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VARNING! 

Då det kommit till vår kännedom, att några firmor och perso

ner göra bruk av de av oss kontrollerade svenska patenträttig

beterna betro radioapparater, varnas härmed mot fortsatt an

vändning av våra patenträttigheter, då detta medför rättsligt 

:'tta! men krav Dit skadl·,t:"tnd. 

Patentl:onsortiet för Rundradio kon.trollerar bl. a. följande 

svenska j .atent: 

G0652, ~O,50, GJ:I.-,S, C)2,',4, 5338Q, G:~450, G638G, GnOl, 

57626, oJi737, G8:32:3, G852S, 59045, 59402, 6000D, 60486, 

62477, (;2632, 6 :3DI0 , 63986, 646Dl, 6G64l, 66266, 66267, 

6656D, 61728, 67760, 68lDD, 68965, GD7OD, 6D743, 70DlO. 
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Fabrikanter ombedjas begära offert. 
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Tel. Sta t. 6 
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nemiirk, att alla apparater, som importeras, tillver

kas ell c' r fiirsälja s, !laserade [Jå de här omtalade pa

tentriittighetema, skola vara försedda med o\"an av

bildall l' patentlicellsmiirke. Imvort, fabrikation och 

f örsiiljning lW apparater, som göra bruk av våra pa

tcntruttighetc'r, iir olm'!ig utan detta patentlicens

märke. 

Härmed mrtldelas, at.t stämlling redan uttagits på 

flera fimlol', ävenså. att stämning a·y aullra förbel'edes 

för auvändandet av här omtalade patcnträttighetel', 

Nyhet i frekventit 
för superselekfiva kretsar 

Höjd 
52 mm. 

Binocular H. f.-Drosselspole 
är lindad på stomme av Frekventit och har 

följande egenskaper 

Minsta möjliga förluster - Kompakt form 
Ringa omfång - Självinduktion 0,090 Henry 

Egenkapacitet 4 cm. - Kr. 5: 60. 
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TEGLGAARDSTRlEDE 4, KöPENHAMN K, 

Ensa m{örsiiljare rör Sverge : ElektL"iska A . B. Skandia, Stockholm 
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FRÅN REDAKTIONEN 

Den första 
moderna universa lmottagaren beskrives i detta 
nUlllmer. Det Ur ej nödviindigt att am'iinda preciS 
SHlllJnU koppling som i lllodellapPHraten, utan lwpp
tingen kan anpassus efter föreliggande behov, 
blutt det \,uselltliga utföres enligt beSkrivningen. 

»Vilande» push-pulL eller klass-B-push-pull är, 
som vi redan tidigare frnml1iillit, en kUPllting av 
myeket s tor betydelse för batterimottagure. Vi 
skl'evo, att ett specialrör framkommit i England, 
som erbjöd stora förde lar framför den ursprung
liga kopplingen med pentocler. I detta nummer be
skrives ett kluss-B-slutsteg, som gel' samma för
delar' under användande av två \'anlign triof.lrör . 
;\ied ett anodbatteri på 120 volt erhiilles en maxi
mul utgiingseffekt av över en halv wutt Ullder 
samtidig god driftekonomi. 

I artikelserien om televisionsm ottagare lämnas 
denna gling konstruktionsdata för nipkowskivan. 
Tidigare artiklar i SUlllma ämne l'lterfinnas i num
ren för jllllunri uel! mars 1929 samt oktober 1930 
av Populär Radio. 

Hur man tillverkar en kolkorns-piek-up 1.Ieskl'i
ves i en annan artikel. Kortvåg. entusiasten -får 
I1nvisllingar. för npPslittande aven stbrnillgselimi
nerande antenn för mottagning av kortvågig rund
rl1dio. 

POllUlår Radio. 

EFTERTRYCK AV - ARTIKLAR HELT ELLER DELVIS UTAN ANGIVANDE AV KÄLLAN FORBJUDET ' 

l I, 

POPULÄR RADIOS 
SERVICEAVDELNING 
Sveavägen 40 * Stockholm 

På serviceavdelningen 

emottagas apparater 

o. delar för undersök-: 

ning, trimning, repara

tion och ombyggnad. 
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TOROTOR Type L 3::Gangs::Kondensator 
med dubbel mammutskala 

TOROTOR Typ L är isolerad med 
Frekventit som har c:a 80 gånger så 
små förluster som sedvanligt använt 
isolationsmaterial. 

TOROTOR Typ L är justerad så att 
kondensatorerna stämma med en tole
rans av 0,5 cm + 0,1 %. 

TOROTOR Typ L är därför ett 
absolut förstklassigt instrument till 
avstämning av flera kretsar samtidigt. 

Generalagent: Max }ohnsen & Co. A .•B., Regeringsgatan 20, Stockholm. Telefon 11 81 69 



N:r 8 15 AUGUSTI 1933 5:c ÅRG. 

Radiokrönikan 

av Wireless 

1ör ett år sedan lämnade den för sin veder
häftighet kända engelska radiotidskriften 

} »WiI'eless World» en konstruktionsbeskriv
ning över en superheterodynmottagare, kal

lad »Monodial Super» (enrattsavstämd super), vil
ken torde ha varit något av det bästa i mottagare
"Hg, som kunde åstadkommas på teknikens dåvaran
de ståndpunld. Jag fäste mig särskilt vid en sak i 
samband med denna konstruktion, och det var att 
en skarpt avstämd mellanfrekvensförstärkare enligt 
uppgift ej kunde användas, emedan oscillatorfrek
vensen ej var tillräckligt konstant. ?!f1an hade redan 
insett, vilka möjligheter som erbjödos genom använ
dande av skarpt avstämda svängningskretsar i för
ening med' en anordning föl' tonkorrektion på låg
frekvenssidan, och det ifrågasattes att tillämpa den
na sak vid »Monodial Super», men det stötte den 
gången på svårigheter. Mian gjorde därför en kom
promiss mellan bandfilter fr ena sidan och skarpt 
avstämda kretsar och tonkorrektion å andra sidan. 

I dagarna har man gjort en ny »Monodial Super», 
som enligt uppgift är överlägsen föregående års mo
dell i varje avseende. Den nya mottagaren saknar 
helt och hållet bandjilter. Detta är till och med vid 
f,n superheterodyn, där bandfiltret alltid ansetts ha 
sitt största berättigande. Bandfiltr'et har ersatts 
med skarpt avstämda kretsar i förening med ton
korrektion på lågfrekvenssidan. 

Ett in- och urkopplingsbart filter är avsett att vid 
beho" skära av alla tonfrekvenser över 3.500 p/s, 

därmed eliminerande de flesta störningarna. Vad är 
HU kombinationen mellan de skarpt avstämda kret
sarna, tonkorrektionssteget och det ovannämnda 
filtret annat än ett konstgjort bandfilter med en 
total bandbredd av 2X3.500 = 7.000 p/s. Detta 
konstgjorda bandfilter är mindre känsligt för inter
ferensstörningar än det vanliga bandfiltret, och ur 
amatörsynpunkt är det dessutom betydligt lättare 
att handskas med. 

Den nya »Monodial Super» är konstruerad efter 
~amma grundprincip som Dr James Robinson's »Ste· 
node Radiostat» samt den av »Wireless -World» kon
siTuerade »Autotone», båda dessa mottagare tidigare 
beskrivna i Populär Radio. Det synes nu som om 
denna princip skulle vinna allt mer beaktande; i 
årets nya mottagarmodeUer intager högfrekvens
handfiJtret ej längre samma framskjutna plats som 
j tidigare modeller - vissa mottagare sakna helt dy
lika bandfilter och uppgivas ändå vara utomordent
)jgt selektiva och ha mycket naturtrogen återgiv
ning. Troligt är att de ha tonkorrektion på lågfrek
venssidan i en eller annan form. 

* 
Ingen kan förneka att en anordning som automa

tiskt kunde hålla en återkopplad detektor omedel
hart under svängningsgränsen, vore något särdeles 
fint. Ingen uppfinnare har hittills lyckats lösa detta 
problem. Nu ser jag emellertid att engelsmannen 
Dr Robinson, samma herre som uppfann »Stenode: 
Radiostab, uttagit patent på en anordning, som på
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sUs kunlla göra detta. Ett extra rör erfordras, vilket 
likriktar. den högfrekventa växelspänningen över 
återkopp lingsspolen. Den likriktade spänningen re
glerar detektorns gallerspänning. Få se om det kan 
bli någo a v detta. 

* 
Jag ha en mycket stark aversion mot fabrikan

ter, som mot bättre vetande utsläppa mindervärdiga 
radiodel . i marknaden. En del utländska firmor 
söka avsättning för dylika produkter här i landet, 
och det gäller för herrar importörer att se upp, ty 
eljest kunna de förstöra sitt goda namn och rykte 
på kupp,m. Ofta kunna importörerna ej själva av
göra, huruvida en sak är förstklassig eller ej. Det 
gäller s,llunda för dem att först skaffa sig visshet 
i detta :LVseende och därefter bestämma sig för, hu
ruvida de skola importera varan eller ej. Ett gläd
jande fa Idum är, att de här avsedda utländska fir
morna e. kunna påräkna stöd från den svenska fack
pressem; sida. Skulle de tilli!:ventyrs råka göra en 
bra sak, få de givetvis allt stöd de förtjäna. 

Det ä l~ så mycket lättare att bedöma de minder
värdiga alstren, som här i landet även äro repre
senterade de allra förnämsta utländska firmorna, 
vars pr dukter i fråga om kvalitet äro höjda över 
varje h i.\-el. 

* 
I ansllltning till det föregående kanske någon vill 

invända, att det nödvändigtvis måste finnas olika 
k\'alitet ,~, aven och samma sak, så att även den, 
som ej Ilar råd att köpa den allra bästa kvaliteten, 
kan läg ra sig till med samma sak i ett enklare ut
förande, dock fullt användbar. Härtill vill jag blott 
foga, ah de mindervärdiga sakerna ofta åsättas ett 
pris, so ej står i någon rimlig proportion till kva
liteten, detta för att man skall tro att saken är 
väldigt fin, därför att den ligger i den högre pris
klassen. 

Ofta ' an det vara lätt att avgöra, huruvida en 
sak är (LV god kvalitet eller ej. Om vi som exempel 
taga en grammofon-pick-up, behöva vi blott öppna 
densamma för att få veta en hel del. Vid en god 
pick·up iiro tilledningarna till spolen ordentligt fixe
rade, sft att de ej kunna trassla in sig i det rörliga 
systemet. Vid en annan pick-up kunna fransarna pit 
omspimJingen hänga ned i luftgapet mellan ankaret 
och pol ,korna, därigenom hindrande ankaret i dess 
rörelser och åstadkommande distortion. Bara en dy
lik sak säger en hel del om fabrikantens ansvars
känsla. 

Ankru'et bör givetvis vara väl injusterat, så att 

POPULÄR RADIO 

det ligger mitt emellan magnetpolerna. Vid en pick
up med s. k. frisvängande ankare kan man ej ut
ifrån kontrollera, huruvida ankaret ligger rätt eller 
ej. Enda sättet är att öppna pick-up'en och se efter. 
Vid ett tillfälle befanns en dylik pick-up ge svagt 
ljud och distortion. Vid en närmare inspektion vi
sade sig ankaret stå snett, så att änden av det
samma befann sig under en av polskorna och först 
vid stora amplituder kom ut i sitt rätta läge mitt 
emellan polskorna. Detta var förklaringen. 

* 
Jag har blivit ombedd att rätta till ettlitet miss

tag som rätt ofta begås vid bedömning av motta
gare med permanentdynamisk högtalare. En del folk 
tror nämligen att under detta namn döljer sig en 

. vanlig elektromagnetisk högtalare, och de vilja abso
lut ha en mottagare med elektrodynamisk högtalare. 
Den permanentdynamiska högtalaren är verkligen 
en elektrodynamisk högtalare, hos vilken det erfor
derliga magnetfältet, i vilket talströmspolen rör sig, 
alstras aven permanent magnet, således en stål
magnet, i stället för aven elektromagnet. Den är 
lika mycket elektrodynamisk för det. 

1fI,isstaget beror sannolikt på att namnet dyna
misk högtalare tidigare missbrukats. Först var det 
Farrand-högtalaren, som kallades »induktor-dyna
misk», sedan kom den s. k. »ferrodynamiska» hög
talaren. Båda dessa högtalare voro av elektromag
netisk typ, ehuru de givetvis kunde ha sina speciella 
fördelar framför andra elektromagnetiska högtalare. 
Den pel'manentdynamiska högtalaren är emellertid 
en riktig elektrodynamisk högtalare. 

* 
Den stora tyska radioutställningen i Berlin öpp

nas i dagarna, närmare bestämt den 18 augusti, och 
hålles öppen till den 27 i samma månad. Denna ut
ställning är den tionde i ordningen som hälles i Ber
lin. Adolf Hitler har givit radiofirmorna order att 
tillverka en populärmottagare till ett så lågt pris, 
att vem som helst kan ha råd att köpa den, och fir
morna ha naturligtvis måst lyda. Samtidigt har han 
beordrat rörfirmorna att sänka priserna på ett fler
tal rör typer ganska avsevärt. Få torde i samma grad 
som Hitler ha insett, vilka stora möjligheter rund
radion erbjuder. 

Hitlers populärmottagare blir en av sensationel'na 
på utställningen, miniatyrsupern med tre rör en an
nan. Dessutom komma att visas en hel del nyheter 
av stor betydelse inom televisionens område. För
bättringarna börja nu komma slag i slag, och snart 
kunna vi kanske sätta i gång litet smått här hemma. 
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R 
adiomottagarnas utveckling under de se
naste åren har visat en tendens mot allt 
större ljudstyrkor. Tack vare förbätt 

- ringar i högtalarnas verkningsgrad samt 
framställning av kraftigare slutrör har bekväm mot
tagning med högtalare blivit möjlig. Ett undantag ut
gllr dock alltjämt batterimottagaren_ Vid en modern 
nätansluten mottagare uppgår den distortionsfria 
effekten till 1 a 2 watt. Ett pentodslutrör har i de 
flesta fall ej högre verkningsgrad än 25 %. En triod 
uppnår sällan mer än 10-15 %. I gynnsammaste 
fall skulle således för erhållande aven effekt av 1 W 
ett anodbatteri på 100 V avge en ström av 40 mA 
(t. ex. vid parallellkopplade pentoder), vilket i läng
den skulle visa sig fullständigt ruinerande för ägaren, 
då vid denna belastning en särskilt stor batterityp 
erfordras och dessutom torrbatterier utgöra den dy
raste tänkbara strömkällan. 

Ägaren aven batterimottagare har således fått 
nöja sig med en effekt av 0,1--0,2 W. Sett i samband 
med det faktum, att en elektrodynamisk högtalare 
med fältmatning ej kunnat användas, då någon lämp
lig strömkälla för fältet ej stått till förfogande, att 
tidigare tillverkade dynamiska högtalare med per
manent magnet varit svaga såväl mekaniskt som med 
avseende på verkningsgraden, samt att slutligen även 
relativt känsliga elektromagnetiska högtalare på 
grund av såväl frekvens- som amplituddistortion yt
terligare försämra. mottagningsresultatet, torde detta 
kunna förklara batterimottagarens ringa popularitet 
bland radiolyssnarna. En god batterimottagare har 
dock den fördelen, att den oberoende av yttre ström
källor kan medtagas och användas på resor, utflykter 
o. dyl. 

På senare tid ha nya högtalartyper framställts, 
som bättre lämpa sig för batteridrivna mottagare; 
det återstår åledes endast att finna en ekonomiskt 
framkomlig väg att höja effekten. 

klass-B-sl utsteg 

för anslutning till vanliga batterimot
tagare. Ger stor utgångseffekt även 
med små anodbatterier. 

Av Ingenjör M. Backlund. 

Sedan rätt lång tid tillbaka har det varit känt, 
att man vid push-pull-koppling kan arbeta på en 
viss punkt på nedre kröken av slutrörens karaktä
ristik, varvid de båda rörens kurvor sam:mansätta sig 
till en rät linje, under den förutsättningen att rören 
äro matchade och att arbetspunkten noga inställes. 
En sådan mottagare kan i händerna på en kunnig 
amatör ge utmärkta resultat, men då anodbatteriet 
faller i spänning ej blott efter en längre tids bruk, 
utan även under loppet aven kväll (för att därefter 
»återhämta» sig) måste gaHerförspänningen rätt ofta 
jnsteras, varför den ej lämpar sig för allmänheten. 
Metoden att belasta även gallerbatteriet med ett 
motstånd leder ej till önskat resultat, då anodbatte
riets belastning kommer att variera med program
mets art, bch dessutom ingen garanti finnes för att 
ens två batterier av samma typ vid lika belastning 
ge samma urladdningskurva. Detta förstärknings
system skola vi likväl närmare diskutera. 

Pentoden son~ klass-B-slutrÖr. 

Vid användande av vanliga triodslutrör blir ej 
verkningsgraden anmiirkningsvärt bättre än med ett 
vanligt pentodslutrör. Trioderna lämna på grund av 
sin anodåterverkan mycket begränsade spänningsva
riationer och kräva dessutom rätt kraftiga galler
impulser. Vid pentoder kan däremot en betydligt 
högre verkningsgrad erhållas_ Forst och främst ut
Eyttjas anodströmmen på ett helt annat sätt; all 
anodström (men ej hjälpgallerströmmen) omsättes i 
växelström och då pentoder ha ringa anodåterverkan 
bli spänningsvariationernas toppvärde stort, d. v. s. 
anodspänningen utnyttjas även väl. 

Dessutom faller ej verkningsgraden mycket vid lå
ga ljudstyrkor; om ljudstyrkan sjunker minskas även 
anodströmsförbrukningen. Vid full belastning kan 
ett sådant slutsteg visa 40-50 % verkningsgrad. 

I praktiken kan man med två B 443 och 150 V 
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anodspäuning uppnå c:a 1,5 W utgångseffekt ; uu
der no'r mal drift behöver sluts~eget likväl ej dra 
mer; än . mA anodström i medeltal. 

För erhållande av god ljudkvalitet måste följande 
fordringar uppfyllas. 

L lng mgstnulsformatol'ns båda sekundärlindning
-ar milst inom det hörbara fl'ekvensområdet ge lika 
;stora spänningar med 180 0 fasförskjutning. Sjiilv
klart, ty, ~ker man. Visst inte. I de beskrivningar, som 
förr medföljde ett av de vederhäftigaste transforma
tormärlwna, stod uttryckligen angivet att transfol'
matorerua ej vor o avsedda för detta slags push-pull
koppling . 

2_ R(lren skola yara matchade och rätt arbets
punkt il ställd. 

3. Ut gångstransformatorn måste vara fullt sym
metrisk. Verkningsgraden bör dessutom vara mycket 
hög. Detta skola vi i det följande söka förklara. 

Av p l'imärlinduingen arbeta de båda halvorna 
,-äxelvi men momentant även tillsaminans. Ur ef
fektsyupunkt måste således verkningsgraden vara 
hög_ Men spänniugsförlusten till följd av likHtröins
motställt l och Hickning iiI' naturligtvis störst, när 
endast Iwlva lindningen arbetar, och sjunker tin 
halva vii rdet, när de båda halvorna samverka. Om 
de båda slutrören tänkas tillsammans ge en full
ständigt rak karaktäristik, skulle man saledes kun
na förkllLra distortionen så, att högtalarens impedans 
varierar med ett värde, motsvarande halva primära 
motståndet och läckningen. Väljer man nu pentoder 
fiir slut .teget, äro dessa rör betydligt mindre käns
liga för variationer i högtalarens impedans än trio
der; om verkningsgraden är 85 0/0 vid 3.000 Herz 
(p/ s) ä r detta fullt tillräckligt_ 

Den huvudsakliga nackdelen med denna koppling 
ål' juste l'ingen av arbetspunkten_ 

Den ny , pu..sh-pnll-kopplingen. 

Vi öVtirgå uu till en aunan strömbesparande kopp
ling, va's verkningsgrad torde vara lika stor som 
vid föregående koppling. Uan använder' sig härvid 
av två t rioder med så stor förstärkningsfaktor, att 
arbetsp .nkten vid högsta anodspänning och O V gal
lerspäm ing kommer att ligga på karaktäristikens 
nedre krök. De båda l'öJ'en samverka således på sam
ma sätt som i föregående koppling. Gallerspänningen 
varierar in på det positiva oml'ftdet; detta åstadkom
mes med en transformator med lågt sekundärt mot
stånd. Anodspänningen får ej falla under gallerspän 
ningen; i så fall skulle strömmen huvudsakligen gå 
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P ·i !l. 1. Kopplill{j8scl /A}// UJ, Ull klM.'J-B-slutst eg för anshdning 
efter en batter i.1n{) ttaga/-e. L edn i lt!l en A k01Jplas till anoden 
på slukö/-et i llwt tagaTen. Inllang.~t/'an8to)'matl>nt samt u,t
gångsd/'o8scln är o båda av speciell typ,' dc !'innas itU till

gängliga j. den svenska marknaden. 

tiU gallret, gallerkretsen skulle _sluka för mycket 
energi och distortion skulle uppträda. Anodspän
ningen har mycket liten inverkan på anodströmmen ; 
detta slutsteg liknar således en pentod. 

Beträffande utgångstransformatorn gäller sam
ma sak som vid . föregående koppling; verkningsgra
llen bör alltså vara hög. Gallerkretsen kräver en viss 
effekt, som lämnas av det föregående röret_ Således 
måste. detta vara ett kraftigt förstärkarrör. För att 
vid måttlig strömföl'brukning kunna avgiva största 
möjliga effekt får detta rör den högsta tillgängliga 
anodspänningen, och gallerspänningen justeras tills 
anodströmmen endast är 1 a 3 mA_ För att röret 
under dessa förhållanden skall ge den största di
stortionsfria effekten Dör den yttre belastningen vara 
[\ vsevärt större än rörets inre motstånd, t. ex. vid 
Philips A 409: 

Vid Ea = 120 V, Eg = 10,5 V, la = 2,5 mA, är 
Ri = 9.000 ohm. 

Ry torde då helst vara c :a GO.OOO ohm. Vid denna 
anpassning blir ljudkvaliteten bättre, då fÖl'stärk
ningen i röret i det närmaste blir lika med förstärk· 
ningsfaktorn. För erhållande av god anpassning till 
sluts:teget måste således spänningen nedtransforme
ras_ Vanligaomsättningstal äro 2 :2 X 1, 3:2 X l och 
i:2Xl. Vid det första omsättningstalet blir sannolikt 
fiirsteget kolossalt strömslukande. ' 

Sl'1ltsteget. 

De båda trioderna i slutsteget måste ha låg gal
lerström och hög emiSSion, eljest blir fördelen med 
anordningen tämligen illusol'isk. I England tillver
kas för närva.rande speciella dubbeltrioder föl' klass
B-slutsteg. I den svenska marknaden finnas ej några 

Forts. å sid. 25i 
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Gråmmofon-


I, 

et är kanske ej så lätt att redan de första 
gångerna man försöker spela in sina egna 
grammofonskivor få ett gott resultat; man 
har så många faktorer att räkna med, och D

det bästa är att ta varje sak i tur och ordning och 
gå fram steg för steg. Härmed menas att man får 
fi)rsöka pröva varje del av inspelningsapparaturen 
för sig för att konstatera, huruvida den fungerar 
Gklanderligt eller ej. 

Föl' att biirja med mikrofonen kan denna med tiH· 
hörande mii(rofontransformator provas på följande 
sått. M~ikrofonen placeras i ett rum och inkopplas 
på vanligt sätt i ser.ie med mikr9fonbatterief till 
primäreIi pfl transformatorn. Till dennas ' sekundär 
anslutes en vanlig hörtelefon, som placeras i ett an· 
gränsande rum. Dörren stänges emellan, sedan led· 
ningen praktiserats fram på ett eller' an~at sätt. 

En person skall nu tala i mikrofonen med normal 
styrka, varyid talet svagt men fullt tydligt skall 
knnna uppfattas i hörtelefonen. Vill man bättre prö
va mikrofonen och transformatorn med hänsyn till 
ljudkvaliteten, ansluter man mikrofontransforma
torns sekundär till första röret i förstärkaren (korta 
ledningar!) och inkopplar hörtelefonen i detta rörs 
anodkrets. Ett lämpligt uttag på primärsidan ut
provas. 

Är allt så långt gott och väl, kan man prova för
stärkaren steg för steg, varvid ljudstyrkan för varje 
rör skall öka. Då det blir för kraftigt för telefonen, 
inkopplas en högtalare i stället; detta gäller närmast 
slutstegeL Ett annat prov för förstärkaren är att 
köra den som grammofonförstärlmre. Härigenom kon
stateras hmuvida den tillräckligt väl återger både 
höga och låga frekvenser. Viktigast är att de höga 

inspelning 

Några . tips rörande heminspel

ning av grammofonskivor. 

frekvenserna komma med så bra som möjligt, d. v. s. 
förstärkaren bör vara »ljus». 

Nu återstår endast gravermaskinen, d. v. s. motor 
med skivtallrik och graverdosa, vilken senare kan

•vara en pick-up av god konstruktion. För att pröva 
denna del av anläggningen tal' man helt enkelt och 
kopierar en förstklassig grammofonskiva (musik, 
helst piano), d. v. s. man kör med pick-up, förstär
kare och gravermaskin. Har man blott gravermaski
nens motor med skivtallrik, får man låna en rese
grammofon och aptera pick-up'en på denna. Då sld
van är färdig, provspelas densamma, och ljudkvali
teten skall vara nästan lika bra som vid uppspelning 
av originalskivalL Är den det, kan man vara tämligen 
lugn för gravermaskinens del. 

Efter allt att döma bör nu hela anläggningen fun
gerå tillfredsstäJlande. Mikrofonen måste eventuellt 
placeras i ett angränsande rum. 

(Jravertwsa med styrmelw.n.i8tn, apterad pd en va,n.lig bords
gram,,"ofon. I ha.1,;grwulen ses reiszmikrofonen, upphängd i 

sitt stat-iv. 
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ättransformatorer 
5-1.000 VA. 

Drosslar • Omlindningar 

Kopparlikriktare 


Standard- och specialtyper 

Begär våra nyutl<omna listor 

Elektrotekniska Verkstaden 
Akarp Telefon 226 

HERA 
KORTVÄGSADAPTOR 

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

aluminium. Dubbel återkopplingskontroll 
med fininställning. Begär prospekt. 
Ritning och byggnadsbeskrivning till kortvågs
adaptor Kr. 2: 

H E D EN S RA D I O, Häl-slngborg 

"Eddystone" 
KORTVÅG 
kondensatorer I 

Förnämsta engelska 
fabrikat. 

Katalog mot porto. 

Ingenjörsfirman 

Electric, Stadsgård. 22 
Stockholm Avd. P. 

Billiga HUGTALARE 

Bi II i g a RADIODELAR 

Billiga RADIORUR 

Begå'r vår nyaste prislista. 

A. B. TRAKO 
Regerlngsg.~40. STHLM 

NSPEL'NINGSAPPARAT 

för GRAMMOFONSKIVOR· sälies! 

~_uvudsakligen avsedd för upptagning av tal på alu

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

I förstärkare med F 443 i slutsteget, inspelningsmaskin 

med elektrisk motor. 

Maskinen kan även modifieras för de nya cellophanskivorna. 

Åberopa 
dcmna tidskrift! Närmare upplysningar per tel. 5349 28 
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S
edan vi i maj numret av Populär RadiD be· 
skrevo den nya amerikanska univel'salmotta· 
garen - »Midget universal» - ha \"i mot· 
tagit manga förfrågningar angående denna 

typ av mottagare ot:h hur den skall byggas med 
användande :w de rör och andra konstruktionsdelar, 
som finnas tillgängliga i den svenska marknaden. 
Vi lämna här nedan beskrivning på en dylik mott:l;
gate, som kan dl'h'as på både v:Ixel· och likströms· 
nät med 220 volts spänning. 

Kopplings8chmnat. 

Denna mottagare, vars kopplingsschema visas i 
fig. 2, har ett högfrekvens.steg, detektor samt slut· 
rör, Hören äro i schemat betecknade med resp. 
\\, V2 och Va. V4 är ett likriktarrör. Jämförd 
med en normal trerörsmottagal'e iiI' »Universal· 
trean» aven något enklare ot:h primitivare kon· 
struktion ä) denna, i avsikt att möjliggöra ett 
nedbringande a v dimensionerna. Dock finns det 
intet som s;.iger, att en universalmottagare bör 
ha mindre dimensioner än en annan mottagare, 
för så vitt den ej är avsedd att oupphörligen trans
porteras omkring till olika platser. Detta senare kal). 
i någon mån sägas vara fallet med den här beskrivna 

Fig, 1. D et jänJiga 1'1I!(}ttllgarcha .~8ic t, 8ett bakitnln, med 
"ören 'i'llsa,t/n pd sina platsel', F,'å,n vä'lIster till höger se 
dcteh' torröret, Il ög!rckven81'öret, slutröret samt likriktarröl'et, 

1niMi~~t:e 
f.ii.r; &åde V~_· ~ eautriiUA4

u.4t - ett ~ flå de"., ~
~UKiveu~. 

mottagaren, Det väsentliga i denna konstruktion är 
emellertid anordningen av glödstl'ömskretse.n och lik· 
riktaITöret; kopplingen för ÖVl'igt kan anpassas efter 
föreliggande beho\'. 

»Universaltl'ean» har tni stämkretsar, L1-C1 och 
L2,-C2 resp. Dessa avstämmas med var sin vridkon
c1ensator av typen med pertinaxisolering mellan ski
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R6 c:a 50.000 ohm. 

e3 c:a 2.50 cm. es 1 mtd. e lS 5.1)00 

vorna. E 2-gangkondensator skulle ta föl' stOl' plats 
i detta s eciella fall. Följaktligen erfor'dras ej mat
chade s olar. Den första spolen skall ha en »ko1't
\',1gs»- och en li'tngvl1gslinduing, den senare (lessutom 
e.n ätt'rk pplingslindning. Att arrangera återkopp
lingen enligt amerikanska metoder (se mujnumret) 
kan kllUl,past ifrågakomma vid amatörbygge. . 

Jljllk åt r koppling. 

Hiigfn 'kvensl'öret är ett vnriabelmYl'ör. 'Volymkon
tl'ollen u tgöres av det variabla mvts tändet R I . Mot
stånden Rz och 1{1\ utgöra spän ningsdeJare för skilrm· 
gallret. H ögfrekvens1'öret är pil vanligt sätt drol>sel
kopplat till detektorn - ett skärmgallerrör. Detta 
arbetar Io.ed anodlikl'iktning, vHnid den erforderliga 
I~.egativa gallerspällllingen erhfllles genom spiin.nings
f[lJlet i katodrnob;tålldet R-t. Skulle återkopplingen 
bli härd (eftersläpning), kan detta hotas genom att 
motstänl et R 4 minska::;. SJ;:ärmgallerspilnnin~en till 
detektorJI uttages fråll gpånningsde.laren R,,-Rr,. 

Detek torn är som synes motståndgkopplad till sJut
röret, so ffi är en pelltod. I gallprkretsell till denna 
ligger det vanliga avkopplingsfiltret R 9-C lo • 

I,ikrik larröret V 4 fungel'iU' som halHägslikriktare, 
då mot garen köres p. växelström. På Iikstriimsnät 
måste amdutning göras enligt plus- och minustecknen 
i schemat, varvid röret V4 endast tjänstgör som ett 
motstän!, inkoppla t mellan nätehl pluspol och dros
Reln D. Hotståndet Rll i glödströmskretsen sänker 
lJätspäDJI ingen till det för de seriekopplade glödtrå· 

CA = C:lI 100 &m. 04 0,1 mt{l. G.9 = G.OOO CJn. H, 0.1 megoll1l1. R, 0,5 megoMn. 

U.l 0,1 mtd. G,O O,;'j mtd. R2 u:a. BO.OIJO ohm. Hs 1 megoll'lll.
CJ = 0,1 //Ltd. 

4 mfd. H;, e:n SII.OOO 011,111. Rg 0,1 111 C(/O 11:/1/.e, 450 c·m. C~ c:a GOO C"1n. Cll 
mtd. e,! 1 mtd. R4 c:n If) 000 ohm. Rao u:a. 1.000 ohm.e2 4[;0 cm. 07 0,5 	 ·

Cln. Rr. r,:a 20.000 ohm. !fil = 780 ohm. 

!.lal'Lla lämpliga värdet. KondenRatOl'l1 C12 är reser
\'oar'kondensator' för likrikturröl'et, Cll är filterkon
densatol'n. 

I vis::;a avseenden kan förenklingen av »1Jniversal
treans» koppling Rymts dl'i ven väl långt. Så t. ex. 
i'lDkmlS det plj('st brukliga avkopplingsfiltret i detek-

MaterfalUsta oeh rUrtahell 
2 	"polur lll ' iI vllgl.-omkopplarc (Prahns nE:osmon·spolnr 

" I. lil.n . ). 
2 vritlkond.' n.at or('l'. 450 cm, m e i! rattar (C,. C,) . 
l i! :0. c:n 2;j() ~m (C,,). 
., högfr, ' kven ~ tlro~udar. 
l \'a riabelt mot~trLnil. 1110.1100 ohm, :3 watt, m. strömbl'. 

(R,l. 
l " ildl'o""c!' C:I\ ~OO nhm, c :u 30 b nry vitl 30 mA, 
t konilpn"u lo rQr . .. IJlfd . l.'~)() V = (C", C,,). 

1 d :0, l mI'.!, rino V = (C , ). 

2 <l :0, 0,5 mfd. 501~ V "; (C" ej,). 

l d :0, 0,1 mrd. 1 .. ;00 \ - (C.J). 

2 i! :0, U,l mtd , 5(1) \' - (C'l ' C,,). 

l .j :0. 5JH'O cm, 1.500 V - lC,,,} . 

l d :0, 5.00ll CUl . 1.1100 V = , g liulJuerl sol. (C,). 

J d: o. r)(}O "-m. 1.00ll V = (C,). 

l d :0, c:U JOO em, 1.500 V =_ (C,\). 

l mo t"t: ni!, l lnegobm, 0.1 watt (U , ). 

1 d :0, 0,5 m egohm, 0,1 watt (.R,) . 

1 il :0. 0,1 m egohm. fl.l waH (R,,). 

I ll:o, to:a :iO,(H)O ohm . O,f, watt (Hr,) . 

l il on, ,,:u aU.OI)Q ohm , 0.5 watt (Ho,) . 

1 d :0, l':n :W.OOI} ohm, 0.2 watt (IL). 

1 d :0, c:a :W.O()() ohm. 0,3 watt (R;). 

1 <l :0, c:u 1O.()()O obm. 0,.1 watt (R,) . 

1. <l on. ":n l.IKIO ohm. 1 WRtt (R,o)' 
1 .\ on, 7HO nhm. 23 watt (H,,) . 
4: rHrh iH larl'. fem poligu. 

l fl'ontplntta. 2;:;OX1GOXiJ 1l1m. 

1 aluminiumpl:\t, 2DO>:::Z·tO X t lum. 

4 konttlkth,\"l~or , med 18.01. bu~~nJngar: 


I HF·riir I Detektor I Slutriir 
1__F_a_b_ri_k_a_t__+-___v~)__~----V~.--- ____V~3~__ 
f'hiliJl~ B 2O-t;J fl 2042 fl 2043 
Bator ............ . NVS 180 NS 180 NE 18.3 

RI';NS 181!) HEXS 1820 [tEN S IS::!:} d 
Triotrou 
~rC 10f ullk e n .. .. 

S 2010 NP 2020 N 
'1~ llnJ!~raln .. .. . 

S 2012 X 
SE 20]8 il B 2018 dPP 2018 i! 

Valvu .......... .. II 2018 il L 2~18 dIl 1018 d 

I Llkr.-rör 

V, 


V 2018 
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~' .......•............>... 
.:-.-': 

:<, -,", 
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o 
R 

V, <O 
J ' 

Fi(J. 3. ;tIOl tCI'illg8plall och kopplin.1J8I'itnin(J tm »Univcl'salfrcall». De lvii /lut/re kOlItakterna på l:å{}7äIl{/tlsolllkopplaren 
(cj synliga i fi.gul'cn) slwl!( jonla8 fill cha8siet. 
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I Nr;. 4. Ski/'s övel' det färd-ir;bockade al-umin-iwmchassiet s.amt 
måttrit ,~fnr; till pUlten, av vi/,ken chaS8iet tillverkas. 

torns anudkrets. I många fall kan detta filter vara 
nödvändi{,t för att tillförsäkra frihet från »motor· 
boating» och bästa ljudkvalitet. 

K onstl'uk tionsdetaljer. 

lHottagarchassiet hal' i detta faU fått ett speciellt 
utförande, som tydligt framgår av fig. 1. I fig. 4 
angives ph tens dimensioner (aluminium, 2 a 2,5 mm) 
och vi~as hur den bockas. Frontplattan är av isole
rande material, lämpligen bakelit. Eftersom chassi· 
plåten är spänningsförande, måste mottagar€p helt 
inbyggas i en låda. Härvid får plåten ej ligga emot 
träväggm'lla utan skall vara skild från dessa genom 
l mm t j eka bakelitskivor. 

Kontakthylsorna i chassiet måste isoleras från 
l 

plåten. L,~dningarna föras sedermera in; genom hål 
i bakYäg O'en på lådan; inga öppuingar få filmas, som 
äro så st ora att man kan sticka in fi,ngrarna och 
nå det " i.inningsförande chassiet. Samtliga regle
ringsorga o. på panelen skola ha isolerade axlar; de 
genom fr(lDtplattan utskjutande axlarna få alltså ej 
stå i leda nde förbindelse med chassiplåten eller med 
spänning 'förande ledningar. Rattarna tillkomma som 
extra skydd, och stoppskruvarna skola vara ordent
ligt försii nkta under ytan. Vi få här sålunda en 
dubbel i 'Jlering: dels axlarna isolerade från nätet, 
dels ratt~ rna i sin tur »isolerade» från axlarna. Des
sa försiktighetsmått skola iakttagas vid alla lik-
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strömsmottagare samt vid sådana växelströmsmot
tagare, som ej genom en nättransformator äro skilda 

från nätet. 
I fråga om motståndet R l och kondensatorn Ou 

blir det nödvändigt att upptaga frigående hål i chas
siet. Detta är ej visat i monteringsplanen (fig. 3). 
För övrigt kunna en del förtydliganden vara önsk
värda betr'äffande denna monteringsplan. Ena nät
ledningen (minus) går från strömbrytaren S via en 
hel del kontaktpunkter till ena fästskruven för rör
hållaren V3, därifrån genom plåten till ena fästskru
ven för rörhållaren V2 och från d~nna vidare. 

I modellapparaten hade ej motsti.lndet R l isolerad 
axel. Därför bortföll den kopplingstråd, som eljest 
skall förbinda Rl:s mittkontakt med chassipltlten. 
Även gäller om kondensatorn Os att den ej hade 
isolerad axel, varför rotorn blev automatiskt jordad 
till chassiplåten. Tvenne blockkondensatorer äro be
tecknade C5 ; den vänstra av dessa i fig. 3, som lig
ger mellan V2 :s skärmgaller och chassiet, skall i 
verkligheten heta 0 8, 

Den tväpoliga våglängdsomkopplaren är i modell
apparaten av samma typ, som brukar användas till 
detektoI'spolar med omkopplingsbar återkopplings
spole. Båda omkopplarna äro således monterade helt 
nära varandra. Detta kan dock tänkas medföra in

___I_"O_r_ts. i\ sill. 7,)5 

Fir;, [j, Mottagarcn samlllonbYU,wL mcil en pCl'lIIancntdyna
1/I.;8k högtalare. D en r;cno1l1,,'JkinUr;a lådan ål' >'lwnstnterad» 

pd. totor;rafisk värJ. 
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Erbjuder stora fördelar framför sk.ärmgaJJerröret, i synnerhet vid 
låg anodspännlng. En redogörelse för principen lämnas här nedan. 
- Betydelsen av god skärmning. 

Et av de mera betydel sefulla bland de nya 

rören för säsongen 'är högfrekvenspentoden. 


enna är en vidare utvecklad form av skiil'm

galler röret och skiljer ' sig från detta därige


nom, att den liksom pentodslutröret har ett tredje 

galler - pentodgallret eller fånggallret. Detta erbju

der följande fördelar: 


1) SkHrmgallerspäuuiugcn behöver ej stå i en viss 


r!::! ,.(mIl,jA 

y, -75-J QI.. 
v .~, Il , 

~ ~ 50-.:Qlr G 
~ ,7S V 

~I 

~ l'!1 

~ 2 

rJ 
~ I M 

!O -, -6 - 2 o 2 4 

rela tion till anodspänuingen. Den skall blott ej över
skrida ett bestämt maximivärde. Vid t. ex. 100 volts 
anodspänning lian skäl'mgallerspänningen vara lika 
med anodspänningen; (Vid skärmgallerrör lika med 
ungefär halva anodspänningen. ) 

2) Inre motståndet blir väsentligt högre, varige
nom större selektivitet erhålles. 

3) Skärmgallerströmmen blir vid noggrann fabri 
kation densamma för alla rör och förändras e) heller 
under rörets livstid. 

4) Större branthet i al'betspunkten. 
Orsaken till att dessa fördelar uppnås är .att »se

kundäremissionen» hos skärmgallerröl'et genom in
sättandet av pentodgallret upphäves. Då i ett skärm

' 

-]5  o 

~ 
I I. {mA)fll, 

_" ~ ~,o1'''-

I 10 

m.s7S-200V 

vg:_.1,00:vll 

~I 

II!!! 

~ 

v•• so.~v 

1'9••• 7 -:;.1'1 

~ 
I !:;!iS~ 

~ Yg(V) 

-JO -25 -ZO -IS ta -s 

Fig. 1. A.lIolhtröms-gullerspäuningslwrvor tör hÖIJtt'ek' '1Je» s Fi[J. 2. Anod.~t1·öm~-oaZler8pän.ning8klL)"vo)" tÖI' vOI'iabelmypell
ptllllnd. •{llOd. 'pä.nnfll yens storlek har som synes ringa 'inve,' tod. D en ena k'lU'VIl1~ är UPIJtagen vid. en skärmga.llerspännino 

kan pd. !t:urvonws lLtseende. av 75 volt, den andr a vid 100 volt. 
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gallerrör d ektronerna tl'iiffa anoden m(>d stor ha,stig
het, lösgiit'as från denna s. k. sekun dä ra elektroner, 
och dessa sugas till skärmgalll'et, så snart anodspän
ningen å l ungefär lika stor som skärmgallerspäll
uingell. Detta betyder att den effektiva allodström
men redtli'eras, varjämte även rörets inre motstånd 

Fig, 3, Del Jlrakti,~ka u,ltöralld.et al' clch"fl'odl!/lli f clllet 11.08 en 
hij(J!I"Chn;e IIN1JC Il tUll. 

sjunker. J andra sidan uppkommer ä\'ell sekundär
emission I rån skärmgallret, och detta ä r st'lledes all
lcduillge till att '-ih'dt>t på skäl'mgallerströmmen 
är så osäkert. 

Genom insåttning av pentodgilllret, vilket är ett 
jiimförelsl:viH grovmaskigt galler, påverkas ej rörets 
normala f uuktion. Däremot bringas sekundäremissio
nen att upphöra, i det sekundärclektronerna från 
anoden ej kunna påverkas av skiirmgallret och \'ice 
versa. Pe todgallret är förbundet med katoden oeh 
hal' sålunda noHpotentiaJ, varför detsamma i drag
kampen om sekllndärelektronerna lätt ö\'er~'innes av 
de emitttran(1e elektroderna själva, vilka ha hög 
positiv !länning. (Elektronerna 111'0 som bekant ne
gativt la lldade.) Sekundärelektronel'na ~tergå så
lunda omedelbart till de elektroder, resp. anod och 
skärmgaller, från \' ilka de utgått, o<:h ingen skada 
är skedd~ 
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Ringa (luod-gnUer-kapacitct. 

IIögfrekvem,pentodl'IlS schematiska beteckning 
framgår av vignettbilden. :KiirJllast katoden se!; styr
gallret, därefter följer skärmgallret och slutligl'll 
närmast anoden pen todgiAllret (fånggallret ), vilket 
inuti röret är förbundet med katoden. Om vi bortse 
fT'ån den symboliska beteckningen med uppåtböjda 
kanter pli skärmgallret, är beteckningen densamma 
som föl' en lägfrekvenspentod (pentodslutrör), men 
skillnaden ligger just i att skärmgallret hos H\gfre
kvenspentoden ej är något egentligt skärmga.lJer, 
avsett. att rrdneera inre kapaciteten mellan anod och 
styrgallcr. Denna kapacitet är hos lågfrekvenspen
toden av stodeksordningen 10 cm. fIögfrekvenspen
toden däremot har liksom skärmgallerröret ett verk
ligt skärmgaller, som r educerar kapaciteten mellan 
anod och styrgallel' till ett par t usendelar a\' en 
centimeter. Därav den symboliska beteckningen av 
skärmgalhet i vignettbilden, vilken beteckning dock 
ej är allmänt vedertagen. 

Fig. 1 visar ett par anodströms-gallerspännillgs
kurvor för en vanlig högfrekvenspentod, och fig. 2 
motsvarande kurvor för en hilgil'ekvenspelltod med 
varia bel branthet. Dessa kurvor representera de av 

F 'iq, 4, KOPJlliu(J av hÖ(Jfrekvcllxpenlotl m ed· enkelt sericlIlot
stånd tÖT malnin(J av .~kä,.m·f!all,.ct,

• 
Philips, Telefunken och Valvo tillverkade högfre
kvenspentoderna. Fig. 3 visar det praktiska utföran
det av elektrodsYHtemet. Ytterst ses den nätformiga 
anoden. 

H ögfrckl/cns]Jcntodens kO]JIJling. 

På grund av att skärmgallerströmmen hos högfre
kvenspentoden är jämförelsevis konstant, är det möj
ligt att undvara den vid skärmgallerröret brukliga 
sp~inningsdelaren. Sålunda kan skärmgallret, såsom 
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Yisas i fig. 4, ma tas genom ett enkelt seriemotstålld 
R 3, vars värde är beroende av den tillgängliga anoll
spänningen. Hl är det mnliga katodmot ständet, som 
ger styrgallr et en negativ spänning. R 2 Hl ett :1vkoPll
lingsmotstånd för högfrekvens i anoclkretsen. Anoden 
iiI' här vi!:;ud ansluten till ett llttag på spolen, men 
i regel kan hela spolen vara inkopplad i anodkretsen. 
För övrigt ha vi här att göra med en avstämd anod
krets, ehllrll YI"idkondensatorm, rotor är direkt jor
dad och svä ngningskretsen kompletteras med en in
duktionf;fri kondensator mellan spolens nedre Hnde 
och jord. 

Var iabelmypeutoden skall ha reglerbar styrgaller
spHnning, och en tHnkbar anordning är den i fig. 5 
visade, analog med den vid variabelmyrör av skärm
gallertypell am-ända. För övrigt är kopplingen den
f;amma som i fig. 4. 

Slutligen visar fig. 6, hur en binoddetektor anslutes 
till ett dylikt högfrekvenssteg. Kretsen L-C är hill' 
dem,amma som i figurerna 4. oeh 5. För ön-igt hiln
\-isas till nr tikeln i föregående nummer om binoden. 

8kUrm.ningen av högfrektienssteget. 

Amatören vill gärna vid byggandet av mottagare 
med högfrekvellsförstärknillg förbise den stora be
tydelsen aven omsorgsfull skärmning av högfrek
vensdeJen i mottagaren. iiI' högfrekvensförstärkaren 
instabil, hnr man ej stor nytta av densamma; al l 
självsväugning i högfrekvensdelen måste undertryc
kas. 

Xnme.ra har man ju fiiga besvär med spolarna, 
eftersom dessa alltid äro skärmade var för sig. _t\.ven 
gangkolldensatorn kan el·hållas med skiirmhuv, elllun 
en dylik ej alltid är nihlYändig_ Något som ej iIr 
skiIrmat iir emellertid högfrekvellsd;rosslarna, och 
f-ftersom destla ofta ha ptt rHtt stort yttre fält, kun
na de lHtt stiilla till tråkigheter i form av instabili
tet hos högfl'ekyensförstärkaren. Detta giiIler även 

1"iO_ 6. KUPP!-;llgs8chellw för lJillOrl, o lls /m ten 
ettcr ett huYf rekvcnB8teg cn/igt tig. -1 och 5. 
T. v_ en 1;onli[/ [/allcr l ik:riklande detektor. 
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Piff. 5_ K01/J/lillff av varia oclmypc'I1 [od m e d allo7-dJling fur 
rcg!erillg av den lIcffatiHI, {/oll t; r JJp iinniJlgcll. 

den högfI"ekvensllI"ossel, som ligger i detektorns 
anodkrets. Skiirmade högfrekvt'nsdrosslar finns det 
ej gott om, men man kan lHtt tillverka en liten burk 
in koppa,·· pl11'1" aluminiumplfit oeh placera drus
~wln inuti denna. Durken bör ej sluta tätt intill 
drosseln, utan de::;s diameter bör helst vara närmare 
tn'l gångel' så stOl' som drossellls. Denna skärmbnrk 
ska Il gh-etvis j Ol·das, liksom all annan skärmma te
rial. 

Betydelsen av att de högfrekYensförande ledningar
na skärmas har tidigare framhållits i Populär Hadio. 
Ibland kan denna skärmning medföra den nackdelen, 
~att våglängdsområdet redueeras, beroende på att 
skilrmningen ökar nollkapaeiteten hos stämkr(~tsar
na. Det är därför aven viss betydelse att högfrek
\-pnsledningarna ej göras allt för långa. 

Beträffande placeringen ay delarna på högfrek
Yl'nssidan bör man ordna denna så att ledningarna 
hli möjligast korta. Detta giiller de ledningar, som 
ilro »spänningsförande», d. Y. s. stå i förbindelse 
mN} stämkretsHrnas toppändar samt anod oeh stJr
gn Iler på högfreln-ensrören. Vidal'e bör varje stäm
krets vara i möjligaste mån sluten inom sig själY. 
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För mottagning av televisionssignulerna behö
"er man en radioapparat, som relativt stör
ningsfritt tar in Berlin- och London-statio
n na med normal högtalarstyrka. Dessa 

fordringa r uppfylla i regel de moderna nätanslutna 
trerörsmuttagarna. Äro störningarna på platsen svå
ra, kan Du n lämpligen använda en antenn av stavtyp, 
vilken fö rses med skärmad nedledning. (Se Populär 
Radio nr 5, 1933.) 

En trerörsmottagare är dock i minsta laget, och 
för störr anläggningar med automatisk synkronise
ring och liknande finesser måste efter densamma 

Fig. :2. Di/, ensi onerino av nip /.;Q1cs].';;'van tör de tys/.;a. tel,/m i
sions8ändn.n[J'ar1J,0>. b mede/bredd och h höjd h08. bildfältet, 

t (, eln'i1tgcn, t" m 11l c(lcll 'adi,e tör hålsp ir alen. 

Av Ingenjör 

De bilder, som f. n. överföms på det normala våg· 
liingdsbandet, äro ganska primitiva, och någon ök· 
ning av bildpunktsantalet torde ej 7com;m<t till stånd 
inom den närmaste -fra.m.tiden. Därför äro alla (ona· 
törer, som bo tItanför ultt'ako'rtvågssändaTnns myoll, 
hänv'isnde till expcrilnent med, 30-linjersrastcr. I detta 

anslutas en specialförstärkare. Mottagaren behöver 
ej vara särskilt selektiv emedan televisionssändning
arna ju vanligtvis pågå nattetid, då de ej störas 
av rundradion. Med hänsyn till bildkvaliteten är det 
tvärtom fördel aktigt att använda en mindre selektiv 
mottagare, helst en som distortionsfritt genomsläp
per frekvensbandet 50-8.000 Hertz (p/s). Om mot
tagar'en har återkoppling, bör denna vid bildmottao'

ning ställas på noll, så att resonanskurvan ej blir 
för spetsig. För att erhålla erforderlig förstärkning 
a\; signalerna får man i stället använda en kraftigare 
dimensionerad lågfrekvensförstärkare. 

Bäst är givetvis en bandfiltersuper eller en »rak» 
mottagare med bandfilter1 Filtret skall vara Sil kon• 

struerat, att resonanskurvan får den ideala formen 
med branta sidoväggar och en bred platå upptilL 
En högfrekvensförstärkare, som skär bort sidbanden 

l Möjligheten att använda pn hlOttagare utan bandfilter men 
med tonkOI'rektioll förefillnes givetvis. - Red :s anm. 

F ig_ 1. Princips_chc-ma till. specialbyggd motta-gQ1'c för /c1c Vi 
'I (lIlOdk/'etsarna bli eVGat'ucHt erforderliga. H kon/.rol/hög 

01 0,5 mIa.. C" 100 em.. Co O, le ii TIltd. CI 
C. = 500 cm.. C4 = 100 c-m. C6 = le mfd. Cd 
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Andersen. 
lerrör. Dessa rör ha visat sig synnerligen lämpliga, 

nnll/imel' påbörjas beskrivni.ngen aD ett televisions
aggregM) konstruerat för 30 bildlinjer och 12),5 bilder 
]le/' sekund, Vi vörja med nipko'u;~ki,van med Hl/
hörande elektl'omotol' och fo1'tsätt(t i nästa num:rn el' 
mell någm utgånfjskolJplinYflr för ljusreläet sallnt en 

(wtomatisk synkroniseringsanot'dning, 

och sålunda dämpar de höga moduleringsfrekven
serna, gör bilden otydlig. 

För god bildkvalitet bör man använda en mot
ståndskopplad lågfrekvensförstärkare. Fig. 1 visar 
inom den ·treckade linjen principschemat för en 
specialbyggd sådan, Såsom framgår av schemat, är 
Hlgfrekvensförstärkaren i detta fall kombinerad med 
ett drosselkopplat skiirmgaller-högfrekvenssteg och 
en detektor, den senare kopplad till förstärkaren över 
en blockkondensator C5 på 0,25 mfd. 04:S kapacitet 
bör- ej överstiga 100 cm, emedan de höga frekvenserna 
därigenom starkt försvagas. Detektorn är omkopp
lingsbar, så att man kan arbeta med anod- eller 
gallerlikriktning och genom ett enkelt handgrepp 
ö,'ergå fdlll negativa till positiva bilder. Härvid 
kOl'tslutes gallerkondensatorn, samtidigt som avstäm
ningsspolens ändpunkt kopplas över från den posi
tiva till den negativa glödströmsledningen. 

I låghekvensförstärkaren finn'as tvenne skärmgal

'signa/er. Kan även 1ktföraslU!,tan,s11Iten. Avkoppli.Jlf}sf'ilter 
e, A. glimlampa, F t oniskt hj·u.l, 

, mfd. C9 = 10.000 cm. 0,2 mega/lIln. 
,1 mfd. IJ[1 = 0, .?5 megohm. 50.000 ohm. 

emedan de ge en betydligt större förstärkning än de 
vanliga motståndsrören, ~allltidigt som den goda kva
liteten hibehälles oförändrad. I förstärkarens ingång 
ligger ett motstånd Ma på 50.000 ohm, vilket ute,\:itiin
ger de högfrek,'enta sviingllingarna från förstäl'kar
rörets galler. Gallermotstånden äro p[l 1megohm och 
:lllOdmotståndcn på 100.000 eller högst 200.000 ohm. 
Cxallcrkondensatorerna äro på 0,1 mfd. 

Sk~iI'mgalIerspänningen är ganska kritisk. Den bör 
dd en anodspiinning a v 200 volt uppgå till c :a 30 

F in . 3. Detalj1' itni nf} tUl n i pkoU/skh:ans d im ansionel'-ing, upp
till- fÖt: de t l/s /ca, nedtill för de engelska -1ttsåndwingal'na.. 
D en scnm'e bilel.en tän/ws vänd 14 VaI'V åt höger. så att 

bil(lfältet k01nllWl' på högkant. (.Imfr {if!. 1.) 

http:bilel.en
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Pi(/. 4- Ut/it r8(/l~h;rV(l. mC{~ shlda hdlspira
ler !öl' de ty.~ka. och en(/e.lslw utsä11.dn in (Ja r
na., ry ytt crradic, l'iitJ,ncrradi och j'm mc-

delradie /tJI' håI8pi,I"UICJ~_ 

London 

Bildens bredd 

Berlin 
h = 30Xlb = 40 X l 
b = 70XI» höjd h = 30XI 

b:h = 4::3 b:h = 7:3 

Delning 
Bildformnt 

t = b+2X I t = h+2 X l 

Om man för Rerlin-stationen ,'iiljel' 
hål med 1 mm sida, blir t = b + 2Xl 

40XI+2~1 = 42 mm, eftersom l 
1 mm. Medelradien r m blir då 

Tm= 30X42 = 200 mm (c:a). 
2x3,14 

B blir enligt tabellen ovan 40 och h 

30 mm. 
Det yttersta hålet. skall således pla

ceras på ett avstånd av 215 mm f[·fin 

skivans centrum, och till att börja med 
81[11' man mecl en pai-Jsare med slmrpa 
stfllspet8ar en cirkel med 215 mm radie. 
Denna cirkel delas i sex lika stora delar 
och varje del i ytterligare fem lika de
lar, så att man erhåller trettio del

yolt och kan, ~å>;om fig. 1 \'isar, uttagas över cn 
potentiometer. För undvikande av distortion anyiin
des ett Rl ntrör med 10 watts anodförlust. 

},- 'ipkows~;iv(/,n. 

För enUa experiment kan man använda en nipkow
ski,'u av svart plakatkal'tong_ Betydligt bättre resul
tat uppnfis emellertid med en 0,25-0,5 mm tjock 
skiva av hård,-a]sat alllmininmblecJi:. Skivan skall för
ses med 30 spil'a lformigt anordnade hftl. j)fedellw
stf\l1det till skivans medelpunkt (radien r ) ber~ikm 

nas enligt nedanstående formel, som här återgives 
för fulls t ändigl~etens skull. (Se fig. 2.) 

nXt 
Tm = 2xn' 

där Il =- antalet hål i skivan (för stationer med 
30-1injerswster är n = 30), t = delningen och n 
=, 3,14. 

I fig. ~' betecknar l de kvadratiska hålens sida. b 
är medelhl'edden och h höjden hos bildfältet, d. v. s. 
själva bildöppningen. Detta gäller för Berlin-statio
nen. Lon don-stationens bilder komma i stället på 
högkant (se fig. 4), varför bl'edden här blir h och 
höjden b, För övrigt gäller för de båda stationerna 
fiiljanc1e : 

ningRpunkter, gPllom vilka radier dragas. (Se fig. 
2 och 4.) I en av delningspunkterna markerar man 
sedan med ett spetsigt grammofonstift det yttersta 
hålets medelpunkt_ De övriga hålen skola göras i 

skärningspunkterna mellan den andra, tredje o. s. ". 
av de trettio uppdragna radierna och koncentriska 
cirklar med radierna resp. 214 mm, 213 mm 0_ s. L, 

s1\ att det innersta hålet kommer på en eirkelbage 
med 186 mm radie. (Se fig. 3 överst och fig. 4.) 

Sasom framgår ay fig. 2 är t något större än b. 
Detta beror på att n1l'je hål mi'lste lämna bilclfältet 
innan nästa hål visar sig. Genom denna avbliindning 
av bildfiiltet erhålles synkron'iscrin.lJsfrekvenscn, till 
vilken jag senare skall åt.erkomma. Det totala antalet 
bildpunktel' blir således 30X42 = 1.260, vilket mot
svarar en maximal hildh-ekvens a v f max, = 1.260 X 
12,5:2 = 7.875 Hertz. Härvid förutsättes att 12,5 
bilder överföras per sekund. För biJdsammam;ättnin
gen utnyttjas dock endast 30 X 40 = 1.200 punktel', 
motsyarande 7.500 Hel'tz. 

Berlin-skivan skall, om den betraktas framifrån, 
rotera åt Sanillla håll som visama på en klocka röra 
sig. Det översta hålet skall således komma fram upp
till t. "~o och det unde.rst a hålet lämna bildfältet ned
till t. h. På en cirkelbåge nte "id periferien blir av
sHindet mellan t,-å p1\. varandra följande hål större Hu 
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på en båge lliirnHU'e medelpunkte~, och därför få l' 
bilden den trapetsform, som iiskädliggöres av fig. 
2 och 3. 

Sedan samtl iga ld\! markera ts med ett kör'nar
miirk(~ bOIT 'i . de med en 1 mm:s spiralborr och be
;~rbeta8 ~lulligen med en urmakarefil, tills de f.l 

hadratisk form. Först sedan detta tu: bete Hr ntfört, 
borras centt'umhälet, vilket bör ha en diameter av 
() Il 7 mm. 

Man kan naturligtvis å"e11 am-ända en skinl me(l 
större hM. Väljes hajsidan = 2 mm, hlir hildformntet 
(W X80 mm, men härför (>Diordras ett större och dy
rare ljusreHi, och (Uirför är det bättre att välja det 
mill(lre formatet och förstora bilderna med en fin8 . 

Loud,onbilrle1"lw äro sammansatta av 30 '/;cr tika[a 

8h'hnmor eller bild linjer, och analysatorskivan skall 
vara så ]wIlstruerad, a t t det yttersta hålet kommer 
fram nedtill t. h. och det innersta h· le Jämlltu: hild
fiiltet upptill t. v. (Se tig. 3.) Hotationsriktningen 
Hl' således rakt motsatt den vid Berlin-skivan, Y1
(1m'e förhåJler !!lig bildens bredd till dess höjd liksQm 
::: 7, och om man "i:iljer hål med 1 mm:s !!lida blir 
t = 70 +2 = 72 ll1Jll och l'm = 30X72:2 X'n = 

34A Ulm, Det ger en ytterradie på :344+15 = 3i39 mm 
och en iIlllenudie på 330 mm. I~n så stor skiva är 
emellertid gUl1!i)ka bes"ärlig att hal1dsJG1 S med, och 
(Hirfiir Hm'ii ndas \'a nligt\'i s nipko<\\~skin)I' med 0,5 
HUll:8 h.l, varigenom t minskas till 35 +1 = 36 mm 
oell r till 30X36:2X n = 172 mm, Med denna mem 

delradie ('..hälles en ytterl'udie på 1 O Dlm och en 
innel'l'udie på 165 mm. (Se fig. 3 nedtilL) 

Det är nat urligtvis iiven möjligt att a nbringa bfida 
spiralerna på samma skiva. Sådana »lllliversalskivor» 
tilhprkas också aven fabrik i Tyskland. Mall måste 
(!fl "id övergången från Berlin- till London-stationen 
flytta lju srphiet och iindra skivans rotationsriktning, 
(Se konstrnktionsbeskrh'lllllP: i }lopulär Radio nr 10, 
l!):~O, ) 

})Pll färc1i gborrade skivan hör svärtas med matt 
lack, så att ej ljuset från rlimlampan reflekteras mot 
den hlanka aluminiumplåten och förorsakar distor
tion. För ati minska massan så myeket som möjligt 
äl' det dessl~tom lämpligt att ur skivan skära-ut i'~7 ['a 
pllpr fem segment. •Ju lättare skivan är, desto snab
hare kan nämligen hastigheten regleras och desto 
mindre risk förefil1nes för skadliga vihrationer. FHin
sens diamet r bör ej understiga 60 mm, oeh hl'tlet i 
deIlsHulluU må. te dimensioneras så att skivan sitter 
fullkomligt stadigt på motol'axeln. 

Den fiirdiga allalysatorskh-3n kontrolleras enklast 
på så sätt att d('n får rotera framför ('n matterad 
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J"ig. !; (Uller,,!) , ~",.if\m olurll (n), ,qom [ICIWm en ('llke l 0111
kupplill (1 a'tdrus till slw1Itnwlo1' (b), W r(:oleri11f/ fr llwIstålld·, 
Piy, G, ti; l'rI infl~~ klldd, bC8tående (UJ t vcnne hi;flf/'ekl;eJl,~
drol!slm' DI' och t venn e lWlId allsatol'er 0, anllrovt pa e1c1v!ro

mutor, IV r CfJ lcrillfl811l otståJH1, 

25-W3 ttslampa, nll'dd l>ildfältet betraktas g€'llom- en 
lins. Om skivan är felfri skall man hHrvid se en 
jämn, vit yta utan vare sig vita eller snl1'ta strimmor. 
De vita strimmorna orsakas av för stora hål, som man 
emellertid Jätt kan , göra miJldre Nenom att kli!!ltra 
fwarta pappel'srem or över kanter na. Remsorna be
fltl'ykas sedan med en tunn schellackliisning, så att 
de ej lossna \'j(l skivans rotation. Äro hålen däremot 
för små, så måste de bearbetas ytterligare nwd filen, 
emedan i annat fall svarta strimmor uppstå pil bilden. 

J/otom. 

Den motor, som skall driva nipko1wskivan, behö,'er 
inte vara särskilt kraftig, emedan den ju endast skall 
ö,'ervinna luftmot.' tåndet och lagerfriktionelI, Som 
regel räcker en moto,r på 1/50-1/ 20 HK. De flE'sta 
småmotorel' ha emellertid ett fÖl'hållanc1evis högt 
\<Intal - 2.000 fl 3,000 varv/ min. - och detta måste 
därför redllCeral> genom en ·lämpJ'ig utväxling. An
viinder man t. ex, en motor me(l 2,500 varv/min, o~h 
en remskiva med 20 mm diam., skall nipkow'8kivan 
förses med en trissa med 67 mm dium, Diametrarna, 
dIka Hro omvånt proportionella mot ,'ul'vtaleu, kun
no lätt beriikuas nr nedanstående formel: 

n 

nn dm 
nm dn' 

där Il = nipkowski\"ans vantal, vilket uppgfu' till 
750 varv/ min., r- ni. motorns ,'arvtal, som nmlighi!!l 
står angh'et fl skyltt:n eller Hitt kan bestämmas med 

Forts, it siu, :56 .. 
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A t catkinrören erbjuda stora fördelar 
framför de hittills använda »glasrören» 
är uppenbart. Ännu har man dock ej ut· 

Yttjat den möjlighet att framställa rör 
med bättre data än »glasrörens», som det nya kon
struktiomsättet erbjuder. Endast några få typer till
verkas för närvarande, och dessa ha exakt samma 
data som motsvarande typer bland de vanliga rören. 
Catkinröl' kunna således utan Yidare insättas i en 
mottagar i stället för motsvarande typer av »glas
rören». Satte man däremot in rör med avsevärt bättre 
data, skulle risk förefinnas för instabilitet hos mot
tagaren i fråga, eftersom denna endast är konstrue
rad för ntt utnyttja förstärkningsförmågan hos de 
nnvarande rören. 

Det praktiska utförandet hos trio
der, pentoder och skärmgalle.orör. 
Nya _typer med kraftigt förbätt~a
de data kunna emotses. 

Vignettbilden visar en mottagare, byggd föl' van
liga rör, men i vilken catkinrör insatts. Dessa taga 
mindre plats, varför utrymmet bättre kunde ha till 
varatagits, om mottagar~.n byggts för dessa rör, 

I fig . 1 visas till vänster ett skärmgallerrör i ge
nomskärning, i mitten en triod och till höger en 
pentod i genomskärning, alla tre rören av catkintyp. 
Skärmgallerröret är försett med en yttre metallcy
linder (3), ~jJken har samma uppgift som metallise
ringen på vanliga rör. Denna yttre cylinder är perfo
rerad, i avsikt att giva luften fritt tillträde till ano
den, !\ör åstadkommande aven effektiv kylning av 
anoden är även isolationsskivan (1) upptill försedd 
med h~'tl. Vid rören utan yttre metallhölje äro för
hållandena ännu gynnsammare. 

Som ovan nämnts ha catkinrören synnerligen små 
dimensioner. Triodröret är endast 94 mm högt fr< 11 

undersidan av sockeln räknat (se fig. 1) och anoden 
har en diameter av 12 mm. Sockeln har ungefär sam
ma diameter som 1I0s vanliga rör. 

Jo'ig. 2. Det yttre av ell catkinp cntod.. Ajwdcy
linden! ii,· uvcrdragen med ett isolemnde lack 
!ijr att s7.J!dda vid lIeruring, eftersom anoden 
har hög spänning til/. jord. På rörsockeln ses 

87dirlll.llalll",konln"klen. 

1 i solations~kiya, 


2· anodrörels överuel. 

~ yt tre Ill ctollhölje, 

4 lI /lo<lcylinu~r, 


[) g lill1JUcrisolntor. 
O t og mellan kOppar Udl glas. 

7 gl!mmcri~olator. 

8 gu mmiriD~. 

9 I,atou. 


10 inre illctnllkapsel. 

11 Isolerau s t1l lklämma. 

12 rörsockp.1. 

1:J g lasrön·t s a\·~lutn ing. 

14 lacki so l0rllcl ano(\cylinuer. 

15 llnoncylinrJarus neurc del. 

16 8 nod c~· JintlN. 

17 pentollgaller.

18 styr.!l:a ller, 

19 fog -mellan l.oppa1' och gJas. 

20 sI Urmgaller; 

21 gummirlug. 

22 sto llllnc f1.ir pentod;:;'allcr.

23 katoll. . 

24 isolerull stt\lkllimma. 

25 m etallkapsel. 

26 s kiirmgallerkontnkt. 
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S~v~.r(U;t 


Ffg. 1. SchemaNsk bild aven s'Uperhete-rodyn
motta,ga,re. Dl l:a detektor ('modulator), H 
oscillator, MF mellanf,-ekven8förstä"/all'e, D2 
2:a äetektor, L lågtrekveltsJ'ijrstä/'kare, HT 

högtalare, 

Fig . 2. Sltperhet erocl'/Jl!. med ett högf'rckvens
steg (HP) tö/' signa,ltrek'vellsen Nre l:a detek
t01·n. B eteckll'illganw ä'ro tör ö",-rigt samlllw 

80m i tig. 1. 

D 
en moderna superheterodynen är befriad 
från praktiskt taget alla svagheter, som 
kännetecknade den äldre supe rn. Det är 
därför naturligt att intresset för detta 

slag av mottagare för närvarande är mycket stort, så 
mycket mer som supern i fråga om selektivitet har 
ett visst för!<prång framför den raka mottagaren, be· 
tingat av frt'kvcnsomvandlingen. 

I fig. 1 visas schematiskt ptt vad sittt en super
];eterodynmottagare är uppbyggd. Den är här upp
delad i vissa bestiimda enheter, var och en med sin 
speciella funktion. Från antennkretsen (antenn
spole-jord) inkomma de hög1rekventa svängningar
na pä »första detektorn» eller modulatorn Dl, precis 
som vid en vanlig detektormottagare. Detektorn Dl 
matas dessutom med högfrekventa svängningar från 
en miniatyrsändare eller oscillator H, och dessa 
s\Oiingningar blandas sålunda med de från antenn· 
kretsen inkommande, d. v. s. de som hälTöra från 
den mottagna rundradiostationen. Resultatet blir en 
frek\'ensomvandling, i det de senare s\'ängningarna, 
signulsvänguingarna, få en ny och lägre frekvens än 
den Ul'sprungliga signalfrek\·ensen. Denna nya fre

. 

Varför superheterodynen är 
selektivare än den DrakaD 
IDottagaren. 

kvens benämnes mellanfrekvens. De nya svängning
arna äro modulerade med tal och musik på samma 
sätt som de ursprungliga; de äro fortfarande hög
frekventa svängningar ehuru med lägre frekvens än 
de ursprungliga signalsvängningarna. De kunna så
ledes förstärkas medelst en högfrekvensförstärkare. 
byggd för denna lägre frekvens, och en dylik utgör 
mellanfrekvensförstärkaren MF i fig. 1. Denna är 
från början avstämd för en bestämd mellanfrekvens, 
t. ex. 110 kc /s . 

Nu förhåller det sig så, att den i frekvensomvand
laren alstrade nya frekvensen - mellanfrekvensen -
alltid är lika med skillnaden mellan frekvensen hos 
<W inkommande svängningarna och frekvensen hos 
de av oscillatorn alstrade svängningarna, med andra 
ord lika med skillnaden mellan signalfrekvensen och 
oscillatorfrekvensen. Härav följer att oscillatorn an
tid mftste avstämmas till en frekvens, liggande t. ex. 
110 kcl s vid sidan om den mottagna stationens fre
kvens. Huruvida oscillatorfrekvensen härvid ligger 
över eller under signalfrekvensen har principiellt sett 
ingen betydelse, blott skillna.den mellan de båda fre· 
kvenserna är lika med mellanfrekvensen. 

Vilja vi t. ex. avlyssna en station, vars frekvens är 
1.000 kels (våglängd = 300 m), skall oscillatorll 
u\'stämmas till autingen 890 kcl s eller 1.110 kel s, 
om mellanfrel{vensen är 110 kc/ s. 

Om vi nu återgå till fig. 1, kunna vi betrakta mel
la nfrekvensförstärkaren MF som en vanlig högfl'e· 
kvensförstärkare, inställd för mottagning aven sta
tion med frekvensen 110 kels. Efter förstärkningen 
i }IF likriktas signalerna av detektorn D 2, en helt 
vanlig detektor, som i supern benämnes »andra de-
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Dålig selektbitet genom dämpning a'V stämkretsarna. Högfrek'Venspento

den som ersättare för skärmgallerröret. 

raden av selektivitet hos en rundradiomot
tagare bestämmes huvudsakligen av anta
let an,tämda kretsar samt av dessa het
l".Wi godhet. IHirvid är att m~ll'ka, att 

kretsarnas godhet måste bedömas under det desamma 
ä T O undel' arbete i mottagaren och ej enbart efter de 
spola r o(' h kondensatol'r r, av vilka de ä ro samman
satta . Det finns nämligeu flera faktorer, som ha en 
Wrsämra ilde imrerkan p{l kretsarna, och om d(~ :;;Ra 

fnktorer ej tagas med i räkningen, kan pesulta tet bli 
ett helt annat än det man tänkt sig. 

Fig. 1 a "isar ett högfrekvenssteg med vanlig a v
stHmd a rtodkrets. el är s.tämkondensatoI'll och e~ 

a vkoppLirgskondensatorn för högfrekvens, diken se
nare inoll) pal'(,l1tc~ sagt bör vara av s. k. indukt ions· 
fl 'i typ. E n triod tir viRad i schemat, men ett skiil'm
gallerl'öl' kan tänktu; använt i stHllet. F l'fm rörets 
anod ska l koppling>;kondemm torD anslutas till n:ist
följande ['örs galler. 

Fig. 1 är en s. k. ekvivalentkrets till kopplingen 
enligt fi g. 1 a. Stämkretsen utgöres av spolen samt 
kondensa torn el. ~JjotståIl(let R, Horn hill' tillkom
mit, reprl!SenteI'UI' ilU'c motståndet (viixelströmsmot
~tilndet mellan anod och glödtråd) hos röret, och 
(l ('tta ligger, i serie med konrlensutol'n C2, shuntat 
ö"er stHnlkretsen. Kondensatorn C~ erbjuder ett myc
ket ringa motstå nd mot den högfrekventa växelström
men, varför vi kunna hortsl~ fl'å n dem;amma och en
dast räkl a med ttlotsti'llldet :k, som är rela tivt stort, 

Ett m,ltstånd shuutat ö,-er en svängningskl'ets 
åf<tadkommer alltid (-'n \'i~~ diimpning a v kn~t !'(,ll, 

varigenom denna för sämras och blir mindre selektiv. 
Ett litet motstånd dämpar mera än ett stort mot
stånd ; dämpningen blir minst, d· motståndet göreg 
oändligt l'tort, vilket iiI' detsamma som att intet mot
gt:"tnd längre finnes shuntat över kretsen. Är mot
ståndet a v storleksordningen 1 megohm (1.000.000 
Ohm), kan man vanligen bortse från dess dämpande 
inverkan, men är det av storleksordningen 0,1 meg
ohm (100.000 ohm), blir dämpningen rätt avse"ärd, 

Härav kunna vi gena st draga den slutsatsen, att 
ett rör med ett inre motstånd av 0,1 megohm kraftigt 
dämpar den i anodkl'('1;sen inkopplade stiimkretsen 
(se fig. 1 a), under det ett rör med ett inre motstånd 
a,· 1 megohm praktiHkt ta~et ej alls dämpar shilll
hetsen, De hittills för hiigfrekvellsförstärkning HIl
,-Hnda skiirmgaller-riiren ha ett inre motstånd a\' någ
l'n hundra tusen ohm och utöva såled es en ofta rätt 
väsentlig dUmpning av gtiimkretsen, nnder det de 
moderua högfrekn'Il15IJl'ntoderna, som ha ptt illl'e 
motstå nd aven plIe t· anllan nlPgohm prakti 'kt taget 
('j utöva någon dämpning av stiimkretsen. Högfre
kvenspentoden möjliggör därför stöl'1'e selektivitet Hn 
skiirmgallerr-öl'et med samma stlimkretsar oeh med 
kopplingen enligt fig. 1 a, d. · v. s. vanlig a vstämd 
anodkrets. 

I fig. 2 visas hur man vid denna koppling kan 
minska dämpningen a,' stiilllkretscn genom att an
sluta anoden till ett uttag på spolen i ställt"t för 
~om vanligt till dennas ii~lde. Riirvid förvanc1las spo
1(~ 1I till en s. k. autotransfor mator, i det den del av 
Rpolen gom iiI' inkopplad mellan anod och plus allod-

Fig. 1. J] !;J/' '.- cr:n8.,II'!j I/I ed IIl; !iWIII Cl all olIkrels (o) . (/'/111 Fif/. ~ . EO]JjJTi ng ni ·d, a.1I /o/rauNfOrlll/llor f öl' er1ull/ande av 
rT.:-vivale-Il UTc / . ( b) . Ot fl vs tänm ill!l., Iw1tdenflfl tor, C2 avk01J p st ö/'rc 8cl ek ti'd tct. Spold · ICH 1nc l/on /lnod och pillS ollod

li1Ig8kullt/c lI .,ato/,. R iurt) rijnno tst åud. spännil/g lllgö,· 1H' i 111 ii r, hela '~JJolcn sekundiir. 
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spänning utgör primär och hela spolen sekundär. 
l'timäl'en kan utgöra hälften till en tredjedel av se
kundären, och' gynnsammaste varvtal hÖI' utprovas. 
l vanliga fall sjunker förstärkningen, då primären 
göres mindre, men i gengäld blir selektiviteten större. 
Det gäller utt finna en lämplig kOmpl"Omiss mellan 
fÖI'stiirkning (känslighet hos mottagaren) och selek
tivitet. Anordningen är W.mplig vid skiirmgallerrör 
med ringa inre motstånd. 

Fig. J. J)/'o.~se1kolJJJl(/t högtre1 .. ('n.~8t cg. .IlP}) ä.r Itögfrclvvellls
(//'o88C/n och Ck l.:oJlJllil1gsko'/l(lens(/,turn Ull nö,s tll. rö/'. LO är 
8WlIlkret8cH, motM;o/'andl! dlm UI/8tälllcln I/llo11krcts.cn i ti(/, 1 (l, 

Fig. 3 visar en mycket vanlig hög-frekvelll',lwppling, 
ofta kallarl rlrossclkoppling. Anodstriimmen tillföres 
genom en högfrekvensdl'of;seL och stämkretscn är »sid
~; täl1d» medelst kondensat.orll Ck' Denna koppling 
HI' .i fråga om fÖI'stäl'kning och selektivitet praktiskt 
taget likvärdig med den avstämda anodkretsen (fig. 
l a), undCJ.' förut oättning att <1rosseln HlFD är först
Idassig, Genom att ansluta anoden (genom kondpn
~:nto1'l1 Ck) till ett uttag på spolen kan man nppnå 
i<illllma Ciirdelar som med kopplingen -enligt fig. 2. 
l'rimären utgöres då av den del av spolcn, som ue
fiuneJ' sig mellan uttaget och jord, 
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~letoden att göra u ttag på spolal'lla tilliimpas ofta. 
Vid enrattsavstämda mottagare är Ilet härvid nöd
vi.indigt att göra uttag bårle pii långvågs- och kort
\'ågsspolarna, och upptransformeringen må.ste va ra 
denRamma på bAda våglängdsområdena, Denna sak 
iiI' tidigare behandlad i en specialartikel. (Se Populiir 
Radio nr 2, 1933.) 

En sak som beträffande selektiviteten kan förryckn 
{'CRultatet är den s. k. kor!,;moduleringen, vilken uPP' 
kommer i högfrekvensröret, då detta överbelastas <1\' 

fiir kraftiga signaler. Detta iiskådliggÖl'CS av fig, 4. 
Vid svaga signaler e (fig. 4 a) utnyttjat-; cndast den 
raka delen av rörkaraktcristiken, men vid starkare 
f'lignaler kommer röret att arbeta ävcn pä den nedre 
krökta delen av kurvan, och därvid uppkommer kol's
modulering, d. v. s. en kraftig lokalsändarc slår ige
nom vid utlandsmottagning, oberoendt> <1\' hur många 
stämkretsar som följa efter högfrekvensröret. Bote
mcdlet är att anbringa cn vo,lymkonh'oll fÖl'e hiig
fI-f'kvensl'öret oeh g-iira. ingiillgf'lhetsen sii selekth' som 
möjligt, men det bästa är att använda ett val'iabcl
myrÖl!, varvid korsrnoduleringen undgås, Fig, 4 b 
visar hurusom detta rör saknar den skarpa nedre 
höken hos det vanliga skärmgallerröl'et. l själva 
verket blir kurvan allt rakare, ju längl'e flt negativa 
sillan man kommer, räknat från den egentliga krök(~n 
vid spänningen e i fig. 4 b. I figmen är k1ll'\-an s1\
ledes avkortad. 

1-'ig. 4. "ll/od .~I/'öm8-gallC/'8päl1l/iJliJ~k'Ul ·!;OI' tör (;u1I/iu t sl.:ii/'I/I
!/I/I/e/'rör (a) och '!;ILl'iabdlll/JrÖI' (b) . /J(!/! .~l' I!Om h"/lI'!;1I1l 8al.;
nar den nedre 8kal'po k,.ijJ.,:cn hos fl kiil'mgaUcl'l'ii/'c l,. k/l/'1;II. 

S'LPERNS VERKNINGSSÄTT. 
Forts_ fra n sid.• 245 , 

tfktorll». Diil'efter förstärkas de kvarstående lågfre
knuta signalerna p~ vanligt sätt i liigfrekvensför
f;tiil'1uu'ell L oeh matas slutligen in i högtalaren HT, 

fig. 2 visas hur ett vanligt högfl'ekyenssteg, ay
l';tämt till en mottagna stationens frekvens, kan 
anbringas fiil'e modulatol'll Dl. Härigenom lIppnös 
\'is~a f(irdela r. 

Förklaringen till att supern blir selektivare än en 
\'a nlig ;o)rak» mottagare liggel' däri, att stationerna, 
vilka inbörde' ha ett bestämt fr'ekvensavstånd, t. ex. 
!) kel s, proceutuellt sett komma längre ifl-än \'ar
andra v.id en frekvens HV 110 ke/ s (mellanfrekvensen) 
än \'id t. ex. 1.000 kc/s (signalfrckyellsen). En när
liggande, störande sta tion föl'flyttas sålunda c:a 10 
gångcr 'liingre bort från den mottagna stationen tat'k 
vare frckven80mvl.ind Ii ngell. 

l 
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Bl'c e ln och !:rycl<k:n..o.p
pen, dA II" mmofonloc
ket lir st1in. t. 

Ett billigt ra.diour. 

Ett radiour, som automatiskt sluler 
strömmen till mottagaren vid ett i för
väg inställt klock"lag, l<an mtin till· 

Belysning j grammofonen. 

Bnr mall kan anordna en belysning 
av grammofonbordet, som tändes så 
snart grammofonens lock fälles upp, 
vi. as av \ dstående båda figurer. l\1e
tallhygelll fastskruvas på lockets bak
re kant oeh trYCkknappen på själva 
grammofonlådan. DA. locket fälles upp, 
pr 'ssar bygeln in trYCkknappen, och 
ljuset tiindes. Så snart locket fälles 
HUj, släck 's ljuset. En ficklampsgl,icl
lampa ocll ett ficklampsbatteri kan 
:UH'ändas ; sedan vet var och en bäst 
sjlil\' hur Ilet hela skall anordnas. 

D,\ gTammOrO o louJcet 

llpp nu-" f tIr R k.J vb)' te. 

trynker byueln In 

knllppen, v/lrvld IJu

oet t..nd.... 


Vad är det för fel på detta schema? 

Ovanstående kopplingsschema visar 
ett högfrekvenssteg med ,ariahelmy· 
1',)1', fö~jt aven gallerlikriktande de· 
tel;:lor. Läs nu ej vidare förrän Ni om· 
RorgsfulIt granskat detta schema och 
Iloterat vilka fel Ni kan upptäcka i 
detsamma! 

Här följer nu en redogörelse föl' fe
len i schemat. Om vi bör"ja med an· 
tennen, är denna ansluten (via den 
rcglerb:1ra kondensatorn) till ett ut
t~tg pil aVi;tiimningsspolen, som anta· 
ges vara den för det lägre \·åglängds· 
områd.et. Detta spelar ingen roll, i fall 
de båda a vstfunllingskondensatorerna 
äro skilda ftt, men är det en 2-gang
kondensator, gär det ej p1'l detta sätt. 
Antennen måste då anslutas till den 
kortvägiga spolens övre ände, ty eljest 

,erka på det enkla stitt som visas a\' 
figuren här ovan. En väckarklocka 
fästes )Iii ltimpligt sätt vid en trliski\"l1. 
Vid motsatta kanten av denna an
bring'us ett par kOlltaktskruvar i en 
list av isolerande material. (I figu
ren Uro visade tre dylil;:a kontakter, 
betecknade I, II och III, men endast 
två stycken erfordras i vanliga fall.) 
Vie! kOlltaktskruvarna äro fästa korta 
bitar av fosforbrollst1'åd eller hånl 
koppurwire, villm i andra änden UIJJI
llUras a v en kort ribba a,· isolerande 
material. Vid den senare tir pa mitten 
fUst en kort spiralfjiider, som i andra 
linden uppbär en papperskltinlll1a el. 
dyl. 

Kliimrnan fiistes pA. nYCkeln till ring · 
verket, sedan detta dragits upp oell 
klockan instlHlts för ringning p1'l lId 
önska de klockslaget. De tvA. (i figu
ren tre) kOlltalrttrådarna skola d:l 
vara sptinda och fria från varandra. 
Då klockan sedan ringer, går nyckeln 
runt och trihlarna snos om \'arandra 
och sluta hän'id strömmen. 

stämmer ej trimningen av stämkret
sarna på bå.da våglängdsområdena. 
(Se popul.är Radio nr 2, 1933, sid. ,n.) 

l\'ästa fel är att varken katodenellel' 
skärmgal.lret hos variabelmyröret [iro 
jordade (ur högfrekvenssynpunkt) . 
Båda dessa elektroder måste medelst 
induktionsfria kondensatorer prl 0,1-1 
mfd förbindas med »jord», vanligen 
representerad av ' mottagarens chassi. 
Att ansInta en kondensator p[t det sätt 
Rom är gjort i schemat tjänar intet. 
tilL För övrigt bör ett mindre, f'lst 
motstånd vara inkopplat närmast ka
toden, vilket gör att även då yolym
kontrollen still' på maximum, har styr
gallret en negativ spänning a vett par 
volt . Volymkontrollen kan dock i sUO
let vara försedd med ett stopp niira 
maximiläget. 

http:popul.�r
http:omr�d.et
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En kolkorns
pick-up 

för den händige amatören. Tillverkas 

aven vanlig grammofon ljuddosa. 

D
en i januari 1933 beskrivna grammofon
pi ck-up'en har varit föremål för ett myc
ket stort intresse från läsekretsens sida. 
Ett flertal amatörer, som tillverkat den

samma, ha u ttryckt sin stora tillfredsställelse med 
det uppnådda resultatet. Glädjande är att notera, 
att vederbörande tagit fasta på vad som i beskriv
ningen sades om ankarets dämpning_ Sålunda har 
man kunnat eliminera störande resonanser genom 
att dämpa ankaret hårdare. Ju mer insatt amatö
ren blir i dylika finesser, desto längre kan han kom
ma med sina egenhändigt tillverkade grejor och för 
all del även med köpta dylika. Den största tjusnin
gen ligger i att kunna utprova och trimma appara
terna samt att verkligen vara i, stånd att konstatera 
en uppnådd förbättring. 

Vi lämna här nedan en kortfattad beskrivning 
över en kolkorns-pick-up, även kallad mikrofon-pick
up, vilken är synnerligen lätt att tillverka. En dylik, 
kommersiellt tillverkad pick-up har tidigare varit 
beskriven' i Populär Radio (januari 1932). Den här 
nedan beskrivna pick-up'en är dock aven högst för
enklad konstruktion, och man får ej ställa för stora 
fordringar på densamma. Står valet mellan den förut 
beskrivna, elektromagnetiska pick-up'en och denna 
kol korns-pi ck-up, är den förstnämnda otvivelaktigt 
att föredraga. 

l~rincipen för denna kolkorns-pick-up framgår av 
fig. 1. Till vänster ses pick-up'en i genomskärning. 

Flg. 1. Genorl/8kärning av kolkorns-piek-up sa,m·t kopplings
sehem.a tör densamma. a dosa av iSOlerande material, b 
kolelek troder, c kolp1tlver, d glim9rw rmem bran, e hä.vsfång, 

t lage-r, g gra1ll1/wjomw"1 . 

a är en dosa av isolerande material, i botten för
sedd med ett par kolelektroder b. Glimmermembra
nen d står i förbindelse med nålhållaren genom häv
stången e, precis som vid en vanlig grammofonljud
dosa. Hela det rörliga systemet är lagrat i f. Rum
met mellan dosans botten och glimmermembranen 
är fyllt med kolpulver, och konstruktionen är i stort 
sett densamma som vid den kända reiszmikrofonen. 
1'ill höger i fig. 1 visas kopplingen. En transforma
tor är nödvändig, och till dennas primär anslutes 
mikrofon-pick-up'en i serie med ett batteri på om
kring 4 volt. Till transformatorn~ sekundär kan möj
ligen en högtalare anslutas direkt, men ljudet blir 
dä svagt. Lämpligen användes en vanlig grammo
fonförstärkare, varvid pick-up'en anslutes till den
na via en mikrofontransformator av förut beskrivet 
slag (juni 1933). Ljudstyrkan regleras härvid me· 
deIst en potentiometer på omkring 100,000 ohm, 
shuntad över sekundären på transformatorn i stäl
let för det fasta motståndet. 

Den praktiska konstruktionen av kolkorns-pick
-np'en framgår tydligare av fig. 2. En grammofon
ljuddosa sönderplockas, och en isolerande skiva (a) 
inlägges för att täcka metallbottnen i dosan. Kon
taktskruvarna till kolelektroderna (elementkol ) mås
te föras isolerade genom bakväggen. Glimrnerrnem· 
brå nen d inlägges på vanligt sätt mellan gummi
ringar (k). Rummet innanför skall vara fyllt med 
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Flg. 2. KOll,s'frukfionsr'itning tm kolk01'ns-pickrup'en, f. v. 
.~edd frdn sidan i genolnskä.nving, t. h. sedd fra~witrdn. h 
{jrMrmwf onljwldosa·, a isolai'ioll, b kolelektroder, d gli'fll,mer

membran, k gmn'fwiringar. 
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Störningsfri kortvågsantenn 

Nedledningen okänslig för 

störningar. Antennen omkopp-

D
e. av våra läsare, som syssla med 

. 	 kortvågsmottagnil1g, få hä~ ett bra 
uppslag till en antenn av speciell 
typ, 	 avsedd för våglängder 

lingsbar för mottagning på 

vanliga rundradiovåglängder. 

ningarna så svagt som möjligt. Härigenom upp· 
nås en mera störningsfri mottagning. Nedled
ningens längd är av underordnad betydelse, un

mellan der det att de två horisontella antenntrådarna 
c:a 	15-50 meter. 4ntennens horison skola ha en bestämd längd för ett visst 
tella del utgöres av tva lika långa trå våglängdsområde. En längd av c:a 6 
dar, förenade medelst en isolator och meter per tråd är lagom för det kort
utspända mellan ett par master eller vågiga rundradioområdet. 
andra lämpliga föremål (se vignett En dylik antenn blir emellertid dålig 
bilden). De bilda sålunda en enda lång på de vanliga våglängderna, och därför 
antenn med ett avbrott precis på mit omkopplas den till en T·antenn vid 
ten, 	där isolatorn är insatt. Från var 
cch en av antenntrådarna går en nedledning, 
och dessa Låda nedledningar äro förda tätt till
sammans och tvinnade om varandra_ Enklast 
iir att använda en vanlig gummiisolerad dubbel
h'dare, men i vignettbilden visas en annan ut
föringsform. De två nedledningarna utgöras här av 
blanka trådar, vilka tack vare 'speciella isolatorer 
kunna korsas på var 4:e decimeter, vilket tydligt 
framgår av detalj bilden nedtill på denna sida. I vig
nettbilden äro blott tvenne dylika isolatorer utri 
tade, under det att i verkligheten rätt många isola
torer erfordras. 

De två nedledningarna äro anslutna till var sin 
ände av primär'spolen i mottagaren, den spole, som 
eljest anslutes mellan antenn och jord. (Voi bortse 
tills vidare från (le båda \Tidkondensatorerna i vig
nettbilden.) Även sekundärspolen är utritad, och vid 
U skall sålunda avstämningskondensatorn vara in
kopplad. Ingen ände av primären får. vara jordad. 

Antennen vel'kar nu på följande sätt_ På grund 
a\' nedleduingens konstruktion uppfångar denna 
praktiskt taget inga störningar och ej heller något 
U\' signalerna från den mottagna stationen. Den en
da effektiva delen av antennen iiI' den horisontella. 
Denna skall anbringas högt och fritt, så att den . 
tal' upp signalerna så starkt som möjligt men stör

mottagning mellan 200-2.000 meter. 
Detta sker genom att de båda nedledllingarnas nedre 
Hndar förenas och anslutas till mottagarens antenn· 
kontakt under det mottagal'ens jordkontakt·anslutes 
till jord. Antennen verkar n'u som en vanlig rund· 
radioantenn med nedledning från mitten (T-antenn), 
varför ingen störningsreducering erhålles. 

Den, som har intresse av att prova denna antenn
typ, är välkommen med rapporter angående resul· 
tatet. Angående upphängningen av antennen böl' 
denna göras medelst hamplillor, ej metallwire. 

Isolator tör korsning av nedledningst/'o'da,I' /lIi. Kan tillve/'· 

kas av ett styeke bakelit med d~J/len.'lionerlla 75X55X5 nwn. 
E1I dylik isolato/' erfordras tö/' var 4:e deai.mete/' av nedled· 

ningen. 



POPULÄR RADIO252 

Fr4ga O"" ona Ni ej ar nktlgt "aker. 

Ett korre,.t "var kan ~ara ~rt mi hel apparat. 


S IDRVIC IDAVDELNINGEN. 

Kvällsm4,ttagningarna för inlämning av apparater för jus
tering äro tills vidare inställda. Apparaterna inlämnas i 
stlUlet på tidskriftens expedition, Sveavägen ~, 2 tr., alla 
dagar under kontorstid kl. 9-5, lördagar kl. 9-3. Kopp
lingsschema bör helst bifogas. Ett skriftligt meddelande med 
utförliga uppgifter om vad som önskas utfört måste med
följa apparaten. 

FRÅN LÄSEKRETSEN 

H ögtrckvenstilter tör nätmottagare. 

För övrIgt kan jag tala om, att jag gjort det i Populär 
Radio nr 12, 1932 beskrivna bögfrekvensfiltret. Resultatet 
blev glänsande. Jag kan nu avlyssna lokals tationen (HörbY 
eller Mal ö) utan minsta störning från närliggande statio
ner, och ['5r övrigt är mottagaren 50 % mera störningsfri 
än förut. Däremot är d2n icke nämnvärt effektivare än förr, 
men kan kanske detta bero på att r ören äro slitna. 

Vi ha f ö r närvarande icke likriktare utan kör med Diesel
och motorgeneratorer, och när vi få likriktare, anskaffar 
jag ett s. :i. glättningsfilter. 

B . Bengtsson, 
Elektricitetsverkets Bostadshus 

Ys tad 

DetcktoT1v.ottagare tör 28-2.000 m eter. 
Med a nledning av att nya detektormottagare nu komma 

i marknaden, vilka täcka bela våglängdsområdet mellan 
15-2.000 meter, måste nedanstående beskrivning anses vara 
synnerligen aktuell. 

»En i övrigt god mottaga re med ordelitligt fungerande 
återkoppling kan till ringa kostnad göras till en verklig 

. 
långdistan:;mottagare på kortvåg. De förändringar, som 
måste vid;agas, gälla först spolen; har man förut en god 
spole för 200-2.000 meter, kan å denna göras två extra 
uttag på lindningen för det lägre våglängdsområdet, vilken 
måste va r. l lindad i ett enda lager. Vid en spole med liten 
diameter göras uttag efter 8 resp. 15 varv. På samma sUtt 
förfares II1ed ft terkopplingslindningen, och varvtalen kunna 

DE FöRSTA NYA MOTTAGARNA FöR SÄSONGEN. 

Loewe Radio A.-B., Stockholm, kommer med ett flertal 
intressanta nyheter i mottagarvlig denna säsong. Samtliga 
nya mottagare omfatta även det kortvågiga rundradioom
rådet och~äro sålunda »allvågsmottagare». De flesta typerna 
kunna erhållas utan inbyggd högtalare, om så önskas. 

»Vineta» är en 4-rör8 superbeterodyn med 5 stämkretsar 

här vara desamma. (F. ö. hänvi sas till nedanstående spol
beskrivning.) 

Med undantag för att bögfrel,vensdrosseln måste var~ en 
dylik för 18--2.000 m eters våglängd och att en liten variabd 
kondensator måste Inkopplas I antennen för att detel,torn 
skall svänga över bela kortvågsområdet, behöva inga änrl
ringar göras på rundradiomottagaren. En potentiometer pli 
200 il 500 ohm över glödtråden för reglering av detektorns 
gallerspiinning gör dock stor nytta. Vidare är avstärnningeII 
på kortvåg med en vanlig kondensator på 450 - 500 cm 
ganska svår, varför det är lämpligt att inmontera en mindre 
vridkondensator pil omkring 100 cm för kortvågen.

Är rundradiomottagaren försedd med cylinderspole och i 
denna vridbar äterkopplings.spole måste hela detta spolsy
stem bytas ut, ocb enklast blir då att insätta en Tjernelds 
'Rotorspole'. Denna bar provats i en apparat med trans
formatorkopplat detektors teg med tonkorrektioIl (enl. be
skrivning i handboken 'Tonkorrektion') samt ett l:a låg
frekvensrör, transformatorkopplat till slutröret, och har myc
ket gott resultat uppnåtts, även på våglängdsområdet 200
2.000 meter. 

För -den som själv vill linda en spole följer här beskriv
ning på en dylik, som ganska lätt svänger ned till c:a 28 
meters våglängd. För att komma änd1\. längre ned måste 

man bygga själva mottagaren speciellt med tanke på kort
vågsmottagningen. 

Spolens konstruktion framgttr av fig. 1, dUr även hllvud
m å tten i mm äro angivna. Stommen utgöres av ett kanl
spolrör med sex kammar. Kontakte'rna på spolen kunna 
flstadlwmmas a v koppartr1\.dsbi tar, som sticka genom bål 

k a mm a rna och hopvridas. (Se ritningen .) 
(Fort s. I nästa nr.) 
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ocb enrattsavstämnillg. Användningen av fadingbexod ocb 
blnoddetektor bar möjliggjort automatisk volymkontroll. 
Skalan är graderad i våglängder samt försedd med sta
tionsnamn. 

:.Wisby» är en 3-rörs 2-kretsmottagare. Stämkretsarnu 
äro av lågförlusttyp. Mottagaren avstämmes med en enda 
ratt. En vari abel antennkoppling tjänar som VOlymkontroll. 

,Gotland» iir en liten 1-kretsmottagare. Denna bar be
lyst, med stationsnamn ocb vilgHingdsgradering försedd skala. 
Återkopplingen bar fininställning. Likströmsmodellen av 
denna apparat kan genom insiittnillg av ett likriktarrör för
vandlas till en växelströmsmottagare. 

, Wiking» är en kortvågstillsats för växelströmsmottagare 
och omfattar v1'lglängdSQmrådet 13-200 meter. 

Slutligen förbereder firman på att televisionsmottagare 
med katodstr1l.lrör Inom en ej allt för avlägsen framtid kun
na väntas i marknaden. Ett katodstrålrör med typbeteck
ningen KSE 18 finnes redan tillgängligt. Detta uppvisar 
en del nya konstruktionsförbiittringar, och är avsett att 
anviindas för en bel del mätningar inom radiotekniken för
utom för televisionsändamål. 

Aga-Baltic Rad'io ATctiebolay, Stockholm, kommer i år 
med en bel del nybetel·. Den RWrsta mottagaren blir en 
superheterodyn, som dock ej har mer än 4 rör. Typbeteck
ningen är AH /DH 710, där AH betyder växelström, DH lik
ström, fÖI'sta siffran antalet srumkretsar och andra siffran 
antalet rör. (Apparaten tillverkas sålunda dels för växel
ström, rlels för liI,ström.) 

Denna super uppvisar flera intres anta nyheter. P1I. ingångs 
sidan har (len ett 'bandfilter för konstant spällnillgsomsätt 
ning. Tack vflre en av firman patenterad nnordning för 
undertryckande av spegelfrekvensen (»second cbanneb-inter
ferells) samt mellaufrekvensens övertoner uppgives den vara 
fri från int.erferensvisslingar. Den är vidare utrustnd med 
automatisk volymlwntroll, vilken eliminerar fall!lIg ocll re

. lluceral' störningar. 
Antalet stä mkretsar ä r, oscilla torkretsen inberiiknad, sju. 

Avstiimningeu sker givetvis med en enda ratt. De allra 
nyaste rören ba kommit till använuning. Sillundn utgöres 
den kombinerade oscillatorn-modulatorn aven hexod. Mellan
frekvensförstärkaren har ett vnriabelmyrör, som möjliggör 
den automatiska volymkontrollen. Andra detektorn är en 
diod-tetl'od, som föredragits framför diod-triOden för att 
möjliggöra full utstyrning av slutröret vid grammofonspel
ning. SIntröret tir en kraftpentod meu mYCket stor utgångs
effekt. Högtniaren lir givetvis elektrodynamisk. 

Aga-BalUc kommer i fortsättningen att själva tillverka 
sina högtalare pil. licens av .Jensen Hadio Manufncturing Co. 
I Chicago, en a v värl<lens största tillverkare av elektrodyna
miska högtalare. JJessa högtalare tillverkas även i England 
pil licens och g li där under namnet »Celestlon». Aga-Baltics 
högtalare komma att benämnas »Sllverton». 

Slutligen kan nämnas om supern att den Ilar stations
namnen ntsatta på skalan, är försedd med klangflirgskontroll 
salUt har en elegant utstyrsel. 

Nästa uyhet är en 3-rörsmottagare med tre stämkretsar 
och ett hÖgfrekvenssteg. Den har typbeteckningen AH/DH 
331. Högfrekvens~'öret är en högfrekvenspentod, föregå.ngen 
av ett banclfil _er. Spolarna äro konstruerade med tanke på 
att få största möjliga känslighet och selektivitet. Mottaga
ren uvstiimme, med en enda ratt, och stationsnamnen äro 
utsatta pil. skalan. Den inbyggda högtalaren är elektrOdyna
misk. Tonkontroll (klangflirgskontroll) finnes. 

A.II/DH 230 är en annan 3-rörsmottagare med ett högfre
kvenssteg och två stämkretsar. Denna mottagare bar åter

koppling, applicerad på den avstämda anodkretsen till hög
frekvensr-öret, som är ett skärmgallerrör. Den har skärm
gallerdetektor samt kraftpentod som slutrör. För möjlig
görande av stor selektivitet är mottagaren försedd med 
variabel an tennkoppling. Vidare märkes elektrodynamisk 
högtalare och tonkontroll med två lägen. Skalan är graderad 
i meter vflgliingd. 

Samma chassi kommer att användas i en bordsgrummofon 
med typbeteCkningen AG/DG 231. 

'I'il! sist ha vi en 3-rörs lokal mottaga re med typbeteck
ningen AH/DH 130. Denna är mot vanligheten utrustad med 
ett högfrekvenssteg, men har ingen avstämning på ingångs
sidan. Den avstämda kretsen ligger i bögfrekvensrörets 
ett skärmgallerrör - anodkrets. Detektorn är även ett 
skärmgallerrör och slutröret en pentod. Högfrekvenssteget
gÖl' att fordringarna på antennen vid lokalmottagning uro 
ytterst minimala. Vid användning aven god antenn är även 
utlandsrnottagning mÖjlig. En inbyggd vägfälla finnes, OIn
kOl)plingsbar för liinga och korta v1igor. Denna mottagare 
har ovanligt smil. dimensioner. 

Svenska Akt-iebolallet Ph'iUps, Stockholm, har flera ver!{
ligt intressanta nyheter på sitt program. SUrskilt populär 
torde den nya 3-rörs »aUvilgsDlottagaren> komma att bli, 
då denna täcl,er praktiskt taget hela våglängdsområdet frän 
Ii> till 2.000 meter utan spolbyte. Typbeteckningen är 938. 
En enda spole användes, komhinerad med en omlwpplare med 
sex lägen. i\Iottagnren hal' sålunda sex våglängdsområden, 
vilka omfatta fÖljande vågllingder: 

Omrade I: 15-38 meter 

» II: 33-90 » 

» In: 80-240 » 

» IV: 23i>-470 » 

» V: 450-900 » 

» VI: 1.000-2.000 » 


Mottagaren har detektor och två HigfrekvensrÖr. Den är 
byggd för växelström, och rören iiro 2 st. E 438 och 1 st. 
C 443 som slutrör. På önskan levereras till mottagaren en 
effektiv vilgfiillu (»suppresson), vars spole är lindad med 
litztråd. 

Typ 834 är en ny upplaga av föregående 1I.rs 830 och Ur 
en »Super-Incluktuns»-mottagare. Det utmärkande draget för 
dettn slag av mottagare är ntt sUirnkretsarna ha lägförlust
spolar samt precisionskondensutorel', varigenom dels selek
tiviteten och känsligheten har l,unnat uppdrivas i bög grad, 
dels enrattsl1 ,"stämningen har kunnat göras perfekt. Detta 
senare är ju även av största betydelse just för selektiviteten 
ocb kiinsligheten . En nybet är att spolarna nu utförts som 
högfrekvenstrunsformatorer a v mycket speciell konstruktion. 
Mottagaren har tvii. högfrekvensrör, varav det första har 
variabel branthet, E 455 och E 4i>2 T resp. Detektorn är ett 
anodlikriktande E 4n9 och slutröret ett C 443. Antalet stäm
kretsar är två; andra högfrekvensröret bar fortfarande 
aperiOdisk anodkrets. Mottagaren har inbyggd elektrodyna
misk högtalare med permanentmagnet. Luftgapet, är skyddat 
mot filsp1l.n o. dyl., som kan inkomma utifr1'ln, medelst en 
speciell beklädnad på högtalaren. 

Den anodlikriktande detektorn reducerar till viss grad 
»fadillgen». Den är i detta avseende gynnsammare än en 
gallerlikriktnnde detektor. En vågfiiIla (»suppresson) leve
reras pil. önskan inbyggd i mottagaren, Avstiimningsskalan 
är graderad i meter v1l.glängd och ej försedd med stations
namn emedan Philips anse detta olämpligt, eftersom väg
längderna för de olika stationerna ännu ej äro Slutgiltigt 
bestämda. 

Likströmsmodellen av typ 834 är byggd för 110 volt, och 
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vid högre nätspänningar inskjutas vid omkopplingen för
kopplingsmotstånd. Mottagaren blir därigenom lika effektiv 
vid alla n li tspänningar. Tack vare högfrekven~entoder pll 
högfrekvemsidan samt tvenne kraftpentoder i parallell som 
slutrör uppnas lilm stor förstärkning och lika stor eller 
större u tgllngseffek t som vid viixelströmsapparaten. Typ
beteckninglll är 834 C. 

Typ 634 är en ny upplaga av föregaende års modell 630. 
Här äro törre förändringar vidtagna. :.634» har sälunda 
ett enda bLndfilter framför första högfrekvensröret. I anod
kretsarna Ull bIlda högfrekvensrören ligga högfrekvens
transforma torer av samma typ som vid :.834~. Allt som allt 
finnas sål es 4 stämkretsar. 

Denna n' ottagare ha r au torna tisk vOlymkon troll eller rä t
tare fadi nl:kontroll, som automatiskt reglerar kiinsligheten 
efter den Inkommande signals tyrkan. Volymratten användes 
sålunda elldast för reglering av ljudstyrkan. Vidare finns 
en s. k. ~elektoroml;:opplare), som vid behov nedsätter käns
ligheten, ' alt endast de stationer, som ligga väl uppe över 
sWrningsnl vlln, kunna mottagas. Avstämningsskalan är den 
frän :.630:. kända mikrometerskalan, ehuru här ytterligare 
fullkomna . Rörbestyckningen utgöres av 2 st. E 452 T, 
bblOddete .01' E 444 samt som slutrör C 443. 

Likströmsmodellen av »634» är liksom vid :.834» utrustad 
med bögfN kvenspentoder sam t tvenne parallellkopplade C
pent.oder i slutsteget. 

'l'lJP 636 är den största Philips-mottagaren, byggd enligt 
»Super-Intluktans»-principen . Philips ha ej funnit någon 
motivering att bygga en superheterodyn, då. de kunna göra 
eu rak mo:tagare, som är lika känslig och lika selektiy och 
dessutom almar superns speciella nackdelar. 

BeträffIl nde anordningen av och konstruktionen hos stäm
kretsarna ' r »636:. nära identisk med »634». De i förstärk
ningsstegen ingående rören äro 2 st. El 455 som högfrekvens
rör, El 452 T som detektor, El 499 som första H\gfrekvensrör 
samt El 46' som slutrör, Detta är silledes fem rör. ytterligare 
två. rör fi nnas för fadingkontroll och ljudlöS avstämning 
(»s.ilent tnning»). Den senare gör att mottagaren är full 
komligt t t, ända tills man vid vritlning ay avs tiimnings
ra tten kODlIDer in på en någorlunda kraftig station. Allt 
oljud mellan stationerna blir således eliminerat. För att 
mÖjliggöra mottagning äyen av de al·lra· svagaste stationerna 
Hr anonlningen emellertid urkopplingsbar . 

En anntJ n finess Yid »636» är en automatisk kiinslighets
kontroll i form aven potentiometer, som vrides samtidigt 
med avstii;uningsskalan. Detta ger konstant känslighet över 
hela vågHi agdsområdet. Skalan är en precis ions-mikrometer
skala utu n stationsnamn men med noggrann vilglängdsgra, 
dering. My ket mera vore att säga om »636», men utrymmet 
tilläter oss ej att ingå i detalj på konstruktionen. Dock bör 
framhälla~ , att den inbyggda elektrodynamiska högtalaren 
är av ny ~yp med 20 cm kondiameter. Denna högtalare är 
konstruera d speciellt för »636». 

Svenska Aktieool,aget Trdd/ös Telegrafi, Stoel.ho~rn, kom
mer llled tora nyheter. Den mest intressanta är kanske en 
3-rörs sup rheterodyn med typbeteckningen »Nauen», försedd 
med återkopplad mellanfrekvensförstiirkare. Nugra närmare 
uppgifter (.m konstruktionen ha vi ännn ej lyckats erhälla. 

»Bayreu :11» är Telefunkens stora super med automatisk 
volymkont"oll samt optisk avstiimningskontroll (»Ortoskop»). 
Den använde.r både blandhexod och fadinghexod samt har 
biuoddetek tor. 

»Aclmil'u l» är en 3-kretsmottagare med fadinghexodel' och 
vid växeL t röllLStypen automatisk volymkontroll. 

Samtlig dessa mottagare äro försedda med en ny avstiim
llingsskala med diffus belysning, upptagande ett hundratal 
sta tionsna lOn. 

S1cand'ill,/viska Odeon Aktieoola!7et, Stockhovm, bar för 
provning / illställt oss en pick-llP, typ 350 samt en volym
kontroll, t p 370. lli'lda sakerna äro gediget och omsorgs
fullt utföl·pa. Vid ett preliminärt prov erhölls mycket gott 
resultat. 

Pick-up'l'n är avsedd att monteras på en vanlig tonarm, 
ocb flera t<pecialbussningar medlevereras för anpassning till 
tonarmar med olika diameter. 

AktiebolaIlet Hara.ld Wallgren, Göt,ebo1'U, har ' för provning 
tillställt oss en elektrisk grammofonmotor »Perpetuum». 
Denna tillverkas i tre olika utWranden: ~lodell N. E. utan 
regulator, för nät med konstant 50 perioder; mOdell E med 
regulator, för nät med periodtal mellan 45-55; modell B, 
samma som föregående men omkopplingsbar för 33 eller 78 
varY/min. ;\Iotorerna leyereras med 30 cm. skivtallrik samt 
au torna tisk stoppanordning. 

Vidare ha vi mottagit en s. k. »Krax-slukare» av märket 
»Kaco». Denna utgöres aven variabel kondensätor med smrt 
dimen~~ioner, inbyggd i ett hölje ay bakelit oeh försedd med 
en anslutningssladd för inkoppling mellan anod och galler 
på slutröret i en mottagare. Anordningen är en vanlig t.on
kontroll eller klangfärgskontroll och Imn finna användning 

Yid mottagare, som förut sakna en dylik. Vid provning be
fanns den fungera fullt tillfredsställande, ehuru den i noll
läget ej är fullständigt urkopplad (kondensatorns nollkapa
c!tet) utan ger en aning mörkare klangfärg än före insätt 
ningen. Detta spelar dock ingen roll, om mottagarens klang
färg frun början är mycket för ljus. 

Vid apterandet av kontaktbrickan på slutröret fär man se 
till att denna gör god kontakt med anod- och gallerbenen 
på. röret. 

J'aul PeteTS, Stockholm, kommer med tre nya typer av 
Paillarris grammofonmotorer. 

'l'yp 4000 är en växelströmsmotor, som även Iwn levereras 
omställbar för 78 eller 33 1/3 varv/min. Denna motor iiI' 
så. kraftig, att den kan användas för inspelning ay gram
mofonskivor. 

Typ 5000 iII' en likströlllKmotor, i huvudsak med SIlDlmu 
egenskaper som typ 4000. 

Typ 140 är en växelströmsmotor utan hastighetsregUlator. 
Enligt uppgift är den byggd för en konstant bastighet av 
78 yarv/min. 

ETT KLASS-B-SLUTSTEG. 

Forts. frän sid. 230, 


motsvarande rör. Det iltersblr s.:1Iefles att undersöka möj
ligheten att använda vanliga triod rör i klass-B-push-pnll. 
Utom för batteridrift skulle denna koppling kunna använ· 
das vid lågspända likströmsnät, t. ex. 110-120 V. Det vi
sade sig dock, att lik"trömsrören hade för l:\g emission och 
för bög gallerström för att klmna erbjnda några fördelar. 
Återstod således batteri rören. Det giillde att finna ett rör 
med god emission, så stor förstiirlmingsfaktor att anod
strömmen vid O V gaJlerspänning och 120 V anodspänning 
endast ,'ar 1 i l 2 mA, och låg gallerström. En tillriickligt 
hög förstärkningsfaktor ba enda st rör, avsedda för mot
stånclskoppling, och för erhållande av nå.gorlunda god em\:,;
sion maste rör med 100 mA glödström väljns. I modellappa
raten användes Valvo 'V 411, närmast. motsvarande Philips 
B 438. Dessa rör halle en tillräckligt låg gallerström för 
detta ändamål. Mun bUr naturligtvis välja exemplar med 
normal emission. 

Slutstegets anollström;;källll m:lste ha lögt inre motstånd. 
Mun bör således använda anodbatteri, likströmsniit (utan 
silkretsar) eller med gasfylld likril,t.are likriktad växel
ström. !\fan kun Uven <lnvunda vanliga anodspunningsappa
rater under förutsiittning, att över anodspänningsuttnget en 
glimrörsstabWsator är inkopplad. . 



255 POPULÄR RADIO 

Då dynamiska llögtalare med HigohlIlig talströmspole ha 
rätt olika impedans, ansågs det lönlös t att förse s lutsteget 
med en utgångs trnnsformator, användbar för de många i 
handeln förekommande bögtalartyperna ; en tran formator 
med flera omättningstal blir en gansku dyrbar h istoria, 
och det. i synnerhet om man tar meu i beräkningen de spe
ciellt höga fordringar med avseende på verkningsgrad och 
symmetri, som mliste nppstiillns i detta fall. 

Emedan flertalet lågohmiga högtalare !iro försedda med 
utgiingstransformator, blev slutsteget försett med högohmig 
u tgu ng, varvid en antotransformator med symmet riskt an
ordnade uttag användes. Då en dylik till följd av sparkopp
lingen hat· mycket små förluster och denna speciella typ 
genom ett särskilt lindningssätt fått en mycket låg läck
ning, blir denna lösning fördelaktigast. 

Omsättningstalen äro 1:1, 1,4:1 och 2:1. Vid två rör av 
ovanniimnda typ blir impedansen från anod till anod c:a 
20.000 ohm. Användes omsättningstalet 1,4 :1, blir utgången 
a,'passad för 10.000 ohm, Till detta uttag kunna s1Hedes 
alla för pentoder avsedda högtalare ansintas. Omsättnings
talet 2:1 ger en impedans av 5.000 ohm; detta uttag an
viindes bl. a. för magnetiska högtulare med 1.000 il 2.000 
ohms likströmsmotstand. 

Det är bättre ekonomi att belasta slutsteget med för hög 
impedans än f ör låg. Antaga vi nämligen att felanpassningen 
är sådan, att i båda fallen samma effekt kan erhållas, ulir 
man vid den högre impedansen tvungen att minska ström
variationerna och därmed strömförbrulmingen, för att q.nod
spänningen ej skall »svänga ned» under det lägsta tillåtna 
viit'det, under det att i det andru fallet strömvariationerna 
iiro maximala men spiinningsamplituderna till följd av den 
lågn impedanSen bli för små och anodspänningen därigenom 
dåligt utn~' ttjad. 

Vid riktig anpassning kan den m.aximala effekten beräk
Ilas på följande sHtt. Anodströmmens maximalvärde i ett 
triodsystem blir viixelströmmens maximnivärde, räknat pö. 
utgångstransfor matorns ena halva. Spänningsvuriationel'nas 
toppvärde kan uppgå till 70 % nv anodspänningen. Verk
ningsgraden b li r således c:a 50 0/ O, varvid man bortser frä n 
effekjJ'örlusten i förröl'ets anodkrets. . 

Klangfärgen viu detta slut~teg blir ljusare än vid en 
pontod, ty pentoden styres vanligen aven spiinningsförstäl' 
kare med hög impedans, varyid pelltouens vid höga frekven
sel' tiimllgen låga ingångsimpedans har stor inverkan p1'l 
klangfärgen, under det att klass-B-förstärkarens ingllllgs
impedans är mindre varierande och förstegets utgångsimpe· 
dans tämligen låg. Man uör ej vid korrigering av klangfärgen 
shunta högtalaren med kondensatorer och motstånd utan i 
stället företaga korrektionen i detektorns anodkrets. Shuntar 
man nllmligen högtalaren, kommer shunten att medföra ök· 
ning Ilv anodstl'ömsföl'ul'ukningen. 

Vid modellnppal'llten kunde icl,e någon tendet)s till kort 
vågssviingning iakttagas. Skulle sådan förekomma, bör man 
koppla kondell)l:ltorer om 500 cm mellan anod och glödtråd 
pfL vanlera sluLl'öret nära rörhållaren, däremot ej vid gall
ren. Gallerkretsarna ha betydligt liigre induktans än anod
kretsarna; genom parallellkoppling aven kapacitet skulle 
de kunna avstiimmas till anodkretsens egenfrekvens, varige
nom möjligen ., jiilvsvängning, i varje fall säkert en ouehag
lig resonans skulle uppstå. 

Bluts/egets p-rakH&l;;a användnin!l. 

Ingångstranoformatorn blir helt enkelt byggd som en li
ten utgångstransformutor. Om gallerströmmons toppvärde 
iir t. ex. 5 m.\. och omsättningstalet n:2X1, bli förstegets 
anodströmsvar'ationer ± 5 :n mA. Ju större värde n får, desto 
mindre anodstl'öm förbrukar alltsa försteget. Å andra sidan 

n'Jinskas gallerspiinningsvariationernu; för att gå on medel
väg sattes n = 3. 

Slutsteget ilr avsett att kopplas till en redan befintlig 
radioapparat och innehåller silledes endast de båda slut
rören samt ingångs- och utgångstransformatorer. För an
Slutning av högtniaren användes en s. k. hiingkontakt liV 

flat modell, som direkt fastskruvas på bottenpluttan. Trans· 
formatorel'Ua, som äro av »fabrikanttyp» utan fäs tanord
ningar, fästas medelst långa, med brickor fö'rsedda skruvar 
mellan tvenne trälister direkt pl!. baspinttall. Slutstegets 
glödström uttages från ackumulatorn genom en särskild två
ledare. En annan tvåledare är avsedd att kopplas till den 
redan befintliga mottagarens högtalaruttag, Härvid förut
sättes att mottagaren ej är försedd med automatisl{ galler
förspänning och att slutröl'ets anodström tidigare fått pas
sera genom högtalaren. Genom samma sladd får slutsteget 
även sin anodspänning. Mottagarens slutsteg blir nu försteg 
till klass-B-förstärkaren. Genom att öka gullerföl'spänningen 
sänkes förstegets anodström till 1 il 3 mA. Röret i försteget 
bör helst vara en triod; är mottagaren försedd med ett 
pontodslutrör, kan detta likväl användas, om hjiilpgaller 
och anod sammankopplas. 

Kopplingsschemat är så enkelt att några vidare förkla
ringar knappast behövas. Vi övergå därför till att ätergivll 
några erhållna resultat. 

I. Anodspännin!l 60 V. 
FÖl'stiil'kningssteg Anodström i vila 

Detektor, A, 425 
l:a LF, B 406 
Klass-B-slutsteg, W 411 

0,5 mA 
1,0 mA 
0,5 mA 

Utgångseffekt : 
Spänning = 30 V eff. 
Ström = 5 mA eff. 

S:a 2,0 mA 

Effekt = 30X5 = 150 m;W (milliwatt) . 
Totala anodströmsförbrukningen var i m edeltal c:a 4 mA.. 

II. Anodspänning 120 volt. 
Förstärkningssteg Anodstl'öm i vila 

Detektor, A 425 0,5 mA 
l:a LF" A 409 1,5 mA 
Klass-B-slutsteg, W 411 3,0 mA. 

S:a 5,0 lIlA 
Utgångseffekt : 

Spiinning = 60 V eff. 
Ström = 10 mA eff. 
Effekt = 6OX10 = 600 mW = 0,6 W. 

Totala anodströmsförbruknillgen yar i medeltal c:u 8 mA., 
Till jämförelse taga vi ett Yilllligt pentodslu tsteg. F'ör att 

ge 150 mW kräver detta 0,6 W anodförlust (25 % verknings-o 
grad). Anodströmsförbrulmingen blir sålunda vid 60 V ej 
mindre än 10 mA i slutsteget. För 0,6 W kl'lives 2,4 W 
anodförlust, vilket vid 120 V gör 20 mA anodstriim. 

Strömekonomien iir antagligen ändå något bättre vid 60· 
volt; i gengäld blir den verkliga kostnadsminskllingen be
tydligt mera märkbar vid 120 volt. 

UNIVERSALTREAN. 

Forts. frAn sId. 23~. 


stabilitet, och det säkraste är att använda en omkopplare, . 
där de tyll. systemen äro monterade på stort avständ från . 
varandra. En skärmplåt mellan ' de två vridkondenslltorerna 
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kan även anbefallas, om mottagaren visar sig instabil. 
Konden atorn Ce måste ha god isolation, emedan galler

spänningeI på slutröret eljest blir felaktig. ED glimmeriso
lerad kondensator bör helst användas. 

Som sy les saknar denna mottagare tonkontroll, och en 
automatisJ. tonkorrektion erhålles genom användande nv 
pentod som slutrör, vilken i viss man korrigerar för sid
bandsavskli rningen istämkretsarna. . 

A.vkoppLngskomlensatorerna för högfrekvens böra vara 
induktion fria. Detta gäller sålunda C4, Cs, C7, Ca samt CJ. 

I serie med R, kan närmast katoden insättas ett fast mot
stånd av torleksordningen 200 ohm, detta för att giva styr
gallt'et en viss utgångspotential. 

Om man så vill, kan man förse mottagaren med en inbyggd 
permanenttlynamisk (ev. elektromagnetisk) högtalare. (Se 
fig. 5.) In /et hindrar emellertid att man använder en separat 
högtalare. Den permanentdynamiska högtalaren har van
ligen inb' 'ggd transformator för anSlutning till slutröret, 
och i detl fall bör transformatorn vara avsedd för pentod
slutrör eU. r ha ett uttag för dylika rör, om den är försedd 
med flera uttag på primären. 

Värdena på motstånd och kondensatorer äro i flera fall 
endast Ull ';efärligt angivna. Detta betyder i fråga om kon
densatorer na, att värdena kunna avvika något frun de an
gi,na uta n menlig inyerkan; i fråga om motstflllden betyder 
detta där mot att värdena måste närmare utprovas och att 
endast ullJ'efärliga värden angivits, l'otentiometern Ro-Ro 
är särskill kritisk. Katodmotstundet R,O blir olika för olika 
rörfabrikllc. 

HUR 'UAN BYGGER EN 
TELEVISIONS~10T1'AGARE. 

Forts. från sid. 243. 

en tachom.)ter, dm = motortrissans diameter och dn ana
lysatortri ' ans diameter. Motorn placeras lämpligen på. bot
tenbrädun , under det att skivan lagras på tvenne bockar. 

'.reoreti< ·t sett vore det givetvis enklast att an,ända en 
liten synkl'onmotor och driva denna med de förstärkta bild
strömmarc:a, ,i1ka förutom bildfrekvensen innehålla en syn
kroniserin!,sfrekvens på 375 Hertz. Denna är, som förut 
nämnts, iII lagd mellan varje bildrad. Som synkronmotor an
vändes läl npligen ett toniskt hju~, d. v. s. ett tandhjul av 
järn med i detta fall 30 tänder. Tätt intill hjulet befinna 
sig ett pa j" elektromagneter, som matas med deu förstärkta 
synkroniseringsväxelströmmen. :'Ilen i praktiken har denna 
metod ej lisat sig använtlbll.r. Motorn måste nämligen med 
ha?dkraft bringas upp till synkron hastighet, och härför 
erfordras en kuggbjulsutväxling med frihjul, som gör kon
stru~tionell både komplicerad och dyrbnr. En annan olägen
het ar att motorn vid fading eller avbrott i utsändningen 
»faller ur fas», sA att den ånyo måste startas för hand. 
Slutligen är det nödvändigt att först kraftigt förstärlm 
synkroniseringsimpulserna. 

I praktiken använder man däl"för en hjälpmotor, vilken 
~ed tillhjiilp av en reostat kan regleras in på det ungefiir
hga varvtitlet 12,5 varv/sek. Denna motor kombineras med 
ett fonisk t hjul, och så snart den visar tendenser att gå för 
fort eller för långsamt åstadkommer synkroniseringsimpul
serna att kivan resp. bromsas något eller att dess hastighet 

ökas. Då synkronmotorn (foniska hjulet) hlir ej skall dra.ga 
skivan, behövs betydligt mindre förstärkning av synkroni
seringsströmmen än i förra fallet. Denna s. k. automatiska 
8ynkroni8ering skall utförligare beskrivas i nästa nummer 
av Populär Radio. 

Hjälpmotorn kan utgöras av en kollektormotor, men ej gär
na aven asynkronmotor med kortslutningsankare. Hur idea
lisk den sistnämnda typen i flera avseenden är, sa är den dock 
Olämplig för detta ändamul, och därför är det bättre att gå 
in för en kollektormotor. En sådan motor måste emellertid 
förses med störningsskydd, bestående av ett par drosslar Dr 
och ett par kondensatorer C, vilka kopplas till motorn l\I 
susom fig. 6 visar. Drosslarna kunna utgöras nv enkellagriga 
cylinderspolar med 50 varv dubbelt bomu!1sspunnen koppar
tråd, upplindad på en stomme med 40 mm diam. Trådens 
tjOCklek rättar · sig efter motorns strömförbrukning, och 
blockkondensatorernas kapacitet bör vara 4 mfd vid likström 
och 5.000 cm (0,005 mfd) vid växelström. 

För reglering av hastigheten kan man använda ett större 
förkoPlllingsmotstånd med fasta uttag, vill,et seriekopplas 
med en kontinuerligt reglerbar reostat. Lämpliga värden PIl 
motstånden liro 500 och H;O ohm. Båda motstånden dimen
sioneras för en strömstyrka på 0,5 amp. Det Hr emellertid 
ej någon lätt sak att 'vid en nHtspänning på 110 eller 220 
volt reglera in hastigheten så noggrant, att bilderna stå 
fullkomligt stilla i fönstret. Därför bör motorn kombineras 
med en mekanisk broms eHer helst en automatisk synkroni
seringsanordniug av den typ, som senare skall beskrivas. 

En tredje mÖjl ,ighet består däri, att man bl. a . för de mindre 
störningarnas sl.pll använder en 8voystri:Yrns1notor. Man kan 
cHi lämpligen "lilja en seriemotor ay den typ, som begagnas 
i dammsugare och elektriska hushållsmaskiner (fig. 5 a) 
och koppla om denna till shuntmotol" genom att ansluta fältet 
parallell t till borstarna, såsom fig. 5 b visar. Härigenom 
minsl.as det i och för s ig lftga motståndet hos motorn ytter
ligare, sli att den kan drivas med splinningar ned till 8 volt. 
Som strömkliIlu kan man anvUnda antingen ett par serie
kopplade 4-yoltsackumulatorer eller en likriktare, kopplad 
till n iitet. Fördelen med en ~ådan motor är att man med 
tillhjtilp aven glödströmsreostat med fininställning, i1ken 
inkopplas i fält'lindningen, kan reglera hastigheten mycket 
noggrant. Varvtalet Imll säluncIa förUndras frä.n exempelvis 
12,5 till 12,51 varv/sek., vilket i1r liktydigt med att bilden 
praktiskt taget står stilla i bildfönstret. En annan stor fördel 
är att hastigheten Hr oberoende av spänningsvuriationerna pol 
nätet. Den syuga strömmen orsakar ej heller nämnvärd gnist
bildning vid kollektorn, varför det oftast ej lir nödvändigt 
att förse motorn med störningsskydd. Strömförbrulwingen 
uppgår till .c:a 0,5 amp. 

EN KOLKORNS-PICK-UP. 
Forts. från sid. 2+9. 

kolpulver, vilket dock ej får vara packat, så att membranen 
buktar utåt. Lämpligt kolpulver är sådant som användes 
till reiszmikrofoner eller eventuellt en något större sort. 

Själva pick-up-dosan enligt fig. 2 bör, omgiven aven 
packning av filt el. dyl., insättas i ett hÖlje av metall eller 
isolerande material, som i sin tur fästes vid tonarmen (se 
vignettbilden). Ändamålet med denna inbyggnad är att göra 
pick-up'en mindre känslig för skakningar och stötar, ty 
dessa frambringa eljest störande ljud i högtalaren. 

ALWAYS TRÅDMOTSTÅND N:o 37 • BetyJIigt reJuc:eraJe priser. 

Kr. 1:  per styck brutto. 

Finna. i rolJ.nde vorden: 100, 200. JOO, 400, 500, 600, 700, 800, 900. 1000, 
1500. 2000, Jooo, 400:>, 5000, 6000, 7000, 8000. 10000. 15000. 20000, 25000 
oc~ J<X)()() ohm. Tillverkas i parti äv~n i andra motstlnds ..värden. 

MAX JOHNSEN & 
Regeringsgatan 20 STOCKHOLM 

en. A.-B. 
Telefon 118169 

Nordisk RotolrrDv;yr, Stockholm 1933. 
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Ett mindre antal nya 

Gra m mofon motorer 
n:r 1011 för enfas väx elström 
220 och 127 volt, 50 perioder 
utförsäljas till s ä n k t a priser. 

Äro störningsfria och hava 
reglerbar hastighet, direktdri
vande, för inbyggnad i låda. Begär offertI 

Graham Brothers, Stockholm 

COLVERN 
FERROCARTSPOLAR 

Ul förda med största precision . Levereras i sa tser om tre 
spolar för mottagare med ett steg H. FAörstärknin g. 

Pris pr sals Kr. 52:

FORSNERS 
Klarabergsgatan 44 

Stockholm 

A.-B. 
Storgatan 8 

Örebro 

PERPETUUM 
elektriska grammofonver k med asynchronmotor för 

50' per. växelström. 

Modell N. E. utan regulator, för n;)t med 
konst an t 50 perioder ..... Kr. 6:):

Modell E. med regulator, för nät med 
45-55 perioder Kr. 'W: 

Modell E. samma som föregåend e 
men omkopplingsbart för 
33 eller 78 varvs skivor Kr. S5: 

Samtliga verk äro omkopplingsbara för 110, 130 
och 220 volt och levereras komp!ett med 30 cm. 
lyxtallrik och automatisk stoppanordning. 

Ge n erdlagenl~r för Sve rig e : 

Aktiebolaget Harald Wållgren 
GöTEBORG J 
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Nät-Transformatorer 

Lågfrekvens
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Drosslar 
för radio 


I varje önskat utförande 


AKTIEBOLAGET 

SVENSKA ELEKTROMAGNETER 
AMAL 

Telegramadr.: Magneter - Telefon: 104 
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Den tolfte volymen i serien 
Populär Radios Handböcker 

Av ingeniör W. Stockman 

• 
UR INNEHÅLLET: 

selektivite~ genom återkoppling. Mjuk återkoppling vid vöxelströmsmot

Amatörens önskemål. . Stor selektivitet med enkla medel. Super

rak mottagare. Superheterodynens svagheter. Den moderna supern. 

HANDBOKEN AR RIKT ILLUSTRERAD 

P R I S K R. f: 5 O 
och hos Svenska Pressbyrdns komntissioniirer 

Ifyll vidstående kupong, eller skriv av den, 
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