigtalaJ'Jla , >,om ".:il linder benUmuingen »Llrxor 13l'llj ~l\1t», 
gil\' fahrikt'1l ~jiilY. • 111a rnetu lldelar pre8'a, oeh stu lISilS VA 
platsen, En utomordcntli.1.: precision är e rforderlig för :ut 
rp,mltatd skall hli gott. 

FabrilwlIs lalJorah)\'ium iiI' sYlInerligeu \'iil utrusta t. Hiil' 
fill\H'~ (,tt myckt>t olllNorg"fllllt skiirmat. rum Iller! tillhörand e 
sign:d/.:l'npratOt·. Den senare omfattar frekvenser m ell fl Jl 
10(J--~;;,OOO kels 3.00(J--12 HI \' ugliingM) och möjliggör mUt
ning a\' ~i"·i.il kii.nsJighetC'lI S OUl selekti\'ite ten hos en motta
,za 1'1'. (;l'1I01ll att tiU"U tta ~'n tongenei'll tor, som gill' me\lan 
20--12.000 pi:; . kun man iiycn uPlllni.ita mottaguren;; fidelitet 
1'\1('[' tUllh tt'rgi\'niugflfiirmrlga . 

A v "I'ort inI reH~e iiI' en mii tlllikrofon mcd tillhörandl' ap
paratllr, !;Qlll nn\'iindeR fiir nlmsti8ka mUtningar plI hög
talare. 

I.uxor ha l' no kommit med ytll.rllgure nägra mottagnr
nrheter för "äHongcll. :/1 8 vw och Dl, föl' Yiixe lström resp. 
1iI,,,triim iiI' en trel'iir~ enkretsmottugal'e med ;'ttedwppl.ing. 
Deu iiI' helt motsti't ndskopplarl. Yariabel induktiv auteun-

Etl !törn (tv laboraloricl. I bal..g1'lmdcn .~ioualocflerator1!. 

En bild från monteringshalleIl, 

k C]lpling möjli"gör el'l1tlendet ay god selektiYitet "id distanH
mottagning. Mottagaren har fyrn viigliingdsoml'iiden. 53,3 DW 
re"ll. Dr, iiI' en trerörs tl'ekretsmottagarl' med högf1'l'kvens
pentouer i högfrekvens- och detektorstegen. Bandfiltret Ritter 
som vanligt före högfrek\'ensröl'et. Mottagaren lir h.\'ggd med 
tanke prl att fii stOl' seJeMivltet. 534 DW reRp. DL iiI' en 
fyrarörs trel,retslIIottagnre med ett högfl'ekvensHteg. Uög
fn~kn!nsdelel\ motsvarar den hos typ 533. Slntrön·t i växel

,. 


J,I/.Tor8 fVI'(/j'urs trekrcI8t11ol/ll!la/'c, t!fli .j'3.~. 

:,;trlimsmodellen tir en fl \Yat-t~ kraftpelltod, \'a rfiir man kan 
ffI m~'eket stor ljudstr rlm fråu mottagtu'en om lilan så (jn
l'kar. IIIottagareuH kiinsligh·t iil' på g rund av de fyra rörl'n 
sYllIlPrligC'u ~to\' . Ctföl'nnr!et iiI' SIl mma gedignH som man 
iiI' \'an att finna ho~ Lllxors mott.ngare. 

Finna [(urt Bro bCl'(f, ]la.lmu, för i marknaden amerikan
"lm radiorör HY mHrl.et :YIujestic. Vi ha erhå llit en prislista 
ö\'er rören som upptager ett femtiotal typer föl' olika iinda
mill. 

Brr' u.<ka, _11-;1 i ebolaYI'/ 'l'rädUi8 Tclc{//'aff., SlooldlOlm., Ilar 
lltsiint en uy li;;;ta ih'er Telefunken-mottagare. Diiri märkes 
hl. a. en ny radiogrammofon i bordllmodell med skivtallrik 
och pick-up under det uppfällbara locket.. Mottagaren är lIen 
tidigare bl'skrivna trerörssnpern. Föl' ii\'l'igt lmnna flera ay 
llIottllgart~'pel'na erh:1llns med kort.vilgsom räde. 

En ny lista ön?r 'l'elefunken-rören (november) ha r ii ven 
utsi.ints. 

SVC'l/8h:a Orion PUI..~ii1jniI108 .tkUeboIIlO, Slookholm, h:JI' 
kommit med n~:n Tnngsram ~pecialrör för unh'ersalruotta
gare. 

:lIH U 18 ii r ett pentagrid-rOr (heJltorl). 
Hl' 1018, h Öbofrek\'euspentod. 
HP 111 8, hilgfrek\'enspentod me(l vuriabel branthet. 
PI> 1,018, 1,l'aftpentod för ltiga anodspfil1ningal·. 
V 'lOJS, hal\'\'flgs likriktarrör. 
Yl-' 4018, helyågs Iikrlktarröl' och spiillningsförduhhlal'1'ör. 
De."",a nya rör kunna am'äudns i kombination med Tung,,

http:metallni.it
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ram 20-'1'0. ts rör. G 2018 kan t. ex. enligt uppgift användas 
som detek tor iuniversulmottagare. 

Slutrörct PP 4018 kan förutom i universulmottagare fin
na stor a r: vtindnin g i likströmsmottagare för 110--1GO volt. 
Det ger Emligt uppgift ej mindre än 0,7 watt vid 80 volts 
unod- oc bjlilpgallerspänning ocb "] ,2 watt vid 9G volt. 
Det bruka r eljest vara svärt att få tillräcklig utgångseffpkt ' 
vid så sm å nät~pänningar, vilket natnrligtvis även gäller 
vid univer almottagarc . 

Ingeniöt'8!irman Elettric, Stockholm, för i marknaden en 
pngelsk bligtalare a v märket , Sonoeborde», som finnes i 
flera olika modeller. Den minsta bar en kondiumeter av 125 

mm, den I·törsta 300 mm. F ä ltlindningen har för 110 volt 
2.Goo ohm, för 220 volt 6.500 ohm. Tals trömspolen har ett 
likströmsn otstånd av 3,75 ohm, vid största modellen 5 ohm. 
Högtalarml levereras med ingångstransformator. 

A/ B Nit' kels &; Todsen, Stockholm, för i marknaden en ny 
rörprovar av märket »Exelsior», avsedd för kontrollmät
ning av rn diorör, även de nya rören med 6- och 7-stitts
socklar, S~ som hexoderna. Dessutom finnes vid växelströms
modellen möjlighet att aproximativt mäta värdet hos kon
densatorer fritn 100 till 15.000 cm samt motstånd från 0,05 
tiU u me "'ohm tack vare en i instrumentet inbyggd tråd
glimlampa. 

Det inb;;-ggda vridspoleinstrumentet kan användas som 
volt- och ILmperemeter. Inbyggda förkopplingsmotstånd fin
lias för 5, 50 och GOO yolt. För mätning av s trömstyrka er
fordras e. tra shuntar. t:tan shunt erhålles fullt utslag för 
2 mA. Vi(] rörprovning insättes först röret för kortslutnings
prov i en lårskild hållare. För provning av emiss ionen flyt
tas det tlll en annan hällare, en knapp tryckeR ned och 
illstrumen ~et avläses. Aven medföljande tabell kan man 
se huruvi a röret har full emission eller ej. 

InstrumE'ntet är helt nätanslutet och omkopplingsbart för 
110, 125 och 220 volt växelström. För likström finnes en 
annan mo "eli, där glödströmmen till 4-voltsrör måste tagas 
frän en aCKumula tor, till 20-voltsrören tages den däremot 
frän nätet. 

En ny lista över Triotron radiorör har utkommit. Den 
upptager la de senaste rörtyperna, s:1som hexoder, hög
frekvensp toder etc. En jilmförelsetabell finnes även. 

Av »Dufll» grammofonmotorer föras nya typer i malkna
den. Typ 415 är en självstartande växelströmsmotor, inreg!e
rad för 78 varv/ min. Vridmomentet är 2.000 gcm (gramcen
timeter) . 'l'yp 45/ U är en kraftigare motor av samma sIng 
med vridmoment 5.500 gcm, avsedd för inspelning av gram
Illofonskiv ,r. Den kan omställas för 78 eller 33 varv/ min. 
Djupet hos dessa motorer under grammofonbordets yta är 
blott 55IlIm. För heminspelning av skivor levereras till 
motorn en pertinaxskiva att lägga ovanpå skivtallriken. 

li'ör liks tröm finnas två IDotsnuande typer av Dual-moto
rerna, resp. 40 och 40/ U. Vridmomentet är enligt uppgift 
2.000 gcm för typ 40 samt för typ 40/ U 5.000 gcm vid 'i8 
varv/min. och 10.000 gcm vid 33 varv/ min. . 

»Cosmoeord» är en ny pick-up med inbyggd volymkontroll 
(i foten) :;amt en anordning för reglering av n:llcrycket. 
Dosan är vridbar för nålbyte. 

Firma P au,l Peters, Stockholm, för i marknaden en ny 
piCk-Up a märket »Paillard», vilken har fyra uttag på 
lindningen, så att impedansen kan förändl'US mellan 250 
och 20.000 ohm, mätt vid 800 p/s. Ellligt uppgift är elen av-
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givna växelspilnningen 1,6 volt max. vid 1.000 p/ s och re
sonansen ligger vid 3.600 p/s. Frekvensområdet uppgives 
vara 40-7.000 p/ s. Impedansen förändras genom omflytt
ning aven skruv mellan fyra kontakth[tl. Pick-up'en be
nämnes »l\!ultivolt». 

Vidare föres en ny Paillard-motor av induktionstyp för 
viixelström. Den har typbeteckningen »4.000», uppgives vara 
tillräckligt kraftig för skivinspelning och absolut ,ljudlös. 
Motorn iir helt skärmad. Den levereras även i kombination 
med pick-up'en »Multivolt» med automatisk start- och stopp
anordning och har då typbeteckningen »4064/ NT Multivolt». 

F 'irma Aug. Jans8on, Sundbyberg, för i marknaden elek
trolytkondensatorer a v silYäl vtlt som torr typ. Bland de 
förrn märkes en kondensator på 15 mfd med relativt hlig 
arbetsspänning. Kondensatorer med »torr» elektrOlyt av mär
ket »'Vego» finna s i storlekar på 25 och 45 mfd och maxi
malspänning 30 volt. Dcss a komma till användning som 
passagekondensatoi' över katodmotstånden på lågfrekvens
sidan vid mottagare med indirekt uppvärmda rör. De våta 
kondensatorerna skola monteras vertikalt med kontaktskru
ven neMl t. ' 

Ing/m iörs!il 'man Pototon , Stockholm, tillverkar bandmikro
foner för användning till högtalaranläggningar, vid gram
mofoninspelning etc. Även lösa delar till dylika mikrofo
ner föras, varigenom det blir möjligt för amatören att 
själv bygga sig en bandmikrofon. Membranet utgöres av 
duraluminium och är endast nio tusendels millimeter tjockt. 
Bredden är ~ Il 4,5 mm. Det är upphängt i luftgapet mellan 
ett par kraftiga magnetpoler. ::\lagneten är permanent, var
för ingen strömmatning erfordJ'as. Mikrofonen är inbyggd 
i en metallcylinder, försedd med en metallnätsklädd öpp
ning på framsidan. Den kan även erhållas monterad p{l ett 
stativ. 

Fördelarna med bandmikrofonen äro brusfrihet, stort fre

kven~omratle, ringa ömtllligllet. Känsligheten minslmr ej stl 
ha8tigt med ökat avstånd som vid t. ex. reiszmikrofonen. 
I gengäM är kilnslighP.ten bos bandmiln-ofonen mintlre pit 
nära håll, varWr större förfiirstiirkning f'rfortlras. Till mikro
fonen finnas transformatorer, dels me(} högollmig utgång 
för anslutning direkt till en 'förstärkare, del~ med lågohruig 
utgäng (200 ohm) för anslutning till linje. 

Flodi n-Rnths, Stockholm, föra lösa delar ' för konstruktion 
av radiomottagare. Bland annat märkas vridkondensatorer 
med fal'it dielektrikum av god konstruktion, dels på ;:;00 cm 
föl' avstämning, dels på 2X 240 och 2X 650 cm (differentiul
kon(}eDlmtorer) för återkopplingsreglering samt volymkon
troll i 'flItennen. Firman för i marknaden s. k. standard
chassier av aluminium, på Yilka mottagare kunna. uppbyg
gas successivt. 
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Fi,I'HW Elcktl'ovox, Stockholm, för i marknaden färdiga 
l'adiolådor i elegant utförande med följande im'ii ndiga di
mensioner: höjd 395 mlll, bredd 878 mm, djup 175 mm, Till 
lådan leyerera,' baffel samt baksida; den senare kall na
t.urligtYis utelämnas eller ersättas med en bekliidnad av 
glest tyg om man önskar frihet frfm lådljud, Lädan iir ut
förd i polerad, flammig björk, Den är utförd s[i att gott 
utrymme finnes för radiomottagaren på botten i lådan, Hål 
för rattar etc. iiro ej upptagna utan få anpassas efter mot
tagaren. På begiiran levereras lådan ävcn med iubyggd h,ög
talare, 

LlTä1,ebolaget 'l'rako, Stockholm, generalagent för Sator ra
diorör, lliLr tillRtällt oss en del uppgifter angilende am'Undan
det ay Sator 20-volts Jikströmsrör i universalmottagare. Som 
bögfreln'ensrör rekommenderar firman sålunda typ NVS 180, 
som detektor NW 180, som slutrör KE 183 och som likrik
tanör KU 180, Vid det sistniimnda sammankopplas clfl anod 
och styrgaller. 

B. WCl'nq1}i,~ts Radiotabrik, Stockholm, förfogar över mo
dern apparatur för trimning av gangkonclensatorer och äta
ger sig att trimma dylika ftt amatörerna, oavsett vad det 
tir för fabrikat Enligt uppgift garanterar fabriken en to
lerans av ± 0,1 0/0, vilket betyder att kondensatorn blir 
utOI:uordcntligt fint trimmad och med fördel kan användas 
även i mottagare med ferrocartspolar. Naturligtvis måste 
spolarna vara si'l noggrant matchade som möjligt för att 
man skall få nytta av den 'fint trimmade kondensatorn, 
Spolar utan uppgiven tolerans bör man helt avstå frilll. 
Detsamma gäller om gangkondensatorer, ty dessa kunna bli 
sy:tra att trimma efteråt; avvikelserna lnmna vara så stora 
att de ej g:t att utjämna, 

Radiodoktorns "revl4da 
Populär Radios frflgeavdclning är mycket sta.rkt a niJita d , 

och det är ju enbart roligt, ty det visar att intresset är stort. 
För att underlätta arbetet för oss oclL möjliggöra ett skynd
samt besvarande liven av sildana förfrågningar, som inne
fatta granskning och komplettering av kopplingsschema bedja 
Yl de iirade fr,lgeinsändarna iakttaga följande, 

Insända schema skola förses med erforderliga uppgi.fter 
h-e trli.ffande d ingående delarna, såsom värden på alla kon
densatorer och mOtStålld, inskrivna i själva schemat, s[l1edes 
ej uppriiknade under schemat, fabrikat och typbeteckning 
på spolar, transformatorer etc., omsättningstal hos lftgfre
kyenstransformatorer, sekundärspänningar hos nättransfor
matorn vid växelströmsmottagare, fabrIkat och typbeteck
ning på alla rör. Typbeteckningar o. dyl. inskrivas direkt i 
schemat, fabrikatet angives i övre eller nedre kanten av 
schemat. 

Vi knuna ej åtaga oss att upprita e tt komplett schema 
med utgångspunkt från vissa uppgivna delar, men däremot 
taga vi gärna emot schema för granskning och ev. komplet
tering, I stället för att slinda oss en förteckning över delarna 
kan vederbörande såluuda på egen hand kombinera ihop 
dessa till Ht schema, med ledning av de konstruktioner som 
förekommit i Populär Radio. Detta schema blir kanske ofull 
ständigt, men vi åtaga oss att komplettera detsamma och 
samtidigt tillse att det blir fullt korrekt. Bäst är !lock givet
vis att bygga efter de i POPlllär Radio publicerade konstrnk· 
tiousbeskrivningarna, ty att bygga direkt efter ett schema 
och få gott ref;ultat är ej så lätt.; oerhört mycket beror Pll det 
praktiska utförandet, i synnerhet vid moderna mottaga r
konstruktioner med högfrekvensförst~rkning. 

Fr4n läsekretsen 
Afel·1;;opplingsIIl1l8teriet. 

»l-led anledning av den artikel Ni publicerat i Eder ut
märkta tidskrift uudel" rubriken >Aterkopplingsmysteriet 
milste uppklaras» får underteclmad härmed framlägga nflgl'a 
synpunkter. 

Vid de av Eder relaterade fallen synes återkopplingsspo
leus »jordiinda» ha varit fri och har sålunda via återkopp
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Världsbekant märke! 
Lågt pris. Hög kvalitet. 

Komplett serie även av de nyaste 

typerna på l.lger, 


Rörlista med jämförelsetabell sändes 

gratis pa begäran, 


l"abriksnederlag: 

A.-B. NICKELS & TODSEN 

STOCKHOLM. C - Telefon 101610 


I Göteborg: A.,B. Harald Wållgren - I Malmö: Edgar R, Eklund 


TORR.ELEKTROLYT. 

KONDENSATORER 


INDUK TIONSFRIA 

6~6oo vohs driftspänning i 27 olika storlekar 

Begär specialbroschyr från 

MAX JOHNSEN & Co. A.... B. 
Re~eringsgatan 10,- Stockholm - Telefon n8! 69 
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lillgskoudellsntm:n kunnat anslutas till jord, d. \'. s. för det 
fall differentialkondensator kommer till användning, kan 

Nya spolar 

för superheterodyner 


-le 
Typ TAS Skiil"luad antennspule med högillduktiv 

antennkoppling odl inhyggd 2-polig um
kopplare. Kr. 9: 50 

Typ Tl\IS Skiirmad mellanf<pule m ..d inbyggd 2-polig 
omkopplare. Kr. 8: 50 

Typ NSO Skiirmad o8cillaturspole för blandnings
hexode r. 3-polig inuyggd omlwpplare. 

Kr. 9: 50 

Typ HF 	 l:lkiirmat mellanfreln'enRbandfilter med va
riabel ualldbredd. Kr. 9: 50 

Sam tliga spolar specialmat('hade med en tolerans 
ma xlmum 0,5 0/ 0. Radiokatalogen 1934 utkonunen. 

TJERNELDS RADIO 
Sveavä gen 139 Stocl<holm Telefon 38 20 01 

·1933-34. 

Transformatorer 
'PuMh-pull lAdrekvens : 

AI"3 o "iittnlng 1: a,ö 28: 80 Al1uc oID"iiUn. 1: 3';, 39: 10 
AF5 1: 3,5 34: ÖO AFi3cs 1: 3,;; 39: 10 
AIPG 1:7 34: 50 AF~cc 1: 3,;; 40: 3~ 

A.F7 1: 1,7534: ÖO AI"(i ' 1:7 39: 10 
Alt8 1: 3 ,ö 13: 30 AP7,: 1: 3.5 37: iio 
AFlO 1: 3,5 9: 80 AF7cc )) 1: 3,5 38: 50 

Utgång" Pu.h-pul] u(,;Ang: 

01':"111 l :1, 1,6 :1, 2,7:1 25: 90 
OP:'!5 4 :1, 7 :1, 10 :1 25: 90 
01':"IW L :1 , 22,5:1,45 :125: 90 
Op~r8l:l,15 :l 14:40 

Ol'Mlc 1:1, 1,6 :1, 2,7:130: 50 
01'M5c 4 :1, 7 :1 . 10 :1 30: 50 
OP)!6c 15:1. 22,:;:1 & 

45:1 30: 50 

Tra nsformatorer för qllicHcent PlIs!J ' plIll och Klass B 
push,[)ull - pri s Plt begäran 

l 'errantl höjtialare - billig" - oÖ"ertriltrade 
Ferrnnt1 radiorör - nyhet -! 

Begiir protipekt frun gelleraIIl~cllterna 

BERGMAN & BEVING 
Stockholm 7 

det Yl'idbara systemet anslutas direkt till jord, och minskas 
ju även härigenom riskerna för ev. handkapacitet. 

Vid de flestn' fabriksgjorda spolar eller spolsystem (jag 
menar nu närmast skärmade och matchade sådana) iir i'tter
kopplingsspole.ns ena linda redan ansluten till gallersjlolens 
ända, \'arför balanskondensa torns rörliga system måste an
slutas till detoktorns anud, varigenom risken för hnndlmpn
citet likas. 

Jag har pronlt ett flertal SPolsYHtem, ueh vid en kraft
detl'ldor med över 100 yolts anodsllänning (trans.formator
kuppling) blir iitel',kopplingen llt~ln slirskilda unordningar 
Rynnerligell hurd och får i allrnlinhet eftcrsHipning. Jag 
har än'n prO'l'llt med olika motstillldsyiirden i serie med iitel'
kopplingslindningl'u eHI. Edra tidigare lämnade allyisningar, 
men funnit att betydUgt biittre resultat ger ett Illotst1\nd Pli 
200 ohm, Rhuntut över återkopplingsspolen , d . Y. s. inkopplat 
mellan de två fasta systemen pä differentialkondem;atorn, 
udl med värdet 100 CIII . ii kontlensatorn mellan detektorns 
aHod och jord blir återlwPPUllgsregleringen sYllnerligen mjuk 
och behaglig och helt fri från eftersläpning vid ett flertal 
olika riirfabrilmt. Aterkopplingsgraden var nästan konstant 
över bålla Yil.gliingdsbumlen. 

"id i'arntliga pro\' har detektorn varit ett \'äxelstriimsriir 
med Hi~t iHre Illotsti'md och gullerlikriktning. 

Er;'" JuLande/', Bort:s.» 

mijd.~tröln fr(1.n ollorl8jJiillll;nlj.salJparat .tör '/;ä.]!el~tr;;III. 
j>------

Jag har flil'siikt flera gänger att fii gWdström ur Philips 
anodsjliinningsapjlara t t~,p 3009 för 127 volt växelstrUm, GO 
periudel'. Blir npdan Iiiumas en beskrivning, som kan\'ura 
Ull nyHa fUr milnga mindre bemedlade amatörer. 

'raA' först ay den yttre is.oleringen på niittransformatorns 
lindning. Under denna ligger en Undnillg av emaljerad tråd. 
Isolera d.enna lindning med tunt oljepapper och liuda o\'anpå 
för"t 16 varv koppartråd EHD, 1 mm, gör därefter ett uttag 
'och linda Sfl yt.terligare 16 varv. Omkring 8 meter träd rltg:"!r, 
Den fiin}iga lindningen hestrykes med sChellacldösning. Den 
gliidstriim >;om erhållps riicker för eu trerörsmottugare med 
ty i'! indirekt upp\'iirmda rör (4-volts) och ett direkt Ilpp
värmt slntriir. 

Ovanstfiende går nog att tilItimpa iiven pii andra trans, 
formatorer, som ~akna gliidströlllslindning, men varvtalet 
hlir ej det>;umma utan måst.. utprovas i varje siirsldlt; fall. 

FralloS JH(1S;1I8 .l[ulin , 
Ohbncka 2641, Sund\·iken.» 

(Om nättransfonuatul'\l lir rnycl{et klen kUH det hlinda att 
drn IJlir ö\'erhettad genom den extra belastningen av gliid
Rtriimmen. ~Ian m:lstt· s:Hnnda ha "in uPI)murksamhet riktad 
på denna "ak. Vidare höra spänuingarna helst kontrollmii
ta~. - Red.) 

DISKl SSIONER OCH FöREDRAG. 
Forts. från sirl. 357. 

uiug elj s t alltid förefanns mellan Imtod uch glödtr[ld pil de
tektorriiret. En silflr()~s('1 i minusledningell ger ii\'en en d~' 
lik liti)r;opånning, yarfiir dro"seln biir Higgas på pluslSirlnn. l 
»Hufliola Allstriim» am'ändes metulliRriktnre, emedan intet 
likril,turriir faulls. som hiill fi)r den stom spiinni.ngen katud
gWdtr:"HI. Vid Renare rÖr, som "toppa, blir det i stället över
slag mellan katod och galler. (För att fii litet spänniJlg"fllll 
hur man ett med auoden fiirbundet galler. som ligger niirn 
katoden. E\' . anviilldas triotlpr, som Iwpplas pil detta sätl'.) 
Alwiindes ej hijgfreln'ensfilter i niitledningen upplwmmel' 
modnleringsbrum. 

Efter föredraget. demonstrerades »TIndiola Allf<trihn:. 0('11 

di;;lmteradefl dpn skiirmad.! antennen. Ch·iling. H. njlil'ldund 
framhöll den stora betydelsen av liimplig anpasRnillg mellan 
antennen och skärmkabeln ii ena sidan samt skiirmkabeo>ln 
och mottagaren å andra sidan, men \'ar ej riktigt med pit det 
fiireslagna praktiska utförandet a v ::.fpeo>rleo>rantennen:.. utun 
"ilie ha denna fullt sYlllmetrisk enligt oYlln>ltilclHle sehemu

http:kopplingsspole.ns
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tiska bilu. Denna visar en s. k. dipolantenn med transforma
tor till ~feedern~, som utgör nedledning. Den senare kan be
stå av van)jg HVG (tvinnad 2-ledare) och kan dragas precis 
hur som helst ned till mottagartransformatorn_ I ilenml äl'O 
Ilrimiir och sekundär åtskilda aven elektrostatisk s.kärm. 
OmsiHtningstalet blir beroende av om mottagaren ilr låg
ohmig (L) eller hiigohmig (H) pft ingllllgssidan. SWrningarnu 
på !le bl1da hillfte rna av dipolanteunen neutrulisera varand
ra och ~feederu är okänslig för störningar. Trots att denna 
antenn egentligen, på grund av deu obetydliga längden, är 
"peciellt liimpad för kortvågsmottagning ansågs den kunna 
gh'a gott resul tat iiven pft de vanliga rundradiovåglängderna. 

~IODERNA MOTTAGARE. 
Forts. från sid. 358. 

Märkningskurvfln bUttre, d. v. s. motståll dl~ t medför dlm 
fördelen, att alla tonfrekvense r förstiiI'kas i lika hög grad. 
vilket är av betydelse för en naturtrogen återgivning. 

En sak som förtjänar att nlimnas iir att gallerlmndensa
torn och Iiicklln placerats pil vridlwlluensatorn i omedelbar 
niirhet a,· detektorns galleranslutning, SIl att de lmpucitiva 
><Wrningarua hliva dc minsta möjliga. Den mekaniska upp
hyggnaden Hr redigt och väl gjoru. Fabriken har siirskilt 
lagt an pit att göra alla delar lätt åtkomliga OCh fastsatta 
oberoende flV varandra. Detta är en sale, som i hög grad 
un!lerliitta r service på apparaten. En serviceman sätter 
"ärde på att varje del liitt ka n utbytas, utan att man behö
"er riva ut en hel massa ovidkommande trådar och andra 
clelar ur appnraten för att Iwmma lit den. Mottagarens käns
lighet och selektivitet ligger pil samma ni \"! som hos Luxors 
muli~a tviikretsmottagare. Ljndstyrkan ii r även vid låga 
niitspiinningar fullt tilh'äcklig, även om uen icke kommer 

)p till sannna ninl som hos motsnnande växelströmsap
_ fUt. I m. ttag-aren är inbyggd Luxol's egen permauentuy
JHlmlSka u ugl..U Jc.u.t! . 

I'. R. TELEVISIO~SM:OTTAGARE. 
Forts. från sId. 3M. 

l'arallellkupacHeten Ca utgöres dels aven fa s t Iwndensator, 
del~ aven vridkolldensator, med vilken synkroniseringsfre
I.vellsell fininställes. Oscillatorn :.styres) i sin tur genom de 
(i\"Cr mottagaren inkommande impulserna, vilka tillföl'l1s 
gallret över en lågfrekvenstransformator Tl med omsättnings
talet 1: 3. 1\1 ha r 50,000 ohm, CI 2 mfd, C2 0,1 mfd och T. ett 
oJllRiittnillgstlll av 1: 6. I en följande artikel skall jag ilter
komma med principschemu över ett nätanslutet sYllkronise
rillg'S8teg. 

Den be8krivna oscillatorn kan anviinflas för synkronisering 
liven av myeket stora nipkowskivor oeh spegelhjul, vilka fort
:,;iitta att rotera med synkront varvtal, även nUr signalerna 
imder någon minut försvagas genom fading. Im;tiillnillgen 
H" ditt fas sker enklast genom att sidostämma oscillator
kretsen till dess bilelen kommit innanför ramen, varvid styr
illl)mlsen ett iigonblicl. frllnkopplas. 

Kugghjulet visas i fjg. 15. Det har en diameter nv GO 
mm och en bredd av 30 mm och tillverkas liimpllgen av ett 
massh't järnstyclce, i vilket utfl'äses 30 stycken 1 mm. tjocka 
och 3 mm böga kuggar eller tänder_ Det Imn emellertid ih 'en 
sammausättas av lameller. 

:\Iagnetspolarna kunna lindas på en kärna med de mutt 
fig. 14 visar. n äst är en lamellera d järnkärna, sammansatt 
liV tunna pliitur liksom kilrnan i en transformator. !\lan 111
tl'r dii Ile mellersta lamellerna Skjuta ut ett stycke utanför 
Ile andra ))!å tarna, s-å att kiirnall erhå ller tvenne 1 mm 
hreiIa poler. P varje sleUnkel anbringas 6.000 varv 0,15 mm 
:<ilkesomspunn Il koppal·tråd, och parallellt över spolarnu 
kopplas en bl ckkomlensator på 0,1 mfd . Vid monteringen 
11 ,. synkronisel"ingsmagneterna muste mall se till att polerna 
komma mitt för motora.~eln och på ett avstilllcl a " O,2-{),3 
mm frun kuggarna, vilka Ile naturligtvis ej f A beröra. Enk
last iir att vi injusteringen av uet fonlska hjulet anbl'inga 
ett styvt ritpa pper mellan polerna och knggUnlfl. 

Superselektiva 

Väl genomarbetade konstruktio
ner, gediget utförande och nog
grann kontroll samt den välkända 
högtalaren LUXOR BRILJANT 
garantera härligt ljud. 

LuxoP/
/RfDIO 

GOD SVENSK RADIO 

RADIOFABRIKEN lUXOR - MOTALA 

men utan deDbilliga superhetero
dynens känslighet för störningar 
äro våra nya "raka" 'bandfilterap
parater 533 D, 534 D och 245 D. 
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takter P:"l spolarna OCll cj till chassiet. Kondensatorn behö
ver dock ej isoleras frun mottagarchassiet. Hexodens och 
binodens styrgaller ha anslutnillgcn till den blanka kontak
ten i toppen. En lämplig kontaktklämma kan göras aven 
fjädrande mässingsplfttremsa.. Omkopplaren SI milste isole
raI; frän chassiet, sil ll tt a~eli1 ej kommer i beröring med 
detta, för det full att axeln står i leilande förbindelse med 
en a v kon takterna. 

Vid kopplingen av mottagaren anviincles skärmad kopp
lingstråd på följande ställen : mellan Hl!'-rörets anod och 
omkopplaren, mellan lltg,ingstrunsformatorn (om denna sit
ter i mottagaren) och h1lgtalarkontal{t.erna, på de tre led
ningarna frän V. till yul)'mlwntroll och mdio-grammofoll
omkopplare. Vid koppling ay högfrel{ycnsluctsar med skär
mad ledning bör den inre kopplingstrii lIen ej vara grövre 
äu 0,5 mm. 

Ingen nlitströmhrytare finnes på chassiet, ty denna an
bringas i stället pii skftpet som inrymmer mottagareu. Detta 
gäller även siikrillgarna. 'l'vii slmlbel)'sningslampor finnas, 
en för vardera vågläIlgdsomrtHlet. De inlmpplas genom 
vågliingclsomkopplaren. 
'l'ill motståndet RM gå r endast en ledning, emedan dcn 

rörliga kontakten stär i metallisk förbindelse med chassiet. 
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Fig. 15 "isar en annun utföringsform uv synlnoniserings
magneterna. De båda pOlerna l och C2 med tillhörande 
spolnr bl och b, iiro fas tskrm'ade på en U-formig brygga e 
av bandj1l rn, vilken är n-idbart anbragt {1ft motorn. Förde
len med d·mna konstruktion, iiI' att man lätt kan förskjuta 
polerna s il att de komm a på lagom avstfllld från kuggarna 
samt att IDan genom att vrida hela bryggan kan ställa in 
skivan på riitt fas. Denna inställning kan underlättas högst 
betydligt [lied ett par kugghjul, en ratt och en kedja. RoUen 
och det el,a kugghju let anbringas på chassiet. Kedjor och 
hjul, som äro Himpliga för detta ändamå l, saluföras i lek
saksaffär r , som sälja mekaniska bygglådor, t. ex. Meccano
llldor_ 

»SUPER 34.» 
1'orts. fdln sid. 371. 

De små blocldwnclensatorerna och motstånden monteras 
lämpligen på 1 mm tjoclm strimlor av bakelit el. dYl., sA 
som är vi,at för motstfllldell RI t. o. m. RIO i fig. 4. Dl'nna 
strimla ha r måtten 1HiX5G mm. En annan strimla på 130X 
55 mm uppbär. mot"tiin(]en IiI!! t. o. m. R I7 samt niigra kon
densatorer Ett tredje stycke på 55 X55 mm uppbär RIS, Ru 
och e19. liondensatorn el' hiUles aven bussning av isole
rande ma erial på nIIgot avstånd från' chassiplåten. 

Gangkor densatorns rotorkontakter anslutas till resp. kOll-

lUll.']['JE:R][~JLL][§T.A\. 

t 3-g" 19konllensator med skala. 
t pot• • tiometer. 0.5 m egohrn ( R,,). 
t p 1(' ltiometer. G.OOO olnn (R.. ). 
t sp J',mkopplare. s pecia l (l'ra hn). 
10m" 'pplare. ::!-polig ( S t). 
l dro ' ,,,'I8po le, c:u 250 mU lihen ry (L'). 
() skil rnhnrkur till 8polu r och mellllnfreli\'enslransfor-

Ula L ,rer ('I'O,·(I[or). _ 
1 kOll ensa t"r, ju _tN'IJar, 20 cm ( 'roroto r 5ll1). 
l tri m ko ndensat.or, :!O cm, Ct! (Torotor 513). 
l kOll ll'nsator, jURterbllr, tGO cm, Cx ('1'orotor 802). 
l d :0, justerad t!ll 2.:;00 micro-mfd (Cz). 
1 II :0. justerud till 1.625 micro-mfel (CY). 
1 d :0, 2 mfd (C. ). 
2 d :0> , l mfll (C", C:n). 
:; el :0 , 0,5 mfel (C" CIO). 
;; II :0, 0,1 mIll (C•• C" C7, C", Cu). 
l II :0 , 0,05 mfll (CII). 
t tI :0. 0,02 mfd (C"l. 
l 01 :0, ;;.OllO cm (C,,). 
l tl :0. 0,002 'mfll (Cu). 
2 tl :0, 200 cm '(C'" elD). 
111:0, 100 cm (C.) . 
1 lllo(,:tiind, 2 megohltl (R,,). 
2 tl :0, l mcgohm (R", R,,). 
l el :0. 0.25 megohm (R,) . 
1 d :0 , 40.000 ohm (R. ). 
l tI :0, :\0.000 ohm (R , ). 
t d :0 , 2iJ.nOO ohm (R. ). 
2 d :0, 20.000 ohm (R" R. 
l d :0 , 10.000 ollm (Hu). 
l d:o 5.000 ohm (R,,). 
t d :0, 2.000 ohm (il,,). 
2 d :0, 1.000 ohm (R,. R ,, ). 
2 d :0 , 130 ohm (n., R,). 
2 d: \>, 100 ohm (H" Ull). 
3 rörl liillare, o-pollga. 
1 rör h.\1larc, 7-pollg. 
Div. kopplingstrftd , systoflex etc. 

i lä

blivit 

'=' 

Vid n~o lir axeln isolerad frän motst:lnclselemelltet. 
I monteringsplanen iir vftglängdsomkopplaren visad 

get för mottagning på det liigre vågHingdsomriidet. 
I kopplingsschemat har blandhexoden av misstag 

ritad Rom en fadillghexod, med det "versta gallret utbildat 
till skiirmgaller. 

:MODERNA STATIONSSKALOR. 
Forts. från sid. 375. 

därför melmniskt kopplas till deBIla. t:t'Rl<liruingarna 
van uppmiirkas fråll slmlfönRtret och liro till "In stOJ 
beroende av skivans 1'örelse"idll i sidled. --.... 

En annan skala "isas i fig. G. Hela simlan är här förSkjut
bar bakom en öppning I panelpn. })(' n glider i en ram, fram
ställd a v hoplimmade papll:4rimlor enligt tletaljbilden A. 
Snöret, . om drager simlull, iir ;';i"t rt1llt en snör"ki,a med 
stor diameter, som sitter PlI kOllfJellsatoruxeln. Snöret går 
runt en liten m etalltrissa d och iil' fäst i eml iillden av derr 
långsmala skalan, på vilken graderingen iiI' anbragt. I sku
lans andra ände är flist en gummi 'nodd, ,-ilkcn löper runt 
metalltrissan dl och iir fäst vid nedre lmnten av froutplat
tan. Denna gummisnodd slmll yara riitt lång, ty eljest blir 
spänningen i snodden för stor, dii sklllan står 1 sitt äntlliige 
enligt figuren. Det lmn även vl11'a lIöd,-iindigt att lwnden
satorn gill' ell smula trögt, så alt ej snoddcn kan vl'ida den
samma runt. 

Enruttsuvstämning. 
Om mottagaren är försedd med t " ii stämluetsar och två 

sIdIda aystämningsrattar, en för varje krets, bör man ej 
försöka koppla samman de båda kondensatorerna på samma 
axel för att kunna förse dem med trumskala el. dyl. Det går 
ej att få enrattsavstiimning pft detta sätt, ty kondensato
rerna äro ej inbördes matchade, vanligen ej heller spolarna. 
~{ed en 2-gangkondensator och matchade spolar går det 
emellertid bra, blott kondellsatorn garanteras med en viss 
toleralls och likaså spolarna. 

ReklamerbiuClandel 
Tag del 
av vår erfa!'en{)et så sparar Ni 
pengar oc{) uppnår gott resultat. 

Fullständig byggsats för 2'rörs växelström ink!. metallchassi, samt, 
liga delar och rör. Vårt schema V 13. . . . . . . netto Kr, 105:
Kopplingsschema ritas på begäran . ~ . . . .. pr st. Kr. 2: 
MetaHchass:er enbart .. ... , _ ...... , . pr st. Kr. 7:50 

Begär vdr prislista pö material oc() byggsatser_ 

FLODIN-RUTHS 
Stockholm, Biblioteksgatan 12, (mitt emot Röda Kvarn) 

Telefon: 201239, 20 12 07 
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för radiotekniker 
och amatörer 

Denna kurs har författats av den 

kände radioexperten, civilingenjör 

Mats Holmgren, som i 19 instruk

tiva brev orienterar i den moderna 

radioteknikens såväl grundelement 

som senaste finesser. Den är när· 
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mast avsedd för yrkesmännen inom 

radiotekniken och dem som syssla 

med servicearbete, men den kan 

med lätthet kompletteras så att även 

radioamatörer med växlande kun

skapsmått kan tillgodogöra sig den. 
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BREVSKOLAN 
- en skola för individuell och nationell beredskap - STOCKHOLM t5 

Vä.xelströmstecJri 

Akustik 

Optik 

Maskinteknik 

Motorlära m. fl. 
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Var god och sänd mig Edert prospekt om Eder fullständiga kors i 

radioteknik. 

Namn: ....... ... . 


Bostad: ..... .. . 


Postadress: .. P. R. 3/41 


~ Fyll i kupongen och sänd in den redan i dag. Detta förpliktigar inte Er. till något. . 
!I- ...............................................................................................................
11, ..... ... .................................................... . .................................. ...................... : 




DE SE PRECIS LIKA T MEN ••• 
1mehållet i ett av dessa glas är betydligt värdefullare det noggranna aktgivandet på allt detaljarbete samt 
än innehållet i det andra. I det ena fallet är mjölken den höga, alltigenom likformiga kvaliteten ge Sylva· 
pasteuriserad, i det andra icke. Det är emellertid en sak nia·rören ett större värde både för Eder och Edra 
Sllm ingen kan avgöra endast genom att se på glasen. kunder än vad utseendet avslöjar oeh försäljnings. 

priset .utvisar. J 
På samma sätt förhåller det sig med Sylvania.rören. 

en ingenjörsvetenskapliga expertis Sylvania förfogar Sylvania hjälper Er att bygga upp Eder viktigaste 
över, den fortlöpande kontrollen vid tillverkningen, tillgång - Edra kunders förtroende. 

- ett I1dlitlighetens kännemärke-



