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FRÅN REDAKTIONEN 

Superheterodynen 
iir för niirvarande föremll.1 för stort Intresse frlln amaW

. rernas sida. Yi komma här med den första praktiska 
konstruktionsartIkeln, SOm avhandlar pentodsupern, i 
vilken en pentod användes ~om frekvensomvandlare. 
Yl vilja samtidigt fiista nppmiirksamheten vid den i 
dagarna utkomna handboken »Selektiva mottagare», som 
avhandlar snperproblemet linda fram till dc kopplingar, 
som heskrivas i 2rtikeln l detta nnmmer. 

'l'elevlsionen kommer och med denna de korta och 
nltrakorta vågorna. Televisionen på de normala rund
radiovilglängderna har siikerligen ingen framtid. Det 
gäller att vara viii Insatt i nltrakortvågens teknik, då 
televisionen lilmnat experimentstadiet_ I detta nnmmer 
behandlas både televisionen och ultrakortvågen, och be
träffande den senare lämnas tillrilckligt med praktiska 
anvisningar för att den Intresserade amatiiren skall 
knnna slitta i ,gång med experimentcrandet. För försök 
Inom »laboratoriet» erfordras givetvis ingen sändarli
cens, då mottagaren befinner sig l samma lokal och 
man arbetar med mycket Obetydliga effel<tb(>loPP. 

~'ör rundradiomottagning på kortvilg beskrives en 
nsupertillsats», som bör prn\"as av alla ägare till motta
gare med högfrekvensförstärknlllg. netydligt bättre re
sultut kan ernils än med den tidigare beskr.ivna kort
,-ägsdetektorn. 

Bland de nya mottagarr6ren beskriva vi denna golng 
ntförligt binoden och Ilnbiva dess lwppling i mottIIga
ren. 

Konferenstelefonen iir en svensk radionppfinning av 
myclcet stort intresse. Den beskrives hilr I stora drill-[; 
den inre konstruktionen iir till" vidare en patenthemlig
het, men vi hoppas kunnu återkomma hilrtill Hingre 
frsm. 

Den hl1ndige amatören, som har viixelström pol nötet, 
filr bcskrh'nlng pil ell elektrisk grammofonmotor, som 
tillverkas aven cykeldynamo. 
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E
n nackdel med katodshålröret .i televisions
motta gare hal' hittills varit att hildstorleken 

varit begränsad av fluorescensskärmens 
storlek. Man bal' sålunda ej kunnat projicieI'a 

bilden på en skärm, så att den blev synlig för ett 
helt auditorium, vilket ju däremot varit möjligt vid 
televisionsmottagare med t. ex. spegeltrumma. 

Manfred von Ardenne, den kände tyske l'adio- och 
televisionsexperten, bal' emellertid nu lyckats lwn

stl'uera en televisionsmottagare med katodstrålrör, 
som mojliggör projiciering av bilden från fluorescens
sl,ärmen på en s törre skärm med diniensionerna 
1:5 X 1,5 meter. Detta möjliggöres dels genom ett 
n~'tt katodstrålrör med åtta gånger så stOl' verk
ningsgrad som tidigare typer, dels genom en ny, 
t:peciellt för katodstl'ålrör utvecklad optik. Bilc1en 
visar uppfinnaren invid mottagningsapparaten. 
handen håller han det nya katodstrålröret. 

I 
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K 
ombinationen mellan en diodlikriktare 
och ett lägfrekvensförstärkarrör i ett och 
samma elel.trodsystem medför mycket 
stora fördelar. Beträffande verkningssät

tet hänllisas till artikeln om nya mottagarrör i Po
pulär Radio nr 4, 1933. I det följande slwla vi be
skriva J'örets konstruktion och praktiska använd
ning. D~n rörtyp det gäller är den av Philips, Tele
funken och Valvo lancerade »binoden», som före
kommer i två typer, dels med enkel diod och triod
förstä l'lmre, dels med enkeldiod och tetrodförstär
kare ( -{ärmgallerrör) . 

Av vij~ettbilden framgår hur bin oden betecknas i 
ett kopplingsschema; längst ned i röret synes glöd
tråden, över denna katoden och till vänster över ka
toden li.en lilla anoden tillhörande diodsystemet. 
DärefteJ' följa styrgallret, skärmgallret och anoden 
tillhörande förstärkarsystemet, i detta fall ett skärm
gallersYitern. 

Fig. 1 visar elektrodsystemet. Katoden, som är den 
vita cylindern i mitten, är gemensam för både dioden 
och fömtärkarsystemet. Diodsystemets anod synes 
längst lied i form aven smal cylinder, som omgi
ver ka den. Utomkring denna anod befinner sig 
ett hölje av metall, av vilket främre delen är bort
skuren l bilden. Detta metallhölje, som hal' formen 
aven n en nedåt öppen låda, har till uppgift att 
elel<tris tt skärma diodsystemet från förstärlmr
systemet , ty inga högfrekventa signaler få komma in 
pEt det senare systemets styrgaller. Detta system 

Det nya speclalr3ret för distortIonsfrI IIkrlkt.. 
nlng utgör på en gång både detektor och låg.. 
frek'fensI3rstärkare. 

skall uteslutande fungera som lågfrekvensförstärka
re. Det i bilden synliga metalltrådsnätet tillhör 
skiirmgallret, av vilket främre delen är bortskuren. 
På baksidan skymtar genom trådnätet en avHll1gme
tallplatta, som utgör den ena av sl,ärmgallersyste
mets anoder. Den andra anoden är i bilden borttagen. 

En röntgenbild av samma rör visas i fig. 2. Man 
ser här tydligt de båda anoderna på var sin sida om 
skärmgallret ; inuti det senare framträder lmtodcn, 

Flg. 1.. Binodens elekt rodsystem. 
delvis uppskll.ret tör att visa 

den i1we konstruktionen. 

F 'ig. 2. Rönf.gcnbild av binod at> sl,;äl'nlgallertypen. Diod
systemet iir anbraut u1lder törstärkm·systemet. 
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Flg. 8. Skän/fgallerbinodens elektrodsystem. Pd undersidan 
IteS cliodsystemets skärmldda. 

Fig. 4. Binod av typen med treelektrodrör som förstärkare. 
Diodsystemet är här monterat upptill i ,·öret'. 

och även styrgallret kan svagt skönjas. Diodsyste
mets anod framträder svagt inuti skärmlådan ned
till; röntgenstrålarna ha gått rakt igenom dennas 
tunna plåt. För övrigt ha de även gått igenom me
talliseringen, som omgav röret. Fig. 3 visar precis 
samma eleldrodsystem sett något underifrån. Skärm
ludan kring diodsystemet är givetvis förbunden med 
katoden. 

Den andra binodtypen, som har en triod som för
stärkarsystem, visas i fig. 4. Här är diodsystemet i 
stället anbragt upptill i röret; man ser skärmlådan 
i form aven upptill öppen cylinder, innanför vilken 
den lilla ringform~ga, lmtoden omgivande anodcy
lindern är placerad. 

;Hur binoden inkopplas i mottagaren framgår av 
fig. 5. Här är det föregående högfrekvensröret tänkt 
l<opplat medelst en transformator till detektorn, vil
ht t. ex. alltid är fallet vid en superheterodynmot
tagare. Kondensatorn el och motståndet Hl kan tän
kas motsvar~ gallerlwndensatorn och gallerläckan 
vid en vanlig gallerlil,riktande detektor, eller det är 
lmnske lämpligare att tänlm sig Hl som anodmot
stånd till dioden. Från dennas anod (vi bortse här 
från avstämningskretsen) överföras de lil,rildade, 
ru lågfrekventa svängningarna medelst gallerkon· 
densatorn C2 till lågfrekvensförstärlmrrörets styr
galler, och detta erhåller över gallermotståndet H2 en 

l:implig negativ gallerspänning, åstadkommen genoIii 
silänningsfallet i motståndet Ra. 

Skärmgallersystemet i binoden är motståndskopp
lat till slutröret och verkar på alldeles samma sätt 
som ett vanligt skärmgallerrör i motståndskoppling. 
R4 är anodmotståndet och detta bör med hänsyn till 

• det stora inre motståndet hos skärmgallersystemet 
vara relativt stort, om man vill ha största möjliga 
förstärkning. Gör man H4 större än c:a 0,5 megohm 
förefinnes dock risk för att de högre tonfrekvenser
na skola undertryclms. Ett värde av 0,5 megohm ger 
enligt uppgift en förstärkning av 130 gånger i skärm· 
gallersystemet. Värdet på katodmotståndet Rs samt 
även skärmgallerspänningen är beroende av anod
motståndets storlel,; vid H4 = c:a 4,000 ohm och 
skärmgallerspänningell lika med omkring 35 volt. 
Den lämpligaste skärmgallerspänningen bör nogla. 
utprovas. 

Vill man använda binoden för automatisk volym
kontroll, kan det vara lämpligt att välja ett mindre 
värde på anodmotståndet och därigenom göra för
stärkningeu . i skärmgallersystemet mindre. Härvid 
eJ·fordras kraftigare signaler på diodsystemet och 
detta medför att en stor regleringsspänning kan till
f5ras högfrekvensrörens styrgaller. Ett lägre värde 
pfl anodmotståndet fordrar andra värden på katod
motstånd och skärmgallerspänning ; vid H4 = 50,000 
ohm skall Ra vara s:a 1.000 ohm och skärmgaller
spänningen c:a 70 volt. Förstärkningen i sl,ärmgal
lersystemet blir härvid omkring 60 gånger. 

Anledningen till att förstärltninegn bör minskas, 
Itå kraftiga signaler tillföras dioden, är att slutröret 
i annat fall skulle överbelastas. Givetvis måste för
stärkningen på högfrekvenssidan vara god för att 
detta skall kunna genomföras. Man vinner genom att 
mata dioden med haftiga signaler en distortions
friare liluildning; äro signalerna allt för kraftiga, 
bHr dock skärmgallersystemet överbelastat. 

FiU. 5. Ii.oppling88chcma 
0 , = 100 cm. 
Oz = 5.000 cm. 
0 3 = 1 å 2 mfd. 

till binod. 
R 1 = 0,25 1Ilegohm. 
R. 2 megohm. 
R. 1,.000 oh.m. 
R. = 0,8 megohm. 
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Namn och nya högtalaren 


VågUiojgdskonlerensen. 

Result tet i Lucern b~träffande väglängdsfördelningen 
mellan e europeiska rundradiostatiouerna blev ej slutgil
tigt, vilket man knappast beller hade vågat hoppas, ty det 
är ingen lätt sak att reda upp tIetta kaos, som för närva
rande äl' rådande. Man hann emellertid med en hel del, 
och det är nu meningen att vid en ny konferens slutbe
handla llela frågan. 

Man ii mnar gå in för att utvidga rundradiobanrlet och 
i!nvända uveu området mellan [);)O och 1.000 meter, d. v. s. 
de delar nv detta band, som äro le(lign. ~lell hur många 
mottagar e finnas för närvarande, som äro användbara f ör 
dessa vli,j;längder? Vid alla mottagare med endast två våg
längdsområden lir det ju en lucka just mellan 550 och 1.000 
meter. n et är tydligt att den planerade utvidgningen av 
rundradiobandet kommer att medföru en genomgripande 
förändri ng i mottagarnas konstruktion. Man måste gå in 
för tre r ll.glängdsomräden i stället för två. Detta meclför 
givetvis livärigheter ur konstruktionssYllpunkt, vilket (lock 
i realite l n ej torde betYda mYCket, då mottagare med tre 
våglängd :omdiden tidigare funnits i marknaden. Med en 
mottaga re med två vågliingdsområden är det ofta svårt 
att tiicka hela det lägre våglängdsområdet, och vissa sta
tioner bli härigenom utestängda. Denna olägenhet bortfal
ler i oclt med övergången till tre våglängdsområden, i det 
man dll. l un komma Ded under 200 meter ()(!h dessutom får 
med allt liver 550 meter. 

Rör för moderna stor
sändare. 

Vidståetule bild ",'isar ett 
lIlt,·anlOdernt 300 kilou;a,tts 

sä·/Ularrör, tillver1,'at av Phi

lil) ,~. Röt·et bcstår dels av 
glas, dels av metall. Glasde

len är 8unlig uppHlI och i den
samma äro infästa kontaktcl·

Ila tör anod, r/aller och glöd

träd, de sistnälTnl1da försedda 

med tilledningal/" av grov 

koppar"kabel, ettersom glöd

strömmen uppgår till över 

400 a.mp(:rc. Den nedre delen 

av röret, som är uv metall, 

utgör själva- anoden. Denna 

är o'/ng~ven av den på bilden 

slj11liga kulmanteln. genom 

vilken /)lt1/lpalS 120 litcr ky;
vat I en per 111 'i"/lltt . I n-ut'i ano

den iir hela det övriga elek
trotlsystV1iJ.et 1lwnterat. Ano

den äj· 8vefsatl vid .'Jlastoten, 

sll att en lufLtät fog erhtll

les . Röret ger vid 20.000 volts 
a.l1odspiinning en eml S8iotlS

ström av 100 amp(\rc. Läng· 

elen inklusive "kulmanteln är 
140 em. 
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Det ofördörbara radioröret. 
•Det nya Catldn-röret, som är nä.stan helt av metall, kan 

lI-thärda myeket stora mekaniska pl1.fres.tn-i.ngar. I bilde/~ 
ovan har ett dylikt rör lagts under vardera benet till den 
stol, pa vilken denulIga damen ta-git plats. 

Dd eatkinröret även elektriskt sett 8ynes ha stora föl·delal· 
.qentemnt det vanliga radioröret, 1<'On m.a,n förll 10 Ila. att det 
8(1, smilningom komm.er att helt uttränga det sCllure, detta 
8d n11}eket mera som det visat sig allt svårare att hålla 
de vid t/wderna specialrör, t . ex. hexode'rna, erforderUga 
toleranserna, dd de.~.w. rör utfät·as sorn »glasrör». Det nya 
metull,·öret har vida större möjl·igheter i detta avseende. 

Ultrakortvåg 
och television. 
Här bredvid ·visa .~ 

en interiör fn"in den 
för televisionssärul
ningar anviinda uT,
tralwrtvrlgssända
ren i »Fullkturm"1.> 
(Radiotornet) i 
Bel·1in. Dcmlll särlr 
dare är byggd av 
Telefllnken. Man 
ser ett av de kraf
tiga sUnda-Trö·ren 
'/L7Hler insät tande. 

Allt talar tör att 
fr IM/ l t -id ns t Glev-i
sio//"ssiindningar 
kom/TU], att ske med 
korta oeh 1/·ltralwr
ta vågor. 

http:trotlsystV1iJ.et
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grammofon-pick-up för hemtillverkning ha 
vi besl,rivit i ett fÖl'eguencle nummer av PoE
n 

pulä.r Radio. Nu återstår endast motorn, vil
ken lllan även själv kan tillverka, och sedan 

är den elektriska grammofonen fullt lwmplett. Till 
förstärkning och ljudåtergivning användes givetvis 
radiomottaga ren med tillhörande högtalare. 

Betråffanlle själva motorn måste vi här inskränka 
OI"S till att beskriva en dylik föl' växelström. Vi gå 
härvid en genväg genom att använda oss aven liten 
dynamomaskin av den vid trampcyklar brukliga ty
pen, som medelst en friktionstrissa drives från cy
kelns framhjul och lämnar ström till cykellyktan. Av 
dessa maskiner finnas 2-, 4· och 6-poliga typer. Alla 
tl'e typerna kunna användas, blott utväxlingen till 
skivtallriken anpassas på rätt sätt. I modellappara
ten har anviints en 2-polig dynamo, som är avsedd 
att lämna en spänning av 4 a 5 volt. Antalet poler 
lmn utrönas genom att man vrider ankaret runt ett 
"arv. Härvfd känner man 2, 4 resp. 6 gånger under 
varvet ett tydligt motstånd mot vridningen. Det är 
polerna på statorn som suga dem pil ankaret till sig 
oeh försöka hindra vridningen. 

Alla cykeJdynamos kunna dock ej användas, var
för man först bör prova om det tilltänkta exempla
ret går runt för växelström. Härvid anslutes maski
nen till näte t över en ringleduingstrallsformator, så 
att den fåI~ endast 5 volt, och ankaret bibringas en 
hög rotatiom;hastighet. Masldnen skall då fortsätta 
att gå som motor, en 2-polig med 3.000 varv/ min., 
en 4-polig med 1.500 varv/ min. och en 6-polig med 
1000 varv/min., detta om 'växelströmmen är 50-perio

dig. Den fungerar så,lunda som en synl,ronmotor 
o<..h kan ej bringas att sakta farten annat än om man 
bromsar den kraftigt, varvid den stannar. 

Maskinen bör slutligen vara försedd med kullager 
och måste naturligtvis vara i fullgott skick. Den skall 
vara försedd med den vanliga fjädrande hållaren, ty 
denna skall användas vid monteringen. 

Skivtallriken. 

Om man redan förut har ett fjäderverk med sld,,
tallrik eller kan anskaffa ett begagnat dylikt, är det 
(jll lätt sak att plocka sönder detta så att skivtall· 
riken kan snurra fritt på sin axel. I annat fall an
sImffar man cn lös skivtallrik och lagrar denna i ett 
cykelnuv såsom framgår av fig. 1. En konisk tapp 
passande i skivtallrikens MI måste beställas; den 
skall nedtill vara försedd med ett g~ingat hål för 
cykelnavets axel, på vilken den fastdrages. Navet 
måste vara väl justerat, så att det varken glappar 
eller går för stramt. Alla kulorna måste finnas i de 
b[lda lmllagren vid ändarna av navet. 

Vis. ·a fordringar måste uppställas på skivtallri
lwn i detta fall. Den måste vara väl centrerad, får 
ej »kasta» iH sidorna, ej heller i höjdled. Diametern 
skall vara 31 cm. Biist är en tung skivtallrik, eme· 
dan gången då blir jämnare. Kanten skall vara jämn, 
ty det är meningen att motorns frildionstrh,;sa skall 
ligga an direkt mot skivtallrikens kant. 

!lronter'ingen. 

Navet fästes pft undersidan av granunofonbordet, 
som lwn n tgöras aven kryssfanerskiva med llimen
sionerna 50X35 cm och minst 10 mm tjock. 
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Motorn fästes ävenså på undersidan medelst den 
fjädrand bygeln, vilken fastskruvas vid en järn
vinkel, som i sin tur är fäst vid träskivan. Motorns 
friktionstrissa sticker upp genom ett hål i träsidvan 
och fjädrar mot skivtallrikens kant. Trissan skall 
vara av gummi eller av metall med gummibeklädnad 
utanpå. y tterdiametern skall vid en 31 cm skivtallrik 
och 2-pol ig motor vara 8 mm, vid en 4-polig motor 
]6 mm o<:h vid en 6-polig 24 mm. Man måste ta hän
syn till a tt gummit tryckes ihop något, varvid den 
cffel,tiva diametern hos trissan blir mindre. Enda 
möjligheten att få den rätta diametern är nog att 
I'iikna varvtalet hos skivtallriken, då det hela är fär
digt - den slmll göra så nära som möjligt 78 varv 
per minul~ - eller att prova med en stroboskopskiva. 

Anslublingen till nätet sker över en ringlednings
transformator, vars 5-volts, ev. S-volts selmndärut
tag förbindes med motor n, allt efter dennas typ. 
Transformatorn monteras på träskivans undersida. 
En strömbrytare inkopplas på primärsidan. 

Hur d n färdiga grammofonmotorn tar sig ut från 
översidan framgår :;tv vignetibilden. En pick-up är 
här mon :erad på grammofonbordet. Den från mo
tern upp Ikjutande friktionstrissan synes till vänster. 

Vid monteringen av själva motorn bör man lägga 

Fig, 2. Dlarna. tiH den hemma
gjorda ell!. ~tri8ka gram'fJl,otonmo
ton.. Läf/!78t till välls ter cykel
dynamon m ed fjädrande uP'/>
häll{/'llim{}~anordni.ng . FrU.;tiolls
t,'i88an av metall' metste ersättas 

,ned en dyliT. av gummi. 
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MATERIALLISTA. 

1 cykeldynamo. 

1 friktionstrissa till d :0. 

1 skivtallrik, ytterdiameter 31 cm. 

1 cykelnav (framhjuls-). 

1 ringledningstransformator el. dyl, 

1 träskiva 50X35 cm. 

Div. sluuv, bult, gummikabel etc. 


Fig. 1. Skiss över 8kivtallriken med cykel
fuwslager sa·mt synkronmotorn - en cykel
dynmoo. UpphängnWr.gsanordni noeft för del& 

senare . är ej visad. 

gummipaclmingar under fästpunlderna, detta för att 
hindra vibrationerna frän motorn att nå grammo
fonbordet. Packningarna kunna utföras av cykel
slang. 

Det är ej nödvändigt att skivtallriken har en dia
meter av just 31 cm; är diametern mindre får man 
även göra frildionstrissan mindre för att få den rätta 
h&.stigheten hos 'skivtallriken .Det utförande som vi
sas i fig. 1 är något olilm mot det ovan beskrivna. En 
träskiva av passande diameter har lagts på under
sidan av skivtallriken, och mot denna träskiva löper 
friktionstrissan. 

Vid monteringen av pick-up'en bör man se till att 
nålplanet under nålens gång över skivan hela tiden 
sft nära som möjligt tangerar spåret. För uppnående 
LV detta erfordras att pick-up'dosan är snedställd i 
förhållande till den räta linjen mellan nålspetsen 
och »tonarmens» vridningscentrum. 

Då motorn skall startas, slår man först till ström
men, varefter skivtallriken snurras runt ett tag med 
normal hastighet. Man behöver blott ge den en puff, 
så att den lwmmer upp i ener över den rätta hastig
heten, sedan fortsätter den av sig själv. Vid sldv
byte stannar man skivtallriken med handen, byter 
sldva och snurrar igång den på nytt. 

http:h�ll{/'llim{}~anordni.ng
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fJ'el<vens blir lilm med skillnaden mellan de båda medräknas. Den kan sägas utgöra en modern och för· 

ursprungliga svängningarnas frekvenser. 

svängningar - mellanfrekvenssvängningarna 

liksom de ursprungligen mottagna modulerade meJ 


FJxper';4nelltS1tpem sedd trdrl baks:idan, 
Skärmbu,'lw.rna till spolar och mellan· 
tre1,'ven.!tra1lstormatorer avtagna, Vid de 
.wlla."e ä,· kopplingsgraden mellan primär 
och 8ekw~diir r eglerbar. varigenom man 
kan d8ta(/kom"'!{~ en lämplig kon~promi88 

mellan 8clek ivitet och ljudkvalitet. 

S
uperheterodynens principiella verkningssätt 
torde för de flesta amatörer vara välkänt, 
och vi skola här endast i korthet rekapitulera 
detsamma. De från den mottagna stationen 

inkommande högfrekventa svängningarna blandas 
med dylika av något avvikande frekvens, alstrade av 
en lokal svängningsgenerator - den i supern in· 
h)'ggda oscillatorn. De tvtt högfrekventa svängnin· 
garna sammansätta sig till en ny svängning, vars 

Pentoden som kombinerad oscil
lator-modulator l superJIeterody
ner. AnTlsnlngar fHr den experi
menterande amataren. 

-

talet eller musiken från den avlyssnade stationen. 
De likril,tas i »andra detektorn» - modulatorröret, 
som ombesörjer frekvensblandningen, . benämnes ofta 
»första detektor» - och de erhållna lågfrekventa 
sjgnalerna förstärkas i mottagarens lågfrekvensdel 
o<:h nå slutligen högtalaren. • 

Ett kopplingsschema för en pentodsupel' visas 
fig. 1. Denna mottagare har som synes blott fyra 
rör, bortsett från likriktarröret, vilket ju ej bör 
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bättrad ven;ion av den 1'1\ sin till sft populär'a dub
helgallel'sllpern, hos vilken ett dubbelgallerrör tjällst
gjol'dc ~om kombinerad oscillator-modulator, d. v. s. 
hekvem·omvandlare. Då ett enda rör skall tjänst
göra som både oscillator och modulator, muste man 
uppställa som ett önskemiH eller niira nog som vill
kor att röret e.i härigenom föranleder någon ömse
sidig inverkan mellan oscillatorkreh;en och signal
k"etsen eller kretsarna. I kopplingen enligt fig. 1 
skall s1\. .ullda inställJlingell hos lwndensatorn C3 , till
hörande, oscillatorkretsen, vara fullt oberoende av 

inställningen hos kondensatorerna Cl och C2, tillhö
rande .. ignalfreln-enskretsarlla. Det kan s)'11as som 
om dctta ej spelade n ilgoll roll vid en ellra ttsa\'stämu 
mottaga rc, dUr jn kondensn torerna äro inbördes fixe
r ade, IIIen nnder injusteringcn a\' trimkondeusato
rerna ld \.ste alla krl'tsarlla betraktas sllsom vore uc 
a'-stäm 'ura medelst var sin ratt, och en ömsesidig 
inverka welIan kretsarna kan' helt omöjliggöra cn 
kOl'I'ekt injustering, vilket kommer att å terverka föl'
sillllran,le på resultatet. 

"l/lt01I1I( ti.~k ncntralisc1"ing vill (lubbclgallerrör. 

'"id ~n 1l1ll1en;ölming ay olika typer ay enrörs fr l;!
kH'lIS0UI\-anll1al'e (f'J(, fig. 3) fann engelsmannen VV.. '1'. 
Coekill f,f, SOUl är specialist pö superheterodynel', utt 
det Yall liga dubbelgallel'röl'et blir automatiskt nell
lI'aljsen t "id anslutning av signalkl'etsen till styr
glllhet och osci1latorkretscn till rYllldladdnillgsgalI
1l'1 , det a beruende på att kapaciteterna styrgaller
H110l1 0(, ,1 styrgaIler-l'ymtlladdningsgalIel' äro av sam
ma sto'leksol'dn iug. ÖWI' i\tel'k~pplingsspolen åter
Illatas till sty rgall l'et Yia lmpaciteten anod-styrgallcr 
en osci llatol'spänning a v rakt motsattfns men UII

gefär samma storlck som den ria kapaciteten rymd 
laddllillg~ga lIel'-st.}TgalIer till styrga lIret öyerförda. 
Dessa 1viL motriktade spiinnillgar nen tralisera var
Hnura, rarl'ör ingen högfrckvensspänning frttn osril
1at01'n tillföres signalkrctscn. KeutI'aliseringen ill' 

"ii'etvis <'j fullständig, men den gUl' ände\ sil myckct 
f.tt sigl lHlkl'etsen blir pr'aktisl{t taget oberoende av 
o:,;('i I la 1 ,)rlnetscn. 

Ett 1nligt sl{iirlllgalIel'l'ör medgiver ej dcnna allto
}'llltisk:: neutI'alisel'illg, ej heller en högfrckvenspcn
to<1 av den anledningen att lmpaeiteten styrgallel'
anoll HI' mil1lhc iin en tusendcI av lmpadtetcn styr
gnllct-I;kiinnga11el'. (SkliI'mgallret skulle an8Iu111~ 

till os<: iIIatol'kl'd!'\en.) Xnturligt('i8 lmn man allhl'iil
ga cn 'ttre neutralise.ringskoncIcnsator, men df! blir 
tid he l.\ ej lii.ngre 8,'1 enkelt, ty att injustcl'a denna 
1(OIII1en uttor till I'iitt \'iirde iiI' ej lätt mr amatUl'f'l1. 

"" II II II II II 
<::: 
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Fig . 2. Högfl'ekvell.tpcn/o(Z .i spccial.koppling 80111 
trl'1.:VCIISOIII'Valld/a/'f'. Rflcl'so/il dterJ.;opplingsspo
lel! L1. klw Ila. e/t fl/tal 'f-r/lT, bli o8cillato/'- och 
.~igll(/lkl'c/ 8aI'IW rC/Il/irt obcroende av varandra. 

Coe1,ing fann elllellertill vid si nu 11 ndersökninga l' 

(»"'!Vire1ess "'!Vodd», 29 juli och 1) aug. 1932), att en 
nmlig lågfl'ekYenspentod (pentodslutl'ör) med fördel 
1mnde ersätta duhbelgallel'l'öret i den ursprullgli~a 
kopplingen, i det 1mpaciteterna styrgaller-anod ol'h 
~: 1Yl'gallel'-»skärmgaller» häl' voro av sallllna stor
lEksordning, liksom \'id dubbelgallel'l'öret. Alla peu
toder gå doc1< ej lil<a bra att använda; ett lämpligt 
riil', som även kan erhållas i Svel'ge, är Marconi 
~rPT4 föl' växelströmsdl'ift. 

Vill man använda en dylil, pentod som oscillator
lIIodulator i den i fig. 1 visade kopplingen, böl' föl
jande iakttagas. Motståndet R l skall ha ett värlle 
nv 500 ohm. )Iotståndet H2 utelämnas och R3 gives 
l'tt värde av 0,25 megohm (250.000 ohm). Neutra li
serillgskondensatorn CR utdämllas. :lIotshllldet R4 

i anodkretsen lmn vara p[t 1.000 ohm, om anodspiin
).:ngen ej är högre än 200 volt. Dessa uppgifter äro 
endast avsedda som vägledning föl' dem, som äro in
tt·c serade a" att experimentera med kopplingen. 

Insätta vi i kopplingen enligt fig. 1 ett skärmgal 
lerröl' eller en högfreln'enspentod (neutralisel' illgs
kondensatorn cn fortfarande utelämnad), förefin
nes risk föl' att den ömsesidiga inverkan mellan oscil
lator- och signall<retsarna blir föl' stor, Sil att Yi ej 
höjaHibrt kunna injustera de små tyjmlwndensato
rerna. Vidare är risl,en för' en utstrålning av oscilla
tOl'sviingningal'na genom antennen ej att negligera, 
då detta kan ge upphov till störningar i grannarnas 
mottagare. Signal- och oscillatorluetsarna äro hHr 
l'j isolerade frftn varandra genom sldirmgallret, ef
t,'l'sorn det senare ej är direl,t jor'dat utan <less po
t,'ntial varierar mell oscillatorfrel,vensen. De tvil 
hetsul'na bli sålunda kopplade till val"andl'a genom 
kapnciteten sl<ärlllgaller-styrgaller, vilken Ur nv 
!';tol'leksordn ingen 10 cm. 

SlJCcicll os~ :UaioJ'spole 'l/icl 11Jr'-llcntodcJ'. 

Emellertid har lllan funnit ntt antalet 'varv i iHer
],IJPl'lingsspden (3- 4 i fig. 1) kan göras Hyseviil' t 

lIIindre vill un\'ändm1l1e av ell lIIoderll högfrekvens
lwntod än Yid Pil lågfIoek,'ellf>pentod. Härigenom blir 
iin~n den fdlll oscilla torJ,retsen till sigIlUlluetscn 
(i'"erfikda 8viingningsenergien i hlig grad reducerad. 
~raI' mall därför i spolen :3-4 endast Sil många varv 
som erfordras föl' att röret sl<all svänga, kan man 
utan allt föl' stor risk am'Hnda högfrekvenspentoden 
S:llll fl'el,vensomvandlare, utttn att neutraliser'ing be
höver tillgripas. Den i sehemat visade 08cillatorspo
len (»Colvern» K 63) är pj med säkerhet lämplig 
1'(jr detta ändamitl. 

Förändras kopplingen 13:ttilh'ida att återkopplings
spolen inlägges i lmtodledningen i stället föl' i skäl'lll
gallerletlnillgen, 1mn antalet \'IU'\' i denna spole Yt
j-el'ligare starId nedbringas. Ett f:Hal varv l'äclm föl' 
dEt liigre våg1ii~gdsområdet. Detta gäller' fortfal'an
IIp med högfrel<venspentoden som frel,vensomvand
l:1re. Denna koppling är i:i11111l mera tillfredsstäl
lande än den med flterkopplingsspolell i skärUlgal
h'rledningen. 

Xya typer av högfreln'enspentoder äro att vänta, 
hos vilka peutodgallret är uttaget till en särskild 
l{(mtakt i stiillet för att hittills ha varit anslutet 
till lmtotlen inuti röret. Det torde dft vara möjligt 
att med fördel lägga äterlwpplingsspoJen t.ill detta 
galler, varvid skiirmgallret ph vanligt sätt kan jor
thiS och dft kommer att effektivt isolera oscillator
(.ch signalluetsarna från varandra. Vi f:'t 'då ett 

r,'orts. il s\'1. 222 

riy. ,J. }Jllbbc1gal1crröl' .WIII frc l.- rc IlMJ-illl;IIIHlIarc. D e l/ ilU T.:O[JP
UH!/ iiI' ul!fol/lali81..1 1/(' llfra1i8/'NHl. S .,i!!lI(/ll"rcl .~. O Q.,Ci11(/tor

krcf8, .lIP f(11'8/(I. lllcllanfreln;CIISba'lldjiltcr. 
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Fig. 4. Monterillgsplan och 
kopplinosritni7lU till pe7ltod
81/.PCI·JI., vi3anae chassiets 

översida. 

I1F, 

I 



POPULÄR RADIO 

Fig. 5. Monter-i1lgsplan och. 
kopplingmtning till c'w8siels 

utUlersida. 
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et l,;ortyflgiga l'undradioområuet mellan 20 
ocb 100 meter fål' allt stöITe intresse, allt 
efter l>om nya stationer tillkomma inom 
detsamma. Redan nu finns mycket att av

lyssna p dessa korta Vllglällgtlel'. Det gäller emel
lertid att ba en nllgorlunda god korh-ågsmottagare, 
och en ylik iir·j svår att ästadlwmma; man har 
blott att komma ihåg, att det är ännu viktigare vid 
dessa vii :o längder med god isolation ocb goda kon
takter ät vid de vanliga runc1l'adio\Tåglängderna Ö\·er 
200 meter. En kOl'tvågsmottagal'e med lösa eller då
hgt lödda kontakter och med tjocka lager av löd
pasta och diirp1'l lägrat damm mellan kontakterna prl 
spolsotldarua eller annorstädes bar mycket sml ut
sikter atl: kunna prestera något, även om lwpplillgen 
Hr alldel,~s rätt gjord och delarnas placering aldrig 
si'. ändamålsenlig. 

Har man förut en l"U1Hlradiomottaga re, uör man 
givetvis "3 öl;:a utuyttja denna i största möjliga ut
strHdmil g. I ett tidigare nummer av Populär Radio 
b(';~krevs Se lunda en s. k. kort\·ågsdetektor, som m€'
1l('lst (>n adapter kopplades in till deteldorn8 rör
hållare i rundradiomottagaren. Dennas lågfrek\"C'lls
förstärlwl'e togs sålunda i anspråk även vid lwrt
\·agsmott gnillgen. Denna utväg mu te man anlita, 
d rundr;ldiomottagaren salmar högfrekvensföl'stiirk
lling, me man kan förbättra anorcll1ingen i fr, ga 
genom att förse kortyftgsenLcten med ett särsldlt 
detcktorr ör, varvid Uven dctektorn i rundradion'lot
tagarcll ~.an anYiindas som lågfrel{vensförstiirkal'e. 

-
~~~~--- - -

Vid en mottagare Uled ett eller fleta bögfrckvens
steg llled god förstäI-lming lönar det sig emellertid 
h~ittre med en »supertillsa ts», d. v. 8. en fTekvells
olUvandlare mctl en oscillator-modulator, som över
för kod vågen till en högre våglängd inom rundradio
mottagarens våglängdsområde. Härvid kommer hög
frekvensförstärkarell, vilken fran början avstämmes 
till en bestämd våglängd, att tjänstgöra på samma 
sutt som mellanfrelnTensförstärkaren i en superbe
tl'l'otlyn; det hela blir sålunda en kortvågssuper. Är 

n,lldradiomottagaren redall förut en superheterodyn, . 
spelar detta ingen roll. Dct medf()!" endast att frel,
v€nsol}1yandlingen sker två gånger och att det blir 
två mellanfrek\'ensförstärkare, om nu ·upern har 
n;~got bögfrek\' ensste.g före modulatorn. Man lwn 
:iyen gä in dirckt p. SUpCl·llS mellanfrekvensförstiir
k -Ire. 

Fi!J. 1. 1~Ol·t1/å{]8till8af8clI.Y 1.;OPPUII{]88cltema. 

c:a 10 (;In. Go = 500 å; 1.000 CIn. 

P5 il 150 cm. GG = 10.000 CIn. 
125 a 250 C/Il-. Hl 1 m.egohm. 
';0 ClI!. R. = 200 d 500 olt.nl. 
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Firl. 2. Jlo·rl'/i(11J8.till811lsc n set/tf up/li!-rc ./I. 
T. v. aV8tä m-niIt1J8-, till hÖIJer (itcl'k01JPl'iIlU8
1;01/(/eIl8alor11. Yid kontaktel~ A 8es fl en l i t/(/, 

antennkOll de IIsalorn . 

lloppUngs8chema.t. 

Vi skola nu se hut' llcnnu i;! lIpertiLlsats är konstru · 
erad och hur den verkar. Kopplingsschemat visas i 
fig. L Ll-C~ är anltåmuingsl;:retsell, oc.h till dellJ1a 
iiI' antennen ansluten örer en liten kondensator Cl 

pfl högst ett tiotal cm. Detektor'n (första detektor 
eller modulator i kort\'ågssupcru) arbetar med ual· 
k l'likril;:tn ing. I anodkretscll fiunes en kodpågs·hög
f1'ek\'ensl.lrossel KBC, och ft·< n anoden iiI' lagd eu 
;Herkopplingsln-ebl med sjlolen L~ och lWl1uensa tom 
Ca. LBC är en högfrehensdrossel av nllllig typ för 
·.-ilglängdsområdet 200-2.000 meter. 

Yel'lmingssiitte.t iiI' följande. Kondensatorn Ca ökas , 
till lless detektorn s\'iinger. l\'lan skall sålunda ej 
s1anna uuuer svi.i.ngningsgrä nsen u tan gå något ön' r 
denna. ApPaI'aten fllllgel'tu' ej, Olll detektorll icke 

},iy_ 3. Hur T;orl'C(/ !/8/illsatSf'J! J\. a Il8"I/./ c.~ lm r U 1111 rruZio1ll{,) t! 11

!!(/I'el/. J/. .:il' IIcn Be l/llrC CJ! /ik,,/rU/II811l0ttuga-re och 1I/{/n oår -in 
'1 denna me(/ ledningen ».T»- ,T, mdste toppkondellsatore" an

lwill!la.s i både (Ii/fel/Il och jonlledllill!J. 

själ\'sv~ingcr. Vftgliingden hos de alstralIe s\'ilngnil1 ' 
gurna bestämmes av kretsen L 1-C2• Detekturn fnn· 
gl'rar helt enkelt som en oscillator med oscillator· 
kretsen Ll-C~. 

Föl' att en kort,,; gsstation skall lmnna mottagas. 
måste kretsen L 1-C2 avshimmus något pi't sidan UIll 

dpnna stations frekvens, stl att skillnaden mellan den· 
Ila och oscilla torfl'ekvenflell (luetsens Ll-C~ frek· 
\'l;J)s) bli!' lika med mellanfrekvensen, d. v. s. den 
fl'ek\'ens, till \'jlken rnndl'adiomottagarens hÖgfrek· 
\,(!Ilsförstiil'lmre iir avstämd. Denna mellunfl'e1.,'cnR 
lJUdas \'id likrild:nil1gen i lletektol'n, den passerar 
IllalJ hinder kortntgsuros eJn KBC men stoppas m' 
(ll'osi;ehl LBC och överföres genom kondensato1'l1 1';; 
tm 1'1Iudrudiomottngarens antc11l1lwn takt. 

J modellnpparaten har Hm'änts ett sl{i.i.rmg.Iller', 
ri\r, lIIt'n ett vanligt treelektrodrör fungerat' lika ura, 
1"<tstiill det gel' min(lr'e förstiil'lming. Potentiometern 
H~ ii l' H \'sedd föl' injustering Il\' Iii lUp1igaste aru('ts· 
pnnkt hos detekturn, men lIen iiI' ej nöll\'iindig, utan 
gallcJ'Hi('lmn R1 Imn Hnslutas till plus glödtråd (eL 
!Il iJlII~ gliidtl'iid) i stället. . 

l(Ol't\'fIIP.;spolal'na. till dellna mottagare äro aven 
~peeiell typ, monterade i liknalHle l1flllare som de för
!tolll'yeomhspolal' allviinda. En sats om sex spolar 
erfor(lras till L 1 och L~ med följande vfln'tnl: 3, 4, 
fl, 7, !) och ] 2. Föl' varje vi:lgliillgdsoml'il.de användes 
en av dessa som an~tiiJ\lJlingl'!spole, en annan S0111 

Mel'lwpplingsspolc. I>essa spolar ti.idm med en kOli' 

,[cIlsator· (C~) på 125 CI1l \';lglängdsområllet 20- 100 
nil~1'e l'. Det gal' cmellertid lilHl hra att anvälllla andra 
spolar, t. ex. srulanH som iil'O lindade på rör.oeldm·, 
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l ·""ts ~ort"il~s"polar m cll hullure, c v. e n 0111' 

koppllngsbur spo le. 
1 kortvt.~skol1ucn sator, 125 ii 150 CUl. ('v, PH 

större konojpnsntor för omkopplin/:'sbar 81'0Ie. 
l mlkrorntt till tI :0 . 
l il terl<opplings lwnden'''lor, 12i'i " 2"0 ('m. ' t "rl!nr kO llllp.nsntor, max. 1'::1 lO "!Il. 

v rt"ftga·hög[rek ve".llross,· I. 
1 hiig h 'el'''e uMUJ"ossel , 20(}-2.nuO ru. 
J lH.He ut1oll1cter . 200 il noo ohm (pj niid\',) . 
1 kOJllh.\llFöator, GO em. 
I d :0, ,,00 il 1.000 CUL 
I ,\ ou. IO.onO cm. 
1 llIot. titlld . l lIle.gohm (O,l waU). 
l I'i;rhilllnrc, 4·pollg. 
1 :-:trömlJrytarc. 
l basplatt .. , 2iiOX200 X IO 1Il1ll , k'rY'Hfnner. 
l \"wel. 2JOX·l i'iQ X ;:; Illlll. 
l kontaktliM! , 2~OX50X5 IUlU. 
Il konta kth)'\sor. 
nh'. kOPllllngsl rftd . systoflcx cl~. 
1 ~Idirmgullerr(ir, ("\1'"0 triod, föl' l.nllcri tlrtH. 

http:MII.TEHXlI.LLIST.1I
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I 
de moderna Telehormottagal'na (system MiM.

ly) användes som analysator den av Okolicsany 
 Mode na tel4uppfunna spegelsk1'u-ven, vilken består av ett 
antI l slipade och försilvrade lameller, som äro Av IngenJi$r 

VI fortsäHa häl' den 
I fUregående nnmmer 
påbörjade artIkelse
rien -Bygg en televl
slonsmottagare_. Nu 
beskrivas systemen 
med spegt'I.kruv och 
katod.trålrör. Dess
utom lämnas en re
dogörelse för det s.k. 

melIankUcherör
farandet. 

Dessutom upptager analysatorn endast 
obetydlig plats. 

Spegelskruvar finnas numera i han
deln, tillverkade av . den tyska kabel· 
firman Te-Ka-De, som lagt upp serie
fabrikation på en standardmodell med 
90 speglar, motsvarande rastret hos 
den nya ultrakortvågssändaren föl' te
levision och rundradio i Berlin. 

Fig. 1 visar hur speglarna äro pla
cerade. Skruven har lika många seg
ment som det finns ljusstrimmor (bild

anbragta över ,'arandra på en vertikal axel. Alla spe 
gelytorna äro parallella med rotationsaxeln och vrid
na en vis:, vinkel i förhållande till varandra. 

Som l jnsrelä kan man använda en vanlig ytglim· 
lampa, vilken vrides så att spegelskruven belyses av 
en smal, vertikal ljusstrimma. Ännu bättre resultat 
uppnås emellertid med en trådgUlfnlampa, med en 
aYHing, lysande katod med samma bredd som bild
punkten. Den placeras på så stort avstånd från spe
gelsluuvell, att vinkeln mellan de linjer, som för
binda lju.:punkten med sJnouvens lmnter, uppgår till 
12°. 

Spegels'{ruven kan emellertid utföras så, att speg' 
larna fä Qlika lutning mot axeln, och som ljusrelä 
användes dä i stället en punktformig ljuskälla, t. ex. 
C11 punkt~:limlampa eller en kerrcell. Fördelen med 
spegelskr vmottagaren framför den med nipkovskiva 
är, att bi1den kan betraktas samtidigt av flera per
soner utan användande av optiska förstoringsanord
ningar samt att bilderna bli mycket ljusstarkare. 

.....---a--_ Fig. L 

1 

Detaljritning till spe

{Je/skruv, Ull vänster 

.~edd i axelns riktning. 

Dc spegla 11M kanter

na äro i~lbördell 1'2'0 

förskjutna. Till höge?

fills/dlt segment med 

den speglande kallten 


vänd nedI!!. 


linjer) på bilden, och spegelns bredd a 
är lika med bildens bredd. Tjockleken 

str'uerad framgår av fig. 2. j\. är en 
ytglimlampa, vilken är placerad så att 
skruven belyses aven smal vertilml 
ljusstrimma, som genom linssystemet 
K förstoras till en höjd av 15 cm. Vid 
spegelskruvens rotation projicieras på 

Tclevis.iolls1nottagare m.ed spegelskl"uv (Te
]{a-Dej. Längst upp till vänster .~es ytglim-

Fig. 2. Sohematisk bild av t elevisions'lnottagare med .spegellampan, 'T/wd katoden .~ned8tälld i törhrU· 
skl"llV. A. glin/lampa, K linssystem, F motordriven spegelskruv. lall(lo tUI strri:!riklllingoll. Till höger dä1"lHIt 

b motsvaras av den kvadratiska ljus· 
punktens sida. För en bild med forma· 
tet 3X4 cm erfordras en skruv med 
30 stycken 1 mm tjocka speglar med 
en bredd av 40 mm. 

Hur en spegelskruvmottagare är lwn



--

"si nssystelD 

'ie Andersen. 

Föll från börlan Po
pulär Radios Intres
santa ot!h Instruktba 
artikelserie om tel.e ... 
Tlslonen. VI komma 
att såTäl lord som 
blid klarlägga alla 
hithörande problem 
ot!h lämna de bUsta 
råd ot!h upplysningar 

om teleTlsionens 
uhet!kllng. 

en mattskiva lika många parallella 
(horisontella) ljusstrimmor, som spe
gelskruven har lameller, och om ljus
strimmans intensitet i varje ögonblick 
motsvarar fotocellens belysning på sän
darsidan, sil uppbygges bilden på mot
svarande sätt som vid nipkowskivan el
ler spegelbjulet. 

Braunska röret i tele'visionens tjä.nst. 

Det BraU!nska rÖ'ret skiljer sig från 
de ovan beskrivna analysatorerna däri
genom att det saknar rörliga delar. 
Det arbetar i motsats till de mekanisk3 
uppdelnings- och sammansättningsan
ordningarna utan tröghet, och för styr
ningen erfordras endast svaga ström
mar_ Dessutom tjänstgör röret samti
digt som ljusrelä, och inom televisions
telmiken användes det som lwmbinerat 
analysatorrelä pli såväl sändar- som 
mottagarsidan för överföring av filmer 
och originalscener_Synkroniseringen är 
även betydligt enklare än vid de me, 
kanisIm systemen_ Om också det Braun
ska röret f. n. lämnar åtskilligt övrigt 

--==-=-=-- - - - -

spegeln, 11WlItemd T'akt ö'ver öppnmgen i 
chassiet, under vilken speoelskruven ä,r pla
cerad. N edcrst chassiet sett frdn 1111(l ersidan 
med den hori8ontcllt anbmgta speoels,kru,ven. 
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att önska både beträffande bildl,valitet och ljusstyr
ka, råder det dock knappast något tvivel om att 
(!enna analysatortyp har framtiden för sig. 

Ett Braunskt rör består aven evakuerad glaskolv, 
i vilken ett skarpt avgränsat knippe katodstrålar 
pil elektrisk väg styres fram och tillbaka över en 
t". k. fluorescensskärm. På denna skärm alstrar strft
lpn (egentligen strålknippet) en lysande punkt, och 
om t. ex. en biograffHm med jämn hastighet föres 
förbi densamma, så genomlyses den HV ett antal 
parallella ljusstrimmor, åstadkomna av den fram
oeh Mergående ljuspunkten, Medelst en fotocell ba
lwm filmen omvandlas sedan ljusvariationerna i mot
s\'al'ande strömvariationer, och med de förstärkta 
strömmarna »moduleras» slutligen sändaren på sam
ma slitt som med talströmmarna från en mih:rofoll. 

På mottagarsidan användes ett liknande rör, och 
under förutsättning att ljuspunkten förflyttar sig 
synhont med punkten i sändarröret oeh att ljusin
hmsiteten styres av de mottagna impulserna, upp
bygges bilden lil,som den sönderdelats. Strålens för
flyttning i vertikal- och horisontalplanet åstadkom
mes med tillhjälp aven rasterapparat (se nedan) . 

Fi{}. 4. 
K'i ppap[XM'a-tens 
p,'i,ncipschema. 

11 gl'irnlampa, O 
kondensator, ]}f 

motstånd, E ',a
todstrdl1·Ör. N c· 
der st d'iag/'Mn 
över kippspän
ningens v aria
liml med tlden, 

l 

FiO. 8. Schcmat<isk /iild av t elevisionsmottagOt'e med ka,todst1·41
rö'r . a anod, b katod, g koncentrations- eller W ehnezt-clllindet·, 
O" O" O, och O. stvrl)lattor, e fluoresce1'ande skärm. A är 

t ele1Jiswns:nwttagaren och ]j] kippapparaten. 
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'I'W väll~ l c /" Irddg/'i'll1./ampa, till hugcr spcfjclskl-ti,v med motor. 

Fig. 3 v isar princil'scbemat för en televisionslllot
tagar e me,1 Braunsl;:t rö/'. Fr[m Hlltennkretsell ledat; 
dc frun tc!levisionssändal'en uppfängade impulserna 
till lleteJ,;j (l rD A, som på vanligt sätt likriktar de hög
frekventa sviingningarna. Över detektorns allodmot
ständ }f 11 ppstär då ett spänningsfall, som variernr i 
tald med bildströmmens styrka, och spännings\'aria· 

POPULÄR RADIO 

därmed ljuspunktens intensitet genom att pftläggas 
'Yehneltcylindern g. Häl'ig('nom bringas' nämlig('il 
emissionen fr::lll gliJdtraden b att nniel'a. Denna mc
tod kallas rymdladdnin,gsstyrning. 

~fal1 kan oel,s: IMa röret arbeta med lwnstnnt 
pJlti ss ion och i stiillet styra strålen med varierande 
bu,tighet över flnurescensskilrmen. Biir'igenom upp
nfll' man saJllma effcl;:t som vid rymdladllningsstyr
ningen. Ljusstyrkan iir nämligcn proportion('ll mot 
den energimängd, som tillföres varje ytf'lel1lent och 
dilrstädes genom fluorescens oIm-andlas i ljus, oeh 
sttledes även propor·1.;onell mot den tid, under- vilken 
I-a1.odstT'ftlen bclyscl' ytelemell tet. Denna modulering"
1!letod, vilken är uppfuunen av Thmt, kallas linje
st yrning. Den har den stora fördelen, att man inte 
behöver nftgra särskilda synkroniseringsanordnil1gar 
p '\ mottagarsidan. emedan katodstrålen är t V fl11g8

si yrd. Dess förfI.,' rtingshastighet på fluoresecus
sl,ärmen är sMedes beroende av graden [IV ljus och 
skugga hos dc överförda bilderna. Metoden har Ull

ller dc senaste åren undergått avsevärda förbättrin
gar, vilka bestå däri att bilderna lmnna uppdelas i 
8.000 fL 10.000 punkter och att man genom att till 

verka fll10rescensskärmen av kalciumwolfrumat upp
blandat med zinksilikat lyckats erhålla nästan ofär
gade bilder i svart och \'itt. 

Inllan jag övergår till att beskriva de apparater, 
S{lm användas föl' styrningen av katodstriUen, skall 
jag i korthet redogöra för den s. k. kippstyrningens 
princip. En raster- eller kippapparat (se fig. 4) be
står aven glimlampa A, vilken är parallellkopplad 

tionerna ' nvändas för styrning av katodstrålens och 

Pir;. 6. ](omplett /(:/(n;i.~ioIl88ii' lIdare /Ur bUd ()(;h ljud Cllli[/t
1<'i[/. 5 . SCll c lllatiB7; bi/d a p tc1c I/ isionssilnllare m ed ka.todslräl ,~Y8tem F'ernsch A.-G. ,11 mih,,"ofoll. E förs,tiirkore, J( h"c)Teell,
I'ur on/igt i inje tyrllill{/~m eto(/ ' l/.. a· ljuspunkt, P H/mremsa, Ca fotocell , Aa ljut/Mint/are, P filmko1/l.c/·u, R kutodsfnUrör, 
PO fotocell . 'l 'r eclekt,'ollrörct l' er8iitter nwtstandct .ilI i tig. 4. Vb fotocell, A b bi/(/,wmlarc. Il och N all.tomali,~k fralllkall-

Il iiI' telcpisiollssiindaren. ni llgs ·r esJl . fi :l'eri'/1[1sapparat. 
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e uUrakol'ta vågorna äro för nän'arancle 
föremål för ett mJ'cket stort intresse, ej 
minst beroende på att man anser dem bc
sitta stora möjligheter för televisionens 

vjdkouumUl ~le, Dessa vågor, som omfatta området 
fJ':ln c:a 10 meter och nedåt, skilja sig från de i van
liga fall fiir radiokommunikation använda vågorna 
föT'st och främst därigenom, att de ej kunna åter, 
kastas a\' de joniseradc luftlagren (Heaviside-skik
tet). Man har sålunda endast den s. k. markvågen 
:!tt riUma med. Vidare följa de ej jordytal)S buktig· 
Ilet utan g . fram rätlinigt liksom ljusstrålarna. Sän
darens l'iickvidd sammanfaller sålunda med synvid
den, och härav följer att en ultrakortvågssändare föl' 
rett få största möjliga räcl{vidd böl' placcras sä högt 
'lUlll möjli t över jordytan. 

På sista tiden hal' man emellertid kommit till den 
l!ppfattningeu, att det ej är så helt med den rätJiniga 
fortplantni:ngen hos dessa vägor. Sä hal' t. ex. för
hindelse uppnåtts mellan Franla-il.:c och ön COl'siea 
med 3 llwters vflgor, och )Iareoni har med en v[lg

en 

Den principiella konstruktionen av sän.. 
dare och mottagare för ultrakorta l'ågor. 

1')(;1/0 to/' M al'eOIl i !raJ/I/DI' en U111'0 h'0I'tvtl.'788ällda /'e 1//cll 
j'e!lcA'lo/', 

---.------
~.~ 

liingtl av 57 centimeter lyekats överurygga ett av
S1::111d ay 168 eng. mil. Dessa riickvidder övertI'Hffa 
"ida synvidden. Hnr \'ågorna fortplantas i detta fall 
iiI' man Hnnu ej pfi det ldara med. 

SiindarkoppTing(/,)-. 

För alstring av ultrakorta vågor a nvänues ett tre
el,"ktrodrör i en oscillatorkoppling a\' ett eller annat 
sJag. Docl.: kunna endast vissa speciella kopplingar 
ffls att fungera viu de aUra kOl'taste våglängderna. 
1<:n anordning enligt fig. 1 (Hartley-lwpplingen) !<an 
fih: att svänga ända ned till l meters våglängd, men 
under 2 meter blir verkningsgraden dålig och effek
tcn ringa. För alstring av vågor under 1 meter er
fordras ett helt annat slag av oscillator, hos vilken 
elektronerna själva utföra svängningar mellan rö
rets elektroder. Denna metod tillskrives Barkhau
f-;('n, Kurz, Gill och MOl'rcll. Man hal' med hjälp ar 
<lf'l1samma lyckats alstra vågor ända ned till 5 ('en, 
timeter. 

Kopplingen i fig. 1 är effektiv ända ned till unge
!'iiI' 5 meters våglängd v-id användande av ett vanligt 
sluh'ör eller ett mindre sändarrör. Vid ännu lägrc 
v glängdel' blir emellertid självinduktionen hos till
l~'dningarlla till anod och galler inuti röret av saullna 
siorlebordning som den hos avstämningsspolen L. 
Detta åskådliggöres i fig. 2, ditr dessa t'xtra induk

P·ig. 1. lIartley-lwpplillg tör alslri,Jllj av 111
trakorta 1'(/gol' ne(l till :; metcl'. L-G {il' 

8viingn'ingsl.rclsen, v'il k().~ be8tii.IIl.llwl' vå!l' 
liingdclI. 

F4!1. 2, Vill vä-!/läng(ler omkring -1 m eter mus· 
te man f·iil.na mell inilulctanscn 11.08 ano(l
och ga,IlCl'lilled'llinflanw ln-n/i röret. el å8I,u(/

liggör anod-!lul[(w-ka,pacitctell. 

http:f�iil.na
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Fig. S. P1tsh·pull-koppli'llg för vdglä'llgdcl' 
ned till 3 meter. Bdde anod- och gallerleret

8al"na ä,-o i detta fall avstä-m,da.. 

Fig. ,q. Specialkoppling Nr al8tring av vllgol' 
ned till 2 meter. L,-C-L. tttgör avstäm
lIillgskretsen. Dat!! för denna koppling fin

nas a.ngivna i texten. 

tanser be h!cknats med h och 12• Anod-galler-kapa 
citeten hos röret åskådliggöres genom kondensatorn 
(\. Induktanserna h och 12 verka till att börja med 
st,m högfr 'kvensdrosslar i anod- och gallerledningar· 
na och mirlsh:a därigenom verkningsgraden hos oscil· 
latorn. Då man kommer ned omkring 4 meters våg
hngd inträder vidare ett annat fenomen: avstäm
ningskondmsatorn C är nästan helt utvriden, kret
sen L - C t räder ur funktion och kretsen L-h-C1

h övertar rollen som svängningskrets. Våglängden 
blir härvi l en annan. Den minsta våglängd man 
kan komma ned till med denna koppling är sålunda 
c:a 4 meter. 

Ett styclie längre ned i våglängd kunna vi komma 
med den i fig. 3 visade push-pull-kopplingen, angi
ven av R. Mesny. Två vanliga rör användas. Slin
60rna L 1 och L2 måste gå åt olika håll (den ena kor
sad såsom i schemat), men skola för övrigt vara 
magnetiskt (induktivt) kopplade till varandra. Om 
avstämnin i~skondensatorerna helt utelämnas, kom
mer man ned till c:a 3 n:ieters våglä.ngd med denna 
koppling. (Beträffande det praktiska utförandet se 
Populär Rlllio nr 9, 1931.) 

Oscilla.tor för 2-metersvågor. Praktiska data. 

Genom att använda en speciell, ursprungligen av 
Gutton och Touly angiven koppling, lmn man med 
ctt enda 1"' r komma ned till ännu mindre vågläng
der. Kopplingen i fråga vhsas i fig. 4. »Spolarna» L1 

och L2 utg'öras av ett par trfldar, vilka äro direkta 
fortsättningar till anod- och gallerledningarna inuti 
röret. Vill man komma ned så långt som möjJigt i 
våglängd, 'ör man dessa yttre trådar endast så långa 
som erfordras för anslutning av stämkondensatorn 
C. Svängllingskretsen utgöres av L1-C-Lz i serie 

med rörets anod-galler-kapacitet. Dl, D z, D 3 och D4 

äro högfrekvensdrosslar. 
Pör den som är intresserad av att exper'imentera 

lämnas här några praktiska data. Röret Imn vara ett 
mottagarrör av kraftigare typ (inre motstånd = 

2.000 a 4.000 ohm). C är en luWsolerad variabel kon· 
densator med små dimensioner, max. kapacitet om
hing 100 cm. L 1 och L 2 utgöras vardera aven grov 
l(oppartråd med omkring 10 cm längd, böjd i halv 
cirkel. Motståndet R har ett värde av 10.000 a 20.000 
ohm (detta motstånd är ej visat i fig. 4; det inkopp
las mellan drosseln D 2 och mä.tinstrumentet M). 

Drosslarna Dl och D 2 utgöras vardera av 50 varv 
c:a 0,1 mm isolerad koppartråd på spolrör av c:a 10 
mm diameter. Da och D 4 ha vardera 50 varv aven 
grövre tråd, beroende på hur stor glödströmmen är. 
(Vid max. 0,25 amp. 0,3 mm.) De lindas bifilärt pl'I 
ett och samma spolrör med c:a 20 mm diameter (båda 
trådarna jämsides). 

Med denna anordning erhålles en våglängd av något 
över 2 meter. Effekten är i hög grad beroende av hur 
pass förlustfria de ingående delarna, såsom vridkon
densatorn, rörhållaren och l'örsockeln äro. För att fil. 
största möjliga effel{t och lmmma så långt ned i våg
Hingd SOom möjligt tar man av sockeln på röret. Kon
densatorn C minslms så långt att svängningen näs
tun släpper; man har då nfitt undre våglängdsgrän· 
sen. Milliamperemetern M kan ha ett mätområde 
a," 2 mA. Den är ej nödvändig. 

Alstring av l·rnetersvågor. 

Pör att komma ned till våglängder av 1 meter och 
därunder måste man som ovan nämnts använda sig 
a, en helt annan metod för svängningsalstringen. 
Oscillatorn skiljer sig rent rnekani.~kt sett ej niimn" 

Fig. 5. »Elektronoscillator» tör vd.gtä·ngdel· 
ptl. 1 meter och diil-under. Observera att gall-
1'et ha.r p08itiv och anoden negativ spänning. 

l'ig. 6. En annan utföringsfDl'm av »elektrO)~
oscillator1l». Svängningarna försiggll hät· .;. 
staven A, 80m avstä<m'mes till re8onan8 med 

elektronsvängningarna.. 

l 
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Fig. 7. Mottagare fÖt' 
1Jågor mella ·t~ 1,5-3 
metG/·. L1-C1-L, är 
svä'II{jIIfi,ng.~ktret s.e I~. 

Antennen A-A. ma
ta 8 fräl~ kretsen L, 
getl.om en tvdtrddig 
>fceder». Pra.ktiska 
data. återfinna8 i tex

ten. 

,·ii.rt från den ovan beskrivna, utan skillnauen be· 
står däri, att röret arbetar med en hög positiv spän
ning på gallret och en negativ spänning på anoden. 
(Se tig. 5.) Utrymmet tillåter ej en utförlig beskriv
ning av verkningssättet, men i stora drag förhåller 
det sig så, att elektronerna svänga fram och tillbalm 
i röret mellan anod och galler eller mellan anod och 
katod. Den alstrade våglängden är beroende av av· 
ståndet mellan elektroderna samt arbetsspänningar· 
na på röret och ej av några yttre avstämningsanord· 
ningar. Dylika användas blott för att förstärka 
~vängningarna och avstämmas då till resonans med 
dessa. 

På grund av den höga positiva gallerspänningen 
blir röret mycket hårt ansträngt. Ett högtemperatur· 
rör mäste användas, helst ett mindre sändarrör, med 
8~'mmetriskt elektrodsystem. Den positiva galler· 
spänningen kan vara 200-300 volt, den negativa 
anodspänningen 0-100 volt. I fig. 5 äro h och 12 ett 
par 50 il 100 cm länga, parallella kopparträdar på 
:) cm inbördes avstånd. Avstämning sker genom för
skjutning av bryggan med kondensatorn C (100
1.000 cm) längs trådarna. 

Svängningarna gå ej alltid ut i anodkretsen vid 
detta slag av oscillator, varför anodtråden ofta kan 
utelämnas. I fig. 6 visas en dylik anordning, 
där en »antenn» i form aven metallstav 
av c:a 1/4 våglängd är anbragt i yertilml 
ställning från gallerkontakten på röret. Av
stä.mning sker genom förändring av stavens 
länge!. Den erhållna våglängden ligger vid 
40 il 80 cm. 

Slutligen skall nämnas magnetronoscilla
torn, som utgöres av ett diodrör, utanpli 
vilket lagts en likströmsgenomfluten fält· 
lindning, alstrande ett magnetfält inuti rö
ret. Med denna oscilla tor liar man lyckats 
komma ned till en våglängd av 5 cm. 

Mott(tgning av ultntkortn vågor. 

Den enldaste mottagaren för ultrakortvåg 
är den vanliga återkopplade deteldorn med 
lågfrekvensWrstärkning. Med en dylik mot· 

tagare av speciell konstruktion meu Hartley-kopp
lad deteldor kommer man ned till våglängder på 3 
rneter. Högirekvensförstärkning lmn ej ästadkom· 
lIlas på dessa våglängder. Vill man ha en känsligare 
mottagare, fär man använda en superregenerativ 
hoppling eller ännu hellre en superheterodyn. Den 
sistnämnda har mycket stora förutsättningar. 

För mottagning av våglängder mellan 1,5-3 mc· 
ter lämpar sig anordningen i fig. 7. Svängningskret· 
sm L1-C.t- L2 motsyarar L1-C--L2 i fig. 4 och lmn 
utföras på samma sätt som denna. Över lågfrekvens· 
drosseln och kondensatorn Cz kopplas detektorn till 
lågfrekvensförstärlmren. Medelst potentiometern R3 

!'egleras anodspänningen, men detta är ej nödvän
digt, utan den kan direkt uttagas från ett batteri. 

Aterkopplingen regleras medelst motståndet R4 i 
serie med en slinga L 4 pli ett varv, kopplad till kret· 
St'n L I -C1-L2• Antennen A-A kopplas till samma 
krets medelst slingan L g• Aterkopplingen kan även 
regleras genom ändring av kopplingsgraden mellan 
denna slinga och svängllingshetsen. 

Antennen, som lmn utföras på samma sätt vid 
sändaren, utgöres av ett par metallstavar, liggande 
i rät linje och med en sammanlagd längd lika med 
halva våglängden. De anslutas till slingan L g på det 
siltt som visas i fig. 7. Ca är stämkondensatorn för 
slingan. 

Drosslarlla Dl och D 2 utgöras av 50 varv tunn 
träd på var sitt spolrör av c:a 10 .mm diameter. Bäst 
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Fig. 8. U~tra.7cOl·t·Vdg88iinda1'e (övel·8t) och mottaga/·c för 5 meters 
vdglängd. Sändaren ii,· p1tsh-pltll-koPlJ1a.d. Spolen i svu.ngningskretsen 
utgöres aven enkel tn1.dslinga med mitetttlau. Antennen är kopplad 
tm den senare m.edelst 13/1 slinga. pd 3/4 varv. Mottagarel~ arbetar 
med deieTctor och tv(l /d·gfreTwens!örstä.rkarrör. (Ur»Wi,·eles8 WOl·ld~ . ) 
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&1:h " IIWIi81,- bild (1/; lI{Jpla!/nill!lS- fJ 'h (J l cryiL:nillf/8I1p/Jamlw' 
för IjU8lo1l1i l w. 

oL:, SOIU går Pll bio bade cn och tv,l gIingel' 
i \" eckan, vet vanligtvis på pricken när Garbo, 
Dietrich oel Bankhead äro födda, hur många 
g~ nger Gloria Swanson varit gift och vad 

Willy Frii ~cl fördriver tiden med när han inte agerar 
fJ.'amför n ikrofollen och lmllleran i Keubabel.'berg, 
)[en hur JOan spelar in och rlterger en tODfilm har 
biopublik l vanligtvis iDgen aning om, trots att vi 
km i teknikens årlundrade. Därför skall jag i korta 
,lrag redo :öra för h)1r en modern ljudfilm lwmmer 
till samt heskriva de apparater,'om användas vid 
il iergivningen av bilderna och l.ind(~t. 

)fan ski ljer till att börja med. mellan nåltonjilm 
och ljusto /'jUJn. Vid det fijl'stniimllda systemet upp
tnges ljudl·t prl grammofonskivor med en diameter 
av 40-50 cm, och för en normal film med en spel, 
tid av en (,ch en halv timme crfordras 3 fl. 4 sådana 
:-;kiyor. De äro liksom Ile "anUga gTammofollskivorna 
tlubbelsidi· 'a men spelas i motsats till dessa inifl'i'm 
ocl ntftt sam t blott hälften så fort. Denna metod har 
emellertid 111, nga nackdelar. Om t. ex. en scen mäsie 
klippas ellt~l' ett :stycke av bildrell18an ImslSeras) mfts
tl! densamma lItfyllas med en lika lång s,'urt r emlSa 
för att ej -'ynkronisn1P1l mellan ton och bild slmll 

Hur en ton61m kommer 
till o~h hur den återgi.es. 

A.v I,agenjör Eric A.ndersen. 

ga förlorad. Att »klil'pa» ett motsvarande stycke ur 
gl'ammof.ollsl{ivan är naturJigtds inte möjligt. Det 
torde därför endast vara ('Il tidsilåga, Där' nälton
filmen helt och hållet ntträngts av ljustonfilmen. 

Figuren dsar schematiskt en upptagnings- och iitel"
givningsapparatul' för IjnstonfHm. Upptill i eirkew 
se vi eD UDg dam, som sjunger en schlage ' ur den 
senaste tonfilmsoperetten. Tonel'1la fortplanta sig i 
fum av ljudvågor till en mikrofon och omnllldlas 
a v denna i svaga eleldriska strömmar, som ledas till 
en förstärkare. De förstärkta impulserna tiHföras 
sedaD en lwrrcell, el. v. s. ett ljnsrelii, som genom
.·Hipper en mot den tillförda 8'pilnllingen proportio
nell IjnsmHngd. Om man sdec1es Hi.ter en Ij lLSs tdile 
från en stacl, lampa passf>I'u genom cI' llen, Sil änll
rw> strälens intensitet i tald med spänningsvariatio
nerna frän förstärkaren, och med detta ljus belyses 
genom en smal spalt en med jämn hastighet fralll
f(jrcl film. Ljudet fotograferns på detta sätt på film
remsan, och efter framkallDingeD erhålles ett »ton
negatiY», vilket har det utseende figuren i vänstra 
nedre hörnet visar. 

Samtidigt upptages bildfilmell med tillhjälp ay 
eD vanlig filmimmera, som nl'uetar »synluont» med 
tOllkameraD. Denna synkTouism ernås enklast genom 
att driva båda aggregaten med samma motor, men 
i de moderDa tonfiwlsateljeel'uu använder man oftast 
separata ~YDkronmotoI'er som kopplas till samma 
v}ixelströmsniit. Pä s1\ sätt uppnår man en fullkomlig 
ö\'erensstämmelse mellan ton och bild, trots att ton, 
aggregatet arbetar oberoende av bilJkamerun. 

Slutligen lwpieras tOIl- och bildnegati\'en ptl en 
och samma positiva toufilm, som tillyerlms i en 
mängd upplagor och distribueras över hela världen. 

Atergivllingsapptnaturen iiI' betydligt enklare. I 
projektören belyses bildfilmen }lå vanligt sätt genom 
en stark htmpa med tillhörande ' lwnkavspegel oeh 
lwndellsorlills och- bilderna projieieras genom obje1.
ti,'e t på den vita dnl,en. Projektören Ur cmellertid 
försedd med ;yttel'ligare en lampa - den s. k ton-
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pt finns fortfarande många amatörer och 
lyssnare SOIl1 använda batteridrivna mot· 
i"agarp. :hen om anodströmmen uttages 
fr[1Il nätet matas ofta rörens glödtrihlar 

fl·tlll en n<"lmmulator, vilken med jämna tidsmellan· 
Plln mi\ste laddas. Har man lil,ström på nätet, blir 
laddningen ej särdeles ekonomisl{, men har lilan där· 
(·mot växelström, kan man med fördel själv ladda 
..in ackumulator. Allt som erfordras är en metall· 
likriktare med tillhörande transformator. Betriif· 
runde lämpliga typer hänvisas till de firmor SOIl1 fö· 
ra dessa delar·. Uppgifter miiste vid beställningen bi· 

~, 

Hur glödströmsackumulatorn 
enkelt och ekonomiskt lad. 
das från "äxelströmsnätet. 

-

fogas angående ackumulatorns spänning och ladd· 
uingsströmstyrka samt viixelströmsuHt.ets spänuing. 

Fig. 1 visar kopplingsschcmat för en dylik ladd· 
Eingsapparat. Tt' är transformatorn, vilken på pri· 
wärsidan P, som anslutes till växelströmsniitet, slmll 
vara avpassad för nätspänningcn. E är metallikrik· 
huen. Av vikt är att tillse, att aclmmulatol'll blir 
H'lsluten med rätt polaritet till denna. Sålunda m[ls· 
te aclmmulatorns pluspol förena~ med likr·iktarens 
pluspol. 

Fig. 2 visar en dylil;: laddllingsapparat med trans· 
formator och kopparlikriktare. Den på panelen an· 
b;·ugta strömbrytaren är överflödig. l\fan 1ftr komma 
ilti'tg att först ansluta laddningsapparaten till nätet, 
oeh först därefter tilllwpplas ackumulatorn för ladd· 
uing. Vid slutad laddning frånkopplas fijrst nclm· 
mnlatorn, varefter nätströmmen brytes. 

Vi ha sjiilva med gott resultat använt en Sund· 
bprgs ringlec1ningstransforlUator (typ 16) i kombi· 

Pir/. 1. KoppHJl y88chema. f ör /(l/ldllill[J8uppll.rat /lied. 
likriktarc. '1'r lIiiflrans.fo/·/lI.(/lor, FJ likriktare. l'id 

kopplas av1..'l/Jlwlalorn. 

Fig. J. J,a(/tln;ilgi:<apparat m ed trOI/.q/ormalor och koppar· 
lil.-ril..t(!-I'c. J.)/I '1. 1.". r ·illgledniIlU811"(/1/8/v/·ma'ol" krl//. o/la. lin· 
'riil/tlIIR, !IIcn 8/lcciaJlrall " /Of"lllaton:r /ill1108 för oli~; a. /Jl(/U 

av /ikril;lardeJl/('III. 
Forts. 11 ~hl. 2U 
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lIlott"~llr.,n.
hÖl't.-koDtllkter 

Högtalarprovning. 

Att göra obsoluta miitningar på hög
talare är lin nu så lilnge förbehiUIet 
ett litet få tal av de stora intll1stri
kon~ernerna . Relativa mätningar eller 
riittare sagt prov kan man emellertid 
utföra, om man har tillgång till en 
lågfrelwens;:renerutor, d. v. s. en rör
generator, som alstrar lågfrekvent. 
viixelström ed periorltnlet reglerbart 
mellan 50--. ;.000 p/s. De flesta sakna 
emellertltl t Ulgilng till en dylik gene
rator, och (en enda möjligheten som 
iHerst1\r iiI' att använda s. k. frekvens
skh"or, som uppspelade p1\ en gram
mofon ge en »glidantle» ton, d. v. s. 
en ton, va r!! periodtal under uppspel
ningen vari'erar mellan c:a 50--6.000 
p/s. Även med en dylik skiva kan det 
eme!1ertitl vara svårt att jämföra 
Ijudstyrklln vid olika period tal, och 
metoden med två högtalare, därav en 
»standanlhögtalare» eller »normalhög
talare», kaI( dfl visu sig fördelaktig 
att använd. Normalll'ögtaluren kan 
helt enkelt vara en högtalare, som 
man viii kUnner till, har provat un
ler en längTe tid för s:l väl ratlio- som 

grammofon tergh·ning och funnit va
m god. Den andra högtalaren iiI' tlen 
man viII veta vatl den går {ör. 

Man anslater till mottagarens (ev. 
gramlllofonf örstii rkarens) högtalar
kontakter ('II enpolig tv:lvUgsomkopp
lare enligt figuren. Därefter anslutas 
de båda Ilöl'talarna, i figuren bete~k
Lnde med r ,)s p. I och n, i sin tur till 
denna omkopplare. Då kontnkturmen 
står i liige I, iiI' högtalaren II kort
sluten och sålunda bögtalaren I en
sam inkopplad. Då den står i läge n 
är högtalaren I kortsluten ocb II en
sam inkopplad. 

Iför att jiimföra den ol{ända högta
luren med normalhögtalaren lägger 
mun kvick t över omkastaren från Hi
get I till lä ;et II eller vice versa. Man 
hör härvid ofelbart om den ena bög

talaren Ur ~vagare lin den andra, och 
genom att spela upp hela frek~ens
skivan kall mal! på detta sätt jämföra 
de bftda högtalarna över hela tonfre
kvensomrildet. 

Tack vare den speciella omkoppla
ren bryter man ej under omkopplin

•gen anoclkretsen till slutröret, vilket 
vid en pentod iiI' riskabelt. Man bör än
då ej l,öra med ltentoden fullbelastad 
utan i stiillet mM relativt svag ljud
s tyrka . Att observera ur vidare att 
båda högialarnn skola vara lämpligt 
anpassade till slutröret. Varje låg
obmig högtala re skflll hu sin egen 
transf ormntor. 

Reglet'bar anodspänning. 

Vid anodspiinnlngsapparater av enk
lare typ förekomma i regel entlnst 
f[,sta uttag för anodspänningarna, Stt
.·om framgår av bilden ovan. Nollan, 
d. v. s. minus anotlspänning, är be· 
tecknad med minus och anodspännings
nttagen me(] »+1, »+2.» och » + 3» 
resp. Yi antaga att »+3» ur högsta 
anodspunuing i detta fa II, ocb a tt en
dast denna tilligare använts. Nu önska 
vi emellertill iiven en reglerbar anod
spänning, t. ex. för skiirmgnllret till 
ett högfrekvens rör eller en skiirmgal
lerdetektor. 

Vi inkoppla dl\ en potentiometer 
l)lellan »+3» oth lllinuspolen, och frän 
potentlometerns mIttkontakt uttagn 
,i den nya, reglerba ra a nodspällniil
gen, betecknad + Bl. En blod{kolJden
sator pil. 1 eller 2 lllfd miiste inkopp
las mellun + Bl och minus, för s:l vitt 
ej en dylik kondensator redan finnes 
inbyggd i mottagaren. Potentiometern 
bör ha ett motstånd a v lägst 50.000 
och högst 100.000 ohm, då högsta anod
spänningen iiI' 200 volt, ocb den bör 

tåla resp. 1 och 0,5 watt. Gäller det 
att reglera skU rlllgallersllunningen, är 
det fördelaktigt att seriekoppla po
tentiometern med ett fast motStl'1 nrl , 
vilket då inlägges närmast »+8». Hiir
,"id kan det fasta motståndet vara 
på c:a 30.000 ohm och potentiometeru 
på ~:a GO.OOO ohm. 

Man skulle i stället knnna ansluta 
]lotelltiometern mellan uttaget »+2:. 
(ev. »+1») och minns, men om i detta 
uttag ligger ett s tOI:t motstl1nd, kOlll
mer man kanske ej tillräckligt högt 
med den reglerbara spUnningen. 

Antennkondensator i kortvägsmotta· 
gare. 

Vid kortvågsmottagare förekommer 
ofta det felet a tt de ej kunna bringas 
i syUngning över hela avstiilllningsska
\:ln. över vissa mindre områden sh'ej
kar helt enkelt återkopplingen, Uven du 
återkopplingskontrollen vrides pi'! fullt. 
Detta fel beror pil. att antennen kom
Iner i resonans med uvstämningskret
i>en, varvid dämpningen på den sennre 
I'r:lD antennen blir s1\ stor, att motta
garell vägrar svänga. 

Botemedlet består i att ändra an
tennens egenvågliiugtl vid mottagning 
·p1L just detta stäTIe a v skalun. Detta 
kan ske genom inkoppling av antin
gen en förliingningsspole eller en kon
densntor i antennen eller genom Und
ring nv storleken hos den kondensa
tor, som eventuellt redan förut fin
nes inkopplad. Bilden visar en dylik 
n,riabel kondensator a v speciell typ. 
Ilel· skadar ej att ha ratten (den ver
tikalll ebonitstaven) till tlenna lwn<len
b<ltor stickande ut genom ett hill I pa
nelen. 

Om denna seriekondensa.tor i anten
nen iiI' för stor, kan kortvågsmottaga
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ren helt vägra att återkoppla. Kon par. Man måste nedE~gga stor om

densatom bör ha en maximal kapaci sorg på att få en varaktig kontakt 

tet av omkring 10 cm, d!i antennen mellan denna och ledning~n till mot

genom densamma är ansluten till tagaren. 

stämspolens toppände. 


Induktionsfria kondensatorer. 

I regel är de t önskvärt att alla 
blockkondensatorer på högfrekvens
sidan i en mottagare äro av den s. k. 
induktionsfria typen. Detta gäller i 
synnerhet "id mottagare med ett eller 
flera högfrekvensste.;;, där anvilndnin
gen aven vanlig kondensator helt en
kelt kan medföra att mottagaren blir 
instabil. Vidare bör kopplingskonden
satom I ett kapacitivt kopplat band
filter (vanligen 0,05-0,1 mfd) vara 
av induktionsfri typ. Detsamma gill
ler om de i störningsskydd ingående 
kondensatorerna. 

En kondensator kan tillverkas så, 
::tt den blir ,mer eller mindre» induk
tionsfri. Av intresse är att erfara, att 
de av A.-B. Alpha i Sundbyberg till 
verkade induktionsfria kondensato
rerna äro utförda på det mest till
fredsställande sättet, i det strömmen 
tillföres samtidigt utefter hela alumi
niumfoliets längd. Detta skjuter näm
ligen utanför lindan och är hopklämt 
med en metallklämma, vilken tjilnar 
som kontakt till foliet. (De två fo
lierna skjuta ut på var sin sida av 
lindan.) 

Vid beställning uppgives särsk.ilt 
att det skall vara induktiollsfria kon
densatorer. Dessa kunna erhållas i 
I!ilngse storlekar, på vanligt sätt in
bsggda imetallbägare. 

Impro\'iserad jordledning. 

Bilden hlir nedan visar hur man 
lä tt kan åstadkomm.a en jordledning 
ute på landet genom att grilva ned ett 
större stycke korrugerad och galvuni
sf'rad plåt i jorden. Pll'lten klippes upp, 
så att man f år en remsa av den upp 
ö"er jordytan . Till denna remsa an
slutes mottal"arens jordledning. Är 
marken torr, bör man vattna duktir.t 
över plåten. 

En riktig jordpl1H skall vara av kop-

Motvikt i stället för jordledning. 

.När man kommer ut på sommar
nöjet har man ofta svårt att finna 
en lämplig jordledning. lIan kan då 
reda sig med en s. k. motvikt som er
sättning för jordledningen. Denna 
motvikt utgöres aven eller flera kop
par- eller fosforbronstrådar, vilka upp
l:ipännas under antennen och isoleras 
i båda ändarna liksom denna. F'rån 
motviktstråden eller trådarna drages 
en ledning till mottagarens jordkon
takt. 

För att lämna fri passage måste 
motvikten lanbringas ett par meter 
över marken. Antenntrll.den sättes all 
tid så högt som möjligt. 

Högfrekvent instabilitet. 

Om en mottagare med högfrekvens
förstärkning börjar sjillvsvängu., då 
antennen bortkollpias, oaktat återkopp
lingen är inställd på noll, tyder detta 
på att skärmningen av högfrekvens 
förstärkaren är bristfällig. (Ev.oliimp
iiga kondensatorer ; jmfr »Induktions
fria kondensatoren ovan). Dämpnin
gen från antennen är tydligen noovän
dig för att förstärkaren skall bli sta
bil. lUan bör i detta fall söka reda pil. 
felet (det förutsättes att skärmgaller
rör användes), och när allt iiI' som det 
skall vara, skall mottagaren vara fullt 
st.abil med antennen fränkopplad. 

Å andra sidan kan det förekomma, 
ntt en mottagare iiI' stabil med anten
nen frånkopplad men ej med antennen 
ansluten. Detta tyder på att högfre
kvens.:n ej är tillräckligt bortfiltrerad 
efter detektorn eller att lå nga, oskär
made högfrekvensledningar komma i 
niirheten av antennen. I förra fallet 
gäl' högfrekvensen ut i högtalarled
ningen och påverkar från denna an
tennen (återkoppling via kapaciteten). 

Botemedlet består här i att sätta 
in ett effektivare hö.;;frekvensfilter ef
ter ddektorn samt hålla antennens 
nedledning och högtal:trledningarna 
lil.Jagt åtskilda. 

Motstånd 

Klangfärgen vid grammolonspelning. 

Vid mottagare med pentodSlutrör 
finnes i regel en s. k. tonkontroll , me
delst vilken ljudets klangfärg avpas
sas efter behag. Denna utgöres aven 
kondensator i serie med ett variabelt 
motstånd, anslutna över högtalaren 
(över utgångstransformatorns primär 
vid lågohmlga högtalare) . 

Ibland rekommenderas att utelämna 
denna tonkontroll vid distansmotta
gare med »skarp avstämning», vilka 
sakna bandfilter. Vid en dylik motta
gare skäras de högre tonfrekvenserna 
bort redan i stämkretsarna, och efter
som pentoden utan tonkontroll över 
högtalaren förstärker samma frekven
ser mera iln de övriga, åstadkommes 
härigenom automatiskt en tonkon'ek
tion.. 

Vill man nu använda samma mot
tagare som grammofonförstiirkare, 
bortfaller ju Rvskiirningen av de högre 
tonfrekvenserna i stämkretsarna, och 
följden blir att de högre tonerna åter
bivas för kraftigt. Här är sålunda 
tonkontrollen åter igen nödvändig, för 
så vitt man ej tillgriper den utväg, 
som illustreras ay fi;;;uren ovan. Sa
ken är mycket enkel; man behöver 
blott parallellt med pick-up'en ansluta 
ett motstånd av lämpligt värde. Detta 
motstånd t:ämpar de hö.;;re tonfrekven
serna, men liimnar övriga frekvenser 
oberörda. Figuren visar den potentio
meter, som användes som volymkon
troll och vilken vanligen ha r ett viir
de mellan 50.000-200.000 ohm. Det 
extra motståndet måste utprovas. Dess 

, 	 värde ligger mellan 10.000-100.000 
ohm. 

Naturligtvis är det i alla fall för
delaktigt att ha en tonkontroll, med 
vilken klangfiirgen kan regleras. För
delen med den ovan beskrivna meto
den iiI' emellertid dä, att tonkontrol
len får un6ef'år samma inställning vid 
radiomottapiing och grammofonspel
ning. 

Påpekas bör att den av pick-up'en 
avgivna signa lspiinningen blir mindre, 
då ett motstånd shuntas över pick
up'en (potentiometern) . I synnerhet 
om motståndet har ett lågt värde, kan 
den avgivna spiinnjngen sjunka avse
värt. Har man endast detektorn som 
förstärkare före slutröret, är kanske 
den ovan beskrivna metoden ej så an
vändbar, för så vitt ej pick-up'en frän 
börjun ger mycket stor spänning. 
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En ny uppfinning av stOl betydelse, 80m 

gjorde s'ucce på Vörldskrajtskonjerensen. 

E
tt sYårt problem att lösa för arr.angörerna 
av större kongresser är, hur man skall bereda 
deltagarna möjlighet att åhöra föredragen 
samtidigt som en "iss rörelsefrihet medgi

ves dem. De av ett visst föredrag icke intresserade . 
l:jim lmnna samtala ntan att störa dem som lyssna 
på föredraget i fl'äga. 

Vanligtvis arrangerar man det _hela så, att en 
hörtelefon finnes vid varje plats. Hänid erfordras 
ett helt ledningsnät, som står i förbindelse med 
mikrofonen framför talaren. En dylik anläggning blir 
dock allt för komplicerad och dyrhar för att kunna 
bnnma i fl't ga vid. enstaka tillfällen. 

Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson har genom den 
nyuppfunua konfel'enstelefonen möjliggjort en vida 
elegantare 1ösning av dietta, problem ocll ej nog 
därmed. denna uppfinning möjliggör även ett över
"hmande av språksvflrigheterna vid internationella 
kungresser. Konferenstelefonen debuterade nyligen på 
Värlc1skraftskonferensen i Stockholm, och den VUllll 

alJa fackmilns och även övriga deltagares fulla gil
lande och beundran. 

Ntigon telefon i egentlig mening är det ej fruga 
()m, utan konferenstelefonen är en radioanläggning 
med siinc1are och mottagare i samma lokal. Sändar
antennen är upphängd längs konferenssalens väggar, 
oeh varje deltagare i konferensen bär på sig en enkel 
mottagare bestående aven ramantenn, en detektor 
och en hörtelefon. Ramantennen är utförd i form av 
('n tl'ådslinga, vilken lägges över skuldran och sam
tidigt tjänstgör som bärrem för mottagaren. Denna 
iiI' mycket liten och har formen aven rund ask, frän 
vllken ledningen till hörtelefonen utgår. TydligeJl är 
mottagaren försedd med en permanent detektor av 
ett eller annat slag. 

Vid användningen lägges antennslingan över 
axeln och 111 ttagardosan fästes i knapphiIlet rUer 
sloppas i fickan. Befinner man sig rakt under en 
[l \ ' antellutl'!U1arna, skall antennslinguus plan vara 
vertikalt och parallellt med tllltenntråden. Befinner 
lilan sig P,l alman plats i salen, sl,all antennslingans 
plan yara ID >r eller mindre horisontellt. Det bästa 
liiget hos ant ennslingan utrönes lätt .genom försök 

I vur och en av de 1T~l fiir Världskraftslwnferensen 

avsedda salarna utfördes en dylil, anläggning, och 
d b:'\da sändarna arbetade på skilda våglängder för 
att ej störa varamIra. FÖl' de två salarna måste olika 
mottagare användas, d. v. s. samma typ av mottaga
l e men avstämda för olika våglängder. 

Sändaren står i enklaste fall i förbindelse med 
mikrofonen framför talaren, och nyttan med anlägg
ningen iiI' då dels att man hör tydligt överallt i sa
len, dels att de icke lyssnande deltagarna kunna sam
ta la eller komma och gå utan att störa dem som 
lyssna. I ett annat fall hålles föredraget på t. ex. 
franska, som ej förstås av alla konferensdeltagarna. 
De som önska höra föredraget på originalsprål,et 
placera sig längst fram, så att de höra bra vad fö
redragshållaren sUger. Framför denne står en mikro
fon, som överför föredraget till en tolk, placerad i 
ett angl'änsande rum. Denne övrrsätter föredraget i 
följd till engelska. eller tyska o,ch talar in översätt
pj ngen direkt i en mikrofon, som är lwpplad till sän
daren. De konferensdeltagare, S~lII ej förstå franska, 
1a på sig sin konfercnstelefon o~h höra föredraget 
pil tyska eller engelska. 

~Ian kan Uven ~ha två tolkar, av vmm den ena 
livel'siittcr till tyska, den andra till engelska. Härvid 
utnyttjas h~l(la sändarna för samma förech'ag ; den 
ena siinder på tyska, den andra på engelska. 

Att denna uppfjnning kommer att få en mycket 
stor betydelse vid fl'amfida kongresser är tyUligt. 
Man lär redan ha den i Manke för kommande kon
fprenser iGeneve. 
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DE NYA RÖRTYPERNA 

En kort översikt ö~er de nya rören samt deras betydelse för mottagartekniken. 
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Catkin-rUret 

Detta rör betecknar en fullständig omvälvning inom rörtekniken, och det 
torde endast vara en tidsfråga när samtliga rörfabrikanter övergiva »glas· 
·röret» och gå in för att tillverka catkinrör i stället. Att catkinröret sImlle 
vara före sin tid och dess lwnstruktion baserad på allt för lösa grunder, som 
på sina håll göres gällande, är säkerligen endast tomt prat. Eftersom samma 
konstruktionssätt sedan länge använts vid sändarrör, hade man en lång er· 
farenhet att bygga på vid utarbetandet av catldnröret. Detta rör torde komma 
i marknaden under loppet av instundande säsong. 

Högfrek'Venspentoden 

Härintill visas schematisId en högfrekvenspentod med variabel branhet 
variabelmypentod. Tages pilen bort, blir det en vanlig högfrekvenspentod. 
Nedifrån räknat äro elektroderna: katod (glödtråden rälmas ej som elel,trod), 
styrgaller, skärmgaller, »pentodgaller» och anod. Högfrel{venspentoderna ut· 
märka sig framför skärmgallerrören därigenom att de ha större branthet, 
vill,et betyder större förstärkning, och större inre motstånd, vilket betyder 
mindre dämpning på avstämningskretsarna och därigenom större selektivitet. 

Dioddetektorn 

Bilden visar en dioddetektor - dubbeldiod - med katod och tvenne med 
avseende på denna symmetriska anoder. Röret kan även utföras med en enda 
anod - enl{eldiod. Som sådan kan ett vanligt treelektrodrör användas, var· 
vid anod och galler förenas eller endast gallret användes som anod. En diod· 
tletektor likriktar endast signalerna och ger ingen förstärkning. Den elimi· 
nerar risken för överbelastning i detektorn och ger distortionsfri likriktning, 
blott ej signalerna äro allt för svaga. Dioddetektorn erfordrar ingen anod· 
Bpänning - denna åstadkommes av signalerna - endast glödström. 

Dlod_triod_ och dlod-tetrod-röret. BInoden 

Dioden användes som likriktare i de nya specialdetektorrören - dubbel· 
diod-triod-röret samt »binoderna». De senare ha enkeldiod. Genom att sam· 
manbygga dioddetektorn med ett förstärkarrör i en och samma glasballong 
hal' man i ett slag eliminerat olägenheten av att dioddetektorn ej ger någon 
förstärIming. Nu ger dioddetektorn (inklusive förstärkarsystem) all den för
stärkning man kan begära före slutröret. Att använda ett särskilt lågfrekvens
rör mellen detektorn och s[utröret kommer ej i fråga. 

Dnbbeldiod-pentod - nytt specialrör 

Den automatisk~ volymkontrollen - fadingkontrollen - blir allt mera 
standard i större distansmottagar~. Dioddetektorn underlättllr ernåendet av 
en dylik volymkontroll. Emellertid blir denna ej fullständigt effektiv vid en 
fÖl'stärkningsreglel'ing enbart på högfrel,venssidan. Därför har man lwn
strnerat ett nytt specialrör - diod-variabelmypentod - som reglerar för
Rtärkningsgraden även på lågfrekvenssidan. Variabelmypentodens branthet 
regleras av dioddetektorn liksom högfrekvenspentodernas, och den tjänstgör 
som lågfrekvensförstärkare efter dioddetektorn. 

Posh-pnll-rör för batterimottagare 

Härintill visas schematiskt det nya push-puIl-röret, som omnämndes i krö· 
nikan i majnumret. Det består av tvenne inbördes matchade rörsystem, båda 
trioder, i en och samma glaskolv. Röret arbetar enligt principen »vilande 
push-pul!», d. v. s. anodströmmen är vid svaga signaler (pianissimo) mycket 
obetydlig och ökar endast under de kraftiga passagerna (fortissimo) till det 
för ett så pass kraftigt slutsteg normala värdet. Röret avger sålunda »vid 
behov» en distortionsfri effekt av ett par watt. 
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Frdga OBS om Ni ej lir Mkttgt Bilker. 

Ett korrekt Brar kan vara viirt en hel apparat. 


SERVICEAVDELNINGEN. 

På förekommen anledning vilja vi uppmana alJa, som in
sända mottagare för justering elJer inlämna dem på tidsl,rif
tens expedition pil annan tid än då serviceavdelningen iir 
öppen, att bifoga utförliga uppgifter betriiffande felets art 
eller hur det yttrar sig. 1!'inpas inga dylika uppgifter med 
utan endast en förklaring att mottagaren iir felal\tig, måste 
den grundligt uudersökas på serviceavdelningen, och kostnll
den blir dll större. Det kan ofta vara blott en detalj, som 
behöver tillses, och iir ägaren nöjd med apparaten i alln 
andra avseenden, är ju en noggrannare undersökning omo
tiverad. 

Serviceavdelningen hålles öppen tisda~ar och fredagar 
kl. 6--8 e. m. Lokalen är beliigen Sveaviigen 40, 1 tro 

FRÅN LÄSEKRETSEN. 

Bra resultat mcd hemtillverkad pick·up. 

Jag har byggt grammofon-pick-up'en, som var beskriven i 
januarinumret av Populär Radio, med mycket gott resultat. 
Tal och sång återger den mycket bra. Endl,lst vid vissa toner 

vid muslkätergiyning vill , den skorra något, mim genom 
hård diimpning av ankaret glir skorrningen bort. Pick-up'en 
lir mycket brll fik att yam så billig och Hitt att bygga. 

Medsiinder ett foto för att visa hur jag ordnat fastsätt
ningen vid tonarmen samt uttaget på pick·up'en. 

Nil$ E. Bloh.m, 

Rörström. 

FRAGEAVDELNINGEN. 

Kopplillgssche'ma tör gra,rlsknillg. 

Mottagarkopplingar, som insändas, för g:ranskning, böra 
om möjligt vara utförda I vanlig schemaform och ej såsom 
monteringsritning med inritade ledningar. I regd kunna vi 
ej på begiiran utföra dylika monteringsplaner, utan vi mäste 
hänvisa till dem som publiceras tiII de ordinarie konstruk
tionsbeskrivningarna. 

Kopplingsschema böra ritas i något så när stor skala 
på skriv- eller ritpapper. De kunna mycket väl vara utförda 
bl~'erts. Samma beteclmingar böra användas som förekom

ma i Populär Radio. 

IKDUKTlONSFRIA KO~ENSATOltER. 

Aktiebola.lJct Alpha, Sundbyberg, tillverkar blockkonden
satorer för användning 'bl. a. i radiomottagare. Särskilt för
tjänar framhållas att ä ven S. k. indnktionsfria kondensa
torer tillverkas. Dylika äro ofta nödviindiga i moderna 
rundradiomottagare, t. ex. som avkopplingskondensatorer 
i högfrekvensförstiirkaren, som kopplingskondensator i band
filtel' O. s. v. ViII man vara säker på att få en högfrekvens
förstlirkarc med stor förstärkningsgrad stabil, bör man an
vända induktionsfria kondensatorer i densamma för jord
ning av SkiirmgalIret, för avkoppling i anodkretsen, som 
sllUntlwndensator över Imtodmotståndet O. S. v. Av vikt är 
att alIa i avstiimningskretsarna ingående blockkondensatorer 
äro av denna typ. 

Alphas Induktionsfria kondensatorer utföras med bredare 
aluminiumfolie Hn standardtypen, och man arrangerar sä 
att folierna, som utgöm de två beläggen, sticka ut pli. var 
sin sida om lindan. De utSkjutande delarna förses med var 
sin metallkliimma, tlU vilken anSlutningen göres. Genom 
denna speciella konstruktion uppnår man att strömmen till
föres samtidigt på alla punkter utefter foliets hela längd, 
och detta gör att kondensatorn blir induktionsfri. 

Alphas induktionsfria kondensatorer kunnn erhällas i ön
skade storlelmr, monterade på vanligt slitt i plåthöljen och 
försedda med anslutningskontakter. 

NYA HöGTALARE. 

Elektris'ka Aktiebolagct Skandia, Stocl.;holm, har tillställt 
oss uppgifter beträffande nya högtalare av märket >Gr~wor>. 
Främst märkes »Grawor Cinema Record», en större hög
talare för biografer, dansbanor, folkparker u. S. V. Mem
brandiametern Ur 32 cm. Högtalaren t/U 10 watt, men 
uppgives vara betydligt känsligare iin andra dynamiska 
högtalare. FHltmagneten tar 140 mA vid 220 volt. Högta
laren levereras U ven med inbyggd likrildare för fäl tmat
ning frånväxelströmsnät. 

»Grawor Progress-Dynamo> är en ny e1ektrodynamlsk 
högtalare av medelstor typ. Den finnes för både växel
och likström. LU,som föregående typ iir den försedd med 
ingä ngstransformator med uttag för olika slutr(j.r. 

En ny piCk-u)), typ >Universab, har enligt uppgift mycket 
mjuk nålupphängning, 'varigenom skivslitaget mill:!;kas. Den
nn pick·up levereras såviil med som utan tonregulator. 

Det sedan länge väll,ända åskskyddet »"rickmann Pro
tektor» levereras i är med en speciell induktionsspiral, av
sedd att ytterligare. förhöja åSkskyddets effektivitet. 

Fil-liva Rudolph Schmidt, Köpenhamn, har för provning 
tillställt oss ett yariabelt motstfLDd benämnt >Duplex». Detta 
iir ett högollmigt motstånd av kompressionstyp, inbyg,:;t i en 
metalJkapsel. Vi skola återkomma efter proven beträffande 
motståndets egenskaper. 

A .-B. Nickels &; Todsen, StockhOlM, har för provning till
ställt oss en rör- och radioprovare >Exelsior~ av tidigare 
omniimnd typ. Denna är synnerligen ändamålsenligt byggd, 
och aJla regleringsrattar ävensom rörhållarna för olika rör
typer tydligt märkta, vilket i hög gratl undel'Ii1ttar hand
havandet. En detaljeTad bruksanvisning medfÖljer samt dess
utom taheJler med data över anodström,' skärmgallerström 
etc. hos alla moderna rörtyper. Det är sålunda Hitt att av
göra huruvIda ett visst rör är i anviindbart skick eller ej. 
Vi Ilterkomma då vi haft tillfälle att prova apparaten i 
praktiken. 

i 
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A. V. Irolm A.kUebolag, Stockhohn, har nu fått in de nya 
Valvo-rönm, för vilka typbeteckningarna framgå av nedan
stående ta bell. 

Rörtn' 
Likström 

180 mA 

Blandhexo,1 .. ....... .......... ..... .......... .. .. ... . X 4122 X 2818 
Fadinghcx" d .......................... . ......... . .. X 4123 X 2018 
Högfrekvenspentoc1 ...... ........... ....... . . . H 4128 D H 2518 D 
VariaQelmrrentod .............. ,........... . .. . H 4129 D H 2618 D 
Blnod (triod) ....... ..... .... . ...... . .... . ...... . AN 4092 AN 2718 
Binod (tel 'od) ................ .. ...... .. .. .. ... .. AN 4126 A~ 4127 
Pentod, 9 watt (dir.) ....... ..... .. . ... .. ... ... . L 49G D 
P entod, 9 watt (indir.) ...................... . L 4138 D 

Elektrorelcnisl"a TTerkstaden, Ingeuiör C. B. Hansson, 
Akarp, tillverkar en mångfald olika typer av nättransfor
matorer, upptagna i en nyutkommen lista T70. Nättrans
furmatorerna äro samtliga pii primärsidan omkopplingsbara 
tör 110, J:30, 150, 220 oeh 240 volts nätspänning. Särskilt 
märl<as t !'per med hög sekundiirspänning, upp till 1X700 
samt 2X ~ OO volt, avS€dda för de nya likriktarrören med 
hög anod.'pänning. 

Dessuto. tillverkas s. k . autotransformatorer (förkopp
lingstranst:ormatorer) i storlekar från 30 till 700 watt och 
med valfria primär- och sekundärspiipningar. 

Firman har till specialitet tillverkning av onormala typer 
av transförmatorer på beställning. Transformatorer och 
c1rosslar knnna erhållas för ·alla upptänkliga ändamul. En 
ny lista lir nnder utal'betalllle, upptagalllle olika typer av 
utgungstru nsformatorer och dros;;lar. De förstnämnda tarva 
mycket stf,r omsorg beträffande ;;åväl dimensioneringen som 
c'et praktb,ka utförandet för att resultatet skall bli förstklas
sigt. 

KATALOGER 
GRAMJlOFONFIRMOR. 

B. C. Strandqvist A.-B., Häl·Singborg: Supplement nr 7, 
19:33, ,Columbia». 

Skal1diwlvis.ka Odeon Aktiebolaget, Stoeleholm: Midsom
marnytt, juni-juli 1933, »Odeon». 

Ska1/,dinwvisl~a G~ra1ll'1Mton Aktiebolaget, StOCkholm: Supp
lement juL 1933, »Husbondens Röst». 

PENTOD-SUPERN. 

Forts. frän sid. 203. 

bland rör ed fem elektroder, vilket ju blott är en elektrod 
mindre än vid hexoderna. 

Fig. 2 ,' Isar närmare kopplingen Dled högfrekvenspelltod 
och återlco plingsspole i katodledningen (Ll ). Lo är oscilla
tor~polen . Kopplingen är för övrigt något a "vikande friin 
den föreg, ende, i det avstämningskondensutorn till primä
ren i förs t.1 mellunfrC'kvensbandfiltret utnyttjats som kopp
lingskondensator mellan anoden och oscillatorkrC'tsen. Hlir
vid hortfa ller kondensatorn över primären, eller ocks:1 
arrangerar man så, att summan av denna och kopplings
kondensato 'n utgör den kapacitet, som erfordras för av
stämning I l ' primären i mellanfrekvensbandfiltret. :\Iotstån
oe~ i !'atodledningen för åstadkommande av negativ gal1er
spiinDlng I{Jl n ha ett värde av 3,000 ohm och shuntlwnden
satorn till detsamma 0,1 mfd. 

lIögfrek-venspentoden gives en lämplig skärmgallerspiin
ning genom en spänningsdelare av vanligt slag. (Se fig. 1.) 
Motståndet R, kan vara på 30.000 ohm och R. på 50.000 ohm. 

(j·lw·iga 1wp,9ling8d~taljer. 

Till viiglroning för den experimenterande amatören bifo
gas här m onteringsplanen till en experimentapparat, byggd 
för utprova nde av skilda sllperkopplingar. Dessutom visas 
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ett par fo tografier av samma apparat. Det vlisentliga är 
hlil' frekvensomvandlaren, vilket lir anledningen till att den
na ovan behandlats så utförligt. Vi skola här nedan angiva 
de övriga huvuddragen av kopplingen enligt fig. 1. 

Ingångskretsen (signalfl'ekvenskretsarna) utgöres av ett 
induktivt kopplat bandfilter ; i expel"imentapparaten är an
vänt »eolvern» KBLC, men en nyare typ, K61- K6:!, finnes 
nu tillgänglig och bör användas vid större fordringar på 
selektivitet. För' avstämningen användes en S-gallgl,midensa
tor (C,-(),-e.) al" vanlig typ, sILledes utan specialsknrna 
osl'illatorplattor. lHixYid erfordras s, k. paddingkondensato
rer 0, och Os i oscilllltorkretsen. e , kortslutes vifl mottag
ning inom det liigre 'I"il'glängd~omrudet aven i spolen K 63 
inby~gd omkopplare, som manövreras tillsammans llIed våg
liingdsomkollplaren. Kondensatorn Cx iiI' inbygg(l i spolen . 
Den lilla trimkondensatorn skall omkopplas så, att deu kom" 
mer mellan kontakten 1 ph spolen och jord, 

Mellanf,rekvensröret är ett variabelmyrör eller ännu hellre 
en variabelmypentod . Till detsamIlla hör spänuin~sdelarell 
Rb-R,--Rs, och motst nd;:;värdena hos denna böra vliljas 
efter det använda röret. Under fig. 1 angivas några försöks
värden. Det varillula motståndet Rd utgör vulymkontroll. 
Emellertid är det fördelal<tigt att ii.ven ha en volymkontroll 
i antennen, och (Ietta är nödvändigt om mottagaren skall an
vändas nära en kraftig rundradiosändare. En dylik volym
kontroll, kombinerad med den föregäende, kan li.stadkom
mas genom att den fria änden av Ro anslutes direkt till 
antennen (kon takten A) . Då Ro iir instäl1d för största ljUd
styrka och skjutkontakten sålumIa befinner sig högst upp, 
ligger hela motståndet R. inne mellan antenn och jord, var
för signalerna komma in med praktiskt taget full styrka 
från antennen. Men ju längre ned skjutkontakten på Ro föres 
i avsikt att minska förstärkningen i mellanfrekvellsröret 
vid kraftiga Signaler, desto mindre del av R. kommer att 
ligga mellan antenn och jord, och desto mindre del av signal
styrlmn i antennen kommer mottl1garen till godo. Signalerna 
gå nämligen då hellre genom det relativt lilla motståndet 
till jord än genom kondensatorn CA till spolen. 

Detta gör att ris ken för överbelastning av modulatorn 
vid kraftiga inkommande signaler avsevärt reduceras. 

Andra detektorn är en :.binod» av typen enkeldiod-tetrod. 
Beträffande kopplingen av delJna hänvisas till artikeln :.Bi
nodeu» i detta nummer. R ll är ett stoppmotstånd för den 
efter likriktningen kvarstående högfrekv'ensen. Kontakter
na för inkoppling av gralllmofon-pick-up äro lagda över gal

.lermotsttlndet R". R,r---O,.j lir ett avkopplingsmotstånd för 
gallerkretsen. Den relatiyt låga skärmgallerspänning som 
erfordras, då anodmotstfLlldet R .. har ett högt värde. erlu'tl
les från '"pänningsdelaren Rl~-RM. Det skadar ej att provq 
med andra värden pil. dessa båda motstånd, tills biista re, 
sultat ernflS. 

Förstiil"karsYRtcmet i l)inoden lir som synes mötstilnds
koppla t till slutröret. Detta koppling _sätt är här tillfreds
"tällande, eftersom skä rmgallerröret kan m'giva viiselltligt 
stöl'1'e signalspiillning til1 sintröret, beroende pit att det li.r 
befriat frun funktionen som likriktare. Risken för överbe
lastning a v skärmgallersystemet i binoden är där'för mini
mal. 

Slutröret är här en kraftpentod, lllen vilket anllat s Intrör 
som helst kan naturligtvis användas, föru tsatt att det ej 
är allt för klent. Motståndet R", utgör en tonkontroll. 

Nätanslutningsdelen är av vanlig typ. Vill man anviinda 
sig av de med likriktarrören vanligen följande belastnings
kurvorna för att beräkna likriktaren, skall reservoarkon
densatorn O., vara på 4 mfd. I mOdellnpparaten har an
vänts en elektrOlytisk kondensator, 

Kon,'ltruh~t'io1lsdctaljer. Injustering. 

Även sektionerna Ct och 0" hos gangkondensatorn ha gi
vetvis trimkondensatorer, ehuru de ej äro utritade i schemat. 

Avkoppllngskondensatorerna för högfrekvens och mellan
frekvens höra vara induktionsfria. (Se »Radioindustriens 
nyheten i detta nummer.) Vissa kondensatorer måste nöd
Yändigtvis vara av denna typ, nämligen Cu, C, och O •. De 
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två sistnämnda kunna vara av vanligt förekommande ty
per, under det O. måste vara av speciell induktionsfri typ 
på grund av att det lir en kondensator med stor kapacitet, 
hos vilken man ej kan bortse från indnldansen vid ifril.ga
"arande rundradiofrekvenser. övriga kondensatorer vilka 
böra vara induktionsfria liro följande: O" O" C" elO och Ou. 

l mOllteringsplanen är övre grammofonkontakten visad 
ansluten till styrgallret pä skurmgallersystcmet hos binoden, 
och denna anslntning går lika bra som d-en i kopplings
schemat visade. 

Pilarna mUrkta OJ, O. och C. angiva att ledningarna skola 
anslutas till resp. statorer pii gangkondensatorn. Rotorerna 
böra koppla mecelst skilda ledniugstrftdar till resp. spo
lars jordiindar (kontakterna 2). Vid oscillatorspolen miL te 
givetvis kondensatorn O. bär komma emellan. I monterings
planen iir visserligen ,' isat det vanliga Iwpplingssiittet med 
rotorerna eUllast. joruade genom kondensatorns cbassi till 
mottllgarebassiet och spolarnas jordiindar anslutna till en 
unnan punkt på samma cbassi , men det siikl'aste ur att 
koppla pft ovan angivet sli tt. 

~Ietallol11spinningen Ptl sladdarna till rörens Vl ocb V. 
anoder skall jOI'dus till chassiet. På chassiet anbringus me
delst 1/8" bulta r på de ställen dit jordning skall ske löd
hleck, t.ill vilka resp. triic1ar knnna lödas. Bultarna måste 
viiI ii tdral!;as..Jordhrlsan kan stä i ledanue förbindelse med 
chassiet, alltennh~'l~an måste diiremot isoleras. Tonl,ontrol
len R.. är i mOdellullparuten automati~kt jordad till chassiet, 
ty mittkontakten står i ledande förbindelse med bussnin
gen. R. bör givetvis vara en potentiometer, i fall man vill 
Iwmbinera volymkontrollen med antennkretsen. Har R. ett 
allt fÖl' litet värde, tar den bort en del av signalstyrkan 
även då den still' på maximum. 

Vhl injllsteringen av mottagaren miiste man betänka, att 
oscillatorkretsen är dimensionerad för lltt stämma, dll. mel
lanfrekvensen ur exakt 110 kels. Får man ej signalfrekvens
kl'etsarna och oscillatorkretsen att följas iit över hela våg
llingllsomr:'1dena, bör man sålunda prova med en omtrim
ning av mellanfrekvenstransformatorerna. Å andra sidan 
böru kondensatorerna 07 och C. belst vara justerbara, ty 
värdena kunna ju avvika bos olika exemplar av fasta kon- . 
densatorer. . 

Gangkondensatorn måste som vanligt vara av gott fabri
kat med garanterad tolerans, (Se artikeln: :H micro-mfd+ 
1 0/ 0'» i februarinumret.) Den i fotografierna visade kon
densatorn iiI' dock ej att föredraga framför dylika av andra 
fabrikat av den anledningen att den iir använd i modell
apparaten. 

Betriiffande spolarna består standardsatsen av typerna 
K61, K62 och K63. Enligt uppgift frlln Oolvern-f.abriken i 
England fjnnes en annan oscillatorspole mell typbetecknin
gen ](53, vilken har särsldlt fast koppling mellan avstiim
nings- och återkopplingslindningarna. Denna spole är sa
lunda liimplig , dä en J1l.gfrekvenspentod unvändes som oscil
lator-modulator. SpOlen K63 har lösare koppling ocb är 
egentligen avsedd för superbeterudyner med separat oscil
lator. 

F'ör koppling enligt schemat i fig. 2 finnes en speciell 
typ av mellanfrekvem5bandfilter, » oh-erdyne» DO 110, dill' 
kondensatorn liver primären har ena belägget uttaget till 
en kontaktskruv. Den direkt över primären i fig. 2 visade 
kondensa torn hortfaller härvid fullstiindigt. 

De för kopplingen enligt fig. 1 angivna motståndsviirdena 
gälla för en anodspänning av c:a 200 volt. Värdet pil mot
ståndet n,. bör utprovas för biista resultat, Värdet pil R"" 
är beroende av det använda röret. Tonkontrollen R"" kan 
vara på 10.000 il 25.000 ohm, beroende på vilket slutrör 
80m anviindes. 

EN KORTVAGSTILLSATS. 
Forts. från sid. 207. 

Konstl''II_ktion.'lueta.!jer. 
Avstiimningl'kondensatorn måste förses med en mikroratt 

med stor llt,Uxling, ty avstlimningen iir mycket skarp. LUmp
Hg utväxling ä r omkring 50:1. 

223 

l föreliggande fall Ur kortviigstillsatsen utförd för batteri
dJut. Ett glödstrlimsbatteri är durför erforderligt, ifil Il rund
radiomottagaren iir niitdriven, och dessutom ett anodbatteri, 
för s:"t vitt ej anodspiinningen kan uttagas frlln mottagaren. 

De bftdu vridkondensatorerna ilro i detta fall monternde 
direkt pil. panelen. En montering ett stycke bakom panelen 
med tillhjälp av stöd och förlängllingsaxlar lir dock ofta 
att föredraglI på grtmd 3V den s. k. bnn<lkapaciteten, vilken 
försvå ra r illStii Ilningen. 

Kontakt erna iiro uttagna t.ill en list på baksidan, ocb de
ms placering framgtir tydligt av fig. 2. l~nslutningen till 
mottagaren "kel' enligt fig. 3. Vid en lil,strömsDlottagare får 
man ej alltid jorda kortv. gsenbetcn direkt, utan i så fall 
m:lste en stoppkondensator pfl 1.000 å 5.000 cm inItiggas i 
jordleclniu,Il;en. ])essutom fordras en kondensator pli något 
hundratal centimeter i antennen. Bå da dessa kondensatorer 
slw1a vara provade med 1.500 volt likström. 

Virl anvundande av skiinngallerrik blir man utprova lämp
ligaste skänugallerspUnning. Det kan för övrigt vara ide 
att prova med allodlikriktning i stället för aallerliluiktning. 
Härvitl kortslute Go, oel] nedre änden av kretsen L!--C. 
Iln81utes till minuspolen av ett gallerbatteri på 4,u ,olt. Bat
teriets pluspOl anslutes Ull minns glödtråd. Man provar även 
med de övriga uttagen pii. batteriet. 

Som antenn anvilndes den vanliga rnndradioantennen. 
Viktigt är emellertid då att kondensatorn O, ej har för stor 
kapacitet. Anviindes en lleutroclynkondensator ener en trim
kondensa tor frå n en gangkonrlellsator, hör elen öppnas nästan 
helt. lleträf,fanrle jordledningen bör man prova med olika 
möjligheter. Iblaud går det bäst utan någon jordledning alls. 

De gyunsammaste tiderna för avlyssning av kortvil.gs
stationer liro olika för olika yåglängder_ Mottngllingsförbål
lalldena variera liven starkt fran dag till dag, och om man 
ej hör nflgot första clagen, får mall ej därför genast tro att 
mun begått något fel vid tillverkningen ay mottagaren. Nästa 
dng höras kamske ett flertal stationer pil. de vl'lglällgder, 
dUr det var absolut tyst dagen före. 

Rundradiomottagll.ren instiilles liimpligen på en våglängd 
i närheten av 2.000 meter. Vid vridning av avstämnings
ratten konuua stationerna in utan visslingar, för så vitt 
ej :.melIanfrekyensflirstärkaren» svänger. 

En s. k. kortyågsdetektor, t. ex. den i nr 12, 1931 nv 
POIluliir Uadio beskrivna, kan lätt iindras till en supertill
sa ts i enlighet med oyallstflende beskrivning. 

MODERNA TELEVISIONSSYSTEM. 
Forts. frA n sid. 210. 

med en hlockkondensatol' O och ansluten till en lik
strömskiilla över ctt motstflnd 1\1. Dl!. kondensatorn upplad
da ts till IUlUpans tiindsvänuing eb, urladdas den över A, 
ocb därvill sjunker spUnningen Stl att glimlampan åter slock
nar. Detta fenomen upprepas med jiimn periodicitet, och 
nrlacltlningsfrekvenseil bestämmes av värdena pli. C och 1\1. 

Kipp:viingllingarnas form åskådliggöres av kurvan ned
till i fig. 4. Av denna framgår att kondensatorn uppladdus 
relativt lflD1;samt tills glimlampan' tändspiinning eb är nådd 
oeb att spunningen är i det närmaste proportionell mot ti
elen under uppladflningen. l tändningsögonblieket sjunker 
emellertid 'jJlUnningen plötsligt till ea volt, ocb det är just 
detta fenumen som utnyttjas viu styrningen av katodstrå
len. StYl'plattorna i det BralIDska röret äro nämligen för
bundna med kippapparaten pli så sätt att de uppladdas i 
takt med kippsyängningarna. Katodstrålens avböjning beror 
av spänningen mellan plattorna, och ljuspunkten förflyttar 
sig i enlighet härmed utefter en rilt linje på fluorescens
skiirmen för att pllitsligt springa tillbaka till utgångsläget 
vid urladdningen. Om man för styrning av strålen använder 
tvll yertikala plattor, erbållt."8 sålunda en horisontell linje, 
ocb med ytterligare ett par horisontella styrpluttor och en 
annnD kippappllrat, sum arbetar med liigre frekvens än den 
föregående, »dragas'> på skärmen flera sådana linjer paral
lellt med ocb tiitt inunder varandra. 

Om man byter ut motstflndet 1\1 mot ett vanligt treelek

.... 
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trodrör~ kan man genom att variera gallerförspiinningen 
ändra Irladdningsfrekvensen, så att katodsträlen förflyttar 
sig med olika hastighet över fluorescensskiirmen . Fig. 5 visar 
en såd tl n koppling, där V är treelektrodröret. Elektrone1'lla 
emitter; S i katodstrålröret med konstant hastighet frå n 
glöd trå en och alstra p:l skärmen en lysande puul.t a, vil
.ken prlljlcieras på filmremsan F. Bakom filmen sitter en 
konden"orlins K och en fotocell FC, som belyses av det 
diffusa ljuset från fluorescensskärmen. Allt efter som ljuset 
genomtränger ett ljusare eller mörkare ytelement av filnI
remsan, ökas eller minskas strömmen genom cellen. Därvid 
ändras rörets V gallerförspänning i takt med ljusvaria tio
.nerna. l'otocellen måste vara sä inkopplad, att den negativa 
förspänllingen ökas vid tilltagande belysning. Härvid min
skas nU+nligen laddningsströmmen och således även katod
strålens r örelsehastighet pft skärmen, vilket giver fluor e
scensljwiet på varje ytelement ökad styrka. Om fotocellen 
inkopplns omvänt, erhålles negativa bilder. Den varierande 
styrspäll ningl:;n modulerar sändaren H. 

Uotttl l~aren utgöres av ett liknande rör, som parallell
kopplas med siindarröret. Man kun också leda impulserml 
till en rundradiosändare - lämpligen då en sådan för ultra
korta v gor - och på . trådlös v~lg överföra bildströmJllen. 
FÖr uppdelningen och sammansättningen av bilderna behö
ver mall emellertid ytterligare en kippapparat och ett par 
styrpla tlor, som åstadkomma att den ena ljusstrimman dra
ges tätt inunder den andra. Att i stället för den s. k. rad
kippningen använda en frammatningsanordlling med kon
tinuerlig filmhastighet iir icke möjligt, emedan fluorescens
skärmeu liksom näthinnan i vart öga har en viss tröghet, 
så att det ena ljusintrycket ej hinner försvinna innan ett 
nytt mo tages. Hur denna kippapparat kombineras med siin
darröret och hur rad- och bildpunktsfrekvenserna Skiljas 
åt på mottagarsidan skall jag emellertid ej ingå på i detta 
sarnmanJlang. 

För Ur j estyrningen kan man använda ett vanligt Braunskt 
rör, vars styrplattor eventuellt kunna bytas ut mot elektro
magnetet , anbragta utanpli kolven. Det egendomliga med den
na metod är att bilderna Uven framträda pil. sändarrörets 
skärm, ·'1 att man under upptagningen kan kontrollera deras 
kvalitet. . 

Ett uDptagnlngssystelll, som synes ha framtiden för sig, 
är mCllankUcheförfarandct, vilket utexperimenterats :;.. v 
Fernseh A. G., Berlin - ett dotterbolag till den bekanta 
fotofirm n Zeiss-Ikon. Den användes för överföring av ori
ginalscen .r, varvid ljudet och hilderna fotograferas samtidigt 
på två nkront löpande filmband a och b (fig. 6). Frun 
mikrofon"n M ledes talströmmen över en förstärkare E. till 
en kercell K, som varierar en J.jusstl'illes intensitet i takt med 
talimpu e.rna. Med detta ljus belyses filmen genom en 
sma.! spa t på samma slltt som vid upptagning av vanliga 
tonfilmer enligt imensitctsförfarandet. Samtidigt fotogra
feras SC(l [len med filmkameran F, varefter de båda film
remsorna automatiskt framktlllas och fixeras i apparaterna 
H och N resp. LJudremsan gär sedan genom ett tonaggregat 
beståe.nde av fotocellen Ca och tonlampan La, samtidigt 
som blldf tlmen frammatas mellan det Braunska röret R och 
cellen Cb, Med tal- och bildstl'ömmarna moduleras slutligen 
de b1!.da \ändarna An och Ab. 

Filmen upptages, framkallas, fixeras och literutsändes 
på 7% sek., och det är ju praktiskt taget liktYdigt med 
att ett e lenemang kan återgivas i samma ögonbliCk som 
upptagningen sker. Dessutom kan filmen kopieras och ut

sändas över andra rundr~diostationer, vilket är av stor 
betydelse, emedan de ultrakorta sändarnas räckvidd endast 
uppgår till 7 å 8 mil. En olägenhet är dock att för upptag
ningen av ljudet åtgå avsevärda kvantiteter film. För att 
uppnå en fullstllndig synkronism mellan ton och bild iir det 
emellertid nödvllndigt att på ett eller anna t siitt fördröja 
de akustiska impulserna 7% sek. och härfö,' står ännu så 
län;~;e ingen annan metod till buds. 

Vignettbilden till denna artikel visar ett oretuscherat 
fotografi aven bild frun en televisionsmottagare med 
katodstrålrör. 

ULTRAKORTVAGEN. 
Forts. trdn sid. 213. 

iir att linda dessa drosslar med motstånd:;;tråd och att ge 
dem något olika varvtal, t. ex. 1),. 40 varv och n. 50 val'\'_ 
Drosslarna Da och D. lindas p:l samma spolrör liksom vid 
sä ndaren. Två trådar lindas jämsides 50 varv runt ett spol
rör med en diameter av 15 il 25 mm (tiitllndning). Den ena 
tråden tillhör D., den andra D,. 

Den i fig. 7 vi5ade anordningen kan även användas som 
ingångskoppling till en superheterodyn, varvid lägfrekvens
drosseln I unodkretsen ersättes aven högfrekvensdrossel 
för mellanfrekvensen. Den senare väljes lämpligen till 300 
kilocykler. Vid lägre mellanfrekvens är det svårt att f:1 
mottagaren stabil. 

TONFILMEN. 
Forts. friln sid. 2H. 

lamp:lD - vllken belyser »fotogrammet» genom en smal 
optisk spalt. Denna del av filmen mäste drivas med konstant 
hastigbet i motsats Ull den del; som just passerat objektivet, 
dllr filmen frammatas stötvis. Ljudet inkopieras dllrför ej 
vid sidan av den bild, till vilken det hör, utan ett par de
cimeter nedanför densantma. . 

Sedan ljusstrålarna passerat filmen träffa de en foto
cell, och hiir omvandlas ljusvariationerna i ekvivalenta 
s trömvariationer, så att man erhiHler en serie strömsWtar 
med exakt salllma frekvenser som strömmarna genom mi
lo·ofonen. De förstärkta strömmarna ledas slutligen till en 
högtalare uuder den vita duken, som å terger det på film
remsan fotogruferade ljudet. 

ACKUM:ULATORLADDNING. 
Forts. frän sid. 215. 

nation med en »Elkon» kopparlikl'iktare, typ M 16. Sedan 
de i transformatorn inbyggda skyddsmotstånden, vilka göra 
transformatorn kortslutningssäker, avlägsnats, kan en 4
volts ackumulator laddas med 1/2 amp. För laddning aven 
2-volts ackumulator kopplas ett motstånd i serie. Inom 
parentes kan nämnas, att denna transformator med mot
stånden borttagna lämnar en strömstyrka upp till 2 amp., 
varför den kan användas som glödströmstransfor mator till 
mindre vllxelströmsmottagare. Ett mätinstrument bör an
vändas för inreglering a v den rätta glödspiinnlngen, efter 
som denna är i hög grad beroende av belastningen. 

Al.WAVS TRADMOTSTÄND N:o 37 • BelyJligl reJuc::eraJe priser. 

1~ ......aUs LelastniDg. 

Kr. 1:  per styck brutto. 

Finnas i följande värden: 100, 200. JOO, 400, 500. 600. 700: 800. 900, 1000. 
1500. 2000. 3eoo, 40()(\, 5000. 6000, 7000. 8000. 10000. 15000. 20000, 25000 
och .30000 ohm. Tillverkas i parti även i andra motstlnds-värden. 

MAX JOHNSEN & 
Regeringsgatan 20 STOCKHOLM 

eo, A.-B. 
Telefon 118169 

Nordlak Botol'r&V7r, Stockholm 1933. 



III rorULXH HADlO 

HERA 
KORTVÅGSADAPTO.R 

för inställning av korta 
vågor genom en vanlig ra
diomottagare. Chassi av 

aluminium. Dubbel återkopplingskontroll 
med fininställning. Begä r pros pekt. 
Ritning och byggnadsbeskrivning t i ll kortvågs
adaptor Kr. 2: 

HEDE,NS RADIO, Hälsingborg 

COLVERN 
FERROCARTSPOLAR 

U tförd a med största precision . Levereras i sa tser om tre 
spolar för mottagare med et! steg H. FAörstärknin g. 

Pris pr sats Kr. 52:

F O R S N E R S A.-B. 
Klarabergsgatan 44 Storgatan 8 

Stockholm Orebro 

INSPELNINGSAPPARAT 

Åberopa 
denna tidskrift! 

för GRAMMOFONSKIVOR sä1ies! 

Huvudsakligen avsedd för upptagning av tal på alu

miniumskivor, ev. även musik. Reisz-mikrofon med stativ, 

förstärkare med F 443 i slutsteget, inspelningsmaskin 

med elektrisk motor. 

Maskinen kan även modifieras för de nya cellor~anskivorna. 

Närmare upplysningar .....:r tel. 5349 28 
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Den tolfte volymen i serien 
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Av ingenjör W. Stockman 
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