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Batterimottagare 
llu uergi'tr fö r n li\' \'a l' Un l'le en r cnti ssans ta ck ,'a re 
kla' B ,slu tl'u l'ct och denn a kOlJ1mer a tt påskyndas 
genom de nya r ijl'cn för högf l'ek\'ens fö rsUirkllin"', 
specicllt kOllstnlPl'aue 'fö r Imt teJ'iruotta gal'e, vilka 
un bör'j a koulIlla i mark nflclen, Vi lJeskr iva s,Uunc1 a 
i de t ta IJ tlm me r hiigf reln'enspCl1 tud 'n m Oll \'lll' iabcl 
lH'<l.1l lhe l , som k umm el' a tt i hög " ra d u ntler liitta 
byggallll et ;1\' ef fekth'a ba t te rimottagarc. 

Lik ·tröm sllloUaga re med di rek t upp \';irmda rör 
b~"'g[l s fortfara lld(~ på m'Ll1 'ya h; Il av am a törcrna . 
Vi publicera eu arnkel Om ber ii kn ingell av uylika 
mo t taga re, m en ~OUl en enda r t il,el cj Im n YU ra 
f lllls tii nui g, ;i ro Yi t acksa mma att få del a v de 
s \',lri gile tel' oell problem, som upp'tälJa .jg för a mR
tUren vid kons l rucra nd t a v dy lika Iliot:t-agar En 
a nnan ar t ikel ha udla r om mLltnin<ra r pi speci llt 
uUbnottnga r', cHir fi et ofta lir Sv,lrt f ör am atören 
a tt f:'i n uppfa ttning om de ve rkliga a nodspiLu· 
llingarnn o. s. v. 

»Disku s. ·ioller och fö rec1Ta~ uppta ger llenna gfmg 
l re reJ'erat av förerlr:1g i a ktuella iim ncJl, :Man ha r 
i A.m ·rika börjat di skutera Ill lijliglleterua f ör ett 
hlija nde a v IjllClkvalite ten vid r unc!radiostindnillg. 
Ayu a ndlingen om »1 a rall eUki:i rl1 ing av hög ta la re» 
hal' dill.' för r, n. synnerligen s tor ak t ua litet. 

l'OllU.W,I' Radio. 

EFTE R TR Y C K AV ARTIKLAR HELT ELLER DELVIS UTAN ANGI V AN DE AV KALLAN FÖRBJUDET 

Ett radiofabrikat, 
som Populär Radio h ar kunnat rekomme n 
de ra , kan Ni k ö pa med fullt fö rtroende. 

Säg att Populär R adio rå tt Er att köpa det . 

Gynna l Er t ege t in tresse va° r a annonsörer. 
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Heminspelning 
av Gram.:m.ofonskivor 
är nu högaktuellt 

Begär vår broschyr: "Heminspel
ning av, grammofonskivor." 

Med Grawors heminspelningsapparat erhålles sam
ma kvalitet som på köpta skivor. _Enkel, Jillförlitlig 
konstruktion I lätt att montera. Avspelning kan ske 
med inspelningsdosan, som är försedd med regulator 

Grawors heminspelningsCIPparat med transformator Kr. 75: 
"Contiphon" inspelningsskivor 12'.18'.25' fr. Kr. O: 60 -Kr. 1: 70 
"Pegasus" inspelningsstift . ......•. pr tub Kr. 1: 25 
"Pegasus" avspelningsnålar. vinkelnålar. 

specialutförande . . . . . . . . . . . . . . pr ask Kr. 2: 50 
"Gefran" härdningspasta för "Contiphon"-skivor 

ständigt i lager . . • • . . • . . . . . . . . pr tub Kr. O: 85 

Elektriska Aktiebolaget Skandia 
Malmö - Göteborg - Karlstad - S T O C K H O L M - Gävle - Sundsvall - Östersund - Umeå 

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 Johnsen & Co. A."B., Regeringsgatan 20, Stockholm. Telefon 118169 

TOROTOR Typ L 3::Gang::Kondensator 

med dubbel mammuts kala 
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,Radiokrönikan 
av Wirel,ess 

D 
et ~ir roligt med s,,,enska .up~finnil:gar, i 
synnerhet om de efter sknvenerna l dags· 
och veckopre 'sen vi ' ;;t sig ha praktisk be· 
tydelse. Baltzar von Platens kommutator 

möjliggör byggandet av likströlllsgeneratorer för hög 
spilnning. Enligt uppgift finns en dylik generator 
för 100.000 volt på Tekniska lIögskolan. Tidigare hal' 
man ej kUllnat komma upp t ill mer iin nö'gra tusen 
volt. D, ma n behövt höga spänningar till anodCl'l1a 
p1'l rundeadiostationernas sänclarrör har man varit 
tvungen att begagna likr-iktarrör, vilka äro dyra och 
ej hålla sa hinge. ~TU sätter man i stället in en om· 
fOl'lunre llled von P latens kommutator och s~inker 

här igenom driftkostnaderna. Visserligen få rödil" 
morna ej sälja så många likriktanör, men de kanske 
klam sig ändå. 

* 

Eljest uppfinn .. det friskt här i landet, siirskilt 
högtalare. ppfilluingarna äro ofta av revolutione· 
I'ande betydelse. Så smaningolll sipprar det nt vari 
fine:'seu består. En lLögtalare hal' kan 'ke ett mycket 
härt inspänt membran, en annan ett mycket löst in· 
spänt. Bilda u ppfinnarna ha givetvis kommit på den 
l'~itta lösningen och båda högtalarna tttergi va alla 
ljudfrekvenser utan inskränkning. Detta intygas av 
flera personer i båda lägren, pCl'sonel' som äro mu· 
sikföl'ståsi~påare och följaktligen även veta hur en 
högtalare s kall Wta. En tekniker kan ej sä tta sig in 

i detta. Han har ej den sanIla känslan för mu siken , 
åtminstone ej för höo-Lalarmusiken. lIan bara talar 
om sina frekvenser och b(~gl'ipe[' in1 e ett spär av mu· 
sik. Det syns väl b~is t på att han siiger, att det inte 
går att göra en fullkomlig högtalare, t rots a tt niistan 
alla aktade musikmänniskor i landet ha skrivit i t i . 
!liugen och sagt att högtalaren »Vackel'ton» äteJ'give~' 

musiken S[l fullända , att varje liten nyans kOllIIner 
fr'am. Och de måtte viiI veta, vad de tala om. 

* 

Snart få vi börja bygga in två högtalare i vå l'a 

radioapparater, en för höga och en för låga toner. 
Den föl' låga toner blir den va nliga elektrodynami::;· 
ka, den för höga toner blir väl autingen en elektro· 
statisk eller en kr.istallhöo"tah1l'e. Sedan kunna vi 
åter bÖl'ja tävla om vem som har kishL ljudkvalite· 
ten. Det blir ej längre nödviindigt att medelst ton· 
kontrollen dämpa det högre regist.ret, ty touel'n" 
inom detta komma att återgivas fullt naturligt och 
ej såsom vill elen elektl'oclynamL ka högtalaren ge· 
nom egensviingningar i membranet. Deo finast ljud
kvaliteten kommer att erhållas fr' n lokalsiintlaJ'en, 
som i regel modulerar långt över de 4.GOO eller 5.000 
p/ s, som man kan kOl1una ftt viLl disbnsmottaa . 

ning. En grammofonskivas tonoml'< de iir' ju begrän
sat, men en tydlig förbät tring i återgivningen bör 
det änch bl i med en dllbbelhögtalare enligt ovan . 
Detsamma gäller distansmottagni ogen. 
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Experi menta rbete 


~lnga am::ltörer fiuua I'to.r g~iidje. i 

M
att expenmelltera. »Det aL' tHIsknf · 


ten som kall expel'imen era, och ej 
amatören», skreven av vfu'a Hi are 

nyUgen. <Ta, det ~il'o vi med på, sil snart det giiller 
kOl1struktionshesl rlvuingar, men det ka n hiil1lla liH'n 
diil' att amatören måste underkasta sig att utpl'ova 
\·is a (letaljee fiil' jll,·t fl rör han råkat fli tag i eller 
kan ke t ill och ~ed för ju t det exemplar av den 
anginl< rört;ypen, .'om han Ull"änd r. Rören yariera 
alltid något från exemplar till e.-emplar. Dessutom 
fordras ju i allmiinbet ett vi t arbete med t r im· 
ningen av m ottagaren, såsom injllstel"ingen av gnng· 
konden.'utorn. t"imkoncl c: nsa tor r o . • . v. 

De l; fi nns emelleriid m:luga amatörer, som h 1. t 
vilj a göra ~ll mycket som möjligt av experimeuten 
j iU\"l1. ])e följa hög· t ogiil'na n konst.ruktionsbe· 

skrivning i detal.i men Jdna gärna detaljer fn n 
skilda kon.'tl'uktioner och kombinera ihop det hela 
på egen hand. D sträva efter tör ·ta möjliga , elek· 
tivitet eller bästa möjliga lj udkvalitet eller kun ke 
största känslighet, f tir att kunna taga in S mi'1Ilg a 
nYllig8na stat ioner som möjligt. 

Något som i.ir lliycket lockande vid utexpel'imente
ra mlet :v eD \'i88 koppling är att kUllna på något 
sil tt konsta tera, h Ul'U\'ida mot.ta~aL"ens känslighet, 
alltså försUir knLllgen, bJir större eller mindre genom 
nåaon viss fö retagen ä ndl" in o', t. ex. utbyte aven 
konden sat r eller ett motstiind på nftgot håll i mot· 
tagaren. I vanlig'a fall ~iro möjliaheterua häl'tl'l1 
mycket små, beroende på att ökningen i ljudstyrka 
kanske iiL' omi.irklig, trots att för tärlmingen i t. ex. 
Ilögfrekvenssteget ökat en hel del genom. en viss 
i.indring. Häl'till kommer att Illall ofta ej kan direkt 
"äxla om mellan de två alt rnativa koppliugarna 
e1ler v~iI'(l na, \"arför det är omöjligt att få en rik· 
tig ji.illl Wrelse mellan ljuds1'yrkau före och efter 
ändringen. 

För ait kllnna arbeta rationellt måste amatören 
alltså skaffa sig en del hjälpmedel, vilka han t.ill 
stor del själv kan tillverka. Fl'ämst på listan står 
då en siglInlgenera tor e1ler r ä tt och sliitt en hög
frekvensoseillator, helst modulerad. En dylik var 
beskriv n i nr 10, 1933 av Populär Radio. I denna 
a nvänd es en pcntocl som oscillatorrör, men man kan 
iiyeli till en dylik modnIerad osci1lator använda ett 

rnnligt dubbelgallerrör, ehuru i en annan koppling, 
benämnd negadynkopplingen. Xven denna koppling 
arbetar med jämförelsevis låg anodspiinning. En an· 
Ilan trevl ig oscillatorkoppling iiI' dYl1atronkoppling· 
en, som emellel'tid fordrar högre anodspi.inning eller 
rättare sagt högr skäl'mgallerspänning, ty skärm· 
gallcn,pänuingen ii.r minst dubbelt SI hög som anod· 
"piinU1Ilgen. Som oscillatorrör användes här ett yan· 
ligt skäl'lugalJerrör. 

Dcn modulerade oscillatorn el's~itter siindarsta
tionen vid utexperimeuterandet av mottagaren och 
senare även vid trimningsarbetet. Detta är en stOl' 
fördel; Yi bliva ob r oende av sändnu)rrs t ider och 
obe)'n(~nde av fu,rlin ". Mp,u for1..f ;"ll'a nde kvar t lir olä
"'enheten a v att behöva bedöma ljudstyrkan och där· 
med först ä rlOlingen efter hörseln. Vi behöva en nt· 
gtlngs\"olhl1dcr (»Olltput meter»), 111 ' (1 vilken vi di· 
r ekt kl1l1l1a J1l~i.ta spiiIIuingen över högtalaren. E n 
liten öknin g- i l ju d tyJ'kan kunna vi ej uppfatta med 
örat, men pe u tg:\n O" voltmetern syns iikningcn ofel· 
bar . D1\. u t la aet. p t yoltmetel'n gelllJm en \'iss lind· 
dLlg ökar, visar detta att ändringen i f r ,lga medfört 
en ökning i mottagarens förstärkning eller e\'entuellt 
en iikniug a\' 41etektol"l1s bi.nslighet. }[ott <t gilreu III s· 
te hela t i,len nl.ra aVl:,tämd till resonans med signal· 
genera t Ol' ll. 

E n utgångsvoltmeter kan sammans~ittas av en 
permanent detektor (t. ex. »Westeetor») , en miJliam
p ' remet 'r och ett förkopplingsmotst, m!. Vi skola 
åierkoruma till denrla. sak. I stället för a tt använda 
en utgångsvoltme1.cr kan man inkoppla en milliam
peremeter i detektorns anodkl'ets, varvid man dock 
ej kau miita pli låoJrekvensförstärkaren, då miiJin
strulllentet är inkopplat före denna. Högfrekvens· 
steget lmn emell did fin t trimmas på detta s~itt. 
~ ågo bör ka nske sägas om sirrnalgeneratorlls 

(oscillatorns) placering. Den bör uppställas så H\ngt 
hån lllottagm'en (till vilken antenll och jord skola 
vara anslutna), att tonen hörs tydligt men svagt i 
h.ögtalaren. V i skola iiven ha ett ordentligt utslag 
på utgångsyoltmetern, då en dylik användes. Signal· 
generatorn f1\.r sedan ej flyttas , medan vi hålla på 
1Il d en och samma motlagare, och allt nn och jord· 
ledning böra uppfästas eller läggas p: ett bestämt 
sätt, så att de ej närmas eller avlägfmas frän sign'l . 
generatorn under provens gling. 

http:utg�ngsvoltme1.cr
http:J1l~i.ta
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H
~ir kOlluner en konkurrent till fjärrskriv
maskinen, nämligen radiopcnnan, som 

I lllöjligg.ör överförandet av ett skriftligt 
meddelande samtidigt som det nedskrives 

p. pappere t V avsändar tationen. RadiopeunLlll har 
möjliggj orts genom katod.'triUr öret, radions och tele
visionen.' moderna hjHlpmedel, som i detta fall ut
förts på ett spedellt sätt. Den fluorescerande skär
men på ett va nligt katodstrålr ör lyser just pä den 
IHlnkt, där den t räffas av katods t rålen, men så snart 
str ålen lämm~r punkten i fråga, blir denna mörk 
eller riittare sagt upphör att lysa. Skärmen i änden 
på radiopennans katodstrålrör ~ir ej blott fluoresce
rande utan även fosforescerande, d. v_ s, den fort
sätter att lysa en 'tnnd efter det strälen liimnat den. 
Detta är ungefiir samma sak som vid ett självlysande 
ur, ehuru siffror och visare där ej sinta att lysa efter 
rn bestämd tid , 

Vi skola nu se hur radiopeunall iiI' konstruerad. 
,-jiilva pennan är fäst i ilnden aven lång stång (se 
ii . 1) och är rörlig både i höjdled (nt- och inåt) och 
i sidled . Den kan givetvis ä ven höjas något för att 
medgh'a fi)l'fl y~tning över papperet, di'!. man skall 

T iO. l . ."ilJjJ(lralll1'c)/ v isad. i rlenoYl/.8k lirniilfl, Till, Fä.li sl cr 
l ,c!IIwn, mon/criLd i äJ/fl en (I V en 81änrl, som örcrfär rörelsen 
I ill de blida pat en tiO/)/ elmrna, på bol·t cn (IV lådan. överst 8('8 

/."afoc/slnUrÖrel m cd d.lI flIJ or e8ccnm dc (Jc h f08forcsc erando 
"kiirm cn rih:tad 8nett uP1J{U , 

'Radio
pennan 

En ny uppfinning, som väckte 

stort uppseende på rad iout

ställningen i New York. 

börja en ny rad, Papperet placeras på den av fyra 
s treck begrU.nsade ytan i fi g, 2. Det ä r ej nödvändigt 
att skriva pil. ett papper; skriften komm er fr am lika 
bra iindå på mot tagarsidan. 

St~~ ngen, vid vilken pennan ä r Hi t, manövrerar tya 
potentiomet rar av skjutmotstandstypen, Ilen ena pla
cerad i stångcns liillgdriktnillg, den and ra vinkelrätt 
diiremot. Varje rörelse hos pennan är sa mm.ansat t 
a v en rörelse i höjdled och en rörelse i sidled. Dessa 
båda rörelser överföras till var sin av potentiomet
nuna, rÖl'et"en i höjdled till 
pott.ntiometern i stångens 
li.ingdriktning och rörelsen i 
,'idled till poten tiometcl'n vin
kelrätt mot stången, 

Katodstrå lröret har tvä PHt' 
avlänkningsplattor, det "na 
paret vertikal t, det andra ho
l'isontellt. Spänningen över det 
vertikala p lattpal'ct, som diri
gerar katodstrå len i ltiijdJed, 
regleras medelst potentiome
tern i stångcns längdriktning, 
spiinningen ii\"(~r det horison tel
Ja plattparet, som dirigerar 

Forts. ii s id, 32 

I' iq. 2. Demon
s!,ra t-ionsap)Ja}'a


t IL nleä huven 

/I ppfälld ful' al t 

ri8a Ilen inre kon

"l r /ll,'U(m eu. I hu

r en s itt el" k a tod

ötl'r!lruret , Under 

s / ånqe1l8 111 re d el 

öC8 nnordll inllcn 


m ed potentio

metrarna. 


http:lll�jligg.�r
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Moderna m e ttagare 

Philips »Super-Inductance» 636 A 
En stor mottagare med många flnesser 

P
hilips »Super-InLluctan 'e» äl' ett 
slagord, som hal' sitt fulla bCl'iHti
fTandc. Alt det ej har lH got med 
superhdel'odyn att göra är vid det

ta la fTet \'äl k~Lnt; det är stärnspolarnas kou
siwk tion Ll ct fl'äm t gäller. Philips giugo 
i brä 'elLen för ,'polarna med små förlustcr, 
l intlade med litztl'åd på fOI'llla r av högviLr
digt isolationsmatcriai och inbyggda i f'ym
liga sldirmburkar av tjock kopparplåt. 

Det räeker dock inga lunda mcd förln st
fJ'ia spolar. De måste vara mycket noggrant 
matchade inbördes, sft att dc, då de väl 
konuuit pil. sina rcsp. platser i motta ga r'el1, 
ha exakt sa.mma induktans. Naturligtvis lU< stc som 
all tid en viss tolcl'<lns finnas, men denna är i fråga 
om l'hiljps spolar utomordentligt liten. Detsamma 
gäller om kondcnsatorerna. Dct ~i.r helt eukclt nöd
vändigt att hå lla toleransen litcn vill å förlustfria 
kretsar, ty om dessa komma det minsta ur resonans 
med V<I randra, hOI·t1'alLcr hcla fördelen mcd dem och 
mottagaren blir be d > okänslig och oselektiv. För cn 
fabJ'ik med små resurser kan det blha ett full kom-

Fig. 1. Mil,;rolncterskaZan 1)a nMa, häll. Upptill t. h. scs 
pot 01t tiomctern, v ilken, d,'iven -tran ganukonaen.~aton18 axe l, 

(jG/' kOllstant 1.'iill ,~7i(jl1Ct över hela 81.;a,Zan. 

ligt bakslag att ga 111 för lågförln t la ·et sar. Det är 
diirföl' supcrhcterodynen Hr mera omtyckt. Endas t 
Pbil ips hålla fortfarande fast vill den »raka» prin
cipcn då det gäller att göra mottagare av hög ·ta 
selektivitet, och att de sa hittills stått i samma klass 
som de i:ltora suprarna ~ir en allmänt erkänd sak. 

»636 A» ~i. r en femrörsmott.qgare med två ltögfre
kvenssteg, skiirm O'uUerdetektor, motstanc1skopplat 
U\gfrekvClli:lrÖr samt kraftpentodslutrör. I sjäha \'el'
ket har mottagaren sju rör; de två cxtra rören an
v~indas för fadil1gkompeni:lation oeh »ljuc1lös avstiim
!ling». Det senare är cn fincss av stort praktiskt 
drde. Vid mottagare med fadingkompcnsation (au
tomati sk volymkontroll) inställes a utomatiskt stör
sta käns lighet vid inställning mellan stationerna, så
ledes vid övergång från en station till en annan. Det 
blil' j ust vid ö\'crgångcn ett förfärligt ovii en a valla 
stöl'I1ingar. GmlOm att inställa känslighetsomkoppla
l'en på »636 A» på »ljudlös a vstHmning» climinc·rar 
man denna olägenhet, i det mottagarcn automatiskt 
»låses» mcllan stationerna och blil' fulJkomligt tYi:lt. 
Först då Ulun kommer mitt på nästa station trädcr 
lnottan'aren äter i funktion, förutsatt att stationen 
cj iiI' allt för s\·ag. 31an kan p~ detta .sätt elimj nera 
ii ven de tationer, som äro sit svaga att dc ej k Ilnna 
erbjuda njutbar underhållnin g. Emellert id kan det 
ju ibland hiinda att lUall vill gå på jakt efter långt 
avUigsna och svaga stationer, varvid man endast hal' 

Fort •. !I s id. 32 
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Bandlllikrofoner 

Bandmikrofonen 
med det stora fre
kvensområdet är 
ett utomordentligt 
intress.ant fält för 
amatören. 

B egär prislista över mikrofone r o c{j delar . 

Ingeniörsfirman FOTOTON 
Hornsgatan 65 STOCKHOLM Tel. 405785 

RADIO 
Den nya svenska kvalitetsmottaga ren. 
M ode r n aSTe ko n st r u kti on. B ä sto 
l ,jud6tergivande. Elegant exteriör. 

Begär vdr nya huvud katalog ävensom broschyr 
över Husbondens Röst radio. 

Gloria 340 W . ..... , . . . .. Kr. 195:
växelström, 3-rörs mottagare. 
Gloria 4 O SW , . .. .• .... ,. Kr. 370: 
växeL,tröm, 4 · rörs superheterodyn 

B. S. HUnNERS A.-B., Göteborg 
Te legramadress : HOlTNER Telefon 7051 5 (grupp) 

Tag in flera 
stationer! 

Det är inget fel med Eder Radio! 
Det är rören som blivit gamla. 
Föryngra och modernisera Eder motta. 
gare genom att insätta de hypermoderna 

Sator-rören 
Sators nya SS serierör stå på toppunkten 
av modern radiovetenskap. D e uppfylla 
samtliga krav som kunna ställas på goda rör: 

Effektivitet 
Hållbarljet 

Låga priser 

A de platser där vi förut ej äro represen

terade antaga vi återförsäljare. 

Hör den nya 
Sator-Ijögtoloren! 

Elektrodynamisk, med 

den mest fulländade 

ton. Stort register. 

Otvivelaktigt ledaren 

i sin prisklass. 

165 mm. kon. 6,750 

Ohm eller 2,500 Ohm. 

Kr. 25:

Satars prislista över potentiometrar, rullblocks, 

motstånd m. In. sändes på begäran. 

A.-B. TRAKO 
Regeringsgatan 40 avd. RA. STOCKHOLM 



POPULÄR RADIO 

Byt nu de gamla, 

missliudande rören 
Ii lEr radio mot nya 

Telefunkenrör 
N u bör Ni välja Telefunkens moderna, 
högeffektiva ersättningsrör, som denna 
säsong kommit i marknaden. På detta 
sätt få,r Ni för en ringa kostnad Eder 
radio kanske bättre än någonsin förr. 

För varje apparat och 

för varje ändamål finnas 

passande Telefunkenrör. 

P. R. 21 SVENSKA AKTIEBOLAGET TRADLOS TElIEGRAFI. STOCKHOLM. 

Reje~lor-A..len.. 
Bor kunden så illa till, att lokala stornlOgar förhindra mottagning 
från utlandets stationer, så skall Ni hjälpa honom genom att upp
montera en ordentlig Rejedor=Anfenn med skärmad nedledningskabd. 

/ 

Pris pr sats med två transformatorer, omkoppl.-bar även 
för 10C:0-2000 meter, och 15 meter rejectorkabel . Kr. 75= -
Rejectorkabel pr meter extra . . . . . . . . . . » I: 6 0 

ALtieLolagel HaralJ Wållgren, GöteLorg l. 
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I
nnan vi kunlla tänka på att börja prova »Snper 
34» måste vissa justeringar vidtagas med till
hjälp av d n lilla signalgenel'atorn. Dessa juste
ringar skola vi först beskriva. Med tanke på 

dcm, som ännu ej byggt pentodoscillator'n, vilja vi i 
detta sammanhang omtala, att vi i ett föl jande num
mer komma mcd llå<Tot ~{nnu finare i 'ignalgenerator
,-äg, nämligen cn modnlel'ud dynatronoscillator. I 
denna kan < nviindas samma sti.i.mkl'ets (kondensator 
och spole) som i pentodoscillatorn, vartill kommer 
ett skärmgallerrör. P raktiskt taget vilkct skärmgal
lCl'rör som helst i marknaden kan användas. Den en
da olägenheten med dynatronen, jämförd med pelltod
oseillatorn, är att den fordrar ett anodbatteri på 
tiO a 90 \1olt, men om anodsp~inning uttages från nätet 
spelar ju detta ingen roll. 

Injustering lW melln.nfrckvenscn. 

Vi förutsätta nu att lågfrekvcnsdelen hos »Super 
34» är klar; dcn kan t. ex. avprovas genom att man 

tillkopplar en pick-up och kör den som grammofon
förstärkare. Det gäller så att injustera mcllanfre
heusförstärkaren till 110 kc/s. F 'ör detta ändamål 
tngas högfrekvensröret och hexoden (Yl och V 2) ur 
siua hållare och en väl isolerad ledningstråd av 0,5 
meters liingd auslutes till anodkontakten (som går 
till r på förs ta MF-transformatorn) på hexodens hål
lare. (Den genom urtagningen a v de tvll rören erhåll
na ökningen i anod- och glödspänning kunna vi bortse 
från.) Denna ledning skall tjäna som antenn och upp
taga signalerna från generatorn. Den senare inställes 
såsom förut beskrivits till en frekvens av 110 kc/s. 

Medelst en i änden som en skruvmej&el 
formad träpinne eller ~i.nuu bättre en euollit
stav vridas regleringsskruvarna på · de i 

mellanfrekvenstrallsformatorerna befintliga 
trimkondensatorerna. (En skruvmejsel av 
metall får ej am-ändas, ty denna kortsluter 
vid samtidig beröring av regleringsskruven 
och skärmburken anodspänningen.) Den au
tomatiska fadingkompensatol'n sättes Ul' 

funktion genom kortslutning av koudcllsa
torn C14 och trimkondensatorel'lla i mellan
frekvellsell inställas så, att tonen fl'lln signal
generatorn hörs så starkt som möjligt i hög
talaren. Dock vrides kil.nslighetskontrollen 
R33 ned så mycket, a tt ljudstyrkan blir "vag 

1"io. 1. ST.-ålJ c t sett ba1"ifrlln med insatt mottagm·
chassi och hög/a,larc. 
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d I cH' o('];: så flyttas s ignalgeneratorn längre bort. Det 
iii' niiruligen Hittare a tt justera noggrant på en svag 
signal iIn på en sta rk; på den senare blir det »1Il'eoa
re» ays t~imning. )la n kan också min ska ljudstyrkan 
metleh;t \'olymkonb'oll en H.zo. 

Föl' a tt g iva nagon ledning angivas här i md:ä ll

uillgal'l ta a \ ' t rirnkondensalol'erua i modellappa l'atcn. 
Siffl'orlla angiva [ut talet van eller dela r av ett va l'V 
xom fattas för att l' eglel'in g;~skrunlrna kola \' ara 
lh'agna i botten (kondell 'a torCl'na på maximnm). 
Hälmat 1' 1'1\n p r imiir ell på )IF1 till sekunrläl'en ptl 
MFs voro inställningarna : 11/2, 1/ 4, l / J, 3/4, 112 och :I. 
n ln ' . Insti.i.llningal·na bli dock olika i olika fall, l)e
roende på hur väl t ra ns forma t orerna ii['o lindade. 
}[eu Hl l' m [11I bara en riktig l'esonanspunkt på var'j e 
tI-imkondcnsa t ol', Srl att JjuustYl'knn avtager , så snar t 
ma n ni(l er tt t endera hållet, är a Ut väl. 

.f'llster·ing ([V o8cilla io/'kretsen. 

"Vi ha nu Hltt UlelLanfrckvcnsi'Öl'sHil'k aJ'en 11< g Ol' 

l unda r iitt il1j us erad. lljUlpallLennen avhigsnas och 
(h~ t Yå första rören i nsilt t as å tel'. Signal~ellel'a torll 
i U!:i l ii.LI l! I> t.ill en \' äglilngd a v omkting 250 meter. (Kon
llensa to l'll pä 800 cm bor tt nges. ) 'l'rimkonflensatoI'll 
på (' I nt"krll\'as helt (i n s iii lies p:'\. minsta kapacitet ), 
a u t ellnko1ll1 e n ~a torn Ca innide::; till omkring 2/ 3. 
(1\1' el en av kompressionstyp liksom t rimkonuensalo
rerIl u UPPll :'is ej :!/ 3 ax :;: apacitcten förrän kondensa 
tom Hr n~i sta ll hel t samma npressad.) Trimlwndell sa
{'orll på (.,2 skruras helt i botten så uär som på tV{l 
\ ' [l\' V och iTimkondensnto l'n på. Cs (oscilla tOl'konden
iiahH'Il i s lIpem) .i lJOtLen srl när som på ett varv. Föl' 
att knnlla a vHi sH gangkondensa torns insHiIlning prl 
f' kalan m i ste Ul un göra en visa re av koppartJ-åd och 
ftis ta Pl'ovj:c)l'iskt i chassiet. 

POPULÄR RADIO 

Pi!!, 2. Under IOGk d befinner sig rSki'vta.ll1'iken 
m ed llick-up swml ovs tii-nmingsskalan och öm 'iua 

]'CO/Grin {/8orga.1l. 

'Man letal' mI upp signalen frå n genera
torn genom att vrida gangkollc1ensatorn 
fram och tillbaka mella u 200 och 300 meter 
på . kala n. )\1' den senare ej kalibrerad, ka n 
man ändi't n ågorlunda bedöma var 230 meter 
finn s. (Supern skall givetvis vara inställd 
föl' det lägre n '\ghingtlsområ det och antennen 
skall vara anslu t,en.) Hörs intet, prövar man 
med olika inställningar hos oscillatorkret
seIls trimkondensatoI' (himmef'1l på (3). Då 
man fä tt in tonen från signa Igenera tonl 
föret ager man en justering a\' a ntellllkon
densatorn Ca samt trimkond cnsatorerna pä 

C2 och C3, till dess att tOlleIl höres sä stark t som 
möjligt i högtalaren. (Mottagaren bör liksom f il r'ut 
il1l'egler a:' för liten ljudstyrka medelst Rl3 eller ge
nom avsides placering a v sigllalgcneratorn ; konelen
Ha tOl'n Cl4 är for t farande kortsluten.) Ca användes 
SOIU trimkon(kn. atol' föl' fiirsta kretsen i stiillet föl' 
trimkondcn, 'atorn på Cl, SOUl förblir insh i11 d på mi 
nimum. 

Så längt är allt gott och viiI. ~u gäller det att. f å 

lw.dJla torkret sen alt shimma iiven på ö\Te delen a v 
Llet lägre v~lglängdsolllI'ådet, viJket sker gellOUl jusie
ring av kondensaiorn Cz. SigIlalgeneratom iu ·tiill es 
på en våglängd av omkring 550 meter. Om Cz r edan 
fdn börj an ha r det riitta \' iirdet (2.600 micro-rufll 
ellel' 2.250 cm), skall gener H tO l'l1 ' ton höraR bra ih'en 
på denna våghingd. D å det emellert id kan nu'a s \'å rt 
att få en kondensat or med exakt detta \'äl'c!e, sam
mausättes Cz lämpligen a\' en fa st koudellsatol' pil 
2,OGO CUl och en reglerbar kondensator (»sem ival'ia
bel») på GOO cm. Den föna få r ej ha iStOl' <ln-ikel st" 
högst ± 5 %, och böl' vm'u glimmerisolera(l. Den se
na r e l'eglel'Hs, tills toneu hörs så starkt s.om möjlig t. 

Dä dellna justering <'i l' gjord, insti.i.Ues siguaJ gelle
l'a iOl'll i tllr och ordning till ett stort alltal olika ,'åg-

Fia. s. Intc1'jc/'cn~tilf cl' till ~Sltller 34», 'Vilket k omm er oU 
bcskrit'as 'i elt f öljonde JL Ul1I1H CI', 

.. 
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\Tider l'eglel'ingsskruven först 1/ 2 
yarv inåt (d. v. ::l. sä aU kapa
citeten ökar) och prova.r på nytt. 
Går det ej bättre då, vrides reg· 
leringsskruven 1/2 varv utät (Im
paciteten hos tl'imkonclensatol'n 
minskar), och man under söker, 
om resultatet blir bättre än vid 
den första instäUuingcn. Varje 
gång (dcl!:! vid ökad trimkondcn
sator, dels vid minskad d:o) in
ställas de övriga trimkondensato
rerna (Ca och C2 ) till resonans 
vid en vågliingd, där signalen 
kommer bra fram. 

Nu är det ej a lldeles sä!rel't, 
a tt mellanfrekvensen 110 kels 

Fio. -'l. Ritning tm skåpet med höglalaröppnillgcn på framsidan . 
passar precis till de lindade . ·po· 
larna Ll, L2 och L3 ; det blir ju 
alltid någon avvikelse frfm origi
nalspolarna. D~il'fi.jr bÖl' man för
söka dels med en något högre, 
del s med en något lägre mellan
frekvens. Detta åstadkommes o-e
nom ail alla meLlanfrekvensens 
t rim kondensatorer minskas resp. 
ökas vardera omkring 1/ 4 va r v ; 
dock skall \Tidningeu a v regle

~ 

)----------------------r
I, 
l 

I ol, 
3/IlJ, 

l 
l 

I 
l 
l, 1 
1 1 

rig. 5. Inspiill nings7"a11l,cn fÖl' högla/aren 111 d 'inlagda gll:l1unip(tcknill.g((l'. Till ringsskrnvcn vara "Wrre vid dc 
höger SC8 högtnlarcns pluncrillll i för]1I1llandc till motfall(1rc]wssic l . 

D 

kondensatorer, ;'om ej äro sä h ngt 
II im;! ruvade. ;\.1' någon av konden

sator ern a nibsi:an fullt inskruvadI. 

20l0-H 	 " I 
skall nidningen hiil' vam mindre.

I : + 	 + I'frI 
I

I ' , I' I Bäst är naturligtvis att förfara 
som i början och justera medelst 
signalgenerator och hjii lpantenn, 
varvi d flen förra insUUle ' pi cn 
från 110 kcl s avvikande mell an

---+---82-_-+_~L68---'--+1-+ frekvens. För varje gång (likad 
resp. mil1f~kad mellal1frekyens) er· 

---~-------------288-----_T------L-~ 
1/ 	 tel-justeras teimkondensatorn pc 

C3 men däremot ej Ca och 2. Pig. 6. Delaljritning liIl listerilll fö" chassiets 1/ZJPhäJ/!/J/il/[j. 
För varje pl'ovning inställes sig

liingclel' inom det lägre yåglängdsområdet, och för Ilaigeneratom ätel' för det lägre våglängdsol11l' ttdet 
Hlrje inställning föl jer man efter med mottagarens eller också kan man möjligen kontrollera re.' ultatet 
Clysh imning och kont rollerar att slgnal generatorns a v den ändrade mellanfrekvensen genom att pl'ova 
ton kommer bra fram i ]lögtalaren. Härigenom får p~ ett flertal rundradiostationer, jämnt fördelade 
man klarhet j huruvida oscillatorkL'etsen i supern inom det lägre våglängdsområdet. Det bör vara ga n· 
följer de två första sHimkret arna åt över hela ska ska lätt att konstater'a, huruvida en mellanfreln1en 
lan cller ej. Får man ej fram signalen över hela som är något högre eller n1'tgot liigre iin 110 kcl s 
::lkalan, måste irimkondensatorn pä C3 justeras; man gel' bättre r esultat än denna sistnämnda frekvens . 

, 
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Fia . 7. lJ e/(Lljri/nin[1 iin a,nOnlll,;llgen tör högtala,r ells 'in
8}Jiinlling (t. v .) samt skärning genom up]Jhii-ngnh~(/sa·llord

nil/Y t3 n tör motta,gm·chassiet. 

(Koppliugskondensatol'n C12 i mellanfreheusfiltret 
skall inställas nära maximum.) 

Justeringen på llingvågsområdet, som härefter fö
retages, är betydligt enklare, i det kondensatorn Cx 
blott regleras tills någon station, med mottagaren in
shilld för det högre våglängdsområdet, hörs så bra 
som möjligt. Man reglerar både avstämningen (gang
konuensatorn) och Cx, tills man får bästa möjliga 
resultat. Man måste först med gangkondensatorn 
nppsöka någon t ation. 

Om lokalstationen slår igenom på flera ställen på 
skalan, tyder detta på att de två för-sta stäml::ret
liarna ej äro i resonans eller ej följas åt över hela 
skalan. 

A ngående den automatiska volymkontrollens funk
tion bör följande nämnas. Då mottagaren är avstämd 
1nellaJt~ ett par stationer hörs rätt mycket sprak och 
knastrande i högtalaren. Detta beror på att motta
garen automatiskt inställes på största möjliga käns
lighet. Vid avstämning mitt på en station försvinner 
oljudet - om stationen är nägorlnnda kraftig 
oeh sändningen hörs klart och rent. Svaga stationer 
kunna däremot ej mottagas utan att dessa stör
ningar göra sig gällande. Medelst kontrollen R33 kan 
mottagaren i förväg inställas på en lämplig käm~lig
hetsnivå, avpassad efter de lokala störningarnas in
tensitet. (Föl' att den automatiska volymkontrollen 

skall träda i funktion, måste kortslutningen över 
kondensatorn C14 avlägsnas.) 

Det är ganska svårt att trimma en mottagare ab
solut korrekt efter hörseln, alltså på det sätt som 
vi ovan beskrivit. Därför Mr den slutliga trimningen 
företagas med ett mätinstrument som ljudstyrkein
dikator. Har man en växelströmsvoltmeter med me
tallikl'iktare, kan denml med fördel användas som 
»output meter». Den inställes för t_ ex_ 50 volt och 
inkopplas mellan anod på sIntröret och jord i serie 
med en felfri kondensator på 1 eller 2 mf(L Man 
justerar alla trimkondensatorer - på ovan angivet 
sätt - tills största utslag el'hfilles på voltmetern. 

Ett anllat sätt är att använda en milliampereme
t er, som inställd för 10 mA inkopplas i anodkretsen 
till högfrekvens- eller' mellanfrekvensröret, t. ex. mel
lan plus på tredje mella[1frekvenstransformatorn och 
plus anod spänning. I detta fall inställer man föl' 
minsta möjliga utslag på milliamperemetel'n. 

Motta,garens inbyggnnd. 

Huruvida »Super 34» skall inbyggas i ett skåp 
tillsammans med högtalaren eller blott insättas i 
en vanlig radioUtda får naturligtvis ~igaren själv av
göra_ Vi skola här blott i korthet omtala, hur mo
delI apparaten gjorts till en komplett radiogrammo
fon med motor och pick-up inmonterad upptill i 
skåpet såsom framgår av illustrationerna till denna 
artikeL 

Skåpets invändiga mått bestämmas av chassiets 
och högtalarens dimensioner. Uodellapparatells chas
si är 600 mm långt och kräver ett utrymme i höjd
led av 305 mm. 

På skåpets vänstra sida anbringas en strömbrytare 
för både mottagaren och grammofonmotorn samt en 
säkring på 0,5 amp. för mottagaren CWickmann-säk
ring). Denna inkopplas i serie med nä.ttrallsforma
torns primär_ På högra sidan av skåpet utmärkes 
noga det hål, genom vilket våglängdsomkopplarens 
stång skall föras ut_ En särskild strömbrytare finns 
för gl'ammofonmotorn. 

Forts. å sid. 32 

ffF-rör BlundrörF abrikat V,,Yl 

MurCOlli ..... ... , ... .. .... 
 VMP4 I - 
Philips ...... .... ... ..... . E 447 E448 
Satol' ..... ............ ... ... 
 NVS43 
Telefunken .. , ..... .. ..... HI<;NS 1294 UE:\'S U!24 
'l'l'iotron ...... .. .......... 8434 N 1I 425 N 
'rnngsram ..... . ... . . . . .. .. HP. 4105 
ValYo .............. . ..... . I B 4129 D X 4122 

MF-l'l'r 

Vs 


VMP4 
F. 447 

NVS43 
RENS 1294 

8434 N 
HP4105 

H 4129 D 

DeL-rör 
V. 

1') 444 S 

REN 924 
B 435 N 

AN 4092 

LF-rör 
V,; 

;\1 HI, 4 
E 424 
NU4 

REN 904 
A430N 
AG 495 
A 4110 

Slutrör Likl'.-rör 
Va. Y7 Vs 

PX4C UH 
D 404 1j61 

P4 GL4/ 2D 
RE 604 RGN2004 

K 435/ 10 G 4120 
P 460 PV 4200 

LK460 I G 4200 
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Trots att de indirekt uppvärmda liksiröms
l'ören äro de direkt uppvärmda avse\'ärt 

~vel'Higsna ~,effe~tiv~tet an~ändas de senare 
l stor utstrackmng l amatorbyggda motta

gare, Orsaken är främst, att de äro billigare, men 
ofta har amatören dylika rör Jjggande och det är 
naturligt, att han vill u tnyttja dem. Vidare förekom
mer det ofta att baUerimot -agare ombyggas för lik
stl'ömsdrift, varvid rörens glödtrådar seriekopplas för 
reducering av driftkostnaden. 

Vi taga som exempel en mottagare med ett hög
frekvensrör (1), detektor (2), ett Higfrekvensrör (3) 
samt sIntrör (4), (Se fig, 1.) Skiirmgallret hos hög
ft'ekvensröret är ej utritat. Vi kunna här skilja mel
lan två strömkretsar: glödshömkretsen med sildros, 
8eln Dl , förkoppIingsmotstålldet H och alla fyra rö
rens glödtrådar i serie i'lamt anodströmkretsen med 
drosseln D2 och de skilda rörens anodströmkretsar i 
parallell. Att vi mlu;te taga iiven anodströmkretsen 
IIled vid ber~ilmingen av glödströmkretsen beror på 
att kretsarna till viss del sammanfalla; anodström
men ho röret l måste passera gel10m glödtrådarna 

~-

Beräkning aT shuntal'na och för
kopplingsmotsiåuden 

till rören 2, 3 och 4 för att komma till nätets minus
pol, anodströmmarna hos rören 1 och 2 sammanlagda 
genom glödtrådarna till rören 3 och 4 o. s. v. 

Filterkondensatorll tillhörande drosseln Dl iiI' ut
ritad i schemat, däremot ej den tillhörande drosseln 
D2; kondensatorerna genomsläppa ju ej liks tröm och 
äro diirför utan betydelse vid beräkning a v likströms
kretsarna. Dl'osseln Dl är alltid nödvändig, utom i 
kompellsationskopplingar. Däremot kan D2 ofta und· 
varas, varvid man uttager anodströmmen efter Dl 
och silar anodströmmen till detektorn ytterligare me· 
deIst motstånds-kondensatorfilter. 

Bel'äkning av motstånden. 

Vi antaga i detta fall föl' ellkelheten~ skull, att slut
rörets negativa gallerspiiuning uttages fråu ett galler, 
batteri, vars pluspol då är ansluten till minuspolen 
av niitd. • 1ut l'Öret (4) lägges alltid närmast minus-

FiO, 1. Schema. um:w nnod- och olödSlrö-m,Ykl'clsarllu v-id lik
strÖ'msmottnoure m ed di.j'elet ttppviirmdu l'ör. 1 skål'mgaller
höofl'ekvensrur, 2 motståndskopplad det ektor, 8 tl'ansforma.

tOl'koppla.t låofrelvvcnsröl', 4 slutl'ör', 

+ 
.
.
-


~t 

.7 
DZ 

I( 

.7f +,7 
II 



1 J 

o 
J/q/t. 

Fig. . '1' ill 'r iil/sl c r ,;i808 inkopplio(fCJl al' e/t (Ulod/ilt er, 
I!<.:slflend ali 111n1:il ( I/rI ' t R och 7.;o l/clc l18alul'n C. Diagl'all t
?nct till lI ugcr riM/r en ((llOds tl ·iim,~- !la.1lur8 JJii nni'/(gsk!lrva fUl' 

ctt jii,·sliirTwl'l'öl'. 

pulell, upl" fÖl' erlt .. Uunue av , törs ta möjliga anod
'piInnillg (\'id 2~0 \-olts nitt och 150 volts slutL'ör har 

detta dot\;: illg IL b tyue]'e), J els för und \' ikande a v 
aU "lu t rör · t anoddxelström (talstl'ömmen ) pas e
rat' genom dc övrige l'ijreIls g lödtrådar och gaJler· 
i'ijJiiuu i ll gi'i lllol:,;1,å ntl, vilket seuare kan förorsaka låg
frehcn t rltel'kopplill g med .. t följande distor tion eller 
»motol'boat in g». I " årt exempel (fig. 1 ) ha gallcl'
sp~illningi:in.lUts ttint.1 eu till rörcn 1 och 3 föl' enkelhe
t ens skuli utehLmnats. 

1,'öI ' at!, kllJlna he l'iiku:1 sarnmHlIl:1gda mot tL Del t 
h o:,; D l och R lIdt -·t vi känna ,lutl'öl'ets glödstJ'öJU 
am spiinoi ufl'sfaJl et ö,'er Dl + H. Des:,;ut om m ;, ste Yi 

Hlllka p, alt alludsirÖlIIlIlUl' l1R i L'ören 1, 2 o Il 3 ad
dem s ig t ill sb.'ömlnen genom Dl och H, f- alldra 

sidan ford rar kauskc ett lJatte L'i lu t rör ib lan d ll'I!.!;ot 
..tä rrc glöd -·tl'öm äu deu i röL'tabellen npp cr jvua. 

Vi antag,t hHl', att ln(Töl'et lagcr 150 mA (0,150 A) 
i Lflödström. Vidal'e antaga vi fö lj a Llde \' jnlell pI 
a ll od ' lrönUllarna : 

il = 6 mA (ink!. . IrUllIlUPIl gelJom skiirlllga l

lerputentiometern ) , 

b = 0,;) IIl.-\ (mot"ti'tnd"kopplad del ektor ) . 

h = ::; mA (tl':1.lIsl'on nator i anodkret "ell ). 

i4 = mA (t riU(L- Iu t r ii r ) . 


:Su blie i l+ i2 + h = !),5 lU \. och .·(römlUen g nom 
])1 + H sålede . 150-!),5 = ': a 140 mA. 'piillningsfa llet 
ÖVCJ' glötltr ' darna blir dd 4-roltseör 4X 4 = 16 ,"oH, 
såleue.-· ö\'er Dl +H 220- 16 = 204 \'olt , Enligt Ohm.. 
l aO' lJlil' då motstå ndet hos 

204
D, + R = O,14 0 = 1.4S7 ohm, 

Föl' bel'äk uiug ,1\- shuutarua antaga vi. att tÖl'l'n l , 
2 och 3 taga r sp. G:), GO och 8;) mA i glöd h 'lim. Rl 
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slraU genomsläppa 140- 65 = 75 mA = 0,075 A. ViIr

dct blir alltså 

4 
R '= - 7_ = 53,4 ohm.

0,0 	~ 

H2 skall genomshlppa 146-60 = 86 mA (vi ha hill' 
140 + it = 146 mA) och värdet bill' 

'l 
R, = 0,086 = 46,5 ohm. 

I·b skall genomsliippa 14G,5-85 = 61,G mA (vi ba 

h~lr 140 + h +h) och värdet lJlif' 
l~ 

R' = 0,0615 = 65,1 ohm. 

De t'åkningen a v glötlsttömkretseu iiI' nu fiil'dig, 11a l' 
dro -'seln Dl ett motst.åruJ a\' t. ex. 200 ohm, blir R = 

]4.;:)7-200 = 1257 ohm, 
Tages anodströmmcu ut efter Dl, såsom vanIi gell 

iiI' falle t, mftste Dl och R r~lknas val' för ig. Genom 
Dl flyter d~ 140 + Il = 140 + il + i 2 + b + i~ = 140 + 17,G 

= 157,;) mA och spi:inningi:lfallet blir vid cxemplet 
ovan 0,1575 X 200= 31,5 volt. Sålcdes bljr spännings
fallet ö\'er R, 220-31,:'- lG= 220-47,G = 172,5 \·oH. 

Härav fa . 

R =	 172,5 = 1.232 ohm. 
0,140 

lnocl- och gallerspän'ningal', 

Vid a n vi:indning av lJatte ril'öl' måste mall oHa i:li:in 

ha illlOrh,pål1niugen medelst mot.- tå nd i \'arje säL'skilt 
I'ÖI', anodspilmuncrsleclnin rr , s· .-om fJ'am g .. r ::l Y kopp
lin 1'en till "än ter i fig. 2. Detta motsL ud (R) mås1e 
alltid kombiJlcl'a, mell en kon el 'l\sato (' ( ) , van li gen 
på 1 :l 2 rufd, Ly elj e.-t blir för::;tii.rlmillgen ul\.lig och 
fl'ek\'ensb roende (vid t ransfol'matoL'koppJin cr ) . l{OIll 

l.Jinat ioJlen RG är ptt . k. a nodfiltcr, som medför Yt 
t "l' lignl'e h å fördelar : dels s ilar det an od,'trömm CI1 
ytLcl'li",are och dels förh indrar det h gfrekvent l'\tCI' 

+ 

Fiff. v . Hij{Jfl'ck(; ell ,~I'Öi' I .q skiiTmga ll rl(1)iinni"ll(f u tlages fl'( 11 

en 11Otentiumet cl', bes t t endc av dc tvd /a,slet moist(Zl!(len 
HI och R~. Z iiI' ((l/.odimperla.I/s n, t, ex. n stär11/{l anodT.-ret s 

ellcl' en hU!lfre7,Jieludru11I;J'ormal or. 
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+ 

"T"• 

Fiy. 4. D en ncga.fiw flallerspiinniil{/en ~äta{/es frän ett mot
stulld, ii/koppla f fia 'III ill.1I 8Sida)/, om rörets gluclträd. 

kopVling (. om medför »motol'hoating» eller i lindri
gaste fall distortion ). Z i fig. 2 iiI' »anodimpedamell» 
( prim.ä t en i li'lgfn:krelJsb:a nsformatorn, vid mot
,.(; ncl -·).;oppling anodmDtsh ndet) . 

lim anocHiltermot. tåndet R beräknas fram gå r av 
följuude exempel: , ri all taga ett tl'ansformatorkopp
lat rö r, .'om tal l'lldas t 100 roltfl anodspänning. 
(Tran. fOl'watorns primär ligg r i röret. anodluC't .) 
Höret ska ll ha -4 volt på gallret och normala anod
.·lröll1ll1cu iiI' enlio·t rörtabelIen 2 mA. (Se diagram
met till höger i f ig. 2.) ,pä nningen mellan anod· 
.:piiuningsllttaget Ct. ex. punkten mellan Dl och R i 
fig. 1) ocIt minu s glödtråd på röret (anodspän ningen 
!'iiknll S a llti.d ti. lllH~gati\"a glödtdid:~inden) antaga ri 
I'ara ] 85 \'o!t. )Iotst· ndet ::;ka11 då änka spänningen 
18::>- 100 = 85 "olt (sp~inningsfallet i primären kall 
fÖl 'summ n , ) och f< r sålu nua yiirdet : 

H = u,~~t -- 42.500 ohm. 

H[it' \'tiljes liirnpligen "U mot, tänd pfl 40.000 ohm, 
tll't närma!:ite värde ~()m finn s att få. Hade vi i stället 
dd be)'ii,kningen erhålli t ett vi.tt'de av ;iS.OOO ,ohm, 
hOl'de \'i h~l vall ett mots tand på. 50.000 ohm, ty 4:-' .000 
t orde knappast fi n nas att få. 

Pig. 3 Yi"::lr' kopplingen vid ett skärmga llerrör för 
nHL'\':. 150 vol t. j\[inus gWdtråd ligfTer till vän ·ter, phl::; 
gWc1tråcl lill höger. Röre urue tar här med nolbpiill' 
ning pä ,·tYl'ga.llret, men en negativ gal1ersp~inning av 
] volt brukar \'ara fördelaktig . SkHrmgallerspän· 
lIiugeu ut tages frun den fusla p~tentiometern Hl-R2, 
\'j.ik l'Jl vi emellertid vid exemplet enligt fi g. 1 antogo 
a nsluten till minus glödtråd i stället för till pIns 
glödt råd som häl'. 

Man kan yiss '1'] igen ut bilda Ut till en potentiome· 
h 'r' och am'ä ud a c1enl1<"t :såsom volymkontroll, men 
b[i fh 'e ;,il' al t ha ffltit f\kiit'mgallerspänning oclt reglera 

ljuusi.yrkan medelst en differentialkondensator i au
teullen, ty härigenom kan man undgå den s. k. kors· 
moduleringen, som försi:imrar mottagaren i selektivi
tetshänseende. Dessutom und vikes distortion i hög· 
freIn' cnsröret dd lokalmottagning. 

För erhållande av negativa aallerspänningal' till 
rören användes metoden enligt fig. 4. På minussidan 
om rörets glödtråd i nliigges ett lllot .. tålld (R) och 
gallret anslutes, i detLa fall genom transfol'matol'l1s 
sekundärlindnillg, till punkten a. Denna punkt blir 
t. ex. 2 \'olt mera Degalhr än glödtrådens nega ti va. 
ände, i fall spänn.ingsfaJlet över R. är 2 volt. Höret 
erltaller i detta fall Il negativ rraller'spän ning a" 2, 
"olt. Ofta är det nödvä ndigt a tt inlägga tt mot , 
stånds·kondellsatorfilter för silning av den edtl\lll1a 
gallel'spiinuingen, dO'k va nligen ej vid s]n tl'öret. 

Vi antaga a t t slutröret (4) enligt fig. 1 skall ha 
I:' ll negativ gallerspänning f l'< n nätet av ]5 ,·oIt. För 
detta ändamål inhigges ett motstånd mellan mi nH. 
glödtråd på röret och nätets minuspol. ,römsL'Yl'kan 
genom detla lllotstånd bli!' 140+ it + iz + h +i4= 157,5 
mA eller enklare 1:>0 + i4, som gel' samma ,' ård e pIL 
0,5 m,A när, ty vi utjämnade ovan på et t stiille 140,;:; 
mA till 140. )fotsf-t\.ndet blir sålundcl 

15 
R = 0,157S = 95,5 uhm. 

Slnh örel galler anslute nu ria lagfrek\' :'n l l 'UU;:;

formatol'Il s 'ekulld[irlintlning till nät ls minuspol o ·IJ 
gallerba tteriet blir överflödigt. 

Spi.i,nning fa llet över' dylika galler p~inningsmot

st;\nd m' si.e vi givetd ta ga hänsyn till lika. viil om 
till , piinnilJg fa llet över rören' glödtd'tc1ar vid ber iik
ningen av- glödströmkr tsen. 

Vid pent od lnh'ör måste 'ki.irmgallcl'strömmen all· 
dera . til l anodströl1l1l1en. i\r den förra ej känd, kan 
den upp:skatta. till en femtedel av den senare. 

J) . . glöd t l'ömmen hos rören ofta kan avvika en hel 
del frän de i r örtabellen angivna värdena ä r det all, 
tid att tillråda att m~ii;;·1. glödspänningen med en volt
meler med ringa cgenf"rbrnkning, t. x. en !\[nyo
meter . De s. k. ericl'ören för likström skola i shlllet 
inreglerus till en bestämd ..trömsl,-:yrku, t. ex. 100 mA, 
och om sluh'öret läa'ges närmast nätets milluspol, er
fordras i r o'el inga ,'huntar rid des::;a i' ör. 

Slutlioen 'ka ll påpeka, nödv~indi O'heteu [1.\- att in
lägga genomslagss ~i kra hlockkonden;:;atol'er i hår] , a n· 
tenn- och jordledning, prova(le med 1.500 volt oeh 
heJ st glimmcl'i 'oleradc . Kondcnsalorn i jo!':II ·duingen 
Lör vara på minst 3.000 cm (jordledning ä l' ej n1!till 
nödvä ndig), den i untennen P< 1.000 :l ;;00 CIll ell el' 
mindre, om :1 i.ie önskri.il' L 
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Högfrekvenspentoden som detek-
tor. Några tips för konstruktionen 
ay en tvårör'smot,tagare. 

T
il! tjänst för de Hisare, som tyckte att 
»Pentodtrean» i septemberl1umret var en 
litet för stor apparat för deras behov, publi
cera vi här ett schema samt en monte

lingsplan till en tvårörsmottagare, som egentligen är 
samma sak som »Pentodtrean», men med högfrekvens
steget borttaget. Vi "ilja ingalunda påstå att med 
föreliggande konstruktion sista ordet är sagt i fråga 
om högfrekvenspentodens anv~lndning som detektor; 
tvärtom komma vi redan i nästa nummer med en 
lIlottagarkonstruktion, i vilken högfrekvenspentoden 
med stor fördel användes som gallerlikriktwnde de
tektor. Emellertid veta vi att en konstruktion som 
den föreliggande med tillhörande monteringsplan 
allti l1 är välkommen för många; en sådan detalj som 
likriktningen är ju lätt att ändra på längre fram, 
om så befinncs vara önskvärt. 

Viktigare detaljer i kOZJ}Jlingsschernnt. 

Som synes av kopplingsschemat är glödströmmen 

Fly_ 1_ ](opplil1g8sohema föl' 2-/'ör.~ 

~ik8trö1ll8mottaga/'e med höy!,rekvens
pen/od 80m dc/ ek/or. (Filtret RG-O, 
~kall a ·1I8Iuta.~ till R~, ej Wl Rs såsom 

i schemat .) 

C, 50 cm. 06 = 1 mtd. 

C! 100 cm. 07 = il 11I,fd. 

0 3 450 om. Cs = 5.000 CII/ . 


CJ ;eX250 om. Co = 1 mId. 

C. 	 1 mfd. C,. = 4 m.f{l. 

R, 10.000 ohm. 
R2 0,3 m ego/un. 

R3 30.000 ohm.. 

R. 20.000 ohm. 

R, 50.000 ohm. 

RG 50.000 ohm. 

R7 1 mcgoltm. 

R s 0,1 megohm. 

Ro, 80 t ext en. 


till de indirekt uppvärmda rören ej silad, då detta 
ej är nödvändigt i de fall, där intet extra förstär
karrör finns mellan detektorn och slutröret (VI resp. 
V2 i schemat). Va är ett regulatori'ör av det vanliga 
slaget. I serie med detta ligger skalbelysningslampan. 

AnodströmmeIl silas först medelst drossel-konden
satorfiltret D-ClO och därefter ytterligare till de
teldol'u medelst motstånds-kondensatorfiltrct Rs
C7• (I schemat har ett ritfel insmugit sig; motståndct 
R3 skall anslutas direkt efter D, ej efter Rs, i sbillet 
anslutes R2 efter Ra och ej direkt till D. I monte
ringsplanen är llenna detalj rätt kopplad.) Skärm
gallerströmmen silas genom spiinningsdela ren R3-H4 
i kombination med kondensatorn C6. 

Tvenne antenuanslutningar finnas. Vill Al kopp
las antennen över en liten reglerbar kondensator Cl 
på max. 50 cm till galleränden (»G») av spolen. Hal' 
Dlall goda mottagningsförhållanden, kan Cl inställas 
på 20 iL 30 cm kapacitet (till hälften invrillen), var
vid man vinner i selektivitet. Vid mottagning inom 
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Fig. 2. Montc1"illgspla.n och kopplingsl'itning till »Liksll·umstvåan». 



IS 

Pill. S. Det j iin!.igtL 11/0 1
lallal'cha l1l5iet, sett f r än 

va T.-sid(1Il , 

1, llg l'{Ig-SOllU',"ldet :tn"lutes allteHtleU lämp ligen till 
A ~ , diil' -'pr iekondcn,' atol'll C2 ä l' på 100 cm. 

Föl' an;t~i mnino'e tl anväHdes CH Pruhns detek to l'
~po l c, ~ Olli pa O'rulllI m- 'ina l'ela t il' t ::;to ra dil11cnsio
w' r ha t' smli förlu s ter. (j~n llu biiUre iiI' en ferrQc;tI't 
~; Jlolc, chmu denna lJet iIlgar ett högre pt'is.) .' t er
koppliug"'''; l'0 lens jordi.iude iir- ausluten ti ll m inu s 
p ii iSp01e11. Om iHerk ppling"'pol n i , fället hal' h ·' 

kon ta ktcl', märkta Ra, K2 och Kl , anslllte~ Kl hU 
.i°nI. K3 Odl K2 lllot sml'a (h l'esp_ 1\:2 ot:h K l i iSche· 
ma , ( K;; au::;lnLf's så lunda till differcutialkondell sa 
i Ol'Il. ) 

il-U/list/' 1I k f ionsdeia.l j e/· . 

_\11 "< (' Ilde det prakt.i~ !.;a IlHönlllllei iiI.' lIlotlagm'eu 
h.y"·"'ll pOl ett enkelt tl'ächassi, med ft'ontplatta od 
l..:ontaktlisL av !Jak li t. Basp lattal1 ~ir för sedd med 
10 llUll höga triUi tet' på lIllll erRiclan (Re mOllterin g~

planeIl) , di t glöd su'öIl1 , LedlJln O'a1'na äl'O förlagda . 

V i -'sa fabrikat a v högft'ckl'en 'pelltodet' !ta en kon
iakt .;kl'l1\· p li ,'idan a" ockelu. Denul'\. uto'iil' flu,' lu t
J1ilIg föl' llf' t S. k. funggalleet (» pentodgallret») och 
kopp lH~ I' id fÖl'eligo'ande IDottagarkonstrn ki.ioll t i Il 
ka rodeu. 

1 ::; In tl'öl'ets auollkrei.s i-it· vi a d en utg< ugstl'ans 
fOl'lUatol' (T), sOm Irid anvä ndni ng av eu elektrody
lUani'k högtalat'e i re"el finn inbyggd i denna. En 
ll t :?:,llg-sdrossel med t v, kondensatorer fö l' av"k il 
ia ndc ,w hög-ta lat'c u f l'. Il lL ~i tet 1.ir lämplig, då elektro
man'lH!ti sk högtala re användes. 

l ll1al eJ'i a lli stu u iit· som rau1igt aIlgivet för vilken 
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effekt dc olika motstånden skola vam avsedda. De 
få gärna vara kraftigare, d. v. s. avsedda för ännu 
s törre effekt, men e.i gärna avsedda föt· mindre effekt 
iin den angivna. 

Katodmotståndet R9 måste dimensioneras efter det 
a Jl\'ända slutröret. Vid rören B 2043, RENS 1823 d 
samt L 2318 D blir värdet omkring 630 ohm (1 waH ) . 

Med hä.nsyu tagen till att detta ä r en likström~· 
mottagare få inga spänningsförande metalldelar eUet· 

blanka kopplingstrådal' ligga mot basplat· 
tan, som är av tI-ä. Motstånd o. dyl. monte
ras på striml or av ba keli t och kopplingstn\
Ilarna isoleras medelst systoflex_ ~1an bör' 
U1111vika kopplingsb'åd uled fa:,,;t sy,toflex 
utanpå; denn a är I'anligen hfird oeh ollan 

h'di g, vHl'jämte den l iilt ka u gå av pft de stäl1en , rlill' 
lllan medels t en avbital'tång ska lat av i:,,;olationell . 
Häst iit' 0,8 a 1 mm mjuk koppartråd (blank eller för
tC'ut; i fÖI'I'[L fallet lJut!'.;!S den med fin smiil'geldltk ), 
till vilken avklippas under arbetets g:lllg pa~,'ande 

hiu,.!dcr a l' l ~\ 1,5 mm systo flex. 

N-JU\\.T 1 J[ AUl.Jl.J[§ '][' A 

1. d 'le J'[.() l' <llo JC m ed omkopp lare, 

1 nidkollde n Sll t o r, 4~0 CIII , ",cd s ka la (i so!. "xe l), 

l llir(C l'C Il(ialk on dc l1 ~a to l', C:a 2 X :.!50 c m (iso!. a xe l ), 

1 l"P.:;lcrba r k ondf> IL ato r, ;:)0 cm C" CO l'otor" , t yp 012). 
J fj ildr o~scl , c:a ~O il v it! ao mA, c :a 300 uhm. 
1 kllll'1p usalor, 4 mf.d , 1..300 \' = ( ~,, ). 

1 il :Ii . :! Ill[r! , no v = (C,) . 
:3 (J :0 , 1 Ill [Ll , :i OO V = (C" e,. C ). 
1 d :11 , ~ . (JGn em , 1 .;;00 V ~ , he l · t gllmlll e l'i s o!. (C) , 
l (J :0 , 100 cm, l,WO l ' ~ (C, ). 

llH C) ( 'tå n d , l m '~o hlll, 0,1. wu ' t (I{;). 

l d ou. 0,3 Ill ~~o h m, 0 ,3 walt (R , ), 
l tl :0, U,l rn cgohm, 0,1 wu lt (H, ) , 

2 d :0 , 50.000 ohm, 0,1 w OLL (H " H.) . 
1 d on , 30.000 ohm , 1,5 "':1 U. (l{ , ). 
1 (\ :0, 20.000 ohm , 1 WIll l ( lt.). 

l Ll :0, lOJJOO ohm, 0,1 wa tt (1t , ) . 

l ,I :0 , d l'dc cul. L "(P il (H, ) . 

;J l'ör!J ull;ll'c, 2 5 -poliga, l 4-polig . 
1 st l·i;mbl'y t a l'e. 

1 f ronlplat l ll , 350 X1 'OX;; rum (b uk e lil) . 

1. k o n lit klIi s t. 3·:;O X J OX " mm (bake lit) . 
1 IJ:l , plaUa, a::iO X 220 X IO mm (krys ,r'lllel' ) . 
:! l rLili s ter, 220 Xl 0 X10 nlOl. 

DClc l<to r SlntrÖI' H cg lll.-rur
I'aIJ rikllt V, V. \'., 

Pl1ilips .. .... ...... ... 1 B 2046 H 204::1 I 1!l28 
Sator . ........ .. .... .. . X ID 183 
'fclcfulJken . . ,. , . . ,. R E XS 1 4 REXS 1 23 d 
'l'l'iotrOlJ .. .. . .. .. . .. S 2035 P 20:.0 l 

Tungsr.UJl .... .... . .. . BP 2018 PP 201 180 R 
Va l,o ..... ....... .... .. II 2518 D L 2318 D 
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garn<l t ill lJatte J"in~ottag-are ha ~.l1~el' de 
Renast • L'(:,ll haft h td sv, et att fo lJa Illed 
i u ITccklillgell, bel'oende på a t t rörfirmor
11a helt kone ntrerat sig på nä.trören och 

ej jJl'.d t ;:ig om öl tt fa In'lccra de moderna l'örtyperna 
i lltföl'uudt, för batteriLlL'ift_ I sen bröts först i och 
Illed intt'odl!(:eralldet av klass B-röret , om gav I.);).t
teeimottngarel1 en m å nguubbelt:- törre utgångseffekt 
u ta ll niinuI \'ärd ökning av driftkol:i tnaden, i mc nga 
fall me(l reduccrad driftkostnad. Det förefaller som 
Ulll r Öl'fabr ikante l'ua tack vare klass B -röret fått ullP 
ögonen .föL' att tJa tteeimott agaren yerkligcn ä.r att 
l'iikna mcd i fortsättningen, ty P' s na te tiden ha 
dc kOlllllLi t med flera nyheter i ba tel'irör, lJland 
\ilk a friims t märkeR yariabelmypentoden. De enda 

Fig. J . Elc lilro rJ Cl'lll18 (w ,sl1illlillfl r i t! ett 8kiil'/1!!]all euiil' m ed 
nbl'iabcZ lJl'ull f ll c'- n Il 11 !Ja. va-riabelmViJcntoden har '7-8(if / 8

:;<ol'k('1 och wf/" !lIl l1ill{ja/"JI(I- till d en lla fl1lgiHI S ·i t c:r/CJI . 

i S\(~ l.'ge ti ll giilw li ga baUf'l'iröreu al' denna model·.lla 
typ iiro 3Larconj , \'i lka tilhel'kas i en speciel 2

voltsscric. Dct ä r just de ngelska rörfirmorna som 
börjat ägna batt rimot i ao'arcn en större uppm ärk
samhet n aturligtvis beroende på att denIla. typ <lY 

mottagare användes i myckct st or utstr~ickning i. 
'England. Äv n hos o ' ii.ro emellertid de Dlodema 
batterirören av , to rt intresse, ej minst för alla sjö
faeaude, so m äro hänvisa dc t ill batter ier [ör drift 
DY sina m ttagare. Vi ha månn'a vänner på sjön, 'om 
vi vet a med 'Lörs a intrc 'se ta emot alla nyheter 
i f r<. ga om battcrimotagare . ÄVCll på laudbaekcll 
finn f/s må nga, som äro hatterimottaga ren trocrna. 

1ngen kat's'lnodul rin.q, dt7,rföt· större selekt ivitrJ , 

Den nya variabclmypelltoden för' baticr'ideift heter 
' -1:> 21. Den har följande data: 

Glödspänn in~ ...... .. _.. . 2:0 y 
Glödström .............. . 0,1 

\.nod: pännillg ......... .. . Ill ~LX. 1-0 V 


•'kärmg.-sp~i.nning ..... . max. 60 V 
Xeg. gallerspänning ... o-!) ·v 
Branthet .. .... .. .... _..... 1,1 
XOl'ma l anOlls tröm .... .. 2, 0,01 mÅ 

Xorma l ,:kärmg.- tröm ... 0,'7- 0,00 mA 

Det a rör erbjuder :tora fÖl'dela l' \"id en bati el'i
1ll0ttl1gal'e. Ef tersom el 't å l' en pent od, kau det köras 
med relativt låg anodspiinn i.ng, uncler det skicll'mgal
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Tig. 2. Anonlning tö,' reglel'i-ng av elen negativa galleT
I1piinningen vill vaI-iabclmljl'ö/' eller va,·iabelmypentod.. Po
lentiometern P iiI' 81l1tnt(l.(l över [Jallerbat t el ' i et och utgör 

v Olymkontroll tör motta,gm·en . 

lerspänningen fortfarande hålles uppe vid 50 eller 
(lO ,"olt. 'rack vare att volymkontroll kan erhållas 
genom regleril1g av den negativa gallerspänningen 
llndgår man korsmodulering samt distortion av den 
lttgfrekventa delen av signalen. Båda dessa saker 
furekomma ofta vid batterirnottagare med vanliga 
skärmgallerI'ör. Vidare undvikes överbelastning a v 
l!etektorn, vilket kan förekonuna om ljudstyrkan 
regleras cnuart medelst återkopplingsratten eller me· 
deIst en volymkontroll pil lågfrekvenssidall. 

r olymokontr'ollens praktiska utförande. 

De inre elektrodernas anslutning vid ett variabel
myröl' framgår av fig. 1. Flär visas ett skärmgaller
rör med variabel branthet; den nya variaLelmypeu
toden har i stället 7·stiftssockel (engelsk), men ano· 
dt~n år liksom vid röret i fig. 1 anslnten till topp
kontakten. I fig. 1 användas för övrigt följande be
teckningar: A anod, G" sktirmgaller, GI styrgallel' 
och F - F glödtråd. Vid V1'21 ha kt.>ntaktstiftell en
ligt den medföljanue rörblanketten följande beteck
ningar: 1 metallisering, 2 styrgaller, 3 pelltodgaller 
(fånggallel') , 4--5 glödtråd, 6 ej anslnten, 7 skärm, 
galler. (Detta omtalas här för att nllssförstånd ej 
skall uppstå, då blanketten är tryckt på engelska.) 
)letalliseringen anslutes till minus glödtråd liksom 
Uven fånggallret, för så vitt ej annorlunda angives. 

Fig. 2 visar hur volymkontrollen anordnas. Uiven 
häl' är utritat ett skärmgallerrör med variabel brant
het, men det kan lika väl vara en högfrek\'enspen, 

POPULÄH RADIO 

tod.) En spänningsdelare RI-R2 är visad för skärm
gallret, men enklare är ju att uttaga skärmgalIer
spänningen direkt från anodbatteriet (+50 å - 60 
\'olt vid VP21). e2 iII' a\'kopplingskondensatorn, .som 
böl' vara en induktiollSfl'i kondensator på 0,1 å 0,5 
urfd. En allnan induktions fri kondensator el av 
salll.llla storlek i nlänkas i första stämkretsen (Le), 
såsom framgår av schemat. Spolens nedre än da au, 
slutes till mlttkontakten på en potentiometer P på 
omkring 25.000 ohm, vilken är shuntad ÖWl' !) volt 
av gallerbattel'iet, från rlettas pluspol räknat. Denna 
potentiometer reglerar den llega tiva gallerspänning
en på. högfrekvensröret oc4 kommer sålunda att 
tjiinstgöra som volymkontrolL 

Stämkondensatorns C rotor bör naturligtvis vara 
jordad, ej statorn. Är mottagaren enrattsa\'stiimd, 
bör en motsvarande kondensator till CI finnas ä ven 
i övriga stämkretsar. 

. Fig. 3 visar hur man kan nndnua denna kon· 
densator el i fig. 2. Man anbringar helt enkelt en 
g'allerkondensator el och ett gallcl'motstånd R 
(»Hi.cka») vid högfl'ekvensrörets styrgaller. Galler, 
motståndets nedre ända skall dl anslutas till mitt, 
kontakten pl potentiometcrn P enligt fig. 2. Kon, 
dtusatol'l1 el kan vara pä 200 å 500 cm, motstfwdet 
R på 1 å. 2 m,cgohm. . 

Potentiometel'l1 P flr ej liaga över gallerbattel'iet, 
dit mottagaren ej anv~indes, varför en strömbrytare 
måste inläggas. Dell kan kombilIeraf; med glödf;tröm, 
brytareu. 

'rack vare klass B'l'öret samt den nya n1l'iabelmy' 
pentodell är det nu möjligt att konstruera en batteri, 
mottagare, som besitter stor effektivitet ~iven vid 
anv~illdning av ett anodbatteri med låg spitnnin o', 

t. ex. 100 ,'olt. Förstärkningen kan hållas uppe i 
högfrekvcnsröl'ct tack vare att skärmgallerspänning
en ej behöver sänkas, och att lltg~mgseffekten blir 
t!llriicklig, för detta sörjer klass B-röret. 

Fi[j. S. A mwIL anonl1l111[j mC/l [ja./.!crkondclIsatol' och !la.ller
motstånd. Det senrtl'e aJIslut es lill mittkolItaklen. på volym

l;;ontrol/pol el! t iOlJl el en/. 
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D 
e. fle~ta amatörer .~örf~.ga .e j över, ett lämp
ligt lllstr ument for mutnmg av anod- och 
gallerspänningar. Av ett dylikt instru
ment fordrar man att det skall ha ringa 

e~ellfiil'brnkning, och detta är ej fallet med s. k. 
fickyoltmetl'ar och liknande in t rument, vilka kun
na erh< Il as till överkomligt pris. Den som är intres
s r ad av att sjäh t illverka ett gott iustrument ll~ln
visas till september· och oktobernumren av Populär 
Radio, där ett dylikt instrument utförligt beskrevs 
foiamt anvisningar lämnades för dess kalibrering. En 
beskrivning över tillverkningen av shuntar och för
kopplingsmotstå nd kommer a t t lämnas i ctt följande 
llummer. 

F örsöker man uppmäta anodspänningarna i en 
mottagare med ett instrument av enklarc typ skall 
man f inna, att man i vi sa fall crhåller mycket smä 
yiirdcll. Man tror då att mottagaren är feldimensio
nerad och att rören verkligen ej få högre anodspän
!lingal' tln mätaren \1isar. Detta ä r emellertid fel; 
skulden faller helt och Mllet på det dåliga mtitin
s h·ument et. 

Vi skola taga ctt exempel. Fig. 1 visar ett mot
ståndskoppJ at för ·tärkarrör i en likströmsmotta
gare med direkt l1ppv~lrmda rör. Ansluta vi en volt
meter vid VI, d. v. s. omedelbal't efter huvudsil
drosseln D i likströmsmot tagaren, kommer denna 
att visa nagot under den verkliga spänninaen, men 
ej så mycket under, ty motståndet i D är dnga och 
spänningsfallet i D kan därför ej öka avsevärt ge
nom den tillkommande extra strömmen, som volt
metern tager. Detta gäller, om voltmetern för
brukar omkring 40 mA dd fullt utslag till 250 

volt. Är strömn1en genom D endast 100 mA eller 
nlj lldl'c, kommer spänningen att sjunka väsent
ligt. lIndel' det. normala Yäl'det. Att observera är häl', 

Vad ·man har att iakttaga vid 11wtning 

av anod- och ga.ller8pä.nningor i en niitmot

tagcwe. 

att voltmeterns ruinuspol måste anslutas till minus 
på nätet, ej till någon av glödtrådarna, ty i senare 
fallet kunna dessa bliva överbelastade genom den 
extra voltmeterströmmen. Detta gäller alltså då man 
ansluter voltmeterns pluspol direkt efter sildros
seln eller till den anodspänllingsledning, som är an
sluten hit. 

Vi önska nu mäta spänningen på rörets anod och 
ansluta för den skull voltmetern mellan anoden och 
glödtrådens minusända (V2). Denna spänning är i 
verkligheten kam;ke 50 volt . Voltmeterns strömföl'

brukning är vid denna sp~lnning kanske 10 mA och 
vi måste fråga oss, varifrån dessa 10 mA skola ta
gas. Eftersom spänningen faller från låt oss säga 
200 volt till 50 volt enbart genom den ringa anod
strömmen, som röret tager, så inse vi lätt att det ej 
kan bliva stor spänning kvar vid anslutning aven 
annan apparat till anoden, förbrukande många 

, ~ ;of 

" , I 
,<- 1/

: Y2 
I 

Pig. 1 . !mUt-eT"t metolL tör best!imni'lI(J wv den verkliga. a1Lod
spänningen på ctt l"Ör. Fln voUmetel' inkopplad vill V2 v '/8ar 

.för W{} spiinn·ing. 
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Fir/, Z, A.ccn gallerspiil111ingcn iiI' HOISklig att (lil'ekt måta 
-ri(l indirekt lIppv{i1'nt.cla rö l ' , .'ivcn häl' kan d n incZ'irckta 

'm ctoden 7.;amma tili U111;iindnillg, 

g:"lUger större ström. Resultatet blir att "oltmetcrns 
"isHre möjligen rör en aning på sig eller visar spän· 
ningen noll. 

1< ör att kunna mäta spänningen på anoden i detta 
fall måste man ha en voltmeter som förbrukar 1 
eller hiig ~t 2 m l. "iu fullt utslag. Noggrannheten 
\'id mätningen är ä,'en beroende av vilket mätom· 
nhlc hos voltmetern mall Yiiljel'. Trots aU man har 
en så fi n voltmeter, vi:;;ar denna kanske cn tredje· 
del av den verkliga :;;piinningen på anoden. 

DeninrIirckta metade//. 

Nu skola vi omtala hur man i-ikaU förfara för att 
ImnnCl mäta den 'ucrlcligct Ul10dspänningen. En mil
liampel'emetel' inkopplas , 'id A i fig. 1. Denna "isar 
låt o~s säga 0,7 mÅ. AnodmotsHllJllet R.2 an tages va.· 
l 'a IM 100.000 ohm, anodfiltermotståndet Hl på 30.000 
ohm, alltså sammanlagt ]30.000 ohm. Enligt Obms 
lag blir spi.lnnillgsfal1ct Y = 0,7/ 1.000 X 130.000 = 
O,7X130 = 7 X 13 = 91 \'olt. "li antaga att spän· 
ui.ngell eft(~I' drosseln, mätt till minus på nätet, är 
200 volt och att ifråga\'arallde rör ligger 20 volt från 
minns på niitet. Den verkliga anodspänningcn blir 
a.å 200- 91- 20 = 200-111 = 89 volt. (....<\.nodspäll· 
II ingen räknas alltid till glödtrådens min usiiuc1a.) 

Samma metod kan användas vid elt transforma· 
torkopplat rör. Pl'imilrells motstånd behö,'er man 
vanligen ej råkna med; det håller sig omkring 1.000 
ohm. A.ntag att vi ha en mottagare med kompensa· 
tionskoppllilg enligt juninnmret av Populär Radio, 
sid. ' ]88. Vi ömka veta den verkliga anodsp~inningen 
pä dctektorn. En milliamperemeter, inställd för 10 
mA, inkopplas i seric med R2. Vi antaga att den 
visar 4,5 m.A, vilket stämmer gauska bra med verk· 
ligheten. Spänningsfallet i R.2 är då V = 4,5/1.000 X 
30.000 = 4,5 X 30 = ]35 volt. Verkliga späuningen 
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på anoden blir dä 220-135 = 83 volt, vilket är unge· 
mr lagom på A 415 som kraftc1etektor. 

Finn en högirekvensdl'ossel vid X på låt oss 
rsiiga 1.000 ohm faller anodsp~lnllingen ytterligarc 
4,3/ 1.000 X 1.000 = 4,5 volt, varför uen verkliga anod, 
'piinnillgen då blir 80,5 volt. Så noga iiI' do <.: k ingen 
ide att räkna, ty motstånden hålla ej exakt de på· 
siiimplade "ärdena; det måste alllitl vara eu d ..s 
tolerans uppåt och nedåt. 

Gallcl'I:;fiiinwiugen 'Vid -indirekt 'IIpP/jä1"md(~ rör. 

r fig. 2 "isas ett indirekt uppvHrmt rör med ka

todmotstånd R.. Hiil' kan anodst.römmen m~i tas gf>· 
nom inkoppi ing a v milliampel'cmctern vill A, men 
iiI' det ett skäruwallcrrör eller en pentod, få ,'i ~lvell 

meu skärmgallel'strömmen vid denna inkoppliug av 
instrumentet, såsom framgår av tig. 3. 

Önskar man måta gaJlel'spänningen på röret och 
inkopplar voltmetern enligt fig. 2, får man ranligen 
ett för lågt värde på denna sp~inning. Detta b('l:01' 
på att vollmeterns motstånd kOlllmer parallellt ö,'er 
R, varvid det reSlllterande I1lotstl\.ndet blir mindre 
än R. och sptinningsfallet alltsl\ även mindre. Uil' 
det ohmska motst. ndet i anodkl'etseu dnga, (ika]' 

härvid anodströmmen och kompenserat lIlotsLl nels· 
minskningen, men detta gör metouen osilkel'.) 

Bättre är att miita katodströmmen och ber~Uma 

I:jp~imlingsfallet över R.. (Milliamperemeterll i ukopp
Jarl enligt fig. 2 och 3.) Om instrumentet visa r -! 

mA och katodmotståndl' t R. hal' ett värde ay 1.000 
ohm blir spänningsfallet V = 4/ 1.000 X 1.000 = ± 
,'ol t. Den ncgati \'il gallerspäDningen på röre t ~lr dl\ 
4, "olt. I fall man har ett motsh nds-kondensatorfil
t er i gallerkretsen, inverkar detta ej på resultatet. 

Pig. 3. V1d en [len/od utour katodslrij 1'nmcn (3) 8Ummall av 
anor/o och 8kiinngalleI'8t1-ömma,nl.U (i2 r C8p. il). 
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FÖl" någon tid sedan lämnades i Populär Ra
dio en be kriy ning över de amerikanska mi
niatyr·mottagarna av u~iver~altyp) vilka rön,t 
en mycket stor populantet l hemlandet. Des

sa mottagare äro nu i fråga om dimensioTIl'rna långt 
distanserade av den, som här nedan skall beskriYlls. 
Yi hn sjHlva varit i tillfälle att både se och höra 
dellJla mottagare, då ingenjör Kjörling demonstre
J'ade den som kul'iositet på Stockholms Radioklubb. 
Spånga kom in klart och tydligt på en kort tl'åd
stump som antenn. Enligt uppgift kunde under gynn
samrn;a mottagniugsförhållandeu även de starkarp 
lItliindska stationerna avlyssnas. 

J lottagal'ens dimensioner fr amgå ganska bra av 
vi g-llet thilden. Höjden är le; cm, bredden 1.1.,5 CUl 

och djupet l) cm. Vikten uppgår till endast 0,9 kg. 
EfteniOm vi ha att göra med en universalmottagare, 
edordras ett llkl'iktanöl'. Detta är sammanbyggt 
med slutröret (V2), en p "ntod . Första röret (Vl) 
iiI' ett dubbelrör med två helt skilda system, en hög
fl'ekvenspel.ltod och en triod. Den förra är reflex
kopplad, tjänstgör btlde som hög- och lågfrekYens
fÖ l'st.'irkare. 

1"1'11. 11 a11 tcn nen gå vi genom kondellsatOI'Il en in 
));'1 föesta stämkretsen Ll 01. Denna är am.iluten till 
högfl'ckvenspentodens styrgaLler. Fl'an samma rör
systems auod komma vi in pi\. den andra stiimkret· 
S~ 1l L 2 02, vilken över en gallerkondensator med lilcka 
ii l' allsluten till t riod 'ystemets styrgaUer. Trioden 
fun gera r allhsi\. som gallel'likriktande detektor och 
majnI' in de likriktade impulserna på högfrekvens
plu toclells stYJ·g'lller. I samma rö]'s anodkrets lig

Fi'l . .1. A()llp7illg8.~cllt ' l1I(( fiir il en '/"r/ l cJ; !,:oJ!pla(/1; 1I.ni ·v~ "s(~ ~
lI/.ot!'/lj(li"CII. Rii1·c l T'l ljii l/s l giij' btide som 11.0'1- .. och In[!t~ c 
kI:CI18J-örslii1'ka1'e "alilt dc l ck/or. v~ som ~ llllrol: (}(.'h h/, 
ri k/arrÖr. F'örkopplil1 Yölllo l s/unrl cll iira i1l1l1lflgda 1· Ilc"',,"on

/ol, l c lI. 

ger förutom pI'lmaren i högfl'ekvenshansfoemalorll 
ilven anodmotstfmdet Ru, . om förmedlar kopplingen 
till slutröret. I dettas anodkrets ligger högtalarcn. 

De små tJ.'c uslingorua vid de båda hö:>·frckycns
tr'ansformatorcrna giva eu kapacitiv överföring av 
:svängningarna Yid de k()rtaste våglängder·na. 

Dc i mottng-a l'cn iugätnde delarna iiro av specieJl 
konstruktion. Rören äro m;ycket små, trots a t t de 
innehålla vardera t v' system. Spolarna och 2-gan g· 
kom1.e11 atorn ha mycket sm: dimensioner, såsom 
framgår av fig. 2. Högtalaren i[r' av elektroma gne
j·isk typ. Avkopplingskondcllsatorel'Ua föl' Hl.gfre
kvens HJ'o i fm'm av 8 cm lå nga odt 1 CIl1 tjocka 
sta nll·. 

C 
FIl}. 2 . .1 [o lt(/r;(/1"I' Il([ ,~"iet ut/aoct '!II' s itt bnl.;elilhiiljc. A 
l/al1r;'"01/(le l1sal ol'. B högtalare , C 'w lJ/m lw nfroll, D ?·cyle
·rill ris8 I.:rwv för hönta.lm·cn. I v in1/ r: ttbUden ha. betecT.:l/ltlya r

1/'(. samma 1)(llyrlclsc . E oulelln, F "IIa/slaätL 
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Mjuk återkol)()ling "id battel"imotta
gare_ 

Figuren visar en anordning för bo
tande a,' hård åte rkoppling och »ef
tersliipning» vid batterimottagare, vil
kE't fE'l of ta uppträder då gallE'rHiclmll 

-------------+ 
iir anslu ten till plus glöutr1'td på de
tektorn. Kopplar man OIll liickan till 
millu ' glödtråd, kan det hända att 
de tektorn !KIl' mycket c1ldig verlmings
grall och lI terkopplil1gen blir alltför 
mjuk. Man fllr då ti.l lgriiJa utvägen 
med två galle rläckor enligt figuren , 
för så vitt man ej vill an vända en 
gIÖl1t.ri'tds potentiomcter, som iiI' lIet all
ra biis ta. Den ena Hickan anslu tes till 
plus glödtnld, den andra till minus . 
Båda Hiclwrua kunna ,'ara lika sto
nt; iil' det fråga OUI en kraftdetE'ktor 
med 0,23 megohms läcka, \)ör man ta 
två nya iiickor på mrdera 0,5 megohm, 
men iiI' den ursprungliga iiickan p lI 
1 il 2 megobm, kan man gott ta den 
andra på samma motstä nds \'ärde, s i't
ledes 1 iL 2 megohm. Genom att göra 
de tv, Hickorn!l olil<a stora kan man 
utprova., den allra me t gynnsamma 
gallersp'änningen för mjuk å terkopp
Ullg. (Dessa och hithörande pI'oblem 
a vhandlas handboken »8elekth'a 
mottagare», ur vilk0n figuren är hilm
tad. 

Yolymkontroll eftel· deteldorn, 

~lan Iwu reglera ljUdstyrkan bilde 
före och efter detektoru. Vid mottagare 
utan fadingkompensatiou användes 
lIeu förstnämnda metoden, vid motta
gare med fadinglwmpensation den 
s i .. tniimnua. Figurerna hur ovan "isa 
ett par olika sätt att anordna en vo
I y m!wIltroll efter detektorn. 

Vid a iiI' ett nlriabelt motstånd prl 
;;0.000 ohm (bör \'ara logaritmiskt) . 
~h\lntat (h'er lilgfrekvenstral1sforma
torn>; [)rimlirlindning. Denna volyUl

lWllll'oll iii' att föredraga framför lien 
vid b ,' isade, där en potentiometer äl' 
shuntad ö,'el' t ransformatorns sekun
cHirlindning. i\1ot,·tå ud 'vlirdet lir i det
ta fall a v s torleksordningen 500,000 
ohm. Fördelen med volymkontrollen 
enl. a iiI' bl. a. att det högre regigtre t 
hlir kraftigare vid små ljudstyrkor, 
\"ilket ger större naturtrohet i 11ter
givningen. Ax samma anledning bör 
mall aldrig anviinda ett variabelt 
shUlltmotstånd som yolymkontroll vid 
en piCk-up, ty detta skär ned det 
'hugre registret vid s m:"! ljudstyrkor. 
En potentiometer, lwpplad så att mot
stå nelet öl'e r picl,-up'en ir jwns tant. 
är långt fördelaktigare. Kopplingen 
r,lPd variabelt shunlmotstä nd kan U tl! n 
"idare betecknas såsom fdak tig, 

Glimla.nwan som I)QIsökarc. 

En glimlampa uör varje radioama
tör skaffa sig. Den iir en mångsidigt 
anvliIlllbar tingest och kostar ej mer 
lin ett par kronor. Oyanstilende uil
der visa hur glimlampan auvändes 
som polsökare. Den ena elel<troden för
binde" med jord, den undra med den 
kontakt eller ledning som sl;:all Ull

llersö!,a". 
'id a har man påträffat »nollun», 

d. v. s. den jordade ledningen a v 
Yiixel- eller li.ks trÖmsnii tet. Lampans 
blI da elektroder förbliva mörka. Vid 
Il ha r lIlan fått kontakt till »fasen», 
den spiillningsförnnde (icke jordade) 

ICI!nil1gen Ilos ,'iixeltitrölIlsnätet. Elf
tertiOI1l polariteten vid växelström 
s tiilldigt växlar, lysa blida elektroder
na hos glimlampan. (J.<]gentligen lyser 
endast en i taget, nämligen den SOIll 

iir negati\"-l Yid c har man påträffat 
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den negatiYå »stigarledningen» P'I lil,
ström::;niitet, nlrvid den till denna led
uiug anslutna elektroden lyser, vid d 
den positiva »stigilrledningen», varvid 
j ord iiI' minus i förhållande till den
na och elen jorda de elektroden bos 
lampan lyser. I en del hus användes 
endast den positiva stigarledningen 
samt nollan, i undra hu ater endast 
den negativa s tignrledningen samt nol
1011 . I förra fallet blir minus pil det 
lokala näte t jordad, i ::;enare fallet 
plus. Nollan Hr detsamma som den 
jonlarle JNlnillgcu. 

Lödning. 

När man löder på radioapparater, 
bör man ej använda yanlig lödpasta, 
som innehåller syra, emedan lödskar
varna då så småningom frätas sönder 
oeh kontakten blir dålig. Bäst är »!öd
,' atten», som framställes av i denatu
rerad sprit upplöst harts. Detta gill' 
lika bra att löda med som med löd
pasta, men lödstället bör vara någor
lunda rent och ej starkt oxiderat före 
lödningen. Liimpllgt iiI' att putsa med 
fin smitrgellluk eller fint sandpapper 
före lödningen. Lödyattnet påstrykes 
med en liten pensel. 

Burken med »lödnlttnct» kan vara 
flist vid en vridbar klaff på uords
skh-ans uncll'rsida. 
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POPULÄR RADIOS V ÅGLÄNGDST ABELL -

V~gl. oell 

Station Effekt 

I[ rr'k ypnq 
kw m kels 

2000-1000 Dl ( 150-:100 kols) 
1031, 1n5 I{oWJlo 7 
1875 1GO Huizeu ~c, ,o) 
170G 1G7 Lnh t i ~O 
1724 174 Radio -Pari s 7G 
1G:15 183,5 K un igs wus tcr ILuu , e n no 
1554 103 D twcn try 30 
1482 ~(),2 ,~ ~ l (Js kwa GOO 
14~G 207,G P a ri s (EiIfelto rn et ) 13 
Hl :.! 212,5 'Vfl rschuu 1:!(J 
1348 222)5 Motala ÖO 
1'04 230 Mo~kwa 10U 
1201 238 Kulundborg 7,5 
1224 245 Len i n~l'ad 100 
1186 25:3 Oslo GO 
1107 271 Mos kwH II 100 

1000-600 m (300-5CO ke/s ) 
84(; 35.') 
824 304 Smoleus k 10 
76:; 392 ös te r s u n d 0,6 
748 401 Moskwa III 100 
721i 41:\,5 B od en 0.6 
OOtl 4;31 Oulu 2 

6UO-ZIJ0 (500--1500 k~/")m 

578,0 519 
i>69,3 527 Ljllbljulla 5 
550,7 5:3G Vilua ](; 
iHO.;' iH6 Budape , t 18 ,:, 
G3f.} ,O 556 B rom iin s te r HU 
531,0 :,G5 Athlone GO 
522,6 574 ~I\ihl eker (Stu ttgart) 110 
1:114,6 583 :1.Iadon!1 l(j 
r,06,8 W2 ' Vicn 120 
4fJU ,2 fJOl Sundsvull 10 
491,8 010 
48:1,9 620 B riis'el I 1;) 
47fl,9 629 
470, ~ fK1S Prag I 120 
463 ,0 648 
455,D 658 J,il ngeu berg GO 
44 9,1 G68 No r t h Hegional no 
Ha,l li77 S Ollens 25 
437,3 B8G Belgrad 2,5 
431 ,7 605 Pu ris 1', 'l' T , 7 
420,1 704 Stock holm 5;; 
420,8 71 3 J{OIll 50 
41;},fi 722 I{ ie w 100 
410,4 731 Tallinn ~o 
40~,4 740 1I1 il ll ~h eIl (JO 

I 

400,5 749 
S!l5.R 758 I(attowice 12 
391,1 707 ~lid l and Regio nal 2G 
:386,6 77(; 
382,2 785 Leipzi g 120 
377,4 705 Lwow 10 
373.1 804 Sco t tish Heglona l ill) 
368. G 814 l\Ii lano 50 
;lOJ ,5 S23 RUluiin isk st n 
360,0 1::! ~[(\,kwa I V 100 
~iä(jt 7 841 B erlin l ,::; 
352,0 850 
349,2 8,,0 
,H5,G S Poz nau 1,7 
:H2,1 877 L ondo n R egional 50 
:1:~8,6 88G G l'az 7 
335,2 SO;; l'IeIslngfor 8 10 
:~:U ,O !l04 Hambnrg 1,0 
328.6 013 
:{:2;;,4 fl')'> 11riintl 32 
321.0 032 Briissel 15 
:ns,S (141 Gö teborg 10 
31ii ,8 050 B reslou (jO 
:112, 0~0 
:WO,lJ !)(.g 

:107,1 977 "iV'est It e~i on:) I GO 
304,:3 VRil 
301.5 ()~5 H lh 'crsum 20 
2!lS.8 1004 B ra t is lava 13.;; 
2!i6,2 101:1 Norlh ~ational 50 
2f13,5 1022 Madrid II :1 
2fJ1,O 1031 Hcil sbcr~ 60 
288,G 1040 
28" ,7 lO~)() Scotti8h Nati ona l 50 
2u3,3 1050 Bari 20 
2RO,!l 10G8 Til'llspol (Ode.ssa Ollkhta) 10 
278,6 1077 Bonleaux p  T , T. 12 
270 ,2 10SG Ifalull 2 
274,0 1 0!l~ 
271 ,7 1104 

InsUilIning 

, 
I 

V[lgl . och Effekt 

I
fre k,Tcn s S t at i on I nställning 

m kels li:w 

2(;9,5 1113 Kosice 2,0
2G7,4 1122 Belfast (North Scotlish 

Re~ional) 1 
2G;,,3 1131 Hörhy 10 
2G:3 ,2 1140 TUl'in 7 
~Gl , l 1149 Londo n National no 
259,1 1158 l\[oruvska Os trav" 11 ,2 
257, 1 llG7 Monte 'cncri 15 
2ii5,1 117G K ö penhamn 0,8
253,2 l1Sh 
251 ,0 11U'-, Frankfurt 17 
240,2 1204 Prag II 5
247,:; ln3 I.ille P. T. T, o
245,5 1222 Triest 10 
243,7 1231 G1eiwitz (i
2H,O 1240 ;rugoslllvisk s tn -240,2 12M) IJu xemburg 150 
2:18,5 1258 Rigu Ii;
2:ll),8 1267 Tr sk !1 , t n: e r 2 
235,1 127(j Nor, ka stn :(;'1' 0,7
23~1,5 12S5 Belgisk stn -
231,8 1294 
230,2 1303 
228,7 1312 Svenska tu :( '1' 1 ,3 
227,1 1321 Budape, t II 0,8 
22:>,0 1330 NOl'cI tyska stn :er 0,5 
224,0 1339 
222,G 1348 InLernat io ne ll vag\., tYJ) 1 -
221.1 n;;7 ll>llien s ka o. nor81<8 stn :e r - 
219,0 136G I{ l'akow 2 
~18 , 2 1:n5 l:lch we izi s!(1l s tn :er O,G 
216,8 1384 
215.4 1::0:\ FrRIl lta s to :er -
21(0 1402 Svcu ~ l;a stn :e r 0,4 
212,6 1411 Bukarest 12 
211,3 1420 Finska o , jugosla v. s tn:er -
209,0 1420 Inte rnationell våg\., typ l -
20 ,6 1438 N yh'cgy haza 6,3 
207,3 1447 SI!t1nskn stn :er -
206,0 145G F'1'311 Ska stn:cr -
204,8 1465 T y"kH s t n :er -

I203,5 1474 1<~ngel skn atn :e r -
202,:11483 Sovjctstationcr -

I 
201.1 1402 Inte rnll lion e ll våg\., typ 2 -

'I 

200,0 1,,00 Internatione ll ""-gl., typ 2 -

KORT V ÅGSSTATION ER -
I

Vllgl. ~tation Anrop '  Spole I Kond ,m signal N :o g radtal 

ll 58,31 Prag (Tjec ko s lovltl< let ) OKH II''' 
50,2(; nom (Vatika nen; Italien) HVJ 
50.00 Mos l"va ( So viet) HV59 
4:i ,8:\ Zeese,n ( 'l'yskla nd ) DJC 
40,138 DRventl' Y (England) GSA 
40,40 Skamleb aek (Danmar k ) OXY 
4;;,38 Jl'Ioskwa (Sovje t) R\"V72 
88,48 Radio Nation s (SchwP,iz) HEP 
37,33 Ha hat (Mal'oc:ko) C R 
31,ijii Melhourn e (Aus t r ali en) VR3~m 
:H,54 Davcntry (Eng'lancJ) GSB 
31.3S Zeescn (Tyskland) DJA 
:11 ,31 Radio Nations (Schweiz ) UBL 
:n ,29 Duventl'Y (England) G,' C 
31,28 Sydney (Au "tl'alicn) VR2~I E; 
30,80 Ruguy (E ngland) GCA 
2r:i ,G3 Po ntoi ~e (Ii' ranl<l' i1, e) FYA 
~5,53 Duycntry (England) GSD 
25,50 Zecscn (TYSkland) D,JD 
2fi,4O Ro m (Itali en) 2HO 
25,28 Duyentry (England) G E 
25,25 Pontoise ( F rank r ike ) FYA 
24.41 Rugb Y (En g land) GEV 
::!3.311 Rabat (Marocko) -CNR 
10,84 Rom (Vatikancn ; I talien) llV.T 
lD ,Sl Davcntry (E ngl a n d) G Sl~ 
19 ,73 7.ecRen ('l' ysldantl) DJB 
10,68 Pon toi se (Frnnkrikc ) PYA 

I
lO,R!} Zcesen (Tyskland) DJ E 
10 , Huizen (HoIIand) P H I 
IG,< G D a\'entry (E ngland) GSG 

lJ O,10 I ugby (Engl and) GR.r 
13,07 D anmtl'Y (F. n g l:t nd) GSR 
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I Stockholms Ha lliokluub höll ch-iling_ Torst en Elmquist 
ett mell stort intresse motsett fö redrag : »/{atod8lnUco8cil
lo[!rnfc'il». F öredra "et yar Sfl myd{(' t mer intressant som 
de t beledsagades av en jJraktisk demon, tration aven dylik 
oscillogra f i arbe te. lI'öredragsh{Lllarcn f ramhöll att katod
stdlrör et fflr all t s törre betydelse iiy(~ 11 för den experimen
te ra nde ama tören. 'I'ysken Braun stå r SOUl u jJpfinna re till 
lleLl a rö r , var ri ir det ofta kallas Braulls rör. På elen tiden 
hade röret ingen gliidt.nl d, utan genom hög spiinning erhiills 
en ka tocls t rålc i e t t sta rkt eva kue rat rör. Strålen kunde av
liinkas eller a vböjas genom ett. r~lektri skt ell" r ma gnetiRkt 
fälL R iirpå grumlar sig ka torl -t.r[lleoscillogl'afen. ATböj
ningarna knnde inregis trera' på en fotogr a fisk pUlt, som 
direkt sviirtades av katods trå len. Dylika o,' cillografer av 
modernise rad typ auvlil1(las a \- prof. N orindel' i Uppsala vid 
llennes i'l::;k rorskniugar. 

Egentli ,'cn hlev katodsLrftlrvret prakti skt ul'ukbart HlO5, 
elii " 'ehnel t. satte in en gWdkatod o 'h en anod Ule d hi'! l fUr 
katoc1 ~ t l' rtl n samt ett par ~n'l änknjng -pla ttor. 'Vehnelt
'y linrlern kom ä ven dit som ~kydd för katoden. Denna för

s tördes ni-imligen Hitt a v (le posi th'n jon ' r , ,,0111 a v eleldro
nerna sl og-os ur g,) smolekylerna i riiret. Cylinllern ga vs en 
nega tiv spii Ilning i förh ft lla nde till katoden och drog de po
sitinI jonerna till sig, s ~"t lunda skrrlchlI1 cl lJ katoden för de
saJll;llHl. r prof. Nori lltlers rör anvlLndas , . k. koncentrations
spolar i s nillet fö r 'iVehnclt-cylind m . Bå da allordl1ing:unt1 
ha niill1li gen iiven till llprJgift att koncell t rel'a elektronsträ 
len, s:l att de fle~ tn elektrollerna ~kola gå genom hiih' t i 
anodpla ttan . prl andra sidan OlJl (h,nna c l'hå lles en a.utoll1a
tis k koncentration av katocls tTi'!len genom de r elativt tunga 
pos itiva jonerna, som »li '-"ga» u teHer ;; tdd en och trycka ihop 
densamma genom sitt [ iilt:. Stri'tlell göres ~l u tJigen synli g ge
nom en flu or escerall(le skiirm i ~inden av katocls tri'tlröret. 
D ll r katodst r å len trä ffar denn a skiil'lll uppkomm er en lju s 
mick, Yilken hlir aUt skarparc markerad, ju krnftjgnre kon
cen trprnrl " tr:l lcn ii r . 

Vill man undersöka vilgfol'lllen hos en viix P]sJliinning Uig
ges den na tvärs ,iver det ena pare t a vlänkningsplattor. I ena 
ögonblicket ä r den ena platta n posith-, (len allllra nega tiv. 
Elektronerna dragas något mot den pos it iva plattan, strå len 
avböjes hlirigenom och ljusfläcken pfl skiirmcn flyttar sig. 
I andra ögonblicket ha plattorna viixlat polaritet, stri'tlen 
avbÖjes åt den motsa tta siclan och l jllsf] ilekel1 flyttar sig å t 
motsa t t hå ll pil fluorescensskii rmen. FlHckeJl lwmmc' r s:"llun
da a t t frä n m edelHige t: s l:l ut å t h:1dn sidorna i takt med 
den p,llagcla växelspiinl1ingen och ut"laget : t varde ra sidan 
blir des to st(irrc, ju stöITe viixelspänningen är. Ljus fHieken 
beskriver en riit linje Odl ha h-a demul linjes Hil1gd är lika 
med viixelspii nn ingens amplitud. ~l.an kan m ed en linjal miHa 
npp splinningel1 om man kliuner katodstrfdriirets ldinslighet, 
d. v. s. uts lagets s torl ek i Ulm per yoIt. nöre t k an så lunda 
användas som vi·ixels trömsvoltmeter och kan nir övrigt Im
lihl'eras med en UkSjl i"inning PLI avliinkningsplattOl'nn. 

Emellertid var det. \'ägformen vi ville ha rerla jl:1. Vi mi'lste 
cli1 skaffa oss en s. k. ti clsaxel. Hiid'ör kan anv~ind" s en ro
t erande spegel. Emellertid kan man med sWrre fij rdd pil. 
e lektrisk vtig ås ta dkomma en tillsaxel. Filmas tYtl pa r av
li.inkningsplattor i r öre t li.igger man P:"l de l: lediga paret en 
likspiinning, som stiger proportionellt mot tiden till ett visst 
yn ede, varefter den g:'lr ned till noll oeh flter börj a r s tiga 
pä Sa mma sätt. Detta kan ern s pfl enkelt sätt medels t en 
glimlampa . Anordn ingen kallas kippanordning och den er
hållna likspiinningen kippspiinlling. Kurvan fiir denna blir 
en s11g-tantlskurva . Genom fl Lt Ytilja en liim plig ticlskollstant 
för kippsviingnillgen kan man fil svängningsfvrloppet hos 
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elen Yiixels])iinn ing lll n ll ville a nalysera att upprepa sig 
sjiilvt. Mill1 ser dtl t. ex. en hel svängning i form a v en på 
fluoreseensskiirmen stiLlast:l ende sinusvåg och kan under
söka , huruvida denna har ren sin l1sf orlll eller har n[lgra 
öyertoner. 

K a tods tnllröret är ay särskilt ·tor t viinie vill studerandet 
av insviingningsförlopp o. elyl. Det ha r för övrigt inom 
l'l1Lliot eknik 11 funnit användning för u pptagandc a v full
sUindiga frekvenskurvor för elektriska grammofondosor oeh 
lä gfrekvens t ransformatorer samt resonanskUrYor för hand
filt er. Det har även använts i radiofabriker för inju 'tering 
a v den r ä tta bandbredden hos mellallfrekvensförstärkareu i 
SlIperIte terodyner . Dessutom har det kommit till anviind
uing för en hel del aJl(lra änllamål såsom tonfilmsinspelning, 
i ra lliokompasser, för hestiiuJlliug a v heavisideskildets llÖjd, 
för u ndersökning a v sn eda vi'lgfrouter samt sist men icke 
minst för slindning och mottagning a\' televisionsbilder. 

SOUl avslutning på programmet demonstrerade ingenjör 
A. Kjörling viirlrl cllS absolut mins ta mottagare, som t ill ptl 
l,öpet var en llniversalmottagare. Den var enda st hiilften :1 
s tor som Lle tidigare i denna tidskrift beskrivna amerika nska 
miniaty rmottagarnn o(~h ändil lät den riktig t hygg Ligt:. Den 
blev ocks ,'! miikta Vopllliir bland klubbmedlemmarna. 

• 
»B ilratl io» var Lle t a ktuella iimnet f ör ett föredrag av 

c h-ilillg. H. Björklnnd i Harliotcknis ka Siilhkapet den 27 
lluvemlJel·. Föredragsh ttllaren ltimnade en ingllenlle beskriv
ning i)ver hl. a. hur s törningarna f ri'lll motorn uppkomma 
och l lllr de kunna bekUmlJas samt beslo'ev et t stort autal 
kOlIllners iella bilratii omot ta g-a re. Hiir nedan följer ett kort. 
l'(~fe nlt. 

Störningarna vill bilradio lIiirröra frä n hilmotorns tiind
system etc: , De alstra de s tö rs trömmarna ha mycket hög 
f rekvens , m otsY:1 rancle en yå g!tin g-cl a \' nedå t G meter. De 
i.tro diirWr mycket sv~1rn aU bOl'tfiltrera. Det enda effektiva 
är Illots tä nd, vilka insa tta t. ex. vid tEnrls tiften hindra (le 
högfrekventa ~Ll'Öllll11arna att fortplimta sig !tings Wnll
kahlarna. De sena re kunna verka som siindarantenner , lI t
il ( r[tl~L]](le s Lön -i.i gor mot mot tagal'ante nnen, som t. ex. ka n 
vara inmonte ra d i bilens tak. Som stoppmots l: nd [L m- iinlles 
för~ t va nliga g-all erläckor. men dessa voro för klena, var
föL' man uvel'gi 'k till korta och tjocka motstå nd fvr stor 
helas tning. Dessa visade sig enl(;ll c~rticl ha fÖL' stor egen
k;~ ]Ja c itet, så a t t s törströmmarlla över denna gick ut Vi'! 
leclningarna. 1'\n an vlindas lå nga ocb smala 1U0tSUllld med 
ringa egenka paci tet. 'l'iinds lift finuas med aylika motsttLml 
inmonterade. Vänle t :Il' 10,(lOO il 1" ,000 ohm; stÖlT mot
s tftml im-el'ka störande på tiindningen och äro ej heller er
forderliga . •T iimlkahlarna m:"t.ste y~lra förstkla ss iga och fel
fria. En speeia lty p fi nllS nu för bilar med radio. Det. är 
h,oLaLionen det hiinger p: . 

Även bilgelJ(lratOl'll n ls t l' ar '. törni ngar genom gnistbild
ningl'll vill kollek tol·n. SWrströmmen fortvi a ntar si g ge'
nOIll ladlinings rdli et. 11iir iiI' liimpligt att anbringa en kon
densator vid utgå ngen, I regel liro de stora kondensatorerna 
ej tillrä 'kligt indnkLioll sfria , varför de shuntas med mindre 
induktionstria kondensa torer. T ages radiomottagarens a nod
str öm fl'::lll en rot erande omformare, slittes närmast denna 
e tt lllot,,; tli nd som stollP, fltl'Öljt av tveum, konllensntorer till 
joru (chass iet), dels en sto~' föl' den lii gi' rekventa sti)rström
lUen (ma skintolJ s tröllllllen), llels en li ten indllktionsfri föl' 
den högfrekven ta sWrs trömmen (genom gnis tb ildningen). 

At t skärma hela tiin r1s ys lefll e t kan li.ina sig, men man 
Hlr ej ill skrä nka sig till at t sidirma enstaka ledningar, t . ex. 
t iinclkal)la]']]a. De t tIl 'ndaSL f(jl'\'[irrar s Wrningarna. Man 
m:1ste ;;<irj a f iir god elek Lrisk fj-)l'bindelse mellan bilens 
aUa ffi 'ta lldelaT ; om t. ex. brom"bal1(len ej jorc1as, kunna 
dessa g'inl upphov till s törningar i radiomot t.aga ren. F. Ö. 

iiro /Störningarna mycket olika f l'[tmtrliclande vid olika bi
Itl!" oeh bilrniil'kelJ. l'IIycI, et stora fordringar s tiillas emel
lertid IIU pil störningsfriheteu, då man gå tt in för hilmot
tagare llled en käneligltd fl v 1 mikrovolt. 

BetrUffa nde eacrgikHllor till bilmottagal'ua anviincle mnn 
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för,'t utcsln tnnde batterier. Sena re bal' ma ll börjat a ll va nda 
lJ ilen!; pgen a ckl1lUula tor, som emellertid hH rigenolll Ull' en 
gUll siw stOl' cxtra lJe las tuing, Anodströmmen erhå lle ' a n
t illg'n f r tlD en omformare, ,'om matns från bilackulJ1ula
tor n, e ller oeks'l sönderhackar mall acknmulators trömlJ1ell 
Illed en a vbrytare och s liipjle r (ilm gE> llom primären på cn 
tt'a n.·fonlla to r, till nu's sekundilr cn likrik ta re är ans lu
ten . Både rörlikriktnre och mekuni::;ka likriktare a llvändas 
fUl' delta iiudamtll. 

l" a llingkolllpensa tion (au tomatisk volymkontroll) lir en 
lI ötlvUncliglw t vid n lJilmotLagare, ty fältstyrkan yarierar 
oerhört J'dl n ett kvart er lill ett a nlla t, d å man t . x, åker 
inne i en ~t·OJ'stacl . D e fil1 fl~le bilmoUagal'n<l ha ilven s, k . 
stlil'::; pilrr sam t reglerbar kiins ligh et"ni dl. Stor kilnslighet 

l'fordra f' , men mun har begriin ~at utrymme för motta ga
r ' Il och denna m n"te göras liten, varför ihhllld reflexkopp
lillgl'll tillgrip!!:,;. 

..l n tel1 nen kan u tfö ra s Vii flera olika 'iltL Takantennen 
lltgij res al' ett llletalltr:l dsnät i hileulS tilk. (En dy lik an
tenn finns inhyggd i 86 0l u a , ' de a UJ erikanska bilmodeller
na .) AJlteunen kan ~iven placeras under vugnen. Den ut
göres rHI an t ingen av en p llltl>i t nära vä"ell. monterad 
lå ngt bak Wl' att komma l'lngt fr[lll stli ruiugskiillau (mo
tom) , >Ilc r ny en m et.a ll t rå d, llppspUud i .· iek-saek under 
yu gn en, Ibland am'Hnd as t,·ft J,Jlata r, den ena som antenn, 
den andra som motvikt, varvid a n telJnsy~temet koppla s me
rIels trans form ator Ull mottagareu . E n i~ol erad metall. ·tång 
ha k ti ll på bilen lwu ihen a m' liudas som an tenn. S lu tligen 
Ita vi frnn~nl1 telllle ll , som l)e~ tll r av ett anta l nedhUngn ucle 
t rädar. 'l'almnlenllen lir bet,\'Cl1ig-t IdlJsl iga re ä n en antenn 
under YflgllPll men ta gel' i gengii ld upp mera ,' lörningar frä n 
tiinds v t m t. Tilledniog-en t ill a n tennen sIdi rm as oeh skUrm
Iliiljel förh iml p.· med g.od. et. Hnruvida denna jOl'llning av 
s l,iirmllLHjct skall gi;ras på en lle r flera punkter f ur lllan 
u tp rova . Det ;ir oli lw i olika fall. 

I bilradion ingå liven psyk Olog iska fa k torer. 'Frågan iiI' 
huruvida förarens vaksamhet s lappas "enom raclion, ,'il aU 
ri s l, för lwllisi oner uppkomme r. Engelsmännen an se att fö
ral'E'n böl' I,öra och pas;' ug raren sköta )'a dion. 

Eftel' fö redraget clemon ~trerades bilra <.li o fl v servicef ir
man Flodin-ltlltils, • fan fick hä rvid btlde so oeh höra de 
ltlolle l'n as te a me rilwnska bi Ira llioll1ottaga rna. Ingenjör Kjljr
li ng dem ol1 ,; f.rerade en dylik mottaga r e med r efl exkoPvlillg. 
Ä\'en u tlii ndska s tation er LogO:; in p:\ pn kort untennst'nilll.'. 

E n livl ig- di skn s '[on följde. Tno-enjö r Skanberg an:[lg bU· 
ra dion va;'a [l\' oskattba rt Ylirde som hjiilp me(]el v ill upp
;:;öka ncle av fl~ l h os motol'll (i) och lika oskattbar :om upp
Jlig-"·ningsm e<.l e l f ör föra ren, dii denne m:l:ste köra l1lnga 
s t riiekor uta n v.ila, Eljest biindel' det alt han niclmr till 
och SIl Im n del vara färdi gt. Sl:öruingsfr ihe t genom mot
tagning' m ed l'HllJantenu di :slwte rades, liYeusom en h el del 
a lldrn med bilradioll , nll1manhiingande lirobicm. 

* 

»Pa.ral!cllkÖrll;llfl av h Ö!J talure» \'ar älllllet för e tt med 
stort intres:e mot ta ge föredl'ug, som hölls a v civilingenjör 
Erik J"Öf'gl'C I1 p rl to(' kll olm: H.acJiolduhb den 5 december. 
Vad som ay," gs var komb inationen av f le ra högtalare f ö r 
c rht Il a nde a ,· bäUre ljn uk\'ftlitet Un m ed enstaka hö~talal'e. 

Genom att komhinera t rå llögLala re fär ma n nIltid bUttre 
l juclknllitct Un med e o a \' högtala rna , iheu om den ena 
iiI' bety(llig t bii ttr ä n el n a nLl ra. Detta Ur en kUnd sak. 
Lika kiint iiI' nu, att dr.n ideala högta laren ej lw n k onstrue
ra ". Den goda elektrodynami ska hijg ta lH ren av i dag' Ur sa
lunda . iu tet a nnat Uu eH kompromiss. "cnom att k ombinera 
flera högta la re m ed olika ' gen 'kaller kan mun em eller t id 
IWll1ma ideal t nära . 

.b:n god högtalare s lwll ha stort tonom d lde, vidan~ ;;kall 
den natnrligt å tcrgiva ue i mus iken och ta let förel;:omman
el ()vergilng~ ljurl en, som uppkomma v id an .·ättningeu eller 
Hns.laget ay musikins trument, vid ulLalandet a v lwnsonan
ter ctc, Dessa över o-flngsljOd (örmedla den d yuamlsl(a upp
fat tningen , F örmågan att iitergh'a dem sammanfa ller i r e
gel med fö nnugan att :1 te rg iva höga tone r. En a nnan viktig 

sak \'id högta lare il l" effektomrllClet, d. y, s . fiirhtlll neJet 
mcllan den AWrsta I t.ergivbara cf:fekten och stöl'llil1gsniv{lIl . 
Slu t ligen spelar högta larens riktyerkun en stor roll, i det 
lj lld \'ågorna 1J1Olsva ra nde de höga. frekvenserna (öyer c:a 
~,OOO p/s) utgå f ran membranet i riktning rakt fram1l t och 
i en ri'itt !';mal stråle. D et ta iiI' en stor brist, Sitte r man mitt 
f ramför hijgtalaren blir IjUtlet ljus t och naturligt, s itt.er 
m nll rEiremot "id s idan 01Il h ögtalaren, går man miste om 
Llet högre regist ret. 

'.rl'a tthögta larell kan e j längre anviindas vid rundradio
mottaga re, emedan lIlau numera önskar ett väl åter~ivet 
bas register och en liten tratt sldir bort hela basen. ]'ör att 
fil god ba :Hergivning m ed n tratthögta la re forrlra s en 
ex ponentialtnltt av flera meters IHngd och dylika t rl1 ttnr 
a nviindas också på biografer ocb vld hög-talaranliiggnl.l1<ra r 
i de t frin. Genom att rulla iholl den s mala delen av tra tten 
minskar man bögtalarens dim(!I1s ionel', men en tor öpp
ning iiI' of r å nkomli g. 

Den elektrodynamiska k onhögta la ren blJ l' fö r att viii {lter
giya höga toner h a e tt lite t membran och fi il' att väl äte rgiva 
låga toner elt ~to rt melTlbran. Det gill' så lunda pj att göra 
e11 Ily lik hö~talal'e, som samtidigt yäl å tergiver h:"lde höga 
och lliga tOll e l'. 

D en elektro;' t:at iska biig talaren är e j lilmplig för å te rgiv
ning av 1'1llHll'aclio , e IU ,dan den återgiver de Itl ga tU ll e rna 
mycket d:lligt. I liimplig k ombination med en konhö"talare 
lir den >mell e rtitl förtrii ff lig. Hedan 19:!6 a nvilnrle Man fred 
von .Ar(]enne en elektro ta tisk R e isz-högtalare i kombination 
m ed en stor " 'estern E lectrics d ll bbell, onllögtalare. Den el ek 
tro.: tutis lm högtala r en: tergay d et h ögre regi.'t ret, l,onb ög
ta laren det lii g l'e . Vo , t s elektrostatiAka högtal a re anviindes 
fö l' Ijuclfilmo;ii ndl1ml I, m en alltid i kombination med ett par 

lektrodynllmi ska h ögt.ala r e, 
U lm gör ii\'en en a nnan yinst genolU a tt låta en el ktro

statisk e ller allna n IUmplig h ögtalare över taga å tergivningen 
a v det h ögre registret. Den e lektrodynami ska h ögtalaren kan 
nämligen ej på na turligt sU tt (med k onen vcrka\l(le som 
k Olv ) å t e rg il-a toner ö\'er c :a 2.000 p/ s, u tan återgivn ingen 
av det högre registr et lir he lt beroende av membranrc "llIlan
ser ho~ högtalaren, Vid kombina t ion nI' t vii högtalare, en 
e lektl'odynt1misk fÖl' d et liigre registret och en anna t-yp 
a v högtalare flir de t h ögre regist ret, gör Illan dä rför den 
fö rra s tum inom det högre r egi trct. Det gUlle r att kombi
nera högtalama prl rU tt sil tt, ~rl att den ella tager vid diir 
den al1(ll'a s lu tar. li'reln-enskurvan skall vara a llde les jiimn 
(hög ·ta t illiitna a vviJ,else ±5 llecihel) och fär ej u ppvi sa 
U,lg011 puckel elle r snlcka ,id »skal'Yeu». 

D tl. man förs t kombinerade två högta la re (elekt r ody na
mi. 'ka) yar cletta i an;ikt att [ls taclkomllla s lor belas tnings
fö l·måga. Secla n börjacle lIlan ullvUn cJ a sa mma metod fö r a tt 
[IS ta r] komrna ett s tort frekvcusomrl1de. Det tir nödvlil1digt 
at t utfU ra pra ktis ka mätningar, (h\ det gäller ltögtala rkom
binationer ; b rUkning-arna bli hUr a llt för komplicerade . l' ör 
de$sn miltnil1gnr er j'OI'dl'as e tt rum, inv~indigt helt kHi tt med 
l:ludab 'orberande mllter ia l, sa m t en hel upp.:iittning sv<:cinl

. illstr llmen t. Et t dylikt IjuclIabora to riull1 iirinrättat hos '1'e
lefOlmktiebolaget L. M. El'icss on i Stockholm. En int:erfe
rcnsgenerator ma tar h ijgl;a laren, s om de t gilller att miita och 
vilken är uppställd i det ljudisolerade rummet. I,'ramför hög
ta la ren iiI' pla cerad en kondensatormikrofon. Den erhå llna 
viix elspänningen Wrs tärkes f ör att efter lik riktuiug pltverka 
en registrerande milliumpet'cmeter , som direkt u pprita r fre
kvellskllryan, 

I 'l'yskla nd gjorrles en högta la l'!wm binatioll, beståen (' ay 
en eleldrodynal1lisl, och en {,~ l ek trostatisk högta lare. Var och 
en av hiigta larna ha de s iu egen fÖl's tii rkare, Yilkeu var nog
g ra n t korri"'er all f ö r bristerlla hos h ögtalar n (gcnom a n
vi1ncl l1ing av fonkol'l'ektionsfilter) , Va rje h ögtalare hade å
lnurln inom sitt bestiimcla frek vellsom rftde en r al( frekven~ 
kurya. D en r s nlte mnrJe reso nanskurva ll var SYllnerligen gou . 
Till förhindra n rle a v riktverka n vid de h ögre frelnrenserna 
anbragtes f ramför den e lektrostatiska h ögtalaren en tratt 
i form a v en i toppen öppen kon, m ed toppen viind mot 
högta laren. Denna t ratt släppte igenom en del av ljudvå. 
gorna mkt framftt, de t öv riga reflekterades u tå t sidorna. 
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I Amcrika har man konstru erat speciclla elektrodynamiska 
högtalare för höga frekvenser, vilka ha litet m embran och 
iiro u trus tadc med en kort tra tt. 1!'ör undvikande av rikt
yerkan sii tter man antiugen en fast kuuformad krOPI) mitt 

tm ttel1 (jiill1för den tyska :Iuorduingeu ova n) ellcr också 
auviinclc r man flera dylika hijgtalnre, ril,tade ftt oltka håll. 
De komhineras m ed en e lel;t rodYl1am isk h ögtalare för lliga 
frekn:n:'er, försedd m ed ett membran av 500 il 600 =1 
diamctcr. 

Det nyaste iiI' att am'iinda en krista llhögta la re för de 
höga f rekven;;e rna. Ä V 'II denIla för Ncs mcd en kort tratt. 
Balla ntine ha r m ed CH kombina tion a v ('Il dyUk och en elck
trodyn a misk h ögtalare (för det I:igre registret) uppnått 
lltomordentliga resu I ta t. 

Betydelsen a,· ptt ut\' idgat tonomrilde h o högtala rna iiI' 
mycket stor. Genom ett nt\'idgat .övre register (npp tiH 
8.000 p/s) komma övertonerna i mus iken m(!(I, vilket gill' att 
den specif ika klangfiirgen hos instrnmenten kommer frajll, 
Talet f il r me m li v och ger intryck av att talaren är niir
varamle. Sh h ögtalaren för de l! ö"'>1 frd,,'enserna ifri'm , 
blir det eu oerhörd skillnad i Itergivningcn, Ett förbli ttrn t 
lJasregister ha r betydelsc d d Iterg ivningen av stora ~ym
funiorkestrar, diir 'n utvidgning frå n 100 till 30 p/s gör 
oerhört llly c:lwt. 

Den s tora förhiittril1gen i Ijudk" ulite t gi.ir mellert id aU 
mun stiiller lIlyeket störrc fordringar på ätcrgivningell och 
bedömer den mera som original än som reproduktion, Alla 
biljud, li Yl'1l den eljest tilli'ltna dis tortionen (5 %) i förstäl'
karua, bliyu mycket m era störande. Kraftigare förstärka re 
erfordras för att lilan s lmU fä dels mindre diRtortion, dels 
större effektomrilde, 

Genom ntt yttel'ligare utvidga det h ögr e r egis tret., så att 
toner npp till 10.000 il J 2.000 p/s komma m etl, får man fram 
alla de fina nyanserua i mlls iken, som ligga i ·tl'llkfÖringen, 
i ansiittningell av ins trumcnten etc. Mus iken blir Sll fulHill
dar! , att det verkar störande att den kommer från en enda 
punkt, fri'tn högta laren. Detta kan man koulIna ifrån genom 
att lyss na i ett angrlinsnnc1e rUlIl, men det iir e j den ratio
nella lösningen. I Amerika har mall gjort fcirsök m ed iiver
förande a v symfonimusik per ledning mella n E'iladelfia och 
W~ashington. Två skil rl a »kanaler» (ledningar) användes, 
var och en med s in mikrofon i Filndelfia och högtala re i 
\Vashington . T \' sIdIIIa »I,unaler» (Iellnillga 1') anviindes, 
" erkall , motsnll'ande det stereoskopiska ,.;eenuet. Hela an
lUggningen "a r mycket omsorgsfullt utförd; nya fÖl'sUir
kare m ed hr llmfria rör och stor effektmarginal lw\iincles. 
TOllomrihlet ul'gjonle 35--1G.000 p/s. 

nU r har lilan ej hlott IlPPllutt follstH lldig illus ion av 
originalljuclet utan iiv('n funnit en möjlighet ntt berika 
mus iken ; ljudet fl'ån n 20 mans orke~te r J'örstärlws, su 
att det motsvarar en orkester pi't 200 ma n, 

W. Fl. 

EJlektrotlyn(lmi.sl,; högtala re. 

»U ndertecknad, som tlllvel'kat en elektrOIJyunmisk hög
talarc bl?skrivell i no\'eml-lernllmret ay »P opuHir RadiO», ber 
att t ill t. idningen och författaren ffi framföra m itt tack för 
(len utmärkta beskrivningen, En del a\'vikelser frå n kon
struktionen ha dock gjorts , Sålunda har konen i högtalaren 
tillverkats :1\' kraftigt g rällapper (omslagspapper), c:a 0,15 
Hun tjock t. Konen lir upphii ngd och fastsydd i vitt tyg. In
nan tygremsan urklipptes Ut' tyget inclriink tes ci rkellin.iema, 
mcn e.i r ' 111sa n för önigt, med acet.onlösning, detta för att 
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tyget ej sknlle ri spa upp sig eftcr klippningcn, Till t rans
formatorns p rimiil' anviindes samma tri'td som i magnetise
l'ingsspolen. Centreringen av ta Istl'ömspolen gjordes under 
dri ft. 

Jag lir sjUlv fö rvå nad önr att en helt nmotörbyggd elek
t rodynamisk högtnla rf? kan gc ett fl utmlirk t resultat. 

S. Thll1'lin, 

Olov Gjödingsgata 7, SI-ockholm.» 

• 
At ,·kopplin{}sn1ys terie t. 

:o>Har läs t Ekle l' illtre~sa nta artilwl om återkojlplin .... i no· 
yembernumret. Xu finns dct ju iiven apparat.er, där Her
kopplingen regleras medel. t en po tentiometer, som gel' gall 
r et p[l ett e ller flera rö r en mcr eller mindre positiv spän
ning, Unrlcrteekllau har 8j illv en dylik, byggd av diverse 
delar (Batties mellanfl'ekvellst.runsfol'lnatorcr) (mI. bif. sche
ma, diir å tc l'koPI)lingen ej fllngerar tillfredss tiillund . (Sche
ma t visar en 8-rörs s npel'heter ody n a v iildre modell, m ed tr 
hijgf rel,,'e lls röI', IlIo(lulator, oscilla tor, mcllunfrekyen s rör, 
(2:n) detektor samt slutrör. Hl!'- och ~IF-riil'ens sty rgaller 
ffl en Ill er elle r mindre lJ08 iti-li spli nning m ed iindnmfll at t 
gcnom diimpning av kret arna förebygga sjHlvsviillgning oeh 
rnöjliggUra en inl'eglering niira svUngnillg.'griinsen för ernå
ende a v största känslighet. BY-röreus ga lle rspiLllning r egle ras 
m edelst poten t iometern H5, ~H'- rörets m eclt)ls t potelltiome
tern Ha, - Red:s nnm.) Så vill a pparaten giirna S\'iingil , hur 
Ra lin ställes, vidare förekommer vid föl' stark a tel'koppl ing 
(m edelst H.) stundom ett ljud, som erinrar om lägfrekvellt 
Ilte rkoppUng, Uå troligen flera apparatf?i' ha dylik i'tterkopp
lingsreglering, vore jag tuek am om ~i ville JJehandla eleu
samma. 

Vill diirjiimte påpeka att förutom Ro finn e, iinuu en po
tentiometer HG, vi!l{en pä ett analogt sätt tycks ge hö"fr e 
kyensrören mf'l' elle r mindre pOSitiv spii nning. DenIla poten
tiometer iiI' t illfyllest, d:! det giiller att reglera ljudstyrkan 
- ih 'en m ed Ho jJ~ svä ngningsgriinsen - men vid låg ljud
styrka u ppstih den olägenheten, att sele l.tivitcten avevärt 
minskas. Hal' rHi rför försök t med en lit.en variahel kon elen
~u tor i serie m ed antennen, meH liven med y tte rs t liten Impa
c itet blir Ijndstyrka n för stor på ett f lertal sta tioner . Då 
f'lueller t id f örs ta. kretsen iiI' aperiodisk , kllllrlc man Imnske 
erhå lla en behiilldig \'o]ymkontroll geuOm att göra motstä n
det m ellan a ntenn oeh jord variabelt (potentiomete r 50,000 
ohm) . 

Kan uiimnn, a tt jag byggt kOl'h't.gs tillsatsen i julinumret 
o ·h att jag mecl den"amma kopplad till ovan beskrivna appa
rat 	m ed lli tUwt »tan Amerika med fuU h ögta larstyrka . 

~led tack för 11l :1 n g~1 intressa nta r :'t d i Eder t;rlning 

Olof 01S80 1l, 

Inn'enjiir, 
R rogatan 39, Halmstad.» 

(Att selekth'i teten minskas vid ins tiilllling 1):'t liten ljud
s tyrka medelst n, beror p:'i att stii mkret8a rna genom npp
komsten a ,· gullerström kraftigt dUmpas, HF-röl'ens galler 
fil en spiinning av + 2 il + 4 yolt i stiillet för del! nega tiva 
spiiunillg , SOII1 et.t HF-riirs sty rgaUer bör ha, F ör. laget att 
r eglera ]jlld s t~'1'kan m edelst en yol~'mkolltroll iantelmen iir 
därför t. ill ta lande. Hiinid böra BI<'-rlJrells sty rga lle r givas 
1l01lspH llning e ll er glIma en s ,'ag negativ spUul1l ng, om HI' 
förstiirkul'en ej dUrigenom blir instabil. MI~-l'öret ~Iwlle 
kunna ut!)ytfl S mot ett vurialJ "lmyriJr e ller en variabelmy
pent.od, som "'ives så stor negativ gallerspiiuning, att la gom 
stOl' förs Ui rlming erb iUies - insUi lles på för stor för~ tii.rk
n ing intrHclel' f'j;,ilvsviLngning, lli.iri,yenom sknlle man undgå 
den positinl gallerspiiullIngell p rl ~lF-röret, vilken åstad
kommer fCirsiimr:ul sf'lektivitet - .i förl" Iland e till s tatio
nerna på ömse sidor om den mottagna - f'amt dIstortion. 
Om några flera av PopuHiI' Hadios Hisa re ha erfal'ellhetm' 
av liknande appurater e lle r I terkopplnde apparater ö"er 
hnnld taget Uro (le ,'U lkomna. - Red.) 

http:f�r~tii.rk
http:apparat.er
http:EJlektrotlyn(lmi.sl
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Di st .-fr l 
ll tg.·ef(e l,t 

(i:i ", di st.) 
Watt 

Op t . [m od
belastll . 

Ohm 

I ng-. -. pUnn. 
Vii gu llre t 

V fL I Vmax. 

Negativ 
g a'll cr , p. 

., :u 
Volt 

B 409 0,65 12.000 12 17 18 
l3 443 S 0,9 22.000 6,2 , 11 
l3 443 0.05 20000 9 l' 19 
l3 2043 1,0 10.000 8 11,5 1 
C 405 1,1 5.200 22 31 32 
E 4~3 1.6 11.000 6,0 8,5 15 
D 404 1,7 3.500 27 38 40 
1!J 406 1,75 2.500 16 23 24 
C 443 1,8 15.000 11,5 16 25 
O 443 N 1,9 15.000 13 18,5 20 
E 463 

408 N 
2,'" 
2,6 

9.000 
6.000 

7,8 
25 ~ I 22 

36 
E 443 H 2,8 7.000 l) 13 14 
E 443 N 4,0 14,000 14 20 40 
]' 410 
F 443 

5,0 
7, ) 

7.000 
14.000 

24,5 
11 ,5 

35 
16 I 

36 
40 

Ett h ögtalarsyste'ln utan 
'lnotsvarighet 

Magnavox "Dual-CoDlpe'n sated" 
Dlodell 1934. 

T yp D C. 144/14-1, K on,!i nm t l' 7". Pris pr par Kr. 0.;,
Typ DC. lu2/144. K Olldialllc te r 7" resp. 9". Pris pr pa r 

1(r. 150,-

Bflda kombina tioncrna m ed univer sal utg,lngstrausfor
Ul fllo l' r passa nd e a lla g Hngse sl11t rö r i olika koppli ngar 

F'ijr sillj arc: 

Tjernelds Radio Sveavägen 139 

T elefon 382001, 330925 ST O CKHOLM 

] ' 443 N 8,0 12.000 11 r ,5 30 

Både effektivvä rdet (Veff. ) o h a mplituden (Vmas.) av 
ingå ngsspänuingell ilro angivna i tabellen och de sutom elen 
ncga tiva gallerspänningen. Vid t r ioder f ä r amplituden som 
synes varR i det alll'R niil'muste lika stor som den negativa 
gallerspänningen, vid pentoder däremot uvsevtirt minclre, I 
flera fa ll endast ltiilften s i'! stOl' som den negativa galler
spiinningen. tt ingång, vä nningen är liten är ju blo tt för
(lelaktigt, t y detta betyder utt slutröret är ldinsligare. Så 
t . ex. f . r Dl a ll c :a 1 watt ur C 405 v id en ingångsspänning 
(»signalspän ning») pu gallT t av 22 vol t el'f. Vid B 2043 
f:1r man samma effel,t redan vid 8 vol t eff. pll. gall ret, d. v. s . 
detta ror fordrar endast omkriuO" en tredjedel sil stor signal 
spii nniJlg fCi r a tt giva l wa tt. E 453 ur Knnu mycl,et kiin -
Ilgare, ty det ger 1,G watt id 6 vol t eff. på gallret. 

anlatörer 


Utgångseffekten vid slutrör. 

F'r:ln Philip ha v i crlJ t Hit en del uppgifter angående 
den di st r tiousfl'in utgång, eff ekt II (5 0/o distor tion) vid 
olika typer av slutrör. Som (lessa uppgifter äro av . törsta 
in tresse fö r a lla Olll syssla med mottagare och förstärkare 
publicera l dem hitr nedan. 

t t~ llgsef(ek ten .. storlek är det vikti o-a te vid ett lutrör. 
Dli rnäst lrommer känsligheten, som natu rligtvi måste tagas 
med i l'iikningen " id kon tru l.tion av cn motta ga r eller f Ur
tii rka re. Anodförlnsten eller ll 110deffekten (den frä n a nod

str'öm 'ki iIlun t ill anoden uttagna effekten) ha r nahl rU Tt\'is 
cn vi~s betydelse vid batterimotta"'a re utan k lass B-. lu t rör ; 
en pentod lir i det ta a yseemle gynnsamma re än en t r iod, 
emellan d 'n ger ·törre distortiunsfri utgållgseffekt per watt 
anol.lförlll t än dod · Il. 

I ta bellen il r angiven storleken a v deu \'ih:el:S l'iiu Il i ll g, som 
e rfo rd ra s på gall ret för att giva den m:u::imula utgtll1gsef
fek ten . Större ingång 'spUnning ä n d nna llPdföl' Wrre dis
tortion Un fl °/0, Vidare ii i' den optimala nn odbelastningen 
angl\'en, s/Hed s den Il lastni ng, som ger maximal utgångs
eff'lit ,id 5 Oja distortion. Optimala anodbelastningell a ngiver 
vll rd>t pil högtala ren växelström mots tånd \"id en viss me
delfrekTcns, d .tta motstånd hänfört (I-ja u t~ållgstransforma
lurn) tiIt lu trör t8 ftnodkrets. 

Den allg ivna utg1'tllgseffekten gtmer vid i rörtabeIlerna 
upptagna hög. ta (lI1oll- () h sldirmgalle rsr1änllingar samt nor
mal a nod ·troll). 

Radio-Realisation 

En de l fabril;sslumpnr s lImt UUllll ur vå l' katalog utgit 
c ulle d lur utförsUl jas till c:a hälfte n av va,nliga, )lrliH!I'. 

DI' ",lr r efil L :11: ion li s la , s om illllek lIpr ett GO-tal olika 
rndiodelar, framh lias: 
"li ttru ll sformntor omk. -bal' prim:i r see . 2X300 \' . 

3;) mA <\ v. 1 A. 2X2 v. 4 A. .............. ......... ....... R: 50 
D r oss ln r ca . 1 Hy. 30 rnA. 1000 oh m ......... .. . ...... :3 : 

[aguetsys tem 4 ·poL kraftig t yp ...~ .. .. "." 8 : 2~ 
Högta la r· chussi -l-pol . 30 em k ou " .. " ... """"" '"" 10 : 
D ynfLln i.kt h ö,gtn larc ha ssl J9 cm. kon mod. konst r . 

med uni versa l lI tg. - t r ans formntor """"''''''''''_ '' 1 : 
AvstHnlItinO'ss polar 20 2000 Dl ...... .. .... .... _ från O: Sr) 
Var ia bla kondrn s a tor-c r ;)00 cm . 1 : a5 
RörL å ilure " .. " ....... ... "." . .. "".. " . .. ,, . O: 10 
Motstii nd .. " " ..... " " ".. ... " " .. " .. . .. "" .."" .. " . O: 10 
• -riirs väx IströuUlchassi d cht , illGuL ..... . ...... .. 22: -

E lek t r olytkoude llsator S M Ii'. 500 '". """"" ..... "".. 3 : 50 
H utte l'irör " " . ... ,,(dn 3 : 15 
VU. elstl'Ömfirör G: 50 
S lu t rör 3 : 00 
Ltk l'iktn rrö r 3 : DO 

R eali ,at io ll sli. tan sändes mot p orlo 10 ö re. 
V:i r stOI' t\. l.:atu log lll e cl a ll a s iisonge n s 
n yhet r siin(l es mot 25 ör8 i f r imärken. 

l;""'crrocart ~I}O ra.r tifu n t delnr fö r b eminsp el
Uh l.!;" al' gra m mofonsid vor tlnn(lS ]Hl Inger. 

F·rma Aug. Jansson 
Suftd~y~erg Radioavd. Te.leron 13 59 
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Optimala al1odbelasl.uingen, d. v. ' . gYlln~al1ll1laste belast
ningsmotst. nelet i anodkl'etscn då lllun vill ha största möjliga 
utgtingseff:ekt med 5 0/0 disto rtion, hrukar au ses ligga vid 
omkring t,·rl gånger rörets inre motstånd för trioder, men 
är ofta störrc. Detta stämmer bra med tabellen ovan. För 
pentorlcr ligger optimala anodllclastllingen enligt tabellen 
mellan hiilften ocb sjiitt.edelen av inre motståndet, lJeroende 
11ft vilken rörtYll det giiller. 

SkUrmgallerstl'ömIllens storlek vill de äldre pcntod rna hal
ler sig vanligen mellan l /3--1/G a\' anodströmmcn, men vid 
en del nyarc pcntolityper är Skiir'mgnllcrströmmen blott 1/80 
- 1/50 av anotlströmmeu. 

Vid kraftigare sllltrör måste man tillse att li.kströmsmot
s tåndet i gallerlu'etsen ej blir för stort; vid motsti'Lndslwpp
Hng t, ex. får gallermotsbindet (»gallerHickan») ej överstiga 
ett visst viirde, som dock iiI' olika vill olika rÖl'typer ocb 
olilm kopplingar. Populär Radios frflgea\'delning lämna r all 
tid upplysning angående dylika speciella saker, 

• 
Signa 19cneratorns a,näindnillU, 

Yid den i ett fiiregllende nUIIlmer beskri vna si~na Igene
rutorn nlr det meningen att taga in s ignalerna frän gene
rutom pli IIlottagarens vanliga antenn ocb jordledning, vilka 
alltsa skulle vara anslutna under pl·o'·en. Xu är ju signal
s tyrka n beroende ay avstilndet mella n signal.O'enerntorns spo
le och 1l10ttagaralltennen, nuIör man mil. ,te vidtaga siir 
skilda åtgiirder för att alltid vid provning av mottagare få 
in lika starl,;a s ignaler, t. ex. för a tt kunna n:lgorllluda jiilll
föra två mottagare, ~rall kan ju fix era an tennens nedled
ning och jordledningen i bestiimcla Higen >:amt ha ett par 
olika lllen bes tiimda platser för signalgeneraturn, den ena 
litet liingre bort, den andra litet närmare, för lllottagare med 
oUka kiilJslighc t. 

Hela anol'dnin~ell hlir €melle rtid gansIm primi t iY. Vill 
mall ha litet siihare r esn](at Yiel jämförelse mellan olilm 
moUag-rtre, måste man gå en arlllan "lig, En spOle om ett 
e ller tyii varv kopplas induktivt till f:ignalg'lwrutOl'ns spole. 
F 1'11n den lilla kopplingsspolen drages en YllUlig tvilledar
s Ia eld om ett par meters liingd fram till muttagaren, frf\l1 
vilken antenn och jord borUwppla ·. I ställe t för dessa in
kopplas en s, k. kon,-tantenu, lJcst.'cnde a v en kOIHlensa tor 
i seri - med ett mot::;ttllld ocl! even tuellt en spole, och till 
de.nna konstantcnn anslutes t\'uledarcn. Signalgeneratorn 
skall hel!';t vara skä rmall, men om mottagaren är full tlin
c1igt sldinnad Ur detta ej nöclviintligt. 

Denna överföring ay (len mOduleraLIe signalen genom en 
ledning fritn signalgcnel'atol'n till mottaga ren lir mera ända
målsenlig oCh säkrare lin överföringen på trfldlös väg, i'tt
minstane (lå man skal.! utföra miitllingar. Den O"flll i korthpt 
heskrivna anordningen iiI' den enklaste tl!nkb:Ha och aysik
ten var blott att giva en nppfattning av hur det ska l! gä 
till. Vi återkomma tm saken, 

.J 

.Dadioindustriens 

~Nyheter~ 


A llll/.ä.nna Svcnska Elekt'l'iskn Aktieboluget ( Asea), Swck
holm, har uts iillt en ny rildiokatalog, daterad 15 november 
1983. Denna ä r av stort in tresse, i det den förutom färdiga 
mottagare upptnger en stor miingel radiodetalje r för appa
rnthyggare. Bland annat kan nämnas Alphas motstånd <lY 

svensk tiUverlmiug, spolrör ay hakelit i olika dimensioner, 
synlle rligen liImpliga för moderna avsti'imningsspolar ( i »Su
Iler 34» kunna dylika med 35 mm ytterdiameter alw:indas), 
plattur av lJal,elit föl' allvlindning som frontplattor ec, Vi

dare märlms en del mätinstrnment, rör- och radioprovare, 
t. ex, en rörpl'ovning,;enhet föl' anslutning till iUH\'om etCI'D. 

i l!B Robo, StocTvho~m , har för provning tillsUillt o s en 
Bosch grammofonmotor av ny typ för viixelst röm, Motol'D 
Ur Il\' 4-polig synln'ontyp och rll'i\'er kiv tallriken på sä 
ätt, att en liten trissa på motoraxeln ligger an mot elen 

gummibeklUdda kanten av tallriken, Mot'orn ilr monterad 
[iver grammofonvordet vit! s ielan [lY sk iv tn llriken, varför 
platsen under grammofonlJordet blir belt fr i. l\ I'otorn tar 
ej stor plats; elcn totala höjden över grammofonuurdet iiI' 
endast omkring 80 mm. 

Vid provning visade sig [Inordningen fungera fullt t ill
fredsstiilla nde ; ski\·tallrikcn gick med nils tall exakt 78 VHl'V / 

min, då lien bromsades jnst ,Il mycket, som motsvarar nålens 
tryck mot skivan. Vid kraftigare bromsning sjönk varvtalet 
(trissan slirade), m en i praI,tikell blir dt, t ej fråga om så 
stOl' lJelastning annat än Olll man försöker mcd 'ldvinspel
ning. Till de tta torde motorn ej rlicka, För övrigt bar man 
blott att tillse att skivtallriken ej lmstar, ty i s,~ (tdl kommer 
hastighetcn att variera under "aryet och, itledcs li"cn ton
llöjden, 

Motorn bör auvUndas iubyggd, så att ett lock kan fiillaR 
över den under uppspelningen, detta för att ljudet från mo
torn ej skull stäm, Den levere ra s även som byggsats, lwm
plett med motor, skivtallrik, lager och e rforderliga fästan
ordningar, 

F inna EleTcll'oVO;Z', Stockhol>ln. Billlcn bUr nedan visar ut
S ' e llclet hos (len H v rnlJrieerade firma till verkade, i före
gii.ende Hummer omnlimnda apparatlådan, De.n möjliggör flir 
amatören byggandet av f~U mottagare med elegant e 'tel'iör 
och utrymm ' t för lJ.lottagnl'chass ie t nedtill i 1[lIiall Hl' sft Yiil 
tilltaget, att eha 'siet kall utf ormas utan hänsyn till lådan, 

"ilket e j a l' falld Yid illllyggnacl i ItlllM, lIl'l;prnugligen a,· 
sedda för enhart pn högtalare, 

Bilden visar ltldan sedan en motlagare hlivit inbyggd i 
elen ' amma. l!'r{\ll vörjan lirQ in 'a b,tl fö r rattar eller skal
fönsterbeslng upptagna, utan (lessa fii riittas eft(~r mottagar
chassiet. Lådan I \'(~rerus med inbyggd elektrodynamisk hög
talare, a ntingen f i.ilrnwtad eller permau 'utdynam.isk, enligt 
uppgift a v IDtirket ::Il'ngn:wox, men kan il\'en prhtlllas med 
elek t romao-uetisk högtalare eller utan bögtalare. 

li'irman för Uven en mikroratt med l1tYlix ling 1: 20, hU\'l!(I
sakligen avsedd för !,ortYiigsll1ottagare. Firmuns adress Hr 
Korrbaekagatan 7, Stockholm. 

['I1ueniij?'sN1'I1l(tn Eledric, Stockholm, som representerar det 
engelska m:Lrket »Varley», ha r t illstii lIt 0."8 en del uppgifter 
ang,Iende de nya jiil'l1pllIyerspolanla a v det ta märke, be 
lliimnda :.Kicore», Varj e spole är som vanligt utförd för två 
v!lgHingd~(lmr:; den och !tar j sockeln inbyggd vå glängdsom
kopplare. Dimensioncrna liro hijjd 95 n1!ll och diampter 57 
11ll11. InduktallSelJ Ur vid Iwrt~'rlg 167 mikrubenry, vill lång
vng U )OO mikrollt'nry, Ett flerUtI utförillgsfonuer finnas för 
olika kopplingar. Mellallfrek\,(!l1, transformatorer fiDnas U\'en 
med SaI=lfl material i kiirnan. 

Bland ö\Tiga Varley-nyheter miirkes en liten anordning 
för åstadkommande ay automatisk \'olymkontroll vid mot
tagare utan dylik med millst ett l!ögfrekvenss teg, Den lir 
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utförd i form aven en het med fyra kontnktskruva r och in
kopplas i stiillct för högfrek" enSdrosseln efter delel,torröret 
i m otlaga ren. 

~ 1 /;li c lJ ola.rJc t Hai'alll lI'tlllV1'en, Gö te/lorg, hHr för pro,
n ing t ill stii lIt os,; Cl! an tclluanord ning benämnc1 »Hejector
a n tcnn», som tillverkas av den tysku f irma n Klenk & C:o. 
D en iir utfönl enligt sa mmo, prin ip som den n yligen i Po
pulilr HUllio beskrivna »f erlernn tenn 11» oeh siiJj es i en 
sa t::; , beståcnde al' en untenntra nsforma tor, en Ui m lå ng 
skiirmad tyillellarkalJel (kan iiI-en erb: Ilas i sWrrc liingder ) 
samt cn mottaga rtransfo l'mator. Bilda transformatorerna 
iiro ::;klirlll uUt). j\fottagartran forma torn iiI' förserlc1 mcd en 
omkopplare för dc lJtlf1a vuglängdsomrltdcnu. E n sldirmad 
sladel fi)r a ns lutning t ill mottaga ren mcdlevereras. 

Yiel upp:;ä ltlliJlgen gliller elet att f~t anteuntl'unsforma
torn placerael så långt ulanföl' huset ::;om m öjligt, su att 
elen kommer utom »sWrllin"sdimman» (det stör a nde fHltet, 
SOlU omgiver huset), :.\lall lJöt' s1l.lunda »gå antennen till 
möte~» med t ran,;forma torn och den 'kärnwde två ledar
kabe hl. Sj il l \'fl alltenllen ma te anbringas så högt som möj
ligt och prl stö rs ta möjliga avstånd frå n hus och elektri ska 
ledningar. '.f ,'å I ' tiaren (»feederl1») uppgives kunna vara 
Hllda till 100 m lållg ut.an a tt taga bort allt f öl' mycke t av 
ljud 'tyrkan. Denna uppgift to rde dock få tagas med en 
"iss reserva tion. 

}[ottaga rell bör i högfrek\'enshlinseende va ra skild f r un 
n lItet, t. ex . geuom llögfre!,\'ensd rossla r och kondensatorer 
(högfrek\·ens-niiLf il te r ) . Enl igt uppgi ft blir motta"ningen 
ända n ed t ill 3GO rn of ta bii l lre med mo ttaga r transforma
t'orn iustiilld fijr läw'dl . U nder c:a 3riO meter bör den i 
nuj fa ll ilJ stH \l as tö r l;:ortl·ftg. 

Vi Ila llillills blott yal'it. i tillfiille att prova Reje('t.ol'
antennen i e tt enda fa lL Mottagn ing, platsen var beliigen 
tätt in viu ett fab rikSkomplex, varför det i va nliga fa ll va r 
omöjligt att m in ntlgra utländska fltat.i oncr njulbart. Fa
brik 11 s törde liven Jl tl kYliiiarna . Ncrl lc(ln ingCl1 kupades och 
ersattrs med HejecLor-nccll dningen (»feedel'll») m ed sina 
båda tral1 ,'fo rrna lorel·. Hesulta tet blev lika med noll, vilket 
dorl, Yi,'aele sig bero pi\. att antelln(~n va r spilnd fr fLn bo
s tadshu::;e(: och över till fal>riksllingan, St att den kom att 
llelvis ligga i fabrikens »sWruiugsdimma :l>. Antcnnen flyt
tades och uppsatles åt ett annat håll, Slt att den pekade 
bor t trim fa briken. l\'~1 blev rcsultat et a ,'sevärt bättre, i 
det flera utUiudska stat ioner klln rh! avly'sna s njutbart. 
'nnnolikt skulle en viss förhilt.tring h a erhå lli ts även vid 

anyiinual1flc av vanlig ne(lledning. I varje fall va r fö rlus
ten l s ignalstyrka på grund av Heje ·tor-anorelningen ej 
a,'sc"iircl; na turligtYis är ele t förelelaktigt Olll mottagaren 
h a r e t.t litet över~kott a v käns lighet. 

Vi plancra ytterligare pro\' och vore tacksamma för med
dela nde fdin i Stockholm boeude, vid u tla lld~lllottagning 
S\'drt störda lyssnare, villm liro intrcsserade av att st.älla 
sina mottagningsplatser t ill di sposil ion för ett prov m ed 
antenn n i fr t ga. Endast på. detta sil tt lir elet möjligt att 
komma t ill fu ll kla rhet b 't t' iiffaude den nya antennens 
egenska per. 

B. S. lJiit tners L1.-B ., Göteborg, h a r utkommit mcd katalog 
för 1934 ö\'er ra eli o- och gramm ofonartiklal' Dl.. Ill , Bland 
mottuga rna mtirka.s t vå ay s,ensk tillvcrb:ni ng av märket 
»G loria», den ena en 4-['örs superhetcroel)1n mcd blandltexod, 
vnriabehnyrör, sldirmgalJerdetek to r ocl kraftpcntod. Motta 
garen har manuell voirmkonlroll samt kltlngfiirg kont roll. 
f:;kalan är försedd m ed sta tionsnumIl . Vi ha os::; ej bekant, 
hnrnYida skalan Hr utrön1 nligt den nya Vt " längdsplanen. 
Den undra sven"lw mo ttaga ren är en 3-rurs deteld,orlllotta
gnre med iu\)rggd elektrocl.yuamisk h ögtala re liksom snpern. 
Den ii r utruswll med inbyggd vägfälla samt har VOlYlll- och 
klnngfii rgskon I"roller. 

Firman för dessu t om »H i Master's oicc» radiomottagare 
oeh radiogrammofolIer. Bland granunofonartiklarna ll1tirkas 
grammOfOlle l', pick-ups, gral!11l10fOll\ e rk samt de lar till dy
lika i stOl' sor tc ring. 

~ 
~ :G, Q,; 

~ • I " ,~I 
t , 

En dyr mottagare til l lågt pris. 

LUXOR 313 D 
Kr. 215.

Samma 
hörliga ljud 

som våra »storm> ap parater, 

samma högtalare - Luxor Bril 

jant - finnes även vår nya 

trerörsmottagare 313 D. 

Till det fyl li ga rena ljudet bi 

dra ger bl. a. d rossel fI ltre ri n g 

av anodströmmen och vä l ut

nyttjat slutrör. 

Brumfri även på de svå raste 

nät. 

LuxoP/ 
/i?..ADIO 

GOD SVENSK RA D IO 
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MODERNA MOTTAGAUE. 
Forts. fr ll n siu . 6. 

att ill~Uill a omkopplare n pä högsta käns lighet. Hii.rvid trHder 
an onlllln "'cn för ljudlös avstämning ur funk tion. 

E n sa k som Philips liro ellsamma om iir »lltikrometerska
la Il » . Deulla utgÖl' en avstiillllllng ' · eller s tationsskala, vars 
verldlga IlLngd iir en meter. Det fillll S allts1\. gott om ut
rymm e på slcnla n för varje sta tion och ma n Imn med en 
boks ta v och ett tviislffrigt tal exakt a ngiva. tationells Hig ' . 
Slmlall iir dessutom gradf' rad i vugUlngd ' t'. Philips iiro 
emot att ha s ta li onSllamnen u l. a t t.a pu sIm lan , och cIlI mall 
sett all a dessa ska lor mecl s tationsnamn , diir llo"'g rannheten 
i a vliisningen avs iktligt r educer a ts, t . ex. gen om parallax, 
iir ma ll s tark t heniigen att giva Philips r iitt. D ha med s in 
mikrometerska la gjort radioll1ottagaren till llå "ot av ett pre
cis ionsinstrument. Bn a mel'i!ml1sk radioingellj,ir 1):U aJade ny
li gen de bri tnilliga s tati onsi<kalorna pfl de amerikanska. 
motta ga rtI a , Sfirskilt de a y miniat,y rtYD, och framhöll att en 
förbii t t ring i de tta a seende vore nödviindig. T ack vare PlIi
lips ligga vi i f r :lga om praktiska och iiuclamä ls nlig'a s ta
t i n slm lo1' lill1g't fiire amerilwna rna . 

Y tt rliga l'e en finess skall fru mllå lla . i\j ekanhkt kopplad 
t ill gan gkOllr1C'll satoms axel liggcr en po tentiometer, som 
inom vissa g riin se1' reglera r s tyr ga ller spänningen på va.ria
helmy·hiigfrekven -rören. Äl1damiU t Illed denna a nord uin g Ur 
att [ls tadlwlllma konshlllt för ·tiirlwing och tlUl'med kOH i< tant 
ldins lig llC't vid a lla yå ~Iiingder i nom varj e vugltingdsområtle. 
P otcntiom ct rn ii r synlig upptill ti ll höger i f ig. 1. 

R D IOPENN.A.Y. 
Forts. fl'å n s iu. 5. 

str iikn i s ic1l ecl , r egi -ras merle ls t den a ndra IJotcIltiometern . 
Om vi nu siltta Hed pen nan mit t lltl vallll(~re t , s t1't b:i('la 
potentiome t ra rtl :1 i , ina mecle llil gen. Spiinninga LTl:l, lI r o fr iin 
hörjan S:'I va lc1a , att katod. Ll' ttlen 1I{1 k om mer utt ralla mitt 
p: skiirmen. i binka oss att vi r ltn et t ver tikal t s trecl, pll 
papperet genom a tt (lraga penna n å t oss. t ~,ngen r öre då 
ej I s icllCc1 , poten Uome tern YinkelrH t t mot s t ill1gcu p:herlws 
n ll r a e j , varför spiinn ingen ö\'e r det horisontella plattpa re t 
ej ii ndra s . Stn len kan ;lll tså ej r lira s ig i s idl 'el och e j 
h Uer ([(m Iystl nd punkten på s kiirmcn. D1iremot kommer 
llo tentiorn te rn i tå ngen. Iiingclrikt'ning a tt på vcrkas, den 
u ndre plat ta n hos det ver tikala plattpl1n~t lJlir t. ex. merl1 
positi v och .t dlen avb,ijes ned i'tt , d. v. " d 'n ly"unde pUlll" 
ten fly ttar sig !ledat på s!ciirmen och fl. lIt Ulngre ned, ju 
liillgTe llJan dragcr pennan ii. t s ig. Efte rsom sldirmen fij~'blir 
Iysan(le liven en liten stund efte r de t s t-.r{tlen flyttat ~i", ser 
mHll Ilela ('len P;l papperet. dragna linjen i lysanöc skrift !lä 
s l,iirmen. E fte r en l.llnd försvinner den och lIlan kall rita 
elle r skri va n[lgot annat. 

YerlOlingssiittet. hos r a d iopCllnl1l1 bör va ra klart genom 
ovansUi curle ex JI1pei. Hade Yi i stHlIct dragit linjen s nett 
å t vlins t r , skulle iiven poteutiometern \' inkelriitt mot s tången 
ha på verka ts. D Il Yiin t ra plattan h os de t h orison tella platt
pare t s kull e t. ex . h a b livi t mer a pos itiv och strit len skull e 
lia ayböj ts iiven å t viins t.ra s idan. ~Ien enda sätte t f ör s tri't-
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len att a vböjas b:'t de nedät oell till vä ns te r ilr att avböja,' 
nett nedå t till Yiinster, ya rför den lysande punkten all t , 

skull ha beskrivit en rä t linje f r å n mittpunkten och snett 
ned:"tt till v tLns te r P~I skiirmen . 

Vid den i figu rerna visad e a ppa r a ten ,'er mall sjiilv på 
~kii rmen rlet ma n :; lo' I\'e1', men » igna lcrna~ f r iin pennan 
kunll a naturligtvis liven ö\'erf ijras till ett llrl en avsides 
pla ts u ppsatt katodstdilrör av elen hiir a nviinda 'pecial typ u . 

»8 ' PER 34». 
F orts. rr~ n s iu. 12. 

B;lde mottagarehas, 'ie t o'.:h h ögtala ren iiro upphiingda i 
I:nunmi, d C'tta för a tt elimille ra »a lms lis k ii.terkopplin~, som 
e lj t Im n fiiror-aka tjut eller d is tortion. Skftpets fram
stycke och s ido.' tyckE'lI iiro u l förda t 1 1/ 4" t rii. H ögtala
r en iir fa s tskruvad vid en lit Il ba ffe l a v s torleken 400 X 
350 mm (se fig. i)), vilken i sin tur Ur in.·l)iin d i en r a m av 
s torleken 4GOX 380 mm. GUlllmis l'rimlor al' 10 mm tjocklck 
iiro förs t inla grIa i ramen, s:lsom niirIllare framgår a v "li ns r
ra bilden i fig. 7. }j;mlast övre och n edre kantprna av den 
lilla buffeln iiro hlir utritade. 

i\[o t. l:a garr:has,'i t f a tdrap;es llled fyra 1/ 4" bultar vid e tt 
na r triil is ter m ed g noms ldi rn illgs;r ta 30 X GO mm, sedda fr n 
UlIdal'l1:l i f ig. 6. Skiirn lngelJ A-.\. vis a s l ilI höger i fig. 7. 
De bå da lis t.e rna ;iro lika I1l nga som siwpets illyi;ndi O'a bredd 
sil niir son'l p:1 18 mm. Vid vanlera lindpIl fatta sälunda 
V HUll (se fig. 7 t. h .). L ist ernas linda.r vila (med gummi 
emellan) i nrta "'niHgar i ett par lösa triili s te l', en vid var
del'a s ida n i , k: pet. En av dc:;:;a lis te r se' Hingst n ed i fig. 
G och 7, i den s nar' i!.ruren sedd fran linden (genoms k!i r
nillgsy ta 30 X 3;; m m) . De S,l lösa l is te r liil nga med fy ra ] 20 
m m !.Jl1 g-a ] / 4" bn lhn f ast v iel et t pa r viCl Sk ~l ,et. 8itlor 
fa stsknl\' a de lis te r, av vil1,a den en a iir synLig uppt ill i 
fi g. G neh 7, i dem , "na re f iguren sedd frflll ,i Dcl!m (genom
sk iirn in,gsyta ao><;::o ULm). lIftlell (8 mm) fiir de lflllga bul
ta r na 11 1'0 s t r ecka de i figurern a. Bul tarna skola f(ir ses med 
vingmu t trar, S' att h ela moltag-n rcha:;s iet kan h öjas, till s 
de t kommer upp till mallciverbonle t. ~Ic!lan rl e tt a och k on
Llensa to rs tat i\·c t Iiigge.· en 3 mm tjoek gl1m.ll1i skiva. De f yra 
gummi ty ckena (10 m,m t jOCka) i lindarna prl l;ingdlis terna 
nl'skUra i en sadan f orm, a tt el t blir gum mi även mellan 
Undarna prl lis terna och SkrlpE~ ts f: idoviiggar. e ho. s ie t blir 
tHirigenoll1 s töt tat iiven i s idl ed. De anviinda gummit ä r 
porös t inu t i lUe ll h ar ·m ta. y tor . 

Sl,å pe t, baks ida bör vara h elt öppen mell kan nato rUgtvis 
Uiekas mell gle>i t t yg som d a mlUskydcl. D etta inspiinncs dit 
i en r a m, som med gummipackning emellan fastskrnvas vid 
s kill)e t. 

närmell iir så lunda llf'skrivnillgen a v » 'u per 34» avslutad 
oeh vi elllotse m ed in h 'C' , d f örs ta meddelandena om 
re:;ultate t f rån dem, s um gi i t . ig i ka , t med detta hygge. 
\ i iiro ber edda P li a tt ganska s tura Sy!'tr i"heter skola. möta 
vederböra nde, mell vi ~kol:1 göra nllt för att hjiilpa till rUttn 
ocb 'kola iigna. s iir,;kiJd uppmiirksamhet i tidskriften rit cle 
problem, som kOllJma att upps tälla s ig. För dcn skull lir en 
detaljerad rcdoglire l e för dc svårigheter, i<om möta vid 
jus tering och t rimning av »Supe l' 34», av mycket s tort viil'
de för o~s . 

Vinn gott resultat 
genom att bygga våra utexperimente 
rade etappmottagare, 

II 

Etappmottag ar e I. 2>rörs växelström, Komplett Kr. 135: 

Etappmottagare II. 3>rörs ) , » 

Vanlig 2,rörs för växd ström » 

FLODIN-RUTHS 

" 165: 

» 105: 

Stockholm, Biblioteksgatan 12, (mitt emot Röda Kvarn) 
Telefon : 201239, 201207 
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Ny Prislista D:r 1" 

med de s ista nyhe t er n a 
sändes mo t 15 öre i fr i
mä rken , EIA :s radiohand
bok för appara t by gga re 
(4:d uppl. ) inneh 11 r a llt 
om p rakti k radio, app a 
ratbeskrivningar te. 

P ris go öre (i frimä rken). 

Begär agentvillkor. 

Elektriska Industri.Aktie b o la get 
Box 6074 T. Stock h o l m 6. 

Använd 

drosselspolar a v märket 

Pappersisolcring mellan varje trdd lage r 

BANG & OLUFSEN Als 
STA U EA KÖP E NH AMN 
Tel . Sla l. 6 Told bodvej 14 T el. 0895 

F Ö R E N A 
H Ö G 

K V A L I T E 
W 

Ty p Pr i ~ J01fr. 

ACHP4 9 : "o E HG 
AeHF.p-l g : ;:'0 E -HI 
ACJ)S4 9 : ;:;0 E 4-11 
.\C 'E 4 \1: - E -4 ;:; ;)< 
AC3P ·1 JO :  - E 4;:;3 
BR4 3 : 2;:; A 425 
IlH4 :'1: (jO A H ;j 
BS l A -H 2 
DP-l 4 :  B 40.:i 
DL -l 4: 2::; B ·lOD 
:IP 4 I: 2:1 n 4-l3 
3SP4 S : SU C -U3 
3 liP <I 11:  E 4-l:m 
2 \ 'S I S JO: - n 20;:;;j 
2 S ]S .. : 2.) R 20-12 
3 ElS : 10 B 20a~~ 
H\V 30 4 :  1,,02 
FW75 J: :,Oö 

Yil ra r a llio  & l'urJi. tal' sii n 
da s TJa beC!;Lirnn . ]nreg_ fir 

.., mol' ant: li'lIS som ,'ttC'rfijrslilj. 

MED 
L AGA N A T I O NAL 

II~~P R~I~S~E~R~~~RADIO-~~I 
11= FABRIK= 

Kungsgatan 53, Stockholm 

SEM 
Nät-Transformato rer 

Lågfrekvens
Transformatorer 

Drosslar 
för r adio 

I varje önskat u tföra nde 

AKTI EB OLAGET 

SVENSKA ELEKTROMAGNETER 
AMAL 

T el egra m a dl" . : M a gneter - Te lefon : 104 
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För ny eller gammal radio 
- vilka riir? 

Fiir marknadens förnämsta s ven s k a apparater . .. 

för varje radio . .. rekommenderar experten Tungs

ramriir o en framstående produkt. 

I Tungs rams rörlista fin ner Ni sammanlagt ett 80-L11 olika typer 
av de världsbekanta Barium- och Super Bariumrören. Där finnes 

rör för varje radio, för varje ändam~l. Tungsramrören ha på en
dast ert par år bliv it kända och erkända på grund <1V ~in förbärr
rade konstruktion - en framståen de produkt, tillverkad vid 
Tungsramverke n i Budapes t, enligt senas te ameri 'unska principer. 

Se därför till att Er mottagare, om n y eller gamm al, är försedd 
m ed Tungsramrör av se naste ty p. Radiofabrikanterna själva 
fab rikanterna av marknadens tre förnäm sta svenska appara ter . .. 
ingen nämnd och ingen glömd ... använda T ungsramrör och 
rekommendera Tungsrain som ersä ttnin gsrör för sina m ottagare. 

•
\,' 
000 

;\' Svwka O,i.. F'"iljning, A. B 
Srorkholm, Giircborg, Ala/mä, Norrkiipin.'!,. 

VÅRNING! 

Patentltonllortiet för Uundradio k on trollerar bl. a . följande 

svenska patent: 

50652, 50750, 51358, 52774, 53380, 53450, 56385, 57301, 

57626, 57737, 58323, 58528, 59045, 50402, 60009, 60436, 

62380, 62477, 62632, 63010, 63986, 64691, 65641, 66266, 

66267, 66569, 67728, 67769 , 68199, 68965, 69709, 69743, 

70910. 

Ucm'irk. att a lla ap parater, SOIl1 illlporteras, till~ e r

kas eller försiilj ns, \)a~el'at!e pi hiir omtalade pa

trlltriitt ighdcr. skola va ra försedda IDet! ovan in-

bilda LI e pn tCIl tl icensmii l'ke . lm[lo l't, fu brika t ion och 

fiirsiiljnillg av appara ter, som göra bml;: av ,-åra pa

tentriittiglH'ter, iir olo\'lig utan ' uetta llatentlicens

märke. 

Hii"-rned -rneddelas, att stii-rnning -redan uttagits på fler'a ti-r-rnor, iivenså att stii-rnning 
av and-ra nj-rbe-redes I'ö-r olovligt anviindande av hiir o-rntalade patent-riittighetero 

• 

PATENT KONSORTIET FÖR RUNDRADIO 
Kuugsgatan 19 11 ' - S T O C K H O L M - Telefon tO 99 69 

::\'ordisk Rotogravyr, Stock llohu 193,1 


