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En 
" iniwatt:glödtråd ... 

Om man tager en »Miniwatt»-glödtdd mellan fin grarna, synes den 
onekligen utgöra en bräcklig liten tingest. Andock förmår den att 
emittera millioner och åter millioner elektroner och därigenom 
m" jliggöra förstkla ssig radiomottagnin g. Trots &lödtrådens litenhet 
förbluffas man av de ss mekaniska stabilitet. Traden är dragen bi
fil aJ· (en gång fram och t illbaka) i ett mycket smalt rör av en me
ta lloxid och är hos speciellt kJnsliga rörtyper överdragen med ett 
skik t a v aluminiumoxid. Härigenom elimineras det skrapande och 
kn:l':trande ljud, som annars skulle uppstå på grund av den upp
värmda glödtrådens utvidgning. 

Så /etenskaplig t genomkonstruerade äro dock icke alla rörfabrikat, 
tro t·; att de se ungefär li ka ut till det yttre. Skenet bedrager ofta . . . 
ett . Miniwat t,, -rör med alla dess »Miniwatt»-egenskaper garanterar 
doc!. bästa tänkbara rad iomottagning. 

~~II LI'5 
" M INIWATT" 
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Prislista n:r 13 

med de sista nyheterna 
sändes mot 15 öre i fri
märken, EIA:s radiohand
bok för apparatbyggare 
(4:de uppl.) innehåller allt 
om praktisk radio, appa
ratbeskrivningar etc. 

Pris 90 öre (i frimärken). 
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Televisionen 
är v:l fmmmarBch bland amatörerna, de tta kan man 
bland uunat kon s tatern, då man Hh5e r li e n tt'evlign en
ge ls ka t illskriften u'l'elcvi s ion» , sonl inne hälle r manga 
"urdefulla artiklar ocb praktiska 'dd f ör l<Olltitruktlon 
a.v tc. tcvb,ionSllpP;.Lruter. Talrika in 8äudare oe.r:itta om 
s illa erfarenheter. I Englaud finuas r cd,1O m 1't ll ga tele 
visionSilllllltörer, SOIll I hommag jorcla appara ter fö lja ut
sliudni.llguI."u:l fr:."ul Loodou- Rt:lLionen. l\Ie n nIan l{an äve n 
»titta )) utanför landets ~ l·ll n tie r . S:'Hunda hade två alnR
törer p ö. , ki1cl ll h iill samtidi~t. tagit in on rysk televi
sionssändare, me n de t iiI." Utet olika s y s tcln, SOUl u.llväll
dUR i de b ilda Uinde rua, ~arför bilderua blevo upp- och 
ned\·linda. 

I England tnr Dlan in dc tyska sändningarna och i 
'1\y~]daltd de engels ka me u g'o tt rC8 ultat. ~fa_n ti llverkar 
h ft l:sldyor oc-h s pe;;elhjuJ utan större ansträngning, och 
man förbättrar uudan för undan sin avparat och filr 
bättre resultat. I Hvcrge har ingenjör Nym un nått an
luäl'l~ ningHviirt goda r e.s ultut vid nlottuglling av tie ty s ka 
och e nge lskil utNiindninganul , uch han berätta.I." i den le 
d a rll.le artikeln i detta UU.llune r Oln televisionen just nu 
oc h IlIö j lighe te fl.Hl att ta in de utlänuslm slintl nLngarna. 

Pupulä r Hutlio publice rade r edan på e tt tidigt stadium 
kon "lruktionHbes krivningar till tell'visionsmottagare (nr 
~ , l.O2\) och nr 10, 1930) . VI korum'l I fortsättningen utt 
[[gna Huken den sW"tu uppmiir ksam het. 

D etta II ummer Ur de t s ista fi)r l:a kvartalet i ar och 
vilja vi med a nlednin g b:iruy uppmaua alla. v:'Lrn kvnrtals 
prCUl1nlel'Unte r att i god tid förnya prenumeration en (ör 
2:n k,·ar tu le t. "'[cd dettn nULluner fij lj e r en postgiroblan
kett :1 k r. 1: 50, vilket to rde jämte avgifte n snu ras t in
Himnas p il närmaste postkontor. De av vårn lösnummer
köpare, so m nu önska hli CaHta prenumeranter uppmuna 
\'i ,i,en insända hinn kette n. Tids kriften erhå lles den l;j:e 
\larje In :lnad portofritt hCIus än d. 

Populär Radio. 

DELV.lS UT AN ANGiVANDE AV KALLAN FÖRBJUDET 

o bs.1 Nytt pris Kr. 195:- lOE~[~~DJO 
Loewes nya trestegs mottagare 
är den idealiska apparaten för var och en. Enostående selektivitet, 
fullgod högtalare, belyst skala med stationsnamn inbyggd vågfälla 
samt ett förnämt yttre är denna typs kännemärken_ 

Europamottagning! 
Prospekt och niirmare upplysningar liimnas av 

LOEWE RADIO A.-B., STOCKHOLM 
Igeldamsgatan 22 - Telefon: 507670

Typ EB 205 W 

http:lighetefl.Hl
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F,e rrocart-l11ateri e Ie,n 
y ·nner alltmer terräng ! 

Vi lagerföra följande typer: 
F 31 HF-transformator med inb. omkopplare, 190-2200 m. Kr. 18: 

F 41 HF-transformator, som F 31 men utan omkopplare :. 13: 50 

F 15 selektionskrets-vågfllter för kn ivskarp avstämning, att 
förkoppla mottagaren . . . . . . . . . . . . ) 29: 

F 10-11 Spärrkrets för avskiljande av störande sändare :. 13: 50 

F 21 HF-drossel med hög självinduktion, för alla våglängder» 3 : 75 

F1 2 -13 Spole för spärrkrets F10-11 .•.... . ) 7:50 

BegJr specinI!Jyoschyrer! 

E EKTRISKA AKTIEBOLAGET SKANDIA 
Mal ö - Göteborg - W äxjö - Karlstad STOCKHOLM Gävle - Sundsvall - Ostersund - Umeå 

F 31 

F 15 

TOR O TOR 
KoppUngskond. T yp F 

TOROTOR Typ L 3.gangs • 

TOROTOR 
• OUferenskond. Typ F 

TOROTOR Typ K 

Generalagent: Max Johnsen & CD. A.-B., R egeringsgatan 20, S tockholm. Telefon 118169 
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Televisionen just nu 
D,~ tyska och engelska utsändningarna på rundradiovåglängd kunna med gott resulta t 

mottagas i Sverge. Framtidens television bl'ir på ultrakortvåg, och sändningar på 7 me

ter äro redan i full gång i utlandet. När få vi vår egen televisionssändare? 

Av ingenjör' Sture Nyman. 

F
örsökssändningar av television ha pågått un
der ett par å rs ti d fran tyska och engelBka 
sändare pli vanliga rundradiovåglängder. 
Bildpunktantalet 1.200, vilket fortfaran d 

anv~indes, är dock föl' l[lgt för at t Hl fram verkligt 
god bildskär a och stor detaljrikedom, men man kan 
med en vä.! gjord apparatu r dock fä. fram mycket 
goda resultat, ja ofta liro vissa scener st!. tydliga att 
även små detaljer äro funt skönjbara. Med stigande 
bildpunktan"tul växer sYårigheten för amatören att 
få fram en f r stklaBsig anal ysator. Om vi utgå från 
en n ipkovski ·a, fordr ar den r eda n nu med si na 30 
hål stor noggran nh t i tillverkningen för att i e 
bilden skall stÖras av s arta eller vita linjer. Kö
n igs\V"11sterha ll en (vågHingd 1.63ti m ) siinder film
bilder med å tföljande texter och för klarin O'a r, men 
tyvärr är o filmern a nästan allti d desam ma, var för 
man efter nå gr a veckor känner till hela repertoaren. 
D tta har emellertid den fördelen att man efter varje 
ändring av apparaturen kan jä mföra och kontrollera 
huruvida man fått bättre eller sämre resultat än 
tidigare. Vid förfr1iga n som jag gjort hal' direkt över
förin rr ställts i utsi kt. Denna station kan mottagas 
utan störningar fr än andra stationer, ä ven med en 
ej allt för selektiv mottagare. 

Annorlunda är det vid mottagning av Londonsta
tionen (261 m). Den ligger inpacka d bland flera 
storsändare, varför, om bilden ej skall bliva störd 
av dessa, större selektivitet hos mottagar en är er
fo rderlig. Dessutom ilr bildformatet här betydligt 
mindre, och hilden störes oupphörligt a v falling. 
London sänder en halv t immes kabaretprogram fyra 
gånger i veckan, och då det varje gång är nytt pr o
gram, är det allt id intressant. 

FramtidenB television korp.mer dock icke att ligga 
på dessa vtlglängder, vilka redan äro upptagna a v 
rundradio och dessutom bjuda på flera. tekniska 
s<,'lirigh ter. Amerika narna ha sedan en hingre tid. 
experimentcrat med t elevision på kortvtlg, varvid 
utsändningar lä.r h a mottagits på avstånd lIpp t ill 
300 ellgeLsl'a. mil med got t r esultat . Antalet bild
linjer är 90 a 120. Flera sändare arlwt a där dagli
gen med reklam och kabal'etprogram. I nt r esset bland 
ama tö'rerna i Amerika är mycket stort. Alla erfor
d .rliga apparatdetaljer f innas i marknaden. Men 
före oss i Europa är o de ej , vilket bevisas av de 
många televi ionsmottagare enligt BaiI'd's sys t m, 
som sålts i Amerika. 

Televisionen tycks i ana länder där man ysshu 
med dcn ha kommit till ett vi st utveckling·'ta dium, 
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för att HU rusa in på ett bestämt mål, ultrakortv1\.
gen_ Förr eller senare måste »fj~lrrsynen» komma 
till praktiskt utförande, vanid våglängdsområdet 
slutgiltigt bestämmes. I Berlin pågå redan alla var
dagar föt'sökssändningar med den nya ultrakortvågs-

Fig. 1. , pegelslontv av tysk tillverloning tör anviindnling i 
moderna teleV"is'ionS11wttagarc, D e'fl,W'11l'JlUL gc/' 180 b'ilälinjer 

och W,OOO bildpunkter m ed 25 bilder per sekund. 

sändare Il på 7 meters v1\.gliingd, närmare bestämt 
6,985 meter, varvid en allueles utomordentlig kva
litet uppnMts. Bildprojektorn och bildsönderdelaren 
ä,ro uPI stiillda i ett labora torium i Masurenallee, 
under d 't att ultrakortvågssändaren är uppmonterad 
i utställ ningshallen. Dessa båda r,latser äro förbund
na med arandra medelst en 700 metcr lång kabel, 
under dllt a tt en 200 meter lång kabel för till anten
nen. Bi ld önderdelningen skcr i 90 linjer (JO.800 
bildpunH er) meJ 25 bilder per sekund, vilket mot
s\-arur Il modulationsfrekvens av 125.000 hertz. De, o 

sa sänd.ningar kunna vi tyvän icke se här' i Sverge, 
emedan de ultrakorta n'lgoI"lla ej nå fram hit. Tys-
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karna synas fullkomligt ha gått in för spegelskruven, 
under det att Baird anvilnder sig av spegelhjulet. 
En tysk fabrik har emellertid lyckats framstiUla en 
nipkovskh a med 90 hål, ett förstklassigt precisions
al·bete. HL len äro mikroskopiskt små och frumstilll
ningssättet iiI' än så länge en fabrikationshemlighet. 

Hur sUilla sig nu mottagningsförhållandena föl' 
oss i Sverge? J a, vi måste ännu så länge experimen
tera med utsändningar på de normala rundradiovåg
längderna, till dess vi få en egen televisionssändare 
för ultrakortvåg. Televisionen har ännu ej nått en 
sådan fulländning a t t den kan bli en hela folkets 
egendom. Men för amatörer som vilja vara med fl'ttn 
börjal1 och som ej tveka inför de svårigheter och 
problem, som finnas inom detta gebit, erbjuder tele-
Lifmen redan mycket av intresse. Flera artiklar, 

ilven kompletta konstruktionsbesKrivningar, ha un
der de sista ttrcn ,-arit införda i l'opulät' Radios 
spalter. 

I flera länder har man nu börjat med försökssänd
ningar. Sålunda har en sändare inmonterats i Rom, 
och i Frankrike arbetas också intensivt på detta om
råde. Nyligen hörde jag televisionssignaler frttn en 
rysk sändare på cirka 1.000 meters våglängd, vilket 
bevisat att ej heller detta land ligger på latsidan. 

Piq. 2. H em'rnagjord spegcUnmuna 1JU!d tWhöra·lIde pu.nkt
gz.i.mlampa tör lJrojicierin g av täevisionsbilden lJa en sT..'änn 

a.v storleken ;'0 X18 c.°rn. 

Möjligen ställer man sig den frågan: XI' man verk
ligfm inne pa rätt väg i fråga om de tekniska an
ordningarna ? Ja, det får framtiden utvisa, kanske 
finns det metoder, som äro enklare ii.n de nu använda. 
Kanske blir det något. i stil med den t.yske ingenjö
ren Schneiders försök? Den som lever får »se». 
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D 4 E SM on 1.3. 030 

R 
a ion har blivit industrialiserau. Den for
ne amatören, som med möua knåpade ihop 
radiomottagare ät ,-änner och bekanta an
no 1925 existerar inte längte i samma ut

sträckning. Den tid år fÖl'bi, dft amatören kunde ex
perimentera sig fram till förbä ttringal' av de kom
mersiella ap araterna. Numera är den fabl'iksgjorda 
mottagaren rl väl utexperimenterad, att amatören 
knappast lJur något alls utt siiga till om, nitr det gäl
ler mottagare>hygge. De stora fabrikerna med silla ia
boratorieI' och kunniga ingenjörsstaber ha åtminsto
ne tillsvidare distamierat amatörerna. De korta y;'l

gorna ba änllll ej blivit så industrialiserade som de 
längre v[lgor a. De äro ett mycket tacksamt objekt 
för experiment av olika slag, inte minst inom motta
gartckuiken. Att få en mottagare att fungera på 80 
meter iiI' ing n konst, men vid 20 meter börja svårig
lJeterna. Att få en 5-metersmottagare att svänga ~ir 
en mycket besvärlig historia. Detsamma gäller sän
dare för kortvåg. Häl' vän ta telmiska fines:;er i mängd 
pä att hli uppdagade. Och vem skulle lista ut dem 
om inte den outtröttlige, intresserade amatören? 

Amatören 

och de korta vågorna 
Av J. Schröder, SM5ZE. 

I~undmdio från A 1lstmZien och Sydollnerika. 

De korta vtwOl'lla f" rete dessutom ytterst intres
santa foI'tp lantningsegenskaper, som fiirJäna dem en 
ocr-hörd räckvidd. Aven den mest krUsne distansJ yss
nare på lftngvåg måste bli förhluffad, nU!' han uörjar 
syssla med kortvågen. Att få in amerikansk rnllll
radio är en sensatioll av stora mått på 500 meter, 
men på de trettio meterna iiI' det ganska vanligt att 
man kan plocka in rundradio från håde Australien 
och Sydamerika pä samma kväll. Och det behövs 
inte heJJer någon lemrörs lJandfilterappara t eller nå
gon säl'skilt krånglig och komplicerad mottagare, 
fÖl' att man skall bli i stånd att lyssna på australien
musik eller ha roligt iit ett kabaretprogl'am från 
Sydamerika. En treröl'smottagare med ett högfl'c
kvenssteg är vanligen alldeles tmräcklig för ett 
sådant kraftprov, och ofta är' en enkel tvärörsmot· 
tagare tillfyllest. 

Dc korta vögorna förete så många nya egenskaper, 
att det l)~ista råd Illan kan ge en Utngvåg -lyssnare, 
som önskar bekanta sig med de korta vågorna, är: 
Bygg en kortvågsmottagare ~ X ,-en om man bygger 
en dylik mottagare av mycket enkel beskaffenhet, kan 
man vara övertygad om att mänga av de stationer, 
som man lyckas få in, äro så P<.LSS avlägsna, att man 
för att få en uppfattning om a vst: ndet till dem må::;te 
plocka fram en jordglob. Det nöje man kan ba aven 
sådan mottagare uppräger helt säkert dc kostnader 
och det b'sväl', 'om man offrat på den. 

Na,lltilus) Piccard och Italia.. 

Men de korta vågorna rymma ännu mycket mera 
av intresse. F 'örutom de m1'lnga komntersiella tele
grafistationernas vågliingrlsband finns det siirskilda 
vågJängdsband för fartyg och kuststationer. För den 
telegrafikunnige kortvågsentusiasten kan det ofta 
vara synnerligen intressant ait lys, na på dessa vflg
längder. Det torde vara väl bekant , att de ilesta risk
fyllda expeditioner till land och vatten utrustas 
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med kortvågsapparatur. När exempelvis Na utilus be
fann sig i våra farvatten, d. v. s. långt uppe i Norra 
Ishavet, kunde maJ10fta läsa a de rapporter, Wil· 
löns skickade ut på 6 meters vfiglängd till tidnin gs
drakarna. jorden, runt. Och för n gon tid sedan var 
det ju a matörer här i Sverirre, som hörde Piccards 
kor tvåg, när den sympatiske p rofessorn h ängde mel
lan lumme] och jord på IlUlvannan mils höjd över 
jor dytan Och man. drar sig kanske till minnes att 
det var de korta vågorna och en påpasslig amatör, 
som räd ' ade den förolyckade Hall s besättuing. 

Med e enkel kortvtlgsmottagal'e har vem som helst 
medel i in han d a t t kunna föl ja de järva expedi
tionerna - runt halva jorden om det skulle behövas. 
Men då gäller det att kunna telegrafi. l skola där
för ge d n intresserade amatören ännu ett gott råd: 
Lär er telegrafi! Ilå kortvåg kan den telegrafilmn
nige ha (:tt oerhört stort nöj av sin färdighet. Inom 
parente ' vilja vi nämna, att i nä te nummer av Po
pulär Radio kommer a tt (1 ivas en lektion i Tadiotele
graferin" för att i någon mil n hjälpa den kortvågs
intresser de, som spetsat p, att få. ut det mesta möj
liga av ;in mottagare, att lä ra. sig både att siinda 
och t a u ot tel gram per radio. Den färdighet i mor
set legra fering man skaffar sig, kan man få a nvänd
ning för om man skull vilja lägga sig till med en 
kOI'tvågs~;åndare. Det ä.r n~imiigen uppsatt som vill-
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kol' för bC\iljande ax stindarelicens, att vederbörande 
!can både sända och ta emot telegram i 50-takt. 

Kortvåg88ändning me(Z låg effekt. 

De experiment man kan utföra med en liten kort
v gssändare ä ro ytter t intressanta. Det skulle föra 
fÖL' le ngt att häl' redogöra för de många överraskande 
l'esultat, som kunna upPllås med även mycket primi
tiya apparater. Det kan räcka med att omnämna, 
a tt det endast fordras uågra futtiga watt för att nå 
vart som helst på kont.i..nenten. Och föl' att frambrin
ga några få watts effekt räcker det med ett van
ligt slutrör som sändarröl'. En erfaren sändarama
t ör p stå r, att urna. ör 'ändandetl:l största tjusning 
ligger i alt de nästan otroli~a resultaten på de korta 
vågoI'na kunna n, . med my ket enkla och billiga 
apparater. »Mannen vid ratten» leir allt, hjtilpmed
len nästa n intet, J ust detta gör amatörsändandet 
till en fängslande sport, där rekord sättas i lång 
distans och liten effekt. 

De korta vägorna innehålla ofantligt mycket av 
intresse, och amatören fl'ån anno 1925 skulle helt 
säkert få ett mycket rikt utbyte av ett besök på de 
kortare våglängderna. Här vänta många tekniska 
problem på sin lösning, och de överraskningru', som 
sä ofta möta på de koda vågorna, ha föga eller 
i ngen motsvarighet på de långa. 
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Nya mottagare i marknaden 

Luxor 234 DW Trekrets mottagare med 

ett högfrekvenssteg. Helt motståndskopplad på lågfre


kvenssidan. Elektrodynamisk högtalare. 


D
e na nya Luxor-mottagare erbjuder i frå
g . om konstruktionen mycket av intresse. 
O vi börja m d antennkretsen ha vi här 
d€'ll nya anordning D med . k. antennbe

la tning J ole, egentligen en vanlig »förlängnings
spole» i antennen, vilken medför bestämda fördelar. 
Sålunda blir mottagarens kä nslighet vid de högre 
våglängderna inom varje våglängdsområde lika stor 
som vid de .lägre, vilk t är en stor fördel. Vidare 
bli r mottagaren praktiskt taget. okänslig för inver
kan av olika stora antenner, i det ingen antennkorri

ering erfordras vid ombyte av antenn för att eu
rattsstiimningen skall hålla streck. 

I schemat ses över t de båda antennbe1nstnings· 
spola.rna, en för området 200-550 meter och en föl' 
området 1.000-2.000 meter; den senare kortslutes 
Yid mottagning inom det förs tniimllda områd 't. Där
efter följa pl'imiirspolarna med Ut varv, kopplade till 
första kretsen i det efterföljande bandfiltret. En 
differentialkondensator på 2 X 600 cm anviilldes så
som volymkontroll för hela mot tagaren. Härigenom 
tmdvikes överbelastning av både högfrekvensTöret 
och det.ektorn, och i förening med bandfiltret min
s! ar denna volymkontroll i hög grad risken för s. k. 
kOI'smodulering i högfrekvensröl'et , som iiI' ett skärm

gallerrör a v modern typ. Forts. il sid. 90 

K opplingssehen a till Lwc()1"s !b1/a 
v ii:ccls t r ihnsmof tagare, modell 234 D lV. 
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Knivskarp 

Nu behöver N i icke längre nöja Eder 
med en dålig mottagning. Sätt PUCK 
i antennen sA kan Ni utestänga, stör

ningar från kraftiga och lokala sän· 
dare och iUI lällu knivskarpt på av
b gsna och ! vf\ utländska sta tioner. 

Se upp tör efterapningar 
som endast li."na till det y ttre, men sa. kna 

nIta PUC K's goda egenskaper. 


Se efter, att det står PUCK pl apparaten . 


Vid fi> rskotuh ctalning Kr. 2,8S. Vid PO!lt 


tu r..s ko tt 15 ö"' : mera. 


kan Ni fil fo r mm:l pris . D CD be:s lår a ven 6 mm l)rcd metall· 

folie, in lagd pi ett k li bban d e b:w d viHc( t med e t b.tt tryck 

lIpps~i. tt es långs efter en pa 

Del. J orr- e ller ronsterka rm. 

E (terl~imnar inga , p!i..! eller 
märke n. Inga m:l! le r ell er lÖio. Icclniog 3.T. Ing-e n ("ra for askslag. 

PUCK ,RADIO, AVD. 102 
Drottninggatan 48, Stockholm. 

Tel. 10.28.26 &. 10.28.27 - Postgiro 55414. 

Li :tle Wonder 
Amerikansk mikrofon vilken kan anslutas till alla ty~ 
per a' radi omottagare. Arbetar utan batterier. Enklast 
tänkb" ra inkoppling. M ikrofonen kan si tta inkopplad 
under rundradio utsändning, vilken brytes först när 
mikro 'onens omkoppl. knapp tryckes ned, varefter Ni 
kan i ntala privata referat till förvanade åhörar·e. 

Oanade möjligheter! Storartade effekter! 

Komplett F I R MA FOTO. RADIO 
Kr. ' 4.- Kungsholmstorg 3 B I Telefon 50 76 27 

Majestic 1933 
AmerlkllS rörnämsta märke. 

Modell 371 : 4' rörs super Kr. 235:
» 331: 6,rörs super » 375: 
» 314: D:o med dubbla 

e1ektrodyn. högtalar . . Kr. 570: 
Amerikanska rör och delar i lage r . 


Inrtg. firmor antagas SJmt om bud , där öppen 

radioJffär icke finnes . 


Engros: K. BROBERG, Mahnö. Tel. 1422S 

yhet 
1933 

Luxor234 D 
En verkligt selektiv 4-rörs 
mottagare med oöverträffad 
ljudkvalitet till lågt pris. 

T re avstämda kretsar och 
bandfilter. Skalan är 
graderad i våglängder och 
det inkopplade våglängds
området markeras automa
tiskt med belysning i sär
skild färg. Stationstabellen 
upptager över hundra sta
tioner, noggrant angivna
bekvämt och tillförlitligt. 
Inställning med endast en 
ratt - se 'n är saken klar. 

Inbyggd elektrodynamisk hög
talare, Luxor IBriljant - den 
ouppnådda högtalaren av idag. 

Luxol?/ 
/R.ADID 

http:10.28.27
http:10.28.26
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M 
nga ~igare till distunsmottagure av 

litet äldre konstruktion, t. ex. av t y
P '11 »~yLtrs treaIl» , tidigare beskrh'en 
. Populär Radio, klaga över att selek

tiviteten ho, dessa motlugar är otillräddig under 
ml\',Hulllle Wrll.lllanden. ' j ha moLla(,-it ett fl ertal 
förfr·''\.glling'1I' lmruvida d ,t är möj ligt att förb~ittra 
selektiviteten hus dylika ll1o tln,gare utan att behöva 
hygga om dem hel t och hållet. 

"'i' i vilja (11\ fÖI'si: [tamIl, lJu att (h~H grad av sele\;:
tidtet, SOlU kan UPIH1:'l ' 1l11!d CH enklare clistausDlot· 
tagare med , erl;:oppling, ile i mycket bög grad bero
ende av hur ptLSS IH'a i'ttel'koppling n fungerar. I .'yn
nel'het (riHler II 't ta \' id mo tagare med endast en 
stä mkret. . Även ,rid mott agar ID el tv' Ju'etsar och 
ett högfr ek \'I' DS:;[ ('g kan mUll emeIlel'tid drh'a upp 

lU:I#p:e CUl fiiuto-tu:etseu. i tu. i4i.dce 
tv~-di~~uw~ ~ ett 
~~ ökMJ. ~eieJdivitet 

selektiviteten i uyseviird grad utö\'er det vanliga ge
nOIll att arrangera en mjukt arbetande återkoppling 
i stiiJlet fÖl' Jen hårda, plötsligt insättande och tju
tande återkoppling, som iiI' S[1 vanlig. 

leör att trots den St lnnua högt uppdrivna seleldi
viteten 0rhlllhl god Jjullkvalitet mfulte Illan använJa 
ell s. le tonkorrektiollstl'HllSfol'llMtor på HI gfreJ,::vel1s
sitlan. i kunna ej häl' närmare illgä på ,denna sak 
utan bedja f t hänvisa den intresserade till handboken 
»'I'on];:ol'I'ektioll», som gallsIm ingaellde m en itndå po
p nHirt avhau<Ual' dessa sakcr. 

lJ}n 'ny bandjiltcJ'koppling. 

I lletta sammanhang' vilja vi niirnna, att d nn bör
jat höra av tle1l1, som byggt den i nr 4 oell 3, 1932 ay 

Populä.r Radio hesl,i'inla »Antotonc»-lllot tagareu. 

Tig, l, Bcli Clrw l i!i I,; j ram 8tiilln'in,1j av tl.'CI14t6 kapaeilivt hopplade filter (a och b) SIl,mt det geno'In kombinat ion av !le8sa 
cl'hrU/11(L nya filtret I/l crl duubel Iwpacit 'i,v koppling ( j. 
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Fi,(/, _, U'iagram 11h;isan rle lJll,ndbredden ('i ki l ohertz eller 
7"ilo cJjkle,') 'ö/ Il oWcu v å!)Ui ngdr1" för b(jlldji ltel' m ed enkel 
kapaci ti l' kopp7 iny ( l och a.) Mun I m ed dubbel I.apaciliv 

IWlJP7ing (G ,),
" 

Somliga ha med elis lycka ts förträffligt, andra, i syn
nerhet de som försökt sig på nätan,' lutning, ha stött 
p fl svårigheter, som de vilja ha hjälp med, Vi upp
mana aHa som byggt denna mot tao-aJ'e eller experi , 
mentera t med kopplingen i fr [lfra att meddela oss sina 
rd'u.l'en lletel' och härvid siirskilt omtala, vilka r esul
tat som uppnrltts i fl' ga om snI ktivi tct och ljudkva
lite t. , ii komma i:ien[lre att i Populilr H,adio redogöra 
lliil'föl', 

Vml " 1Il i det följande slwU bliva fÖl'em tU för be, 
skri \'ning iiI' ett bandfiltcl' av ny typ, som är synner
ligen Hitt a tt tillverka, DeL' amma utgöres a\' tvtJ. 
skiLl'ma ll e spolar och en 2-gangkondensator. '1'v& se
parata stärnlwndeni:iatorer kunna ej användas, ty 
man ve l då ej riktigt hur man skall ställa in dem, 
et't cl'son Llet ej finns en enda resoD:'lJl s topp utan en 
uubbeli{pp hos bandfiltrets resonanslmrva, och band
filt r et kan då ej fungera som det skall. 

Ä yen ~ör den som ej är direk t intresserad a v själva 
bandfil tL'et erbjuder kansl{e'pollwnstruktionen något 
av intr ,se, emedan l'ipolar av denna typ kunna an
vändas 1ill dIken som helst enrattsstäm c1 mottagare, 
blott de utföras med OUlsorO'. Härvid Jean man koppla 
wed l.t ö:~frekvensdI'ossel i högfrekvensr örens anod
kretsar. Egcntl.igen skulle en mät anordning erfordl'as 
(ör att mö.iliggöra exakt »matcltning» IlX spolarna in
uördes, . ,ch möjligt är att \'i liingrc fram komma a lt 
bcsk!'iva n rtgon dy1ik anol'dJl iug av enklare slag. 

Fig. 1 a "isar ett lmpacitiv t kopplat bandfilter a\' 
\'anlitr 1" ]). De tvtl sektionerna i 2-''ranglwnuensatorn 
~il'o mUrl ta med e, d två spolarna, om äro inbördes 
Jilw, med L . 1 är kopplin gslwndensatorn, vilken som 
syne~ u tg-ör en del av båda kretsa['n[~ och s[llullua 
asta(lko TU mer n \ls~ koppling mellan dessa. Kopp· 
lings[a het il >11el' j,opplingsgl'aden bt'stämrnes a v 
kOI~ llen sl1 lorns ej st dek lllen ii.ven r..v frekvensen hos 

II 

Fi!l, 3, 1\ " jl p7i ll!lS8I'I! (!II/.(I f D/' dJlt nyn ba1tfLfiLtTet mc(~ dubbel 

I,:a puviti 'v I.oppli ll!l, D n fastare koppling som dr erforderlig


Ila Ulnf}1;äg I'ls lo cl7,;o11l1lnCs 1I1Cdcl8/. konä c n~ atorn a,) . 


del! i nkolllmanue s ignalen , d. v, s. av vågli.ingdell, Ju 
s törre kondensatorn ~ ii!', de, t o svagare blir kopp· 
lingen mellan kre tsul'na LC. > amma gäller om frel,
vemil'n ; ju höo-re frekvensen är, desto svagare blil' 
kopplingen, H~irav inses att kopplingen blir s\'ngal'e, 
ju längre \'åglängclen iiI', eH pr$om våglängden iiI' om
vänt proportionell mot frekvensen. 

Samt idigt som kopplingen mellan kretsarna LC 
blil' svagare, minskar bandbredden. Vid en bestämd 
storlek hos kondensatorn el erht'tlles sålunda allt 
mind!' banc1bredd, del våglängden minskar. Den som 
förFltar sig på kurvor kan utläsa detta ur diagram· 
met i fig. 2, där rågliingden avsatts utefter den våg
räta axeln och bandbrec1den i kilohertz (kHz) utefter 
den lodräta axeln. (Kilohertz är sanuna sak som kilo-

F'ig, , ~, D et tä l'diga uan(Zj-iltret /lied skännb'lti'karnn autllf/lw. 
Lii.ng~t tilt hDgcr gC8 8 I'iek o-ndcnstl.tor'n ·i an tennen, v illcen 

inrCIllc1'llS en gång för alla t ör en Viö8 anten n, 
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l A'lln , kondens ator, 2 X.J.:J0 ('m, med uppg-iyen to-
I l' ran ' hijg,;L ± (1 lIliel'o-mfd + 1 %) , 

1 Yl'illko ll d " lJ~:l t ot'. 100 tm. 
::! ,,;pu!l' i.) r. dium. ·tO mrn. liingd 100 Ulm. 
1 raglil ngdsomkollPlu re, 2-polig. 
l hlorkku l ll 'n!':! tot'. 0.02;; mfd (lmlukticJIls f.ri). 
l 1110tstflD. I. 1000 il [jOOO ohm, 0,1 watt (indnk

ti on ·ritt) . 
l alum lni\illlplilt, 200 X 210 X 2 mm. 
1 f ron rplnlLa, 200 X l00X ;; mm (bakelit el. dyL). 
j(i g ram n.3 mm dubb. silke$ ' {l. koppurtråd. 
-! konta kLhylsor, isolerade. 
Di . k r\l\ m. mutter, kOPl)lillgs trtld , s;rs toflex etc. 

c:,rkl l!r [k 'J. Såhwda äI' 1 kHz = 1 kc = 1.000 p/ :>.) 
KUl'Vall CI visar banubrelIdens variation med våg· 
liinguen hos (,tt ban W Her ~Dligt fi rr . la, gällanue viu 
Cl = 0,025 Illfd . 1: neler 380 meters vft ghin",d erhflJles 
ej Ut gon du beltopp, d. v. s . anordningen Verl{fll' ej 
s i'tsom bandfilter. 

•'clektionskrcls slis01n bandf'iUe/' . 

Eftersom tt bandfilt ' r bör ha någorlunda Iwn· 
stant oan(U)l'edll ]mn givet vi: un ordningen enligt fig. 
la ej sUgas vara tillfreds ·tä ll :mde. 

Fig. 1 b \'l,'al' rtt ka pacitivt k ppl a t oundfilter av 
aunan typ. Det förefalle t' vid förs ta anblicken att 
vara precis ':lmwa anordning in 3nYiincles 1 »A.llto
toue»-mottagnr<!n, men . killnadcn ligger diiri , ntt 
kOlldellsatorn Cc kil' iiI' betydligt större än i »Aut o· 
tone», yudiir Iwpplingsfa sthe1 en blir av 'eviirt större. 
llilITid uppk miller en dllbbellopp hos rcsouan ·knr· 
Hlll , och bnndf iltcrverlwll i niriider . 

Fi!!, :, . B aT/dli trct N tt t r an antennsi(! (m. 0 1,; an pil lJan.llko1/.
df'l!w ! () r n ~ ,q dCl~ lilla k oppl i lty8J;O/l. rICl/ S(lto r1L tur o-mrä cl el 

.!OO- ;;OO I/ IC er . ' /.'ii ,·mbur/;a t' l l(! ä7'o " Vm l'iy t tiWnYlla. 

Fi!l. 6. l,oll~ t r ll k t iO I/ .' · 
r ill/il/ (f fill IS /,olfl/,Ilrl . 
l , i1l1hIi1l!fcn f ii /' f!OO 15 
.j(l!) m c t er li(f(fC/' 111 J. 
7///1 kOllt(/kt rn(l ) och 
,!. dr Il jUl ' JJ)(}()- .000 
II/c/ CI' IH lIlln !;()/lt'lk· 

t" r l1" 4 (ich J . A lla 
m /U t ti ra i mm. 

. 

21 

i 

, 

17 

D eLta ba.ndfilter har dock samIlla fel som llet förc
~1 ende. Vid en bestiimcl storlek hos kondensatorn C2 

blir kopplingen mellan de bflda kretsarna LC allt 
fastare, ju högre fre1,veusen iir, J . v. " ju lä rrre V[ll-{
liing'clcn iiI'. S tllunda blir här bandbl'edden allt stöl'l'e, 
da Y:lgHlnguen minskar. Detta åslddliggöres av kur
'au C2 i diagrammet i fi g. 2, '0111 "isar att banc1bred· 
den vitl 250 meter är c :a 81Hz, uncler det tIen del 
600 mcter är endast en bl'ftl<llel av 1 kHz. Ej heller 
JeHu. banclfilter är sålnnlla tillfl'e(]ssUllande, under 
föru1 siiUnillg a tt kundeni::>atorn C2 iiI' fast. Inom pa· 
rentes sag t brukar anordningen enli.gt fig. 1 b r~it t 

ofta anviindas S[lSODl s. le selektio.nskret ·, i llet en 
cxtl'a stämkrets (den vänstra) medelst en liten varia
bel kond ensator (C2 ) kopplas till första stUmkretsen 
j llwUagaren (den högra kretsen LC) . 

D·u.ubcl 'ka,pClcitiv koppling. 

Eftcrsom fclct "id de t v h~ir ovan oe krivna hand
filtren g. lT å t olika htlll, ligge r det niira t illllands att 
söka kombinera dessa filter föl' att få fram ett med 
bii ttl'C eO'cn skaper . Ett dylikt baudfilter meJ dubbel 
kapa Hi koppling "isa i fig. 1 c. Kondensatorerna 

1- och "iiro desamma som i fi gnl'cl'lla 1 a odl 1 b. 
K ur \Ta n i diaf,'l'ammet vh;ar bandbl'cddens var ia·1)2 

hon med \', gliiugdell ho ett dylikt f ilter . B andbl'e(1 , 
den varierar SOlO syncs endast mell31l C:;l 7 och 11 
kHz, vilket är ett ganska gott resultat. Kun'an il 
gälle)' för någo t slags in duktiv koppling och Ur tyd
ligen siilllrc. 

KoppliJlg. : clt em at fö l' det nya oancHiltl'ct , ' j:;a R i 
tig. ::l. De ha sekt iolleJ'n ho~ 2-gun gkon(]en 'atol'l1 ~il'O 

Forts. 1\ Hiu. 95 

http:lmlukticJIlsf.ri
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Populär Radios 

Stations~ 

sökare 

Identifiera)" stationerna direkt, 
utan hjälp aT diagram eller 
"l'å g längdstabeller. Färdig k ali
bre)"a d skala med s tationsnamn. 

D 

ep i det föl.iantl e beskr h'na ",latiollf,söha· 

ren är baserad p ft en i den engelska radio· 

idskriften »W irelcss 'VYor Id» f öl' deu 13 


ja.nuari i [Il' publicera d konstruktionsbe· 
skl:i\"ni ng. I princip II giire' den a\' en ,anlig- \ ågfäll;l, 
som inkt.pplas mellan an tennen o(;h mottagaren . au
tennkoDl akt. nil stations ökar ,ns ratt inst iilJ es pil 
den lllO :taO"llil st:Jtionen, försvagas s igna Lsnyrkan, 
och In a ll l,an pa statio llssökar ns .'kola d irekt a dä::;a 

at in nelL-' nn.nm . 
I Iig . l yis as koppJillg, ,c:.herna t ill denIla >;Yllllt! l' 

ligen enkla appa l'a L ITu \'utluest" odsdel a rna utgöras 
~1 \' en sl'dc oc h eu vrjrlkOll lensatol' a \' 10f, oli t misk 
1,\1)' D )o. sa b ilrla (m sluten ·v ~inglli ll g..kl:el:. Ptl >; pol· 
stomIntö l iLr ä\' cn ul>pli udad (' Il I' t im iil' spole med re 
la ti \"t fn \';1 I'\". Denna ä r försed med u ltag, s om ·h l 
i förj,indels E~ med en omkopplar e. Koutaktcl1 A föl" 

bindes Jr ed a n t nnen och l on takten M lm;(l 1I10Uaga 
re.u ' a nlen ukonta kt. D 1\ omkoppla rcu stiLUes i läge 
4, ä r sta tionssökaren satt ur f un k tioll. 

Dubb elI nöje uv utlundsmottagnin,qell . 

VU'kl i i )' glädje h;}l' lllan endast a , en dis1:anl:lJllotta 
')';11'P då a n iiI' i sL nd aU . ti kel'i i J ent ifi '1'a lle mot· 
tagna s t a ioner n a eUer säker t s fUlla il! mottagal'ell 
på l'Jl i fiirvii g hp::; ULllld . j·a.non, 'om man iin!':k<l l' 
a vlyssna , Endast f<'\. kOlTI m rsieUa m ottagare äro f öl' 

Häl'varan de fiil'>;etltla Ined st a t. ionskalibrera d skala , 
Man kaI! ju sjiilv kalibrera s iu mottagar e genom d t 
p ; en l id a s l,Y.iva upp a11a statiollsnanHlcn och In 
t ill dC:;,:1 d mot.svarande gra dt alen p , st nmratten , 
men de a är f?1I besvärlig l>rocedul', eH 'rsom llJan i 
Lllr och ord n ill g' w iL 1. ' uppsöka odl idlm tifiel'a a Ua 
sta .i uel'n a . 

l Il'd !leH hill' bcs!u-i\'na stationssölwr n fö ljer en 
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ska la, ;"l \ilken ~I.tii o s ta tiollsnamn äro tryd:ta , Vill 
korel föl' a tt denna skala skall g~iltu är aH I.>llde 
\Tidkonupn :;;al01'11 och spolen är av samma tJ I' som 
den i mo,lt'L!a pI'a ra tcn ;:) m'ända, 

V,lU som gÖl' det möjligt att konstruera en ;.;ta
lon. :'öka re Ilwd fiil'digkalihJ'(~ l'ad skala ~i.l' den loga 

ritmiska komh nsatol'll, JJeulla. medgiver lliiml.igen en 
eHel':jns t ed ll g av ka paeiteten, i fall spolarna Jm ni\ 

got a\'\"iJwnll' induktaIlR, u tan att ska lans kalibre· 
l' i IIg heh över ii ndras. Vi ,terkomrna till· denna sak 
j s<l1l11mnd merl jU>i t r_ingen, 

I den engelska moc1eUapparateJl anv~indcs en loga
ri tmj"k kon de n 'at oJ: av ett \'i sst uppgivet fabrikat, 
Odl (' ,i uog med detta, fabrikallten a\' denna konelen
"a tor lc\" erentl' RiirRldlt ntprovall e exemplar, som Srt 

.u i·ll'a som lllÖ.ili~,t iin~I'enRstämma llled det i modell
app m'atcn am'i.iuda i fri."tga om kur\"formen, elllec!an 
denna e l.iest kall a vvika s1\ mycket, att den färdig
kaJi brel':v l e s kaIa ll ej stiirnmer. Vidare tillverkas av 
en spolf<l Lr' ik rlll l en rör iillda.m,let säl'skilt kOJl >i t!'!W' 

rad spole, och Ulan nedlilggel' siir ' kild omsorg pft 
att 1;1 a vvikelsen mel]an skilda exemplar sä ringa 
som möjli gt. 

L'J:akt k,a lilJ l'el'in g 1nöjli.l7. 

'rark \" a re de 'sa :Hgiirder har »"\Vi.l'eless \Vol'ld» 
lmnnat g rarle m s in skala exakt, i det ett streck pfl 

skalan :lngi\'el' va rje s tations läge, , rid den av oss 
.i!.iol'tla n rföring-s[Ol'lllell li a \'j ej knUllat gå lika längt , 
P' g ru nd U\' tt ingen ga l'anti lii.m.nas beträffandec 

kUt',hJl'll1 l'.1l ho ' rl en a\' oss .i 1ll0cle llnpP;.ll'atC'u Rnviiu

http:kUt',hJl'll1l'.1l
http:1n�jli.l7
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BERO.,ltJNSTBR 

Lyon,La.Doua 

LA NGENB. 

SLAlTHW AlTE 11 

."tcI.tiOJl.88rj/carrI/8 .\'I..ala. m ed s lalio l/ sJ((l lll n jrji" o'JIlnt lle t rz OO- -fiOO meter . De nn a 
"kaln ].-an erh ållas 'tryckt ))(1, c lJ/ltZjkIWtOll!l. (J /n 25 iire I /l' bm{i,rlceni,1Isiinäes 

Ii Il PO]lu/ii ,J' Rall'ios e;l' flerlitiOJl, 

da !;:ollden,'a tm'n och ej heller betl'iiJfa llde spolens 
in(luldans. --,nda_st sjiilva s1ationsnamnen ilro utsat· 
'a, och det blir sedan konstruldörens sak att i hUl' 

ten a\' skaJall sätta ett litet streck mitt fi)r det exak· 
ta liigd , eventuellt med en fiil'liinguil1g in till sta · 
tiousnal11ueL om 'lä slmUe cTforcIr-as p ;, grund av sär
"kiII stOl' av\'ikel"e. I VHI'.i(~ fa ll böl' man Hut kllIlUU 

identifiera \'al'je sta1.iolL med leclllillg av stations
namnet p,l s 'alan, 

iHATEIUALLISTA. 
ITidkolH1ensa l'o r , lo" :uitrn b k, med ratt, »1'01'0
tOl'» (s pedatmoctell W e denna kons t ruktion), 
spote m ed fristående priwlirtLncJnillg, 230 Iui.kro
henry, »Praltll», 

1 omkoJJptan , lIl e d 4 lägen., llHXl knapp, 
2 konta k lhyI sor, 
l basptatta, 200X180XlO mm, kryssfancr, 
1 fl'ontptattn , 200 X 200X 5 mm, ebonit el. ,-1 Y t. 
Dl\'. k opplingsi r:lIl , y ··toflex, ,da'u v e tc, 
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Pig. J. . ;tationssukaren8 'vopplings8che
71!(I.. Omkopplar'en 'i /är;et 1 (ler "//I est fas
ta, 'i liig p.t il mcst IÖ Slt 7cop]Jz.ill.'1. Kon/aJ,
t en Ll f Ö"binlles m ed anl l1 Jl.JI () n och j}J 

m e(l mottagaren, 

Piy . 2. ,~ (/tion8~uka.ren ~!(i80-nt 81WlQll r
älgmetor ( 8 kUlldiirl,re/ ~cn ~I, teli.i.lJl.1ta(l), 

i::) 81iWm,e l" . B torrel men t, R 111.d,1I1.tiOJlR
fritt l/Io1:, Iä.nd. I läget 4 hus om koptJ la

7'l1! ä,' S/I'U'IJ FInCIt bruten. 

l l"Ix s ilrt. act undvil,a en all tför 'lark hop t r ii llglling 
m' sra t i ilU, n:unncn Jlel .. kalan ha r a nvänts en »'l'Ol 'O

t on koue lensatOl' <IV del! tn>, som i lar tvenne r örliga 

• kiv..;" i l ! l , ä l'l' id bHl' skal an 11 Ld tagen ö,er nttra 

p.1 , helt ', ;lt'rs niuning i motsats i'm ,t l uah' t \,; ll'V 

"i d n ].; lIndp ll 'at. ll t' a l' \'[wlig try, ])(' 11 a n r ilmla t Oll 

dcn 'a J OJ' l L, l' pn lm , nei let ax 450 tm, och el en 10ITu
rit ill i ~ l \ll ImrY1'orm{'n "'·ä.ller en ligt 11p p gift vid en 
Jlullkapadiet aY J O cm . Den ll a1ll1'ljga llollkap a" ii ' 

t ell i k l'l;t en, 'om ..amman Litier s ig al' 1, n n J~ nsil

tol'l.l. D i, l.Jn padtet, spolcn ~ egeukulJUcite t samt led
n ing.'h lJmcii.d t'n, m:1. te s:.luDflo llWrl LjUlp a , en på 

Titlko1ll1cn atOl'U fasL illmonterad trimkondcilliatol' 
ökas t ill 40 cm. Detta behö Cl' ej l,ontroJlera s tu il 
Jttl.gL"~1 in ;t)"ul1leu1., ulan juster ingcll " l, cl' automai' is!-, t 

i enlighe me(l de anvisningal', 'om lJc(lan skola g i

ya:;. De lill a h'im]wl.lllcu sat orn l igger illlwpplad pa· 

raJlellt l l er! hU\'lldkoudPll 'a t m'n 11lPll tir e.i vi srtd i 
fi g. 1. 

DCll i n otl eJlappal'UiCll :1ll\-1Lnda spoleu L1.1' al' miil'
kvt »PJ'1I 11W) li eh IL:1l" en in du kt a ll :S nI' 2GO mikJ"o

helll'Y· "\ i kumm:. möligen senarc al t b(>l-i kril'" JllH' 

man ::;j i.il.- ti lt verkar en lil.mpLig spole. 

SWiiOTI ,""öku rCll i !4in enkla 'le f()1' w , ;11H,,;. sl1>,nJn 

hitT' 0 \, ;1 11 e 'krivits , fu ngera l' na tnl'l igt nog ej vid 

llloLtng<l t'e nwd automat isk ,·olymkoni.l'oll och ej h » · 

ll ~l' y ir} 1'11 t . ·l u ,' m ortagur'(', tlär a ntenncn iiI' lwpp

lad t ill d. Il fil t' ta !" iiwkret.: n .. toppiLwie "ja cn relJ
ii l,t lih!lJ kOlJdcn -'a tor (20- 1)0 cm ). I b:'i.da dessa .r 11 
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Fill, 3. ·laliol! 8.~ ijkrll·en setlll bakifråII, 
D c h ,l huptvill1! (/(/(: kdni,lwarlla 1~t.'1Öm 

en 'im/H'oviser ad trimkondensatol', 
öli lm /uri, urc r stii1t~konden8aton~. 

mfli:i te s tilLiOll ~Sökill'cn fÖ!"i:icS med e1l inbyggd SUll1
mel' och flln gn [l I' då s tl Rom (~n I'aulig snmmcl' vft.grnf~

ter, i. n mliga fa 11 fungerar den ~om absorptions våg, 

meter. 

K Oll st l'llUioll Sclef lljer . 

1ron la ge ~·j nkclll föl' ..t aLionsi:iölmreu utgöres al' en 

haspla lLa :l\" lU')'."\sfaJler' , crentncllt l'iir,'edd lued pit 

par Ji . ter 11;'1 uncleT':sidu ll. Vid f rnmlmnten fastshl'u

"as e11 pla lta av isolerande ruah.rial, ocL denna u pp' 
bäl' yridJ; ondCllSalol' , omkopplaren samt ue tvfl lwn

t.akthylsol· ua . l Hi,let föl' ];:onilellsai'om "kall vara l O 
WIll ocL plac l ~r "li:i 10 UHU över frontplattans halva 
höjd. Spolc.n llLOntel':1.' pi\. hafi plattan pä ej allt 1'01' 

s tor av:·t ul lI l frå ll konuensa tOl'n, dock mins t 30 mm. 
I nedre y~ills [['a hÖl'llet :1V frontp lattan anbringa:) 

omkopplaren, "O!ll kan "ara av nästan vilken typ som 
hel , t, lkn behij\, p! ' ej ha iller iin fyra kOJltaktel', 1'<l1'

av t re tjii na f öl' I'arict'iug a " kopplingsgwllen och 

el n fj ä r de f"1 ' fi il'bikoppLill:-" a' stationssökaren, eW 
Ul'Jl ej am'ände . 

Den try ,Ida o;tatiousskalan klippes nt ur tidningen 

och klistra : TIpp pl eu hit papp av ett par millime

t ers tjocklek. ~l,illanutklippes sedan efter de yttre 
och inre hlda ma. l m itten llppkollllll er eIr! ett hiH 

med 42 mUl dia meter . Skalan lmn lltl klämmas fast 

under raHpn pil Toroior-konoeUl';aL01'll , lOusom fram
gå !' av vjgu ett biluen. Diil'mec1 är s'tatiOlli:iSökaren klar 
att t r imma. 

Forts. ,\ sill . 96 
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ellde är redogjordes i en artikel för fördelarlla 
Ul~'cl ~,j t hiigfrekvcn ' Etter i nH tleduingen ti II en 
~ilmottngal'e, I syuuerhe t vid en lik ' römsmot

tagare kan oj t dy.1ikt filter' oCta \-ara av stor be ty 

del;;e, i del ~w l ektivitetcn lJlir hilt/n.! 0(' 11 i yj;;f;a fall 
sturningar UD der trJckas, 

l fig, 1 Yisa:- kopplingAscllema t Wr det filter, som 
!:ikaJl oeskri.\' ;) , häl' il d a n och 'ilket ~i l' aL'ett a tt an
,"ända, vid lih ,leöm m ottagare, Dc utgörc!:l ;H' i.\'eil 

ne högf l' ekn; II f:(I!'u 'i'lar, mii l'k ta II"FD , -'umt trenne 
lJ]oc!c].;:ondCllSöt tOl'Cr O på yard l'a 1 m frl , vilka ,'kola 

nlra piiu lLin b,'provn de med 1.500 \'olt likström, K on

taktel'l1 :L _ [ a nf:l n i a s ti ll llloltnp;<l l'en, I, till uelys
nil1gsu~itet och k OlItakte lI J ti ll verklig jord, 

Det pl'a l-t Lka n lföruncl >{:- fl'a lll g'; r a v I'otogl'afie l'
ua, Drosf:]:lrn , lil1(I :I :' pil Val' ~ it t peT'ti na xrör med 
diamctel' 2- JlU oc11 hugd 100 UlIn, VaJ'je <ll'OSS 

hal' 1;-;0 ,-a l'\, O,iJ mm dub belt /:i ilk sspunnell koppar
tr-~ (1. Dpu n, h UL1dime ns ion rHel;: 'r fÖl' mottagare med 
100- Otit 150-m .-\.-ri)l', Vid luoHag:ll'e lUed 300-mA-l'ör 
f al' lllall ta 0,7 mm (l'; el ocll litet lilngl'c spolriil', 

Fi,g, T. I\.v /I/lli n !J.<"r lt c llw till h Ö!lfr e/,' 1;c lI s-niit f ilt er för Ii/.;
strölll 81111111ll!lClI''; , V id [, flil sl'!/.I '8 II J /d , " id M m ottng(fl't;/l., 

1,-ond ., -'a tor ' n Ul (; ii, 'u 1)1! (;(tJ'(l c n t 1 1IItd, 

fJt ~eM4,atu cw eutcd 
~teutdi(}U" .s~ ~ 

~ uiUd (Jcf", ~u,. 

Vithet måste helt inlJyggas i en lflcla U\' tl'fL, S:\ :.1 t 
lIlall ej kan komma [It de spiinningsförande koutak- : 

tPJ'JW. .-\. v de tre kontakthylsoI'lla, som ll1~ste vara 
j 'oler;l<.le, iiI' den Hiu er 't till hun'er pn panelen (fram
ifr,tll scH) jordkontakt n (d C' llll ä kan duck vara 
oisolerad) oel1 de l\" till vii.us ter kOlltakterJla föl' 
Jllottagal'CllS ,ticli:propp. Den ledn ing, SOlll förbiu(]er 

filtl'(~t med nätet, g; l ' iII geuol1l ett lH l p ;1 bal{sidau 
oell iiI' ans111ten di rekt till dros::;larna, Denna le(]niug 
ska Il nlgöl'as a v r und glllll mi!moel (2-lcdal'e); t vin
nall leJn ing f ;w llUlJle r a ej auvändas , 

Fiit' a tt filtrct ycrkli.,. n i>kall göra n l,lgo11 flytta 
foru ras att d Cll11U si, t niilllIlLla lednin g j 1WD1mCl' i 

lliiJ'lle 1.ell ~)\' l etlJ1iugen rucUn.n fi llrct. och lllOttagan>n. 
I d. Ha ,'alll manhall~ bör pa peka " att ett l1iigl're k

,'CH 'fil ter av O\'un bcskl' i, \'et slag är nÖllviindigt, Ollt 

re:-; ullai: , hall ]mllna edt:t lJa , llled f:kiirUJrt u [lllteull 

kabel. F iltl'e t t ar då Jwrt Ll > >; tii l'lliugar som ill komma 

,,;-enom l Jilt e och dcu skärmade all ten nkaueln de 'Olll 

iukomma gcnom antennen. 

Fi r! , 8, Jl ijutrc /,,;c IlI5[illrcL '/li ed ([(; Il/,IJcn 8/rUlld8hu.v , .l!al!- ser 
tydligt Itur / e (/nill[JllI'IW on lJ1 /lta N m el/all , 'e8/J, kOlltakt c r, 

http:oler;l<.le
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1; rfln ett öppet fönster i d p.t s tora ö s tcl'malm:>lm

set ];:0n I mer CIl högtidlig o<.:b ul,yc ksLfldande röst. 
»Hörl n mig, siouxer, mina röda bröder! Aro ni be

I'l~ (l(la fl i. till }[:Initous, den iSiol'c andens ~ir( daui'ia 
död~llaJ ISell omkring del ffm gna hlckan.,'iktet '?» 

Hö"tpu behöver in te Iiinge \'Lin ta P~l ~ml', :Med Im !';
lig lJere,) \'illi ghet \Tid as »-Ja, ja! :», IDall hör det ento, 

niga lj11!let fJ' :m jnrlianh ullIl1l01', dill oc:lL o,ntikule

l'a d sång och s lutligen ItUI' bo\\' jp,kuinll'ufl kastas ll10t 

lllarlerJI <.uen , ditl' Buffalu R ill . f al' bUIlI len och mell 

otl'Oli:,'i 11I gu och hjii Hf'rnud ~ki't dal' dödc'n i vil ög' t, 

»81u l: l upp, .iag kan in te se det, slu ta upp ! !» ropar 
.U..; s ..i Jicc, clottet' till ih'erRte l>afllll'icl gp prt Fort La-

Ett kåseri Oln en 
ning på j 

A~ Ni 

»l nnc i profjra Jnlctlarrwnm ct sit/ er 
l'cgi ssijren-fiJrfat!ai'cn - -», (Ö'l/ cr 
7"'11 :' lul1; wl sk1Jmlar hög/alaren, 
trruntur öig l](lr han m ikrofon- och 
allallt r rrnttllrlll1, t, h, kllapjJal' till 

1jU SIi'ignalcrna,) 

nuuil', llled en röst som jageU' kalla l{å ral' utefter 

r yggen p il. lys~naI'l1a, 

Hadioteatern hal' premiä r p;~ äventyrspj~isen »Bnf

falo Bill», halull ingen har hunnit fram till nyssniimn

da spiinnanc1e fil.:ell oeh IYfis llUl'na iiro nog samt och 

Bymwdigf'lt ö,'c t'CllS med l\l iss l~Jice , att det bör ha 

sina idol' att. nii~' \'ara 'lid sce
n en i frflga, 'Men l rlt OS -' j tanka\'

lla giil'a ett besök p; Hadiot.iäns t 

och jaga k ll .:l i gheten i lIii.\'mare 
J'1 t. . Il "' 'l " 

~k iir"k, da llde! 
IlllW i ]1I'ogl'amlellalTlIllll11et, 

ski lt fr flll dCIL stora Stud io II 

Jo ' f r. 

»- pä dcnna l'C .... , ,.,': ". r f" -.; ~ 
pli/,: a1J8ta mpas 
ctt hotal knall
1.;01'1,:([.1' ,i t ,'appan 
utanf ör Slwlio 
II - », (JInr!l
7rl/-Ha fJr] in 'i mi
kro/unun, i Stu
dio II !lenOIlL __~ 'J ~~" -,
den Vii. gUint "t ä
ende mö/'ka du/' r ' . ... or l 
r Tt t , h , D en ]Ja 
I, il (len Iivn l'i!Ja 
fj l-i7. r o!O?r n är 
hclt al/],;opp la (l 
unrZ!! /' »skotf

IO,'8 n1 !/.u",n») 



S1 

f"ek tt'ullJJ t'öreställ
ioteatern 

~rring 

D en dra!naU,,!ca slutsce /lcn i St·u

d i o J . Inu';a'/lcnut t j n ta (t . "-' .) , 

BufI(llo Bills " !ist slut'tm' sig uver 

'l"ltttcndmget (i milt en) , fU1"f{j lj(~ 


(tv blodUirsti.[ja i ndi-an r till haö t 

(t. h.). 

genom en yäJ ljudisole rande dÖrJ' m(~d ett litet fön


sier', sitter r egissören·fiirfattm'cn och avlys 'nar ge· 

nom en högmIare, hur sidhlespelarna ge Ii\' åt hans 

spännande clrama. Hans YilnstrH haud Yihll'];l en 


liten snut ratt, yars vita celluloidskylt bHr beteck· 

ningen »8tud io 1», och fram för sig llRr hun siH spe

ciellt prepal'crade cxemplar a,· 

pjiisen. De ö\'I'iga frml rattarna 


i11'O i tu.!' och ol'lluiug fl';1n ,iiu· 


iulelligeule l ii::;;upu illsel' II tan lxi ,"el , del" att luecl 
dem reglf~ra,' IjudstYl'kan, dels att dd den påg1\.· 

('llUe II tsiiudniugen rle t n riinstra hiinföl'u sig till 

Iltikl'ofonerna i st"udios I ocb II, oeh df' tJ'c ».\dapt.»
rattaI'll fl. kontrollera lika många grallllUOfollPl' . Be· 
tr'ätJ'ande »Eko» ·ratten bel' ja'" Ul ; tel'kOilllU<l till 
de.n 'amma hingre fram . - T ill hiigel' om , ' g hal' r(>

gissör'en fyr'a r a der knappar med t.illllötande »föu· 
:sten) i eiHt, grönt och dl j", och uH:ll de knappa r'na kan 
han till [YI'a studio::; II' ]alllpsigIlHll'l' .i näl1lmhl fiirgcl' , 

L1" yi 11 Il u rrallgcmang(~u pft rcg-i s::;öl's!JIl!'(Jd rt:'lgOI' 

Il/u(la klal'a [iiI' OSfi '! 1'\:. d rl ];:as!;l Yi en blick i regis· 
siir'(Jl!s pjiispxelllplfll'. 

l' 

'. o' , _ . • r ' I4d. .I (lerade f!';· n O ti Il 12, oclt 

stel' lIJii.l'kbl: »8tllllio 11», » :\dapt. 
1», »Adapl. TI», »A(lapt'. llh 
och »Ekomik.». HattuJ'na iir'o gr:1· 

d('1l 

_ :"''- r :-- I : Q"_ te.: 

'lo' I 

.. t\ . -t . ..... . fn"'- ' 

~. 

})lJ /tf/alo B'itl 1; itl 
intli.l/'lw nws m a /'
ie rp tlle» - en 

j 

!//'(l11l1morOn S I.' lUt 

m ed illil'iant)'ulII· 

11101', en m cd rl:o 

»8(/'11.[/». en lP ' (/. 

och en l!1tf/!lku tJ

lir. ! l.( niv kast

!I ingen, börjar pu 


riJrL sigJlal. 


fi en 8]liimwntlc 

sl1ltscen c:n i 5:c 

okt cn av »B ,(tf

f ltlo Hill», ,3åtlmt 

aGn t r si{! i rc

/l i ssörCit8 pjäs

exempl ar, 


• 




Buffalo Bill hal' nu med hjålp av Te..\:.as .Jack hun
nit befl'in såYäl s ig själ\' som ~[i s, Alice, och aUa tre 
befillua , ig i Studio II på flykt uudau de tjutande 
och bl oULÖ1' tiga indian rna_ »Fort till häst ! Minn
tema iir" u'yrbfu 'u!» ropar Bill , oeb l'ef,ri ssörell vrider 
sakta in Studio I , dLir iudia ner na serlan en s tund 
tillbaka a ro sysselsatta med < tl högljutt uttryeka . j
na ltatiio'l:a kä nslor, »Miss .A1ice, j<t g t a r er p 1\ mill 
hii;;t!» sil gl~r Bill, och på denna r p lik a vstampas ett 
hota l knallkol'lmr i t rappan utanf'i l' St. II, va rs dön 
"t, l' p ~ lå n t - kotte n ga niiml igen in p~l mikl'ofo
nell i St . Il, upp 'tiilld ollJln'jn~l' 12 fil frim slwt tpJat 
selL 

(I hl ' lo< s te inpa ' 'aS en parentes , På den reali 
tiska bill Cll frå ll skot tlossniugen synes en lJögtalare 
och en mikrofon, vars funktion jag skall förs öka be
skriva. I Jwe i St. r:r SEll' b l'ellvid själva »talmikrofo
lien» yti ' l'ligare en mikrofon, märkt »Ekomik,». Den
ll a ii I' så kopplad, a tt om regissören \Tider in den p å 
!;lU ra tt, ljudet gå r ut i den i tr-aPI uppgun gen pla ce
l'alle högT.alar n, dä.rift flll i n l lT'aPIHuikrof unen och 
sft u t på 1liltct. ::'I Lan ger h iirmed en vi ~, »I'ymrl» id 1'1' 

p li kerna - i »Buffal 0 B il l» kom elwrnikrofonCll bl. a, 
t ill am7 Undnillg', när po tUil igen 'en ru llade in i 
»1 öd 'schak te t», och lyssnarn a Iingo Hl ett intr yck 
av att UL höga k lipporna kOJIun o niLn n al'e 'h n ill'
m:1l'C - , Du remot få t' ekom iki'oIonen 'i ,k G VRl';l in
kop p la d ider skottlo~sn i ngen - det ,-kulle rcsu] ~l'a 
i a t l 'P;l gasta ionen »slar ner», OL:h fli lj:lktl i lTell 
o(' kf.ltt l ej' myckenhet fu la orll bland ly. na rJ{l'et ", n! ) 

Nä T' d, :a 10 len e Hkol'ka l'n (l lyckligt ()f'h vii l :iro 

avbl'iin da ut e i t rtlp pun , trycker' reg issören p, en 
kuapp som U nder' en röd l a mpa. i St. II, B uffalo Bill 
I1 t l 'O [l~U' [ltt denna igual , att det giiller å lt r ida för 
livet, ocb 1.rSSllalTla höra en myek t . lusoris k lt ~j t , 

ga lopp. -ad bctl'äffa l' ueUll:;l senare effe kt, ber jag 
redan i f 'I'Yii g få hällvi:>a tm d il i rn poDcl'a nde'n- . 
~ernhlebilden f m n slutscen ' Il _ På Fia nUU[J gå ng vriller 
regis i;ör .1l iu \d a ptel' I , p l'l yars gr';:t Jll lO ofou i "'ud : i l! 
rlacl~.l'a t CIl skha med vat1.en brus, Surn fr amg< f' a v 
m ann sh i )tct, ligge r denna skiva seda n på b lI gong
gOIJ "', 'Iagt't , 

Röd signa] i St. II igen . ( igm lsyslemet ~i r t ill för 
att ål', ki lja varje effekt - allt 'u för at t i ni t t lJU t
lPI' ska 11 tör a Il replik, eller tViirio Ul,) Buffalo Bill 
n t ropar h stör : »Hal! i ha 'tutt pa ett nn ,ler jor
disJ, t "att e.ncl J'ag !» H iL<;tgaloppen up phiil', och l1l t'Uau 
Bill,. J nek o ' } Alice utsp inner sig e j upprör t replik
slåf te, s 111 Bill a \' Intar med en uppmanillg lill S ill 

trogne spr in O'are: »,FrRmät e1 rl, Brighalll, gamle 
gosse r »~ 

POPULÄIt RADIO 

F emte a,ktem; spilnningsmätta de elut scen vidtager. 
P fl AJapier I I liO'ger en gra mmofonskiva med hii!5t
guiigg - den vrides in och i samma ögonblick iiven 
St. I, däl' de blod ti.i r s tiga indianerna i hörlur följt 
I.J cuHlling~n' förl opp och just st ämt upp ett vilt av
gl'llJHJ s\' r:J 1. , amt idigt släpps den stora sandp:'tsell 
ned i badka ret, o ,h de a\- oro haht medvetslösa lyss
Ilar'na för'te, att gnmla O'ossen Brigham är ph \'är T 

över det ll Il der' jordi ska va t t lmrlraget med sin dyrbara 
lå st! 

HÖll ,,'gUrli ti ll S t, I, indianerna utstöta de tv 1'l. 
s i t a , be,'vil.;!] a replikerna, t jut a p~t nytt, »galopperu », 
ett tj ugotal kna llJwr!m r gå upp i atomel' i trappan, 
l'öll signa l i St. II - tys t nad, grön signal - gong
gong. 

Buffalo Bill har å ter ordnat den s, k, biffen! 

J a, s, kan det o-å till - för a tt nu ba ra taga ett 
cxem el. H ur sa' L iisarpn? - Dendä l' kniykastnLu
gen jag t a lade om i uörjan? Ah, ett enkelt fa ll , för 
at t tala med Sll::~rloek H olmes, En gl'ammofo nsl,iva 
m d i udi~ ntrnmmor, en ffi C'd d :o »s1tug», el.l yxa och 
en hugg! ullh e - val' ågod, kä.r a Lä 'tH e! 

Knepell iiro m[lngahalllla, Radiot.i ~-i.n .'t.' lan' r a v 
~, k_ effektsk iyor h , t ål' a v c:a 300 nummer vara , et 
stort an ta l upptagits inom Radiotjän st - på mjt ];:· 
. kiro r euligl ,' iir .. ki ld metod , som medgiver speln iJlg 
!l ',' sidvan pml, i kt la,....et omedelbart efter upptag
nillgeu, Mpl' clI p1' mindre ofl' h ' illigt medverkanrlt; l 

dessH ill,'pclll il1 gur Jla bl. a , VU1'i t Sene",lllegt'erua , 

StudiOllPlI U 1 ikell, m aj ([c'lllollstrationstågen oetl fa g'
lal'Dt't p a T t kl'l' [l ~ JT i-i sl rnäggs_'kh :Ul, som a nvilncles i 

ol'auniilll ll!l : 'cell lir »nuffa l B iJl» , innclu. Ll ' l' ujom 

g l1~lggCt J t t Jd iga l'e 9 olil,a dj ul'liLtell - f r . Il si'tn <r
f<'lgel t ill Sl]"'ga -- yarför ([ ot gäl1de att ej i den eve,n
t udla nerv o, iteten lägga Il . len i fel sk1\ r a ! - Med 
tillgfm g ti ll 300, talet eH ld:s ki , or, obeol'iinsat an tal 
knallkol'l;:a r och kännedom om vilken f 'rträf flig [UJ

vii Il cl n i.n g Jllall kan ha a vi a IU'oppsdela r för att via 
mil,rot n en ge i llu ion a v h ä 'tir a w p, böl' all tså LIt 

r<1(l iorpgi f:;s ör numera med ganska fl' is l, l mod knnn[[ 
gle sig i lag mCI! n W ild W t-pjäs! 

l »Bllffa lo Bi ll» an\' iindes endast tvl s tudios Odl 

t l'apl)\]ppgt ngen, lllPIl det är inte all tid en större ut
silndning » g:. [' in i » S[l pass små u t rymmen. L t mig 
el'inra om cH tHUil Lle, då tj ii.ns tgörande hallåman
Ilell Sill plikt li k~m iitigt skulIe antedna i studi o
jou malen , llllt' my keL om t agi ts iansprilJ;: fÖJ' len 
vi, s, s tör re J';lfliopjiis och u~irvid pl'Lintllde : »Helll 
studi ovånj llgeu - med ullllauta g a v damfoaj en oelt 
t oaletterna», 

• 
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R ed,an i janUal'iUUlllre t av Populär Radio 
omtalade vi en ny koppling av slutsteget 
j hatterimottagarc, so m gjorde dct möj
igt att ernå lika slm' utgån gseffekt som 

vid en nii.tmotta are, ii.ven vid nnv~indnillg av ett 
anodbaHel'i av millsta typen , V i k mma här med 
niinnare np gift(er lwtriiHantle uell ua koppl.ing, som 
i s.i~ilva r CI'kct är samma sak 'Om den i ~\Inerika 

edau lijug , i n iiim ottngare ;lfl\'äl1da pu h-pull-kopp
lill gen av kli < B , Denna k:Jrukt el'i , era däl': v :ltt 
d e ba da l'{k cn i slut <t get ha l 111~ " efär dubbeU sft 
stO l ' neg<l li v gallcrspiinni ng som den fö l' vardera r/i 
ret Jlorma la , ll. v, s , rören ;ul>cia rid svaga [o;igna. 
I Ct, vid nedr kr ökeu av anod, tröms,g,LUerspiin ning -
klin-an, dill' anoc!sl römmen ii I' l, P - , Dc ta mcu f -r 
dock iugen i L r lioll, iy d > b -ä rÖl 'kurvornas nedre 
krök" r g ~ , t olika hall och t a ut \'a t'[tll(ha, ,, aH 

..• 

Fif/, 1, A Jlf) (Z;s/I'ii1llö-!7all l'öp ii nningskllr?;(J, f iir ~It enkelt s/ut
j-iir_el lir den ItO rlll (J I{{ !/ullcr " IHl d lll/l g L l, su m .lJCI· (/ n 71nrma!a 
(wo!l,~ triillllll /, il, I )n; ila n tl c» pII" h-l llt ll -T.njJ /llillg f llr rUI- t 
{/ OT leröpiill llin!Jcll I?" 80 m i 'I; ila g l ' Il mYCk et ou _ly ,zliy' fl ltod

strumt 

5--
vid batteri'lnottaga're genom använcl'ning av »v'ilan· 
dc» push-pull. God ekonom.i uven 111Jed anodbatteri 
av minsta typ. JJJatchade 1'ör i slutsteget_ 

uen totala kur van häl' blir alldeles rak. Inom pn
l'pnte: vilja vi tiWigga, a tt klass ]J pllsh-]Jull med· 
föl' dell olägellhetel1 att de Lvft rören i slutsteget ffi , s
tc vara »mntchade», d. v, s, ha alldeles lika kal'ukte
ristil;:oI', och detta gÖl' att . den llol'mala puslt-pull
kop]Jlingen, där båda rören ha normn l gallerspän· 
n illg, i regel är att föredrarra vid nH.tm otiagar . et 
finus ävcn andra argument, som tala hill'för , 

V jo-netthilden visar koppl inorsschernat för slut'te· 
get i en lJatterilUottngaJ'e lUcd »vilanrl e» push-pull. 
( 'anmet k llllllcr därav att det ena röret iir i dIa 
lUellan de l a ndra at'hchLl'_) om ".fnes iii ' d >t en 
helt \ anlig lJush-puIl-ko ppling, och end a l:!killil aden 
~il' a tt (len nega t iva gaJlel'spänningen kall vara om
Inillg du bbel t . å s tor som d en i l'örtauellp l1 angi\'ll:-l. 
'r \'enn pllsh-pull-trawsl'orl11uto I'e r edor dl'n s, en in

:rfwgs- och n utg< 19sil'an,'[onnator, fö r sä vit t ej 
högta l:ucu ii.r förseddm >(l d t m ittuttag (b,'i da hal
VO l'1J[l av lilldn ingen mii.::ite dfl ha samma motst."tlld ), 
i vill;: t fn_U utn'ftngs t l'an. [ol'l1lu lol'n c\-enlllcllt kall 
ullch<ll'<l < eller el' 'ttUa!'< m c(l en (hossel med mittllt
1 ag. I ng; ngstralls[ormatol'fl mi'istc ha högt omsätt, 

o 
e 

+ 
e 

o 

h-Il!I T/ _ n(JI ~ flC)101I1snUtli..lJa anodstl'ömNjöl'br'ltTw'i llflcn iiI' 
F i!l_ ~. Diafj r(l'In till fiir kZ,al"iny av al' /l ct8s ii.lt et 'vid »vilandc1> 
lJU~
Mi l' l-elativt ouelydUo, var/iir utt O1wclbattcri av 1I1 ; II S /(t Iy

1)en g e/" gOll d'hf/ek onomi_ 



Sel 

~ 

vid 


• 

D

et förekommer myeket ofta, nt t ett 8che

ma, som insändes till o för granskning 
i ett eller ann a.t avseende, uppvi; al' ett 
flertal andra f elaktighe ter eller ofullkom 

ligheter, om vilka ägaf'pn jill uen ifrågav!ll', nde ap
pa raten Iwävat i fulls tändig' ku nnighet . Vi rätta dö. 
allt id ä\' il dessa fel, emedan motta g:u'r m; presta 
tionsförmåga därigenom öka s, llnderstll11dom i m yc
kel, hög !~rad. 

Mycke vanli.gt är att lftgf reh ensrör en i en äldl'e 
batterim,)ttagarc, som ioigaren önskar moderniscra, 
helt sakna den ncgativa gaJlerspänning (»gallerför
spiinning»), som är så nöchii.nd ig för erhållande av 
god ljudkvalitet. Viktigast är att slutröret har en 
nC'Tativ j! aller spilnning, men finnas flera Hlgfrekven ,
rör m e.l1 un <1dektol'11 och slutröret, böra ä ven dessa 
ha en vi.:-ls nega ti l' spänning p gallren, för att resul
tatet ska ll bli det bästa möj liga. 

I figu ren här intill visa, bur den negahva gall er
SpiiIl.llin~en fistadkommcs i olika fall. Schema I gäl
le!', då. di t föreg; nde l'öret är trarrsformu torkopplat, 
schema ]I då det är mo tstfllluskoppla t . r trall s(Ol' 
ma torns sekundärlinc1nlllg r e p. gallermots i.åndet 
uppkoIllmer i ntet spilnningsfall, ntan den nega tiva 
spänningen på gallret blir lika med spilnningen hos 
gallerba t teriet. Det senare skall alltid inkopplas med 

ror L.ÄH R.lDIO 

J-t 1//' !f'i /l er/mlt J id i"l;öp/!l(IS 'I: i(~ tra ll ~jonnatorl.op [llill!J (I) 
och vid Jil otsfcliul"ko/Jp!i ll !J (IT) . :,Tcdcrst i l1 uMrcra " (/)wiillcl 
?lingcn a l) 8C[I [/I'111 !Jllll cr ba.tler i ( III) 8a llLt 1I111l!Jllin!J av 

ga ll J'8/'iillltiH[I fn1,,~ anotlbr/tlrril't ( I V )_ 

, pluspolen till 'IT/; in lt.~ glödb:åd och minuspolcn till 
sekund~il'en r esp. gaU erll1ots U! mlet. 

Schema l U visar denna anordning, dä ett särskilt 
gallerbatteri am'ändes (sekllndiiren resp. gaUermot
ståndet ej utri t at ). H iil' är P' lagd en negatir ga ller
spänning av 3 volt (-3 på gallerhattel'iet). 

Ofta ut tages den negativa gullet'spänningen f t å n 
anodbatter ie t. Ä r elen största erf rderliga gallcrspiin
ningen t. ex. - '" volt, tages + volt pil ~LIlodlJat

teriet till nollpunkt, och hit anslute' m inus glöd
tråd, d. v. s . ackumulatorns minuspol. (Se scllema 
IV.) Den negativa gallcrspiinningen på 3 \'olt utta
ges fr i'LI1 anodbattel'.iets minu poL 1(a n ka n då tiluka 

sig, a tt an clbatteriet slutar l-id + 3 I'olt, o ·h aLt den 
del av anodbatteriet , om ligge r' mellan + 3 ocll mi
nus, t jtin 'tgör .~ som gallcl'batteri. DeLLa HI' ocksil 

verkligheten falle t. 

ningstal (1 : 7 fl 1: 10), i fan -)ui-s h"'et skall följa 
omedelbart efter detektol'll . Dylik a t J'a nsformatnrcr 
i' inlla s i marknaden i England men ha ännu ej hunnit 
till SI- ·['/l e . 

r SCheill[lt ä1'0 l-isade tl'io lhlntrör, emedan dylika 
kllnnn HIl I-iinuas bUlle ,' il1 d·ktmmagne iska och elek
trodY1ll1lt ·.·ka ltögialare. Till en höglalare av det se· 
lla rc l:du l-! et ku una. pentodn' med fördel användas i 
d CJlnn kl 'ppli.llg', enligt uppgift Ll~i remot ej till en 
eleldl'om ag-netisk li ö;talal'e. 

fig. :. vis:r alloc!ström>galJcl'spii uuing-skul'I'ol'na 
för de h. da slutröl'en, l'iiaLle på sfl sil tt att man 
dil'!~kt knn se hur rören a rbeta i praktiJ{(~n , E nligt 
\':.1(1 ova. sade!'; sammau:-<ii.1:ta sig de två nedre kri'i 
karna ( rl ~n ncclr'p kunan iiJ' upp- och nedl'änd) p, 
s;'\dau t Sit t-t, a i t de lyfl k linorna bilda en enda rii t 

linje. KlIl'l'Ol'll a äro i själra I'erket ej alldeles raka, 
men vi bortse hiil'ifJ'å n.) Arhetspunkten lig.rrer mitt 
på denna linje, diLr den sk ii. t' den vågri.Lta axeln. 
Ampliiu,len hos uen inkommande tonfrekyenta sig
nalen i.il' be tecknad med e. {'nder el e positiva Itall'
periOllcI'J1f1 arbetar' endast det »ovre» röret, under 
de negal ira endast det »unche» . Kågon niLrulwiil'd 
a nodsleöm kan det tytlHg n ej bliva ta l om flllllat iin 
eld my 'ket kraftiga signaler ink mma, således viI} 
forti. simosiilllena nml Jr u t~iindllingen. U li el r pa u
serna uppg, l' anodsLrömmen i båda slutrörcn tillsam 
man till kanske ett par milliampere. 

Eit siil'skil kapitel u tgör fr<!ga n om den l'~i!ta 

anl)<.1s,;ning n mellan s]utrör och högtalmöe, S0111 hill' 
ligger något annor1unda. till ä n vid vanlig pu sh-pull 
Iwppli l1g'. Hiirtill Hl I' j återkomma. 

I 
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A
tt göra en gl'ammofou är' ej ~å svhrt som 
mfmga tro. Förf. byggde i sin ungdom en 
gl'auU11ofon aven c.iganlålla, t vå toulIna 
:tJ ~ldrullar, en bit grov miissillgtn el, ett 

"a xal: snöre, (,tt par c.igurI"lådslock och cu grammo
fonna!. Ett dgalTlåd 'lock blev kjv (allrik me(l Pil 

hit m~lssingtI'åd till axel. :Nedre i.inden a,r denna fi

lad . spetsi o och lagrade. mot en glashit på lådans 
}Jotlen. Medelst t r full'ulluma och su(iret växlmh!s 
skivtallriken nt till en hOI'isoutell miissingtrådaxel, 
,'0111 höjLles i ill en vev i PIHL änden. (" l'RllUnofo l111111e ll 
s tacks ill i et t lu l, borra t fn 11 kanten i det äter 
.·h ende dg. 'rl ådslocket, vlLke fastgjorde>; vi d en 
"11präitståe de pinne och tj ä.nade S~ . om ljndtl osa . 
Dd uy l'<lstc p i'!. uenli;), gnulllllo[on ' -ar skivan, lio m 
inköpl cfi .för ~wproY· llingen . Resultatet övertr äffade 

s 

n Ha [li n i.i ntllingar', men fordringarna 
pa ljudstyJ'lm och ljudkvalitet \'01'0 ju 
('j h "llcr s~ s tora pi el ' u tideu. 

Ett l[mgt bättre resultat torde kun
na erhållas med den grammofon, som 
illust rcras av hilderna till denna aeti· 
kd. »Ljuddosal1» i fig. 1 ka Il vara eH 

u t rangcrad ljuddosa a v vanlig typ, 
Rom kan köpas billigt. HävsH'I ngen upp 
till gliuullcr'lUcmlmmet kan eventuellt 
bortklippas. Konen mOllteras i gram

mofonens lock, och röre1..<;cu överföres från mllhäl
hu'en på ljuduofian mCllelst en sti'tng a v 2 ii. 3 mm 
t:iock, lt ft rd alumi niumtl'fld. Pörbindelsen mellan 
fitå ngcll och konen ntförcs mcdelst en fjiidcr, så. att 
sHingen obehinurat kan följa ljuddosan vid delUlUs 
rörelse (j"er gra mnlOfom;klvan. 

Konen måstc vara mycket löst upphängd iloeket, 
~rl att dFn kan gi"u efter då l.iulldosfln lyHes i och 
fö l' nål byte. Ljuddosan är för öuigt mOllterau p rl 

c.n »tonarm» av et t eller annat slab' h .onens spets 
skall befiuna sig r a kt ovanför t.olllll'mCUR vridnings
centr'um. 

[o' ig. 1. Till !;ti1L-,t cr l;i~(i-, hill' iilll.llgU.,. " I(~8 t .!Jöres vid. 1.:0- Pi !!. 2. Schem atiISl .. frnmsliilln l ,lg a'v I j1Uldo8a , fOllarm och 
11CII8 81Jct .~ IIw ll el s t jjiidan P L Till höger »ljttddOS(iw!) ].J, ];O"" !(~ltl b,.an, n lq(I I"(/.It (1c gi"(/.'/wm010n eHs 71:1l1;lulrlclar. J( ii r 
'j; r/i'8 1/I)lJltll1l1'C j"rsl '8 I11. crl en f ijrliinfJnilllj .Lb, Ull v [,/./';C n l,;onen och O 1/.pjJl&ii-l~rJl!in!J8aHol·dll inl/cn . i \. iiI' vcrt il.-aZ linjcn 

S/u lI !Jun kOjJI)rl/ a 1/ tleI .. t 1 jii.dern 1"". fl 1/0 111, [,;oJluns tO/lP och t onurmclt8 vl'idnln!J8.ccnlrlMu. 
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In. HögYrekyenslörstärkaren 

slutet 

selekti
1"1tet Imvuds::tldig'en besi~immes 
al' an .alet r.;tiimkret;;ar. Att en 
lUoU ag:up ~ir utrustad med ett 
högfl'ehcn 'st'g behöver ej 
uödvUndighis betyda att den 
är selrktin1l'e [in en enkel de· 
tektormottagan~. V i behiira 
blott tiinka P' den typ IlX mot
ta6are, a l' \'llkpn högfrekvens· 
röre t och detektorn visa' i fi g. 
1 nedan. lli.il' är unteUllkretsen 
ellcr, OUl man . il. vill, högfl'e· 
hensröre!J' gallerln'e Li'l aper io· 

disk 01'11 betyder in1et för selektiviteten, Det finn 
sullluda blott en sUi mkretl" , or h elektil'iteten iiI' ej 
sWrre ä n ho", en tletektormottaga re av enklaste sIa !!: 
med åtel koppling', .Anbringa vi t-n'!. stämkretsar pil 
deteld orr ott agaren, t. ex. i form a, ett bandfiJter 
eHer än n hellre ett Autotone,filter (tvenne till I'ar· 
<ludra m) cket löst kopplade stä.mkretsar), blir dcmna 
I'ida mer selektiv. 

SZJiinniuglJ!ör'st(ilrkning i högjrckuen "steget. 

Vanligen anordnas ett högfrekvenssteg med tven· 
ne stämkr-et sar, så 'om framg, l' a v fig. 2. HHr är a 
en unten n. 'pole om nårrra få alT, b den stämda 
gullerkretsen och e deu stämda anodJcret. en. Vanlig 
»avstäm d anodkrets» förekommer sttlunda i detta 
fall. Spolarna a oel! b bi lda tillsamman en högfre· 
kl'enstraJ sformatol', i vilken a ~i t' pl'imiil'-, b sekun· 

däl'spolcl.l . I pr aktiken ha l' a t. ex. 12, varv, 1> 60 

varv och c likruetl s 60 varv, 
I fl', "a om signal n genom mottagaren räkna vi 

med växelsp~illJlingen öre r l'esp. spolar och kretsar, 
ej med sh'öm 'I:yrkan i kretsarna. Det iiI' nämligen 
'piinn iJlgen 'Om p verkar rörens styrgaller, och \'i 

rkikna dHrför IL la t id 11 med växelspänningen och 
iaktta cra hur denna fÖl'stiirkes fr5.n steg till steg. 

I fi g , :3 åsldldJi(Hl'ör a de radiofrekventa svän'gnin · 
gurlla i ant 1111kretsen under ett vis._t titlsintervall; 
i ~jiilm ved,et ::tJ1ger hill' amplituden (avståndet frun 
medclli lljen t ill l'Cl'ip . .. r ~i ngningstoppal') storleken 
a l' den railiofl'ekl'enta växelsp~Ll.ll1ingen ÖI'Cl' antenll' 
'polen a, ~Ut l1enllu I- iixclsp~inning varierar beror på 
att drn inkommande l'adiofre kl'enta ignalell iiI' mo· 
dulerad med t on [rekl'ens. 

Hedan i hö o'('rel,senst ran;'fol'matoI'n a-b erhåUes 
en li ss upptransfol'mering av växelspänningen, ll. v. 
!'l. en spiinnil1g..[öJ.'stäJ'kning. I fig. 3 åskådliggör så· 
hInda h den r adiofl'ekventa I"tixelspällningen öI'er 
kreb en lJ under amma i'itlsintenall som vid a. Amp· 
Ht nden ä r nll IIltirkbart större itn förut, men varieral~ 
på exak t samma .'iltt. 

Så kom mer för stLil'kningen i högfreb'enssteget, 
vilket noga räknat endast innefattar s.iälva röret 
samt den sUi mda anodkl'etsen c, Ö"el' den senar€' 
erh l\ lles !'lamma varie rancle radiofrekventa vH.xelspiill
ning som fÖl'llt men i ytterligare förstiLrkt form, 
ocl! demw cskådliggöres av e i fig. 3. 

l' 'r ån trioden t i Il skiirmgallcrl'örct, 

Vi \'(>(a alla vall som mena:; med återkoppling vi d 
t. ex. en detekto r . Den efter likriktningen kvarsl; 
ende högfl'ckn' ll sen matas frän anod kretsen tillLak; ' 

Fi[l, l , Prilli'ipsr,llcma fm 1IIottu!Jal'c m ail 
ett 71 Ö[I! J'I'l.'r cJt8Slon och ItlJeriOdi s7" (/ n t~~m · 
7,;l'cI8, j,;c l ekt irif ef en är r elat'ivt dåli!J vid 

denna anordIling, 

Pi!l, 2, Prin ci })sch clIIa till //{)gfr i;: Iic l<8!ur· 
Nt(ir!vare mc d stä'lIula ano d· och qul/erl.:rcl· 
Mil', M ed (J ,)/)/(/ anOl'lhliH!) !can blo tt några 

f å gUl/gers fijr8tiirkll hlg er hålla s, 
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Fi!l. 8. lJiuynum ihel" ,zen mOllnlerade 1'ud io
frekt;Clll'u v iixelsjJu71HillYcJl. ij uc,. rlllI CIl1l.Q7)O

l en ( a), qall r l,:n ; f s8Jlolcn (1;) ocl! unoclkrc l8
-,po/(;n (e) vi.d /tärd '! ' k l; JI·'fij1".~ tiir1.;are n CI!

li.r;t f-i l!. B. 

} 'iy. 4. ElÖllfr() /cvc i7 s!iirsliirkarcn enli!f·t fig. 
2 i u au tmliscrad form . N ii ,' n ufrocl'yn 1,:on
dcnsa lo/'n. T!} n fiir81iirl,lItH f/ III } (}/lIkrin[/ 10 
r,unr/Cr kon crhållaö i Il jälva il öy!n ; /vvens

st euet . 

in 'pi\ gall el'kJ'ctsen oeh add erar sig till de iukomman  koppLing mellan anod- och gallel'i;:retsarlln. l?~tl1l11da 

(le llögfrekr ' lita eller radiofrekyeuta signalerna, rå måst e spolarna placeras så, att ue ej b.1l11Ue i!Hlnccra 
det/a s~itt el' li fllles en vi s;,; för-stiirknillg, och i fall p<. \"arandra, och \'id sii.rskilt cffektiv, fiir stäl'ka,l'c 
a terkopplingen d.rives för långt börjar detektorn ma ,' te iLven en ..kiiT'Ina nde melallpJtlt insiiUas mellan 
Rjiilv alstra ,'dngningar, 1-\ji.i1vsvängning inträder, resp. krctsar, 

Pä samma sUH kan en viss ökad försUirlming och 
SkiinnrjCtlle1'/,öl'et h(/,1' 1'("l)ultdiol/.c]'at hÖ.lJfrr:!.: ,;cnstill slut sjä l 'sviingning cl'hfi llas ~ivcn i ltögft' kven ,
fÖ'l'stä l'lcningcn.s teget genolll d terkopplillg. Denna fl t "l'koppling är 


i r egel oa\"sikt lig oeh uppkoDlmel' på grund av aU lSki.irmgallerrör·et gjorl1(~ neutntl isel'iugell a \' hiig

anod- och gallcl'kretsal'Ha äro kapacitivt kopplade frekvenssteget övetflöclig på grund a v att det had' 

ii L1 varandr'a genom dcn liJla kond ensator, ,'om bildas sa ringa anod-galler-kapaeitct , att å tel'kopplingen 

av högfrckv 'nsröl'cts anod i':iom. eua beliigg och gallcr ö.·er denna b pa ·Het \"ar praktiskt taget omiir klig, 

som andra belägg. Så 'IItll't för tiirkuingell i steget Andå gav skLir'mgrlllel'l'öl'et bctytUigt större fÖl'shiJ'!;:

ö\'crs!;:ridel' ('n \'iss gl' ii.ns, dIken ä r r elativt låg, iii' n jJlg per st eg itn dcn neut ral i. eraele trioden, och det 

den na kopplillg tillr~il.:kli'" för a tt åstadkomma sjiLh' var lJödvändigt att skärma r e, p. kretsar [dm var

sviLllgning i st eget. HögfrekvensförsHi.rkal'en är då andra myck(~t omsorgsfullt, L"J' även den svagast 

instD bil och kan ej använda.' för sitt ändamål. koppJing mellan dem var nog för att göra fö rstär


En högre "T'a.u av försh"ll'lming möjliggjordes ge ka ren instabil. 
nom l1eutrodynkopplingen, som visas i tig, 4. Här Ett högfrekvenss leg med skiirmgall errör Yi sas i 
neutraliseras inverkan av a llod-gaI1er-kapacitetcn fig. 5. Skärmgalh'et, som lin'ger mellan a noden och 
medelst en li teu neutrodynkondensator N mcd sam styrgallret, skall ha en pos-itiv spänning lika llled 
ma kapac.itet som mellan anod och g-aller i rÖl'et. halva 'mod piillJlil1gen eller något lägre, Genom att 
Saken kan hinkas så, att en negativ återkoppling göra skiil'mgaJ1e]'sp~Lnnjngen variabel kan man åstad
inft,rdes gcnom lwndensatorn N, som var precis lika komma en användbar volymkontroll. 1\fan kan ii ven 
kraftig som den normala, posit iva återkopplingen uppnå samma sak gcnom att \-ariera glödst!'i.immell, 
genom anod·galler-kapaci teten i röret. Resultatet men denna metod har numera fl'flllgåtts. 
ulev att den senare återkopplingen upphävdes, och Det är just f;käl'mgallret som åstaukoll1Iller att 
högfrekvens tegct blev stabilt. kapaciteten melJan anod- oc.h styrgaller blir så oue

En negati återkoppling kan erhållas vid en van tydlig, i det skHr'mgallret i form av ett tr. ili.tiit med 
l ig detektor'm ottagare genom att man kastar om jOL'dpotential ski.innar dessa Mda elekhoucl' från 

tilJedJJingarna till åt.erkoppling polen, Härvid åstad \'ar'Ul1(}rH, Tl',ldn~i.tet forts itttes ut till g1a>;\'äggen i 

kommes en för svagning i lj udstyrkan. l'(irel. av eH ski.il'mpl ' t, som i sin tur fOl't>;iittes [JV 

lUeLl neu b'odynkopphngen hlev förstärkningen i den yttre shi rmpl[Lten i mottagaren enligt fig, (j, 

högfrc);xen s .eget så stor, att man iiven mc ste ta .L' umera äro skä l'mgaUerröl'en uh'änc1igt metallise· 

hiinsrn till e\'entuell yUre induktiv och kapadti\' rade, vadi)!' 'kännph ten n tn liför l'ö ret blir obeh iidig, 

Pi!]. [j. ['1'incipsch clIw till hÖI/fre/evansjör
stä.I'karC lll ed 87 ..iinll[J(111(~rrijr. Vid On/,801'!]8
tull avskli l 'J1ll1i,l1!J av (!l1ocl- och !]aller1v,.ct~ar 
1,'an 50 a 100 !Il "!fer s tör sltirkni ll!] cr/(älla s. 

Pi[/. (j. V i,d 8,.,iir111(Jallc l"rör ulan !lltl' m efrt7 
li:'6'I··in g placeras i blal1(l 1'örati ett hd l i (/ , l! 

sk·!ir1l1plrZl , 80m, at~7.;il j cr (/Ilod- och gallc)'
kreli!a l"!w" Kontakt e/" : Ii 1ll1011. G-, S/c ii 1'l1l

!J(/.l/. I', G, 8lyrgall cl'. 

http:gl'ii.ns
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Använd I a.belsl{or 

i iin(ln m I på "ådanu l€flllingar, som 
ofta 1l1Jls te lossas oell åter fli s tas vid 
ldtimsknr arlln! Liiggec lJlan e nda t 
s;iiil va t r c! iint.lan, l)efl'iad frå n i. la 
tion, lim], r kl,im, kruvell, kunna CIl ta
lGl trtlda r , SOl,. ej kommit iu uDder 
kliim skl'u "CU, g-öra kontakt med 
kliim rU"en intill. och , .l ka n ,le t 
"ara f'iil" IJig t. Det iiI' föl' i)nigt nJYC
kf' t o]"(li' t ligare och treY !i J;,'fl re met.l 
kaocl",kol' 

Vill uP :lkollplin~ av appa ru b.! l' fiir 
expe rimcI t Hnviintler man b el. t en
k clt l'fLrli ' l tJal'e, ocl} ue unll kan då 
lii g"",: un le r kliimskru arna. 

I\ gativ gltllerspänning vid nätmoUa
gID'IJ. 

D en Vii lliga anol'unill" 'en m ed ett 
{;: flto,lmol. U nll Odl e u J'()lid en ~n tor pa
rallell t iiH' r d elLa ";O lll an\'li.nde.s f ii r 
mlLllla n,l l' uy negati\' gnHf'r'"pänn.in oo 

iiI" , tml n,. (Ine Yid l nttö r(, t le l,e Ung
r lJf' lt t ll lf re,l ·tiHlarule . i f :.lll man 
, I l'i1 ,-ur .' 'le r hiibIo. möjliga rlte l';;i v
11 i n;,;-. KO l ,l ' ll ' <ltorn sk vll e C\ c lI t li gl" ll 
ur "iixe lsl 'ömssYlljJl1nkt kOl'rs lll la m ot
~tan (]('t . DIen det gÖl' den enda ' t vid 
,le hö'~ ' tO llrrekn~n :;erna 0(']1 j dd 
t.le Hign-, An :; jiil\~a Ulol stL lJ det ,om 
>;< da nt. k l> UMrer in i anoLlkrf'lsen yi(l 
]t g-n [n~ l" ense r g'ii r Ilod: .i I' li Ill~'(:
kel', l11ffi n rd ,om -[Jel:l r .'tilrrc roll 
iiI' il f t rh Il Öl- l' m o tsLuu<ie t hiin' id 
ul~tr':l(.J e 1·mfr k \'E~nttl sp linningen ma
tas tillba .u in 11:1 slu Lrör t !'< galler' . 
Detta ii 1- · å led o ett sia "S 1:1dr .. kyent 
,lterkoJlpll ng", s om i W l'eligg;IJ1lle fnll 

!JUl' bak,·ii.nd, Y:triör en t ö n; l" agn iug 
a v lIe l. g- :1 tone rna erh: IIp . . 

II J1 na oliige nJlet bor tfa ller Yirl an
Yi.iudning al' lmordniugen i oVlllls tåe n
ll !'! s he.rna (dn, t ra fi::''1Jren ) , d il l' e tt 
mol sh1 arl s-Iw nd n:'u todilte r ii I' inla -t l 
:5 lu t ri;rels gall'l'lue bi. U, ii l' 1,uJ ,,!l m t
s t· ndet, nu':; Y,inle Jllct ste pas:a t ill 
I€ t n.ul"äoda _' lutrurpt. Fill pnnn t>: tli l.l
Ilet TI , kan vhl n ll\"iil1ll.1.1in~ i , lu f. teget 
li ~, I'tt viLrde av 0,1 llJ egolllll (100.000 
oh m) , och klllldeusalorn k :w vara pil 
] il :2 mfcl 0(;11 500 ,-oi l ' proyspiinn ing, 

l)c n högra f ig ul'e u ,- b-fl t· hur k tltod
mo ts l'andet k an göra. ,-arla!) .It fö r lu
L' ~g l e l'illg fl\' fl e ll HLnlpligu ::5r~ g il Il c-c
s piinninge n. D e l fil l' dock ej ITliDsk as 
a ll t för ruyd,t't, t y (hl k a n slut r ör et 
;;ka da :' genom att Hn()(L t römmen bli r 
fö r to r . 

<\terlwPlllingen 
rc.!;l(~ra s ofra Dl del :;t en cliffe re lltiäl
kuulleu tial.or. QUlm kOPl'lill ga r kunna 
tiIliill1]1il ' i olika full, varför \- j 

hiir skola ing'l pil denna sak. 
Emelkrtid kan de lofia Vill motta 

g-are mM ltö F-."f l' ekv en.<;fi ;r~ tii rknin g, u ~ir 

en om ~org , ' f ull , k tirlJluin;,;' vlll1lig-c ll er
fo rdras för att mottaga ren s kall oli 
·tal)i!' löna sig a l t ii gna Ipc!l1in,ga rna 

Från ackumulator till växelström. 

fl: ll' man t.ill " u ng till yil xe l ~ t l'öm 
J1iit. tfll' man YUl lli ""erl ut llJ1oUsl'itunin
g'eu l'iII s in l/lll I' 'rillln Llagnre f ran nii 
tet medelst. en a nodSIJ(tnn iugs:.tpparat. 
Vill m n.n över g:1 t il l hl'l ni itrldft llll\ ·te 
"flllltJj g il, rÖl' i mottaga r en u tom "lu t
r öre t uLby tas mut 4-vol t; · in rlirekl u pp
viinmln. yLi xel.- lrlim TÖI' samt en glöd
s fTöm s t ran ' fo rm a to r fö r 4 vol t aJI

s kaffn ;l, I .- cbl~m a t uedan, R(\ m vj ' ll l' 

UH tJ'e r·öl·sm ol. tag-ap m ed de tekLor o ,h 
tyrl l å,d"rckven~'rö r ål'o det'klorn Vi 
or h fÖ;'::ita 1 :l g'frekyen~ l'Öl' et V. ind i
r ekt upp,-ii rmlla vii xclströ,-n~rör, uno 
,l er d et slnrröl'e t Vo iiI' e l t \'3 nligt 
ba lle!'i lu t rö r , 

De tYll förut\"fU'lllHle glöu,-;Ll'öm 'Ied
ulnga rU 'I, av vilka den unclre i , che
mill Ul' (Ieu negati\7 l'1 , för enas och ut
gö ra i fOl' tsiittnill.!;eH nolleclnill,l:' fö l' 

y 

ti tt ,lterkoPPUo 'skondensat.oI'U e n viss 
upvmli rks::l.Ulhet, De:sa leduingal- föra 
IJLimligen lJi"lgfrekvent ,:;h'öm och böra 
fÖ l' den s lwLl ,· Idrmas. Detta giiller 
om leLluilJ gen friw detek torns anod till 
: t rko[l [Jlingskondensutorn Odl lednin· 
gen f rån flen .-e nare till återkopplings
s lole n . Eventuellt kOIllJU€r spolen före 
kr>udensatol'll, och då blir llet alltsä 
fdtga om ledningen från llnoclen till 
s polen och fri'Ln spolen till <lifferen
tialkollllensatorn, Skiirnmillgen uitfö
re.' med »skärrnsystoflex», vars yttre 
m etallhölje jordas . I detta speciella 
f a ll spelat' (let. ingen roI! om tie skiir
m:lde ledningarna få litet sWrre kapa
"Het till jord iin vanligt, var,Wr mall 
ej oehöver läggu Ii s tor vikt vid att 
anviiuLla s ldnnsystoflex mell stor in
ner cURllle t r och lunn lwpplingstr1!.d 
inuti denna, 

mot ta gIlren. PI us leclu ingen Imn iiH'U 

bor ttag:1s, om Ulun ~rl vill. N oll ellnin
en katt ·tå i förb inclel se n1ell jonl 

S:)lUl med minus lLtlOc!,pLilwing, 
D n nega tiva gal1eJ::;piinuingen till 

för . ta l:1gfrekv uSl'öl'et erhtLlles ge.null! 
e tt katodruotstl't nd H, (vanligen om
lulng 1.000 ohm Yid lransformator
kOlJpling) , sblln t n t med en ko nrlen,:a
to r C, pft l il 2 mfd och [iDO yolts 
p rovspUnning-, D Il uegati":l gn ller

piinningen til l l ut r'öre t erlJfille g' 
Dom Illu ts tfindet R" Rom genom flytes 
n.V slui rö r ets nnocIs trÖIll. Äv n delta 
mot"trll1d s buntll ~ med eu lwncle nsat.ol' 
eJ fiol 2 mfd, 500 volt. 'lit ,il' gli.if1. 
f:tröUl~transfol'ma torn, föl'sedrl med 
mittutla g va sekllndilrlindJlingen. P r!
lllill'e ll lwl1 passa till n lit··lliiuningen. 

,Ii! Is t röm.sleduingal'llH. clra""a, med 
) ,5 mm' lU VG, o('h m å" le tvinnas 0111 
varautlnl. 

.7 

~>9N 
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ROR 
o 

MOTSTAND 
POTENTI • 

METRAR 

absoluta 
tillför Ii tI ig h et 

AKT. EBOLAG ET TAAKO 
AEGERINGSGA1'AN 40, STOCKHOLM 

o oVår stora Radiorealisation pagar 
Hundl'a1':Lls radiolJyggare hara passat ,tillfället 

att el'htL lla prima l'adiooelar till c:a hälften av van
. 'ga priser. 

Följande utdrag ur renl L~ationsTistal1 slwll över
tyga Eller om d fördelaktiga priserna. 
Högtllllllrehas~i 22 cm. med 4-pol. kraf-tsystem 13: 50 

'ollClensat(Jrblock ,8 I\IF. 4--2-2 MF 
1.500 . 3XO,1'--0,5 . ........................ . .. .. 8: 2U 

:BlockkOllll 'a toL' 'VI"ego 4 MI!' 1650 v...... . 3: 50 
:~iittransforll1:ltor liO, 130, 150, 220 volt sek. 

2 X 220 Y. ;~u 1\i.~, 2 X 2 Y. 0,5 A, 2X 2 v. 
3,i) A ........ ............. ... . .. ... ... ................. . 9: 50 

Variabla konden sa torer Inftiso1. 500 cm . ..... . 3: 25 
D ynami ska biigtalarclia i 27 cm. kon ...... .. . 28: 50 
)liitSt'riim,hl'ytar<; 1,5 A, 2i)0 Y .................... .. 1:-
Potentiometer Kabi 50000 ohm. 5 watt .... .. 2 : 50 
Sten tor magnetsystem, mttkört .............. .. .. 4 : 75 
Viixe1strömsrör .... ....... .......... ......... ... från 7:-
Fö tii rka rrör .. .. ..... ........ ................ » 5 : 
B aftel'irör .. ........... .. ........................ » 3 : 75 
'Likriktarr" r ............ ... .............. . '. ... . » 4: 50 
Pick-llP me d tonarm extra prima fabrikat ... 12:

l'riserna Uro netto. AHa vnroI" garanteras felfria. 
SUndes nwt postfGr81,ott eller efte rkrav. Realisations
','lIror by tas ej . 

BE"'.giir rcalis:ltionslistan . fi,Oll l in neld'illcr ett 50-lal biJ
liga ratlio.lelar. Silntles mot 10 öre t f r imärken. 

:Firma AUG. JANS SON 
Radioavd. SUNDBYBERG Tel. 1359 

,-
l Nyhet! 

.rr~'.'. <....::.,.

IO.t;"; .... ,.;~t~ " 
.. ' \ ~ 

\ 

Radioufet Chronoradio 
In- och urkopplar Eder mottagare 
vid varje önskad tid. Användbart för 
såväl lik- som växelströmsmottagare. 

Pris med 12 tim. inställning Kr. 28:
Pris med 24 tim. inställning Kr. 30:
Kan även användas för till· och frånslagning 
av belysning (mindre skyltfönster), elektriskt 
rörlig reklam, mindre värmeapparater etc. 

HJALMAR LöFQUISTS EL. A.-B. 
Birgerjarlsgatan 23 STOCKHOLM 7 Tel.: 232000 (växel) 
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Dista nstrea n 

Högse'lektiv distansmotta

gare med två variabelmy

rör och kraftpentod som 

kombinerat slutrör och 

detektor. Konstruktionsbe

skrivning i nästa nummer. 

Puren l<;laf kopplingllSclll;mo, t iU ~D I8ta 1l8treIJ1I;). IIiigf'rckvensruren 111'0 "kopplade med 
»a.vstämd anodb'e t~~, varvid ae eljes t erjo)·derliga. h6g!rek vens(/rossllntU borttaJla. 

D, fYI'u 8tä.ml.;rc tsa·r:nu gi.va en m.ycket hög grad av 'clelvtivi tct. 

V 
i publicera här ovan kopplingsschemat 
till en växelströms-dis tansmottagare av 
synnerligen intressant konstruktion. Den
sarmna blir den mest seleh-tiva mottagare 

som hit t ills beskrivits i Populär Radio, i det den har 
ej ' mindl e Hn f ra stämkretsar. Av des a äro de två 
första s~1 wmansatta till ett bandfilter fl'< mför första 
ltögfrek, ensröl'et, och detta banclfilter är dimensio
nerat så, att bandbredden blir nära konstant. 

Mott 'aren stämmes medelst en 4-gangkondensa
tor, och ttt rritr der äro vidtagna i enlighet med artikeln 
i föregå ode n UlUIDer föl' att en ratt hi nmingen skall 
bli eff H iv. Anmärkning värt är att inga högfr 
kvensdr IS lar anvHndas vid var iabelmyrören. Detta 
har sin f'" rklaring däri, att dessa drosslar kunna för
orsakn ;,misstilmning» mellan kretsarna vid vissa 
våglängder och därigenom för säDll'a såväl känslighe
ten som ,elektivHeten hos mottagar D. Vi komma sä

~YA UOT1'AGARE I MARKJl...DEN. 
Forts. från s id. 71. 

Bandfil tret ä r kapacitiyt kopplat medelst en li
ten konl en~ator mellan k retsarnas t oppändar. Be
t r äffande dimensioneringen torde man ha offrat en 
hel del 1 hand.tilteregenskaperna i avsikt att iii 
fram en ti llfred tiillande e1ektivitet. 

ställ ,~t för högCrekvensdro sel användes i detek
torns a I dkrets ett mots t:1nd, som tillsammans med 
kondensu torn till jord utgör ett högfl'ckvensfilter. 
Högfrek \ ensen stoppas ytterligare av mot t änd't i 
serie med gallerkond nsatorn till första lågfrekvens
röret. MI'lian anod och rr lIer på detta rör ligger en 
liten vaJ' abcl le nden. utOl' såsom tonkontroll. 

kerligen längre fram att utförligare behandla just 
denna sak. 

Kraftpentoden arbetar samtidigt såsom deteldor 
och slutröI'. HärYid kan den endast avgiva ungefär 
fjfirdedelen av den effekt som erhålles, då den arbetar 
enbal't som slu trör. Den clistortionsfria utgångseffek
ten blir sålunda blott c :a 0,5 watt, men om större 
effekt önskas) kan man lägga in en detektor på van
ligt sätt och t. es:. motståndskoppla denna till kraft
pentoden. En effekt av 0,5 watt ~ir dock i mänga fall 
t illräcklig för en känslig elektrod namisk högtalare, 
och en elektromagnetisk högtalare kan ju all tid ~n
vilndas. 

Pelltoden fungerar j föreliggande fall som galler
likriktande kraftdetektor, varför distol'tionen även 
vid kraftig modulering av sändaren blir ringa, i all 
synnerhet som detcldorn här al'betar med mycket 
kraftiga ignaler på gallret. 

I slutröret anodkrets ligger primHren till ut
gångstransformator n. Den elektrodynamiska högta
laren är av Luxors egen tillyerkning och benämnes 
»Briljant». 

Silningen a den Iii riktade strömmen sker me
delst mot tänds-kondensatorfilter, varjämte teser
VOal'kOlldensatol'n är en elektrolytkondensator med 
stor kapacit et och bidrager till utjämningen av 
strömmen. 

'l'm förhindrande av att högfrekventa störningar 
eller signaler inkomma niHvi.igen äro ett par kon
den a torer med jordad mittpunkt inlagda över nät
il'Hnsformatorns primärlindning. 

I 
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Loe10e Radio AJ;t iebolag, Stockholm. Vi visa hiir en bilcl 
a v den i föreg €'l](le llUIlllller omnämnda superheterOdynmot
tagaren ~Su]Jer :l2.» . 

En annan suk a ,T . tort intresse liro L o wes kVflrtskristaller, 
avsedua för tyrnin" av sän dare. De sa f inna, j ett speciellt 
utförande för Ull vlindlling i amatör 'tindare, llled s. k . ama
törfattning. ITä rvi d kan sämlaren styras direkt av kris ta l
len, utan u.l1"vän.duing uv melIanf(.irstiLrkare, upp tU! en än
dareffekt av 10 watt. 

Till dessa kl' -taller användes en ny fattning med elas
tiska beliigg, om erbjuder vi ssa f ördelar. Bland annat kan 
en noggrannhet i fråga om frekvensen av 1 promille garan

teras. Krista lle rna li ro inbyggda i en tub av isolerande 
material , som Hr fullkomligt tät. Ett pa l' s ticldwntakter fin
nas för den yttre anSlutningen. 

Dessa k,'a rts ristaller kunna erhå llas föl' fÖljande amatöl'
områden: 20, 21,4 m, 41--42,8 m, 83,33--85,71 m. De hLlllna 
ii "en erhrtllas oinf.attade i storl eken 20 X 20 mm. Varje kris
ta ll I>rovas för god sväugnings(ijrm<lga , 

Vi ha slutlig n varit i tillfälle alt niirvara vid demon tru
tionen a ven liten »ficksä nd:n c) u Lo es f.i llverknlng, när
mast avsedd a t am'älIua s inom polis ,·lisen(let. Denua är ej 
s törrc uu att den kan dlilj a ,' unde l' överrocl,en , van'id den 
hiinger i en i olerad trå d lingu r un t bilrurens hal . Trå tl
slingan utgör amtidigt antcnn för sändaren (ramantenn) , 

Själva . tinda ren iir inby gd i en låda av di mensionerna 
100XDOX 23 IUlll. Dellua inneltt [[er sunclal'röre t, kvartskri
stallen och en fieklamp ackumulator pB. 0,6 amp.-timmar, 
Anudbatteriet ä r inrymt i en liten Iiid erväska (det UI' av 
miniatyrtyp) [[ sammans med tele"rafering. ny ckeIIJ, som 
utgöres a y en enkel t ryckJ'lHlPI>. Anodspä uni ngen iiI' 60 :i 
90 volt och ,_ända ren~ effek t 1 il _ wull. Anodbattedvä len n 
bär i överro<:ksfickan, ocl! vid . ndnIng hhller ma.n ~å

ch tel grafe nu' med tryckknappen . 

SUntiarens ågHingd :' r p' grund av knlrtskr' talJan ab
lu t kons ta nt. D n ligger mellan 26 ch 27 m te r, ch den 

xakta Vl (' Iiingden är anb>iven ll[l lindaren . Driftsäkerheten 
iir m ycke t tor. 

Mo ttaga\' il ii r avsedd att vara sta tionär och utrustas med 
en a ntenn ay vanlig typ. Med en h'erörsmottagar uI>pnås 
inom s taden en räckvidd a ,T 1 km, vid jllmn ter rilng ut m 
s taden 2 km. Sändning kan 'lee f rån en bil eller SPl n -ngn 
under ,lUg , naturligtvis dt cndfiS t över kortare av t' lId. 

Vid deUJ ons trfltiol.len bar. siinclarcll omkriug i huset, och 
signalernn t g(J - in på Loewe »S uper 82», vill en mfa a r 
ii ven kortvll.gsom.råde t mellan 10--50 meter. Eftersom ig
nalerna ä ro omodulerade, erfordras i detta fall en lokal 
o ci lIator, men m.an kan ä ven använlla en svä ngande mot
t agal"c. 

Svenska AktiebOlaget PhiUl)S, S toclcholm, kommer med ett 
nytt balV\' g~-likril;:tarrör med typbeteekning »1803». Rö.et 
ha r följande data: 

Glöcl 'piinning 4 volt, 
Glöd, lröm 0,6 amp, 
l\la.-, transf.-sp~inning :';00 vol t. 
Max. likrikt'a d . tri}m 30 mA. 
Detta rör kan tydligen med fördel anviindas i sådana fall, 

däl' den elektrOdynamiska högtalarens fiiltmagnet rllatas i 
~e ri e med mottagaren, frå n SRmm a llkriktare om denna, 
Htirvid fftr man tack vare den höga spänningen tull anod
spänning llli mo ttagaren oell 'amtid igt god effekt till fält
magne ten. Den uare mås te vara avsedd fö r relativt stor 
pänning och liten s trömstyrka, högst 30 mA. 

A l, tiebolagct lJarald Wållgren, Götebol'g, bar för proy
ni ng tI llstiilIt oss en »Babal> superhetel'ody nmottagare, typ 
520 'WL. Denna har fem rör odl 1J.utomatisk YOlymkontroll 

(fadingkontroll) . Statiunsskalal.l upptage l' bil de vå O"lä ngder 
och s ta tiunsna.Inn. Mottagaren har glyetvi. full lUnclig eD
rat tUmning. En manuell volymkolI t roll samt en t nkon
troll hii r:1 v ldal'e Ull reglering organen. 

520 WIr, iiI' fö rsedd med inbyggd elektrodynamisk högtala
re. Höljet ä r utför t i bakelit. 

Vi åte1'lwmmu i nä ta nummer Uled }Jl'ovningsutlåtande.lunda handen i fickan 

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

EXCELSIOR ~I III, Pris kr. t"S:nel\ä r p ro,pe kt 
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Bang ,~ Olufsen A/S, Sfnwr, Damna:rh'. Vi vilja rätta ett 
misstag , om blev begllnget vid omnämnandet av de llya 
»Homogen)-motsttlnden i februarinulllret. De;;sa mQtstånd 
utgöms ej sllsom uppgavs aven inre ledande massa och ett 
yttre isolnran(]e hölje, utan hela tviir'snittet utgöres av mot
stlindsmunsa, ,'i1ket visatIe . ig vid sönder;:;lagning ay ett 
motstt nd . Denna gjutna ma. sa !l t' emellertid så hflrd, att 
motståndH ej med en liten hammare kunfle deformeras. 
Först dA det placerades på högkant ,ar det mÖjligt att 
genom knftig behandling med hammaren fii detsamma att 
brista. MI'd en kniv var det dock möjligt att skava av mot
sul ndsma~sa. 

Eftersom motstilndet sålunda är ledande över hela ytan 
få l' lllan vara försiktig vid monteringen, sil att motstånds
kroppen j kommet' att ligga emot några llletalldelar eller 
kontakter i mottagaren. 

El.eh,tri, ka Al.t·ie bola.?et SI~andia, Slockholn. , har tillstiillt 
oss en del bro~hyrel' över de nya FerrocarL-spolarna av mär
ket »GÖrJo~ ..~ sa mt vågfiillor med dessa spolar inbyg<Yda. 

Högfr kvenstran forma torn typ F 31 med Ferrocart-kärllU 
ii l' för~ed l med inbyggd v[lglii ngllsomkopplare och täcker 
omri'ldet ] 9()..-..;2.200 meter i tre el"a pDer : 190-420, 321>-800 
ocl1 750--:!.200 meter. Den har en primiir. pOle (antennspole) .. 
en sekundirspole (gallerkretsspole) samt. en återkopplings
spole. På anlenllspolen finnas tvenne uttag. Transformatorn 
iii' hfllt inkapslad i metall. Flera trailsformatorer av denna 
typ kUll na hoplänkas, så att \':'\gliingd omkopplaren blir ge
mensa m. 

Hnruvi' a dessa transfoematorer kunna använda}'! i enratts. 
sUi mda Dl ottaO'are är tvivelak tig t, emenan ingen garanti 
Himnfls 11 rför (ing n tolerans är uppgiven). Eftersom spo
larna ha u tomorden tligt sm.:1 förlusler oell därtill Liro väl 
skii rmnlle ku nna de f'mclJerlid meLl f ördel ersJl tta äldre, 
OsldLnna de spoltyper i ieke enrattssUimda mottagare med 
skiirmgall ':rrör på högfrekvell s idan. 

Högfr k \'enstran~forillatorn typ ] ' 41 lir idenU k med F 31 
men sak n Il' inbyggd ,ägliingdsomkopplare. Denna er ättes 
u\' en y tt re omkopplare, som är a enpolig typ med tre 
IUgen. 'l'runsformatorn ]j' 41 lir ej lUmpad för mottagare 
med enral ts Uimning. 
nögfrekl'E~IL'drosseln typ F 21 iiI' n Se<lll för området 190 

-2,200 m ~ter. Den utmiirker sig fö r smil. dimensioner och Ur 
helt kap_l llcl i metal I. 

Ferroca 't-y. gfiillespole lir en speciall3pol~ fUr konstruk
tion a v ,. gfällor och selektionskretsnr. Den kan erhållas 
antingen ör ol11ruclet 200----B00 meter eller för området 600 
-2.000 meter. SpOlen stänmle meclelst en luf tisolernd kon
den~lllor I'u 450---{)00 cm. 

F'erroce "t-vå",rfii Ila typ F 10 föl' 200----BOO meter oeh typ 
F 11 f öl' nOO--2.000 meter bestur aven Ferrocarl-spole samt 
en »(;öl'len variabel glimmerkondensatol' av ny typ. Denna 
y~giiilla 11 11' synnerligen smil dimensioner (din meter 60 mm, 
dJUp bnk(,m panelen 50 mm) oeh iiI' avs{.-'{ld att inbyggas 
i mottagaren. EnhålsfastsäUning underlättar i hög grad 
inbyggaud,~t. VågiiilIan iir helt skiirmnd och skiirmplå ten an
sluten till en av kOlItaktklämm orna. 

Selektio:lskretsen typ F 15, vilken Inom paren1es sagt liven 

N,heter i radio,detaljer 
Elek tr~dY:D;am~.ka ~ögt..lare med omkopplingsbar transforrnator 
med f.lt lindnlDg for 40, 110, 220 eller 300 volt trln ·kr. 25: -
Perma ontdynami.ka högtalare med omkoppling.bu 
transfo rmator. . . . . . . . . . . . . fr1n :» 38:-
Elektr" lytkonden.atoror 15 MF /480 volt, » 12:

8 MF 1450 volt . 7: 50 
45 l\1F I 30 volt . 2: 95 
25 l\1F I 30 volt . 2: 75 

Mellan -rekvensband6lter 118 kh med toppanslutning D 5: 

Rikha.ltig sortering av dlI slags radiomateriel. 

Humlegårdsg. 22TELEVOX RADIO A.=B. Telofon 60 00 98 
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med fördel kan anviindas såsom högeffektiv vflgfiiJJa, är 
avs dd att kopplas före mottagaren för höjande a\' dennas 
selektivitet. H1irvid stlimmes selektionskretsen till var och 
en av de mottagna stationernas vågJlingder. Att den ä ven 
mill.. kar lie atmosfäriska och lokala elektriska störningarna, 
som det -tä r i hro ·"hyren, lir ju ej ril<tigt. 

P å " runLl av illlviinclningen al' Ferrocart-spolar i de o,an 
omnUmncla nr tlk lal'lltl torde dessa ha en yn.nerLigen hUg 
• 'ad a v effektid tet. Ferrocart-spolar i en mottagare giva 

salll tiui:-rt lJilue stijrre känslighet och sWne selektivitet än 
anelra :polar. 

SUmJl111 fu ma föl' i marknaden en liten mikrofon lJeniimnd 
»DYiirJml ik rofonen», avsedd att anslutas till grammofonkon. 
takterna pa mott..'1.gal'en i och för överföring nv tal fl'ån ett 
augränsllnde rum. :Uikrofonen iir försedlI med fattning fi)r 
inskruvande i n f ickltunpshylsa i stiillet för glödlampan, 
varvid energi n tag fl':In ficLdampsbatteriet. Vid utbytet 
av glödlampan mot llllkrofonen mi s te man först släcka lam
pan, ty eljes t l{{)rtslul es batteriet. Detsamma gäller vid bort
skruvande 31' mjl;:ro[onen. 

Firll!{~ Ljull{J(Jrcn & Ha./cer, Slocl.;holm, för i marknaden 
en mikrofon fu r amatörbruk, !Jeniimn(l »Little 'i'Vo!l(ler ~1icro
phonc». Den"amma urgöre. aven kolkornsmikrofon av enk
lar~ typ, inbyggd i ett plllthölje. oell tir avsedd att utan 
mikrofontran fo rmator inkopplas t ill mottagaren. M ed en 
mikrofon a v så enkelt slag kan man givetvis ej tUnlm sig 
att kunna (ivel'förn musik, men tal bUr vara acceptabelt. 

amma firma !'ör l marknaden en touregulator benämnd 
»Harlie», vilken torde vant en exakt motsvarighet tlll de 
i moderna mottagtue inbyggda tonkontrollerna. Vid en mot
lagare som sa lmar dylik tonkontroll kan »Harlie» åstad
komma en mörkare klang hos återgivuingen och ii V(~ll tiH 
v i - grad undertrYl,ka atJlJosfiiriska och andra s törningar, 
naturligtvis alltid på bekostnad av ljudkvaliteten, liksom vhl 
n\Ja dylika tonkontro\Jer, 

Firma Pu.cl" Radio, Sloc1.:ho/'1n, för i marknaden en Rn
tenutrå d benämncl »Puck osynliga antenn». Denull utgöres 
av ett tunt och smalt aluminiumband, anbragt på lien klib
baude sidau ay e tt d t t isoleringsba nd ocl1 öV('rtiiekt Illell 
ett ,'mala@ banu av något isolerande material. Lling-d(!n lil' 
10 meter. I eua ii nden li r fiist en i. olerad lednings trilll, vil
keu 'kall t j il11a St som ne<lIedntng. 

Vid antennens uppsUUning klistras densamma helt cnkelt 
fa st P' Ylig"'en, under det lien undan för undan rullas upp. 
Den kan lika Iii tt taga ned igen och klistras UP]) på ett 
annat. ,'lim . 

Kackdelen mcd en inomhusantenn Hr ju att elen tar upp 
avsevärt s törre procent störningar i.Ln l1tomhn. antennen, i 
sYnnerhet om mlln r:J kar l1igga den på en vägg i vilken går 
e lelctri slm Ie<lningar. For a tt minSka kopplingen (kapacite
ten) mell an anteunen och des::;u ledningar bl'Ukar llllln liigga 
den på uågon eller nilgra clecimeters a vst:'i.nd från väggen. 
Detta är ju ieke möjligt med Puck-antenuen, men å andra 
sidan kan man lUtt prova sig fram, i det man kUstrar upp 
den på olika . tiillen ti lls mun fill' gott resnl tat, vilket häl' 
ej så mycket gäller stor ljullsty rka utan fastmera frihet 

Högtalaresystem 
Elektrodynamiskt med transformator för 

220 volt likström (55 mA.) .. , ... . Kr. 20:
Dubbelkondensator 2 X 500 cm .... , , , 1: 75 lO 

Vridkondensator med rätlinjig frekvens
kurva 350 cm, » l: 25 

Radiorör, 2>volt .. , . .. » 3: 
Vågfälla ....... . , • . » 5: -

AUt förstklassigt materiel. Till landsorten mot postförskott. 

L. M. ERICSSON 
Utställningen Södra Kungstornet 

http:vst:'i.nd
http:omkoppling.bu
http:ontdynami.ka
http:Elektr~dY:D;am~.ka
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frän störningar_ Inom relativt s törningsfria distrikt torde 
Puck-antennen i allmiinhet kunna Himna gott resultat. 

OHlgen.h e teu med att antcnntrå de u iir av aluminium i 
s tället f ÖL" koppar uppvii.«es till viss grad. därav att bandet 
bar rela ti vt I>t r yta. l · Ör övrigt spela kanske i regel för
lusterna i antellileu e j Srl s tor roll vid 's å c1allu antellilal1ord
ningar inom s tor s taden, som de t i detta fall lir frå ga om, då 
det ju ej enda ·t iir s jiih-:l a.nte nntriWen de t kommer an pil.. 

HjMm(Jl" Löfquisl.s Elekkiska AkUcbolafJ, StOCkho lm]" har 
för pronlillg till"t iillt oss ett »rallioul"» beniimnt »Ghrono
radio». D ettu utgöres av ett väcka rur, kombinerat med cn 
unorcl11ing f ör ~ lul' a nde och brytande a" eu elektrisk ström 
yirl "orl tyckli gn tidpunkter. Runt pe riferien finnes p:1 fram
sidan en llIå ngl'ald b å l, ett fÖL" var tionde minut av dygne ts 
t jugOfyra limUla r. Ett antal specialpluggar medfölja, vilka 

placeras i hålen mitt för de tidss iffror, vid vilka man vill 
Ila st["(immell sI uten resp. bruten . D en första pluggen sluter 
'trömmen, elen andra bryter, elen tredje slute r flte r ström

men o. s. Y. 
AI.lSlute t till en radiomottagare sätter siUunela radiouret 

i gång apparat n vid börj a n liven ol"l(esterkonsert, s tänger 
av elen Ml konserten är s lut, sätter ånyo igå ng den då dags
n~'h etern:l k Onll11a Uingre fram pil kvjillen o. '. v. 

'rre olika t yper f inulls. »Gbrolloradio 1» lir avsedd fö r 
batterimottagare (lå gspiiIlning) , »Cluolloradio II» för nilt
Illottag,u'e (hög-s t 250 volt, 2 amp.) oeh »Ghronoradio x» 
för appal'ate r med ströms ty rkor upp till 10 ump. 

Vhl a ,"provn Ingen fungerade .radiouret tillfred s.<:rUillande. 
Den enda anmiirkning vi kunna göra 111' att pluggarna 1'01'0 

väl svåra att· in , m en h lUen g iva efter, varför denna olu
!,'"enhe t S:I små niugolll försv inn r. 

Pilw!a Foto- adio, Stockholm., för i marlmaden material 
för heminspelnill g av g rammofonsIdvor. 1!1 rman represente
rar fahrikate t ~ .\felognlph». Specialskh"or av ett e lastiskt, 
celluloirlliknandc men icke eldflingt material finnas i s tor
lekar IIled 12 ch 16 cm di a me ter. De kuulla s pelas in p å 
båda sidorna. li''in<cssen med dessa skivor iir at t de omedel
bart efte l' inspelningen »IJärdIlS,) m edelst en s peciell »hlird
ningspll ta », som på strykes desamma. Uppspclningell sker 
med sUUm lar v den böjda typen (»sliipstift»), vilket iir en 
"to r fö niel, titt belyd ligt biiltre r esulta t kan ern il s med sUB

nålar [in medl fibern!i lar, Yilka eljest bruka a nviindas till 
dylika 8kh"or. 

För inspelningen använd€s en gravern' l fl V st< l. som [i l' 
så sliparI att den skUr ett spän ur skivan. Denna gravernål 
rii eker enligt uppgift för inspelning a v c:a 4 ski,"s irlor Vi 
12 cm skivor, men är sedan allt för mYCket sliten för att 
kunna giva ""ott resultat. Nålen Ur dock mycket billig i in
köp, hlo.t t tjugofem öre. En van lig pick-up kan allviInlla fö r 
ills pell1ill"f'n, men slutröre t i mottagaren bör h elst ej vara av 
den svagaste typen. Billig t uppgift går det hra m ell eu ,"an
lig lllmtof!, m en en kruftpentod ger H'lI1gt bilttre re nit at. 

Fjäderverket eller motorn, som drar skivtallril'en vid in
spelni n""en, f iir ej vara allt f ör klen. Med 12 cm skivor gur 
de t i regel llra , men 16 cm skh'or fonlra en litet kraftigare 
motor. 

Intl'o duce ranrle t av dessa skivor m ed tillhörande gravernål 
i markllllllen k an blUsas m ed till fn~(l ' 'Wllel -'e, då de möj
liggöra be tydligt bil tt re ins pelningar Un de äldre aluminium
skivorna . Enligt uppgift Hl' de t just Melograpb-sklvol'na som 
använclas av R adio t jänst vid upptagning av ljudeffekter för 
anviindning på radiotea te rn. 

Salllma firma för i marlmaden en liten miki'ofon för ama
törbl'u l{ lJ ~~nämnll »LittIe ,,"onder Mierophon~». Denna utgöres 
av en kolkOl"l1smikrofon nv cnklare typ, innesluten i e tt hölje 
a\' pressad pHit. l\Iikrofonen lir avsedd att inkopplas till 
detektorn i radiomottagare.n, utan mellankoppling ay trans
formator, i och föl" överföril nd e av tal fr llll ett annat rum 
fUl' :1tergivning i högtal ilrCII. För överföring av mus ik läm
par s ig dcnnn mik.rofon mindre vlil. 

Vi flterkomma med provninO'srcsultat bå de beträffande 
»)1elograph»-skh"orna och mikrofonen. 

KATALOGER 
Radiofil'mOi". 

Ele7..;tris/ca Akt-iebolafJet Skandia, StockhOlm: Bl'oscl!yrel' 
över »GjjrIer~ s polar och HJJ'-tr:lnsformatorer, selektions
kre ts, Yfigflilla, HF'-drossel e tc., samtliga med Jj'errocart-spo
lar. Bro. ·( ~hyr över »D,"urglllikrofonem. 

A IB NUs Mattss on &: Co., Stoc1cholm.: Katalog över »Hel
lesens» tonelement, anudbatterier, gallerbattel'ier, miitinstru
ment, ."liicIlampor för momentbelysn u lg etc., »Noack» aeku
mula tol'er ocb reservdelar för dessa, järllkorgar för a ckumu
latorer, syrepro"are etc. 

.d . V . JJobm Llktiebola'fJ, Stoc1"hol-m: Ky lista över , Valvo» 
radiorör. 

Pil'lIla LjunfJore-n &: Ha1. f7r, Stockho11n: Broschyr öve r 
»Lit.tle \Vomler Mi.c ror>hone». 

PiNna Foto-Radio, Stockholm·: Broschyr (j,'er inspelnings
apparater fÖl" grammofonskivor, system »)lelograI,h». 

(fr01Jl mofon!';r llwr. 

Skandi nav iska Grall~mopholt AJ.tiebolaget, Stockhol.m : 
Mars-nytt 1933, »Husbonclens Röst». 

SkaIlfHna'V'iska Odeon A /B, Stockhol,m: Supplement mars 
1933, »Odeon, HOll1ocord, ParIophon». 

B . C. Strandqvist i:t/B, HiilsinfJborfJ och StOCkholm: Supp
lem ent nr 2--3, 1933, »Columbia». 

.. 
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säker. Ett korrekt nar kan 
"fara "färt en hel apparat. 

Kopplillgllschell1a 

som in ä ndas fö.r granskning böra ri tas på ett särskilt pap
per. Silki'spapper b' r ej a nv'å u,las, medan detta ej håller 
att göra iindringar p ii. K aUier vä lir ej heller så lämplig, 
u nder d l"t kalkerpa pper (gen omskinligt ritpapper) med fUr
del kan l,egagnas, d, man önskar kvickt göra en kopia av 
scl1emat, i s tället för att insä nda det l original. 

SchenHl behöva ej rit.as i ) jlitteformut.», som ibla nd före
kommer, men de böra ej h lIer göra i aUt för liten skala, 
ty det k n ua bli s-vårt att rita in n yn. ledn ingar, om St'\. 
slml'le er(ordra . ]'ör övrigt äro vi mycket nöjda meel in
iinda s emil., ty i regel liro de &nyggt ch oruentligt utförda. 
Alla k" nda värden på kon densatorer och mots tånd böra 

utsättas pli. schemat ävensom u)J p'~ifter angllende spännin
gar bos niittransformatorer, inulJktans och motstånd hos 
drosslar. omstil lni ngs t:tl hos l, gfrekvenstrUlls for matorer o.' 
s. V. I t(i r.m s !a'b r ikat och typl>etecknl.nga r b öra a ngiva" I 
de f a ll dur mottaga r n matas fr. u en nnodspä nning apparat 
milste ä'\'im ingllencle uppgifter om rleuna. bifo~as , t. ex. 
be t riiffunl!e uttagba r spä nruu <T vid olika belastn ingar, lik
riktarrör etc. Dylikn uppgifter ullllerlätta i h ög grad arbetet 
med bes \'arandet och göra omfl'ilgningar överflödiga. 

Populära konstruktioner. 

R eisz-miT( ,·ofonen. 

Den l l'opuHi1' Radio nr 2, 1932, be.~kriyna Reisz-mikro
fonen h a l' byggt av många amatörer, vilka. meddelat oss 
sina erfa r enheter. S törsta svårighet.erna h a beret , V mem
bl'Unet o · kolpulvre t. Det _ena re skall vara av ep speciell 
sort för eisz-mlkrofoller () 150 /HiO») och e.cl1iilles från fi r run 
R yla nder & Rudolf , H enriksdnI. Det bästa membranet er
h, He.'! a en mycket tunn guullnihinna, om förs t spännes 
ut p~ en Jllan t räskivn . Dlireft r li mmas ena ramstycket fa st 
p ll hinnaD medelst solution, som f r torka viil, varefter hin
nan 10SSlLlI f rä n träskivan och de t överfludiga bortklippes. 

lUil..-r or~, n trUll sformatorn kan ha et t l.IlBä ttningstal lig
gande mellan grän ema 1 : 10 och 1 : 20. Vi sk ola ll.terkomma 
med dala fö r en lämplig transformator. Batte riet kan ha en 
spänning .1V 4 till 15 vol t, men ej gärna mer a . Striivar m an 
efter stä . ta möjliga k iio 'lighet bur man använda den högr e 
spänning .1. 

Kort våg81 w ttagarc. 

lntr ·t för kortviig är sr on erligen li vligt . Visserligen 
fJnna.· lin u ej sil många stationer som sända rundradio, 
men nya komma till undan f ör undan. 

Vill en kortvå'" mottagare ha r ma n en del snker a tt ta 
hiin syn ti l för a tt fÄ det hela att fun gera . Bland anDat 
m ll te finl ennen kopplas m ycke t lö ·t till tUmkretsen, så 
a t t den ej dä mpar för m ycket, J yn n rhet om det ä r en nor
mal l'lUld radioantenn. ntennen kall sålunda anslutas via 
en kondez satol' på h Bgst omk r ing 10 cm tm s tämspolens 
toppända . Enklast är att i närheten a v spolens icke jordade 
ända fa t ~öra en r ing, hoplindad nv n:1gra. , rv grov, iso
lerad ko -Jar trfld. Denn a ring står i förbindelse med an
tennen, oeh ene rgien överföres genom kapaciteten mellan 
ringen oclt spolen. 

F år 111 0 l tro d nna lösa antennkoppLing ej mottagaren 
att svängn, kan man för öka med att höja anodspänningen 
till 60 ii ,O volt. Svllnger den ä ndå. ej, ty er detta på för 
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stora förlu ter i stiiml,retsen. Vi å terkomma med y l ter
liga re pral-tiska an ,,,ningar betrliilande denna sak. 

Elc l"t-rudYlla1ll is/w, h6gtalarcn. 

Då vi mo t tagit ett stort antal förfrägnl ngar angående 
den i PopuUir R adio nr 12, 1931, besk rivna elektrOdynamiska 
högtalaren komma i a t t i et t följande numm er införa an
vi nin ....nr belräffand e tals tri;mspolen, liimplig utgångs tl'ans
for mator, ftiltm agneUindning fö r oli.ka spänningar etc. Efter
som ta lstl'ömspolen i denna h()"'ta lare var !:"tgoh'mig erfo rdras 
en utg'"mrst ran -Ol'mator med relativt högt omsättningstal. 

»DiT.:8tl·(;m~ tl'ean» jUl' 110 och 120 volt. 

Den i junnarinumret av Populiir Radio beskrivna 3-rörs 
likström8Ilotta t>'ar n, ursprungligen konstruerau för 220 volts 
nä t pännin g, ' An ä ven anvä ndas pil. 110 och 120 volts nät, 
blott ue n dan J1givua lJJots t!\nden få fUljanu e vlinJen: 

Hg = 1 .000 ohm (0,2 watt) . 
Ru = 280 ohm vl(l 110 voi t (15 watt). 
R u = 335 oll m vicl 12.0 vol t (15 watt). 
Mot tåndet Ru k all' 1 bilda f allen med fördel ersättas med 

ett P hilip, mo l. tånd rur nr 1927. Beträffande de negativa 
galler pilnn inga rwl P~L för ta lågfrekven.,>röret ocll slutd iret 
inreglera sig dessa automatis kt efter anodspännlngarna, men 
troligen e rfo rlIras ändå för bästa resultat något olika vii r
den på motstfJ.llden Ro och RIO mot de för 220 volts niit 
angivna. 

Fl"JgOl' av albnänt inb'esse. 

Pick-1t1J-fi lter . 
En Hisare b Rr gjor t et t filter för borttagande a v l'esonans

toppen P;I det övre registret hos en pick-up. Han använder 
en drossel pa 1,5 ben ry ocb sWmmer denna medelst en varia
hel konel en ator, parallellkopplad med fasta kondensatorer. 
I eric mer! dra 'seln oell kondensatorn ligger ett fast mot
s tä nd pil. 50.000 ohm. H an pfui!lr nu att filtr et ej har den 
ringaste im-erknn och undrar va r f elet kan li gga. 

Tyd ligen ii r den i fn gava rande pick-up'en rela tivt lågohmig, 
varför ett seriemot tå nd på 50,000 ohm är allt för stort. 
10.000 ohm skulle sil k l't vara lämpliga re. Det bästa iiI' dock 
att :1nviinda ett varlal elt motständ, hels t logaritmiskt, på 
c :a 25.000 ohm. Är pi ek-up'en dä remot högohmig (t. ex. >His 
1\1aster's Voice) ), bur det variabla mots tåndet vara på 
100.000 ohm. 

Värdet p:'l d t motsti1.nd , som lägges i erie meu pick-up'en, 
fö re filtret, Hr även beroeulIe av mo t llndet ho pick-up·en. 
Hos en relativt l ' gol1mig pick-up enlib1:. ovan blir några få 
tusen ohm lagom, hos en hö"'ohmig pick-up bör det vara ':a 
25.000 ohm . 

Ett filter enligt oVlln. l ende var beskrivet i februari
numret av P opulil r R adio. 

Otillräcklig 87~ii1'trunil! (J. 

E n amatör har by'''''t om si n »Europafyra», en 4-rörs bat
terimotta~are med ett HF-steg och oskärmade spOlar, som 
tidigare eskrivits i PopuHir Radio. Han har satt. in två 
nya, skärmacle spola r och samtidigt ett modernt skä.rmgal
lerrör i av ib."t att erhålla större förstärb."Iling på högfre
kven s idan . kärm"'allers pänningen regleras med en po
tentiometer i serie med ett fast motstånd, alltsammans in-

Amerikanska radiorör 
Alla för eko mmande typer på lager . 

RADIOKONSULTATION• KUNGSPASSAGEN • GÖTEBORGInfo"d" a 
p r islista Telefoner: 32552. 325 Sj. 325 H 

http:motsti1.nd
http:It(ir.ms
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kopplat tillsammans med en strömbrytar e mellan plus och 
minu anotlspiinn ing. 

Vedel"börillltl c iir mycket be .. viken med resultatet efter om
by ggnaden. Hnn mås te ställa vol ymkontroll en (skärmgall !"

potentiometern ) n tis t an pfl noll f ör a tt få mottaga ren att 
lilta bli a tt sj illvsviinga, och känsligheten blir då p:'i g l"und 
av den ringa fiirstlirkningcn .i HF-steg-et dålig, så att ban 
b10tt kan få in en eHe!' a nnan u tländsk station. 

Vi förmod a f let ä r ntt söka I fUr dålig skiirmning pil. 
höglrekvensslc1al l, tr ts de skärmade spo1arna. I den gamla 
»Europafyran» \"<11' fÖl's t iirknlngen 1 I-l F -steget ej så stor, 
varför det dl kt e att placera en enkel skilrmplå-t mellan 
vridkonde a tOl'(·rna . Panelen var · a\' isolerande materia!. 
Med det nya , oderna skärmgallerröret hlir emellertid för
stihkni ngen il s tor, att det blir nödvlindigt att skärma de 
tnl vridkon ,) nsatorerna mera fullsWndigt frå n varandra, 
och en tunn ·oppar- eller aluminiumplåt, täckande panelens 
baksida, skulle s iiker t göra god nytta. Denna plåt skall göra 
god metallisk lwntakt med den förutvarande skärmpHl ten 
utefter hela dennas höjd. Eventuellt blir det ocks1\. nödvän
digt att Hig ra en plfit på basplattan, under kondensatorerna. 
Även denna skall jordas. 

Det bör kanske p{lpeku s, a tt den ne läsare modifierat den 
ursprungliga )I~uropafyran» på de t sättet, att han använt 
tvii vanliga n i,lkondensatorer pä pan.elen i stället för dub
belkondensatorn. Den var slllunrla i fråga om uppstiillningen 
mera lik »Elnropafy ran för !il,ström», vilken varit beskriven 
i ett senare lit 1mer av Populär Radio. 

Frän läsekretsen. 

Goda resultat med Populär Radios kO/1stntktioner. 

.Tag har provat flera av Edra kopplingar, beskrivna 
PopuHi r Radio, Yilka jag funnit liga enorma resurser i fråga 
om ln·alitetsradio, särskilt »Auto tone» och »Växelströms
trean». 

Hoppas att lika stora framsteg göras å televisionens om
d de. 

Per Dindell. 
Box 111, Hedesunda. 

Vidare f å r j.lg u ttrycka min stom t illfredsställelse med 
den i PopuUir Radio nr 1, 193.2, beskrivna enrörsmottagaren. 
.Tag har b .. g"'t en m ottD. "'are i hu ucL ak enligt denna be
skrivning. P tl enrla h ar j ag tre mil norr om Uppsala m ed 
~1 tomhusantenn h ör t 43 s ta tioner. Samtliga ha hijrts fullt 
tydligt. och de flesta hR vaTit nj utbara. Detta gäl.ler natur
ligtvis endast i hör telefon , m en j ag tycker det är bra gjort 
i alla f all aven enrörsmottagare. 

NUs Dindgren. 
Svartbii.cksgatan 21, 

Uppsala. 

BANDFILTER MED KONSTANT BANDBREDD. 
For ts. lr"n sid. 75. 

bå da betecknade med C. SpOlarna utgör as vardera a v en lind
ning för m.rådet 200--500 meter och en lindning fö r områ det 
1000--2000 mete r . D en sen a.re kort. lutes vid mottagning in om 
det lägre omrtidet. lIiirvid motsvarar schemat full komligt. 

Melograpb heminspelningsskivor 
(Användas al' ABol. Radiotjänst för upp /o ." ljudeffekt" och re{er,,/) 

• 
Stort fn:kvcnsol11dd~. Svagt nålrasp. Ins p. å 
båda sidor. Omede1b.lrt fär:diga för inspclnin . 
12 cm. 0:7 5, 16 cm. 1:20. Speci.llslipa.de gr.:tve .. 
ringsnålar p r st. 0:25. Upp~pelningsn.ll.l t" av 
cvighctstyp 5 st. 0:25. 

FIRMA FOTO .. RADIO 
Kungsholms/org 3 B I Tel.fon 507627 

det f i ig. 1 c v isade, lllen " id mottfigning lllom det högi'e " åg· 
l1in"dsområdet ti ll.komllle r kond ensalorn Ca, 1 de t Cz är för 
I.itC'u för lL tt bär åsLadkomma den erforderl iga kopplingen 
mellan I rd arna . K ondensatorn 01 iir huntad m d e tt m ot
. tii n <l R pil m i ll t 1000 ohm (inc1nk tionsfri t t, d. v. s . flV »me
talliserad> tn)) , detta fö r tillfö rande av gfLllerspä uning tU1 
förs ta llögfrekyensröret, vars gaLler i allnat fall skulle bliva 
isolerat. 

A nt ennen an~lutes tm topplinilen av fö r t n s polen gen m 
en liten variallcl kondensat or på max. c:a 100 cm . v ilken iiI' 
inbyggd i banclfilterelllieten. Konta kten .T nnslu te tin j ord, 
men vid tiksLrijmslIlottagare milste en s toppkomlensatur med 
1.500 volts provspänning (helst glimmerisolernd) inkopplas 
i jordledningen. Kontakten G anslutes till gallre t på första 
r ö re t i mottagal' n och kontakten - (minus) t ill mot w "lUel1S 
n Olledning, elml'u inkopplingen här ka.n bliva olika i olika 
fal l. 

Gangkonäc!l.sat or med uPllg'iv en tolera.ns. 

De i marknaden t illgiing liga gal1gkondensatorerna liro i re
gel trim made a\' fabri kanten, va rvid alltid finnes uppgiven 
en viss toleran s, t. ex. ± (0,5 micro-mfc1 + O,G °/0) . Den .i mo
c1ellapparaten till c1etta hnndfilter anvlincla kondellsatorn är 
i stlillet avsedd att trinuuas av amatörerna 8j iHva o'h sak
nar slLlurllla uppgiven tolerans. Anledningen till att vi ä nd! 
an i~ nt denna kondensat or i modellapparaten lir att vi själva 
trimmat detta exemplar i en mätbrygga, så att toleransen 
hlivit godtagbar. Föl' en amatör s täller det sig dock svårt 
att utföra en dylik trimning, varfö~ en av fabrikanten trim
mad kondensator må. te anviindas. 

Det prak tiska utföramlet av bandfiltret framgår av foto
grafierna. F ör så vitt detsamma ej skall inbyggas i mottaga
ren monteras det Ilimjllig'en p il en 2 mm tjock aluminium
pl:'H med dimensioner enlig t materialIistan. l!~ramkant och 
bakka nt böjes ned till en h öjd av 15 mm, sil att plilteu blir 
uppl, t 15 mm över underlaget. P li undersidan finns då plat.s 
för kOllt::tkthylsor oell ledningar. En panel av isolerande ma
terial fullbordar chassiet. Gangkondensatorn bör ej dragas 
h ii rt fa s t vid aluminiumplftUm, ty den kan då bli skev, sil. 
att trimningen. g ll. r förlorad. Bäst är att lägga gummibrickor 
mellan kondensatorn oel1 chassiet. En gangkondensator som 
ä r trimmad ä r verk ligen ett ömtåligt instrument, som måste 
lJehandlt1 med den största varsamhet. F likarna pft rotor
skivor.na få på inga villkor böjas nr de lägen, som de f ätt 
Vill trimningen på fall riken . 

'1'illver7min.'Jen a.v 81101arna. 

Spola rnas konstnlktion framgår av fig. 6. De lindas på var 
sitt per t lnaxrör, '10 mm i (llameter och 100 mm lungt. Sechin 
spolen fö r det lägre vftglii.ngdsområ de t linda ts färdig an
bringas fyra vappringar p il. spolröre t enligt ritningen. På e tt 
2 mm t jockt pappstyeke uppritas ittta cirklar med 25 mm 
nulie och koncentriskt med dessa cirklar med 20 mm raclie. 
De utk lippta ringarna skola gå styvt pii pertinllXl'Öret. De 
placeras med ett inbördes mellanrum a v 8 mill, varvid upp
komm'l trenne ;:;pår med en bredd uv 3 mm. I dessa spä r 
lind a s långv, gsspolarna. Dessförinn, n mliste pappringarna 
f astlim ma ordentligt på spolr5re t med t. ex. Pn.ndetikon. 
Säkra . t ä r att göra en liten mall i form aven t r lipinne med 
8 .mm tjocklek, så att man får precis samma bredd på samt
llga pä r . D å. limmet är torrt strykas spåren och ringarna 
med tunn shellacklösnin g. 

PANDETIKO N 
är det mest effektiva och bekväma medlet f "r impreg
nering av högtalarspolar, limning av högtalarkonen, 
fastsättning av högtalarbeklädnad, hoplimning av spoI
formar, hoplimning av I~dan. Tuber il 75 öre och 
k r. I: 50 hos färg-, järn-, bok- och pappershandlare. 

W EI J MERS B/B 
S TOfKnOLM Va. - Telefon: 8022.. 

http:skivor.na
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http:Upp~pelningsn.ll.lt
http:Speci.llslipa.de
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Spolen för det lägre våglängdsområdet u tgöres av 00 varv 
0,3 mm dubbelt silkesspunnen koppartråd. Ändarna äro 
miirida :l och 2. Illngvågsspolen utgöres av 3 X 60 varv av 
sanllua t råd, således 00 VIllT i varje spill'. Totala antale t 
varv pil. H'I.ngv1\.g blir j80+90 = 270 varv. 

Skär! burkarna ha en di Hllleter av e:a 80 DIUl och en höjd 
av c:a ] 1i3 mm. 

Intet bin dr11r att man i s Uillet köper spOlarna färdiga. 
Dessa m ~ re i sä fall vara n \' modern skärmadi typ med en 
garu.nter;ld tolerans av hög t ± 1 0/ O• 

De s il koppling skondensatore l·n fi C, och C. kunna vara 
ga·nska I:rimitiya, sålunda kunna de t. ex. hopvridas av ett 
par kOPl':1 r tdidsända r meu systo fl<>..x omkring. I modellap
paraten besta r C. av ett par tycke n mä;,singspll\.t av storle
k en 12X 15 mm, placerade pil ett ayständ frå n varandra a l ' 

ett par , illllme ter. H~ir Ila,· U'lJln offr at el] he'l del av band
filte reg-ells kapernll för att få tilLr ilckligt slor selel,thitet, 
och biir li gger e t t r ikt fä l t för e~periment. KOPl}1ingskon" 
densatnr lb C. ruAs lc vara s tÖ tT ; h·1\. hopvridna , sy tofLex
isole rade trå dar av 20 cm lii ngd' a nslutrut till vå glängdlsom
kOPli lare lJ lm hi.il' •.mviinL . JIiir: tillkomllIeI' iiven kapacitete n 
i Y" g liLngdsomkopplaren, nlket mmn- må ste ta hiinsyn till. 
Gene re llt h:UH mUll siiga, att kopplin~skondensatorerna 
och 0:1 mll. s te minskas till ues man ernur tillfredsställand . 
selektiv itet vid de liigre vl\glä ngdern a f,uOIll vardera yåg
längdso rå(let. Naturligt\' j;· b li r de t ra ptl l.Jekos tnau av ljud
kvali.tetc.1, för så vitt ej tonkorre1:1ionen anviindes, men se
lektNite l en iir ju oeksc ·i r e O" l dN man s trävar efter. 

Selek tiv iteten är mycket b ro w u av hur ,' ä l polarna 
stä01llUa ön ,rens, och det .jikr;l te ii t' natllrligtyi.' att köpa 
mntdlUdf spolnr me(] garanti för Pil vbs största toleran~ . 

I njll.~t (Jr i , Ige l'. 

Den v, riabla seriekoll'dens a:torn i antennen skall ins tällas 
en g-flng ör alla för en vis antenll'. Den fur ·1l. londa ej M1~ 
vända. som VOlymkontroll, ty t s:. fan går sel ktiviteten 
förlol·ad . 

Vi l~ i Iw ppling Il v ba·uo(lfiltret till en mottagare bortkopp
las mot! : ga re ns f örsta s UimlQ:ets i det denna skaH e rsiittas 
av ban ·L1 t rets an dTa kret ~. Trimkondensatorn på förs ta 
sektionen a y g·angkono(lensa to<rll' skl"Uvas helt u t (minsta lm~ 
pacitet) , seriekon"densatorn i ante nnen v ricl iDl till hälften 
(eller nö "ot mera) och motta ga ren stiimm ~ till en station 
p. nedre delen a v Y:lglängdsom d d et 200-550 m~ter, t . ex. 
vid :a .250 meter. HlirvW rC'.;le ras den andra sektionens 
trimkon _n;;ator, t ill dess station n kommer in m ed tö rs ta 
möjliga 1, ud ·ty.rka. S'kulle de t visa sig, att man m, sLe s kruva 
andra tr1mkondell atorn linda i botten (mll ~illlal kapacitet ), 
måste m lLn minska nagot prl seri k on'deooatorn i antemlen 
och dilr rtel· trimma på nytt . Vi biinvka för Uvrigt beträf
fa nde trimniogen till arUk lo' : »1 micro-mJd + 1 °/0» i f8
bruarillllU1 ret a v Populär Radio. 

POJlULÄR RADIOS STATlOKSSÖKARE. 
Forts. f.rån sI d. 78. 

Hnr k (lpplingen skall utföras u:\ tat ionssökaren måste 
Lyggas " . som ·lII11men-åglUeter fr flJ1lg,'!e a v fig. 3. ll'ör e n
kelhets , kull Ur bär sekundiirkretsell uteliimnad ur sche
ma t. T iU primiiren aDslutc en summer S i serie med e tt. 
litet. t or rtlement B på 1,5 vol t. E tt induk t ionsfritt (bi fil il1'

lindat) lJI ol."lttn(1 med ullgefär :a llnna vlinle som likström 
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motståndet i S1.11l1.mern anslute parallellt med elcktromagn~ • 
ten för ntt miuska gnistbildningen vid avbrytningsstället. 
Vid en sUlIImer ]la 25 ohm kan R vara pil. 20 ohm. I nöd
f a ll kan I>n ~~lckt1" isk rillgklocka med ayliigsnad klocka och 
avklippt kläpp anvä nda s såsom summer, men den fordrar 
k flll ti ke e l t n å got kraftigare batteri. 

Vid koppling enligt schemat tjänstgör omkopplaren 1 lä
get 4 säso m ström.IJrYln r . Vid känsliga mottngare ställes 
omkoppla rcn i läget 3, viel mindre kUnsliga mottagare i 
läget 2 e ller e\' en t uell t. l. Hela apparaten, d . v. s . stlltions~ 
sökaren med inLygg-d ."llmmer, placeras· pi en fjärdedel s 
till en hal meten ,; a.stånd från antennledningen till mot
t.a garen. 

Stat-iollssÖkm·eJls injuSl tT illg. 

F' iirst unde rsöke huruvida · tationssökllren flmgerar riitt. 
Med omkopplaren i Higet 4 (se fi g. 1) tas en kiind station 
vid c :a 250 1l1eters " 1'1 ...·1 illgd iu, . att .(len hörs tydligt och 
klar t. Diirefte r sUlIe;:; om kopp laren i qäget 3 (eventuellt 2), 
oc.b slationssi.ikareJj rall; "del s lång mt, till d ess man kODl
mer t ill en be tillId pun kt, där s tationen tydligt försyagaJS. 
11a.Uen skall in ä lla ~ e~akt pii den punkt, där ljnus tyrkan 
blir minst. Detta fö r kalibreringen. 

Nu v'eta Yi att- a ppa raten fur.t.g-erar. Den kända stationen 
f:I-r f()rtfar~Uld y tt ra iUlP i högtallaren, men statioll'Ssökarens 
ra tt Hill ~ uu , till dess .lust denna stations nanl!D' st:, r mitt 
[(jr mUrket i panelen. ( ki\ran i en flathuvad skru v, idragen 
vid: s ida n av skala n, ka n, am·lindas hiirtill.) Dlirefter juste
r a s tiimkoml ensatorn trimkondensator (medelst en skruv
me jsel med .l:solerand · Sk:l ft), till dess lilUIl kon~mer till en 
lmnkt, uii!- s tat!onen il te r föl·svagas. 

Då della iiI' om . org ..:fullt gjort, tar man in en annan klind 
_Lation, ue n-rlll gå ng Pl' e:a 500 ·meters vå gUingc1. Har m.an 
tUT kan m a n HU vrida skalan på stationssökaren och få fÖT
s\'ll <7ningen att l lltTäffa j t da den ifd'gavarande statio
nens namn befinne r ig mit · för miirl,et i pllnelen. Omkopp
laren skal1 ,id d ·a högre vågUing.cJer st[1 iliiget 2 (even
tuellt Uiget 1), em ian fastare kopplillg till antennen er
fordra s . 

Hur mall olnr, u. v . s. stU mmer ej 500-metersstationens 
namn m ed punkte n för försvagningen, låter m.ao konuen
satoru for1:fa ra nrl st1\. in.·tiilld p1\. punkten för absolut minsta 
ljUds tyrka och lo 'sar skalan, va refter endast själ\·a skaQan 
vriues, till s den ih ä gn vara nde stationens naum kODlllller mitt 
för märke t i panelen. DU refter drage skalan fast. Under 
hela denna procedur få r lTidkondensatorn ej rubbas ur sitt 
lä" .... 

Eft.er d Ulla ju,,1"ering börjar man om igen och trimmar 
först medelst trimkondensatorn på 250-meterss tutionen-, däref
t e r genom vriuning a\' e ndast själva skala'l1: på. 500-meters
stutionen, al1( "·1't prc.~ is S [Ulllill.l sak som förut. Eveutuellt 
m åste proceduren upprepas flera gånger. 

S~ snart mau lmt: fätt de a bå. da stationer , ' id c:a 250 
och 500 me te r resp. at t sUiIIJllUl., så. stiimmer sl,ulan automa
tiskt för aHa. öniga sta t ioner någorlunda v'äl . 

Är för . v:ag n-l ngen ay- s tationerna mindre mt.irkbar, tyder 
detta på at t an tcnuen iiI' d:'l. lig, och d enna bör du fö l'bä tt ras . 
Sta tionellbör dOck ej s tällas in för kraftigt utan i stället 
riitt s vagt, ty d m ;irker man bättre när försvagningen in
trUde r . Vid :iterlwpplade mottagare bör :lterkoppIingen ej 
heller ,"ara för uiIra svängning griiusen . 

Om stations (llwren anviindes såsom snmlllen-ågmeter. 
ställer man ill f iir . '·arkflste summertou. 

Nordisk Rotogra.yyr, Stockholm 1933. 
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5:::RöRS CHASSI fÖR VÄXELSTRöM 
byggsats med noggranna ritningar i full storlek ink!. rör. Kr. 269: 80 

5:::RÖRS chassi för likström, byggsats ink!. rör. » 289:

VARLEY tonkorrektionstransformator .......... , » 21:

ORMOND elektrodyn. högtalare med permanentmagnet. » 40: 

Katalog mot porto. 

Ingeniörs6rman ELECTRIC, Stockholm, Stadsgården 22, Avd. P. 

Bort med störningar 


Typ 00 

B & o Störningsskydd 
hjälper Eder alltid 

Anbringas på vilken störningskälla som helst 

BANG & OLUFSEN A/S 

STRUER 
Tel. Stat. 6 

KÖPENHAMN ~ Toldbodvei U. Tel. 8895 

GRAMMOFONMOTORER 
med eller utan skivväxlingsanordning, 

SKJUTMOTSTAND 
och 

ELEKTRISKA MÄTINSTRUMENT 
levereras till förmånliga priser omgående från lager. 

G R AHAM BROTHERS 
STOCKHOLM 

V.PRAHN 
Teglgaardstr~de 4 

Köpenhamn K. 
ENDAST 

H. F.N YHET 
Drosselspole 

Kosmospole typ 4, Kr . 4.80 

för Bandfilter, Högfrekvens och 

Detektormottagare. 

Pris ink!. skärm box ..... Kr. 6.80 

Självinduktion 0.017 
Henry 

Egenkapacitet 4 cm, 
Motst~nd 144 ohm. 

EN GROS 



KORREKT ON o 

Den elfte volymen i serien 

Populär Radios Handböcker 


Av ingenjör W. Stockman 

• 

UR INNEHÅLLET : 


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


ti mens berättigande. Tonkorrektionssteget. Några praktiska försök med tonkorrektion. 


HAI\JDBO K E N AR RIKT ILLUSTRERAD 

PRIS KR. 1:50 


I alla boklddor och hos Svenska 

Från ........ . ... ... . .. ....... .... . ... . . 


eller Exp. av pOPuLÄR RADIO (Nordisk Rotogravyr) Postbox 450, 
Stockholm, beställer undertecknad att sändas mot postförskott: 

...... ex. TONKORREKTION, kr. 1: 50. 

Porto 5 öre för varje ex. + postförskotts:lvgifr tillkommer. 

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

P ostad ress : 

PressbY'l·dns k07l1'lnissionärer 

Ifyll vidstående kupong, eller skriv av den, 

och insänd beställningen till närmaste bok

handel, tidskriftsförsäljare eller direkt till 

EXP. AV POPULÄR RADIO 
(Nordisk Rotogravyr) 

Sveavägen 40 - Postbox 450 - Sto ckholm 
Postgiro 940 - Telefon 233440 

Xor<lisk Rotogr,nyr, stockholm 1933. 


