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l detta nummer 
publicera vi andra delen av artikeln om mä tmc
toder f6r bedömning tW rundralliomo ttagare. Häri 
omta las bl. a .. hur det g" r till att mä ta l;: ä nslig
het, selektiv itet o. s . v. samt lämnas et t praktiskt 
exempel på en under i',ikt mottagare. Villa rc publi 
cera vi en kons truktionsbeskl'ivning över eu kapa
ci liv högfrek ven.'spä nningselela re f ör sig n:1lgcnera 
ture!'. Låter m a n sva rVil dela rna till elen va r iabla 
spiinnin.l:sdelarkond en a to rn, vilken föl' öv rig t är 
a v mycket enkel konstruktion. kun man "id ka 
lilJreringen utgå frå n Im Jibreringskurvau för m o
deIlinsLrumente t, va rigenom elen noggrauua ka li
bre ringen blir rela tivt enkel at t u tföra . E n d~' lik 
kapacitiv sp äuning!';dela l'e ka n ];:ombiueras med 
en vanIi" mä tsiimla re, om denna bl ott är tillfreds 
stiiIlnnde sk ii rm uU. 

Som motvikt till denna lLö""ldassiga appa ratur 
föl' motlagal'mii luinga l' publicera yj slutligen eu 
beskrivning över en li t 'n enkel modnlerael oscilla
tor, a Yf'cdel att a m 'ii nela 8 \' id ju ·teri ng och t rim
ning a v mottaga r e. Vi skola i ett fij lj a Ilde nunl
mer ,H erkomma tiH :l!lv iindnillgen av dyliJm enkla 
~ igna lgeneratol'e r , vilka k\\llna " a ra till s tor uy t t.a 
b, de f ör servicem a nn en oC'h a ma tören i de f a ll, 
där en mera anspråk;; l'tlIl appara tur ej ka ll åsta d
kommas. 

Poplllär Rad io . 

EfTERTRYCK AV ARTIKLAR HELT ELLER DELVIS UTAN ANGIVA. N DE AV KALLA.N fÖRBJUDET 

Ett radiofabrikat, 
som Populär Radio har kunnat rekommen
dera, kan Ni köpa med fullt förtroende. 

Säg att Pop ulär Radio rått Er att köpa det. 
oGynna i Ert eget intresse vara an nonsorer. 
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Vår 

Radiofjandbok 
JDed 

katalog oct) prislista 
är nu utkommen 

Densamma inueb tdlcr 1~ st. moderna kopplings
schema med beskri yninga r , llt ex perimen tewde för 
amatörer. Bland annnJ ä ro ett pa r så dana rö r All
s trömsIllottagare f.l\r 'edda m ed reg-ula torrör, vil
ket inn ebär autoruat i.'k gli;() " tröm reglering. 

E tt fl ertal poplll,irt h 'lllna arhklar med räd Odl 

anyisuinga r fi ir l'a(liob~'gga r e J S:Jrllt k Hta log ()ver 

fiirs tkJassiga radiodela r. 
HarItJboken.' pri s Hr blott ;:;0 ure + 10 ur e porto 

och expedie ra s d >n mot insiilld för~kott~ likyi(l pr 
postg-irokonto GHUS, eller i f rim,irk 'fl . 

Fl od in &. Rut h s 
Bibliotek5gatan 12. - Stockholm 

(Mill emot Rödo K v orn) 

Telefoner : 2D 12. 0 7, 2012. 39, verk5~oden 021271 

Multavi II 
volt- och am
peremeter för 
lik- och växel
ström, 2xll mät
områden, 

Pontavi 
motstå ndsmät
brygga med 
släptråd, Mät
områ de: 0.05
50,000 ohm. 

MIKROSKi\LA 
TYP O 

Vår n ya te kalkon ' trukrion 'likr skala O är 

fram tälld eft r många kunder önskem ål p ci· 

lit till användning pa detektormo ttagar e. Skal· 

indelningen O-JOO är anbragt så lågt, a tt plats 

finne för tationsnam n pil. celluloidsk alan, 

sum belyse b akifr,ln. Visaren rör sig hak· 

om sk alan och sku ggan angiver avläsningen. 

• 


Generalagent: Max Johnsen & Co. A.zB., Regeringsgatan 20, Stockholm. Telefon 118169 
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Amatörerna och S-märkningen 
Intet hinder för amatörer att bygga radiomottaga re för eget bruk. S-mörk

ningen göller uteslutande de kommersiella mottagarna, ej amatörappa ratern a. 

P
å sena;;;tc tide l! 1111 vi fn11 många amatö rer 

mot tagit förfl'1'l gni nga r aog. ende S -märk 

niugen . Det fl'amg' I' av C11 del av dessa. fö r

[ r i'tgll illg:n, att ,-ederbörande genom arti klar 
i dag 'pre"scu komm it li l! dCll felaktiga u ppfattning
en , :Itt det hiiu,ui ' flcr ~ku l1 e "ara fÖ J'bjudet c11 "l.' 
belagr Ill eti böter a tt m1\"~i Hda en n ulioappal'nt, um 
pj ~i l' S-märk t-, t. ex , cn som ma o. ~Fih' t illycl"lwL eller 
-'1)11l UHU I k Öl)t förp S-m Lil'kn ing 'u,' tillkomst. ~ågoi 
tly l ikt fÖl'hud ('xi -tel-al' ej och ej hell er n ftg.m lJ ,
~himLUeh,e l' om bötcr, an ll nt ä ll om något i nträffar , 

V i ',cl' Liu-ell ha l' St ockllOl ms E lek{ J'icitets \' cl'k n t [iir

ua t el! bes lämmeL-e om, Ht t L1Iga and ra tin • -m~l rk l a 
nw!tllgal'C m a..u\' i.indas p . de5''' niit, men ue l stigc t' 
" i,!.!," s j iih t, att ägarna t il l a ll a icke S-m~i.l'ktn n itt
mn lblgare ej InUlliu skro la 11 el Il c, 'sa av d n a nled 
lI ingen, a tt (le "inköpt s in n un ti d blev förb lld mor 
a lt 8iil j a j ck t~ S-mäJ'I;:1-a mot t agare, och ej en;,; ~ 1\. 

1: ngt ha. ,'i 11 ittills h lLlll1 it, a t t ,tt dylikt Jöt'hUll 

E'xister at' . FÖ l' amatii l>et' lH1S vidk omm<l udc gLiJl er va d 

\, (>Jl ka E lek l ri ska lIa leriel ]{nntL'oJla mrta Hen dekl a 

remt enligt "å l' ariikel m cd ovan 'LåeJ ue rubr.ik j 

j n linuill l'et, n~imligen utt <. ma Wr cn ntan hinder :1\" 

oestä mmelserna om S-m it r k ni ng kall bygga motta
ga l' fö r experiment eller för eget bruk, IDeD aU 
han l al' st:'\. itt e "et kast, om nåo'ot inträ ffar. ma
tören är ju i regel med veten om de 1'i"kcr , som hand
"kanclet meu ~ 1.a.rkström irul 'bär, och ia k Ua '-el' dli1'
Wl' nödi"- för iktighet, 

Av oranstL ende to rde klart och t-yd ligt "fra rng'[t . 

art a m' tören, som sj~ilv hygger 'in lllotaga t' , ej 
beilö, el' in läm ua denna t ill i\Ia i ericlkon trollaw;tal1. ' Il 

i o(' h för · 1l1 ~i '> "ll ing. Dä re mot böl' h a ll uUöra Ul'V:I
rat il så, a tt deu ej i u.neb ~il· r isk föl' hl' :1 l1 (l cUP!' 
oly 'ks[a] l, oc h d tta lig'g'cl' na turlig "is lika myd-(' ! 
j han" eget il tt l'CSSe _ F öl' a t t h jä lpa uma löl'cn Ii ii 1' 

,-idJ ag sko la y j i nti '-In .IllIm mel ' 111 CöI>a en a l'iikel o m 

Jll lt ' ('il tii itll1o t lH g:l l" hiil' \ ':\1 ';\ u [l'ii,' <1 fiit" n l l Ill<i Jl 

ska ll ku n ua ll ll ~ t.: (l e11 f u lli ue tl' ,\'P.'t-!'un clt' 111' " iike l' h c [ ~ · 

syupunl- j . 

Yidare l !'<tm g-: l' ay rI d O" Ull sa gda nU iigare ti ll 

icke S-miLl'k l.a l1d.imo l l: \u:ll'e, SOUl l lU iil'o i d ri ft, ej 
hel liim nlri.l r ädua fCil' att (le ihcrt r ä(la lagl'lJ. 1.1.\ ue 
: ~ Il v~iuua s illa mo ttaga re . Däl>emu t lJöt Ile ii, surn 

• U l l' i lJegJ 'epp att köva ( ' U !lY mottaga re, Il h ill h 'eka n 
,-;ilja en S-miil'kt dylik, (lettu i e;.;et i11tl'e8 ' e. ]Jet g;u' 
ej a ll ti (! som .i. följa llde eXl'mpl~l , hUmlat ut' \'crkl ig- 

h ete lL : E n ga mma l dam köp te 'n r a d ioapl JaJ',tt (ldl 

fan ll , fl å !tou n iinTI::-U' tittade jJ ii. de n, a t t lIen l'j \'a l' 

S m ill'l,t, H Oll hade, .i fÖl'lt i'lll::mdc till s in;\ ma Ii l l 

gl. llgUl' , l.Jdala t en s! ol' ren ningsll mma !'öl' apIJ:l l'utell , 
Oel l iiwl:\ ,-isste hon e,i , om h Oll . k uLlp ": I""U :l.fl\'ii nrla 
(lelJ , ilon lät un dcr öka mottag: j' ell , yarvid kO ll sta

tel'ades, a lt den HU' i hög g'rarl t'i 'kalJcJ, i Il 't RtHl'l 

s l't'öms[öra nde dela r \' 0 1'0 F t t <t komli ga, Då a ppa 
r a t en f]'[lll lJö l'jau " :11' :;;:1 iUa byggd, a t t den ej gi( '1;: 
ati- ändra , fi ck J,iiil:j a J'PIl i nga d ell t ill ba ka ocl! : 11'1' 

het~tla hela köpesumma n. 
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Utställningen 
· London 1934 
av c,iviling,. Mats Holmgren 

Forts. f di ll fö re;; . numm er. 

Exteriören hos mottagarna hade i allmällhet ut
vecklats mot stöI'l'e kantighet, u tan att därför ha 
blivit allt för mycket funki 'betonad_ Låga model
ler med högtalare på ena eller bägge sidor om ma

Pir~~'ocleT.:Ir is7. pick-up av märket Rothel·mel-Bj·ush. 

lIöverorganen hade blivit mäkta populära. Engels
Jll;lnnen excellerade som al1tid i gnlmmofollskå p mell 
pIler utan automati 'ka kivväxlare. K ombinationer 
ll.lellUll radio och bokhylla, Sii,llg eller spritskap ut
stHlldes även. HUI'uyida köpare av sådana vidnnder
liga ting anmälde sig iiI' svårt att ;iiga, men för nt
ställarnas skull f< r man hoppas det. 

Amatö1'!;-crkSCt'lnhct en li1:lig. 

I England tycks folk fortfarande i stor uti'ihärk
ning bygga sina mottagare sj ~ih"a. Atminstone tyd
de antalet utställare av detaljer för hembyggnad där
på. Spolar av alla slag, med eller utan ji.irnkärna 
funnos, ä vell samma nbyggda i ma tchade enheter med 
olJlkopplarf>. Hpla an;tämningsenheter i ;3- eller 4
gangsutförande gjordes av flera firmor, och dessa 
enheter hittade man även i en del mindre fabrikers 
mottagare. En firma utställde en dylik a nordning, 
ntförd utan vridkondensator. Spolarnas induktans 
yarierades här genom förskjutning av järnkiil'llau_ 

M arco'll i llhonc-höytaZll1'(J m ed elliptiskt mcmVraJl, V(I,rs een
tl'ala, det är ntförcl av alu.'lI/.iniurn. D en stiJrre aubildn'ingen 

'L' ;S({1" /t ör/talm'en sedd raT" l fra lit ifrdll , 

](oppUngssehema tÖj' 3-7"()"s sttpe,'hetet'odyn m ed t"iod-pentod 
80m lJlanda' TÖ j' och dnooeld iod-pentod som deteTctor ocTI 

sIntrör. 

Auol'dningens förträfflighet, speciellt den )wnstan
t a selektiviteten över hela banden, demonstrerades 
Illed katodstråleoscillograf. Att döma av de upp
givna siffrorna kommer denna sak att ytterligare 
utvecklas, ty kretsarnas godhet var ej uppe i värden, 
~om man numera är van vid. 

De variabla kondensatorerna uppvisade inga stör
re förändringar. Möjligen hade ma n i regel ökat luft
g,lpen uågot och dock försökt bibehålla de små di
mensionerna . Flergangkondensatorer med supersek
tion för c :a 450 kcl s mellanfrekvens val" en nyllet . 
Speciella kortvåg!:lkondensatorer med små förluster 
utfördes med upp till tre sektioner prl ~amllla axel. 

Pä de fasta motstiindens omN de var intet nytt 
att an teckna. Bland potentiometrarna fann man ut
föranden med två på sam ma axel samt kombinatio
Iler mellan potentiometer och differeutialkondensa
tor, mekaniskt hopkopplade. 

Nya 71ögtal(we. 

Inom högta larnas gebit fanns många nyheter, 
ehuru icke alla kunna anses som föroHttringar. Sär
skild omsorg hade ägnati'; åt diyerse skydd mot damm 
i luftgapet. Kombinationen mellan en li ten och en 
stor ltögtalare för resp. höga och låga toner hade 
i år varierats. I stället för att plac ~' r-a högtalarna 
bredvid varandra hade man nu anbragt dem kOD

centriskt, med den lilla konen främst. En serie olika 
stora. piezoelektriska högtal a l'e med god åt ergivning 
llpp t ill 10.000 per-ioder och avsedda för kombina

ntf por oW;a 1,/,ttör ings!OI"lIl Cr av pcrnWllcnta högtalarm({[/
1/ et er (Iii ' nielcel-allwlh1'i.umlefJel'i,'I'Ig. 
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tion med dynamiska högtalare utställdes. I fråga 
om högtalare för det högre registret gavs tillfälle 
att lyssna t ill ett par av olika fi r mor konstruerade 
dynamiska högtalare med tratt av c:a 30 cm längd. 
i\1arconi hade en högtalare med elliptiskt membran, 
vars inre del bestod av aluminium. Denna högtalare 
hade ett synnerligen stort tonomfång och val' myc
ket fri från egenresonanser. 

Vid de permanenta högtalarmagneterna hade man 
ökat luftgapsinduk tionen ytterligare med de gamla 
kobolt -, krom- och wolfra mleg r ingarna_ En llY 
nickel-aluminiumlegering hörde till årets största ny 
heter_ }\'[ed relativt liten kostnad kunde man komma 
u}JP t ill samma fältstyrka som vid de bästa fältma
tade högtalarna. Aven en annan järnlegering upp
visades, avsedd att placera li~irmast luftgapet föl' 
att undvika järnmättningen därstädes. 

Bland rören fann man som v ~intat en hel uppsätt
ning nya allströmsrör. En viss oenighet rådde ifråga 
om glödtdl. dsdat a. Marconi- Sl'flm hade 13 V och 
0,3 A. Ml111al'd anvä nde Philip Jr J efunkens serier 
med 0,2 A, medan COSSOI' och Mazda tillverkade sina 
speciella universalrör med högre spänningar och 
l'esp. 0,2 och 0,1 A glödström. 'l'ungsl'am i engelsk 
uppJaO'a hade sina 0,18 -rör. Även de gamla 16
voltsrören annonserades på siua ställen som all
strömsrör. Tillståndet verkade minst sagt virrigt 
på detta omrälle. 

Oktoden och den förbättrade heptoden tädade om 
r angpla t sen som supel'blandal'l'ör. Som (andra) (le

tekt ul' användes dels de nya dubbla eller enkla 
dioderna, dels de gamla duodiodtrioderna. Ediswan
Mazda uppvisade l vå alldeles nya rör. Det ena, en 
t riod-variabelmypentod AC1TP, var avsett som 
blandarrör. Det andra val' en 4 volts dubbeldiod-slut
pentod med namnet AC 2/ P en DD, som användes i 
en rad trerörs suprar av enkel och trevlig konstruk

'l're högt alw'c, an~:äl1da 1: en och samma· motta[Jar-e. Den 
lill(~ tr-atthögtalm'en är ov elelclr-od1/na-m'isl" typ och avsedcl 

tör f're Tc'vcnser öre/' 1.500 p/s_ • 

" a.::s~' ~' . ..- I '~ ......~--~~ - ..~. 
- -,-~.-.-. ...I~.1 ~ - ~. ... - - - j


'i.~-; ~~" 
..'~ - .".. ,-- ~,~~~.,~~ . , ::,.. 

_I utomatisk sTcivvä-xlcl1'e tör alla skivstorlekur. Spelat· 50 
sldvsidol' utan 1~ppchä{1. 01Jscn ;crn (~tt sl;;i'van spelas även 

1/nderifl'ån . 

tion. Brantheten 8 mA/ V hos pentoddelen förklaras 
av glödströmmen, som är 2 A. Anodeffekten är 8 ,V 
och röret blir fullt utstyrt för 3,5 volts gallerv~ixel

spänning. Nyheter voro dessutom en serie 2:volts bat
ter'irör med mycket små dimensioner. 

Tclcvisionsmottaga-re med ka'todstrål1-·ör. 

Rörfirmorna uts tällde ih'en katodst r ålerör nir 

olika ändamål 'amt hela katodstråleoscilJografer i 
portabelt utförande. Cossor hade enligt egen uPjJ
gift världens största ka todstr1l.lerör av glas, viJket 
va l' avsett för television, men detta rör visades t y" 
värr ej i drift. För tidsaxeloscillatorer hade kon
struerats ett speciellt thyratronrör (kvicksil vcrgRs
fyllt rör med ga ller). 

Televisionen befann sig i full utveckling, men hade 
tydligen a många ej ansetts vara tillräckligt fär 
dig för att visas för den stora allmänheten. 'l'l'ots 
ivrigt eftel'fOl'skande kunde endast två oUka tele
visionsapparater uppletas, varav den ena al'betade 
med roterande hålskiva och den andra med ka tod
strålerör. Den förra verkade föga tillförlitlig, ocJJ 

bildema voro ej hell er så förs tklassiga som den se
nares. Den med katodstr1Uerör arbetande apparatu
ren frav mycket tydliga och klara bilder, men kanske 
\"[11' den väl in vecklad att släppas nt i marknaden. 
K, gl'a detaljer om apparaterna vägrade man enhäl· 
ligt att yppa. 

Hela utställningen präglades aven livlighet och 
en optimism inför den kommande radiosäsongen, 
som tydligt viUnar om de uppåtgående tiderna. Ap
par'atpriserna hade gö1Jt ned något sedan föregående 
år. 'l'ekniskt sett föreföllo appa raterna överlag goda 
och förnuftigt kon, ·truerade. I E ngland tycks man 
icke gå in föl' llitpnad väckande och originella ny· 
konstruktioner i mot t agal'na, utan mali Hiter ut
\'ecklingeu hu sin gång i ett för radion ovanligt sau
sat tempo. Gamla goda erfarcnheter utnyttj as och 
förenas med säkra och verkligt värdefulla nyheter . 
Engelsmännen verka i "is:; mån konservativa U ven 
när det gäller radio. 
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Moderna mottagare 

Aga-Ba,'ltics »Superlativ» 
en stor superheterodyn i exklusivt utförande 

I 
tll.' hal' slIpel'heLel'odyuen d fi n itivt gått föebi 
den ,raka motta,:rarell, Jedan man lyckats att i 
ti lUredsställande grad el imi nel':l den stora svag
II t.en, spenelintederensel'lw. Aga -Baltic tOl'de 

ha var it bla nd el första europeiska fabrikanter, som 
nnvU nt specielle. filt er för spegeHrekvensundertr.yck
n i ng. I [n' ä ro all a bä h'e uperhetel'odyncl' utrustade 
med denna finess. SLIperns styrka ligger i desH stora 
selekt ivitet o 'h k~illslighet. Ljudb'al.ite tell kan man 
nl lika god som vid en rak mottagare, iHmhlstone 
när det gäller en större superheterod, n, d~iI' ma n ej 
behöver skära bort allHör mycket av det högre re
gistret för selektivitetens skull. elekti,i.tetcn blir 
ii ndä t i1lhedss LäJlande pI gnlll ll av det stora an
talet avstämda Iu·etsar. 

Aga-Baltics »Superlatin ~i r den största :'1\7 årets 
modeller. Den tillverkas endast fö r viixelström. An
t a let rör är sju och antalet avs tämningskretsar lika
ledes sju, om man medräknar oscillatol'kretsen. Blan
darröret, som utgöres aven oktod, föregås av ett 

Ch(tS8;et tal Aga-Ba ltic8 störs ta 8uperhclcT'Od'1/n, ».su,pet·Za.
Iv,,:., som har sjlt. rö" och sjl/. nvstä.mni.ngskrctsnr. 

högfrekvenssteg med en avstämningskrets på galler
sidan och en på anodsic1an, d. v. s. i oktodens galler
krets . Efter oktoden kommer första mella nfrekvens
bandfiltret med tVtL avstämda kretsar, d~ireftcr mel
laofrekvensför tärkarl'öl'et, andra mellanfreb -el1s
hand filtret, i·ivell detta m od hå a.\"stämda kretsar, 
samt slutligen detektorn, som iiI' en eparat dubbel
diod. Den ena dio(h;triickan likriktar signalerna, tlen 
andra användes för automatisk volymkontroll. Den 
senare p<'t verkar ej mindre äu tre rör, nämligen hög
frekvensl'öl'et, oktoden samt mel1anfrekvenst'örct. 

Efter diodlikriktaren föl jer första lågfl'ekvensrö
ret, som tir en Hkärmgaller'pentoc1 (högfl'ckvenspen
t oll) . Denna matar slutsteget, vilket utgöres a,· b 'eD
ne 9 watts kraftpentoder i Pllslt-Pllll-koppling. Myc
ket stor distortionsfri ut.gångseffekt erhålles härige
nom. Högtalaren är en »Silverton» med 25 cm dia
meter, av liknande typ som användes i mindre ljud
filmsanläggningal'. Alla förntsättningar för en per
fekt återgivning finnas alltsl'L 

Mottagaren hal' tre våglängdsområden, nämligen 
förutom de två vanliga oml'ådenu även ett kortvflgs
område mellan 18 och 55 meter. I likhet med fiire
gående års stora modell är den utrustad med s. k. 
sökarljus, vilket underlättar inställningen av sta
t.ionerna. 

Till det yttre är »Superlativ» magnifik med enkla, 
rena linjer. Som av vignettbilden framgår är den 
utförd som golvmodell. Stationsskalan är av helbe
lys typ. 
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AGA· 
SUPERLAT,V 

AGA· 
SUPeRB 

Alls l röm och 
vöxe ·s tröm 
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alla 

.c. • 
The T elegrapb Condenser Co. 

Ltd. London 

E lek trolyt

Pappers

Mikanit 

Sändar-

KONDENSATORER 
utföranden från 200 volt 

till 50.000 volt driftspänning 

Rep resentant för Svergc : 

INGENIÖRSFIRMAN EL ECTRIC 
ST AD SGA R DEN22 ST OCKHOLM 

för 

Radio Format. 
130 x80 X30 mm. 

Controleur Universel 
'ör likström och växelström 

.\lätområde n: 3- 30 - 150 mA- I,S-7,5 A 
1, ;-7,5-30-15::>- 300-750 v 

Egcn l" o t. tl nd : 1.0:0 ohm/V· !':oggrannhet: _ 2 % upptill ; .000 pis 

DrJ. Strauch, Lindval1splan 10, Sthlm. Tel. 439353 
Representant {ör Ch.iuvirt Arnoux~ Paris 

De epokgörande 
förbättringarnas 
radio 

Växelström 

AGA-SUPERIOR 


Allström och 

växelströ m 

Med AGA:s Superserie har distansmottag
ningen fullkomnats. De vanliga irritations
momenten äro borta - ljudåtergi vningen 
~r fullgod även under de ogynnsammaste 
mottagn ingsförhållanden. - Med köpet av 
en AGA-apparat följer en extra garanti: 
Genom }-punktsmontering av chassis och 
avstämningselement hållas mottagarna i 
högform även efter f lera års användn ing. 
Super-Serien är en verklig sevärdhet för cn 
radiotekniker. Begär demonstra tioll f rån 
närmastc AGA-försäljare. 

AGA:s 
SUPER-SERIE 

AGA- BALTIC RADIO AKTIEBOLAG - STOCKHOLM 

RADION NI lIAN LITA PI. lADlON NI lIAN LITA PÅ RADION NI KAN litA PI. 

http:Egcnl"ot.tl
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Ar Ni k ritisk? 
~_., -'I!~ - : 

··S i ' .,.--[ 
Då äro'll·-"'ll 

STANDARD K . 35 SKAND,IAS NYH:ETER 
3-rÖrS1l10Unj::'ure Jned 5 ,' iigHi n g(] sområden , 
även li l )rtvtl~. &om möjliggör lJ e li: väm a vs täm
niug' oell för'"u nnnde selektivitet. övc l' s k ;: d 1935lig- linjnls ka ln m e d C:il. 60 s l u l-io n s oamo . 
l<ltlrq;nil' g~ kontroll m. m. För väx el :stl'önl , GO 
pe rioder. Kl'. 205 :  något -rör Ede'r! 

Vi äro representanter för den stora engelska koncernen 

International Standard Electric, som har ett 2o-tal 

fabriker för tillverkning a v radioapparater och övrig 

materiel. För vår försäljning ha vi från dessa fabriker 

utvalt de av 1935 års typer, som vi anse bäst passa den 

svenska publiken. 
STANDARD SUPER-Rl';FLJ';X 

4-J'i)rsmoUnA"nre - radion rijr alla! 120 s ta 
tio ll ~ lln.mll och m e d bl. n. automa t i !S l.. t viix Apparaterna äro utrustade med alla moderna finesser 9 

lanue t olikfii r ;;ad be l.y ::ming för 3 v:lg 1iingu ~ 

ulTIl'[u.len , liven kort":' g-. l;~ör vHxel lj l.rUlll, [10 och utexperimenterade i ovannämnda koncerns cen

pf'riOfl ' r. J{ r. '.!55:

trallaboratori um, varför de säkerligen tåla en ingå 

ende jämförelse med andra fabrikat, en jämförelse som 

vi i Edert eget intresse råda Eder att söka få till stånd. 

Skriv och begär vår broschyr så skola vi sätta Eder 

förbindel se med närmaste avdelningskontor. 

ELEKTRISKA A.-B. 
:,lTA:"iIDfU(» S UPER <1 JVNIOR. 

..J-r(irS.ll '. ttagare - den leda.nd e i sin Ilri~
liln!'f~. Fö l' 8 vUglil ng dsomrJhl e n, äve n k ort  SKA ·NDIA 
vilg . C:a 120 .-· tatioo Roarno p il. skalan. En 
ln :ill g d fin eR 'e r. övet'ra~ka,nlle na Lur t ro gCJl 
;1It'rg lnting, FUr lJt~ riod e r STOCKHOLMvii ~c l st rönl, .'j0 . 


J{r. 320:- ~.~-
~
..... . 

r--' _ il' 
~. 

00'" '. UU< 
I;. . 

Samtliga apparntU",dor:STåNDAltD RADJO-BELL 5 
;, -dlrl!' Su perJnOUagllre för musi],kiinnare. D e  ATA"'DARJ) SUPER 6 SENlOJt äro konstnärHgt utför
I y~t :-;, k. a c r OplanRknla m e(1 Rta t iOIlt;namn. 6-d;rs Lyx.-Super i nll ra högs ta klu!o; ~ . Hitti l1K da av polera(l valnöt 
.\llra llii g ,ta känsli g h et och absolut sclel,ti· ouppnådd se le kUvite t. Dubbel fatlin:;kompe n  och utgöra. en v ...rl~liJ: 
v ite t . K Olu:.ie rthögta lal' e av rna:-:;tfle nde kvali· sation. HÖg-rrc l,vens-I(~in $lighetf'regt1 lator. C::1 
t pt. Föl.' vuxelström, 50 perioder, ot;b ulh-:;tri)ll1. prydnad för varje hern.l~O ~ t Hti() n ~ llaUln pil s kolan. För "!ixcIs tröm, 

lir. 375: - r es p. 385 :- 50 pe riod e r. Kr. 435:
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8~~deltue 

Konstruktionsbeskrivning över en lätt

tillverkad högfrekvensspän ningsdela re 

för signalgeneratorer. 

Av civilingenjör Åke Rusck 

I 
min tidiga re artikel, heha ndlande mätmetoder 
föl' bedömning fU' l'untln1diomottagare, har jag 
något gfLt t in på. f tftga u a nguellue en lämp
jg s]>~inll i llgsdelare för högf rekvens, med vars 

hjälp den uttagna spänningen hän en signalgene
rator kan r egleras. Jag har därviu fl'amh:''tIlit, att 
den ohmska spänningsdela r'en iiI' be.-värlig i tillverk
ning. Det är svå rt att erhd la r ' nt ohmska motstå nd 
och vidare H lS ej kont illue1' jig r eglering. Däremot är 
del.. ohm.·lm s pä nlli ng 'del a t n r lativ t lätt att kali
lJl'era. Beh'~i[fa nde den kapaciLiva I' pänningsdelarcn 
ii l'O förhållandena 1'< kt motsatta, i det denna är gan
ska Hitt och billig att tilherka, men kalibrer ingcn 
~ir en y t t erst 13 \' ;\ 1' sak, som föl'ut sil t t er tillge ng till 
ett \'iilutrll::;tat laboratorium. Som 'enare skall \'isa 
kan dock denna 13 \' , r ighet i detta 'pcciella fall över
duuas mcd cranska enkla medeL 

I fi ,-r, 1 y nes k plJlingen för en kapacitiv spän
ni ncr:.;d la r e och har du r ~i \' n den s. k. kons tantennen 
(e ll krets inuehi'tllunde en kondf'n;;ator om 200 ,uiuF, 
et t m ot 'tftnd Vå 25 obm och en i nduktans om 20 ,uR 
i serie med ingftngslo'etsen för den mottagare, som 
skall undersöka.') inlag ts. Kons tnntennkreisens im
]Jeda us böl' vara s tor i fÖl'bållallde t ill impedansen 
i kondellsa to rn C2, så a tt anordningen!; kalilJrering 
ej nänlll\'ilrt på verkas a v d n amma. K ondensa to rn 

'z bör allt 'fl vara uv s torleksordningen 1.000 pF, 
(1 det följande kommer beteckningen p F a t t flIl \' ilu 

das; 1 pF = 1 pikofarad = 1 /-l/ LF .) 
Xl' den fnh si gualgt' ller atorn illkommande sp ii n

Ilingen V I \'oIt, så blir spänningen över C2 (konst 
anteuukret i'en försumma s) : 

Cl V
V2 = C +(, ' l 

2 ' l 

Xl' nu exempehis Vl n :igoll \'oU, se vi att det er 
fordras en mycket s tO l' \' a l'iatioll smöjlighet hos 
för att man ska ll kunna \'ari er a y! [rå u någon t101l

.~ lt,~f!M4 


dels volt ned till värden omhing 1 mikrovoU. Den 
\'aria bla kondensatorn Cl måste allt I3ft utformas p &. 
t t speciellt sä t t , för att denna s tora variationsför

lIlå cra ' skall kunna erhållas. 
F örebilden till den konuensa tor , som hill' skall 

beskrivu::;, har av AEG unvänts i en del trimsiinc!;u'e, 
oeh det exempla r, jag an\' ~l n , ä r i s tort sett en ko
pia av AEG:s. (Svenska A/B Trå dlös Telegrafi har 
godhet full lämnat sitt samtycke till pnbliceraudet 
a y konstruktioneu .) 

J( onstt'u lction ew spiinningsdela,T'cn , 

I fi g, 2 fi nnes arbetsritniugen till den \'Guiabla 
kondensatorn i den u t förda 'pilllningsdela ren , D e 
trå »behlggen» i kondensa tOI'll u tgöras av C Ili llderu 
R och kohen C. Cylinder n B ii.r monl:e1'ad inuti ett 
jOl'lla t m~issill gsrÖl' A, För att ej komplicera rit
ningen hal' koh'en C ej inrit a ts i det j or da le höljet 
u ta n l' i tuts bredvid elen övr iga kOllstruktiolleu . 

D et jordl1de hölj et A ~i.I' et t mHssing TÖI' med en 
inre diameter av 73 mm och en lä ngd a \' 2!)7,5 m m. 
I ell a ä uelan är e tt lock D insa t t , Det svarvas a v 
I'lllldmilss ing i t vfL [l\·satser. J)en minsta a vsat sen 
]lre.'::;]la sas i l'öret , och elen yttre kauten sInter 
t ä tt mot l'öre Ls Linda, Locket fä tes dd det jordad e 
hölj et med hjä lp a \' några skr m'ar. Ett mindre mäs
::; ill""Sl'Ö l' E med en il1l'e diameter av 12 :1 15 mm pres· 
SöJs in i ett i nyss omnämnda lock upptage t hfll och 
lödes fast vid locket. 

Cylin dern B göres a v ett mLissillgsrör, Gl mm 

3d L C R

p~~~C~1-I'-'MN~ 

Signa.l- Utgående 
generatol· C; I högfrek" (lIls 

p~--------------~----------------~ 

Fi[J, T, ]( olJplin !ls8Ch(Jlna f tJI' h tpac i tiv spänn ill[J8dela l'c och 
];'J11s tall t rnnkre!s. e, ii" ä(,1/ -' pcr-;a l kolls t t' ll crod o 't:ariabla 

kO?ldcl18a l on l, 
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Fig. 2. A"uelsriJning lill dl?Jl.variabln spänllit/gsdelarlcon
densator'//.. A iir det JOTe/ade metal/höljet , B den fnstn och 

O den förskjuluara elektrodcl/. 
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Fly. B. Monterinus1"itRegleringsanordningSkärmbox för liOnstantenn nintJ tia den lwpacimed skala 
tiFa 8piinwi1/gsiLel(wun. 

Ebonitst.a.ISig=l
! generator 

Träplatta 

långt. En längd på. 30 mm svarvas till en inre dia
meter av 51 mm, och återstående 31 mm nedsvar
vas till 55 mm inre diameter. I ena ändan täckes 
cylindern med ett lock G av mässing. Mellan detta 
lock och cylindern inlägges dock en skiva F av iso
lerande material t. ex. 0,5 mm presspan eller ba
kelit. I.ocket G skall emellert id genom skruvning 
eller lödnillg vara i god metalli sk förbindelse med 
cylindern B. Locket G förses med en kontakt~kruv 
för anslutning till högfrekvellsgeneratorn. Medelst 
ett par bakeli tringar centreras cylindern B i röret 
A och fixe r a. med etL par skruvar. Cylindern B skall 
vara iso lerarl från höljet A. 

Kolven C göres al' ett mässingsrör, nedsvarvat till 
1 mm godst jocklek och med 46 mm yttre diameter. 
I ena ä ndan fastlödes en botten. Kolvens längd in
Id u ive ol'a llll ~imnda bottell är 30 mm. Att så tunn 
gOllstjocldek som 1 mm valts beror på, att så liten 
vikt som möjligt önskas för att min ska nedböjnin'gen 
av kolvstå ngen H, som göres uv silverst:\l, c:a 6 mm 
i diameter odt 430 mm lång.) Denna koll'stång skall 
löpa inuti röret E i hå bussningar av isolerande ma
t 'I"ial. De sa busRningar göras helst av bärnsten, 
då t. ex. s <. dana ä mnen som bakelit och ebonit visa 
tenden 'er at t s \' ~illa och or saka ojämn gång och 
>il"" righeter vid kolvens r eglering. 

Föl' att styra kolven, då d f~ ll löpel' in i cylinder n B, 
har i dennas yttre del anbragts tre bakelitkammar 
K. Dessa kammar, som ä ven kunna vara av ebonit, 
göras 3 :t 5 mm breda och 4,4 mm höga och sträcka 
sig några mm in i den trii ngre delen al' cylindern, 
som figuren visar. 

Bet räffamle ntförandet i övrint bör stor omsorg 
nedHtggas på att få en stabil konstruktion och god 
passning. För att den längre ned be krivna kalibr e
l"ingsmetoden ka Ll kUlma anvällllas, mUste de i rit
ningen angivna huvudmåtten noggrant följas. ÖI"

ti ga mått knnna ta gas direkt Er:'m ritningen, som 
är åtel'gil"en i naturlig- storlek. 

Splinningsdelarc'lls nppmontering. 

Montaget bör göras så, att späunillg 'delarens bå
da elektroder ~iro fu llständigt elektrostatiskt avskitt"

made från varandra utanför den jordade cylindem. 
Detta vinnes enklast genom en konstruktion i enlig
het med fig. 3. 

, pänningsdelarkondensatorn har här placerats 
mellan den skärmade signa lgeneratorn och en skä rm
box, innehållande konstantennen . På signalgenel'a
tonIs ena kortväo'g fast skru\"as en a lnminium- eller 
mässingsplatta, passande inuti spänningsdela rens 
jordhölje (betecknad med L i fig. 2). Plattan och 
signalgeneratorns vitgg genomborras för allslutnings
sladden till deu fa ·ta elektroden. I en skärmbox för 
konstantennpIl borras ett hål, i vilket röret E in
trädes. Locket D fastskruvas vid skärmboxens vägg, 
och signalgenel'ator och skärmbox monteras väl rik
tade på en plan träplatta. I skiirmboxen skarvas 
kolvaxeln :a; med en ebonitstav, som går nt till en 
regleringsanordning, bestående aven på ett par 
sUd ·tavar glidande löpare. En SpälT anordllas föl' 

löparen, så att den förskjutbara kannan ej kan kom
ma i kontakt med locket D. 

Bakom löparen anbringas en skala, och löparen 
förses med ett fönster med en spänd tråd som av· 
Hisningsstreck. Konstantennens skärmbox böl' vara. 
så stor, att koh-stången H hela t iden ligger v ~il inne 
i boxen. 

P å kol vs t ngen fästes en anslutningski~Lmma, var
i 'din en böjlig sladd drages till den i späl1ningsde
laren ingående fasta konden;.;::ttorn C2 oth kon -·tan
tennkret sen, vars dr lar lämpligen monteras på en 
pall av isolerande material i skärmboxeu. 

Den fasta kondensatorn C2 väljes till c:a 1.000 pI<' 
OC ll bör \'ara av god kvalitet, glimmeri!'iolerad och 
med så små förluster som möjligt. 

~I d
C;'y 
C; 

e;, 
F'ig. -}. Den variab la spänningsdelarlwndc1tsator-n med inri
tade j 01·d.kapacUete?·. D e sena?'e ä?'o kapa.citet erlla m ellan 

.,.es]). eleletrodel' och skiinncylinllcrJ1.. 
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Skärmboxarna och späuningsdelal'ens skäl'mcylin
del' förbindas väl med varandra, och det hela jordas 
omsOl'gsfullt till t. ex, ett vattenledningsrör. 

Ka.liIJrering (tv 8piinning ·dGluren. 

Det enda sätt som sh [' till buds för att kalibrera 
spiinningsdehlren ii.r att dir'ekt uppmäta kapacitc
ten hos den förhil'digall e \'ariabla kondensatorn. Den
ua kondensator kan. ;,i°;JS ha tre delkapaciteter' en
Ii gt ng. 4: 

] . Kapaciteten mellan elek tl'oderna 01, d. V. s. 
mellall cylindern B och kaIlllan 

:2. Kapaciteten melhm den fas
ta elekt rouen och joni (mellan 
eylludern B och höljd A) =Cl". 

:1. Kapacitdell me llan den rör
liga elektroden o'h jord (meUau 
kannau C och hölj et A) =Cl'. 

.'om t idigare nii mnts blir spän

. ., ' t . el 

III n o'somsatllJ n ('-en = och 

b to e2+ el' 
det i1.[' alltså kapac iteten el vi 
vilja koulma M. Kapaciteten Cl" 
i llyeJ'km' ej på kalibl'eringen och 
kapaci t eten Cl' blir parallellkopp
lad med C2 och skall a lltså, adcle
1',)8 till densamma före insiittan
det i ovannämnda fonnel. 

Att övel' hela yaI'ia tioIJSOlllrii 
det uppmä ta el tir en ytterst srår 
:-;ak, .'om doe]{ lycka ts mig i en 
Ziekncr-brygga, med vars hjiUp 
slutligeu kapacitet!'!!' av storleks
ordningen 0.0001 pF kunde miitas. 

Dil denna brygga el'f01'dl'ftr (>Jl 
speciell, dYl'ba l' nOl'malkondeJlsa
tor o·h ytterst got! mätprecision 
tOl'ele å tminstolle de alira fl.esta 
ej p" detta sätt kunna kaHbr'era 
spiinIlingsdelaren. Jag förbio'å r 
d i.ll' fiit· helt detta miitfi.irfaranc1 . 

Ut föl'es emel1el'i id spännings
(lrla!'(~u noggrant euJigt de mått, 
som angiYits, kan kalibrering er
hållas pli ett enk l:1re si.ltL 

I fig. 5 har kapa c it eh~n 0 1 an
gi,'its SOm funktion av utdl'aget 
i mm. Noll mm angel', att kolven 
~i l' inskju ten i si t t i nner..;tn Iiige. 

1'ilj, tJo /(aliln-cl' ill.{lskurv(/c tör den 1/t
/önla 8[Jällllillljsdelarkonden.wtorll. 
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Xl' Onwnämllda förut äUnillg uppfylld, kan mall lllell 
jämförelsevis god noggrannhet a nvända denna kali 
ureringskurva. Det enda lliLmnväl'da fel , som ka n upp
st~l, är felaktio LeläO'enhct a\T kalibref'ingskul'valls 
nollpunkt. Detta innelJär, < tt den d Hde kalibrerings
kur van hal' samma fol'lU som den som skulle erhå lla .' 
föl' en annan analogt tillverkad sp~inningsdelal'e, men 
dessa kur'\-or kunna vara paraJlellförskjutu a i för 
ldLUallde till yarandn. ]-\1' man dii l'för angelägen om 
en kOl'l'ekt kalibrering, höra några kontrollpnnktef' 
tagas och den exakta kalibrcl'ingskurvan bestämmas 
med ltjiilp av uessa. Ett ~'x(>mpel hiirpå följer. 
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Mätningen sker lämpligen i en kapacitetsmätbryg
ge enl igt fig. G. Till bryggan erfordra en kalibrerad 
nOl'malkondensator e, exempel vis varj abel inom om
l'ltllet 10- 500 pl;"', två fasta motstånd I·h och H.2 
samt ett variabelt motstånd R. 

R l väljes exempelvis till 10,00 ohm (10 ohm ; vär
det nogo-rant på tv. decimaler) och R.2 till 1.000 
oh m. R bör kunna varieras från c:a 1 ohm till 1.000 
ohm. 

På bryggan ' läppe en tonfrekvent pänning av 
exempelvis 1.000 p/ s, som tages från en tonfrekvens
geuerator. Bryggan kopplas med klen koppartråd 
(några tiondels mm i diameter) för att få låg ka

'-------.() ""-.J 0-------' 

1000 p/s 
Fi!J. 6. Miilbr!l{J{Ja töl' u P1Jm iiln in g av 81Jänllill{Jsdelarkon

äcnsalorns kapa ·i l et. Sk. iir skäl'lncuZrndern . 

pacitet. idare böra de olika dela rna placeras så, 
att inga extrakapaciteter inkomma, R. och C injuste
ras å, att hörtelefonen blir strömlös, d. v. s. tyst. 
Helst bör en lågfrekven ' förstärkare kopplas före hör
telefonen, pä vars plat i schemat förstärkaren' in
g: n ...·,:h'ans[ormator d:l inlägges. 

Vid rätt in justering gäller följande villkor: 

Ur de vid mätningen erhållna värdena på R. och e 
kUllna all t. ·ä el och Cl' be6lkna '. 

E XC1ill)cl: 

Antag, att den tillverkade spi.lnningsdelul·konden
satorn skall kalibreras. Den ins älles t. ex. på 74 
mm utdrag, och skall nu uppmätas. Rl har valts till 
10 ohm och R.2 till 1.000 ohm. Vid mätning n befin

nes det, att telefonen blir tyst för R :WO ohm 
och e = 80 pF. å erht il s: 

Rl 10
el = R X e - 1.000 x 80 = 0,8 pF. 

2 

, R 200 
el = R X el = 10 x 0,8=16 pF. 

1 

,Tämföra vi nu de erhållna resultaten med kalibre
ringskurvan i fig. 5, se vi, att mot Cl = 0,8 P 1 svarar 
ett utdrag av 75 mm. Parallellförflytta vi alltså den 
angivna kalibreringskurvan 75-74=1 mm åt vän
ster, blir detta kalibreringskurvan för den tillver
kade spänningsdelaren. 

Ett flertal mätningar göras vid olika utdrag, och 
medelvärdet bestämmer förflyttningen av kurvan. 
MUJningar böra ej företagas vid sådana instälJningar, 
ntt kapaciteten blir mindre än c:a 1 pP, vilket torde 
yara gränsen för bryggans användnillg~omrrtde. 

Ju återstår att uppm~lta kapadteten hos den i 
spänningsdelaren ingående fas ta kondensatorn e2, 
Detta kan verkställas i samma brygga som ovan 
använts, om rationsmotstånden H.l och H2 ändras i 
erforderlig grad. Anslutningen från sldrm<.:ylinllern 
till jord vid föregående mätning bortfaller gh'etvis 
hänid. 

För' e2 ullgef~ir= l.(}OO pli' och e=10- 500 pI!' kan 
Hl lämpligen tagas=1.000 ohm och R2 = 250 ohm. Vi 
få då vid nolljustering hos bryggan: 

där R,e är kondensatorn C2:S förlustmotst· nd. 
Strängt taget borde C2 mätas vid radiofrekvens i 

stället för vid tonfrekvens, men är kondensatorn. v 
god kyalitet, 1li avvikelserna mellan de s( mätta 
värdena av försumbar inverkan. 

Ur rhftllna vä.rden på 0 1, Cl' och e 2 utr-äkna Yi 
nn spänningsomsättningen för olika utdrag hos sp~in
ningsJelal'kolldensatof'll enligt formeln: 

ej 
V2 = e

2 
+C

l 
+e/ Vt 

Cl' varierar llägot med utdraget, men man kan 
utan att göra sig skyldig till något större fel insätta 
ett medelvärde på denna kapacitet, el'häl1et nr mät
ningarna. 

Det mes t praJdiska vid anvHndandet a ven sign al 
genera t or är att alltid arb ta med en kOll ·tant ut
g< ngsspänlling V1 från signalgenera toI'll. Insättes 
då detta vär de i mikrovolt i ovanstt ende formel, fås 
V2 i mikrovoH, raref'tel' skalan direkt kan gl'mlel'a s 
i mikrovolt. 

Forts . :1 s id. 30! 
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Efter elen stora europeisl,a YllgliiugdsföriinLlringen llilde 
man riitt att dinta sig en lJiittre och störningsfriare mottag
ning, i sYIluerhet av de utlUndslw ~tntionel'lla. FörhIllIan
dena ha också blil'it bälttre, ehuru elet fortfarande klagas
Öl-e r, att slationerna pii de lägre \':lgllingderna, mellan 200 
och 250 meter, fortf ,lraude äro mindre tillfredsstii llande. 
Detta har sin naturliga förklaring. Här nedan iitergil'es ett 
diagram ö,er de i juli månad i är av kontrollstationen i 
Briissel företagua dagliga mätningarna av de euroIleiska 
l'lIllclradiosta tiollerllfl ' \'agliillgller. För yar je s tation är 
ii. veo frekvensen angi y eH. Rälmar man i Yåg-liingd. får man 
börja i nedre högra hörn et, på högra 'idan. dUr våglängden 
200 mete r återfinnes. Diagrammet umfattar "agUingdsområ
det 200--600 meter; lång\' tlgen är alltså ej med. 

JiimWra vi diagrammen pii högra och "änstra sidorna, 

1•
iir det pli fallaIlde, hur lllyck t änne stationerna på högra 
s idan hålla sina våglängder kon sta nta. I synnerhet ä ro sla
tion rna. mellan 200--250 meter opiHitliga, AVI'ikelserna äro 
angi rua i de tyll. smala kolumn rn a Hingst till hög r i varje 
diaOTam. Den yän t r a {tV de , 0 kulumner upptager medel
felet och den högra den maximala avvikelsen. Dock kall 
lIlan beclvma avvikelserna gan !ra bra med ledning av kur
vorna, som ltstadl\Ommits på 8lt sät t, att punkterna för varje 
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dags eller yarannau dags mätning-al' f örenals med räta li n
jer. Man ser t. ex. att Lyon på 215,4 m den 19 .iuli H\g på 
W'ar chans våglängd , 216,8 m, och till och med något öyer 
denna. Milano prt 221,1 m Il g eft r den 21 juli och hela Ul fl 

nallcn u t 4,5 kc/ s Plt s idan om sin rii tta frdn'ens, Di'! a v
sWncl e,t ffi 'lIan s ta tionCl'Ila blott :ir a lw/ s, förs lllt man 
li:l tt, al t en d,'Jik ayvlkelse ffi ' ste ",tä lla till en hel del oreda, 
Stationer med lliira I,OllSt:1l1t \' å .(d;illg<1 iiro t , ex , Gäde Vå 
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202,3 ID (max. a \'\'il,else = 1 l,e/R), »Hadio Konnundic» prt 
206 m, H alm tad på 214 m och Klil'1lberg på 236,8 m. 

över 250 m äro dc fles tu tationer relativ t kon tallla 
\, :\gUingden, I synnerhet »North National» på :2.96,2 III (maxi. 
Ula l avvikelse = 0,11 ke/ s) , »Scotti sh Regional» p tt 373.1 m, 
»:-\orth Regional» på 449,1 ID ;amt Beromiln ter V[t ;:;:30,6 m 
tiro filJ a sta tioner att kalibrera e(ter . Visserli gen g,illa dessa 
m iltuingal' för juli må nad. men de .·tatiouer, som då höllo 
kons tan t n gläu~d, göra det sannolikt fortfarande. D e opå· 
li t liga stat ionerua blir man ej använda vid kalibrering, då 
det ju iir osäkert, huruvida de lin äro bät t re. 

» 01111non ,Vave» äro de föl' fl era statione r g nl ensumma 
yågliingderua, t. . ex, vid 200 och 221,1 m . I de fa ll, u;ir inga 
klll'\'Or äro llPlldragna, h a r man tydligen ej lmunat identi
fiera n ågon sär.' kild av dessa stationer. 

V:1gl. 
1lI 

doRNE 

c/o,~ i"VAR5ArY NO'? 

?IS PAOlO L>,ON5 · • 

•
~09~ I'vCrVCASTt..E

J Bt:. z/eRS_ '.~fI .;. 

eC\!)' I"<./'VG-JA', ~ 

_." 
~6S 

r'. "1o'O"T", . -" 

:'O?- ~SOW':·TRVSS/A 

CON ro,lMf{)N ,Kt!VE 
,4"-' 

:>00 COY.VON JK4vE ~ 

l" a 

, 0 • 

o 

o . ., l Il 

ISOo 



~88 POPULÄR RADIO 

Itodv.

libflk 
~(J,~ 


Gör varje rak mottagare eller superhetero
dyn till en kortvågssuper. En konstruktion 
för de mera försigkomna amatörerna. 

l 
ett tidigare HUlllmel' (juli 1!)::l;~:) beskre"o, vi en 
korlvågstillsa t·, il.\'sedd att am'ändas i kombi
nation med en mnlig motta <ral'e med minst ett 
ltöO'frekvel1ssteg eH r en supel'heterodyn. Denna 

till sats ma tades helt och håLl et från batterier och var' 
d~irföt' mes t lilmpad föt' anslutniug till en battel'i
mottaga re. Vi komma här med en beskrivning över' 
en JiknaJ)(1c kortvågs tillsats, :;·OUl tager heJa sitt be
hov av elektrisk energi från belysn ingsniHet. Det 
spelar ingcn t'OU huruvida n~itet i.ir för liksh'öm eller 
vilxel!sh ·öm. Dessutolll kan tillsatsen omkopplas för 
ol ika Iliitspänningar, nämligen 110, 127, 1GO och 
220 volt. 

Olvtotl 80m blQ.1uZarrÖ1". 

n ' llna kot'tvågs tillsats gör cn vanlig rak motta
gare till en kortvågssuper-. Emellertid iiI' eu super
heterodyns känslighet tm ·törsta delen beroende av 

meUallfrekvellsför 'Hi.rkaren, vilken här utgöres a v 
mottagarens högfrekvensdel. Denna måste därför ha 
min t ett stegs försUirkning, d. v. s. en mottagare 
med minst ett högfrekvenssteg måste användas. 

Ar mottagaren en superheterodyn, får ma n p:'[ 
kortvåg en »dubbelsuper» med två frek \'cnsomvaud
linga l' (två blandal'l'ör), men detta. är ing('n nack
del. lfan behöver ej hysa Il< gra farhågor för , att för
stiirlmingen skall vara otillräcklig, i varj e fall ej 
om sllpern ha.r fyra rör eller därutöver. 

Kopplingsschemat för kortvågstillsatsen visas i 
f ig. 1. En oktod Ulwiindcs som blandarrör (Vi), och 
en !';ii rsk ild avsWll1ll ingskeets L ,C3 finnes för sigIlaI
frek vensen liksom vid en riktig snpel'heterodyn. 
Detta ,-ar ej fallet vid den tidigare beskrivna till
f:> a l-sen. E'ördelen med en särskild . ignalfrckvellskrets 
iiI' ntt man få r större bin lighet, förutsatt att (lenDa 
kretF; och oscillatol'kret sen L zC, följas väl åt övcr 
hela kort.vågsområdet. 

1'11 t et 8]iollJyte. 

Kondensatorerna C3 och C. u tgöras här av en nor
mal 2-gangkondensator på 2 / 450 eller 2 X500 cm. 
Fi)nlelell hiirmcd iiI' att man u tan spolbyte kan t äcka 

hela det \', gläng(lsområde, inom 
,'ilk , t de mest betydelsefulla kOI'I
dgs-rnndl'ad iostatio nerna finnas. 
En naekclel iiI' emellertid, att av
s Umningen LIir m.yeket kriti sk, 
då en avshimningsratt med van
lig lltYiixIing amändes. En Uimp-

Pir/. J, T,oppli11[f88Cll cllw får l.orl ,;åg8
SUpcl'ti.l1sats, 

(' I = JOO cm. CII = S ,uFo 

Ge = 0.1 uP. Rt = '2.'10 ohm. 

0 ,1 = }10 (;111, R2 = 50.000 ohm. 

C, = q.JO CII! . R., = JO ,OOO ohm. 

U,; = ;'00 cm, R4 = 80.000 ohm. 

CA = 0.1 liP, Rl = 337 ohm . 

(', = 100 ('m. lUT = 111 ohm . 

C = 0.1 ,lIF, R lJ [ = se o1lm , 

Gli = O.l IIF. RIT' = 870 0 71111, 


Cto = 8.1iF'. 
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Fi!]. 3. jJ.:orluir!8tillöa lscn sedd frun antonnsirla ll. Niit'mast 808 slynal
frckvolIskrclllens I!pole ocl" pä andl'a siäan om oktvacn 08Gi.llalorspolen. 

Dc lJ ada spolarn(/. arO montenHlc i rät -uil/kel. 'mot 'Ulwandru·. 

lig an ;tillllllingsskala a r märket »1'ola 1"», 'al'itt ri 
känna t ill dcn (~ Illla i sitt slag i l1Hlrkna!lcll, med h å 
uiväxlinga r: '1:1 Odl 100:1, s~llj "'.· a\ ' firm an Berg
man o 'h Beving, S tockholm 7. De bi'tda u i \'Jxlingarna 
ligga i b'c kOlJccnhi s!;:a l·aUa r. Yid gellomsökning ar 
nlglängdsområdet umilnc1el' man ut\'ilxlillgen 7: loch 
vid fin in tiillniug av stationerna 100: 1. :;)Icd utväx
lingen 7 : l ri ::; kcrur ma Il dock att gå förbi en hel del 
::; t a liouer. Denna avsUimningsskala rar avlJildad i 
allgust inumret. En liknande skala har audnts i 
modellappa l'a ten. 

Som f ramgår a\' );:Opplillg>:sc!t emat allslutes an
telmen till ett uttag på spolen L ,. Detta uttag kan 
man med fördel lläl'mar-e uiprova. Anslutning kan 
göras med något slags klämma direkt pä trådvarven, 
sedan man skrapat av emalj isola tionen pil )Jåda si
dorua ar trilden. 

I serie med antennen ligger en stoppkouuensator 
0 , för att hindra n~ltspänningen att komma ut på 
antennen. Mellan 0 , och uttaget ptl spolen ka ll man 
inhigga en liten reglerbar kondt)llsator, som möjliggör 
variatioll av kopplingsgraden mellan antennen och 
spolcn. Härvid kan man gå in på toppändan av spo
len (punkten b), och det blir onödigt att göra uttag 
pä spolen. I modellappuraten går kondensatoI'll 0 , 
in pil ett uttag c ungdä l' mitt på spolen. 

Oscillatorspolen är försedd med en återkopplings
lindning Lj • Spänningen till oscillatoranoden (andra 
gallret i oktoden ) siinkes medelst motståndet Ra' 
Os är en passagekondensator för högfrekvensen. -\ 

ilr oseillato rns gallerkondensator och R2 gallerläc
kan. Mall kan även pl'öva att ansluta R2 till katoden 
pö: blanda nöret. 

Motståndet- H, har till uppgift att giva styr
gallret en negativ förspänuing. 0 0 är den vanliga 
sh Ull tkolluensa torn till detta motstånd. 

l oktodens anodkrets ligger cn god högfrekvens
drossel HPD, avsedd för våglängdsområdet 200
2.000 metcr. Den <»cnom frekvensblandningen er
hållna mellanfrekvensen stoppas av högfrekvens
dl'ossew och föl'es via kondensatorn Os in på rund
l'adiomottagarens antennkontakt »A». J ordled
ningen (hån vattenledningsrör el. dyl.) anslutes ej 
till mottagaren utan till ];:ortvågstillsatsens jord
kontakt J. Den s "' na l'e st· r genom skännltöljet hos 

fÖl'bindelseledningen i kontakt med mottagareus 
jordhylsa »J». Förbindelseledningen mellan kort· 
Vi gsLill 'atsen och mottagaren skall nämligen vara 
skäl'ma(l. 

:\~Ltdelen är av konventionell allströmstyp. Anod
spiiJ1nillgen till likriktarröret uttages från 110 volt, 
för vilken sp~inninO' hela kOl'tvilgstiJlsatsen ~lr byggd. 
Ett fÖl'kopplingsmot. tt nd med n ttao' iiI' inlagt för 
högre n iltspiln ningar upp t ill ~20 volt . S ilr skaibely· 
ningslampun. 

0 11 å r likriktarens reservoa l'kondensa tor, vars stor
lek illverkar på anodspiinningen vid drift på växel
strömsnilt. Den likriktade strömmen silas ytterligare 
medelst drossel-kondensatol'filtret DOlo ' R.On är av
kopplingsfiltret för oktodens sldlrmgaller. 

Tillverknimgcn av SPOUl;1·/w. 

Spola rnas konstruktion framgilr av monterings
planen. De lindas på spolrör med 30 mm ytterdiame
ter av l mm t jock emaljerad koppartråd. L l har 
'('/2 "arv med 3 mm stigning, varvid lindningens 
län<»d blir 23,5 mm. L" har '( varv och lindas med 
samma stigning. (Se fig. 2» Inuti Le:s spolrör an· 
br ingas ett smalare rör (c:a 20 mm diameter), som 
uppbär äterkopplingslinuniugen. Denna utgöres av 
8 val'V c:a 0,4 mm emaljerad träd och lindas med en 
stigning av omkring 2,G mm. (Med stigning menas 
avs tt nclet mellan två närliggande trådars mittpunk
ter, alltså ej mellanrummet mella n trådarna.) 

Ko1'tvågstmsatsens trimnimg. 

Anledningen till att oscillatorspolen har 1/2 varv 
mindre än sigllalfrekvenskre1sens spole är att oscilla

Forts. å s it!. }02 
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~todu 
f-öe~(W 
c#;uu:lv. .I ' ~ .lfb ~ lU 

II. Mätningarnas utförande. Exempel på 

i p raktiken erhållna mätresul tat. 

E
fter den i föregående nummer lämnade be· 
shi"ningell av mätapPul'nierna skall jag li
tet närmare gå. in p, hm'u de ,-anligaste 
m~LtningarlH1 på rundl· tHliomottagare före ta

gas och i kol' het .sammanfatta de be-'Wmmelser, som 
finnas i de a merikanska normerna. 

Känsligheis[J) ·o/..'. 

M all urJ'iIJ iel'al' cn l'<Idiomo thl gm'es känslighet som 
el 'n ingångs 'pi.lnIJing, som edordras för att i ett 
belaslningsmotständ, "alt enligt oran, ge en utlJ:ångs
effekt lika med 50 milliwatt. Den på appara ten in
kommande högfrekvensen skall då vara modulerad 
t ill 30 0/O med 400 p/ '. 

Uiltningen u iföres på följande s~l L . Sändaren in
stä lle!; pa en \'i s ft'ckrcn. , cliireft ' r p iL li.ippes modu· 
lerin o' med 400 p/ ', och llled moclul >ring'smätarell 
kontrolleras att mo dn1erillgsgraden är 30 %. Radio
motta g, il'en aV"lämme: till siin darcns frekven s. Att 
riitt insHillning är för handen kontroll~ras med hjälp 
a v 11 tg[ll1gsl'örvoltmet el'n : som vid re:;onans 
ger maximiu tslag. }Iottagarens vol rmlwn 100 

troll inst iill e:; ph maxiJlll1m. Finnes åte l'lwpp
lingsreglel'ing, 'kall i.ln'IJ <l elIna justeras till .., 
max im um, do '1;: ej så lållgt att mottagaren e 

~ 

~befinn'l" ig bU im'id eller Ö" Cl' svi.Lngnillgs ; 

gränsen. Klangfäl'gskontrollen inställes på =öl 
»ljust». S edan avpassas ingåugsspänningen 5 

~ 

så aH cn utgångseffekt av GO milliwatt er w 

hålles, 0(;11 denlla ing<'ll1gsspänning a v läses ~, 
'; 

:~ 
~Pig. 1. liJj;1/.glighetskurcor för /1yrö,/,smottaga1'e med 
,~ 

ett hÖ.r;/rel.:1:enlis t cll , tlpptallna m ed en ntr;tlngsej f e7ct 
av 50 m W i ctt belastn ill gStlwt8tund pa 2 ohm. D en 

2m 

och ~i l' all tså ett må tt pfL känsligheten vid ifråo-3· 
varande sändarfl'ekvclls. Provet upprepas därefter 
,id andra frekvenser. 

Enligt de amerikanska normerna skall prov göras 
vid 550, 600, 800, 1.000, 1.200, 1.400 och 1.500 ke l ::;, 
l>etta motsvarar våglängder från 550 till 200 111. Föl' 
att få överenst>tämmel se llled europeiska förlH IlandelI 
höra mätningar Liven utföl'as för t. ex. 200, 250 och 
300 kel s, d. "~o s. för våglängder mellan 1.500 o "h 
1.000 m. 

De så erhållna värdena uppritas i en känslighets· 
kurva med bärfrekvelken som abskis, a och ing; ngs
spiLnningen som ordinata. Abskissan skall graderas 
rätlinigt. Dö. ingångsspänningen räkna: i db under 
l "olt skall även ordinatan ha rätlinig graderiuo'. 
Uttryckes ingångsspänningen däremot. i mihovolt, 
lJör ordinatan graderas logal'ilrniskt. 

}Ian kan nog tryggt 1M ·t", att detta pro\' ger en 
god uppfath1ing om känslighetelI ho;.; appal'ater i 
allmä nhet. Vid a ppUl'a ter med stOl' utgångseffekt 
är dock den föreskrivna mäteffekten på flO milliwatt 
liten i förhålla nde till den effekt, som normalt u t ta
ges ur mottagaren, och blir autså bnsligh eten i 

praktiken mindre än vad som följ er av mätn inga rna. 
Man skulle sflledes kunna t :"l i öveI'\' ~i gande att mäta 
"id en s törre u igallgscffekt , t. ex. 20 ;'t 25 0/o ,;l\' 

distol'tion 'f ri maximiutgångseffekt. Min uppfa ttn iuo' 
~ir dock, att det är bättre att en viss fast ~lagen effekt 
alltid användes. Enhetligare mät resulta t ernås på 
så vis. Eventuellt skulle man ju kunna införa :vUer
liga re en standardmäteffekt, t. ex. 250 milliwa tt, 
som d" skulle a nvändas föl' slötTe apparater. 

Selektivitetsl)rov. 

Silndare och mottagare ins ti:illas liksom vid före
g, ende pro\' och ing,tl1O'sspännillgen avpassas S[I, ::tlt 

Bärtrel'l'el1s i Ju>/ s 

viin . II'(l. k/ln;an gä.lIer för långv ti r/sollwådet ('200- o 
{J50 ke/s) , den högra föl' m ellan-vågsoHtn},det o I o , o 

(550-1.500 ILe/s) . 
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db 

\I tgå ngseffekten blir den normala , d. v. s. 50 milli
watt. Därefter ändras siinda['el1s frekvens, t. ex. 1 
kels, och den iI}O"ångssp~inning som nu erforllras för 
att ge 50 m"" utg. ngseffekt observeras. Den provaJe 
appara tens inställning får ej ändras under provets 
gå ng. Adäsnil1g (Töres helst för vaf'je kel s, åtmin
stone npp till 5 a 10 k '/s på vardera sidan om re
,;onanspunkten, och sedan för var t ionde kc/ s. För
httlla ndet mellan den observerade ingångsspänllingen 
odt ingå nO'sspiinuingen vid resonans utriiknas an-

V
tingen direkt eller också i db, rl. \' . S. 20 . lOlog -

Vr 

(VI' iiI' ingångsspänllingeu d .J resouans, V den ob
se r'verade ingå ngsspänningell JU Yisst antal kc/s fr å n 
r('sonalls) . XI' sp~inningsdelaren föl' högfreb 'ensell 
graderad i db under 1 volt, fås förhållandet mellan 
två spännjngar uttryckt i db genom att subtrahera 
de tvl't avläsningarna fr ån vHrau(lra. Härav framgår 
fördelen a \- att konsekvent använda enheten decibel. 

E n selekti\'iietskul'V<1 uppritas med det ovarm}imu
(la förh<'tllandet som ordinata oeh differensen i fre 
k\'ells mellan mät.· iinuare och mottagare som 
abskissa. Abski~sans gradering 'kall vara 
rH .linig och förstora d, ordinata ns riitlinig db 

eller loga ritmisk, beroende på om fiirh ållau
o 

det uttryckes i db eUer direkt. 
Selektivitetsprovet göres vid GOD, 1.000 och 

1.400 kels enligt de amerikanska normerna, 
m(~n dessutom bör det himpligell il\'en giiI'as 
för en frekvens inom det långa våglängds· 
bandet, exempelvis 260 eller 300 kels. 

Om \'ol;ymkontrollell pi'tveJ'];:ar selektivi, 
(l'tsknrran i stöne utsträcknin g, skall pro- o 

F' ig. 3. Selektivitets /a n·va. upptfrgen hwm dc t lii{ll'e 
fl ·ek vcn;;omrc1.tlcf (låu.lJrd!]). Hö,' fÖTefini, es en ut

POPULÄR RADIO 

l'·i{l. 2. Sclelähiil etskurvol' fur 8aml1UU 
000 kel s 

mottagare, upptagna vid oli1-.'a bä"f"ckrc/!
400 kel s scr inom dct hö!}re f,'ekvenso1nr{/.elet (mcl

lanvå!}). Observe ra, Ilen oreqcllJ'Ilndna fo/" 
men hos kur'rOrna fur elen övrc och nedrc 
dcZcn av frck -vc'118om,'d det, 1.400 resp. 

600 kels . 

\'et uppJ'epas med denna kontroll 
ned\'riden så lå ngt, att normal llt· 
gllIlgseffekt av 50 milliwatt erMUes 
du en ingångsspiiIlllinO' av 46 db 
under 1 volt ( = 5 millivolt). Om 
apparaten hal' alllomatiRk volymkon
troll, skall detta prov med red \lce
rad volymkontroll ej a nvändas, rh 
det ger missledande resultat. Vid 

en apparat med automatisk volymkontl'oll är tlet 
ondast ett s. k. håsignalpro\', som korrekt åte l'ger 
selektivi tetskurvan. Jag Rkall senare i korthet åt,!'
komma till detta slag av prov. 

Selektivitetspro\-ets värde ligger dHri, att man f1't l' 
fram resonanskurvan föl' mottagaren, och denna kul'
va är av stort intresse. Provet ger dock ej mycket 
upplysning om fÖI'hållandena då två interfererande 
signaler mottagas pt't en gång. Härför m<'tste hå
s ignalpl'Ov anvi.indas. 

De vid selektivitetsprovet eI"llålll1a viirdena. kunna 
i'tskådliggör as i eu annan form tin de föru beskrinw 
resouallskurvor na. MeJ utg' ng fn n dessa sist ll ämn
da kur\'or ka n man ni4. ml igcn utriikna handbredtlen. 
Med bal1dbrecld avses här bredden hos selektivitet s
kurvau i kc/s för' en viss vald ordinata. Kurvor upp
r itas för olika nivåer, för vilka bandbredden mätl's 
pt't s IcktivitetskurvOI'l1H, t. ex. för ingångsspälluings
förhå llandena 2 (= 6 db), 10 ( = 20 db) och 100 
( = 40 elb). Bandbredc1en uppritas som funktion av 
b~irfrehensen. 
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FiO , 4, Ba'l/ clbredden 80m funkti,on av bärfre

kvensen , I nom det lii fl re frelcvcnsområdet ar 

ban dbredtlen dock a11given för endast en frekvell 8 


( 300 leo/s). 


gångseffekt mätes antingen som tidigare 
övel' ett belastningsmots t. nd på utg:"l.l1gs
transfol'll1<l tOl'ns sekundär ida eller också 

40 i1b 

---" 
direkt över högtaJarklämmorna, I det sist
nämnda fallet skall högta la l'(ln yara il1
kopplad och placerad på sin baHel eller 

40 d b vara insatt på siu plats i apparaten och 
Ita tillfälle att fritt f;väll~a, Yolyrnkon
trollen r egleras så att en utgåuo'f;cHekt a\' 
50 milliw~ltt erhä lles, Detta ilr alltså vid26 dh 

20 d h 400 p/ s, Med i ö r igt oförändrade förlh 1
fl i1 h landen observeras därefter utgångsspiln

Biirrrek,'ens i ke! s 

JI' i{l clit t sprov. 

",[ed f idelitet menas den exakthet , med vilken en 
j'adiomottagnl'c . t ergcl' de mottagna si o'Dalernas ton· 
frekycn smoclulel'ing. I engelsk nomenkla tu [' iir ordet 
Itiil'för »fideli ty», som j s l-cnsk övers~lLini.ug motSl'a
ras ;LY t roYii l'di g-het. Något br'a svenskt ord föl' att 
u UJ'yckn denna egenskap hos mottagarcn har jag- ej 
kuunat fiuna , utan har jag g< t t in för det försl'enska 
de »fideliteb>, Dct liar föreslagits, att mun skulle 
kalla egenskapen ljudkvalitet, J ag finner dock detta 
ol'd ganska mi. sleda nde, då man kan tala om t.rå 
s lag .1\' fidclit et nämligen akusti.sk o ' h elektri sk fi
llelit -·t. MelL fidelitetspl'ov avses i denua artikel den 
elJk l' i,'ka fi delit ··t ' ll , som t ar hän :'yn till alla d(~ i 
en motlagal' e ingäell de dela rna, egenskapel' utom 
Itiigtalm'em;. Vid det ak u,·til,;ka fideli t et. pl'o\'et däl'
emot mcdtage -' dcssutom även 
högt a 1aren. 

\Tid fideli t et"j)l'oyet avsWUl
mes mätsiindaren till 1.000 
kel s och modulera : med 400 
II/" Ull 30 Ufo, Jng: ugs "pän
Id ngen p. mottagarell a\'pas
l'ias lill 4G db uoder 1 volt ( = 
i) millivolt) , 1Jottagarcll s ut · 

Fiq. ,5. z.-idclil r l~I,; II1'1;a för den '1/'1/ · 

d I'söl"I(l. 11Io /l u!/o. r en . Lik,~om 'l' id 
cl l3 Öt;riO((' miitninga'rna anv ändes ett 
/J clasl n i1 /os l1!o I8t u,nd av 2 ohm övel' 
'II Ig u.n!/sl 1'[/11 S!O 7'111. (/ torIlS ,~ck-nndär
lillilning, O (/7J mol8 va1'ar en 'lit .. 
g moscffekt av 50 In W. K u.r van Uf!P
tf/(fcn v ia 'en biil'J'I'e1,1;eIl8 av 1.000 
ke/s , Illgån !]88]Jiil1l1iu!l 4(; ab under 

l j;IJlt. 

ningen, då modulering 'frek\'ensen ändras 
15 från 30 till 10.000 p/s. 

Förhållandet mellan utgång spänrdngar
na \'id olika moduleringsfrekvenser och utgångs
: pänningen vid modulerillgsfl'ekvens n 400 p/ s ut
l'iiknal;, Detta förhållande kau antingen uttryckas 
direkt eller ocks" i decibel, som tidigare angivits. 
En kurya uppritas med förhållandet mellan utgångs
spänn inga rlla. . 'om ordinata och moduler'ingsfrekvcn
scn som aLskissa, Abskissan skall gl'adcras loga
ritmi skt och OI'(lil.la l an r~imuigt eller logari tmisk t , 
allt eftersom för'hållandet uttryckes i db eller direkt, 
DL mätrdngarna göras dil'ekt på hö,.,rtalaren, tagcs 
ären fÖl'håll a ndet mellan spänuingal'na som ett rela· 
t-i d mi'ttt på utgångseffekten. 

Om nätLl.'us eHer andra stöl'ninga r ~iro föl' handen 
vid detta prov kall sä vi tt möjligt härför korrigeras. 

'indras fidclitet(~n i någon s törre ut·träckuing vid 
I'ariation av b~irfrek\'eu sen eller Ile in1wmmandc sig
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En enklare variant av den 
moderna signalgeneratorn. 
Heptod som kombinerad 
oscillator och modulator. 
Helt aUströmsutförande. 

D

e flesta av Populär Hadios lä

sare torde vid detta la o'et veta , 
vad en signalgcncl'at or skall 
vara br a till. Radio erviccman

lien såväl som (len mera avancerade amatören ha 
r edan insett, vilket viirdefullt in 'trnment signulge
neratorn i själva verket är, Det gi1 11er Ull att f, fram 
enkla men ändå fullt ändamålsenliga konstruktioner , 
"iIka i stort se LL kunna sammanbyggas av ,-anliga 
l'adiodelar, som användas i mottagare, En dylik 
signalgcuemtor kan vara ganska enkel ifråga om 
utförandet ; dct gii1ler bara att yeta, hur den skall 
göras. I dctta -'<JD1lllunhang m, s te framhållas, a tt 
en signalgenerator för noggrann mätning av motta
g<l,l'es känslighct och selektivitet nödvä ndi gtvis måste 
bli 6itl; kompliccrad. Signalgcneratorer av enklare 
tJ'P, s ' som den hiir nedan beshivua, äro blott av 
sedda fUr provning och justering av mottagare. H~iri 
inbegripcs dtl t. ex. upptagandct av rf~sonallskUl'VOr, 

av vilka man kan bedöma, hlll'uvida ett bandfilter 
fUJlgeral' riktigt o. s. v. 

Rn »allstrumsoscillutor». 

Os 'illa torns koppling, ,om fr'amgtu' a v [ ig. 1, f Ute
faller till en bör.iau en smula o \'anlig mest. beroende 
på att likl'iktalTöret la gts i n~i tet' »millllsle(llling» 
i stället för i plu.' . Samma koppling av likrikturröret 
an vä ntle ibland vid enklare \i.ixelstrUmsmottagare. 
Dpl1 likriktade sh'ömmen gåt' fd'tn likl'ildarl'i)l'e'ts V2 
katod in på nätet.. »miulI 'pol » (O) och fl' i'w nätet 
lit till uJJaget 110, 127, 1GO ell er 220, ber'oentle av 
lIiUspiinningen. l1'1'ö'n 1l0-voltspuukten går strömmen 
vidtu'e genom sildrosscln D2 ut till ano(l, skiirmgal
lcr s:1mt oseillatoranoJ hos heptod n . Stl'ömmen till 
de två sistnämnda elektroderna. silas ytterliga re mc 
delst; filtre t H2 C:1. . F·r;1n heptodcns katod komm cr 

strömmen 'lutligen fram WI anodcn hos likriktar
rUre och börjar på nytt sin kretsg[lllg. 

l\lotst, nelen HI t. o. m. RIV 11 tgi.ira till samma ns 
f(irkopp l ingsmots L< ud föl' glöd t rådarna, då oscilla 
l.Om dl'iH~S fr ån 220-voltsn ~it Yid t . ex. 127 volts 
niilSpä l1lling urkopplas R I och RH. Vill man t. ex. 
göra o 'cilla torn för enbart 110 volt, behöver man 
aldrig in s~ilta lllotsU'tDllen IU, HIl och HIlL 

Ptl grund av all strömsutförandet fUlIgel'ar denna 
nscilla tor Jika br'a på växels trUm ~om på Ii kstl'öm. 
]\'ör at t få sam.ma mätsp~iunillg i btlda fallen böl' man 
genom nLI av Himpljg storlek hos kondensatorn elo 
sö rja för, att anodspänningen bUr densamma på 
,. ä.:';:el- och Ii kstrUm. elO ~ir rescrvoarkondensatot'n 
och Cp filtcrlcondensatorn . 

Mod ijicmd detekto'l'spolei högfrekl:cnsoscillatorn. 

v'j äro nu klara med det, som lJ:'lr .med nätanslut
Jlingen att göra, och kUJlua ta i t u med sjiilva osciI
lato rkopplillgen. Denna fikiljer sig pl intet siitt fräu 
kopplingen av oscill atorn i en modern supcl'hetcro
llyn. Heptodens första ga ller tjHnar som styrgallel' 
o<;h andra gallret som anod i ltögfrekvcnsoscillatorn. 
G2 ~ir gallcl'kondel1satol'n och RI o'a lleeläckan. Spo
len ~il' cn vanlig detektorspole med återkoppli ngs
linuning, <lock något mo(lif'ierad, 0111 senare "kall 
omtalas. el ~it' a~'stiimningskondensatorn, en vanlig 
vrlelkonclen.'i1tol' på 450 :1 500 cm. 
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l l'ig.l. Osci/.latol'Hs lc()lllllin!788Chema. Si17n al
spiinniuf]cn 1'61710/'(/8 m edelst potentiomel el"lL 

R4 och uttages från /contaklerna »HF». 

Ct = 450 el 500 cm. Cs = 5,000 cm. 
C, = 200 cm, C9 = 4- ,uP. 
C3 = 0,1 .uF, ClO = c:a 4- IJ·P. 
01 = 10.000 cm. Rt = 85.000 ohm, 
C, = 5.000 cm. R, = .lO.OOO ohm. 
C6 = 0,05 flY. K , = 25.000 ohm. 
C7 = 5.000 (lin, RJ = c:a 400 010·11'0. 

RI+Rll+RIll = 585 ohm, RIV 445 ohm. 

~j[Jl,T JIDRJLAUl..Jl..J(§ T Ä 

1 cle te ktorSPole ll1CU omkopplare (Pralin). 
l vr i lH~Ol l(] P Jl ~atol", 450 il 500 cm, med isol. n~ l 

(C,). 
l ~kaln. till tl :0. 
1 s ildro s, el, c: a 1J H ,'id 10 Ill .\, 300 il 500 ohm 

(D:). 
l !;olItle lI s:l l or. 4 IIlC(I, 7[j0 V = (C. ). 
111:0, c:a 4 mf ,l . 750 V = (C ,, ). 
l tl:o, O,lmf,l. 500 V ~ , iu(luktlolls(ri (C,). 
1 (1 :0, 0,05 m i t! (C. ). 
1 el :0, 10 .000 cm, 5UO V = ( C, ). 
2 el :0 , " .000 <:m, 1.r.00 V ~ (C : , C, ) . 
1 u :0, ~.ono cm (C; ). 
1 d :0. 200 cm (C,). 
l 1lo teutloll1ctel', c:a 4.00 ohm, hels t logarillUi~k 

(R.). 
2 Jllot stånd . 2J.000 oh m, 0,1 walt (Rl, R,). 
1 el :0, 10.000 ohm, O..) wa t l: (R,). 
1 el :u , fiS Ci oil m , m c,l ut lag (se t ex t n ). 
1 u :0 , H5 o hm . 
1 rörh,1Il a rc, 7-polig. 
1 ,l :0, 5-poIig. 
Div. llIate ri,,1 till l il g(rekveIl"~ I)oleIl Dl (se tex 

tc nl. 
1 st röm hr)'lare. 
l s ldi rml; uu, ~50 X200Xl O mlll. 
1 h a sp la tt" , 2·IC.X lfl5X 5 m m (ilakelil). 
Div. Iwppl ing's tl': u, Sy slofJex, 1(8" tikl'uV mect 

mutter etc. 

Kopplingen mellan högfrekvensosciUator och ut
gång,'krets är en s. k. elektronkoppling, samma kopp
ling som vid de moderna blandrören i superhetero
dyner. HöghekvensspiinIlilwen uttages över ell i hep
todens anodkrcls inkopplHd potenti ometer R4. Den
Ila kan tänkas eJ'f;ätla för t a mellanfrekvens trans
forruatorn i cn , u perhetel'odyn, om 
ha ert j~imföl' ·-[se med s uperheterodynens 
blandl'ör. 

111oclulator·delen. 

Den här be krivna oscillatol'll är själv
modulerad, d. v. s. sa mma rör abLl'ar bä· 
d," de högfrekventa och dt~ lågfrekventa 
s viil1gllj I1garna och ombesörjer samt idigt 
moduleringejI. Den lågfrekventa s\'äng
ningskretsen utgöres av en dr oss l Dl 
lItan järnk~i.J'na amt en över denna pa
ndleIlkopplad blockkondcnsator 06. På 
~~ iiLt och \'is ingå ä\'en kondenl::latorerna 
C5, 07 och 8 samt potentiometern R4 i den lågfre
kventa svängningskreil::lcn. OscilJatol'kopplingcll 
n s . k. tl'epunktskoppling, där heptodeul::l anod och 

ordinarie styrgallel' motsvara anoden och 
eIl triod. Ayel1 här anvämles en gallel'kondensa t ol' 

C~ och en gallel'läcka R3. Forts . 

man vill 

iiI' 

gallret i 

11 si u. 304 

lågfrekt' cltsSpOl CJl., t 'illhö
nmde mod'lIlatonz'elcH. 

RöR: 
l s t. Tnn j!.'s l'i1m ;\llIll18 (V,) . 
1 " t. d:o V 2018 (V,). 

F iy. 2. Os 'illa/onls i1l1'c . 
På bOl'tre l d'Y/ll'&iirIfJen 8C& 

http:JIDRJLAUl..Jl
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Fiy. ". MOllleringsplan och /.;opplillgsriin;ng. 
lJosplattan lir av uakelit. 
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POPULÄR RADIO 

Det ar husbondens röst 

- aven I RADIO 

I 

M ODE l l 286 
(växe lström) 

5-r Ör S superhetero

d,'ne radiog"ammo

fon med automatisk 

volymkontroll. Kon

tanJpris kr. 625 :-. 

V id avbet.: hand

penning k... 100:-, 
 Trohet mot originalet är det högsta - även i radio. Samma däre/te,· kr. 40:

per månad under överlägsna tekniska mästerskap, samma fulländat natur


14 må1Ji~der. 
trogna återgivning av tal, musik och sång, som gjort "Hus
bondens Röst" till världsmärket bland grammofoner, ställer 
också "Husbondens Rösts" radio i särklass. 

1934 års modeller omfatta mottagare och radiogrammofoner 
i alla prislägen, samtliga utrustade med de världsberömda 
MARCONI-rören. * Begär demonstration hos Eder radio

M O D E l L 304 
(växelström) bandlare - Edert öra kommer att välja "Husbondens Röst" . 

4-r Ö ,. S dis/ammot

Jagare. Kontan/pris 


MODELL 296, (växelström) 5-rörs superheterodyne m. automatiskkr. 230:-. V id av
bet.: handpewliug volymkontroll och optisk inställning. Kontant 395 k r., vid avbetal

dän/J er kr. 40:-, ning 80 kro i handpenning och 32 kr. pr månad under 11 månader. 
k... 19:- per mån. 

TInder 11 månader. 


R A D I O H U S BO NDE N S ROST 
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Slutsteget 

III. Utgångstransformatorns omsätt
ningstal vid push-pulll-koppling. Enkel 
metod för beräkning av opti~ala anod
belastningen vid pentoder. 

I 
jUliuuillrct omta lades, hur man bel'äknar lIt

gån~stl'all sformatorni:l o~ ~ittni ngstal vid ett 
vanlIgt slutste cr med trlod eller pentod, Den 
angiYlHt metoden ger ett för praktiska behov 

tillräckligt lloggmnt re uItat. Säkrast ål' att vid. 
bel'iik ning ' ll n tgå Jl'å n den föl' ifr" ganlrande rör upp
g ivna optimala anodbela;tninge o, Tråkigt nog bry 
s ig de europeiska l'örfabrikanterna i r ege l ej om att 
nppgiva dPllll8. sto rhet, und.(~r det att t. ex. de ame
rikanska l'örfabrikantcrlJa all t id uppgiva den i sina 
I'öl'tabeller 

POPULÄR RA.DIO 

Den vanUg(t ZJ1rSh-ZJltll-kopZJlingen. 

Ett push -puIl-kopp la t s lutsteg har två rör, vilka 
arbeta med normal negati\ ga ller-spänning. Varje 
I'örs anodström är alltså i vila lika med den i l'ör
tabellen uppgin1<L »normala anod ·trömm n». Sl u l
s teo-cts t otala a nod tröm iiI' l ika med två g' ngel' 
normaLt anod 'lröillmen rör vartdera röret. 

Eftersom vart oel1 ett av rören arbetar under fullt 
Honua la förhåll a nden, iiI' inre IllOtsh ndet också nOI'

"Alla hylla inte samma princip, Herr Lind". 

»JAG HAR ALL T ID gjort 
mitt bästa för att halla radi
ons fana högt», sade Herr 
Lind, en av våra större ra
diohandlare. ,, 1 alla dessa år 
har jag alltid framhållit en
dast det jag själv trott på, det 
jag själv provat och funnit för 
gott. Men flera gånger har 
jag nu blivit frestad att köpa 
andra radiorö r av mer eller 
mindre okända märken. För
tjänsten lockar, men jag vill 
inte frångå min kvalitetsprin
CIp ... » 

"Vi k:-inna 'lä'! till saken», 
sade jag, "det är många, som 
blivit frestade. Alla hylla t y
V;1rr inte samma goda princip " . 

Nej, se till, att Ni får rör med 

1JdItc:1~&tTUNGSRAM 


garanti. Rören äro rJdions 
viktigaste del, och därför är 
det riskabelt att sätta in vi lka 
okända, oprövade rör som 
helst i apparaten. 

Det är inte sagt, att just 
det rör, som funnits fr ån 
början, är det enda riktiga - 
tv ärtom.Rörtekniken har gått 
framåt, sedan Ni köpte Er 
radio. Ett modernt bariumrör 
ger i många fall ännu beiUre 
resultat. När Ni köper rör, 
så köp därför alltid ett känt rör 

o - ett av vara 
myndigh eter 
och större ap
paratfabrikan
ter erkänt rör. 
Välj kvalitet! 
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malt, el. v. s. lika med det i rörtabellell uppgivna 
Yilrdet. De tv< rör n ä r o inbördes el'iekoppJade, ,' ar
för in r motståndet hos r örkombinat ionen blir- lika 
med två gå nger inre motståndet hos vartdera röret_ 

tg ng transformatorns msättn ingstal, som är lika 
med förhrLllandet mella n antalet varv i hela primärell 
och a ntalet varv i sekundären, kan alltså lätt uträk
nas. . -r ptimala a n d belastningell för vartdera rörE>t 
kän d, bli r den för kombina tion en lika med dubbla 
detta viirde. F ör pelltoder i pu h-pull-koppling gäller 
. amma ak. Utgår man vid beräkningen från det i 
rörtabelIen uppgivna inre motståndet hos pentoden 
( e del II. ), får man vid push-pun-koppli ng av pen
toder lik om vid t rioder r ä kna med dubbla detta 
,·iirde. 

J<:x. 1) En lågohmig elektrodyna misk högtalare 
skall anpassas till ett push-pull-slutsteg med två rör, 
"artdera med en optimal anoclbelastning a\· 2.000 
ohm. lIögtalarens växelstl'ömsmotstånd ät· obeka nt. 
Beräkna u tgån cr transform atorns omsättningstal ! 

Vi uppmät a föl' t lik ·tl'öm ··mot. 'b: ndet i högtala
r ens tal ·tl'öm pole. Detta befinnes va ra 4,5 ohm. 
Växelström. motstånd t ä r d~ enligt föreg[lende lika 
Jlle<l l ,4X 4,5 = 6,3 ohm. Op t ima la a nodbelastnillgen 
för' rÖ l'kombinationen är lika med 2X2.000 = 4.000 
ohm. Då blir omsättning 'Utlet 

/I = VZopt. = y'4000 = "635 = 25,2. 
Z" 6,3 

Antajet varv i hela prim~iI'en skall alltså förhålla 
sig till ant alet va rv i seknndä-I'en ung Hir som 25: 1 . 

Optil/l~al{L an odb ela8fningen 1;id pcntoder. 

l a nd l'a delen a\' denna art ikel angav ', a tt man 
"i d pentodsln t rö r i nödfall kUll (le I'tikna med en 
op imal ilnodbelastnin cr lika med en femtedel av 
det j rtir tabellen llppghna inre motståndet. I Bark
hansen, d ' l lI : »Vershirker», ha vi emellertid funnit 
a llg ir 'n en enkel metod. för beräkning av denna stor
het. Optimal a anod h lastningen ~ir helt enkelt lika 
med : .uodspälJ ningen divider'ad med auod: trömmen. 
Denna formel crer i allmäuhet full t såha resulta t. 

Vi kunna allt fl vifl beräkning av ut gå ngstransfor
mtttorIl s omsättnin gstal h 'lt bort e från pentodens 
inre mots ånd. Des utom kun na vi räkna med de 
fÖl'ltandeJl\'a rande a rbet fÖl'h<Ilandena . D riva vi t. ex. 
en : 00 volts pentod med en allodspänning av endast 
200 volt, kunna vi beräkna elen gynnsammaste anod.
belastningen vid jnst 200 volt, ty denna ändrar sig 
med R.nodspänningell och ä\7en med anod sirömmen. 

Ex. 2) l<}tt pentodslutrör, som arbetar med 200 
,"oIts anod.spänning och 25 mA anodlikström, skall 

aupas a ' till en elektt·odynami.sk högtalare, vars tal
ström. pole har en impedau ' (vii.xelströmsmotständ) 
av 15 ohm vid 500 pi s. Vilket om.. ~iitningstal skall 
utgångstransfol'mat orn ha för att röret skall g iva 
. tö l' ta möjliga dif;tortiollSfl'ia utgån ....seffekt? 

Pentodens opti mala ,wodbelastning bli!' 

Zopt. = 25
2
/°0 = 2002~OO = 8000 ohm. 

1000 ;) 

Vi kunna föl' anpassningen räkna med den vid 
500 pI. uppgivna impedansen hos talströmspolen. 
Uttrycket 1,4 X likströmsmotståndet ger nämligen im
pedansen vid en frekvens, liggande i grannskapet av 
400 Uer 600 pi s. U tgångs tl'ansformutorns omsätt
ningstal blir då 

n = ~ IZopf, = ~ / 8000 = )/534 = 231 . . 
V Zh V 15 ' 

Vi välja h l t en tl-ansformator, omkopplinrrsbar föl' 
några ol ika omsättningstal, t. ex. 20 : 1, 25 : 1 och 
30: 1. Genom p rov u trönes, vilket av (.leSl:la omsätt
nings iaI som gel' bästa resultat. 

Ex. 3) En elektrodyna misk högtalare med 10 ohms 
impedans i talströmspolen skall anpassas till ett 
pu. 'h-puJl-::;lut t er med. h å kraftpentoder, arbetande 
med 300 volts anoc1spänlling. I rörtabellel1 uppges 
för des il rör en normal anodström a v 32· mA vjd 
300 volts a llod .·pänning och lämpligt a vpassad ne
gativ galler spiin nillg. Bel'åkl1a u tO'ällO'sb.'ansforma 
torn.' omsii ttning'stal ! 

Optimala anodbelastningen för va rdera pentoden 
bli r 

" _~_300000 _ l
Zopt. - 82 - 3n - 9380 ohm. 

/ 1000 L. 

Optimala anodbela:stningen föl' rörkombinationell 
blir d, 2X 9.. 80=1 8.760 oh m. 

Nu är frågan, om vi utan vidare skola Vt ga I'ä kna 
m'd 10 oh m :om lämpligt a npassningsmotståJ d f Öl' 

högtalaren. I bland kallas likstl'ömsmotst· ndet hos 
talströmspolen av misstag föl' impedans. l förra fal
let blil' omsättllingstalet 

11 = VZOPf . = y'18760 = V1876 = c:a 43: L 
Zh 10 

B etrakta vi däremot 10 ohm som likstJ'ömsmo1. 
. t ån d, bli r omsä ttnillgstalet 

n = YZoPt . = y 18760 = y'18760 = V1340 = c:a 37:1. 
Z,. 1,4 X10 ]4 

Häl' ka n alltså vara liLmpligt att v~il.ia en tra n "for
mato r med fler' a omsättningstal, t. ex_ 35: l, 40: 1 
och 45: L Omsättnino-stalet ~ir lika med förhåJlandet 
mellan ant alet varv på hclet primiiren och antalet 
varv på sel{undären. 

Forts . Ii sid . JO l 

http:elektt�odynami.sk
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De nya motlaga?"1/.QS «gens/wper i siffror. 

Återfijrsäljan~ a v radiomottagare ba det ej lätt, då det 
gäller att bestämma Yilka fabrikat ocb typer av mottagare, 
som skola föra s. Vr a lla syn punkter är det naturligtvis bäst 
att gå in för endast goda och välkonstruerade mottagare. 
Det möter emellertid s tora s vå rigbeter att bedöma en motta
O'Tares godbet enbart genom ly 'sningsprov; <iiirskilt selek
tiviteten är det svårt att hilda sig en 1J0s tiimd uppfat tning 
om, ocb selektiviteten iiI' ju numera en m~'<:ket viktig sak. 

För alt undanröja den onll1llämnda sYå righeten och bliva 
i stånd att erbjuda kunderna endas t: det bästa i apparatväg 
har 'l'elevo,;; Radio A.-B. i Stockholm If t i r uppmäta käns
lighet, selektivitet och fi llelitet (ljudk vali tet) b os olika mot
tagal'e i marknaden . Mil t.ningarna äro utförda av fackmän 
prl området med modern apparatur, som OTaran te ra r absolut. 
pälitliga resultat. I 'amband med selektivite ten ha även 
eventuellt förekommande ,'pegelfrekve uSinterfer en 'er ho. su
perhel'erodynerna uppmätts. 

Vi ba varit i tillflille att taga del av d essa mätres ultat, 
som uppvisa de mycket av intresse. S.1 t. ·' X . bude en vi ss 
mottagare en fid elite tskurva, som var vida bättre än kOll
kurrentmoltl1garnas , ocb denna mottagare bar i prakti1;:en 
visat s ig ge en sälbynt god ljudkvali tet. 

Genom det beskrivna tillvägagångssät te t har firman ifråga 
fått fram de mottagare, som besitta gOdu mottagl1ingsegen
skaper. Vale t mella n dessa mottagare t illkommer sc(lan k u n
den. Det är så myel,et annat som spelar in, s: om ljudets 
klangfär<r, apparatens u tseende o. s. v. , m cn de t primära 
är dOck selektivile ten och känsligbeten . 

Sven s1" radioindustri pa f1·aJll/J1Wl·!iC7l. 

il. -B. Gyll-in!l &: Co, Stockholm, har nyligcn f ls-t tH t från 
Ce ntrumpalu tset till Ford Motor Company :;; f. d . fabrU,s
byggnad "id Londonvi a dukten i Stadsgården. Anledningen 
är ntt. lokalerua i Oentnlmpalatset IJlivit för små fö r den 
has tigt vä>:ande radiofabrikationen. Firman har för oss 
demons trerat den nya fabriken, cliir årets modell er ilV 

»Centrnffi»-mottaga r en t illverkas. Lokalerlla upptaga tillsam
mans en yta a v c: a 3.000 m2 . ~fest imponerade montering. ·
hallen och därnä s t de omsorgsfullt inredda och stä lnäts-

Ett hörn av lalJOm/ oriet m ed (l en stora signalgenem .torn ·i 
bakgTundcn. Ett lnottoflrtl'ch(/8Si ii,' j'll~t under 1I11)rOvwing. 

POPULÄR RADIO 

klädda provrUUlIlleu, där m ottagarchn ssiet efter a tt ha läm
Ilat monteri ngshallen trimma s ocb kOlltrollmiites. F ör trim
ningen finnas åtta stycken luis taIlstYl'da sändare, arbetande 
på olilm vågllingder. Laboratorie t är bl. a. utrusk'l. t med en 
General Radios signalgenerator, e tt o\'ärderligt instrument 
vid utex perimenterandet a,· nya ruottagarkons truktioner. 

Ky(~ 111 ätinstntnw nl:. 

D:l' J. S tra.uch, Lindvallsplan 10, Sloc/"holm, representan t 
fö r Ohauvin Arnoux, Paris, för i marknadeu en ny ty p a,· 
de t viilkända in ·trumentet » ontroleur U niversel». Liksom 
vid den tidigare typen äro likriktare (för viixelströmsmiit
ningarna) samt sbuntar och förkopplillgsmots tånd inbyggda, 
varigenom instrumentet IJlir synnerligen bebändigt och lät t
hantel'I igt. Omkoppling för vil>:el- eller lik 'tröm sker med 
en tryckströmbrytare. Inkoppling' av dc olika mätområdena 

'kel' genom omflyttning avena sladdens kontaldpropp till 
olika konta kthylHor. In trumelltct är av vridspoletyp. Egen
rnotst:1ndet är I' id spänning-smätning 1.000 ohm per volt. 
:'Il'litomrä dena liro :3-:3~,150 mA , 1,5-7,5 A samt 1,5--7,5
30-15~300---750 V, Yiixel- och liks tröm. Xoggrannheten äl' 
enl ig uppgift ±2 Ufo, Yid växels tröm gällande upp till 5.000 
p/s. Instrumente t iir försett med spegelskala, så att nog
grann adri s lling av utslaget iiI' möjlig. NoUkorrektion finnes . 

Den nva »ConLroleul' Unh'er sl'l» l·il' till d e t yttre förbätt
rad, i d~t att s im lan gjorts s nedställd. varigenom avläsning 
på något a "" tancl frå n instrum entet underlä ttas. Vidare äro 
s iffrorna för de olika rniitområ dena nu synliga även uppi
fr[ln, varigenom instrumen Le ts bandhlu'ande ytterligare un
del'liittas . Yttl'C sbuntar kunna erhålla s för mätning av 
·tl'ömstyrkor upp till 120 A. 

Bergman dO B e'v ing, Stoc7chol.lI!. föra i marknaden Gossens 
alla typer a\' mä tin s trument. vilka äro viiIkända. Bland 
nyare type l' märkas profilinsLrument med en garanterad nog
gra nnhe t a v ±1 Ofo av fullt utsla g. Mins ta instrumente t bal' 
dimen ~ionerna 70 X 28 mm. Skalan kan erhå lla s gradera\l 
autingen horison tellt eller vertikalt. Dessa instrument kunna 
erh ä lla s meu spänningsområden frän 3 volt och UPP:lt samt 
som milli:unperemetrar med fullt uts lag för 0,5, 1. 2, fl , 
10 rnA o. s. Y. 

Sun1lnu ins trument finnll S i nl-föraude som termoinstrll
ment f ör högfrekvensmätnjngar. Noggrannheten är ä ven hUr 
±1 Ufo . ~Iätomrrldena sträcka sig fl' iin O,G volt resp. 25 mA 
uppå t. 

l mllllga fall l' lieke r det myck et väl med en lägre grad av 
noggrannhet oel! et t pri sbilli ga re instrument, t. ex . vid 
m:1nga radiom,i tningal'. Härvid lfimpa sig Gossens ins tru
ment typ K, vilka kuuna erh å llas a ntingen som vridspolc
elle r mjnkjärnsins tl'llment. Noggrannheten lir ±2 a 3 o/ n av 
fullt )]t.·lag. 

http:Stoc7chol.lI
http:motlaga?"1/.QS
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,"/iirnin{j8redu,r,era lille antenn. 

Vi liro n u i till f. iille a t t, tergil'a kopplingsschemat fö l' den 
i .!'öre;::flende numm er om tala de s törningsreducerande anten
nen, som före. i m a rkn a den a'\' Skand i navisk a G~'am4JtOphon 
. l.-B. i Stockholm. T ill vänster i "chemat se:, den transfor
lIla tor , som anbringas uppe vid antennen, och till höger 
tl'fll1sf or ma torn vid mottn gnren. Ledllingen mellan transfor
mutorerna, d . " . s. nedlednillgen, är t'\'åtriiclig och skärmad 
o('h utgöres ay vanlig bl~-lll antlnd telefonkabel. Beträffande 

F " pplin l7ssr;lwma. fUl' »His J[a8 t ,, ( ··~ T'oicc» sturnings·r edu
ccrande an /cn lt med d'1lbbcltrddi,r;, skäl'nw d l /clllcllning. 

kopplingen fä~t ' l' lIla ll s ig s ur. k ilt vid, att primärlinclningar
na på antcnnsidnn fö r (le bå cl a y, g lfi ngdsområdcn a ej ligga 
i serie u ta n pa 1·a llellt . D e bå da 1,"tgolJmiga lindningarnas 
mittnt tag ä ro gen om k oudensa torer f örbundna med jord. Vid 
mo ltaga r trans fon na torn ä r en elek t rost a tic: k s kärm inlagd 
mellan p rimiir - uch sckundäl'lindningal'lla . B;tda transforma
torerna äTo om sorgsfullt sk ä rm a de. 

Enligt undersökningar. utförd rt ,l\' Telegl'tlfstyl' '·Isen, är en 
"k~irmad antenn med t våträdiq n dledning ur s törningsr e
ducel'ingssynpunkt an;cyärt överlägsen elen vanliga skärma
de <I II tCllnen 111 ('(1 ell k clt r åd if! nedlcdllillg. Som f illig:ll'e frant
h, llits i a rtikl,tl' i Uell l1 a tic\:;krifl kall man iiycn vlin ta s ig. 
att . ,1 sk a ll nll't1 f iörllliI landet. 

YI/(1 l·urtv per . 

S vcl/ sI, et Orion FU1'säljni ll(/8 ,l. -B .. S f o('I,hol m, utkommer 
i rIagarna med en ny lista öycr T u ngsrum-rör. B land nyhe
tema märl cs ett Ida S B -slutrör, eB 220, av 2-volts typ samt 
ett p a r högfr cln'Cllspentoder, Hl' 212 och HP 2lG resp. , elen 
" i ~ l' niimnda med variabel branthet, b[tda tillhörande z-vol ts
ldass ,·n . 

'L'ungsram-fabl'iken tillye rkal' ih'en siindarrör för anodet
fpktcr upp till 70 wa tt och a nocl:'piinnin gar upp till 1.000 volt. 

, 'v cnska iL -B , TnZfllös Te/cgl 'afi, Stockholm, har u t.;änt 
(:'n ny lista öl'er Tel efunken-rör, npptagand(' 'amtliga nya 
typer. En bra sak i den nya li ~ tan är seuema 'kis erna över 
Roc kelkopplingal'lla. vilka Yid ue Illoderna rör n elj est kunua 
ntl'a Sy ft l'fl all komma und erfund l11 e(1. 

N aU01wl RalZ iotabrik, S locl.;1I 0111l , har till ställt oss en lis ta 
vyer »Nati onal» radiorör , upptaga nde ba t t c rirör, indirekt 
llppviirmda vlixel- och likst römSl'ör, kraft pcotouer, likrik
ta rrör f't c . 

SL TSTEGET. 
Forts. frlln sid. 25 • 

l h-t Yi anset t frågan om prntodrn s optimala anodbelast
ning "ara ,H' 111;yckct stor l"ild. har denna här ovan a v
handla t., i samband men be6ilmingarna vid ,nkla slutsteg 
odl YflllIiga pll sh-pul\-.'Iutsteg;. A\'Iwndlingrn om klas' B
s ln htcget må. te j'ijr deu skull ö" ers tå t iII lll ista nummer. 

FJ.1:pel'ilJl cntl{l ILa för raelioamu.tUl'cr. 

E leT.:.t1'i sl.;a AktiebOlaget Si m ens, Stocl"hoLrn, f ör i mark
na den dels rn elel, t roteknisk, eld ' en radioteknisk expel'i
mentlå da , häda innehiUlande de utens ilie r, som erfordras 
för utförande av ett stort antal intre:<santa och lärorika 
cX[Jl!riment inom resp, områ den. För underlättandc av upp
kopplingen av olika experimentanordningar iiI' basplattan 
försedd med sP' r, i vilka delarlla m edelst medföljande bultar 
kunna fastdraga s . Den elektrotekniska lådan miijliggör 300 
olika anordningar elle r försök. såsom elektrisk molor, morse
skrivapparat, ringklocka, induktionsapparat, relä, summer, 
mä tbrygga o. s. v" r a dio lådan 150 olika apparater eller 
kopplingar, såsom gnis tindukt or, enrör 'mottagare, apparat 
för kipp. vängningar, kortvågsvu"IDeter o. s. v. I SYlIllerhet 
f öl' tekni~kt in tresserad ungd om torde d eSSfl bygglådor vara 
id aliska. 

J\.oppar- och mot8/åndstn:ld, i.solationsmaterial te. 
E . Söllerlunds Tnldspinneri, .J(ungsgala.n 84, Stocl;;holm , 

tillhandahå ller allt i trådväg, "om en amatör lmn behöva , 
Förutom d811 vanliga emaljerade eller omspunna koppar
tl·{l.den föres motst,i.nelstrftd, ~å~om l<Ol1s tantan-, niekeliJl
och kromnickeltrfld, motstånc1s trå d på asbe tskäl'na frä n 200 
till 2.000 ohm/meter samt på bomullskäl'na frän 1.000 till 
100.000 Ohm/meter. BIand i solalion~ma terial kan nämna" 
presspau, olj eduk, oljesiden, oljepapper, systonex. glimmer 
o, s. v. Även starkströmsledning föres samt blymantlad tele
fonkabel, som användes till s. le feeelerantellncr, litztrli d a" 
olika dimensioner för lindning av ramantenner och f erro
cartspolar. Lödpasta med llartz är av intreRse "id radio
arbeten. Ingen amatör bör försumma alt r ekvirera den 
I'ii.rdefulla ka ta logen, som fil' en inneh å ller en del ta belle r 
ÖV l' mots tånd hos l<oppartriid o. s. v. 

Ny pielc,up, 

En ny pick-up a v mlil'ke t »His Master's Voice» fi)n~~ i 
markn aden al' "I."amlin al; isi."a U rammophon Å .-B. i Stock
holm. Denna pick-up. modell 2;:;. u tgö r en ytte rligare fii r
biittring av f(jrpg'tellde modell Hl, Bla nd aunat iir frpkvf' ll ' 

omr' tclel. nt,·idgat. I picI,-up'pn iiI' inbygg(l ('n extra spole 
fö l' kompPll 'atioll av Iliits tiirllillg';\r, som kunna inkoll1ll1 fl 
frå n t. ex. g rammofonmotorll. Pick-\1 pc'll gel.' 0,75 volt eff . 
Lik"t röm sm ot .- t ,'i ndet iiI' 1.3,::;0 ohm och im pp(lansen 4.200 
ohm Yid SOO p/s. 

J'irll/a J'lodin if RI/ths. Stockholm. Ilar utkommit m ed CIl 

radiokatn log' för 1934- a:;, lI ppL~ gn l1el e llV ·tämniugs;:;polnr. 
kouclensa Lor e r, dro.-;::;c lspola 1', högtalare, meta llcha ss icl' m . m. 

EK KAJ'AClTIV SPANNINGSDET ARE. 
Forts. frön sid. 285, 

om jag i min tidigare artikel framlJillliL är det dock 
blHt re at l'likna s p;inningcn i enh ,ten decibel unde r 1 volt, 
och pl'h lUl cs detta genom att in siiUn. oya n erhiillua vlinle 
pit y z i n eclaus tå ende ekYH tion: 

106 

V2 (i db under l volt) = 20 . lOlog V (; ~iV) 
2 

= 120-20 X 10log V2 , 

En ~kala, gradera d i dh under 1 vol l, bli,' rät.linig över 
större delcn :117 r cglerillgsornrå de t och ii I' allt ·ä lätta r e att 
tillve rka än en sk a la, g radenId i mikrovolt. 

(Genom att pCl el t något anna t sä tt u t forma kond ensa tor
belä«o-en, t . I; X , som s tympad f' koner ell er hyperboloide r, 
"kulle man ka nske kunna få en skala med rätlinig gradering 
vver hela onlfå de t.) 

Konstantennen.s climcn sion crin g. 

Nu återstå r egentligen end8st att nämna nflgot om kons t
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antennen. Denna krets skall inneh å lla i serie en kapacitet 
om 200 pF, ett mots tåne! på 25 ohm och en ine!uLctans om 
20 mikrohenry (Se fig. l.) Yi f å då avpassa e3 så, att den
samma serielcopplad med C2 blir 200 pI<" d. v. s. 

Vidare ska ll fö rlustmots t:'indet i C2 plus för lu s tmots t lll1det 
i C, plu, mots tåndet i indnl,tansen J, och m otsttllldet R vara 
= 25 ohm . En tid igare furfiirdi g-uel konSlantellukrels, som 
exklns h 'e kondensutorn C2 uppfyll e r bestämmelserna, kan 
a lltså ej dil'ekt användas i kombination med en lmpacitiv 
spänning. delare. 

KOR'1'V AGSTILLS.<\..T8. 
Forts. frän sid, 290, 

torfrekvenselI skall ligga nå got högre än igna lfrekvensen. 
Sk illnaden m ellan de båda frekvenserua skall vara lika med 
mellanfrekvensen, el. v. . lika m ed den f r k \-en , till vilken 
rune!ra c\iolHottagtLn!n lir a vs tiim cl. Sd .rip: heten ligger i a t 
över hela k or( \'llgsomr; det bibeh li lla s idlInaden mellan oscil
latorfrekHlIl' och s ig lla lfrek\-ens k Olls tnn t. ~Ian har hlir två 
lltvä"a r : an t ingen få r man u tfö ra en ,'lirs kild trimning av 
2-gangkoud eusaturn e ll er orksi'l f å r mall kompensera a vvi
k e lserna f d't n !le.u a n ;etlda me llunf rel,vensen genom att ändra 
runtlratl iUillottagareus a " SLlilUuillg, 

I tle t fu l' 'tuUlunua f all -t måste man ionl n ing 'tiilla en kort.
\-ågsosc;i llato!' ell er -y!l;::meter, t . ex , elen i nr 10, ID33 be
sl,rh-na VCll toc1o 'c illa torn , dIken, f(jl'~eu ll [lied ,-fl spOle enlig t 
l.Jeskrinlillgen (jy r I ' I O \'ilfl , bl ir en 11iUlll lig lw rtn'\gsyåg
mete!'. Ett mitL ll tlas Jnäste gums prl s polen. Ian börjar 
triullling n meu dlgllleter ll" kond ell -'utu r nittitau helt ul-Vl'j 
d en och ins!:iU!e r \{orlvågs till satsclr koud eusa tor Stt alt 
t.onen fr llll den modnlera rl e yö'tgmeteru kOUlltl e l' fra Ul i run 1
radiom otta ga rens hö;:!tala re. ( ~ruttag:uen s kall ",ua iu sUill ll 
ptt 500 111 -te r;' n g lii_llgd, ) KU Ul llJer si~nul en ej ill gena ' t, få r 
llla ll j us le l' :L 2-gall " konll ell ,'afo rll s t r ind" [lol e ll s:ltor er . _-iir 
rnan \":i l hiil' ton en i llijg fa ln r :.n. nilL te Ulfill ii' l'tyga sig UJ, 

a tt os 'i11 ntu l' f r ck \-en:ell li~g-et· riitt, r1. \-. ,o. (i ve r och ' .i u nder 
sig-nal f reh u:e ll . D l'thl g iir Jllan pil >'t l . iitt , att ko r tn'\gs tilJ
ila t en s I")ll!lell sator uka s (i ll\T id ) SI m,' -" ke l, a ll. t Oll PU I.Jli r 
llJ Lir kha r t , "a ;;arc _ Därefte r kom peo ~ ' 1'; 1. I] ulla f ör " 'nguiug 
gellOlll etterjus te riug a r Ull ura,1ionJOUa.:':-l1 r J lJ, ;\f, ,' t 111 an 
h ilr l' ld öka ih en dCll llfl S konllen~ator , Ii;:!;.;eL' oscilla tu rfr 
k\' e ll Sell r iifl. )l åste UI Il U i sUil l t mi ll >,ka l)lotta~a_re lls l.on
d en:'uto L', li;!g'el' o' ('il luto l' i' r ek ,-eusen uUller ~ig ll a l -r reL{\· e]]s,'l.l. 
o h t rlnlkolluellsat rn lJi.l o -rilla torsek l iOll eu a\' l,ort n"t,!; s til l
sa tsens kOll(l en : lltur Ihl 'l - llli u skas. H ;ln i,1 går to uen i h iig 
t ala ren bo rt iii l" a lt ålerkoli ll ll a ef r ~'tt r li g-n l'e mi ll , lmi ng 
al' tri 1l1 lw ndensnto rn _ li:"l!' I! PIIl1U ej 11 t t Lui lls ka ti II l' iicI,ligt, 
[[Il' LllUll i s l ~lllet öl;a trilllkon(l ensa lu r u lIrl lIeu tilld ra sekUo
uell , , 11 U1 t iu igt SOIll heIn konclen>,uto l'll f öl' i ldigt minska , 
till s tunen kOI1 [lI1e1' in . D i_ireH r kontl'oUr rar mun fö r and ra 
gången. ntt osc: il.l n.to r1'rek,- cn -eu ligger riLt t. 

'l'ril lln inp:cn fO l' tsii tte ' :-; l a n på så ii t t. alt \-å;.d iiJl ;;clell 
SllC 'es 'i n ökas, ud!. Wr ,'arj - in ' tiill ll io~ lJ iij a " fl ika rn J"i 
oscilla to rl,uudensator m; ro lor 'L, iyor , ti l ls tOUl!1l hörs S~ st:.lrk t 
S O Ul llI öj li ;.!t l hög tal ar n . R;ttteligen lJi_;r ko r ldig~t il l,;atsens 

k ouc1ellsntO l' f l'f1 n början Sltl på uoll , YfUeflrol' en f lik (1.\- ro
to r"kh'o r na iUVl'ides i tag t (']1 böJe pa 'l"fotdct:ligt ~li tt . 
Vilgw etcra ju t eras Litl i ställ et efl.e r t il lsat e n_ 

hJfter jus terill(f O-V 1IIcll uIlj rek l; I1 SCJl.. 

OW d en a ndl';) metoden t illiimpö1s, bör nIall ,-lilja cn hö.g re 
»)lllellallJrek,-eu s " :"lglängtl», OUIkring 2,000 me te r , emelhLn 
RkilI naclen llJell nu :ignal- och oscill atoI"frek '-eus MI blir 
llIiudre OeLl lilan kan '-lip p<l tr imu Lu 2-gall~kolllJ en sa lo rns 
os cillatorsektion. OScillator spol os induk tan s öl, as n tl;.:ut g- c
llOIU sa ulmanlryckning a v :polen (,_rl att \'arl-e n kU1UllJa nå 
go t nflrmare yarallc1ra), till. Ul an UPjJLl tt l' ett sihlaut till 
stånd, att relath't rill:'a eft l~rj u ;; teriug u v rllndratli omo tltt
garens n1 g-liingc1 erforrlras ,-id olika \-ttg lilngdel' illom kol't
vågsolt)rädet. 
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'lutligen f mus ju iiven l1Jöjligheten a tt a nvlilllla t ,':,! 
skilda vriclkon(\ensatorer fur oscillator- och Si!!llal.frekvens
kretsarna h os kortvå gstillsatsen. Hilrvid bortfaTler all triul
niug a v spolar och kondensatorer. 

MaterialIista och rörtabell 

l 2-ga ngkonden:ator, 2 X 450 il 2 X 500 cm, med mikroskalu. 
l högfr kvensdros el för omrfldet 200- 2.000 meter. 
l si ldrossel, c :a 25 H vid lOmA, 300 il 500 ohm. 
2 IWll(\ensa tOL'Cl', 8 f tF, e l. -Iyt., arbe tsspilnn, lii.gs t 150 V 

(CIO, Cu). 
l ll:o, 0,1 l_d !' , 1 .GOO y = (e;) . 
3 (\ :0, 0,1 ,u]', 500 V = ('G, e s, C9). 
l ll:o, 500 cm, 1,'i00 V = (Cs). 
1 d:o, 100 cm, 1.500 V = (el) . 
l d:o, JOO cm ( e1 ). 
l motstånd, 50.000 obm, 0,1 wa tt (R2). 
l d :0, 30.000 ohm, 0,3 wa tt (R4). 
l el :0, 10.000 ohm, 0,3 watt (Ra). 
l d :0, 250 ohm, 0,1 watt (HI). 
l el :0, 860 ohm, med uttag (IU, RH, RIlJ, RIV) . 
J skalbe l~' s ningslall1pa för 0,2 A (eventuellt). 
2 rörhttlln re , S-poliga, för 200 mA-rör. 
4 kootakthylsol', isolerade_ 
l alllminiLllllchas:i, 280 X 180 X 40 mm. 
1. f rontplalta , 2S0 X 1S0 X5 m m. 
D i\'. 	mnterial till spolar, kO[>\Iling", trå d, sys tuf lex , 1/ 8" ~kruv 

med mutter etc. 
Rör: 

l P hilips, T ele l'llnken, Valvo, (~'p 'Kl. 
l d :0, typ CYl. 

MXTME'rODER 
Forts. från sld_ 293, 

na lerna - . ty rka , slmll p ro\-et upprepas vid (100 oeh 1.400 kels 
(kallske ih en fö r att 1'Tt bii ttl'e uw!ren s --rämmclse m -d f!U

rope iskn (urhillla Ll c1cn virl 2:>0 e ll l' 300 kel s) r SV. "id di, t ans
s igllalspilnl1ing (ilO d b =;JO mj kro \'oll ) od1 lolmlsigna ls l iinning 
(14 db=2 O m illh-ol ) , Den i pruvet f circskri,na miitsp iin
ni ngen (40 dl.J = 5 millh'olt) k a llns mee! e ls igna lsplinni lJg. Oll! 
m ottaga. ren h a r klangfärg: kon tr oll , skall provet göra ;; t \'rt 
gång 'r Yirl en Mrfrelevell s av 1.000 \« ' /s \"id m Cc1 eh, ignal
'plin uillg och med ld:ll1gfiirgskolltrollen i s ina blIda y t te r 
lli 'e!J. Viel [lllLlra fö rhålla nc1Cll göres prol'et med kla ngfli r,"S
kon trollen pa »lju t». 

E'cir att be~ r iimma l<l tllldlirg~kolltro ll e ll s iu\"(!rlwn rJrl l.iu ll
tyrkan in til li t' el n förrn ~~I att ma. imil1tg1\ n<'seHekt r 

bal les vid 1l10d111eringsfrek ven 'cn 400 p/ . Änd ring ._ n a v 
Utg1iJ l" 'cff -kren oi)ser-ve ra s, dll k la llg l' iirgskont rollen in s täl 
les Ptl s ina yrt -rlii gpll (»mii r kl» re:p, $lju b» _ 

E u sY[lh'he l 110 - det " 'l,tr iska f icle li tet '[)rO\' 't ii I' att lJög
t a larens a ku ;;; li tika -erkningar f.'j in komma i. prO\' t, men 
det bar dOPk s itl s to ra yärtlc prl grund av SUI xak t het och 
alt del li r liHt utt ntWr; ocl iir s~- ullerligen rii r c1cf ullt fiil" 
jämWrelser m lIan olika npvaraUypcr. Th't JJ royet fure l a ge.-' 

PANDETIK ON 
är de t mest effektiva och bekväma medlet för impreg

nering av högtalarspolar, limning av högtalarkonen, 

fastsättning av högtalarbeklädnad, hoplimning av spol

formar, hoplimning av lådan. Tuber il 75 öre och 

kr. I: 50 hos färg-, jä rn -, bok- och pappershandlare. 

WEIJMERS H I B 
STOCKIIOLM Va, - Telefon: :JS02U 
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över höglalarkliimmorua vinne.' fi r n förlIeI en, att uppbäng
lIing.Tesonans m. m. lIo hö ...tahll·C'n ka n ob!'e 1'\"{~ 1'as. Jag 
an er do<:k a tt det egell tligu p ro\-e t bör göra ö\'e l' ett 8il1'
"k il t b l usbl i ll~smotst: nd, ch mera ~om cu komplettering 
k:tu fid elil elen ii\' ('t' hö"'ta laren uppmäta. 

.1 l ä/l1 in{J a v (lis/ortiOlls!ri. ma3'i1n i1/.t{J c1 n.IJ~ effe "/. 

Yid denna mil tn lng obsen'cras den (ota la disto rtion Il på 
g rund liV Ö\· rtoner i utgt ngss[)tlllnlngen , och utg: ng 'etE l,ten 
ökas till s "n nllllan a\' lil' l'rtOIl c rn a efIekt in ' ii r dC'u Ullpgå r 
lill 10 "/u. D [' t yä rde på ntgångsefrekten, som Ilå e rh' Hes, ii I' 
II e1.l ~ökta ma .·imnla lIi ~tol,t i on sfria u tg' ng~e[[ekten. Motl.u 
gareu PI liigge. en ,;!.andardingån" 'Slliillning vid 1.000 ke/,;, 
modulerad med 400 p/s. F leru prOv göm med olika modu 
lation~grad r . Vid \-a r je en 'k ilt prov hå lla s öni 'a faktorer 
kOns tanta O h enda. t volymkontrollen \·arie1'us. 

Y ugra prov på erhållna mätresultat. 

l' ör a tt illu trera ka pitl e t om d olika prO\'e ll på rund
rad iom otta ga rc !'ka lI jag nu \' isa nllgra l~lIrvor , som UDP
tu "'it. m d den ucskrh'n a miitapP:l l'Uturen. Den pro\,ade a ppa
ra ten \'ar a v utlän dsk t fa brikat, försedd med et t högfre
knmssteg, de tt'k tor och ett lågfrekven.·. ·!.eg. Anta let ,ws Ulmdn 
kretsar \'ar tv,'t och apparaten var för 'edel med återkoppling. 

JUill sli[j 11 etsV1'o1) : 

Högtala ren,; in<>:"J.l1g. imp 'dans rid 400 p/ " var lika med 2 
obm , nU'för tt bela ~ tnin rr " mot!'; t, nd av 2 ollln användes. 
.\ lii tll in~arna fö retogo. i efl lighet me(l de o l'a n angivna be
stii mmpls m a. Kä Ilsl igllet kUHun 'l t C' r fi nne' i Cig. 1. 

Som synes iiI' k iinslighet ' Il !'; lö rs t vi d e l) bfi rfrekl'ens al' 
c: a 1.000 k /s för det l.t ö~re f' r ek \'(!llsområ det o h fn·tager 
It:l gnt. p r båda s illor Oll! dNta "ii nIe. Fiins lighden föl' det 
Iiigrc frekn'nsnmr elet ii r nagot slöITc. 

, 'c l ckli1;itc/ilprnc : 

I'UI'I'oT lla Hm även hil l' upptagna i e nligb et U! ['d cle lidi
ga l'c ungi\'L1U J1Urlnerna . K HlTOl'na fö r dct h iigrf' frck\'ens 
onuii det litc l'fin nD s i tig. 2 uch flir de t lägre i t ig. 3 . Man 
kun ~. aLt knl'\"lI u föl' 1 .000 kels iiI' i elIOt nUl'ulll sle jiimnt 
[ö1'!öPl1ll l11' och "'.\'Illmetl'isk. Fiir " ,iI'den s:htil ö\'c r som uud e r 
1.000 kel: fijl'('t e kUI'\'OlTl ~J cliiremot I~n ma rkant o. nmllet l'i. 
Tydligen ii I' !Ipjl tl rat'cn trimnl: td ,id 1.000 kels 11 'h v id frc
ln'eusel' a n -ilmnc!e hårifran :iro el h ·rL l{ret~al'l1:l ej full t 
i I'psoonns. Älln u t .\'dli~:1r(, synes detta fii r dct Hii:re fr 
k,-en.·uflnll('( (fi . 31, cliir e n dulJbdt oIlP p: k u 1'nlll f'önfillnes. 

T. fi g . -1 ha r handhrerldl'l i kC/. upprit :lfs ~om f un kti oll 
11 1- b,ll:f1' 'knm>;e ll i rnliglt l't mcd \-ad so m tidiga r!' ull1n lim n t , . 

Fidcl'i / el epT'Ull : 

Pro\·et. ii I' lit [ijrt m e,1 ('11 ing: ngs"p:inning ay -Hi db un de r 
J 'olt och merl cn utl(lI ng-seffrkt uv ;)0 m illiwatI vi I! 400 p/s, 
lUii tt (j \ ' ['r \) C' la stnin gslllOlst tlll(let 2 OIIID . Fitl['1 i ll't~li\l J' \'fln 
:itl' l'fillll 's l ng. ri _ 

J)en [c]['n la f illeli te tfl kllJ' \":l11 ii I' en yågrtlt lill jc. Läm uade 
i " t t s:i c1 :111 L fu ll ltiigtfll a r l'n li li!! ~tl) r Ijntlefl"'kt illlJ !fI he la 
toufl'ek\"('mwmn dcl. sknllc en exakt lJ lt tu l' l l'fJgl' n :'I.[e r).([\·
lIill g bli f a llet. Ell hugtnl'1r [,~ kiills lig het iiI' filr niin'ara n(lc 

dock ej kon. tant utan va rier a r t\'iirtom gauska mycket med 
frekvensen. Vadera r ntl ii\'en mottagarens utgtlll . effck t mel1 
f r In'ens n, ll1 n i mot. att riktnin g mot högtalar ns käns
iigh ·t, kan ma n k omma t ill ett fall e1 ft de'. fl "aria tioner ta 
ut va randra , llcr i't tmin tone delvis k umpen.·era va raudra, 
va r igenom en bäll re Merg i"ning e dl< Il '.• l un k,.n allts 
av en (I i't lig mottagare och en d, Iig bÖI,'lnla re erhå lla en god 
kowbination. Detta ,,[itt att fil fram n goel t te rgivuin o' kan 
dock i a llmiiu he ej a m'ändas, utnn försöker lila n Y tU' för 
Sig fö r biittra rad iol11ottagar och bögtala re. -:\[al1 ka n diirfö r 
ihen sU~a uU dcn fo rm 0 1:0 i lJl'<.kti ken efterstrli as pii 
d IL elektriska f icle lite L kurvan är en viIgrUt lin je, el. v. ~ . 
kOll ,'tan t utg1i.n seffekt inom hela ton!rekven. om d lcl .t. 

D en bär ft te rgi vna f id eli tetskul'va n li r om synt', a llt anna t 
lin vacker med hlin .\'11 till !let ol'an fr ::t mhållna . 

D ·i stO'r tioll8fl' j ltf,fJån[j8cffel. t : 

Den !listortionsfriu maximiutgåog:;e ffekte n har uppmät t 
till 75 milliwatt, allt~ k'1 at-skiIligt und er det. viirde ma ll kunde 
ha vHuta t. 

SItt /om döm e: 

Skull nu ett s lu tomdöme göras om den uppmätta appa
raten, kan de t nog tryg"t Pl stås, att den ej fyller de kra l', 
man bur kunna s tälla på en bod mottagu re. Kurvorna kunllfl 
dO'k tI DSeS som l a rak te ri s tif<ka för en hel del i ma rknaden 
förekommanc1e sä mre radiomottagare. 

övriga prov pc.i. Tun(/r·adiomottagare . 

Föru tom tIc o\-an omu '.ilJ1 nela orol' Il fillLlrts n hel <l l 
andra a v stor t intresse. Vi h a f iirs t och frä rn. t (le ::<. k. 
b·ås igu alpro \·en . nämligru kor 'mO!lulerillgsprm'et o h vissel· 
in te l·(c rensprol·ct. (.\'[Jm I1cu [ritt ö"en;altu frå n dc eugelska 
na mnen : »'1 I'o-signa l erossla Ik intcrfen'nc te'l:» ch ) '1'wo
s ii:lllll wJti .'tie inter rerenec te -t». ) 

:reur 11(' ~, a pro\' erfor clrtl · dock h ·tt moclulera (le mä tsiiII 
Il a r " l' iIke t .c:Ur alt llIätu tl'll st ningrn ulir dyrbar. I det för t 
nä m nda prove t är mot tagar II a vs iilllld ti ll . amma f r 'kl' Il S 

;SOlU en n \. ~iA'n tllgell ra to l'e1'lla oe lt .in. te l'il< l s,l att utgå ngs
e (fekteu v ill 1" 11 nJod ul <.'l'inp: JU NI -1 00 p/.: (-iII 30 ° / 0 OC h Cll 

ing:[lI1gs piinning lika 11l(, ' ] 46 llb linder 1 "nI t bl ir lika me,1 
(iO ndlIh art. Diircf te r l1Ii/l 'kfl S mouuleringen hos fj 'unt : iill 
!lare ti ll 11<1 11. Ileu a Jlll m 'ji nc! a ren (s t örsiin!la l'C' n ) , Illoclu 
J 1':1(1 t ill ;{O % med 400 p/s, a \. tu mme" ti ll en frekn m , SO/1l 

a\' \' ike l' nngot (10- 100 ke/ ') i ran llIottagal'C'n. frC!k \·ells. 
Illg ng:~~p i ill ll i. ll g:en hu.' Ilen sW mncl siinduren tll'pa as SH 

al t en IIlg" n;;sf' ffck t HY " O mikl'() \\'u tt er hn.lh>s i mottaga rcn. 
Dellll a ~pii uning a\' liise' och uJl!)I' i!m; 11l funktion ux f re
kT · lI s el i ffe l'!.! lI ~e!l mellan (l bii(1u "ii IIdurna. 

Vid \'i~selill terfercns[lro\'l~t upprepu >! samma mätfö r (n rand 
~Otll \' i<l Iwr"moc!u le ri l1 f 'sp l' )\·et. med und anto g al' att I, åda 
m;it sii m la rll a skola \'fI 1':l ol11odu lcntde . B är upprulit s el 'lI 
ingtlll g>;.·piinning frnn stör"ii lllln 1' 1211. som erfonl m s fi ir att 
fl; , del flir liisarua :;ii kert ~ii helw ntn i ll tNf~~l'c n sljutct, m eIlll lI 
(yå niirue Jli~lIa stattoner (i detta l'a ll de btlci a lJliilsända rJ1n) 
mel! ell f·f' f[,kt lika mcd ;:;0 mi k rown tL 

D pi>Sll l arla ]l 1'0 \ ' HI'I a ' ..tt ocrhör t ;·tort in tl'c.s . da d ' 
g'C' vCt'kliga ,' iff ror på en mottaga 1' ''>; rörmrtga a lt. ldl ja ll iir -

HOGTALA RE 
eodast 

F E R O . 
12.8 cm djam. NATIONAL S PO LAR 

MAT ÖR RN A S SILLI A I K PSK '-LL Al 

Elektrodyn. högt. 128 mm di .~I11. Kr. 12:50 Var n y u tk o l11n .l 


P ermanenrdyn. » 160 » » » 17: 50 rikt illus trnadc 


Ultraeffekti a Ferrospolar från 4: -o Höstkatalog,
" 
2-ga n , . kon d. m. mik roskala » » 5:75 med massor av 
Elek trisk lödkolv . » 2: 75 n yhete r , , ändes 
De billiga och effektiva N ationah"ören mo t 15 öres por to 

NAT I O N AL RAD I OFABRIK 
Kungsgatan 53, Avd. 7, STOCKHO L M 
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belägna st.ationer iH. Som redan niimnts Hro de litet svåra 
att utföra på grund av den erforderliga dubbla uppsätt.ningen 
a\' mätsändare. 

Ett annat intressant prov är det akustiska fidelitetspro
vet, viUwt li.knar det tidigare beskrivna elektriska fidelite ts
provet med undantag av atl ljttdstlll'lwn uppmHtes i stället 
för den eleUri slm effekten. Uppmätning av ljudstyrkan är 
en gauska komplicerad sak på grund av att ljudets reflexio
ner mot mätrummets väggar or, aka, att fullt definierade 
resultat ej uppnås, sUYida ej högtalaren och mätinstrumen
I (~n gång fr i'lll gång placeras lika. Dessutom erhållas olika 
I'esulta t i olika mätrum, beroencle på Olika absorptions- och 
reflexionsgracler hos rummets väggar. Fullt entydiga resultat 
kunna endast uppnås ute i det fria, på tillräcklig höjd över 
m:nkcn. Att övervinna svurigheterna genom a tt flytta utom
hus är nog en komplika tion, som i längden visar sig för
månligast att undvika, på grund av "äxlande "ädel' och "iod, 
~törningar, buller m . m. I de ameriImnska normerna har 
man i s tii llet gått in fUr att fa s tställa ett standardmätrum 
m ed hestiimda mått och invändigt isolerat med hårfilt, där 
högtalaren placeras på en föreskriven plats i ena ändan av 
rummet. I den undra placeras en mikrofon , som roterar i 
en cirkel av viss angiyen storlek, detta för att få ett medel
vtirrle av ljudstyrkan i olilm riktningar. Mikrofonen är 
ka librerad i ljud ;;;tyrka (ljudtryck ) . På sa mma sätt som 
lidigare fås IIU här en fidelitetskurYa med ljudstyrkan som 
f nnkliun a v tonfrekvensen. 

'.ryvärr medger ej utrymmet att närmare gå in på det ta 
prov, hUr intre ' 'ant det än är , Elektroakustiken är en ovan
ligt vidlyftig och :,;vå rbebärsl,ad " etenskap, uch inom om
rådet elektruaklls li ska prov på rUlldradiomottagare finn es 
tinnu mycket fö r att inte :,;;i ga s: gott 'om allt ogjort. Då 
man kommer fr'am till ett lättutffirbar t OCll yillde.Einierat 
ak\ls li ~kt fid elitetsprov, kan det eicktriska fidelitetsprovet 
umedelbart läggl"l på hyllan. 

Blantl övriga' terst· ende prov bilda de s, k. »Noise tests» 
en 'iirsldld grupp. Man mäter störningar så om nätIJrus, 
»bakgrund» o. s. v. Naturligtvi s äro des:,;;! i och fö r sig av 
~tor vikt, m en an 'cr j ag lllig l1,ir utall yidare kuuna förbi gå 
llem libom en hel tlel audra untler 'ökningar sum t. ex. 
liv rbelastningsprov, prov a v a utoma tiska volymkontrollen 
o, s. v, 

Betvdelsen av mätningw' på motiagal'e. 

]~ fter den na lilla överblick av provningsmetod r för l'und
I'lldiomottaga rc kan ske n:lgou gör sig den f d ga n : Har då 
,len s tora a Ilmtinheten, SOIU köper radioapparater, något in
rresse av att dylika mätninO'[t r göras'! Härp[l vill jag obe
tingat. svara ja. För det f örsta f6i.mja mätningarna utveck
lingen, vilket indir kt kommer allm~inheten till godo, och 
fö r (let :uldra vinnes även en direkt fördel, SOUl framgå r av 
i'liljande exempel f rå n ett annat område av telmiken: Dä 
en per son skall köpa t. ex. en elektri sk motor , icke nöjer 
lian sig då med uppgiften att motorn såg ut at t gå finfint 
då den drog ett tröskverk hos »AJlde r on i IDmmaboda» 
eller att han själv kan kon:;tatera at t den går runt hos 
Riiljaren, Nej , han vill ',iker t ha reda på motorns effekt och 
övriga karakteris tiska data , Nagon k a nsl,e invänder, att 
det för köparen av motorn är lluHldsaken att fii veta att 
<l en räC'ker till för honom. Säkert en rätt anmlirkning, men 
köparen bör veta, att den motor, han ]'[lr , har [)l'ovats och 
hefnnnits u thärda t. ex , en visS överbelastn ing och har 
ti llräcklig isolatiou etc" d. v. s. uppfyller de ulftirdade nor
me rna, och detta ger honom en \'iss tryggbet.<käns la och en 
garauti för att han ej köper grisen i . äcken. 

Normer, där ha vi ordet . Då allm ä nh cteu köper s ina radi.o
m ottagare, kan den naturligtvis j "ätta s iO' in i alla erhållna 
lllii tresu lta t ut.a n bör lämpligen fri r eda 1.1;1 a( t apparaterna 
fylla (le utfäl'dade normerna för ifråganunnde klass av 
mottagare. 

Vad som allt:,;å erfordras är dels auktoritativa standard
besUimmelser för m ä tningarna:; utförande och dels normer 
f ör och klassificering av saluhållna mottagare. Men det är 
h ngt dit. Änuu återstå r mycket experimentarbete, innau 
1:ullstiin(liga provningsbestämmclser kunna u tfiirdas, och 
först diirefter knuna vi börja Liinlm på att f;"l norm er och 
kla ssificering. 

POPULÄR RADIO 

]!:n stor förclel för det kommande arbetet inom delta om
r il tl e skulle det dock vara att redan nu få allmänt anta gna 
standanlformat och standa rdgraderingar på de olika kul'\' . 
papper, SOlll erfordras för att grafiskt framställ a de upp
miiUa storheterna. J iimförelser mellan olilm mätförfaranden 
o'h olika apparattype r skulle härigenom i hög grad under
I1ittas, vilket skulle vara till frumma för utvecklingens del. 

MOD LERAD OSCILLA.TOR. 
Forts. frAn sid , 265, 

R esultate t a v denna koppling blir en modulerad högfre
kvent växelspänning över potentiometern R •. Denna spän
ning uttages från kontakterna »HF» i schemat och regleras 
medels t potentiometern. Dcn senare l)ör helst vara logarit
m isk, ty eljc 't bHr det svårt att fä ned signalspänningen till 
små värden. Motståndsälldringen för en viss vridningsvinkel 
ska ll vara minst i den ände av potentiom etern, som är an
sluten till kondensatorn Cs. Om oscillatorn skall jordas (t. ex. 
till vattenledningsrör), bör detta ske just i punkten mellan 
IL. och Os. D en undrc kontakten »HF» blir (lå ansluten direJ{( 
till jord. Till samma punkt bör även den oscillatorn omgi
vande metalb1dan ansluta ' . Man får då tillse, att ltldan ej 
:,tår i koutakt nll~d någon a nua n punkt i koppli ngen . Vr id
k ondensatorn maste t. ex. ha isolerad axel eller på annat 
sätt isolera , från lådan. 

Pmktiska, kOltst1'1tldionsdetaljel'. 

Den i oscilla torn använda spolen ii.r Prahns detektorspOle. 
Det visade s ig, att fltel'!wpplingen på mellan,åg vid denna 
peciella anviindning a v spolen var för svag, varför åter

kopplingsvarven för mellanvåg (mellan X och Kl i fig. 1) 
avlindades. I stället lindades en 15 mUl bred skrivpappers· 
remsa lre varv runt mellallvågsspolens nedre ände och 
ovanp[l linclades 45 varv 0,15 mm dubbelt silkcsomspunnen 
koppar tn1cl i samma riklning SUIU den ursprungliga åter
kopplingslinclningcn, Änden x, som förut gick till minus
kontakten på f;po len, fö rc, nu u t fri och kopplas enligt f;c h ,
ma och mon ter inO"splan. Aterkopplin o-sspolen för långvåg ka n 
vara som den iir. Tt', den t ill återkoppli ngs, pol 1I kan också 
vam emalje ratI t rå d och diam etern behöycr ej vara exakt 
0.15 mm. 

L ågfrekvensspolen Dl saknar järnkärna. Den lindas på 
en bobbin, SOlU framställ es av två runda bakelil- eller per
tillaxskh'or, G5 mm i c1tameter ocl1 c:a 2 mm tjocka, samt 
en cylinder av trä, 1::; mm i diallleter och 20 mm lå ng. 
Genom s kiyol'na och träcylindern borras i mitten ett hål. 
och hupspänningen sker medels t en mlissingsbult. I det 
uppkomna spåret lindas 10.000 varv 0,15 mm dubbelt s ilkes
omspunnen kuppartruei med uttag efter 5.000 varv. Både 
vid början, mitten och slutet av lindningen på lÖdes en 
tjockarc isolerad tråd (t. x. 0,5 mm) till uttagsände, tlå 
man eljest risk erar att d raga av den tunna tråden. 

1I1odello cillatorn är byggd på en basplatta av bakelit, SOUl 

med tillhjälp av a,sU ndsslycken och bnltal.' är monterad 
på en höjd ny 25 mm övcr skUrml å da l1S m etallbotten. Bas
pla tta ns dimen,' ioner äro 24GX 195 X 5 mm. Direkt. på väg-
gama i lådan äro mon terade följande delar: nidkonden f;a
tom ' l, potC>l1tiometeru lt4, s trömbrytaren S, vågUingdsom
kopplarell, spolen Dl samt fyra isolerade k ontakthylsor. Som 
oran fram h; lIits mås te Iwudellsatorn helt isoleras fr 1\. n 
skärlllh dan. D etta gäller även om de övrio-a delarna. De
larna på basplattan monteraS först.. Därefter insättes bus
plattan i li1. clan och oscillat.orn kopplas flirdig. 

Kylnjllgcn av niitmutstå ndet är ett sä rskilt problem vid 
en h elt sl,iirmnd apparat. Biist är att anviinda ett så kraftigt 
motstånd (grov lllotstå nds tråd ) att motsti'\I1det blir endas t 
ooetydligt varmt. Vid större värmeutveckling får man göra 
ctt antal sm å hål i lådans lock och botten, över r esp. nnder 
nlitmutstånde t, och sätta g-ummifötter på lådan, så att 
luften kan cirkulera förbi motst1l.ndct. Vid stora fordringar 
p1't skärmningen får mall skärma avstämningsspolen föl' sip;, 

Skärmlåtlan tillverk tls llimpligen av 1 mlll tjock alurni
niumplä t. 

Nlitmotst, lidet på G85 ohm hal' följande vä rden på c1el
motst< nden : H1 = 372 uhm , TUI = 123 ohm, TI1II = 90 ohm. 

Nordisk R o togravyr, Stockholm 1934 
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rorUT~n RADIO 

Universalsupern U 5 
superheterodynen 


för all st röm 

prov på svenskt kva litetsarbete. 

Denna super är bandfilterkopplad, helt bestyckad med Telefunken 
universal rör, däribland den märkliga oktoden; den har "visseldödare", 
Ijudvolym- och klangfärgkontroll samt stor elektrodynamisk högtalare 
och är så lättskött, selektiv och effektiv som Ni någonsin kan önska. 

Begär en U 5 på prov från närmaste Telefu nkenförsäljare. 

TELEFUNKEN 

SVENSKA AKTIEBOLAGET 


MAVOME TER 
UN IVE RSAlI NS TRUMEN T FOR lI KSTRaM 

En oumbHrllgt radioin
ttrumen t fo r sirom, , spä n
ning s- och molslånd smä l
ningar. 

Lösa shuntar fö r, 2. 1 mA 
250 A. 

Lösa förko p pllngsmot
stand fö r, O,tS V.-20'JO V. 

Universalm otstånd med 
10 0mbinerode fo rkopp 
l ing smo lSl6nd eller shuniar . 

VHxelst römstlllsatser, 
Mawe(o, för ,'röm' och 
spö nningsmö tn ingor. 

G E N ER AL A G E NTER 

BERG M A N & BEVIN G 
STO CKHOLM 7 

TRADLOS TElEGRAFI STOCKHOLM 

Sförsfa sorferin4 
av billi4a r adiodelar. 
För att bereda p lats för inkommande nyheter 
reali3eras en mängd udda radjodelar. 

E leld r odynamlskt hög l ll la reh" • • 1 av mo der n a s te 
ko n s t r ., 16 cm di a m. m . uni ye rsa l utg .· lra nsf. , 
220 , '. II kstr. .. ... . .. .. .. .. .. ... .. ..... ... . ...... .. .. .. . .. . .. .. .... 14 : ilO 

Pblll p s perm .-dy n . h ög ta lllr cha J<e l, 17 cm. d iaD" 
m. uni yersa l n tg .·tra nsf. .. " . ..... " .. "" ... " .. .... . ,, .. .. 23: 


L . F . trans t orma tor ,,., k aps la de i brun ba kelit 1: 3, 
ex t ra prima ." .. .. .. ...... . " "".""""" .. " .... .. .. ,, . .... .. 4: GO 


Z-I'a n&, k ondens" to r, matchad, 0.1 ' j, ."""... ,, .. ....... 0 : 
3- D» 0.1 ' I . .. " ... .. ...... .... " 7 : GO 

4- » » » 0,1 ' I • . " " .. .. . " .. .. ..... 0 : 
K on<lensatorblccl{, -i---l - 0,1-0.1 1.500 V ...... .... .. ... 3 : 50 
Ya riabl .. k on densato r er, lu f ti so!. , 500 cm, ex t ra 

prima . .. ... .... .. . ... .. .. ... . ... .. , ... . .... .... .. .. .. . . . , .. .. . .. ... . 1 : :2 .1 
R örh AlIllre , reos ta ter, m o tst!tnil ...... .. ...... .. . .. .. ... .. . O: 2;:; 
"oltmiitare i b run ba keli t \',ixelst r öm oeh li k · 

s t röm 0-0 V , 0-240 V .. .... ....... ... .. ... .... "." " .. ... .. G: JO 

]llIk r osk llla med b elysni ng- ."" .. .. .. .. . " ." ... .. ...... " .... 3 : 
llaUerlrö r .... .. "" .. ". " .. . .. .. . .. " .. .. .... " .. .... ..... .". ( " l n 3 : 2G 

Slutrör •.•.. . " . . .... . ..... .... . . , .. . .. . . . . . .. •. . . . . ... . •. .. . 0 u -1: 2.-)
' 0 

\ ' ä:xeletr ... rtS r ... ............ ... .. . .... ... .. . ... .. .. " .. .. ... . )'1 t:: 23 
L lkr .- r ö r ... H • • • ' ••••• ••• • ••• • • ••• , • • • •• • • • • • •• •••• , • • ••• •• • •• n IJ: 
1IIeta llcha •• l, 27 X30 X;' ,:i cm m. b ol l borrade för rör-

h :l lla re m . m. " ... ""." ... " .. ... " ..... " .. " . ... " .... ... "... . 3 : 73 
A lla dela r g:1 rant~ras f elfrI a. 

"Ar . to rn Im ta lo&, slindes mot 211 ö r e I fri märken . 
lI ellli .atlonsll. ta .iindes m ot p ort o 10 ör e. 

R A D I OKO MPANIET 
Avd . P 


Ode ngatan 56 - STOCKHO LM - T el . fo n 322060 


http:lIellli.atlonsll.ta


HERR JOHN A~DERSSON 

BOX 635 

p 

Musikvärldens främsta 

ge beröm 

Det är ingen tillfällighet att ledande personligheter inom vårt musikliv 
uttala sig berömmande Om Centrum Radio. Mottagarens gedigna egen
skaper motsvara tillfullo lovorden och den skall säkert tilltala även Eder. 

Närmaste radioaffär står be
redd att visa Eder höstens mo
deller. De finnas i prislägen 

från 135 kronor. 

V år frejdade och världs
berömde tenor operasånga
ren Jussi Björling skriver,' 

"En radio kan hava personlighet, detta odefinierbara något som tjusar, 
lyser och hänför! Jag har kommit till denna uppfattning, sedan jag hörde 
Centrum Radios 'välljud fylla mitt hem . .. Vad Centrums återgivande av 
5ång beträffar, torde detta näppeligen kunna ske på mera fullkomligt sätt. » 

-RADIO 
"mottagaren med den underbara tonen" 

•. .. : . ... 
Le.... eramör till ). --

H. K. H. Prins e,rl 
I -.., ... " , 

H. 	M. Konungens H. K. H. Kronprinsens 
Hovlc\'eramör Hovleverantör 

Fabrikanter: A/B GYLLING & C:o, Stockholm 
Telefon 233560 

Dessa perso"er ha yu
ral sig berömmaruJe om 

Ce"trum Radio. 

Ni ka" "14 JU deras 
goJa omJiJme. 

Chefen f. Kungl. Tutern 
Professor 
JOH!'! FORSELL 

Ge.leral musikdirektör 
LEO BlECH 

Läraren vid Opcralkolln 
Doktor 
T. VOGHERA 

Opcraslng.rlkan 
BRITA HERTZBERG 

Kon,utml,toren vid 
Kungl. Operan 
G. TURICCHlA 

Ho vsi ngenkan 
MARIANNE MÖR NER 

Opens1nglren 
EINAR BEYRON 

Konsertmist.1tcn vid 
Kungl. Operan 
TOBIAS WILHELMI 

Op<raslngaren 
CONNY MOLIN 

Ope"tuångaren 
I "RS EGGE 

Nordisk Roto~r,vrr. Stockho lm '934 


