
med dubbel nediedDing ger för-vånans-värt 
goda resultat ä ven på s. k. omöjliga ställen 

~cJvafAi4er;· fj 
En lärorik artikel om förgyllning, lörsil-v.
ring och förnickling. A-v ing. Eric Andel' sen 

för televisions ä ndamål b ar slagit ut så-väl 
hålski-va som spegelskru-v på Dlottagarsidan 
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Ny 
g vål'· liga 

Rfadiohandbok 

(som sändes mot 60 öre i frimärken) 

finner amatören de för honom 
mest lämpliga kopplingsscheman. 

Till d essa tillha ndahå lles material 
i byggsatser med montageplan 
och materialspecifika tion. 

Genom att b ygga på våra metall

chassier där b l. a . d etaljernas lämp
ligaste pla cering ä r uppmärkt, gi

ves garanti för ett lyckat resultat. 

F LODIN & RUTHS 

RADIO - SERVI C E 

Bibliot3ksgatan 12 - STOCKHOLM - Telefoner : Butiken 

201207. 201239 - Verkstad 67 1271 - Postgiro : 54198 

REFLEX KOPPLAD 


SEM 

Nät-Transformatorer 

Lågfrekvens
Transformatorer 

Drosslar 
' 6r radio 


I varJ_ önskat ut'örand_ 


AKTIEBOLAGET 

SVENSKA ELEKTROMAGNETER 
AMAL 

Telegra m a d,. .: Mag nete-,. - Telefon : 104 

superheterodyn 
653 DW 

7 avstä mda kretsar inkl. avstämd osci l

latorkrets • 5 rö r inkl. duo-diod -de

tektor och li krik ta rrör • Fö rsedd med 

Luxor B ri l janthög t a l are, Luxors 

klangfärgskon trol l med t onkorrek

t i o n och Luxors patenterade stations

namnska la. Kon tantpr is Kr. 300:-

LuxoR/ 
/~DIO 

god svensk 'I~adio 
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Modern radioteknik, sändarröret 

Utlandsnytt 310 

Kalibrer ing av vJg metrar och oscilbtorer 31 3 

En enkelt tillverkad summu 315 
Galvanisering . 3I6 

mA-metern som llniversalinstrllment 318 

Feederantennen 320 

Sllltsteget . 32 3 
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Automatisk tonrcglering 32 6 
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Radioindustriens nyheter 33 2 

FRÅN REDAKTIONEN 

Spårvägsstärningarna 

ayhUllUlas und er rubril, e n »Tli~kll~ .-:iCllJ(~r och rö
reclrag1> i detta Jlummer. lJP. tekni~ka problpllll,n 
i sambulld m ed u"hjiill);lUdd flY lles.-:a "tUruillg-ur 
Hru i hUYlHIHak lösta. För Ir""naw rH"! llallLyer
ktt-rf'g-alun i ~toekholn), c1Hr ~ptlrY i:i g-s$tli),lIillgal'lla 
iIro >,vå ra st, J,all det vara u ,. i utrL·H."" :Ill. hiira, 
att :", tg-ii rder skola vidtaga,; iiir a \"l.ljiilpallol e l a,· 
u e:-.:·su s i nruiugar. 

~u längp. man ej kall konlroa [I t alla :-.;tGntillgs

Idil\or i st')j"~liid erna och pli en !!ållg- o~k:Llll ig"

göra Ilent, f ru' tunn f(jl'~öka andru ut,\'Hgal'. D(~t 

kln nu ans 's "ara liiruligeu ~iike l"l, att. »fpc l!er
Un[('n1l 0n» är d e t hUsta IJjUIPlDNll E' t. dil ll e l p;iil
l e r att lUedelst HIlOl"dnillg-ur I'id 1I1nlt(l!lm'en r e
dllC'el"iI st-öl'ningu rna. F p('dPI' -H lltellllell ~li iljel.' !; ig 
fn II dl'll vu nliga oi kärmadp a lltl'UI1PIl dlirigl'lHHll, 
;JU Ilcdledningf'll iiL' J[lgohruig-. Henna lI eLll eulling 
lJelliiver ej lIödviinrligtds vara f'kiirmad. ona g,'ir 
det hra lw'd en tdllllnd l! nbbl'Il"<1an' (ny(:) ntall 
skiinl111Lng. Villkuret fUr att fee lfer-u llt'Cl1lWIl skull 
g-vra nägon nytta hr emellertid . aU. lIen vl'l'kHalllma 
L1 r l!' 1I a" allll'nneJl allIJrilIgas högt och fritt . 

l'uJll/liir Rrulio. 

EFTER TRYCK AV ARTIKLAR HELT ELLER DELVIS UTAN ANGIVANDE AV KALLAN FORBJUDET 

Det ar bara Samtliga 
DUX-modeller 
öro S-mörkta 

som erbjuder Eder en modern 6-rörs-, 7-krets superheterodyn
mottagare med alfabetisk stationsskala. Priset är endast Kronor 

DUX RADIO A.-B" STOCKHOLM 295:
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R OCIH ALLAS RADIO 

kon man uton ö verdrift ka l la vår serie 1935: O ö ver 

träffade i såväl kva litet som pris, 

145 W vä xel ström ssuper med 5 ultra moderna rö r 

Våglängdsom rå den: 18,7- 56,6 meter - 200
600 mete r -720- 1935 meter. Kronor 295: 

163 WL a ll ström ssuper med 6 ultra mode rna rö r, 

Våg längdsområden: 16,5- 51 meter - 202
575 meter - 777- 2125 meter. Kronor 3101 

21 WL ol lstr ömsmottaga re med 3 ultra moderna 

rö r, Vcig längdsområden: 200- 600 meter 

800-2.000 meter, Kronor 1401

moonVASAGATAN 48 
STOCKHOLM RADIO AKTIEBOLAGTel ,1 lO 30 39 - 103089 

MIKROSKALA 
T ~fP O 

Generalagen t: Max Johnsen & Co. 

Vår n yast . kalkon ::i tTllktion Mik roskala O ä t· 

framställd efte r m ånga kunde rs ön kernM speci

cUt till a nvän dning P ~I detektormo ttagare. Skal· 

in d elningen 0-100 iir anbragt så lågt., att plats 

finnes för s ta tionsnamn på lluloid skalan. 

som belyse baki från. Vi aren rö r sig bak· 

om skalan oc h sku gga n angiver avläsningen. 

A.=B., Regeringsgatan 20, Stockholm. Telefon 118169 



N:r II 15 NOVEMBER 1934 6:e ARG, 

Radiokrönikan 

av Wireless 

e l ed >i i O. IH~ lI iir g<ln~ka l:1u g 1 lItveeklad i A1lle
I,ika, ~II finnai; t\"ii olika siin(lal"l'>ystem med 

ka1(l(htr'1l.ll'ör o<:h ljll~k i.ill 'liga pl1l.tal', dIka 
i-lYiS!Clll lIlöjligg(,,'a tellll'ii;ering fI\' lltomllllST 

. 

s(:ener, Det. ella ti.r gjort a\, Zwoeykin, uH ,ll1clra t1\" 

F al"IlSworth, )fång·a <lnRC att tt'lc\' i"iollcn re(lull ;11' f; 1\ 

lå ll!-!1'. k01llm en , att m a n kan lSiittn igå ng p it ally;n'_ 

gnlpll c l'lid f ord ras ett .Fi lJel ik t Im pilal fÖl' II ppRiH1.

nillg· ;w l'I'1ordcrligt antal tele \' iRionssiirHhu'p, o('h 
eldta iiI' del sio l'a hindl'd, Alllll';t allse aU mnll hiil' 

\-i.iula pt Liittl'c tider ud, llll.dpr t iel en Hlbl tele\·ifi iolll:;

teknik en y t1 erligm'p, n1ved:lns, 
Zworykin, som iiI' pappa til! Iwtotlstr it lt'ö l'i; iill

(lm'clI m ed (l (~ RWI'sta u tveckl il.lg>;Uliij I ighet erna, Riik

lp föl' ett II hll ?t l' sellClll ansIiiIlning i S\"(~rigp , Ill e ll 

han må tte c j ha. kllllna t så 1lly cket Jl' rlen lirlen , l y 

el et y;Il' komplett omöjligt flil' honom ati. f:'t nJ'betp 
hiil', Hau sk";Jpaäe jllOP "i lla ..;iRta lH;spRringH l' , t og 
hill!!n t i ll .-\ lll eI'iJ fl urh h1 e\' diir 1' {1 ,~ ()l't nHIllI\. 

r Al1ICI'ikn, finna s d e stcH'a llIöjli g h eterllH, Ame, 

r'ikau;:lJ'ua ha lIU tagit hand e}!l1 »metallröl'ets» ut

n~('kling, ])c ha hittat på en biittJ:e metod a.t t ,~ \'e t l'i a. 

~HllIlflal1 glas ol;h met all. ll <: ha ill:-;et t vilka fönlcl a r 
» m e l'alJröl'pt» liar Ul' fal)J'ika1iolJ~~ynpnnkt, lin!' m.p', 

keL h iUar'e det iiI' att a l'ueta i metall än i g-Ia~, I 

rlessa spa ltc l' taladps ti di ga r e OlD rörd, ROm skulle 

löd,)>: faRt i IJlUt t aga r' t:'l1 , Det ta I'Ö I' b m 1111 r i.i1 i ;';1I;1J'1 

n ro fön'el'l;: lignt, 

Amcri kanarll;], ha i.lvell gjort tl f: ll n !l'k I iga j iittehög
ialarpll, van,; ljud iiI' 1.000 :-"1;1' 1Starkare äu d u net vid 

Eoi!"1I av Xiag-arnfall e t-. Högtalan' lI i-ir ej myck -t ,.;/,iir, 

re ~ill ('II Ol'dinäl' stn'llka >:tarp, Dl'Ua ('Ila 'Ulende n'snl 
fat har UPPlli:i.1.t~ gello!U att hiigLalare n gh' its ett 

" t al'kL heg'l'äl.ltiat freln' c lI!';01llI'; de, s trii ckandp sig IDP1

l a n 40 och 4,000 p/ s, Ljnd~iyrkun iir sa fiil'd e lad örer 

fr'l'k\-cn sba lld e t , att JjnueL Lir Cll >iiirskild f Öl'ID:'tga 

att ,!!,!!UOIIl h'ii liga Lu 11 Cl' plIer' od ;'en , Effek ten ii l' 

;;00 wal t:. nå högtalae(~n ii L' fulIhelaslad, ntve('ldal' 
ia I SlJ'{)m~poJI'Il lika 1IIJ't'kl't \ 'iimll' SOIll ett elektJ'iskt 

~tl :yk.i iil' u, 

I T,\'~kl;Inll h:n IllHII IIIl kommif ~;\ I{lllg t: med tek , 
\' iiSioUPII , alt mall gjurt lIpp rt t lJl'ogl'am föl' expcri 
llll'll r, g;I e lld!~ II l: ]Ja att Hllde l'>;i ik n llliij lig hercl'll:J. Iiir' 
all~ Ii)J'~c r-;!ii l'\'c (1elar :lY lantlct med t cl (~\ ' i s inm;pro

gl'all\. Seelan rid t Iil llg t id t illbaka ;u'betal: llltrako J't , 

\"; g's"iilldarl'u i B er-l ilL ngclbnutld, LjUllfilm l-iiinth-f; 

Ll'l~ g;l ngcl' da gl igen, Hiick vidc1l'tl iiI' C: : 40 kUl . FÖl' 

att. fÖl'Re lI ela ,,'kl a lld JJ1ell i'elcy ilS io\lspl'ogr-am e l'

forell'alS ett stort (mial dylika sLiudm'p, FÖl' aU be

gl'iiIlflH del'as nubil hiiL' v:lI'je ~iind;IJ'c fiil'liiggns på 

(.'1, Il l'g' clle~r fÖI'RP>: lIIed Pli my('kei. hög lila , j , Man 
11ft l ie" 11 11 p, . 1IU hygga ell 1I';J n,' poJ' tabe l "äu!l;ll'e, som 
fi il,, ' t; skall uppsti.LIlas p; J'Ol:kell oph beräklIas 1'<.1 

CJl 6i. 'j,vid d av 100 fl lfiO km , \ -isar s ig- denIla pl nt 

Jii lllplig , llppri)l'e~ eu Rta lioll}ll' ;.;iill!lm'e ol' h deJl 

n'un "l'0r-lahla ön' J'i'iil'!~s t ill en n~- plat !; fö l' sum 1lla 

pro\" , 
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Modern radioteknik 
Sändarröret, hiärtat i sändaranläggningen. 

Av J. M. F. A. F. van de Ven (N. V. Philips Radio, Eind
hoven, Holland). 

D
ä l"lllldrac1ion började i slutet av år lm9 
llled rtt tiutal s må ~iinda1'(, i Västeul'opa , 
anade nog iugen dIka g('nomgripamle fÖl '
älldringm' i det offentliga h\!'t radiou 

,;kulle k 0 I11111a a it meilWl'fl samt <l i t drn skulle llt

bl'!'l1as Ö\' ~ l' hela \·i.irlden Oell omfatt a hundratal,; sm;l 
oell s tOl';) siinda re, Dp:;.:sa si111dat'e ha inom en tid
lymd <1 \ - E'mlast 13 ;11' kommit atl bli ,IV förut O<lmlt 
\'ii 1'(le fli t s tJl'idande a \' un(lpr!tttlluillg. föl' vej-en,;ka p 
och allm ;inf undetTiittell';('\'iis(' ncle, je!;:!' att förglöm · 
ma \' ii(lpl lek"l'apl'0l'l pr och dylika llH'ddela nden föl' 
l'j1öCa r te]]:; sii kerhet RUllclr-acliorii ::iPudel>i krafti ga 
uPPs\'ing iit lltan hi\'el en av ,'år lids intressantas te 
udl .lne;.;1 beaktallsviirda föret eelser, Fn n att ha \' a 
j'il 1'11 hll lJuy föl' ett f å tal hal' r adion utvecklat s ig 
til l ,Itt blint en oumbädig föruilld elseled mel

lan liinllrr, folk och "ädds
delar, 

19:340 u tgör ett sät'skilt 
viktigt al' i det unga r und
radioviisendet" histol'ia, 
En ny epok inom radio
teknikell. ni1rnligell sior
s ii.llllarJla~. har inträtt. 
J lI :,; t n nder lJetta är ha näs
tan alla länder i hela 
\äl'lden börjat bygga eller 
redan f~i.rdigbyggt sända
l'e, \'ill;:a~ oerhörda, effekt 
Illa n föl' n ågra å r :,;( ~ daJl 

knappa"t kunde drömma. 
u m , 

~, l ";Plll ";Olll lir 1929 ut-

l'iq. l, .l/n(/ u lIl 2 ,,0 l.-il ou:a tl,. 
~ äll(/arrör ", ca 1:a.tl enk!lld 
a ll-od. ]J( !n '/l c(lrc delen (tV r ii
r ut IIfyiin ' 8 (I V IvJ/l'lI/-u-n l r:l li, i 
-v ii k c n a I/ !J/I " n uc h h elu, del 
öv ri ,rla cld, l 1"or! " II" l cm ct (ij' ([ 11 

urrtq/, / ' /)pf i l1. 8es !I!asl.:oZ,/; (,n 
I Jneil 'ulta(J f ÖI- q/ud,trå d en 

i;r urs !; och jD,- a/ w r/· oall {jaller 
l)(t s idu/'lw , Filj ll ellbi/d en ri
8 U l' (/ (' IIII I{ del at: r Dr c l, i ~ Iö}"/"u 

s!.:a lll. 

gj orde den gelloHlsnittii ga s~indareffek ten i E 1l1'0P;1 
i l' ke mer ii.n 2, l k\Y, oclt i uÖl'jun a\' illlle\'a 1';\ II Ik 

[tt' ä t' s iffl'an r edan llppe i det tiodubbla, Det l' i't del' 
intet tvivel om att. den genomsnittliga sända l'eff ek
ten för r-undradioslntiouel'lla inom kort kommer a tt 
utvisa en änl1ii mer llppseendcväcka,nde siffr a. 40 k';,\' 
va l' den Itög"ta effekteu H):29, Nu sämlel' Mosk\a 
med icke mindr'e än 500 k'~' , :Xiira tjugo :sända !'\! 
ha 100 k'V och därutö\'cl' och icke mindre än femtio 
,.;ändare ii1'O uppe vid 40 kW. 

Från Ruhmkol'ff8 rulle till s(indOl'rörd, 

Första gå ngen som j'udio:; trömma r (högfrehens
strömmar) ahltracles ao \'älHle: den <.l.\' tysken Hllhm

korff kow;tru erade indllktionsapparaten eller gni s t
induktol'n, Teknikens ft a msteg förlie emellpl'tid 
sIlart till uhecklingel1 av väldiga hög frekw ]).'ma
~kinl'r med effekter på. 1.000 kW och däl'lltÖ\'Cr, så 
f-;om de av Alexandel'ssoo, (told~cllmidt, B(~theLlod 

uch Latul!l' kOli .. truerade. Att djupar t-' gå in P' el: 
tidens olika }'adiotekniska problem lå t er :sig hiir iekc 
göra , En 'ink: förtjänar pmf'lledid att nämn;I,;: de t 
fanns ej l1 ;tgl';1 som hels1 <l1l01'lInin ga1' föl' ai t fi)J' 

~Hi}'ka den frl'lJl "ändnl'l'n jllkomlllalld(~ (!llCl'''in, Oc!l 

den utl:lb'ålade C'lJcrgin lIl ~t;.;te dUrfö r ]l rl grund 3\

mottagarens okiinslig-het nU'H mycket hög, 'rl'o ts 
des~a förs\';l randc oms tiindighetel' ]yck<lcles l\[al'eolli 
1898 llJlJlllä n '; dlö t; föruind eb;l' mella n vVighi. och 
Buurnemollth och på följ a nde är mellan n(J\"(~ I' och 
" -imen'ux, Ytterligare h·~t tu' S('nH l'e uPl,n;lcllle hall 
lrhdlö" förl,inde1se me llall l'olcUlU i Ellgl a lld och 
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(',Ipe eoil i CamHla. DelllJ1t Wl"lJinelelHl~ Iladl! dUl"k 

.icke Hå g'ut \'iil'dl' föl' elen ITaIlS~1 t In ntiska hat:ikf'1l 

fiilTii Il tll' '\ !)O~ . Först d~, kom den "Iui'gilt.ign trä d
liisa j'iirhilld elspu mPllall shtl ionerlla C lifl}l'lI ol"h 

(+l;ll'l~ Hay p,\ \',n sin sida Olll Ol:eall e ll lill "hl l1CI. 
I>iil"lllCfl hade (>t t ,I \. clen sfore 1',1(1 iopiolljiin' n;; Wr"t~1 

LU it! II ppllå tts. 

Dell förs ta förbillllelsclI lllell;lIl Hulland uell 111 

diCH l'iin'('rkligadps ilr H)j~ m ed hjiiJp ll\' hiigfre

kn'lIsllla"kill er och båglulllp,,~iilld;lI'e pil lå nga v;lgor 

(S,DOO md!:'I'). lh' de (h'oui hade diin.ill ledlLingen 
oc'h komd:ruerad,; i sina egna vprk"tiider' den stiir!'t a 

h.'\ gl'lJl'lpssii udan', sum Iln gunsin lilhC'rkai s och vil

kCIl IIppsl~illd('" i Bandoell g , 

"'iil/r7a/Törets npllkomxt. 

S.'\ g-un l)l'iHcipiell skilluad. m ellan rnottagal'- ol'h 
siilltl.uTör· existenll' ej, Lee dc Jt'orest v;n' den J'ön,te 

som i (~n HlclIumlrunpa illfiir'c]e Pil 1red.ie el r kh'()cl, 

\ ' <1 1"J'ii r' IllllI kau ,111"ps :;om s tl\'iil sil11d'lr- som molt;l' 

gan'öl'et:; \ e l'kligll, uppfinnarc, Tidigal'l' hade EdiJSUll 

IlppWek t tlpll efter hOtlOlIl Ilppkllllu(lc etlisonpj'fpk· 

1'1'11. På baf<is ,l\' d plllla byggde Fleming "idare, i dd 
han utnyt/j a d e densamma vid kUI1;;lrnktioncn a\' "i 

.IIll !'ul':,; t a tldcktOl'l'Ö t' JUl' Dlu ttag-nillg a\' hl dliif<a 

sig llal e r, " Oll Liphell illfiil'dp ('(:>d.m 1 Ull gnllrl'i >;om 

h'edj e ph'kl J'ud i plI med b ' it.:kf<ihc r :"i llg-;l fyllt röt', 

\';lI: ig'cllUIlI dc1:I:'l kunde au\'ii,llda;; föl' förliliirkllillg, 

Del itr lia] ll111la el('ktJ'oJ1l'()I '(~ t , som miij Iigg-jort l'a 

dion" fi n;lllha Ul\cl'kliug-, "'Ioi tagarens kiill81ighet 

iikacks, oclt d(>1l 'I dldlii"a [plefonieJl, ~Wlll blutt kall 

fiin·cl'kl.iga s med ~. k, odiLrnpnclp \'ligor, "ilka ptak

'Iiski: taget 'ndast cH riil' kan alstra, kom i ul'iil1ll

pllllkl'l'll fii T' \'etl'USkapSUliinIlPIJli intl.'e"~e. HUllclra

dioll cwh >,iilldaniil'e(- fijcld"s sllllluln samiidigt. "ili 

r'i{/, ,!, AIIOn/O;II,I/ fiil" 1JnJl;IIill!l al) 230 kW ..,ii iI

<I((/,/,ijr , 'l.'ilt riili " t c /' om rör!'t " C~ tlr>n 8ta./Jila nr
,,/ ii 111,1/'; H{fS 7.-ulll! rCl I ,,,'/1 orli, wontera (~ pd, hii!/~7Jii, 1i Ii;11.1/"
;"o/u /oreT, Lii1/!l81 till höger ,~k!lilll(l/' den 8liilln illll. 

1HZ 'uilk,'J/. kllll'((ttr ' II,~I(lJJqeli al' "fJPlil/d'II/, 

spl'ligpl1 j'plf't'onel'<ldp man ['('dall iicJigal'p 

llIell e1. ' t b'q..,I aUlpssiillllare , m en utlgoll fnlll1 

tid hade dptta ~' .vsteHl 'i cke, 

'j ' j I/,r r /'h:/I i I!,qcn aVIIlOdaI/n, rMtenkylda. 

lSii u r/(w)'ör, 

H,lllldnldiolls II (\'('l:kling- \'H l' lWI'Ol:'lldc av 

:-;illldl.ll'l'iil'ets ul.\'c<.:kling, Val',k ;\ 1' lYi:lmd e:; 

d e t de :;t01'a rörlabul'alOl'jel'JJH att kO!1su'ue· 

ra nya >'iincl<ll'l'iir med <lIU "töne dfe,kt. 1..: Il 
l'YiiI'ig'he i', ligger i hol'! föra n del. a\" clel dl'

me, vartill. olllldvikligen eu d el a\' den elel;:
Iris!;:;1 ellPI'gin i l'iil'd fi)j'\'a\ldla~, )It~dall dn HiJ, ;, rn 

siilldal.'l'iil'('n \'01'0 Inflk,)'llln, iil'() i dag al1;1 l'IIilip:;

dil' fl', o. m, ,j k'" konsl rnerade l'lil' \';Itl e llkyluing, 

YnHe llkylllillgell g-:iord e det möjligt aU kunslTIH'I'n 

:-;ii II lh! I'l'iir rrH~d PIL :sa fa Il tasU:;k p[(ek t som :!;)O k"Y, 

1'11 pffc ~kt ,'om l'iickel.' föl' be lYSIlingen i ('Il Iwllit.en 

:;Iad, Alh \'alr-enl'ylda rör ha cn kO}Jjlal'('yliuuc r 

som auod, vilkpll mpdpl:-<t en ring a\' kl'OllIjHl'u s\'l~l

sals till gla",kohpl1, Kl'llmji.il'l1 lwl' valt"" "!\l(;clHn cl.et 

hal' limnmn lJtviflglling'"koel'fideut liom glas, nla:;ef 

hal' egent lig:e ll endast till uppgift aH i"nl('I'H ;Lnoden 
fl'än de i)\'['iga elektrodl'l'lw, 

r-;VdSlliug'l:'1l ;l\' glas od.l ];:0pl'<lr \"ar en Sd't l'iglleL 

SOlll ;1.\ - l'hilips liisles pa det onl11 l)c,'krh'a sid t,et 
fl. v, ~ . med en kromjiil'n~)'ing SOUl i)VPl'g;lng' m cHau 

glaskohf'n och kop]Jaranoden, l'rot.:t!(ll1ren t illg. l' p , 

följande sitt(: glaHkul\'en plac('l';1.;; Yl gl'~itt i. en rna· 

:-kill Odl mitt fiir ena iinden uppsiitt!' " kl'otujiil:ll 

ringPIl och kopp<ll'anodr.,ylinderll, L tl ll;.:-"a uti" ol'!.1 UIl 

del' ytter>it 1I0g'gl'Hllll illl' ik t nillg: niil'Ul,lS dc hä da rör

dplul'llll \'al'andrn. -:\iir HYst iLndpt mill ::: k;lll'; till 11 .. gr<l 

millinlPt '1-' skjut!'r en f;til'kji\ga fl';11\1, SOlU llpphel t:ll' 

gla:;eL o(:h homjiiI'net. Auo<lrörel >ik.il1te~ iu i. koh 

öpvningl'll, som under s tändig rotatinn mor!dlcrHl'; 

iill den rikliga funnen mecJ iillh.iiilp .-1\' ,,1id;:l tlgan . 

Eflrl' ;1.\'kylningen "ii' ter auo!lel.l fast: föl' Hll1 i.d 
gln,;];:uln' lI, 

Hallltirligt tilh'ed;:;I" glasfolf'lL lllpt! g liidIT[ull'n .oc.h 
ill>'lIl ii!tps i glaskolvens ,well'n iinrla, Efte r nU lufte u 

IHllIlpH t" Hl' rörei-. \'ilkpL ifl'tlga um Ile sli.il'l:C t}' )lPlTl<l 

kan 1;lg,1 1'11 llel dag i Hnspl'ak. fiilj el' PIl ]lPl (';\1] av 

l' fre l.'hNIl'bl·tllillgar och pro\', ~iil'f;kilt int!'e""ant. iiI' 

TIlp1'olh'll (öl' borl. hlga Jlth: fI\- dl' ,;is(a gal':l'e"h !I'Il:t IlW

dl'],.it llögfl'ek\-e llss tl'iillllll<ll', l':()lll II)JplU'H lI L'ördR 

rlpl,tl'od"yst('lU ),\ lIgt li\'(' l' r!pn lIoL'!)lala rlriftll'mpe
. Ol' l S. ~l 'iu. 33j 
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Uti ndsnytt 

Intressant spolsystem för alivågsmotta
gare. Modifiering av »Single-Span». 

D
en sella" te ra(liou h t Lll1nillg(~ n i P,ui s d

'a de att frfll1 :> mäullen g< t t f r am; t oCl'höl't 

O('h .. ll n. kunna upp taga k~)Jlkllrren~en med. 
n tlalluUlf.;:ll'na, då det galler 1'r.u.lLOlllotta 

aU I'(\ V i 'kul a hilr beske i\-n, e n i llt rcssaut :>a k, som 
visadp" l':l I1 t~tiillniDgell , n iimIi gell pit spolsystem 
Hit· n,l J,,;'tg ,; lIlo1' ta ga t' >, r>mkopplingsl.Jn rt fö l' HIla v' g
1i.iugrlel' hån Il tiLl 2,000 meter. Fig, 1 v1<.;a1' spol
syslemet, ..eh Iran ena iinden, med den Yt re metall 
beklil,tlna den bor ttagen. F öt' val'j e \' äglängulSom l'dde 
fillll e,' e n 'af.' om [t'C 'polar, mO Ilj"enlLle i rall , varav 
l.JloH el en [l' i.illlsta iiI' synlig i fig'uren . Varje spolsats 
iiI ' sk~il'm;lf l föl' ,'ig, och des, ul om ät·o 'polarua i varje 
s ats :-;k i.il·llIade f r; II \'ClJ·a llllra . \ "gläng(l 'omkoppling

en sker lUerlels t en omkopplare med sex lägen, be
SHtf'Olle fl • P il l' X C -ntriskt a nbragt \-al s och fj orton 
styd;:c u la ngs ll enll :L anhragta kontakh inga l', yu ka 
ej n.ilJ a nmt uta n :ty valsen inifra n tr, eka mo L 
l'ei'pdd ive ko ntakt l' på i nsida n av det sexluU1 t iga 
l'u r , )1 ft vi lket ~ p()Ja l'na äro monterade. Sjn lt e lilget 
an\'iirllk föl' inkopp ling a v grammo[oll-lJick-up , 

En hel del mod_ifi ka tioner ha föreslagits till elen 
a v »-Wil' (>1ess ';\''01)1 (1)> kous trllef'a(l(~ »Sing']e-RIlfIn» 
lllo ttagar"Il , i Popnlät' H;-Lc1 io beskriven uJll.ler lIam

net »Ama törsupel'J'l» . Det ligger nära till Italllls att 
i.i.lnka s il-!: cl ellllH mottagare utförd med tn efte r var
andJ'a f'ii ljan(le frek\' ensomvandlingar, varigenom 

JJ'ig, 1. Fr(.; /U3 T(f 8po ls llstcm tÖI' all1;ågs/Hottagare, täckande 
vå,lJliingllsomräd ' t 11- 2 ,000 meter, (Cr .)Wi1'eles8 lVol'lrl» ,) 

l'OPULÄH HADIO 

Piy, 2, X!J IlJwnln i ll fj föl' n1f/liiug(/80Ill T,:oPl,Ung, jiire8]agen i 
~ 1I 11l1)ll/l(l II/ c d e ll '/J/(,dijiCl'i'lf! ([Il », 'ill!lTe-SJ/(t'1l »--/1wl/ayaTeli , 

möjliY!lij l'(I lI de 7ii!]7'c '//u:llun!n ;T,: f (}1l 8. 

man skt.111 e \'iull a fördelen att få eu mellaufrekven, 
fiir 'Ulrkure 1U1~d normal 1llella[lfrek \ell~ (t. ex, UO 
kel s), viJken skulle möjliggör a uppnäclidet av HlöI'l' · 

,elektivi Let. Emellert id skulle tvrl frekve.usomv:1nd
linga r medföra. en hel rad kom p likationPT', VitriÖl' 

kOllsLnlktöl'c ll till »Si.ugle- Span» i stället r ckommell
del'<H' anv~i,l1dande t av fl ra mella nfrel;:vensste o' och 
dito kret sar, 

Eu tysk radjotekuiker vid namu von Kl'amolin hal' 
föreslagit en annan modifiering av »Sill~-'l(~-Spam>, 

80m gör det möjligt att direkt auvä.nda en mella n
fl' ek\'ens av lGO kel s . -Våg lilllgdHOllll'å det 200-2.000 
meter ::;kulle härvid uppdelas i sex eller sju mindr e 
oJl1J'ådeu , och väglängdsomkopplingeu skulle även 

omfatta ingä ngsfiltret. På detta siitt skulle man 
furtfarande kunna klara s ig med elI enda avstämbar 
krets, oscillatorkretsen, trots användandet aven nOl"
mal mellaufl'ek\'eus. Fig, 2 visar hur våglä ngdsom 
kopplingen a v oscillatorkretsen ilr tänkt utförd. Spo
len C ii I' försedd med en förskjutl.Jar jäl'npnlverkä.rna 
E, som lllanli\Teras med omkopplaren G. Induktan
sen hos spolen kan föl' varje vagHingdsområde in
reglera s genom justering av skruvarna på omk pp
lnrell. D en senare il r avsedd att monteralS på samma 
axel ~iO lll vltglilngdsomkopplar011 för ingångsfiltret. 
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POPU LÄr{ AblO :Hl 

Rad'ioinstrument 

FABRIKAT GOSSEN KOP 

det förnäma ..;Tr,)nsportabla eller för panelmontage 

~~ 
S~ ~ ANODV BATTERIET 

Elektromagnetisk typ 

Vridspoletyp - Termoelektrisk typ 

likriktartyp - Va rmtrådsty? 

GENERALA G EN TER 

BERG M AN & BE VING 
STOCKHOLM 7 

Busck & CO. A.-B. 

GÖTEBORG HÄLSINGBORG 

Telefon 307 20 Telefon 5102 


~jektos tatantennen 
»F & G" 
möjliggör störningsfri radiomottagning på platser där 
vanlig ytterantenn icke är användbar. Rejektostat
antent en använder skärmad 2-Cedarkabel, induktivt 
kopplad till antenn och mottagare, varigenom antenn
kretsen icke vare sig kapaci ti vt eller induktivt påverkas 
a v stö ningsfältet. 

På platser med starka störningar, intill spårvägslinjer, 
elektriska banor, inom stora industriområden o. s. v. 
:i r rejektostatantennen oumbärlig vid utlandsmottag
ning med starka apparater. 

Ensamförsäljare för Sverige 

EI.EKTRISKA A.-B. 

Antenn
transformator 

Rejektostatantenn F & G be
står av antenn och apparat
transforma tor. 

Pris kr. as:
Skärmad 2-ledarekabel, pr mtr 

Pris kr. i: 20 

SKANDIA 
STOCKHOLM 3 



POPULÄR RADIO 

B,"NDMIKROFON Typ SR SO 
(JU STIG H t:TSlI IK RO FO N) 

Fulländad återgivning - Fri från resonanser - Absolut tyst bal.
grund - l ;tl)räglad rildverkan - Magnet av aj 010 koboltstål - Spe
ciallegln'at membran - li'ulbtändigt skämJ.ad - Yibrationsfri 1I11'J)
hä.ngning- - Freln"ensOllu'älk: 25-14,000 1)/ s - III~tiillbar i hori
sontell oth vel1;i!,al le(l, 

Dellll;( liall <lm ikrofol1 mohvnral' ur utfi.il'll L'nlic:t Pll II Pl r ny prin c ip och g-,' r 28 "ulL,'; 
de hi·I .:!~ la ~Ul~Pl· C11.;: , snrn kunna. lItg: II g'~ [l iin llill g- f ii r illkoppling: tlirl'i,t ]Jr( Slllhi.',rl'r, 
~ riill a ,-: I"i l' lI mikrofou flir l j ud R askt si ig:tllul' ~pii llnin ,,,' fdn 300 n c cl till clO jl/:3, \'<11'

fil m, ,C:I':t 11l1l1 0fOlliL( ;;p(~lnillg , rund igP II l,J n( L>a~r('g' i ;<r r('t- lJli1' rullÖtligt, In ga rp , OIWll s(-'r , 
radi o o, 8, l ' , D GIlllmik('ofo ne r i l'f)lari ~ari ()n ss]l ~i llnill g erllitlles aurOOlati:;.ktc l'dlll mot
('uk lu ('(' urfiil':\lIcle fr, kr, 100:-, r:l ga n ' ll ellE'l' fiir,;1ii l'!m

l'l'It. 

])(-'1 111:1 pick-up iiT u , 
slort yiirde "id albtriiUl ~ 

lllot l äg-are, [liie Il1flll pil 
g ruud a" de Ullpkomll1 ' lll K oodensatorlllikrofon de n ~it stÖl' llitl gH l'lIa f· j 1';:U I1 
g/ l in pli Lkl.p ktOl'llS g-:dfiird ig- (,11('[' i form Il\" Il , -.C:).!":I I ~ , Itll'cl dur 
le e uran !Jlir tl'l lll ge n al Lalnmi u illmme lllhntlJ !ll lili l ,,'!';l ! \l C,1t ~piiut ·, 
a lt;;[ut;.l. l'ii'k-ul" PIJ I iII " Iuf;jrl att l'G' :"WUllUS(' 1l liggc'l' i.i\- PI" h iirbHl':J O Jl l 
t'I'jrl't,radL'I. "'-"t'U ~-I' i ir " "fi x.ebr riilli sclril'(' J1 ltli k 

rofolt f , ,r s l-ii I'ka r (' .- om h,l' gg-s!I ts , K"lt t1 c,tt S<l 
tOl'lI1ik rofoner i ]1l'bllägPlJ fr:1 1l kr, 40: - , Pris kronor 40:

AMPERITE 
PICK.UP 

1'\ 

1 \ 

\ 

I 
I

I 0<:>00 
il -..:;:. 'OCO~ 

\.. -P/s 
C) " t:) o cco 
C> C> '<:) o o<)() 

'" ~ C Q<:)OO 
(\f tr)"t~tQ 

A~IPERITE CORP•• Agentur: Postbox 5012. Tel. 6t0594 

Hä~nedan några utdrag ur vår katalog N:r 23 

Radioartiklar elektriska 

.. '(,\. - ..j 
..., '\..,I _~ 

.. '( \ 0-..1 

- ~ 
6:1 

-.=!1 

las Ohlsson & CD, 
Insjön, 

Sii"t! ",ig gro/is Edfr ka/a/,,/!, 
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Här nedan omtalas hur den 
i föregående nummer be
skrivna modulerade oscilila
torn kalibreras. 

! 
JllJaU Yl gli in p< kalibl'el'ingen av oscillatol'n, 
skola Yi något beröra det praktiska u tföl'andet 
med Hvseende p1\ ski.irnmingen ::lamt s~ittet för 
am;lu111ing av o::leillatorll till den mottagare, 

som sk., Il proya~. Som niimndes i koustruktionsbe
sluiv11illgen val' basplattan i modellappal'aten utförd 
av hakelit, och ingen av ddul'na. eller ledningarna 
\"01'0 i lwnt;l kt med deu oscillatorn omgivande skärm
Iådan. Denna kan alltså anslutas till den för jordnin'" 
lämpligaste punkten i kopplingen, som i detta fall 
är föreningspunkten mellan potentiometern R4 
och kondensatorn CR. En permanent förbindning 
hör inläggas p1ellan skärmh aan och nämnda 
punkt. 

Yid anslutning aven signaJgenel'nior till e.n mot· 
tagat'e anviilltler lIlall en 8. k. konstantenn, som i Jlä

got förenkl ' d fonn kan utgöra::; aven kondensator på 
200 ell) i serie merl ett motstå ncl på ::!5 ohm. Vi kUlIna 
clo<.:k ej i d(,tta fall fi't en !;:oustantClIIl med kOlIstant 
motställt] , ty lIen del :LY K l, som li gger mellan mitt· 
kon t akten och jord, k o IIlJIle r i ::;erie med 25·ohms
mo ~HlIldet. ]hil"föl' kunna v-i 11i.ija oss med att in· 
länka en k ' ndensatol' pö. :WO cm mellan potentiome· 
tpenR mittkontakt och mot1:agar'ens an tcnn kout ak t 
.samt fÖl' bin da d(m anrll';t hiigCrekvenskontnkten, tHl 
Yilken u,wilJ.i (ontR s kii.nnli'tcla Hr förbu n(len, med mot· 
iag;:u'ells jor dkontakt. Den sellare anslutes de;'s utolll 
till en god j Ol"dJt~d.uiug, t. ex. ett vattenled· 
nillg!;l'öJ·. 

Oscilltttorn. knlilJrcr'ing_ 

Yi förl1tsiittn att o.scHlatorn pi:t ovan angivet s~itt 

är an 'luten till en mottagare, vilken Hr kapabel att 
taga in åtminstone de starkare utländska stationer· 
na_ Mottagaren inkopplas till nätet oeh även oscilla· 
torn. På likström kan man kontrollera att polariteten 
i.ir I"iktig genom att inkoppla en högtalar'e över 
kliimmOl'nfl. »LI,'», varvid en ton "kall hör-as i hög· 
talaren, d1\ proppen iir l'iHtvänd i viiggkontakten_ 
~u anslutes antennen till mottagaren. (Oi:lcilla

torn Hr fortfarande ansluten och jordledningen har 
förut tillkopplats.) Mottagaren av::;Wmmes till en 
station i niiJ'he1:en av 200 meters ,rlgHingd_ Denna 

sta1ion nu ste noga idcntifier'as, och det är natur
ligtvis fördelaktigt om mottagaren iir 1"örse<ld med 
d.~yl.äng(l::;. eller fl'ekvenss kala e11e1' hal' s1:a1:ions::;kala. 
])ock Hu' man komma ihftg, att dylika skalor säUan 
s1illilllla exakt; ibland får man t ill och med in fel 
s tation . Sk.LIan iir emellertid hra att gå efter vid 
nppsiikande av stationerna. 

Vi ant<lga silledes att stationen hÖI'f; j högta1m'en 
(vilken IIll iiI' ansluten till mottagar·clI). Mottagaren 
a\-,'Hinuues, tills sta tionen hörs så starkt som möj· 
ligt. DiireL't.er rricles oscillatOl"lls ;n'stiimuing::;ratt, 
tills ioneu fr'ån oscillatorn kommer in på högtala
ren. A-,"Stiin1JliJlgl~ ll på of;<.:.illa to1'11 j llf;le l'as till " to
Hen hörs s< starkt som miijligt. Xll iir' o>\cillatol'n 
i n sLiilJ (l till den 1Il01:tflgna s ta t ionens f l'eknms 
el lel' YågJiing;tl, och gJ:atlta]t~ t p, osci llatorns 
IlYstiimningsratt <Inteckua::;. 

Ph snmma sätt för' fat'a Yi mCIl C::1 ,tt halvt dussin 
stationer, ::;pr'idtla ji\-er hela Yåghing'dsomdldet 200 

-500 m -tC I-. Föl' varje g, ng allteckna Yi os<; i!lutorns 
gradtal. Vi kunna nu upprita kalibl'eringskUl'van för 
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lfHz /'
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i/""" / . 
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J:.. If 
J 

-/ 
/ ..,tIO .'" ID '<Jr1 .... -'kiNa.o '" - '*' -

Fi!l. l. ni (In. J(aUbrerings
klirra jö r 111 «Ua?1J:(/gsoIJln!
il et. 500-) .400 I,:e/ .'. gä//an

de för 1/1 dellu ~~ i11([t ()/· II. 

Pir!. 2. JI il I (m. Kalibrer ings
/.' 1/I'I: a fUr /(2 1t!! ulg., o17wå tl ct , 
1';0- 1, .,0 k C: / 8, ll/u l ' [Ural/de 
utI r t1 g1ii ll !I (/80nt )'ade ([ I: 2.000 

--r iO m et e/·. 

Fi!l. a. y. ·/ 'UI . ](alilJrcl' ing8
klin:(/, fur /I ' lIf1l1jrckn; II .'IolI/
nidet 10.)-} ;30 ke/ s. DeUa 
{JII I1'åd.r '.-lIn höjas. 8å att 
1IIIIIb fel l' "/lJd !,-elvl' ell.' 1'1' ltpp 

I iii 150 k ch. 

Ql'cillator n. Denna kurva 
kall gör;ls för antingeu 
frekvens eller våglängd. 
K a libl'eri ogsklll'Van för 
modeHos! illatorn, uppri
Lad eftcr frekvensen, fin

den ovaJl angivna metoden bör man jn~tälla eHpl' 
\"il'l'cltonen, som uppkommcr gellolll infcrfe r'CJlS mel
lan v;· gmdel'ns och den mottagna slntiollCllR bill'
dlg'Or. Y id Jlollinin'fel'cns, d. Y. S. dc man bC' fiT.111Cl' 
sig mit t pnwllull viss lingarna, har \'ågmetel'll samma 
Vflg'hi ngd som <len mottagna stationen. I detta rall 
kopl l,, ;:; Yågmetern i rcgel ej din>kt 1ill mot'tagnl'(>n 
nta n llpps lälles på en elle!' annan meters a\'stålld 
från denna. Vftgmeterns spole, som ej får yan1 skill'
mad, inducerar di't på mottagal'antennen. Denna mc
tod ger (>}I exaktare kalibrering, och en \'ågmetl:' l' 
böl' jn \'(11'a Hå exakt kalibrel'ad som möjligt. 

Kalibrering eftel' övertoner. 

Kalibreringen av långvågs- och mellanft'ckvens
områdena sker lämpligen med tillhjälp av oRcilla
tornii ö\'(!rtoner. Oscillatorn inställes alltså för t. ex:. 
långdl.g, och ratten vrides tills mall får ill någon av 

oscillatorns ö\'ertolwr pr! 
mottagaren, vilken hela 
lillen är inställd på Ine]
lan våg. )1ottagaren bör 
då helst \'(wa noggraut 
kalibrerad. men ddta ilr' 
ej nödvändigt. Vi ~k()la 

som exempcl omtala , h11t' 
en godtycklig punkt pr! 
långv, gsknnHlI , t. ex. 160 
kr/ s, bestämmes. 

Yi undersöka då för'st, 
vil·ka ö\'ertollel' till deu
na frekven s, som falla 
inom mellanvflgsomd 'u1et. 
Tydligen gäller detta om 
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n es avbi ldad i fig . 1. Den uppritas på millimeter
papper. lJtefter den horison tclla axeln av::;ättes gra
dl!l'iJJg-Cl1 på oscillutorratten. Denna nu vid modell
o:sdllatoJ'u graderad O-~OO, i det en Torotor-kon
deusatol' typ A användes, men det gär lika hra med 
CH nlllli l~ vridkondeni'lator och en ratt, graderad 
0- 100 eller 0-180. U lt' [ter den vpr tikaln axeln är 
anmtt hckvensen i kilohel'tz (kHz), \' ilket är det
samma ~om kilocykler per spkllnd (kcJi;). De er
hiUlna plll1kterna inpl'ickas i diagr'ammet, och kur
van upplita~ . 

En fördel med denna oscillator är, aH de"s tre
h em; ej ändra>; genom att Ilcn 'lllf.:lll tel': tin motta
ga l'ell. Det ta 1''tl' tack VH re eleldTonkopplingen. En 
sak, som kanske bör uiimnalS i detta Fiammanhang-, 
iiI' &tt y j (1 kalibrering av eu hetel'odyuvllgweter efter 

kH. 
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Hur man aven telefondosa gör en summer för användning i vågmetrar, mätbryggor etc.. 

Eli sunl.mel' eller doru tor är en rätt dyrbar 
detalj för en amatör och i mångas tycke 
onödig, men en mer praktisk apparat för 
alstring av erforderlig tOll vid inläraIllle av 

morsealfabetet finnes knappaRt. :Man kan emellertid 
själv lätt göra sig en summer aven kasserad hör· 
i-elpfolldosa. Varje amatör har ju i allm~lnhet en del 
kasserade grejor, oe11 bland dessa finnes helt säkert 
en hörtelefon. En hörtelefonuosa räcke!', och spolar
lIa ma gLlJ'lla val'U avbrända, då mall i val'je fall 
måste linda om dem, 

Hörtelefonen har i allmiinhet ett mycket stort mot
sttuld, vanligen 1.000 ohm per spole, varför dess lind
ningar ej lämpa sig för summern, ty man skulle då 
hchöm en högspilnd kraftkälla för att få den att 
fungel'a. Spolarna omlindas dkirför till lågohmiga, 
Cirka 2 ohm per l>pole är ett lilmpligt viirde. Man 
skitr först försiktigt bort den gamla lindningen meu 
en vass pennkniv, varefter spolarna fullindas med 
0,8 mm dubbelt silkesomspunnen tråd. Vid hopkopp
]jllgen tillses att spoJarna komma att samverka. 

Som tnn~a användes membranet i hörtelefonen, 
\'ilket förse~: med en liten brygga av sihel'plåt för att 
lilan skall erhålla en god, oxidationsfri kontakt: 
rl~nna bryg a böl' stå ifr[lll membranet några tion
(lels millimeter, så att dlm fjädrar lätt mot kon
jnktskl'lIVen. 

Då ingen remanent mngnel ism får finnas i sum
mern, m:"lst(~ man skruva loss magnetel'llll. och glöclga 
ur magnetismen. Avsvalnandet bör ske långsamt. 

StiillsknlVen, som skall ligga an mot silvel'bleeket, 
anbl'ingas på. följande sätt: man klipper av L mm 
tjock miissiugsplåt en 10 mm bred r emsa , så lång 

Pig. J. SU'lnlll ern 'i g€nOln8kä'l"IulIg . P 1Jcnnum ent mulinet 
(sUllmu.qnetj, S lJIa,rrne/.81Jular, 11I l1w mbran. L lock ( musslaj, 

B mässill{}sbyge/', K 8tä[J.~kruv. 

nft den kan bockas till ett F , lämpligt att Rkruva 
fast på doslocket. I dettas kant skäl' man två mitt 
för varandra stående jack, så djupa ati man där 
kan skruva fast mässingsbygeln. 

Vid anbringandet av bygeln tillses att skruvarna 
ej gå så långt in att de göra kontakt med dosan, då 
denna måste vara helt isolerad frfln bygeln. r bygelns 
mitt borras ett höj, vilket gängas för stiUIskI'uven. 
Denna bör förses med en stoppmutter, så att den ej 
skakar 10:::ls av vibrationerna. För att skruven ej 
skall kunna oxidera och härigenom fiirsämra sum
merns funktion fastlödes på. spetsen en liten hit 
sil \'ertråd. 

Hur de olika delarna sammankopplas f['amgår av 
skis:-;en och kopplingsschemat. S!Jolens ena ände för
bindes med dosan. Membranet måste göra metnllil'lk 
kontakt med dösan. Den ella tilledningen till sum
mern skall g: till m~issingsbygeln och den andra till 
spolens fria ände. 

Den av summern alstrade växelspänniugen uttages 
över spolarna på så siitt som kopplingssehemat visar. 
Kondensatorn C böl' vara av storleksordningen 1 ,aF, 
och den tjilnar till att förhindra likspänningen över 
:::Iummedindningen att alstra onödiga strömmar. Vid 
inkoppling av hörtelefon föl' direkt avlY88ning av 
summertonen är' kondensatorn obl,-hövlig, emedan det 
stora teleCoDmotståndet ej framshippeI' någon llHmn

\'ärd stl'ömstyrka. 
Beträffande l'iummunkopplingen av de båda spo

la rna i hörtelefollc1osa n gäll er, att strömmen ska Il gå 
i motsatta riktningar i dem. Spolarna böra lindas i 
jämna lager (varv .intill varv) för att tillriickligt med 
trå d skall få l·um. SJ\15ZK, 

Fil7. :? Z,:pj)pliI/U8sclw /IIa för summrw, O är en IJlo(;k;k,(jllden
&a/or lJ å .1 (~ 4 mfd. '>1:)1I1mnertone/l» uttages fl'dn Uii,mmonw 
t iU 1; ä 1l 8l CI', Summern driv es med ett batteri lJå 4 eUer 4,5 

'liaIt . B eteclm 'i,nuu1"lw föl' övrigt åra sam/mu, som -i fill . 1. 
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Försil"Vring~ förnickling och förgyllning 
a"V kortvågsspolar, beslag 
apparater o. s. "V. 
Al' Ingelljör E,·ic Andersen. 

D 

et är nu snart hundra ål' sedan den fran

ke natnrfonskaren de IU , Hive upphickte 


den galvanlska strömmens egenskap att 

sönderdela metallsaltlösningar. Denna 

upptäckt fick redan p11 den tiden stor praktisk be
tydelse, (wh under årens lopp har den ut vändiga för
ädlingen iL V mindre ädla metaller - den s. k. elektro
pliiteringLn - utvecklats till en mycket betydande 
industri'~I en. Särskilt den galvaniska förnicklingen 
a\' hah>fal )r'ikat - beslag, automobil- och radi,odelar 
m. m. - hal' kommit att spela en stor 1'011, men även 
förgyllnin gen Ocll försilvri.nge n av metaller och lege
ringar h a L' givi t upphov till stora industrier. Dessa 
arbeten k unna utföras med HimIigen enkla appara
ter, och metoden skall därför be.' krivas här n dan. 

"ill m' ,IL på galvanisk \' äg försilvra ett förem ' l, 
måste ma n först bereda en liimplig försilvringsviit 
ska , och ,~ n sfldan kan man er'hhJla genom att lösa 
några gram cyansilver i en liter destillerat ,atten. 
Lösningen hälles i en större glasburk - h(>]st en 
8å<1an, som användes fÖl' akvariet' - ocl1 över burken 
läggas tv 'une kopparstavar, vilka förbindas med val' 

,'in pol p: en elektrisk s trömkiUla, s' som fig. 1 \Tisar. 
Innan Jöremålen nedhnnga i badet måste de 'ku

ras med I,and och pimpsten eller putsas med sprit 

E 

Fig, 1. Ga l'van isk jörsilvring,wppa1'at. bcstående (tV en ac/w
m.ulator .iL och en ~ tö1'l'e glasburk E. Anode-n a lttgöres av 
en silvcrpWt och Iwloden av det före-m ii l (b). s(}rn skaZI 

fÖl'si!iv1'as. 

till radio

och finslammad krita, så att de hefrias från smuts 
och fett. J ii.rn· och tenllföre.m,ll måste dessutom för· 
koppras för att silvret ' kall fastna. De sålmlda ren
gjol'l.la föremålen upphängas medelst tunna met~lll

trådar på !len neguti\'a koppal'stayen och pä den po
sitiva staven hä nge,' en plåt av den metall, SOI11 är 
lös t i badet - i detta fall ett stycke metalliskt silver. 
Ax deLta löses teOl' .tiskt lika m.Ycket som utfälles på 
förem ålet, men i praktiken fÖl'Snlgas badet å små
nillgom, Otit därför måste sihel'plå ten efter några 
m:. na de)' ersätta;,; med en IIY. J ::;Ulllet föl' Sil\'Cl'plåtell 
kan m an ii\' l'Il am'ii nda ett 111a tinableck, men det iiI' 

IE l uiidvi.i.ndigt att tid efLCl' anuan fÖl'Uya eller llPP
fri ka metallsalllih;ningell genom t.iIlsats av kTafti
gare lösning. 

En aunan Hi.mpLig för'sil\'1'iugs\'ätska kun erhållas 
genom att lösa koh;yrati sil\' eroxid i en koncentrerad 
lösning a \' s \' a velsyra t natron och sp~icla il t lösningen 
med vatten. 

Vid f" rnickling ntgöres anoden av ett kemiskt rent 
nickel bleck, vars " ta m[rste vara minst lika stor som 
den t otala yt an P< det fö remål, som skall förnicklas. 
Badet ka.n bestå fl V niekelammoninmsulfat, evellhlellt 
med tillsat av :uU1l10niUlllsulfat, salmiak eller citron
syra, som gör fiillningen vitare. Kemikalierna mi'tste 
vara fllllkoruJ igt rena., särskilt niclcelsaltet fritt fr1l.n 
koppar och ammoniumsaltet fritt från sulfid, Ett 
oundgängligt villkor för att arbetet skall lyckns nr 
därjämte att förenl< len befrias från oxid och fett. 

http:gjol'l.la
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Efter iörnieldingen h-iittas de i kokande vaiten och 
slipas llied polermedel. 

Som förg,'llningsviitska kan man använda cn lös· 
ning a v l:yunguld , vilket enklast erhhllcs r'enom att 
lösa gllldklol'id i destiller'at vatten och sätta lös· 
ning(~ll droppvis till eli lösning av cyanlmli11 Ill. Sedan 
förfa r ma n på aLlcleles summ a siitt som vid förs ilv· 
ring. Fiircmtlle , som skaLL förgyllas, u pphi.lnf'es på 
katoden , och på a nodcn ull bl'lngas ett stycke äkta 
oladgn Id. F'örgyllui ngsvät ka n bevarar länge s in 
kraft, emNlan det ntN l lrl a. gulde t hm'udsukligcn cr' 
sättes med guld , om g" r i IÖ,ning vid anoden. 

Cyankalium är mellerticl ett yt te r'st giftigt salt, 
och fiir ama tDdJI'uk l'ckommendcra s i stä llet fiilj a ntle 
mindre farL ga bad. En ulaudning av 100 gram gult 
blodlutsalt, 7[; gram ren!: kolsyrat I ali och 15 gl'mn 
sa lmiak lö s under värme, \';wel'Ler lösningen filtre· 
ras. Efter H ulna l1lIct till 'ät e,. 8 gram gnIdklorid. 
Sedan badet n nder en hal\" limm e kokats oc.h det 
a\"dun~tad vattnet er satts merl nytt, iII" det f~irdigt 
att användas. På galvanisk \'äg kan lllan även ulläUa 
legeringa r, t , ex. lll~i.ssing nr ] 1 blandning a\7 koppar· 
och nickel 'alt och bron;; ur' ett koppar' och t ennsalt, 
men biirpå Bkall ej niirma r ill""l s. 

Som sh-ö rnkiilla kan m, Il an viInda vall liga batte· 

o 110 127 150 22 O 

F-ig, 2. Lllontcrin{j81J lu l1 fÖl ' likriktare. '[' ä'r t'j.nylcllnin{j8' 
trnnsfol'ma.torn, L li./"ril"tarI;l1l,~t (Jm et OCh M ,'c!/lCl'in{jsmot· 
8tandet, S01n lIwste tlbmellsion cru s för 1 alf/l.l)(~res belastnin{j . 
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rier pllcr ackumulatorer . ;\.nnu bättre är emellertid 
"il ljt '11 ljkr-ik tare, som lämnar en för detta ändamål 
siirskilt avpas!';ad spänning, och en sadan apparat 
skaJl här lledan bes.krl vas. Dot iiI' en kopparlilu·ikta · 
r e, ,om arbetar fullkomli gt ti Ifö rlitLigt utan tillsyn, 
och som di,i.rj~i.m te iiI' synnerligen enkel att bygga. 
F ör densamma hehöver man först och främst ett 
LI r ikta r .,ystem med kopparoxidplatior samt en ring· 
]punj ngstr<l.n,.,fonnator med 8 volts sekllndärspän· 
ning. För rcglerul g av sb'ömstyrkun mås te ma n i 
tiUl~flningen till likrik bH'systemet Higga iu ett varia· 
velt Illotständ på 10 a 15 ohm, dimensionerat för en 
belastn ing av 1 amp. Vidar'te ,itgår d t några kontakt· 
hylsor och bananproppa r 'amt diverse träskruv m. m. 
Om man cleSS1J tOlll Ltar tillgå Ilg till en amp(~remeter, 
bör en f: åda ll i nkoppla.'! Vå angiven plats. Härför 
ueltöver I~an emellel'ti cl ej använda något precision · 
instrument, emeda n en billig amperem eter av mju k· 
jiirnslyp gÖ l' sa lllma t:jiinst. 

Fig. 2 visar , hu r de olika detaljerna m onteras på 
en tl'ii platta, 'om bar climellsionerlla 13 X 23 cm. Över 
hela aggregatet anvrulgas en perfor erad f;k ydclskäpa 
a y pl å t, eller ock:,,;. iso leras lHminsto lle de primiir:l 
:In,.,] n tniugskonLI ktCl'ntl på t1'u usformatorn, i:l<l att 

mf! n ej k an komlIla j uer-ör-ing med spä llIlingsföl'ande 
rlel a r . Om mall slutligen fernL~~ar IJottenbrädan och 
laeker nl' plåtldtpan, s, erhåller man en synn erligen 
>Iega nt likr-iktare, som förutom för galvaniska arbe· 
tell även kau anvi.indas för laddniu g" av aekumula· 
torer m. f l. ända mål. Billiga likriktar system och 
t.ran sformator cr firUla s ofta Ilpptagna i radlofirmor· 
ua' r~~alisatioll ' pri, listor. Likl-ik tar elemen et skall 
vara av 'ett fÖl' 8 ,'o lt och 1 :lIllperc. lJucler detsamma. 
borras i Ll' ~ip latta n ett an tal hål, vtlrjiimt e heja trä· 
pJaUfUl monteras på. gummifötter, så att luften för 
kylninglm ' skull kan cirknlera föl'ui. likriktarelcmen· 
tet. Likriktaren I~ r aUts, ej illbyggas i en helt slu· 
ten J:. da, 

E n lila-ik hue av ovan beskrivet :slag ka n natur · 

ligh-j : cHtlast. anvilnd a ' nnder förutsättning att man 
har' ,,~i,xe l siröm ph lltitct. Vid likströmsnäL få r man 
i st~UleL auvända lm aeknnmlatOI', som eventuellt 
la dda:> J'l' :ll1 n iitet och som sa mtidigt kan a vgc s tröm 
till lJarlet·, (l. Y. ,,;. ackulllula torn l..i~iustgöI' som buffert 
v: sa mma ~i:i 1." ·som då cl eu ihlancl använtles för 
att möjliggöra. utta gning av glö(lstl'öm till paral· 
lellkoppla de Latter-iröJ' från likstl·ömsniitet. 

Hingledningstr'lUlliformatol'll kan auväudas till 
myeket fl Il Ilat, t . ex. som glöds trömstl'ansfol'mator 
lö l' enstaka \' iL 'elströmsröl', -för' drif t a \' smL motorer 
o. s, \'. 
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"..,A-"..,eteeu, .s0Ut. 

Ul4iveu~~ 
Hur man beräknar förkopplingsmotstånden till 

det tidigare beskrivna vridspoleinstrumentet. 

E
n voltmeter ax den vanligen fÖl'ekornrnande 
t. pen är intet annat än en milliarnpel'emeter, 
f;1'riekopplad med ptt motsHll1d, deL >:. k. för
k('l)plilJgfirnot~ (audet. FÖl'klal'inp:en till att en 

milliampPl'emeter kan l'luväJldas som volt meter friUl}
gäl' ar fö l jande exempel. som gäller för modellen till 
det beshh na nidspoleinl:<t l'umentet. (Se Pop. R.adio 
nr !) och 1 O, l!):~R . ) 

Antag) : tt milliamperemetern har ett inre mot"iiincl 
av 40 ohm och gör fullt utslag föl' 10 mA. Ellligi Ohms 
Jag iiI' da spänningen över i nstrumentet 

Tl' I R 10 10 X LlO 
y = X = /r ooo X 40 = 1000 =0,4 volt. 

Ins tl'llrncutet gör sålunda fullt utslag, då en spän
ning av 0,4 volt lägges över det"amma. Pålägges hal
ra denn a spänning, d . v. s. 0,2 \'olt, blir utslaget 
hälften lod stod; är instrumentet graderat 0-10 
rnA, insi illlr)' sig allt,:;:! vi garen på 5. Räkna vi ut 
hllr stor 'trömstyrkan i instrumentet skall vara vid 
0,2 volt~ :pänning, få vi 

V 0,2
I - If = 40 = 0,005 amp. = 5 milliamp. 

Det är a' lts:1 fullkomligt i sin ordning att visaren 
in ställer ;dg på delstrecket 5, då vi p lägga en spän· 
ning av 0.2 \'olt. Hälften så stOl' spänning ger hälften 
så stort l tslag' oc11 tredjedelen så stOl' spänning ger 
tr'edj edell 'n ~å ::;tU1't utslag. 

Vi se . v detta resonemang, att Yar milliampere
meter ul ltll minsta ändring kan användas för att 
mäta spiinningar upp till 0,4 volt. Amatören har 
dock sällan användning för en voltmeter med så 
lil.gt mätlJml'åde. Därför må"te vi laga så att vi kun

na mäta högre spänningar, och vi kunna lämpligen 
la La det läg-sta mätomr det sträcka sig upp till 2 
\·olt. ~\lan har då möjligh et att mäta glödspänllingell 
på 1- oclt 2-roltsrör, spänningen hos cellerna i ett 
gallerlm lteri o. s. v. 

Beriilwillg at; törkoppl'ingsl1wtst{i,nd,cn. 

Vi skula nu se på den figur, som var införrl i ar
tikeln om »mA-metel'lls kalibrering» och som här ii l' 

betecknad mCll fig. 1. R i är milliamperemeterns inre 
mo t 'Hind och R ett förkopplingsmotstånd, yars vill'

de aypaf;Ra ts s<, att instrumentet i kombination meJ 
l{ gör full t utslag för 2 volt. (Se o\"anniimllda ar
tikel.) Vi kunna med tillhjälp ay Ohms la g räkna 
ut, hur /:liort ::;alWllunlagda mutståndet a \. Ri och R 
skall \'ara föl' a tt detta villkor skall vara uppfyllt. 
Vi antaga fortfarande att milliamperemetern hal' 40 
ohms j lll'e mots t< lid och gör fullt utslag för 10 rnA. 
Den totala !o(pänningen över Ri och R skall vid fullt 
utslag yara :! volt. Vi f;l då 

V 2 2.000
R.+R = T = / = -10 = 200 ohm. ~

1000 

,..-----.;..0 2V 0-+---
+ 

s
I 

p 
10 

I 
IS' 
I 

Fig. 1. -,lnonlning för 11ngefäTlig kalibre1';ng a.v n l'i lUa'm
l) i!1'mn et er. Har man Ullgång till en påHtlig' voltmeter, h t
k01)P!a.S dellna över mättrådcn, och spänningcn över (len 
i;i t: /lIlI'C iJll'e!lleras medelst ett v ariabelt motstånd i serie m ed, 

ac'" II11Hlwtol'n till exakt Z volt . 
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m il I/.(ffl. 111 ii 1niu!Tar inon~ radiot ekniken, 

FÖI'koppling,'motståmlet R skall alltfiå vara på 200 
-40= 1!.iO ohm. Vi ha nu fåH en voltmeter, som ger 
full t utslag [öl' 2 "olt och med vilken vi alltså kunna 
mäta ,'päullillgar mellan låt oss Bäga 0,2 och 2 volt. 
(prl grund ay att noggraunlwten hos mätin~tl'lllnent 
~il' mindl'e i lJiil'jClu av ::;kalan, bruka,' mall i l'egel ej 

HllvUnda JI~n första femtedelen av skalan. Emell er
tid iir ju detta instrument inlliviollellt kalibrerat, 
nldör lloggrannhrten är' bättre bibeh.lllen i hÖ"jaJ1 
u,' skalan. Om ,'i däremot kaliln'cra (Ipt eftcr ett an
nat iust I'Umellt, g~Lller det förf;t sagda.) 

P å i:iamll1Cl Stttt knnlla vi ber'äkna förko'IJplingsmot
~ t tilld HiJ' ögre mätområden. På det nii.l'ma st högre 
OllU'å l}et lJöI'a vi kunna mäta ned till 2 volt, varför 
(l eHu olllrå de kan läggas mellan 2- 20 volt. In::; tl'u
mentet fIkall alltsl'l göra fullt utslag för 20 volt, och 
,'id fIllI t utslag går 10 mA genom instrument och 
föl·koIJPlin g::;moh;tånd. Det totc(..Za motståndet blir 
nIII s' 

V 20 20000 
R= I = 10/ = 10= 2000 ohm. 

1000 

Nu kan mall lämpligen lägga alla fÖI'kopplingsmot
f;tåuden i serie, så att all motståndstråd utnytt
ja~ vid anvälldni.ng av dd hög-lS ta mätområdet. Det 
motst li ntJ , som \'i ytterligare lll' ste b gga till för att 
kunna miita upp till 20 volt, lJlir alltså 2.000-200= 
1.800 ohm. (Det sammanlagda motståndet av inr;tru
mentet och första förkopplingslllotståntlet var 200 
ohm.) 

Värdena hos förkopplingsmotstånden kunna räk
nas ut i hmudet, blott man kommer ihåg att mot
ståndet skall vara proportionellt mot spänningen, 
när J;h'iilll~ [yrkan som i detta fall ~tl" konstant (vid 
fullt utslag'). "id mätområdet upp till 2 volt är to
tala motstandet 200 ohm, vid mä tområdet upp till 
20 ,-olt, SOIll Hr 10 ggr siöl're spiinning, l;kall totala 

lllotsU'Ludet äycn vara 10 ggl' stöne, d. Y. S. 2.000 
ohm, vilket äf' samma viil'lle sOm (~I'hölls oran. :\[111
i.ipli ceJ'a vi ilLer med 10 fÖl' att f ä nii s{a nl~itoml'å(ll' , 

hlir detta upp till 200 ~'olt oell tOlala mot::;tflll clet 
20,000 ohm. 

Den sålunda. be:;;kri\'lla anordningen a.'- milliHlD
pp'I'l' mdern som voU meter fl'amgår av fig. 2. Att 
Enda så :;;tora moL:,;tånd som 18.000 ohm av mot
stå ndstI'åd är mycket besvärligt, varf'iir det kan val' n. 
himpligt att <,mända Rådana motfiI å Ull , Rom finn:1 s 
iilJgiingliga i marknaden. Då milliampcl'emdern dra
ger s stor ström ::;om 10 mA (vid fullt utslag ) ml\. si e 
emellertid dessa motfl tand "al'a >;Ylluerli"f'1l kl'aJ
tiga. Effekten i 18.000 ohms motståndet blir i detta 
J'allI80 X I0j 1.000 = 1.800/ 1.000 = 1,8 watt, yarför ett 
motstå nd på 2 a 3 watt böl' väljas . Detta bör vara 
tråcllindat, emedan andra :,;lag av mo1::stånd ej äro 
tillräckligt konstanta. Att få tag på ett moj si ånd 
på exakt 18.000 ohm gär ej, varför man t. ex. ffll' 

aD\'~iJlda ett som il,' stämplat med 15.000 ohm udl 

sjiUv lillda ett motsi:.1nd för att fä upp drdet t ill 
18.000 ohm. 

Eventu(~llt l~an saken klaras genom att mHn kopp· 
inI' motsLndet för 200 V direlä till m i,lliampere
me tern, s.i. ledes ej genom de två första förkopplingfi
mot ::;Ulnden, I detta, f a ll :skall 200-,'oltsmotst ft ndet 
"ara på 20.000- :10 = ] 9,960 ohm, men mjlliampeJ'(~

IJ1(-·terns 40 ohm :o;pela ingen roll i detta fall , vaJ'för 
det gå r fiu t om fÖl'kopplingsmo1.8Htndet iiI' på 20.000 
ohm, En varia tion av ±2 % kan ntan viLl:ll'e t illå
tas, om kalibreringen av milliamp(~r (,Ul ete l'll utfliref; 
enJj g t den tidigare a ngivna metoden, ty lloggrannhe
t en hos in :;trumen tet är då ej större iin c :a ± 5 %. 

De vanliga tl'ådJindacle moh;tänclen, som äro till

giingliga i markna.den, ha en tol ' ran:; av :r: lO %, 

vilket är alltför stort. Den möjligheten finn8 ju nit 

ffi ett dylikt mots1.:'\nll uppm~itt och få "d a dess väI'
de med en tolel'<ll!. ' av ± 1 a 2 %. Man kan d~ir'eftel' 
be"Wmma, hur myeket motställd som ~kall WggllS 
till, för att förkopplingsmotståndet. 8kuJl f å rä tt viir
de, n1reftel' man an:;kaffal' erforclerlig motstånds
träd, får denna uppmätt och linda r det. cxtm tillii.ggs
IUotf;iåndet. Det motst å nd, man köpep till'lligi, måste 
ha ett nl'lgot lägre v~iI'de än det slutliga förkopplings
mot::;tändet, fÖl' att den ovan beskl'ivna metoden 
skall vara användbar. 

-, i skola i nästa nummer återkomma med yUel'
ligare anvisningar för det praktiska utföl'andet ll" 

förkoppli_ugsIllots tå nden, varjämte även bel'äknillgen 
av shuntarna och deras praktiska utföl'ilude skall 
omtalas. 

http:anv�lldni.ng
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Förberedande prov. Hur en ante nn med dubbeltrå

dig nedled ning installeras. God utlandsmottagning 
möjlig dä r tidigare på grund av störningar ej hörts 
en enda station. 

D en s\;:~hU1 . ., l' r ~itt~re sagt~l(l e an le~n el1 elle
an tclIllCll m 'u : kaI:m ad lledlellnUlg ha r 
l1 ilti ll ~ ej f ått 'å 'tu)' sl!l'idlllng, ka u"ke 
oe)'oenu e på n t res u ltatet med a \"seentl e 

p:, stöl'Jli l g 'climuP I'i.llgen \'al'i t nwI' ('Her min(:1J-e 
os~ik c l' t. .~dan den s k ~il'lllau e a ntennen med tlulJbcl
trådig ned ledlli ll g bör.iat komma i bruk, har IDan 

emellertid hört omtal a,' fa ll p , f a ll, d~it' denn a a u
ieJ'Ul medf'i rt gol t I'e,: n] t.aL B ul ig t u Ilde r: öknlngal', 
utför da :1' K un o'!. 'l.'elegl'afs tyre lsen, ~ir en skärmad 
ant eILll IDl u unbbeltn dig nedled ni ng DL' störnings
l'(:~du ce rillgs ''yllllllllkt a vseYiirt ij \'erläg"cn en skär
ma d antenJl med en kel l:r, Lli r nec11edning, Det g ii,Ll c l' 

ba r a att I :fi)r a au knn en , u, at, förlusterna. cj bli 
aIIU(i1' ~t (j [,(l, t y e lj es t. er fordra , erl myeket k~lll sli~r 

mot taga re. för at utl a.u d~mottaglling skall n u'a 
mlijLig, '\ i lläuvi 'a desRul om t ill avdelninge n 
»Dis kus.: i\lller odl.förerJJ'n g» i detta. DlImm ' l' 

([ill' lJud [' ruhrik 'Il »AUS ll'ÖI11~nlOttngal'e» f'in 

nas några viirdefulla vinkat ::1 llg-åcml e fl:cdpl' 

uH1Nlll.el'. 

Ett jörlJcl·eflande lJ/'o lJ . 

Feecler-ulltelille l) i.i. r ~OUl lJPka nt a n;edd att r ed u
cer a de ·t .rlling,rr, som inkumm a. på ]'adionppamten 
huvtHL a kl igcn via de elek Lri..k,l ledningarna i hu~et 
o('lt som I lstTas :1 \ r elektl'i f\ ka Ulotorcr eller andra. 
elektl' is ka nppal'ltter i gr'Hlll1skapet. Vi förll t::;ätta 
att I·,uliollloti.aga l' fl il t' i f uukiion viu cn tidpunkt, 
då st öl'ni ll ga m a göra sig s 1.:1l'kt gi.illa ude. F öl' a tt 
uJldersöka. på \'ad , iH t 't öru lllgal'l1a inkomma i mot
tagare n, koppla. vi stt ur au tennen. H~irvid försvin
ne r i r egel det mesta a v störnin",arna, och det i.ll' då 
tydligt at1 s1.öl'uilJ '-'[U'u:1 iukomma genom antennen. 
] (l eHa fa II knn en fe d "l'-alltcull medföra tärning,
fri mo tLag nin/!.', nämligen lLUder föruts~i.ttuillg at t 
sjt-i,lnt a nt .;nnen siUer' högt odl fritt ocl1 alt CUd Rst 
Il edletlniu!,.'e n uppfå llgar stöl"Jlingar. ~ andra s idan 

ka n ju flJ1tenncn höjas samtidigt som den nya ned
h~(l11jng n installeras, 

l fall st örningarna ej fö c>; \-inna, !l å autennel1 ur
koppla s, .:rler uetta p; a tt .-·lÖl'l1mgal'na inkomma 
vi a n ät et , tI. \' , : . g OllOID muttaga rens nätslatld. Här 
~il· (Iel in gen meniJlg' a tt installent en feetIer-antenn , 
fÖl'l'il11 Illall ~toppa t ue störningar, som inkomma 
llähägen. D etta giires medels t. ett ll.ögfl'ekvcn sfiltel', 
besh ende a v (hos 'lru' eller konden satorer eller bå
uRdcl'H. Vid v~ixehd..Töm~mottagal'e med ni.lttransfor 
mator r iicker det ranligen med eH s. k, skiinnlilHluing 
TlP]laTl primiir- och sekuudii.J'sill 0nta. Kommersiella 
mottagare ill'o numera mycket oHa försed(la med 
ltijg fr c];:yensLi.lt el· av et ' eller almat s.lag på Iliitsidan. 

RLöl'ninga rna knn na iiven lllko!Jlma direkt p}i. mot

tagarell, OUl denua ej ä r ~k Llrmad i s törre u ts tri.lck
ning, Del kan na t ur'!igtvi s iiven tilnkas att störning
al'lla lt i.iI' ri) ra fr fll.l ntlgot [ >1 .i ,'jälva mottagaren. 

DeL ka ll slutIigeu fÖl'ek omll.la a tt s1.örnillgal'na 
{ill , törsta delen fiirl:lv i nna, då au t e lllI e n urkoppla s, 
Idetla fa Il ko'n en J'eel1el' ·an t f' J11l rned[iirH. en het;)'
(la mle f öl'!.>ättriJJU', om ,_':llliIlJa för siktighets. tgärder 
,"id agas SOUl i det fÖJ'smii.mnda falle t , d , ", f;, OU1 

P ig , 1. ,KofjiJ !infls8Cli oIlHL för »JTi ,q J /a s /er's Vo iee» lecder
{lnlc" II , T ilt 't: ii1l8 I cI· (/1I /" i1J(/1·(llI g! orlna.torn. /.ill höger mot

taIJar/1'a /',81 01'111 a torn, 

http:f�l'ekomll.la
http:uH1Nlll.el
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Ji'i[J. B. SkiilS UI' ,. 
1tppsiUtningcn li V 

»JU Mas /er's 
+- ÅSkSkYdd Voice»-nntennclI. 

antennens \,(~l'ksamrna del an
Ul'illgUf> högt och hitt. 

R ellan t 'l/å oZ.ika, Jauriknti marknaden,. 
'j'di olika fahI'U{;Ii. av feeder-antenner 

finnas redan ti llgällgliga i marknaden. 
])et ena iir »His ~Iasters' Voice», det and
ra »Felten & Guilleaume» (»F & G»), den 
senare antennen ii"en henämnd »l'ejekto
statantenn». Pi". 1 vblar kopplingssche
mat föl' »RiH ~Iastel's' Voice»-autennell. 
Frftn den egentliga alltennen gå vi Il 'Is 
via en kondensator genom primiirlind

'llgen för H'tllg-V: g, dcJs ,-ja en annan kon
ensalor genom prim iirlinclningen för me!

_ l llvag. ekundäl'! inclningen ptl sa nllna 
~ trauRforlnaLol' har (~n lrtIlg'våtrs- och en 

Jord ellann gsdel, indnkti ,7t kopplade till 
l'(>!';p. pl'imär·lindning:H'. Sekn ndäreus iindar gil till 

1"<11' sin al' trådarna i den dnubeltrfldiga nedlednillgen 
(»feedcrm>), och nttaget m lIa n lång- och mellan
,-rlgsdelama g:"u' via en konden, 'utor till jord. Sekllll
lliir'en ä r gi 'etvi' låg()hmig (fä varv) nnder det att 
primäl'eu h r ungefär ::lamma antal varv som en 
vanlig ul'HWmningssp( l" oeh al1l8;l är llögolllUi~ . Till 
, todckcn pfiminncr denna tl'ansformator, antenn
tr'unsiol'matorn, om en nUJUg al'stämuinO' spole m 'd 
,;I<ilrmburk. 

Mottagal'tranHformatoI'll, som ses till höger i sdle
mat, har en lågohmig primiil'lindning med H'mg- och 
mellanvågsc1el. motsvarande an tenn transformatorns 
·ckllndärLindnillg. Sekulldäl'lindningen ho motta
g~ll'tI'ansfol'matol'n har lå ng- och mellanvåg:delnrna 
i:ieriekopplade men motsvarar för övrigt prim~i.rlind
ningen hos antenntl'allsf'ormatol'n oell är si'llllnda 
högohmig_ (Mol.tagar·en hör lm relativt hö o'ollll1io' in- ~ ~ 

gång. - Se betI'iiffande uen na s ak Populär Radio 
n r 12. 1!')33, si d. :383 öv(·r·st.) 

lf'll tri pr in ~ir- och seknruliil'l indningnrna pfl mot
tagartransformatOl'll ligger en elektrostatisk sk~il'm, 

best: ende av ett l'alT tnnn kopparplåt, isolerad på 
båela sidorna. :\.n(hrna av p]' ten få ej g~l ih op utan 
måste isoleras från \';;u'nUdl'H , så att skärmcylindel'n 
ej blir kort~lutell. Skiirmell är giveh-is jOl'llad. 

In8tulleri-ng (W feedm·-cl/rttenn. 

Fig. 2 visar uppsiittnj))"'cn ;l\- »llis ~Iaster's Yoice»
antenllen. utennh'ansformatol'n ~PPsätte ' så nära 

dcn ' -erk 'amma delen av Rntennen som möjligt, vilket 
bclyu r aU den hel·t höl' anbrinO'as högt uppe pil. 
antennmasten eller på skol'stenen, i vilken den när
mast heliigna änden av antennen iiI' fastgjord. Då 
man ej gii ma kan hänga tl:unl:i fo rma torn i antennen 
p: grund [liC att nedlplln iugen (l! Iyman Und telefon
kavel) ej är lämpad hiil'föl', blir Ilet ofta ett stycke 
ncL11edning mellan al1tcIlllen och tl'an-formatorn. 
Detta stycke bör skiirmas med speciell högfI"e];:,"cJls
skärmkahel, som har ringa knpacitet och sm:: för
luster. Övre änden av delllla kahel måste förses med 
en nlttentät avslubling och kabeln skall vara avsedd 
at t tåla väder och vind. Om Hntenntram'lformatorn 
iir RUbragt på större avsHIIHl u'ån hustaket, iiI' denna 
exlnl 'kärmnin o" doek ej nödviindig. 

Ett å.skskyc1c1 al' valmum- eller gnistgapstyp an
ln'ingas liimpligen i a niennen enl. figmen. Det skall 
»slft öyel'» vid c:a 1.000 I'olt Ile1' lägre spänning. 
För övrigt må te skyddet nu'a av god kvalitet och 
Il a ri liga kapacitet. 

Fl': Il antenuhansformatorll löper den dnbheltr ft 
diga IJlykabeln uteftel' huS\-iiggen ned till mottagar
tl'Rllsformatorn. Kabeln g:1r genom ett haL i föuster
po~t.en och fortsätter iillda f tam till mottao-artransb 

furrnatorfl. Den senare bör helst inbygga!'; i motta
garen, men detta l1\.tel' sig i allmänhet e.i göra, varför 
man Hll' nö.ia ~ig med att plaeera transformatorn 
n, niira mottagarens Hut.ellnkollLakt ~om möjligt oeh 
Hllviinda ett stycke högfrekl-enssk~il'IIlkabel 'om led
ning till denua. 

.Torclllingen a v hela antell m..--;rstemet sker liimplio'en 
enligt fig. 2, och jOl'dledningsrflden lödes ()l'(lcntligt 
iiU blykabeln. EnJigt fabr'ikRuten bör den ski.irmade 
enkelhfldiga kabeln mellan antennen och antenll
tr'ansfol'll1atorn nu'a högst 30 cm l. ng. Skall det ,';ua 
någon menillg med feell r -alltennen, tf)r ju antenn
transfonnatorn anbringas utom det sturande hiItet, 
och då behöv'1' jll den eukeJtn lIiga skiirmkaIJeln e.i 
bli s:'i lång, om den över h u Vild hl"et. alls erford ras. 

~'i[J. 8." jJJott(t!J(lrt ra'l1 .~fo/'lI/,(l. /(Jr till »F ,f; G»-a,~tenJ/cJ/. so-m. 
uven (I'/' av jceclel'-tllfl_ Antenntl'u·!1sjol·mato/'l/8 'utseende 

frwlnyår av viynettuild.en tUl del/na ur·like/. 

http:viynettuild.en
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Fall I 

Fiq. 4. ," 1.' 8 8 ij" u ' »1" d' G»-ulIt e llil Ci ls i ll s la7la lioi7. Pall J 
ä·,. d. ot .I!!/ n I IS([illlIl,,",I.;, då mun cill 7w slursta möjl,iga slör

"Il i Jlqs/"crZ/lcr: r illg. 

E nligt fa H'ikanten skall \'idate skärmkabelll mellan 
lllottagal'll"ansformatotn och mottagarell ej vara 
längre ~i u ;30 cm, och dl' t ta bör noga beaktas. 

Alla sk innkablnrlla skola lödas l'llJlt hålen i han s
formatol'l mas skärmbutkal' , detta för att god kon
takt sk ~l lI 0rhåll<ls. Sbi.l'mbm·karna må,.:te allt"å yara 
av kOPIJal dIet m~l:-;sillg"plåt. Det säger sig sjäht att 
antenntI'a n"fotma torn m8.Rte tätas ordentligt, "å att 
pj nlttPll kan intl'ii.nga i den samma. Glasmi"i.·tal'kitt 
är ett l; mplig t: ·tit l11ing'imedel. Blll'ken lJ e:,;tl'yke~ 

bmpligeu utanpå med hlrg eller tjära. 
Motb garens jordkontakt anslutes till nedledning

P11:'; blyk:tbel, nU'för llugon extra jordledni11g ej el" 
fOl'rlra f< 1 Il mottagaren. Om flera antennutt ag fin
nas på l1Iottagal'en, böra de,;su pronls i tur och ord
uing, till :- bä ::;ta resultat el'h å lles. Som O\'an nämnts 
böl' mot ltga ren ha relativt högohmig ingång vid 
»His Ma;.; lel·' s Voice»-antennen, varför t. ex. en pri
märlindning med få varv ej är lämplig. 

Blykalwlu kan till sin inre konsb-uldiclll vara dub
belt bomll11somspunneJl och impregnerad. Vid myc
ket långa nedledningar är dock pappersisolerad kabel 
aU förellJ aga. SkarlJa bockar på kabeln måste und
yikas, ty höljet brytes ganska lätt. Eventuella skar
var mi'u:;l .. helt hickas med meta.ll (t. ex. blyplft t) 
oc:11 löda ", så att god ledning::;förmåga erhålles i 
blyhölje t. 

Antcnntr fl 1lsful,mntor m,ed vnbyqqt åslcskydd. 

AntenlJ tansformatorn till »F & G»-antpnnen visas 
i vigneU llilden till denna art ikel. I transformatorn 
är inbyg-~ i ett åskskydd, varför något extra dylikt 
ej erfordta s. Mottaga rtl'<:lni:lformatOl'IlS u t i:leende 
fr a mgår; v fig. 3. Den fä" t.es på väggen omedelbart 
intill mottagaren. Nedledningcn utgöres aven 9 mm 

gl'O\', pappersisolerad ldyknlJel med ri nga ka p;\(·i le t. 
D pn före" underi [r;ln in i moll ~l g ;\rtran'il'ol'lll:l t orn, 
som ~\r fÖl'sedd med h rt anslu t uing i:l hyl!:lol', llliiJ'lda 
A och E , som betyul'r <lnll'Jll1 l·PSp. jord. De:';i:la fiil'c~ 

nas medelst en kort, ninnall dublJelledare med mot

sval'nnde kontakter på mottagaren. Finna ::; flera 
olika a nt ennkontaktel', bör lllall utprova den som ger 
minsta "törninga.l' i förhållandp till s ignalstytkan. 

»1<' & U»·anten11ens uppsiittning framgår av fig. 4, 
dill' l \' ;l olika i praktiken tiiukbarCl fall illn strer8i:l . 
I fall T, som är det gYJlll i:l<1 111 m,l';I.C', monteras an
tenntrausformatol'n i toppe11 m' en mast ellpr hög 
skOl'sten, och tra11 ::; fol'matol"n ijänstgör då samtidigt 
som all t ennisola tor. De11 clnbbelttihliga blykabeln fö

r es kortaste yägen ned till mott;lgaren. J orc1ledninge ll 
börjar ,'id antennlT<:lnsfol"luatorn och drages ntanpft 
ltui:l\'iLggell ned till l'll kopparstav eller kopparplå t, 
som nedgrä\'es i fuktig jOl'd på ett djup av 1 a 1,3 
meter. Att an\"ällda ~'attenledningen som jordledning 
g: Il' ej alltid föl' sig, emedan s törningar kunna jn
kOlluua deuna väg, men den saken g[ll' ju Hiit att 
prova. ])fan kan ju ä\'en tillika sig möjlighett'n att 
jorrla blykabeln i nedre ~i11l1en i i:l LiiJlet föl' upptill 
\'id a ntennha11Sfol'matorn. 

F a l l ] [ i fig. 4 är betydligt mindr( ~ gynnsamt, t y 

den käm;liga (högohmiga) delen av antl'nneu kolU
mer h iil' helt nära ledningal'lla i llll~e t. I lh: t b f a ll 
skulle det nog \'ara lämpligt att skärma trädbiten 
mellan antennen och antenntrall sformatorn, srisom 
ovan om ta lais. Skärmhöljet am;lntes i så fall till 
lledledningens blyhölje. 

Det är som sagt av allra största vikt aH den hög
ohmiga delen av antennen, till vilken även själva 
antenntransformatol'n räknas, kommer så långt ifl'flll 
de störan de elek t6ska ledningarna som möjlig t. För
utom de elekhiska ledningarna i huset (belysnings
och' telefonledningar etc.) m;'u,ite man tänka på eveu
tuella luftledningar utomhus. Särskilt farli ga nr 
störningssynpunkt äro elektriska kraftledningar. 
För att giva någon uppfattning om de avstånd, som 
mai:lte hå llas, kan nämna s att den högohmiga del en 
av antennen bör ligga på minst 3 meters avst~lI1d 

från vanliga elektriska ledningar och på minst ;::0 
meter i:l a,'stånd fr ån elektriska kraftledningar. Ofta 
göra sig störningarna gällande pil. betydligt större 
avstånd. 

Pil senaste tiden ha vi hört omtalas f all, där mau 
på gTlllld av störningar ej kunnat få in en enda ut
ländsk station. Efter inmontering aven feeder-antenll 
ha emellertid flpra utländska stationer kunn a t mot
tagas störning.·fritt. 



POPULÄR RADIO 

IV. Utgångstransformatorns om

sättningstal vid kilass B-koppling'. 

K l llSS.B-s1u("te~d skiljer sig [rå u p,~sh-pun: 
'lutsteget dangenom att unodstI'ommen l 
viloHig'L Hr mycket obetyulig. Yid pnl-ih
plIll-koppliugeu ligger man i viloläget un

gdill' mitt p[t rörkaraktel' istiken eller I'ÖrkllrVan, 
OUl vi tänka 0':8 varje rör för sig, men ,'id klass B
kopplingen ligger man i stället på den nedre kröken 
av karak teri ·tik(~ll, rlär allolh;trömmen helt nallldigt 
ii l' gallska liten. Al'betsplIllkte ns 1i.lge fJ'amgiir av 
II iagnlllUlld till vä.nster i fig. l, Häl' ~i.r() kurvorlla 
föl' de lJägge rÖl'ell eller l'ön;ystemell kombinerade 
på det mcs1 naturliga sättet, niimIigen så att dc ligga 
ivarallllra!; förHingnillg och tillRammaus utgöra en 
euda rak kal'akteristik, om vi för tiLlfiillet oortse 
fl';~ n de nedre k!'ökama pa knl'VOl'na, 

Herii knillgen n,' utgåugstrani'i formatorlls omsätt· 
nillg~tal försvåra s därigenom att enda"t en pl'imiir
haha lH'be tm' åt gången. Är t. ex, allodströmmen i 
I'ör'et VI i tt vifist ögonbli ck 2n mA, 1.ir nnoel ström
meu i röreL V 2 lika med noll. Ingen stl'öm går dän-id 
genom hah"an P2 av primärlilllluiugeu, endast hahan 
1'1 indneera l' på sekllndärlindningcn. 1'iiuka "i oss 
emellertid att slutsteget \'id ett annat tillfälle arbe
tar med mycket svaga iukolllmandc sio'naler, kom
mer anodst l'ömmen i båda rören t. ex, ait "ariel'a 
mellan gränserna ~ och 4 mA (i vila c:a ~ mA) , och 
vi se då att båda rörsysLernen arbeta samtidigt lik
som Yill vanlig jlllsh-pull-koppling, Då. anOlbtrömmen 
i ett visst (igollhlirk i det ena röret är 1 mA,· ~ir den 
i det andra 2 mA. Båda primiirhalvorna Rl'Oeta till
'ammans, d, v. s. hela lJrimiiren inducerar på se
knnaären. 

Om uet skall r-ara någon glädje med klass B-slut
st~det, måKte högtalarens anpassning till k lass B
röret vara riktig h~ de via starka och svaga signaler. 
Starka signaler motK,-al'anämligen fortissimo och 
s,-aga signaler pianissimo i mnsiken. Vi skola i det 
följanlle Se att detta villkor ii r uppfyllt. (Den intt'es
'erade hänvisas till en a,-ha ndling i oktohcrnumret 
19:~~ a v ,} our'nal of the lnst itute of Bledrical Engi
neel's, på vt,lkcll följande ol'r~ikningar iiro grundade,) 
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Föl' ;ltt göra det hela mcl'H hittföI's1Heligt taga Yi det 
i fOl'm av ett exempel. 

Ex, 1) I ett klass B-sllltrÖI' iil' inre lI1otl'tåndet hos 
vartdera systemet lika med 1.000 ohm, Beräkna om
Bättuingsta let hos t!pn tr'ansfol'mator, som skall an
pa ssa kla,;s B-röret till ell högtalal'e, VHr:;; talstl'öm
spo] e hal' 12 olt 111" i III pellall ~ ! 

Vi veta , n tt endast ett r'öl'sy~t('m och en pl'imiil'
hnh-a arbeta Ht gångl'l1 ("ir! RtHl'ka ;,;i o'llule l' ). Vi 
blltlta el å beriikna ollH;iittninrl'stalet -för haha pd

mih'en till sdmudären enligt dell tillig-al'e anförda 
formeln. Detta omsättningstuI blir, om \'i anLaga 11el1 

op1 iJnala a nod belastningeu lika nwd 2 gaJJgel' inl'e 
rörlllotsL;\udet (detta iir ett lö"t <lutagande, SOIll 

emellertid ej inverkar pfl hevisIöringen): 

11 = VZopl. = 0°00 = )flCJ7 = 13:l. 
Zh 12 

Haha pl'imären skall :LUt"å fÖl'hålla s ig till se

kundiiren som 13 till 1, vann: följel' att fiirhäl1anc1d 
mellan hda primären och Sekulldi.il'en skall va.l'a lika 
m(~d 2 X 13: 1=26: 1. 11gå ngstrallsfol'matorns 0111

sättnillgstal blir alltså 26: 1. 
).'u skola vi Be hill' det blir med anpassJlingen 

,-id Rvaga signaler, då klass B-slllt.slegd l'nligt ovan 
fungerar som ett vanligt puslt-pnll-sln!:steg. Enligt 
den ovan anföl'da avhandlingen kan llJan här'vid , då 
bäda rören arbeta på den lledre kröke n av kUrV;lJ1, 

räkna med ett ungefärligt illl'(~ motstånd hos vart
dera rÖl'l-iyslcmet lika med 2 g{lllger det uOl'luala iure 
motställdet, De två rörsystem!'n äro ,'idar'e sel'ie
kopplade,. ,-aTför iure moiRtånden arlelerHs. (.Tmfl' 
del Ur.) U tgåugshan"tol'matOJ'IlS omsätt nillgstal 
(förhållandet mellan hela primii.rell och ~ekulldi1r'en) 
blir då 

2 X 4000 = .. /8000 = 667 = 26:1. 
12 V 12 

Ports, " Hi,!. 336 

Fi[J, l, lJif/[Jrom till fÖl'h:/f(j·.ill{J (tV cerlnli,11{J8siitlc'l li08 kl(/I<,~ 


B-lIll/.t8tO[), 
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V. Tillämpningar på mottagarkon
sh uktion: skärmgallerspänningsde
la e och katodmotstånd vid högfre
k ensrör utan variabel branthet. 

Ett. r a diorör måste ha l ämPlig.'a SPiinn.iD gar 
p : elektroderna för ati: kunna [uno'era till
fl' !(l s ·Uillande. Det lii ttast c röret att f ä bukt 
ID ,d ;ir den o'al lerlikl'ikta nde uetektorn, om 

dellna ut,...lil'cS tW ett Tcclektrourör (h'iod), ty hi:lr 
crfo1'dJ'as ingen förspänni ng p: gallret, och a nod
s pälll1i ngell är det enda ma ll behö" el' b,in ka lift. D en
na kan n og- ibland s tiUla till besvä tli<'het l', och vi 
skol a län" r e frarn äterkomma tiLl p ru1Jlemet cle
eldOl'n. 

Vid ett: l110dernt högfrek \'ellsrör, d. v . ... ett skiil'm
ga n ITör C11l' I' en hiigi'rekv -'nspentod, har man både 
anod-, skii lln ga lle r- och ganer 'piinning att t aga hilu
syn tilL. E~; n Hi o'cll är ett högl'rek\' em;J'ör uta n varia
brl brallt lt t ej Hingre mod m t , men vi börja dock 
1I1c(1 (le1t a. eft cr'som det iiJ' de l eJlk la. t e. ' igtll'ell vi 
:ar till lJ öl ~ er kopplingen föl' dt ski.i.J 'mgallerI'ör och 
ti ll \'iIn. I' kopplingen för en högfr ckY e ns pentol1. i 
1änka os.!'; il t. t högsta tillgängliga anodsp~illn ingen iiI' 

10{) volt, vi l ket ä l' fa llet dd eIl U1ol1erll all ' tröm.smot
agare. 

V i börja mc(l skärrnga llenÖl'et . D t 'O'ä Ucr att hc
räkna mot :;länden RI, R2 och rh. Liks tl'ömsmotstån
det hos h(j;;[l'(~k\'ensdrosscl n har beteckna ts med R4 ; 

i r egel behli\'cr man dock j taga det ta motsh nd med 
i räkningC"l, beroende på a tt det är- rela.ti,"t obetyd
lin" , kansk 1.000 ohm. 

DMa ur n rt(tbellen. 

För a tt "unna beräkna de 'ök ta mot. t :1nden måste 
vi kUnna Ilen s. k. normala anod lrömmcn vid 100 
volts a.no l i':piin nillg samt tillhörande v~irden på 
skäl'mg-allc l'spiinning, skäl'l11gallcrström samt galler
spänning. Viirdell p1i. auod::; tröm, skärmgallerspän
ning 8tLlllt gallcrspänning filmcr Ula11 ,'an l:igcn i rör
tabellen. ",'kiirill (rallers römmen däremot kan vara 
s\'U'are a t t Hl. l'crla på, men i nödfall kunna vi. räkua 
med nägra tiondels millia mpere. Vi antaga i vårt 
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fa il de i fi guren allgivua värdena: auodström 1,5 
JU ~, skiil'mgallel's tl'öm O,~ m~ , skiirmgallerspiiulIing 
GO ,'olt, Vid:u an taga vi, att röl'et enligt rörtabellen 
skall ha en negativ gallcl'förspännin g av 2 volt.. 

Nu ku nna. ,-i g'cna -·t b el'~ikn a \'iIrdet på Rl, vilket 
s ker enligt formel (:1) 1 U ugnstiuulI1!'ct . Spiinnillgen 
ö,'c1' mots tånd et är 2 volt, efterkOlli den negativa 
ga Il erspii,llllingen ,;kall vara 2 volt. Strömstyrkan 
gcnom mo1'st:lnd t il r 1,8 mA, el. v. s. sammanlagda 
ano(l- och skiLl'lDgallers trömmarna, eHersom btlda gå 
ut genom katoden P< vägen till anodspälll1ingskHl
lam; nllnuspol. Allts:! blir motståndet 

VI 2 2000
Bl = = -- = -- = lllO ohm. 

/1 l , / 1000 ] ,8 

Vi \'iilja dä lämpligen ctt viirde på 1.000 ohm, 
som är s ta ndard. Den obetydliga a vvikelsen spelar 
hill' ingen r oll. 

Anlel1ninv en till aU vi i form eln kallat spänningen 
föl' VI och s t.l'ömstYl'kan för h i stället för V r sp. 
[ iiI' att vi vilja framMLlla, att det giUler spänningen 
över resp. s tröms tyrkan genom just motstå ndet Bl . 

Spänn'in[}sclelm·en. 

V id bet'iikning ay spiillningsdelaren Rz-R3 lJöl'ja 
Yi all tid mel1 lI10tsUllldet R2. Föl' att kunna beräkna 
detta måste vi. veta, hur s tor ström som skall gå 

.ig-enom sp ii uuingsdelare.n till jord eller rättare sagt 
till minus. Yi ha då en regcl som siiger, att denna 
ström skall "ara flera gl. nger större Hn den ström, 
som skäl'lllgallret tager, detta föl' att skärmgaller
SpilllIlilJOell ej i så hög grad skall på ,"erkas a va.rja
t.iouer i skilrmgallcl'strömmell. Ju stöt re ström som 
g' r genom "piclnningsdehu'cll , des to minelre räl'den 
HI. nilmligen motst :"t ndel1 R2 och R3, och desto s ta
bilarc blir spä.nningen i punktcn + 50 V. Detta giiller 
uncler fÖl'lItsättllin~, att skärrngallcl'stl'ömmen har 
ett hestiimt värde, t. ex. 0,8 mA . 

Vi. antaga nu, att \'i i-iro litet osäkra på skäl'm
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gaJlerströmmells verkliga storlek, nlI'för vi göra 
strömmen ; enom spällningsdela ren rätt st.o r, säg 2 
mA. Då blir 1l1otstulldet R2, cf1'ersom spiinningen 
ö,-el' det samma iiI' 50 volt och strömstyrkan 2 mA: 

R., = V2 = SO = SOOOO = 25000 ohm. 
- 212 2/ 1000 

Över motståndet H3 iiI' spänningen 100-50 = :JO 
volt. Strömstyrkan genom Kl iiI' 2 + 0,:3 = 2,:3 mA, 
eftersom Li,-en skärmgallerströmmen genomflyter det· 
ta motstånd, förulom de 2 m.\, som gå genom R2. 
Alltså få vi 

V3 I 
50 SOOOO 

R3 = - = ~ = - - = c:a 22000 ohm. 
Is ' 1000 2,3 

Praktiska synpunkter. 

I praktiken får man ej hålla alltför mycket på 
detta viirde ty det kan hända att högfreb-enssteget 
blir instabil t och sjäh'svänger med full spänning på 
skiirmgallrct. Härvid fal' man prova med ett större 
värde, t. ex. 25.000 a :30.000 ohm, varvid skiirmgal· 
lerspiiIlIlingen blir lägre än 50 volt. Förstärknings· 
graden i hligfrekvenssteget blir härigenom lägre och 
,;tabilitct u ppnås. Atthögfrekvenssteget svänger kan 
t. ex. bero på otillräcklig skärmni ng av spolarna eller 
olämplig ledningsdragning. 

Vill man vara sträng', är nträkningen enligt ovan 
ej fullt korrekt. Både anod· och skärmgallerspän
ningama skola nämligen räknas i förhållande till 
ka,toden, ej i förhållande Ull mi.nns anodspänning. 
Enligt sch ma t är därför den verkliga skiirmgaller· 
spiinnin,geIl 50- 2=48 volt, ty katoden är 2 volt posi· 
tiv i förhållande till minus anodspiinning. Den verk
liga anodspänningen är 100- 2 = fl8 volt minus spän
ningsfallet i högfrekvensclrosseln. Är dennas mot· 
stand H4 t. ex. l.OOO ohm, blir sp~illIringsfalJet över 
drosseln 

V~ = h X R4 = l.5/1000 X 1000 = l,s volt. 

Alltså är den verkliga spänningen på rörets anod 
98-1 5=9 ,.5 volt. Som vi ::;e, blir skillnaden i spän
ning så obetydlig i detta fall, att vi helt kunna bortse 
från den, men gäller det i tället ett sIntrör, där 
den negativa gallerför sp~innil1gen ii,r relati.vt stor, 
bör'a vi taga hilnsyn t ill den sa mma ävensom t ill 
sp~innjllgsfallet i utgån ,o'sdrossel eller l1tgångstrans
fOl'mator. 

Flögjrekvenlillcntoden lättare att beräkna,. 

'fill viinster i figuren visas kopplingen aven hög
frekvenspe ntod vid 100 volts m ax imal anodspänn ing. 

Skiil"Il1 p 'alll'et skall ha samma spänning som anoden, 
varfö r spiinningsdeJaren bortfaller. Det enda vi be
höva beriikna är storleken hos katodmotstandet Ro. 
Vi antaga som i figuren en ]1O~'mal anodstl'öm a v 
:3 mA, en skärmgallerströlll a v 0,7 mA SllJnt en nega· 
tiv gallerförspänning <1\' 2,3 volt. S tl'Ölllmell genom 
katodmotstå ndet hlir 3 + 0,7 = :3,7 mA. AJltsä blir 
motståndet 

Vo 2,5 2500 
R5 = -] = Ö, i / - = --= c:a 680 ohm. 

5 1000 3.7 

Vi viHja d~l ett motstånd på 700 a 750 ohm. 
D et är ganska viktigt, att katodmotstålldet hal' 

ett n:\gorluncla rik tigt värde. Xl' motBtåndet för litet, 
bl il' den uega ti va gallerförspänningen på röret föl' 
liten, vilket har till följd el lig förstärkning och 
dålig selektivitet på grund av uppkomsten av galler
ström. Xl' katoclmotståndet för stort, blir även då 
fi.irBUirknillgen dålig. 

De i exemplen ovan använda värdena på anod- och 
skärmgaHerströmmar giilla natUI'ligtvis ej generellt, 
utan man får taga de värden, som gälla för den 
an"iinda. l'örtY}Jen. 

Höyjrckrcns!örstärkarens st(tbilitet. 

Liksom vid skiirmgallerröl'et kan ii ,' en vid hög
frekn>nspentoden instabilitet uppkomma, då full 
späu.niug liigges på skiirlll'yallret. Detta tyder på att 
lJ.ögfrekvenssteget iiI' otillräckligt skärmat. Vill man 
ej ha be.sväl' med att förbättra skärmningen, kan 
man inliigga ett motstånd i skärmgallertilleduingen, 
vilket reducerar skäl'mgallel'spjinnillgen och min
skar fö es tärkningsgraden. Liigga vi t. ex. in ett mot
sWud på 20.000 ohm i dell .ledning, SOlll genomflyt s 
av 0,7 mA (se figul'en), re(lnccl'a s skiil'mgallerspän· 
ningen med O,7/1.000X20.000=0,7 X 20 = 14 volt. I 
,>erkl igheten lJlir spiilluingsl'allet över motståndet nå
got. mindre, ty samtidigt som skärUlgallel'spi.illningen 
reducera., s junker liven skäl'mgaUel's tl'ömmell. 

BiLst iiI' emellertid att förhättra Rkärmningen, tills 
hiig fI'ekvensstegei blir stabilt llled 1'n11 sknl'mgallel'
spilnniug. Ofta kan ins tabilitet uppkomma genom 
aterverkan fl'ån ledningarna i detektorns anodkl'ets, 
diil' :l lltid en llelhögfr ekv(,lls finns kvar efter lik
rik !.ningen. ] Rynnel'l!et om återkoppl ing användes 
och ledningarna t ill åtel'kop plingskonclen;;atOI'Il äro 
lå nga är det i.illrildligt aLt skärma dessa ledningar. 

N~ista giing skola \' i genomg~l bel'iikningen av sp~in
ningsdelare och Illotstånd vid högfrekvensl'ör Illed 
va riabel bl'aJlthet. 

http:relati.vt
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Av ingenjör Erik Hullegård 

I 
de fl esta radiomottag-are, som ö,'erhuvud taget 
ha gon anordning för tonreglering, utgöres 
denna ~ndast a,' ~n omkastare eller.. reglerings
anOl'dnlllg, med nlken man kan skara bort de 

högre del:trna ay tonområder, eycntnellt ko-mplette
l'n,d med ~ tterligare en omkastare, med vilken basen 
borttages. Vid utlalldsmottagning kan det vara syn
ll€rligen r" rdelaktigt att llntlel'Lrycka de högsta to
nerna, då härigenom interferensstörllingm' fr ån på 
irekvcnsskalan närbelägna sändare kunna elimine
ra s, En ,mIlan fördel är att atmosfäriska och andra 
störnillga l' reducera~. Emellert id är det .i u klart att 
ljudkvali t '!ten blir lidande vid ett dylikt förfarande, 
ehuru det t,F~ilT ~ir nödvändigt att tillgripa "id ut
la n<lsmo [I agning. Det tl';lkiga i saken ligger emeller
tid däri, a tt genomsllittslys~maTell med ganska stor 
s<lnlloliklwt låter tOlll'egulatorn stå kYar i det mörka 
lilget äveL vid lokalmottaglling, tl å det inte alls be
hövs utan tvärtom är till avsevärd skada. Erfaren
heten vi~ <I L' nämligen, att man mycket ~nart vänjer 
::;ig vid lj lldet från en apparat, man ofta hör. Ge
llomsnitt:> l,ys::;nul'en saknar diirför ej de höga toner, 
hans apparat med denna inställning e.i kan återge. 
H~lrigenolll inhäder en med tiden tilltagande oför
mil ga att skil.ia mellan god och dtl.lig återgivning, 
framföraI t av musik, Följden ,lX o,'an relaterade 
förhållan den blir aH mottagningen a" lokalstatio
Ilen allde]el:> i onödan fÖl'sämras. 

E 
ca L 

+ 

A.Ll.K. 

d 

Fir/ . l , R r{,' ulatorrÖ'l' tör automatisk tonkontroll, arselt att 
inkopplas llLeUa n lå.qtreJ.;1Jen~tijr~tiirkuren (a-b) och slut
"öret (c- Ii). Reglcrilig8~[läl/llill[/ c /l på {/u/.l-ret erhällps trån 
O-utomatisk'l. vol1J~nkuntrollel l. JI.(Jndcn ..~atu'l'n (J Z·igper i 8p.rie 
111ed röret" inre 'mot8läud, 8UH. v urierar med si.g·nulstyrkan. 
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För ,1 tt råda bot häl'på hal' mall inföl't c/lutomatisk 

tonl'e91erinr;. Amel'ikallHrna säga »automatic tcme 
control» (ÅTe). ·En llIU1an mwändbar benämning 
vore automatisk selektivitetsregleri ng. 

I kol'i.het verkar anordningen så, att apparaten 
återg L' en siark station (loktil·tationen) på bii"ta 
möjliga Iiätt, medan däremot de övre delarna av ton
omn det undertryckas ptl. en inkommande svag sta
tion. Ilill'igenom uppnår man alltså vid utlandsmot
tagning automatiskt den erforderliga ökade ::;elekti
viteten, under det att appal'atell vid lokalrnottagning 
får prestera sitt bästa, utan någon beskärning av 
tonoll1rådet. 

Fig. 1 visar en anordning föl' automatisk ton
l'cglering. Hill· verkal' l'eglllatorl'öret V (ett variabel, 
myrör) som ett variabelt motstånd, vilket i serie 
med kondensatorn C shuntar någon passage i lfigfre
kvensföf'sLäl'karen, Vid svaga ::;ignaler får rÖl'et ringa 
gallerförspänning, varvid inre motståndet mellan 
anod och katod blir relativt litet. Härvid komma de 
högre frekvenserna att avledas genom kondensatol'n 
O och reglllatol'I'Öret. Gl'än~frekvensen bestämmes av 
C; 0,01 fÅ' F är en lämplig storleksordning. När star
kare signaler inkomma, blir regulatorröret mer eller 
mindre blockerat genom g;lHel'potentialens förskjut
ning tJ.t negativa sidan, :När härigenom anod-katod
mo t ·Ll udet ökar, blir kondensatorns inverkan allt 
mindre. Vid mottagning av lokalstationen blir där
för frekvenskarakteristiken knappast alls påverkad. 
En förutsiiUning är givetvis att anoddrosselll L iiI'" 
så stor, att den ej inverkar på förloppet. 

I stället föl' att som vid den ovan beskrivna an-o 
or(lningen förändra lågfrekvensförstärkal'ens ka
rakteristik kan man genom direkta ingrepp på hög

Forts, ä sid. 33& 

Pip. 2. A.1wrrlllill{/ tör crhållande av automatisk selckt·ivi
- t eiNkontroll, Il1.re mots/d:nr/et ho.~ r e,IJHlatorrö-ret y /if/{/ Ol" 
prallellt över cn a·1l stiilllkrctsanw, 801l/· kraftigt diiml1a~ då 
inrr: mul~tålltlet hos r C{/1l1alonöret är litet, d. v. ~. v id 

~ttll'ka Si(J"/l u lI-r. 
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Av Fritz Schröter, ur »Die Telefunkenröhre» 

:liillg'p Ulan amdlg, aH televisionsbilder kun
de vara rc1ativt oskarpa och ha grovt rastpr, 
utan at! detta mal'l;:tes::;; mycket, hoppadesSmall att kilona klara sig med mekanisk-op

tiska hjiilprnedel, säsom Ju l ~ kiya , spegelhjul o. s. v., 
i komliination med ljusreliier. Endast m'lgra få opti
mistel· tI-otide ]Ja katoLlstrålröl'et . Hos Telefunken var 
man redall 192t; p<1 dpL klara ml'd, att Lelevisiollsmot· 
jagare 1l1PU hålskivor och spegelhj ul skulle komma 
till koria, sil snart mall ginge in för televisionsbilder 
Illed n<'tgodllnua :amma skiirpa som biografbiJder. 

I oelL med dessa ökade fordringar u]JpsLil1la sig 
i sa Dl hand meJ överföringen il v bilderna en rad pro
IJI e!il , som hl~l1a sammanfattas i tV~l huvudfrågor: 
fr·ekvensband oeh ljusstyrka. Fl'ekvenshandet \·äxer 
lilljiirt Illed bildpunkbmntalet, under det ljusstyrkan 
hos televiJ,;ionsbilden på grund aY förminskningen av 
bildelementd avtagel· vid ökat bildpunktsantal. Vid 
katoLlstdllriir är dock detta avtagande i ljusstyrkan 
LetydUgt. mindl'e än vid hålskivor och spegelhjul, 
varför det i detta avseende ställer sig fördelaktigare. 

Ju bredare frekYl~ nsbandet iir, d. v. s. ju högre 

F i{l. 1. OlJci llu!lruan ihm· 81:iil/(f-nil/glll 'uu hos en kippgell cra
101·. UIJpi(lgnu m ed elt ' ,al odstrålrör. För telev ision hiijes 
kilJp!re!;;-,; cIlH il, "ii fltt dr: IjlU;U linjerna (bildlinjc l'na) kom

ma l, ant i kmli. och il elu ylan /llir 1/J8a1!(Ze. 

frekven ser som skola övel'föra~, de~to svftra.rc är det 
att åstadkomma en tillfredsi'ltällancle förstiil'lmillg av 
sigrmlel·na. Brantheten hos I'örpn m:'L-;tp ökas och de 
skadliga kapaciietel'l1H nedbringas till ett minimllm. 
Vidare göra sig allehanda stömjngar vid överföring
en av signalerna mel'a gällande, och därför- måste 

.man höja signalstyrkan vill mottagaren genom att 
öka sii.udareffekten och genom att und erlätta vågor· 
nas uthre(lning. Slutligen må!lte mottagaren t l·ots 
(h~n stora bandbredden vara se lektiv, och de över· 
förda signalerna rn;'lsie vara fria fr il ll sådau förVl" il ng· 
ning, som kan uppkomma. genom egenheter i vågOI'llHS 
fortplalltning. Allt detta kan endast lLppn :ls genoill 
anVi-lllclnillg" av ultrakorta vågor och höga antenner, 
och med dessa hjäl ]Jmeclel har TelpJuIlkell lyekats 
ernå fading- och ekofri mottagning inom ptt mycket 
vidHLräckt område kring siinOar(,ll. L tan Illti'a korta 
vå gor skulle ingen televbionsutsändnillg llIe(1 bilder 
av sudan kvaJitet, som det hiir iir fl'åga. om, vara 
möjlig. För närvarande sker ö,·el"föl'ingen med 180 
bilLlliujeL· och 25 bilder per sekund. FrekvellHha ndet 
uppgå r härvid till 500.000 p/s på ömse s idor om 
bärfrekvensen (bärvågen), d. v. s. televisiouSRiinda
ren upptager ett frek\'(~m,band a.v ] .000 ke / ,;. 

För mot tagningen erfordras en a.pparut Uled flera 
högtrekvenssteg, lämpligen en superhetel·odynmotta
gal'e. För alHtring a v bildpn kommpr endast kato(l
:>tr ålröret ifråga. Xven vid ett dylikt rör kan IDaD 
ej g, upp alltför högt med hiJdplLllkti"antalet, eme, 
dan som ovan nämnts Ijl1 ss t~Tlmll avtager. Bilden 
kall ia kttagas ihen fl ·1\ n ;' idorna, d. v. :>. (hm ka l[ 
görns l'iyrdig för ett flertal pel"~()ner samtidig t. Detta. 
iiI' fötdelar, som gjort att flirf. iinua seda n 1928 hos 
Telefl.lDkcn syssla t med att u t. veckla ka iodstl'iilr·örs
mottagaren. 

Godhetpll hos television shilden ä r starkt lwrnencle 
av hihlpllukt·sl·as1r-ets geomeh·iska egenskappr, d. v. 
s. av hur Hoga rastret »llvplinjerus» ]Jfr sändar- och 
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S
amma firma som gjort den 
första fram gångsrika kri
stall-pic'k-llp'en (Brllsll De
\-elopmen t ~orporatiol1 of 

Ameril'a) hal' nu kOllst l'Ucrat den 
fÖl'sta piezoelcktriska milu·ofouen. 
l och med framkomsten av den s. 
k. lj n dceUen blev det möjligt att 
konstruera en piezoelektri sk mik
rofon, som gav resultat jämförba
ra med dem som edu Hes med and
ra slag av mikrofoner. 

Ljudccllen vi sas i gcnomskär
liing i fig. 1. Den utgöres av två 
bimorfa kristallelement, insatta i 
en ram ilv bakelit på s:1dallt sätt, 
att en Ii ten, hermetisk t s I uten l uft
kammare bildas mellan kristaIl
elcmcnten. ElektrodcJ'lla till des
sa ~iro inbördes parallcllJwpplade. 
Mikrofonen, som i vinjcttbilden 

I laboraiOJ'iemcHleller har man lyckats höja reso
nanRen t ill 20.000 p/s. 

LjllChågorua bestå som bekant av förtiitningar och 
fö rlllnningar i luften, följande successivt p li va1'
anul'a. Dli en »förtätning» ligger mellan cellerna i 
mikrofollcll, pressas kri s tallelementcn i varje ccll 
mot var'andra (sc fig. 1), varvid en elektromotorisk 
kraft. uppkOlumer. I l1~ist.a ögonblick ligger en »för
tUl1Iling» mellan cellerna i mikrofonen, varvid en 
elekt romotorisk kraft i motsatt riktning uppkommer. 
Vi få ulltSt cn "äxelspänni ng, som motsvarar talet 
eller lllus iken. Denna spänning kan påläggas galll-et 
i ett försWrkarrör. Eventuellt användes en anpass
ning.·transformator. Genom kombinerad pal'allell
och seriekoppling kan man få ett lämpligt inre mot
stånd hos mikrofonen. 

. . - - - - - - - - - - 

D en lliezo I ',;lri8ka »ljnrlcBIIBI1» i g Bno>Jns/,;iil'ning. 
IJ· baTccl-it r am, /J 1,;1'i8talle l~mcnt. -

visas m -el avHigsnat hölje, uto-ör'es av tio stycken 
fl

d.ylika f·Ucr, monterade övcr vara ndl'U. Ljndvågor
na inkolll ma i pilarnas riktnillg. Vid denna mikrofon 

Nig. 1.
inh'iider ej n ågon resonans förriin vid 10.000 pI :,; . 

mottagal'sidol'Oa. Katod::;i:l'å len . avlänkning i sidled 
ftstadkoD lmes medelst ki ppgencratorer , som alstra 
noggrant- sägtandformiga avlänknings"päuningar el
ler a vhiu kningsströmmar (se fig. 1), a llteftersom det 
är fråga 'lm elektrisk eller magnetisk a vHi nkllin.O' (ay
läIlJwill g':,plattor resp. adiinkl.LLngsspolar). B~ da -'la
gen av aylänkning ha omsorgsfullt studerats och den 
magn et-i. ·ka avlänkningen nt\' ecld ats till full använd
barhet. ltenna avlänkningsmetoll medför en avscvärd 
J'örenldi ng av katodstrålröl'ct, efter som inga a vlänk
ningspl.attor erfordras. 

S.)'nkJ'1 ui seringen av kipps,ängningal'na lIar lösts 
på ett m;i'cket enkelt sätt. Bilden kommer g-enast vid 
tillslagningen av mottagaren fram på flllorescens
skärmen med l'ii.tt fas, Otit synkJ'on ismell ~i.l· fnll
stä mlig. 

Dd moderna katodsh'åJl'öret för tplE! \'hdon skilj cr 
sig frön det ursprungliga braunska röret genom en 
anor-dnin ; föl' modulering tW ljusstyrkan. Denna änd
l'ing av katodstI'älellS intensitet får ej inverka på 

uess rikt ning. Katoden är av indirekt uppviirmd typ. 
Med bällsyn t i Il katodells ]ivslängd hal' Tclefunken 
öyergått från de ga, fyllda rörcn (fig. 2) till hög
vaknnmI'ör (vinjettbilden). Dessa ~iro försedda lied 
ett speciellt elekh-od RY tem, en ~> elektronlins», vars 
bl'änupuukt sammanfaller med fluol'escellsskär men. 

Forts. il si u . .136 

F'i{j. 2. A ldr c kIJlo!l"tnllrtj)' med g08flJ1l1!'ing. T'injdt/Jildcn 
-dSIU ' elt modurnt , lU){juuakllcrat katodstrdl1'ör f ör tel eu i8ion. 
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Ny ORM OND 
permanent dynamisk 

högtalare 
Diam. 150 mm. 

U ni versaltranslormator 

Kr. 24: so 
Ingeniörsfirman ELECTRIC 
Stadsg · d en 22. Avd . P. Stockholm. 

Ett problem 
som fått sin lösning 

Ett länge närt önskemål om en störnings
fri mottagning har nu blivit verklighet tack 
vare den av Husbondens Röst utexperimen
terade förlustfria ncdledningen av lågohmig 
typ, försedd med anpassningstransformato
rer. Företagna prov ha visat att de lokala 
störningarna reducerats med 90 % utan 
några märkbara förluster i signalstyrka. 

För störni'ngsfri mottagning 

HUSBONDENS ROSTs 
störningsfria antenn Typ S, 12 

Tjernelds 

Super-ID 

7 rör, 10 avstämda kretsar, 

4 våglängsområden 13-50; 50

100; 200-800; 800-2.000 meter 

En lyxm.ottagare 

till sfandal'dmot

tagarens pris 

Infordra katalog och när

mare upplysningar 

TJERNELDS RADIO 

Sveaväg. 139 S TOCKH OLM Tel, 3820 Ol 

HIS MASTERS VOICE 

HUSBONDE NS RÖST 
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~~ 

I )iskussioner och 
CN\~ föreclrag ~ 

» li'ulli(I/I!/ I/ len/(( I/ (L B el'li'll-lIls/iill'Iill{f IJ lI :» 

nll' ;i 111 Il,-I fiil' e l!. lll," 'kel illtTP~~ant Wl'l'rlra g flY ingen,Jor 
An-il1 Kj i,rlill g i Stockh olm" R ,u.li ok lullb d 11 ~;) ;.;pvtt'rnber, 
El r k"rt. e fe ml fijlj ..,r hiir n ' ria II, 

I ~·.\· .'·dd: 1I1rl ha r g c n o lll 'ri ir l s e.n ldass ifh:e l'in~ :1Y run d l'tl
lli um ur t a .t: II'C, H enna hl' g-j ul', l ef le r k;il.l~lig-ll e t (' n , och illom 
" u I'j ... kii II -lighet;,kla. , 1';1 r m ut t a garna t'ii \'l /L ifråga om 
"el E, kl i ' itt, , D e n sPilan' uppgc,' ,,0111 ett fiirh a llalld e tal, t , ex, 
:1: -J.U, yi[ [, ,' 1 het y c[ ' I.' att " iglla l. t~- rl,an p rl 4 ,:; I,e/s ' I\'st: nd 
fra n l ' t ' ~ "ll n n , ' m , s t e yara 40 g- rrr ",lönt' ;i n , ' hl r e. ona ns 
fi,!' Ulf SlI nda l'll ll tgl1-ngse!'(,' kl tjo milli",a!'! ) ~kall el'hiiUa"" 
]o'i)r \'111' .1< lit ,v:" u ,' lI1() ttag ur , nu' p risl ,ig!'1 hp~ iiilll !. oc lt 
fiin-' g" "'lItl. u rs mlJdr' l! C: l' illOlIl " :\I'j1~ k la ;>," h c:t ing 'lll ,-, ,' tt 
lLi g t' ~ pl'i !'4 Hn ri l' 't :-5. 

HlalId li is a dl,Iar rllllnin e ra tl e jiil'lIk;.irll p,: pola rna, l J e s~ a 
\'Ol'u i [ r,, ~a 0111 ]dinHUl~ fonn a,- trf' Olik" typel': E-spolar, 
ll - ~pul:lr lJu t sl10lar !fll'd .fa\'fo l'luig- ldrna , Ifrtq;:-a om k ä rn 
lIlaf,'ria]p! k a u nt<Ul ~ kil jR m ellan t y, ltll,' urlt~'per: Si e m e nR 
» ,\[Il ~s ,,'k, ' r », pn nlll ,"~a ilIlwl t:ll1al1 rl e fin til rdl'll lt .i;irn SlilU t 
!' t t h "lati JI'I"'lllll t e rial. yilkeJl [Jl' l' ' :;:1:' u n ll pl' hii;;t t r," c l, LilJ 
öIL~kad f 01'lll , ~[lIn t [e rrocl1.r t kiirllHll, d ii r j ii n ll't i filJWl'll e lud 
f 0 1'111 il ll (.r ilJ,2"as pft IH1PJl(-' ], ~ l'elllSl)l' , \ 'ilkH t'E.~l1 au lUggas ~ alTl
ma n t ill 1' 11 k;irlJa , »lJ l'ulowill» Iw t: .,t t !lIa t 'rial , ~O lll pu
Illili ll !:' r " 11l :::i e l!l e n ~ , D e:s," utom fnlln ~ e l!. vl a , :t i~k t mure ri:!l, 

»~leggo», vilkf'!: kunde forma s ~OlIl YllX, .0\ , E. O, oc h Telp
funken :;:nut Luxol' i S I' "rig ' am'hllll" S icIJlen, -Idil'll:l11. 

D e nya k on (l e n~1l to rc rna nlell ultTacn lan Rom die lektl'ikum 
uPll\'isal!e (' XtTl'll1 t lit 1 f(j I'Il1~tyin,kel. En hd rad nya 
Lile lektri.ka Ila llit :senare t id elI fl'lunkmlllllit, 

Bland ori g iuella lll ot.tng-flI'Ue talj e l' nliirkt .. s pH a,',: lilm , 
nin g,"allordnLng m od ~ ,'ii n ~hjul och s tor u t yiixUng , Ville 
maJl s na bbt ga ii\'(:! [ f rall e na iindQn (I" s.kalan till d en nll rJr9 1 

,'art e ll.WIl I~" ra d enn Rv;ill g hjul i gli ng odl stoppade det 
rl fL , ' isarNI klJlnmit ti.ll i.ill ~ k llt Rtiille på ~ lmla n, P å g'l'Illll.I 
[[,' d el! stura lItYiixlingen had ll1all elj est flllt si Lh'l och 
\'l'idn (' Il 1:1 11 ); ,'{ lIlId JJH a" s tlilllningR nlttell , 

»R1I(/ in" l urll;lIljU/, f 1'(lil / ,.. 1.'; 1';8 /'-(/ .'i jl år- och ,iiirnrii{ffll',» 

ö ,-e L' I'ubl'ice ra llc limne h ö ll c h ' Uill gC' lJj i ir Eri c L(ifgl'C' n 
d e n ii oktol)('l' Nt m ,vek e!'. UPIJlo;irk ~ ~Lmllla t fiiredl'Hg i 
S \"e lls.J'H R leJ\:troinge.njUrsf ö l'c nillge ll. Fu r tlnlg~ldilla]'env 

klll p li uppdrag a\' S,' 'Ils ka Rallioilltres~entfijl' lJllllLlet. och 
R" cn, lGI F.lck t r oiugen:jijrs!'örcninge1l::; radiokomrni t t (, flir c
ta'~it !:'Il s rudiorl1s l.l i T.,':;kIallLl, cbwe iz, J:'I' [I l1kril,,\ Eng
la1ld TU, fl. li i1lLler ndl 'f ramla!.Ie 1111 ,ina e rfare nhe le r frtlll 
cI ' llIl<l, Yl 1,im1l:l i ti d föIjancl e e tt kort r pf rat <1,' Hirc
l1 raget, 

l)PI1 upp fa tt ninge ll ;,il' ga ll~k:l a lltniin, att ::;Jllll:viig::;stur
ningarll a, s om jll i ~ tuckh o lll1 Uro Riir :< kilt hcs \';il'llnd1\ ej 
g: l' a tt glim 1I ~11; t rlt, Sum i d e t fli ljamle skall " i ::; a~, lwnna 
clt. sa ,"U)rHingu l' em ' ll c l'tiLl lllUlIel'fl ~iiJ{ e l't elilllille l'a:s, Vill 
ell 11l1l1er:-;ök l.l in g a v deS",R , 1iirniug:Jr fil' det :l\~ yikt att 
f l'i.t::ö l'a si ;; f l'all t ilfä lliga ,-,cil s ubjekti\'u iul, ttagelsel', .Det iir 
[,,' , to r , ' iI I filt m;i(lliugfl l.' fl " " liil'llin g-~ illteJ"il e t el1 ntfiil':1,,; 
m ed liil!lpli;,~ " PII'11"l ( 111' ocil \.lA rii t l ~;,in, I lliidlPl E'1l fl\' f'pfll'
y;i g'c'u llPJl~i i I tt '.' 1'1I "1It1"HII udl 'Il lUolta g :U'(' uta n alltOl1lU
t i ' k \'Ob ' lllkoll l r ,,][, (il! \'ilk e ll a ll ~ lll t ils erfurd e rli ga witt
iU :s tl'lllJl l.' llL. Yalllig pu [}n \'iinLl ~'s en ramante nll, l inrl pl' lll;it

· D " ~ 'Man inser~ 
..I 

att det ]öllale 
Slg~ ser u 

T G MÖ TTE HONOM på 
gatan imorse,vännenSvensson 
- båda äro vi intresserade av 
radio, i 

"Tjänare Ivar", ropade 
han, "J' ur går det med affi
rerna? " 

"Bär:re och bättre dag för 
dag", "ade jag och skakade 
hand n-ed honom, "man inser 
tydlige.,att det lönar sig köpa 
radiori": r med KVALI T ET. 
Man vill ha full valuta av sin 
apparat och sin licens," 

Ja, en radio ;ir inte läng
re bara en rolig leksak att 
fingra på om kvällarna, Ra
dion har blivit ett musikin
strumC'1t, " ett instrument, 
som m;lste hållas vålstå'mt för 
att giva god ton. Och det är 

W1fc:1~TUNGSRAM 

till stor del på rören, som to

nen beror. 
Det finnes ty värr flera oprö

vade, okända rörfabrikat 
marknaden, Det är riskabelt 
att sätta in ett rör, som ej ger 
det bästa i ton, styrka, räck
vidd och selektivitet. Och 
det är riskabelt att köpa en 
ny radio med sådana rör. 

Låt Er radiohandlare re
kommendera den rörtyp, hall 
anser bäst i varje särskilt fall, 
Han kan rekommendera ett 
Tungsramrör, ett 
rör med garanti 
- erkänt av våra 
myndigheter och 
större apparatfa
brikanter. V Ä L J 
K VA L1 TE T! 

http:framla!.Ie
http:Lilelektri.ka
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l1 lngarua l age.; sa I1lticlig"t in e11 b1Ll'Yitg, fUl' Hmlarn rtlct ut
xH uc! från en ruurlradio;; tation, J.Hi rY;"lgen moclulel"lls rill 
ao °/I, llled 1.000 Jl/s , ]o'liltstyrknJl Yid lllot lagUl"('Jl aypa~ 'us 
till l millivolt pe r m ete r , :1101 taga r 'll ,kflll il:! Y ~;; spcdJ'i
cerad selekti\"lt.et oc h fidc litl't, ;~ :nutid i g·t Ill ell rn1itill.~tru
lJJeu t en iir en högta lare Il koppl a d fö r kOll tro ll. I!'i.ir r e
,g-istrQriJl,g fl\' ,'Ji; l'lling:fll'l1a Hllviiudes Pl1 :-;liugosciJlogl'uf. nv
8elh] fiir ~YLin~uillgar upp t ill 10.000 p/;;, 

Stiirllillgarn: j"öror,'a l(J[ ~ hll\'u d~:lkligell Il\' d:llig kord·akt. 
me llau . 'l.riimllYtaga r 'u Odl kout.ak ttn d e ll, ~Iell (lt.!~~utoHl 

kan lIe n ube i' s la d e ledn lll,ge n s Lura, Vid e lektr iska jiirn
,-Uga l' kunna g l im u rhl lld ninga r på isolato re rna förur~H ka 
l~tt. ;t1-1Jl'riodigt hnu' i llIottagnpll, nri vl11otorer oeh kom
Ill'pssorm Olorer fiir o r~llka ett kna"tra ml e ljud i mottaga
ren . l11 ell d e;:;:;' »törulllgar Jwuna med tilllljiilp • v JlHi"a lle ll 
kondensa tore r Dringas att fu U:sLä ndigt fÖl' l; \·inna. ::l!utligen 
Ila Yi sti;l'Ilill gar fr li n växtar och ,; ig nalauor(1ningar, det 
~ eJtal' s lJf?ciell t Yid ~ Jl iil'\'ii gar, 

l li)!)koll ta kt PIl li gg!'r emeLlertid d eu umUtliga j1unlden . 
Av ~tu l't in tre,:sc Ur lien rtiffe IUilllnill~'. :som lIvpkQITlrne r P:l 
kontakt l l':u len oC'l! ;'om fiil'klaras p:' . sa Rii lt, att kOlllaklen 
]lel'iodi~kt UiLla~,nlr\'ill l.iu -· ba g~lJilduiIlg illtriirlel'. Se(lan 
ilte l'\' e l'ku l'iiHlonlfl, sil att \'ihl'atiorlpl'lta uli . t arkare, \':u'i
gpnorn l'iiff lor na • !"ledigare J'iir:, to ra ', 

Störllillgar]] :~ ä.ro he roende a l- trycke t m ellall "triillH.l\, 
lagarNl 0(; 11 wutaktll': el n , i !lpt dl' a "I'aga vid ~törre 

tryek, l" ;untitlig t bl Lr (,mdlc:rlid lIiitTlin;'eJ.1 a \. I !':l(ten slöne, 
!::;tÖl'Uillg-tll" IUl a vtaga ä ven vill l'egllviille l', h e roPllcle pll a t t 
Ijusbtlgshilc1u i gen 11ll(1e1'liitla. , Ljll~ l>å gell fiir1:Lint1l',ll' näm
ligen a \'urot t: i . t r ömlll 11 , dtl . tröuHl\'la,gare n fö l' ett u····vu

a31 

blid, liimnar koutakttrflden. Av sam l1la orsak tiro stör
llillgam:J :;;vaga r e Yid s tark ström. ty lju!<bflgeu bibeil1i.lIes 
I}il'tare. ne kra ftiga s tl' s törningarna f.run cn spårva~n er
h å llas . ,1 1'1 mo torn lir frtll1slagen och entlast. ue lrsningS8 trum 
tages f r å n kuntakttrilden , t. ex. <1u yagne n iiI' i en utförs
lJacl,e. 

Se(lall .I11 a n ill ~ ::lg-. att utförand et hos st.römavtagaren har 
d ell :;!Ur s la hetydelsen . har lilan balt s to ra framgå u,ga l' 
med .. U;rn ingsrec1ucl'l· ingcu, För n,irvarancle <1Il\'Hndes hn
nld~:Lk]jgell ~1'!'um<1Ylag-are av aluminium, llll d e tta mate
rial e rujncler s tora fönlclnr ur HkollOlflisi, . ynpunkL En !l el. 
~pccid la kon~l:l'ukl iOller h a g:iol'ls för att fÖ l'hinclm lIPP
komstcn a\' riifflor P:l kiln tHId.Ldlll en. t. l'X. FiSche r-D rgelll • 
•~O l11 består av Pli hred j Elrl1ske na Illerl ~mijr.iriinnor, Denna 
hyge l iiI' provad i Lockholm. 

D ' minsla ;'!.ö rn ingarua erhållas e m elle rtid meCl kOlllal,l
tycke n av kol på. st rumavlag'al'en, I>ylilm llnvlindes i. 'rysk
hud fö re run!ll':l c!iuns tillkomst. De t \'ar lliimligen sa, att 
a luminium och koppar. :,;om ilv,"n i,ngi'lr i el e vanliga uyg
1,1 rna, llnc1 c r krigeL ue.hunles föl' and ra iindumål, va rrur 
pro\' gjorele~ m ed :;u uog:1t. lrlJrs t a m'ändes \' nliga borst
kol. f'edan frumstLllld e man s peci ella. kol sorte l' för lintln
m ftlet. I;'ur IlUl'I'aral!(le köra e tt GO-tal t-y::;ka s p, rvligsnät 
med kolhyglar. I (J e s tiilkr , diir ku llJyglllr am'ii lHlu:;, iiI' d e t 
fiirrc radio, t iimiIlgar lin i ullllrn s tiicle r . 

Kolet. hunlhe t li r Il \' stor I.lP t.nlel se ,id hiiga körllus tig
liNer . Opp till .'0 km/tilllllJ€) gtll' det bra, men \'id högre 
tm:' ti glwl e r har llla n ~vrlrt aU Ni kolen att 111 lin, Detta iir 
[;:nl1>,I'gl:lI'n:lS s l ll ra svaghe t;. I Schweiz h fu' lJlilll dock an
"lin!. lwlhygl:u' \'id lI:l ~ tiglwtc' r ö\'(~ r 100 km / timme. Vid 

liksom den farliga 

luffaren buras •In 
så oskadliggöras 

detta ror de störande 

vagabonderande 

ele'ktronerna. 

Den stabila byggnaden: 

Glimmerskivan ger stadga 

~'Burel1 är bombsäker" 

Ni som hor växelström 
byt Edert gamla slutrör mot 

TELEFUNKEN 

R E S 964 den nya starka (9 watts) slutpentoden, 
standardslutröret inom svenska radioindustrien. 

A K T I E B O L A G E T T R A D lOS T E l E G R A F I, 

Köp Telefunkens grammofonskivor. 

http:selekti\"lt.et


® Spolar 

ÄR SVENSK KVALITET 
GE TOPP R ESULTAT 

M Jdema radiospolar fcir alla apparaltyper, 

H A NSMANNS ELEKTRO 
RAD IO- OCH ELEKTROTEKNISK , FABRIK 
jaktvarvsplan 3 Stockholm Tel. 537362 

KORTVÅGS MOTTAG N ING 

POPliLÄl{. RADIOS H..\I\DBöCKER 
T-t oklt;llI lh' l ~ pl'i ti kl'. 1 : ;j0 - 11 n .'n U111t ' l'il Il t e l' ;l 

Po{)uliil' Radi o f' rh : Ila d en fii1' endaJoiL 35 öre 

l'OPTJI,Ä1{ IL\DIO 

HllI' iillLlning al' kollJyglur hij,ic:s kOlltakttrtlUel1, liy~liillgll 
oe rhört, ,'ilket iir E' n " tor fijn1 pl. 'J'l'udell llluRte [iil':'lt u1'

!;lipa~ , Olll metullbyglar tidigarE' alll' lil1l' ~ , 

En pumlle ll föreligger ifrrlga Olll c le.ktl'i:>lw molon']', dill' 
rllan i börj:1Il aJlyiillc!e !Jo!'>:;[ar av lIletalL lIl e n lllllllt'ra helt 
övergtltt till kolborstar, 

.-iL1 :111yiilldJlillg av kolbyglar ii l' o]et Illl'll ltiin ,'YIl till 
lju,bag',!Jildllingell av betyl1e u;e. n I l koulakttrll d e.u ;i l' (JO

s il i", Dock bal' mall ern [ltt goda n 'sullat Ilel! kolbyg:lal' 
iiy ell \"id dl'it't mell riixeb, tröm, Sorn av o":tns l-"I ' IH1 e f ram
g ill' u tf!iinl kolhyo-lal'na den ralioll C' Ila IÖ~ lliJlgt.\ li. :--\tiil'ltillg
urJla bli ' IY ~ I'yii l't milll1l'e iill med n ugo l nnmll. matPl' inl. 

Eli he lt annan mC'lod fiir eliminl'ring :1\' ~pHIT i i g~ ::; tiir

lIill g';[ 1' !J(,,;,:lr i alt koppla l'OIlt!PII.·"tol'l 'r U1l' lhlll kOlltakt
tnlll f' ll IJI'h sl,e nol'f1:l, K ondenf'utol'f' l'lIa ii 1'0 <I \" ~ I "rll ' k;.;o 1'(/

ningen 1 ."1' oc h mlls tp ha e n pro\" spiinning a l' mi JlH ;j ,OO() 
"011 liks t-r iim Yid t-jOO yolts drift piilIlling', U E'IIII:! 1111>( 0<1 .- k a ll 
priiY[[s pa d e n sl-arkt stiil'and,' ,;Tl rll'l ' Dg~~ 1 r lid,flll Il" JJallr
\" c l'kal'egat"ll i :') locklw1m, ö ,,,l~ ' j,OIl([I'u,'a (:o l't'r ,;kuLl biir 
fl l1\" iinc!a "! . 

I h' kni,;kt !Jiill~ epnde utgijra ,;p,ll'l'iig:,;sti.il'lIin.!::urll :l klla/l
pa ,; t WlIgw n i'lgot problem, Endast dl'tnl,ipl' iirl'r,;r:l . 1)(>11 

pl~Oll (lllliska 1'r; Lgan :\r SYi:Ll':"l.l'e att li)~ a l lUt d('j' hill' hlir 
fr :l,za Olll en myd,t:t ~ror ulgift: Vi'L en gallg·, T T ,' "klund 
fi il'(lela~ kOSLllad e l'l1'l llwllulI vet1(~ rbi;rall(/ e ~pa n ' ii.!::,-.; hola g 
Ol:ll H C' i r: h ,o po,;t. I fkhweiz lJicll'agPl' Tclpgnt~fiil'l';tllItillgi:' n 

m ed Ull tredjedel elY kostnaderna, DplI illl·ilnd ll illg, t'om 
ofta g·ön",; , alt runclradion tilll{l)llunit. SPIllll'e iin "p:'ln·ii gHr
1"1<1 Od1 a tt cliir{'ii1' lie ::;enarp sl,lllle yura fl'ht :fr :lll an,;y>( .. , 
ii l.' k nllpp a ;; t h>illbar, (HI denna prineip bL n, ~kulI (' llI C' ilriira 
et L l1 iilOllll1nel e 11 l' elen tekui ska utn.!eklin;;e l1 , 

" 
På ;; rullu al' utrymme~sl,iH lII i ( ~ t e I'd e r a t,, !. n" [i "l'e<lr:lgp t 

» ,\lJ,; l"ölll ~mlJtragarc», till Yilkct lriiud:<uiug ~II It~ i :11'1 i
kpln »F eed pI'-fl III PIlJlt' JI» , ön'r ~ t;l ti 1\ lIii ~ ta ntUlllll l' l'. 

Ay Rarliofi l'I1I1l , 

Stcl'l i l/[J - Radio- & (J1'(1II11110folu'c nlrulc iI, Ur namll(!\; p tl l' n 
ny firma , som öppnat fön:;iljnil1g~loknl i Heg('l'illgsg-a I a u 2U, 
Clwf iiI' c1irekWr E, Joehon. Vi ha yarit i tillfiill p ult. ta ga 
clrn ::; tilEul1 a ocJt Ullfl n lll "rl ~ ellligL inredda lokal pIl i h ~, tl" l k 
lande, llytl ClTlH föl' provspellling a v gl'allllIlo (nus ki\,o r LIn 
t e1efonWrliind else m ed fÖr ::;iiljning,.!okal en, ~tOI' fllII ,;O l'g· hal' 
n prllagl" p:1 nU il >s la elkomma en g od ,,:o rl e l'illg : 11' ~ kh·" r. 

Bland nylw t er av intre"se miil'ldes pn a ut ollla t is k "kh'
väx lare ;LV Illiil'ket »Gurrarel», vilke n l1plnClfI Slrpl';IIl< ', 111111('1' 

drift oc h vi ~ad e s ig fuu)?:e ..a okla nd e rligt. Vpn ml :I PPll l'1l,t 
s ll1.i e ~ i cllll ~siform kOlllpl e tt lIIed pi ek-up 0('11 iir a " ~edd fiil' 
iubygg llnd i ,C: l' ll mmofon- ell er radiograllllllofnnmö!Jlt-'I'. Yi rlal'!' 
miirkl e en pic k-up. omkovpliug;;!J:l r fö l' olil" l m ul " t{lu ll 
m e ll a n 400 och !l .OOO ohul. En s pel'ia!(YLl med l'illg 'l 1n0l 

s tu nd , 700 il SOl) ohm, 8p€'ciell t ayser11! nir all ,' ll' ljm ~mott:l 
ga re, i tlyH lltn ~ . 

Blancl m ottag;H'€' och ra diogru llllllofoller yoro <II ' f iil'lIiil.u s t" 
I1Ifirk",u,\ r (' ]1l' e~e ll t(' ra<l e , Lösa r:lllio(l el:l1' föl' IIlll:l I' ·'I' <= r :S lI k
uacl e,- e j lI e Il e r , 

.1 ii 1'11 p il! r er"l) " !" I', 

En sa t ~ ~ [l o l [[ r l1l €'d ji,irl1lml\'e l'kiir'na rijrp · i llwrk na llen ;t y 
Ku tio1/11 l Rrt d inlfll" ·i l,, S lorkholm. ~[lolal'l1a iiro a l' I1-t,rp, 
d, y, ~ , J,til'll Ull b a l' form en av e tt u/lpr ilttsl :\ IIIh ' H , 0(: /1 
lilldnini!cn fil' 1:1 g r! PU P il IJ\lb'in a v I rolillll , :lllbl'lIg· t \1:1 sJ,HIl 
l< 'In m e ll:lll de ll"<°l s taplarna. ::';polarll '-l iiro IIl Olll e l'IId e ]la 
~ töd 'lV tJ'olitul. fiir s €'11L1 a m e,1 ll,l l, "i'l nt t s polarll:l 1;111111:1 

fii ~ ta " II i rekt p,l ('tf; lll pta lldnl ,,, i IIIedI"],; i l r:'i" hll!t,u' elle r 
p il en lJa~j)1at.t H fl " tr ~l l1l edel ~ L N I par tl'iiskrllY:lI' . I s löd et: 
H1'0 [lll ~ llltnin ,:.!' ~ il' :i ll:tl"lla J Iniil'k la lll e tl oUka fHI.'~(:' I'. f;i~t1l . 
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333 POPULÄR RADIO 

nlrflil' el e L e j iiI' Jl ågOll rhk om llIall d. kul' t":l lite t h :1 l'l i 
ll':1Cl:1rlW, 

:>polsahen har t",pu teckningen Nal'ional F e no 401, 1)('11 

heslå r al' tre spolar: " ltg t'iill eS]lolpll typ W401 lir JjJl dad meLl 
litztri'td och förs(~dd m ,'d uttag föl' J'u>lta re e ll e r W~are kopp
lilig till anten uen, D enna spole kan p:'1 gl'llwl fl l' ;;i ll lite l! 
het m onte ras ,U rekt på I':. gri illan,~ vric1konden, a t ol', D e tekl'or

, ~polell tn' A 401 hal' »upf'riodLsk» Hn tNIIlLtncllliu·.... :ll'stlilll
Ilillg,;lilldllillg f li r 200-fiOO m sam t' åter koppling~linllllill g 

lIIed u t tag, för att lämpli.d an tal v a n · s kall !mlllla illlwpp
la s "id ulika d ,~tektol'l'öl'. FI;r I: ug n g'SOllll'i't.c1N :tII\'i.lrHles ~~ n 
s pol e al' honeycomht'~'[l utan j lirnkiirna, ÄI'en dellTlll ,,; pole 
har ~Ill ii llimell", iOJIPl'. \)p~~ tnlbe lrrkJlillg ilr AL, lHigfre
ln'e ll ,;spol e ll tHJ 1':401. (tn'e(l([ fiir a\'slilll])tiU.:!~kl'dsell fiil'e 
hijgfrekl'e ll s röre t i en tl' i't kr('t smuttu.~are, är litIIl all llled li t:!.
trfl<1 . (l ,\ fl t. iir av ~ iirskil t stor vik t att d emi" '-; IJOle ilar 
:-<l.na frirlu stp l', Föl' Uing\'ilg aJlviill(l e~ ii\'PIl lJi}l' ell houe.\'
,'o llluli ud a ll luft spol e, 

Typ 1':401 är för .>c·dcl llINl ('11 ställlJal' ~ ldvu. tll' s alllma 1I1ft

t0rial ~n lll s poll,iirllflll , vilkell s kiva lJle l1ehL el! :;kruv:lll
or<l ui U.:':' niIrm as till e ll er a vliIgs lI (ts frä n ,opolkiiru:lll , ,1iir
j.~euom iinllralHl e ~1.ol"lIs induktans, ~l'olarlla "k Ola allts~ 
I rimllla ::; till ~"IllUla in,1uk tan~, -"f>d a n de il111.l' ggL~ 'i Inotta
.:':':11'('11, l>e,;s n t oUl s kola lIollkap:'lc ite t pl'lH) i krpl'~ arll:l in
jlls le r ns t ill <;tllUllHl I'iirde lIle<'l01s l gauglwlIllell "a tul'Il s trim
k"uLle n il t or pr, Då de,, ;:f1 hålla in st[[ llni ng·ar iI ro be roe IIlie [) I' 
\':1 rnrllll':!. h a c1 c! Iipl varit bät t r e OUI .:polarua r edan [du 
hörjulI I' a ri r illju:; terafle I ill ~ ::lIlll.lla 'inrlul;tall s , Å audra 
"ilbu be tinga de", iI ,.;polnr eL I. liigl'P pri s nu lriullllfllle :;polaL 

l '!'fl hl/ .\' -,,' 1"/1 r a!crrospo!c» UI cd Jurl/lJ II I I' pl'kä 1'1/0, 

b'/ckt ri8k(~ ~t kti t.: bolu{/el Skaudia" .Slockli o/m. fÖl' i Illa 1'1,
llad"n ]'ra 1Hl,.; jHrnl)ull'pr~llol:1r, var::; u t. ee lld e I' l'flmg:\ 1' al' 
a I'bi l(lnin,wrlla . »Ult r a f') l'l'o ~p()lell » l1 tl-\öl'e~ :I v eu Jll ('llall
och P Il l illl g ,·a g~d el!la "ar ~·in kiil'll11 Dc-h lIur }t" PH o""t0-1'

I'/'1/7111R » l:'CI'I'fJS/JOIe» 

1\[u har rorprovaren kommit, 

som aven prOV<lr universalrör· 

Begär prospekt! 

Aktiebolaget Nickels & Todsen 
STOCKHOLM C 

Kortvågsmottagning 

Av civiling, M. HOLMGREN 

NY HANDBOK I POPULÄR 

RADIOS SERIE 

Ur innehållet: 

De kona vågornas utbredning - Spe

ciella kortvågsproblem - Allmänt om 

svängningskretsar - Spoldara - Hög

frekvensdrosslar för kortvåg - Olika 

kortvågsmorragare -Vågmerrar - Kort

vågssändare - Förkortningar - Q-ko

den - Kortvågsstationer 

BokhanJelspris kr. I : p, Prenumeranter på Populär 

Radio erhålb denna värdefulla bok för endast 35 öre 



P PULÄR IL\DlO 

J, oppling',",pol " y, g liing ll '- IHllkoppl:lI'L'IIS ax e l :il' S,\ UIlOl'agt , 
at t flera . po lar lwnn a. ,"amllla llkoppla , . Inhyggrl trimkon
d l'n . arol' t'illll e fö l' l;lIl g l'a~_ Ol1Jrad l't. ::>polaru:l Ul'O euligt 
uppgift. I rimn1l.Lll e m ed e n to l er ,. II .~ al' ± O,:; "//J, \';\rfiir 
:iu~ten,krll\'arl1a O\',l.11 p, pj hiirn l'lira~, da 111:111 risk ' r Hr at t 
h:irYit.! fi , ' ·töm trimniu~l'n . 

~ E'('rro " mle n ,,» IWlI s tr~ild ion f ram~, r Il l' ~kissen. Spolarna 
:iro :1uhr l;:ota på ett pal'tinaxrul' , {lch ill u tL detta lig-ge r 
j:il'llPllIVf' I'k lirnan. fl :ir IlJ Pll fl11l7 dg ·. 11(11e n , b rl re l'koppliug.~
"pole n och c l. n g l' tl" ·spolen . T t' :ir l, ng\" g:trilllnwru, ,om 
kan jus tl' '. utifn n. Denna s pole )mn <'rh:. Ilas i :satser om 
l l"' elle r t r e spolar , mon tl' rarle p,l ell ch a,,~ i lned \';\g
liingd .:oll1 'Ol1rlll1 r e p:. lll1Ll e r ~i,lan. Bl lIe » l ' Jt [' il (e rl'o»- 1)(' h 
» F e rrosp" lem) Ila .-m, dimen -·ioBPr . llöjL.lI'n iiI' r('. 11. (i0 
.-.c·b ,,0 l Ill. 

l lö ,', 

.')cc"sk IJ : lkfi cZ,olaqct I'hili/J8, ' (nckh olll/ , 11ar urgil' it eu 
ny list a j II' e l' r a,!ioriir. n ' un a IIpptal:\C l' a 11:1 d e nya typel'lJa 
hland nI! · r iilllSI'Öl' , \'i ixe lstriimsrör 'I r·. Hell n.va ;il'() hilriirl:'n 
m c,! G. :~ ' (J1t g Iiirl , viinniug . Li .. tan 1Ippt ll.t!; ' r ii ~' 'u ~ki~s " r 
iiI' 'r , 0dw llwppling'l'!1 ~' irl ~·a ll1 t lig-a. rij rtypel'. 

!;rnnsl;;u Orill/L Funälju illf/ ,q .1.-R., • (ol'!.-lIlJ/l/I. Imr till~UiLlt 

II.. CII 1i .·1 ij \' cr siill(!aITi)1' .. tuut 11 ill\l~ t I'P l'a(1 ])rOS('h ,T m ed 
lH.:sl,r inIi ll g (il' 'r \' rkllin g-...·:HteL II,," :sii llClarkoPl1liugar. 

}(iiVfrcZn)'r 

Eu n y r e rmane[\ rdYlw mi;;), lli ig- l a.lal'c fl I' \II ii I'kel " OrulUnd » 
fi jr e" i lOllrkllfu.! e ll aY 11I !l(]/liij ,'s!ir,lIf!ll Ii i "' I'i l ' , .,'-' tOCJ;h" l1l1 . 
111'11 11:1 h ligtalare iiI' !l \' llliuLlrt! Iy p me" ~tiirs ta L1i:lll1ctcr 
Hi:! mm il(,! h :sWr;;t" djup :a!lO InlIl. KUlle!.! iiI' r latiy L 
liiLlrörli;.:. troL~ all m e mhran er :ir a ~' h Il>rl'~s "cl '.nI. B ög-

lalarf'1I hil l' pn p i1 l>,·g.g,1 trau ~fnrlUa t I' f1wd ull"g pil prilni l
r en, .:fl a l t tl '(\ olika oInsiitt llill~sta l finllOl,"'" t il lg:inglign 1:i il' 
anpH s.. ni nl( till ~ Iu l röret. 

Vid 1l1'(I \'njn b \'j ~ad e sitt lli"gtalarfo ll U-=r:tga gh'"a !',\"1I1lP. 1' · 

Iig-e ll g-oll å t r g- iI"uillg n"'l r psu!t"tet I,an m !;,1 h :illsyu till 
hilgta ln rpl' . xllli diJucl1:i ionpl' 'Uga. \ra l' !L m:ccket g-n l' ! . 

,,;lt:kll ·i. '· tt . 1 kl iclJo7rt!l ('1 8I,/IIU/iIl , , ' II,d,/IO[ill, [ ii I' i Hln!''' 
Ilad 'n c.n w mhill:t l i"l l. ·lJiigt a !:\I'l' a l' III iirk ' t » R t hl;I'IlI e l». lIC

,~ t[lI ' lltl e a \ e ll flilrmnl'lI1 el l'k tl'od.nlami~k hijg-lalare s am t e n 

» RO/lIIYl1Ir ;l » "oIJlIJilltl/iu Il 87I Ö!l III/(/J'/, 111 <, 11 pi, ;:"f'{. ' l;ll'i" U 

''< 11.'<1 1'11' föl' dl'! hÖ!JI'c rCIl i., l l' I. 

pi e7.oeleki ri sk (kri ,"l:lll-) lJ iigtallll'c, !)J(>!II " l'f(ll ~ p, SLllJ1ma 
lJ:1ffe l. Kri. ·lallhögtal:-tl'en :i r t[1' ;;edll art åtf~ rgil'a l' lIllflrt d et 
Ilög r e rCg-h t r et upp till C ::1 .000 ph, llit e u e lekLrod,"nami"k 
högta larp i r egel ' .i na r. HesuHatf' l Hr e n mera IjnL.llroge ll 
at e r g- il'nillg t l' mnsildn SlrullIe u l , \'arjiimtL' tal hli r t~· llli gflre . 
DNI illlTe 'sf'l'ad e hiil\l'i ~a;; till to'l l n 1'likel i l'IiJluliir Hallio 
lIl' :!, l !.lH-!, (Iiir (Ie lt a lIya la g a l' dn1Jl>l' llliig-lulare lI~; ('lill e 
lJesk ril·es. 

:l / /I Sir'kc l 8 ,t· :rot/" n, ,-; f o(:/,;7wI m , kOBIlllt'r i 6irt lill m ed 
CH l'iirpJ'()I';1 rL' föl' ,Il' u~'a I'iirt? ll. s:"l~Oll1 ,lll~1 rÖlllsrijr. hilrij r 
O. s. ". , :il'l' lI el ... nll:!11 /lya .-oddar. I hro"l'!l y r e n [lllgil'!;s, alt. 
u lla e uropeisk" r i) r I,U I11111 prO\' a,,;, lIl('U fabrikant !.!lI hur Iyd 
lig-f' u g-lömt 01)1'1. d e plIgel" ka riir(' n lI\Pfl G- och T-]IUli~ : lIcl, (' 1. 
\'ilku ifr: g-a 1)111 kOllt:lk t~(jft"n~ pbll'Prl llg f!n'ika f!,;\lI (le 
1'.1'",,:.1 riil'l'u BI. f l. e n II tI o l: l~l'nhct kuu llt)!'k f' liminera s 
g nOll\ ntt e n :;. k. !,p(lllkrinll ~ fattlling e ller lI\pllausocl,c l 
tLu :s kn rfa:-;. 

lJ ' II 11,-a rijrpI:O\':lrPll h e t e" » I'~xcebior» modell :1" D odl 
iiI' UI'~ IIll för arL~llltllill .C: lill \· iixl' l ~triiJII~niit . H e ll kall Oll\
k, )[>[>l a s l'i;1' 110, ]27 oeh 220 ·ult. A\'~ikt (;n Ilar "arit. an f,' 
1'wnl 'n ('lIk 'l apparat fiir prf)l' uing al' ri)rel.· PlUi 's ioll. Ett: 
Il Iii Iiu~ t 1'11 Ill e ll l a \' \'ricl~ ll oletY(J angl' r ~all.lllda a IlOL!sl rö JII 
mell I' id "i8;:;a . 1'1.irnL a l'j.a s,aLl(' ;:;pi.in.lIi.llgar ph c lektrorl e rnn . 
J-;n IllPL!fiil jullfl c ta lol'll ~:ig "I' , h Il r si o rt utslaget pft ins trll
!lIPnf p f ~k," l " ar'L tö;r a l t- r iirl't s l"11I k\lllna <L1I"f'S J' lJllgott. 
Ta" '111'0 lrpIll' lgl'r alla g-iings' l'i irlYl'I'I' al' ru:irk e ua Philips, 
'l'e lc funlwn. Trintroll or'h TlllIg~ rflrn. 

Fii r t> UIHl e r~i ikllinge n :I l' PUlL~~io I1l'.I 1 ilJ " rii III'. ol1l kol,plll ['('ns 
ra I t p:l :t FLI» . Ar g- lii,l lr;1 d l'n !l el. ly~e r e n I';ill lalUlI'" 
~ I'fi u g'c r \'i snrl'n I'a LII ~r rll l1llntpt kI'lIftigl \'ill "" 1I1111 :.l ill ' 
::; Iiillnillg, :ir <1to'lla e tl t l'l'k !.! I!]I' ]wn::< lulllillg nwllan I'iL'k11'o
tl'ruH. u 'h l'i·~.l' (·t Hl' d: {)(Ingligl. 1-: ii I t f.d (j cl ::,p~~illJlilll.!: illHtä l1e~ 
lII prlc lst omkoppla ren. 'l'illg lin g-li g':L U I'O fö ljand e s lI,inloin gH r: 
:!, 4, r; .;1. 1::\, 16. :!(J, 21 rw li 30 ,"ol t . 

\'riL.ls polPilJ .. tr uJ1J ' ut N k Hn an\';int!:Is " .. pa rat SulIl I'oll
och InillinllJji(>z'e lllel 'l'. l';lliin nin;,(~omr;lfll'na är" ,"j. ,"jO 0<"11 

[jOO I' n lt och nlOt s ra llLl d 1.UOO oh m ]ler \'011., \'i!I;et hl'~rtl('r 
ringa l!g'l!nfjirhrnkuil.l'" 11 0,' \' oln.lIl'tprll (nwx 1 lll .\ ) , :)11111 

ul.\ -n1!'tcr g-i'r ills ll'llI lI e ull't full t lI t .. la" .Eiir ] UI .\ , \'Il n ' ill 
f1n~llltuin ;,( s I; 'r Iill k OlJta k te rna »- ,. och » + O.L \ ' :} . Lösa 
, hull tar klIU lla '1:111\11:1 . f~ir mHtlJillg :1~' "rii lTe st ri illl~I ,I'l'k(jl'. 
I USlrum E'n l l' t k (111 ;(I'en i I;o IlIlJillalion m ed en aclmlllnlat:o r 
p , 4. \'oll tllJ\·iillll:!.< fii l' m()l~ t :llltl~lII:ilnin .t!; iil'C J' (\1I!I'al! PIHl 
0- ;:) .000 4)l 'l1 ( :!OO.1l00 ..huJ. 

Rf;rprOl'arens fllwiirllllJil1g-"rniijli;dlf'l' E! r lil'1I e llll'llc'rl id ej 
uUölJII I" lJiirIlH'll. Tack \'111" l'tl iu1,,q;,;,(1. glimrii!' k ' L1 ! 1Il:lIJ 

In:i ta kOlJdl'u~[Jtur L' r m e llan LOO oeh 1 ,-i,OOIl C' m "amI' mot
" t,j ud nwll" n ,'j1J.1l1l0 o hlll och:; l1Jl'gohul. ,~r tl et 1, 111'1 ~lll1l1i ll g 
i (' 11 kllmll'll-al n r, 1,1'''1'1' ;,(liI1lriiret i h/ 'Ia ~ ilJ I:in g;d . 

I) nlla riirprol'a l" kan p,1. hl,,,,t';illning rh;''' 1,1.- fiir lik
~ r rii m. 

JlJ ik;-oto 1l ~1'. 

'[ s l'Pllslw lIJ: l rkn'lfl c n h a lIyligeu iut l'li ,llICera l~ mikrofoner 
a~' w:irk(!L l>.\III (.l!.!r il e:t. !'IL ame rikans kt falJr il,ar. Frli.m ~ t 
l1'IilJ'ka. b flnlllllikTI)(Ol I('l', !Iland ,- i1ka typ S I{ 80 :ir el n för
näm tn . 1> n har 11J pr:i glall r ildui ng-Sl' l'l'k'J11 , l'ilkf't .. f ta iir 

l 
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POPULÄR RADIO 

'1>Amperilc» lii!:I.:-II1i oeh /i(lI/(/l/Iil,l'%}/, nr!? fiir8lniim1/.lln (J cr 
J/ii l"ll/al'e ,JI) rolls '//lfjtZnr/SR[iiiuni"l/(j , 

till stOl' fön]el. ;\Iikrofoue u Hl' he lt skärmad oeh dhrations
fritl npphiingd, Enligt uppgift strii<.:ker sig frekvensOll1l'H
det rnellau :!;) oell .14,000 p/s , 

En annan intressant sal, iiI' en kOIl(lPll satonnik.l'Moll, som 
ih-en kan erh{tlla s som bygg~al's t ill s:uUllltlnS med mikro
fonförstärkare, 

En amerikansk n~' h e t [l\' intresse }il' e n omformare föl' 
lil(st l'iim till v:ix elström, pj al' I'O/:" l'lIIH]P t~'(l utan med HI'
hry l"ltre, Den g(~ l' Cn J,OO-periodig I'Hxe l"Lröm, oeh siil'skilda 
tltg-ii n]er äro vidtagna föl' \l!l(] c rt.!',I-dWlllle ilY l!(igfr'l:kl' enta 
,-·t.Örningn 1' . Typp.r finna~ ii ven för alstring" fl \' hög-spHnd 
likström frIIII Jiigspiillning'shatte ri. O lika typer a 1- dlll'alorer 
kUllna C!'lIållaF'epFln1 t.. 

Hepl'esentant föl' Skanclinal'ien: \V, 'l', Baehtin, pORthox 
3tH:!, Stoe.kholln, 

Pirk-liP cnligt llY l/rilwijJ , 

RlI ny piek-np av rniil'kel »AllIlle l'it.e.» fijrdall ' I' att \":na 
:.:1\" i:i tOl' t int resse. U t,:.di Jlg's::::; pHulljuo' l-;:' ll uPllgtU' f-ill 2;; "oIt 
' Iler l1l e m , nu'fiir ansllll'ning kau s ke till ingfm gen j):, s ll1 t
röret, utan a tt n ~l.,C;on t l'an~forl11n to\' llehöl'('r :llll'H1111a s, 
Pick-up'en ford I'a I' en lik~piilll1iug :11- 20- 2.}0 I"olt, dIken 
s piiunillg" llppg-il'cs e j I"flra kritisk, V e.lI1111 s piilllliug :h,tall
kom mes genOlll att. piek-up'e n illkopplm; me llan :.ulod o 'h 
kflto(] p:l röret före s lutt'ö \'e t , I'm. t da skall I'ara mot
li t:lnd 15.lwpplnt till slntriirp!. S t:ri"mfiirhrulminrrc'n hos pick
IIp'e n iiI' enligt. uppgift l.IlilJ(lre iin 1 rn.\ , 

~~x frck\r(~n~kUI'\'an alt di)nl:.l stigPl" u tg: n~.sR r)Hnningen 
hastigt fnlu Il gra lllIuclra pl'riude r per sekulld nl'l! mot de 
allra liig:-.:ta Ll'ek" f.-! llSel'nn. }fHl'igpnOJll kOtnpells~ ras' föl' lJn:s
n(~ (l s.kUrlJillgeJl IH)R g-l':llnrnof()u~.ki'· Ol'lltL~ "tJI'n)l" ha ~ittel'giY

uingen förllii ttras, 
He)lI'pscntant. fUr SkHlIClill:lI' ie ll: \'I', T, Uac.lItin, ll()~I'box 

.,012, Stockholm, 

Hat! iOJlwl il/I/fln: , 

,\ToOII n(l,(Uf) _I / B, ;': loe/,1107I1J, Lilll'e rknl' i iiI' I.l'( ~ Inlf' l' al' 
nmcll'arliomotht ga l'l', ljii l':l l' h 'n a li s t ri:'lU",mollaga n', 

'I'm) 7(i, ) TVL i,i l' PI1. ri-r;il''' ,'Ulll-' rllNP!'lH],I' 1I 1"iir :1 L1 ~ll'ii rn, 

TIlalHlan'i'ire/. ii r 1'11 lI e ptod 0 <.: 11 !ll'Il'kt()rll iiI' (' Il dnh!Jl ~ l!li()d 

trioll, hii r l'iilmad S OIlJ dr ~' l\(la rör. Alll a ld ~t ii llIkl'i>t ~a l' 

lir inklusive oseillatol'krHsC'll 7, Alollagal"l.' 1I 11:11' al11" om:l
ti~k, nll.vmkolllroll. .\ys Li,irnning:;;sktll;1Il iiI' ('[I ~, k. ;I e ro 
plallskala , gn1 f]prn 11 i dgLiingcI oell fiir sc"ld lIIed SI ations 
n:lmn, :.\lo t tagan'n Olllfnllul' k orll"ilg-solllr,idet 1(i ,:->-;)l nll' 
tcr ;;amt de l"I it I:lnliga omr[u}elll\: 202- ;)7;) "dl 777- :.!,12;) 
m eteI', 

T!ll) 11;; '\\- ii r en { -r,irs , 'i ix l.'lsll'ömssUlll'r IlI pt! 7 aystiiw 
da kretsar in ldnsiYc nsciIlal'lI'!;rp!"'eTI. l~I<u\(larr,il' Oe!1 dc
Lddor iil'o n'Np, hepJ.ol! (){' h IIn1l11 '!diot!-I".I'ioll. :.\'otlaga l'f'n 
hal' fiinll'iijd al.ltoma tbk l'ol,l'ntlwlIlToll samt kl:\lIg-fiirgs
konlTol1. AI' s tlilllnillg-,,;sku lan iiI' l\I' samma typ ~ Ol11 I' id 
fön' g i'I(' llllc modell. -id typ 14;; \ V ii r <len för:-;edd lI1cf1 tv,l 
lItl'iixlingnr fi ,r atl unde rliitt:l ins t.iillllingPIl av kOI'I;Ya~"
st,l tionl-'rrlU, \ a ~l;i ngd~()rllr:1 dcll a ii ro följand,,' : 1.,7-5(;,n, 
:!OO- (iOO, 72t l,U:l" mel el' , i\lotlngnrpn ~ir S-lIli,irkt, 

:L'lJ/J 2 1 WI, fil' cn 2-riirs nl! :;("rÖlllsllIot,tugul'e, Chlll'\1 tId, 
rna liv rörPII iir ett d1\hll\'lr ~i r, I"nrfiir kfiu"lig-IlPlc u tonl!' 

I1\()USnlra lI eu ho~ e n ö-riiI'S!llOtta gnre, (Likriktarrilrer. fil' cj 
ll1(,llriikna t , "id n'.Ig-o ll nI' d e hiir bes krinll.l modellc rn<l,) 
AI'cn d ell\U1 !\\('l tag-f1 I'e har elckt.1'od."nilml"k högtfIlare oell 
iiI' 1'iin;pdd l1"\ C' I] klallgfiirg~k()ntr"ll. ,' ilken lIatllrIigt.l"i" iiI-en 
k:ul nyn,ia s som ~Wrlling"elill1illat.or, Inhyggd l"ilgfi,ill n kan 
('rhiillas, ;\[01 t'aguren lir S-miirkt, 

Vi [tterkomm:) m ed prol' nin,C;s r csul tn L 

:' -!I 1"f,/lc,J' 8 II ll GI' , 

/{,,(/tf.iuj"nlnil.'en 1~ II'l'UI', .l{li/ala, kOll1nH' r nWil ('U ,;-l'ij !"!:; 
" llpel'lle terod ,I'n lfI P II l' ct'.!pxk oppling, Blalll]aITiil'~t fijl'(!g::is 
a l' pt I". ]"1Ililfilt f' 1' uwe! I:l"Ii a I's tlirnda kre t sa!". Eftpr m e.llnn
frekven;;rijr('t fiiljer el! clubhe ltli od, oC'h eH.'r likril,luillgcn 
mata~ Signalen il! prl m e llanfrek\"()nsl',iret ocl! fiörsUirk efl 
lil ,e;fre k vent, I'nl" f t e l' !l pn IWllIlUer in på s lutröre t. Vi åte r
kOl11mH i niis ta Hummer m ed en be:'kril-ning iiq>r d l' llna 
lJ1ottagare, 

8/lu7(/ /" och lIlc/.l(tnfl'cl,'t:ri/~/1"(, Ils/ormaton;r, 

Hai/,'Iilllnus V/ ek/ro, S t()(!/i,hol.m , till\" I'kur fl kiirm:i,l!- 'po
lar f(jr mottagare m e l bögfrekTen sW r"tiil'lming oeh s upe r
he le l'o"yne l'. Bland annp. t miil'kcs ett in '.Illgsban(]filter med 
klll1al'itiv koppling surnt en of;cillntorspole, al' ~ed(l fvr 122 
kels m ellanfre kvens , D enna spole är specie llt. l\I';,;erld fiir 
I!exod-triorl , d en ilya typeu a I' hIUl\(]1\ rrö!'. Då ~polarl1a ej 
lm inbygg-da v;"I,e;ILing-(],onlkopplarp, m th tc dylika (-Inordna >: 
ul'anflil', -oe l! h iil'l'id giiLler att. ledningal'llu f<kolfl \"lira kor ta 
oeh omkopplarna he lst s]dil'll1ndp f r,ill ,,[u'alldra, 

A l' mella nl'l'(~k I"(~n s tra nsl"OrrnH torer I"i Ilvf' rkas t 1" \ modd
ler: d en ('ua i.ix al' amerikansk (lil en) tn>, !ll'\1 unill'n al
sWl"I'e lyp med e nl. 11l1pgift e:a 0 ,4 megOllms pantllellmot
~t. :'Uld, Dr! inbyggda tril1llwlll!ensatore l'l1a iiro "aIda med 
lliinsyn t iLl kapacitet l'iil'(lels kons/uns , Srl att :1I"stiimningen 
ej lIIed til]en skall lindl'il ' ig', :.\Lellall[rel;\"en~ll'}llI~fol'lUato

re l'l1~ ,il"O al'Sl"iimhara lIle ll n n 10ij- 1:.!7 kels, .\llu ~ p()l:ll' iiro 
illlpregue r:1Lle m ed S1l~ciallnl.!k. 

"A' !I ;'a(/ iohllalog , 

r-;"te 7,; tri,~kcl J klidiO/lJgcl .'ikc/)uUa., S /o ck/w/m , har ntkom
mi t m ed si n nyn mrliokalalog fUr H)34--3i:l, J>el11l1l up pta 
ger eu he l dcl nyheter öl \~ ill l res:se, s. ~on1 s pUnnilJ gS l'cg-nla
lo rpr fi.ir niil. llJ(~ll ö \, prspiiJll1ing, apparate r Iiil' lwmin~pel

Diug' av .g l'nn)ln() f()n~d\· ()l', felToc art:--ipolnr l11(\tl kortv;.g-sonl 
n (le, d e nya kOl.ld ell>;a tiJl'erna med ea lil, cal:llI eU' .. »r rjrk
t08 tata n/"elln», bc,::;!cril'cn p[[ lIlIn:lt stiill(, i dutta !lnlnlllCI', 
pic;.:oe lektrisk pi<:k-u p och hö"' talar!) o, ", y , 

FiJ'mn F I"din .f: nu/h", ,C; /IJc!.' lw /1II, .Ile n i nirE'g'.\('IHh' nUlll
mer i kor t het omniilllnda kalalo!!!: ll föl' Hlil-l.- a3 inlleh[lller 
r;"ltl (>eh l"iukHr Iiir de t. prakti~'I;a n t fiiralHlet a l' amatör
h,l'gg'rIa llloUag-:lJ"C, AI'PlI finl1l's f'1I al"ll:lllllling (Im fels iilming 
i mottagal'e , l slu f' t al- katalogen iiro elt alltal kopplings
K 'h ' Ula n ppta:.D1tl , I'ilka hiinfi)r a si,l{ till Hirlliga b,vggsutser. 
l )es~:t fic.b e.ma, undandraga ;:i g- i l"i s~ mil n hed'il.lllling diil'i
g"l' lIOlll att illg:t I'iinkn fillll :l~ ut ~atta, m e n e n mnt C'l'iel 
rÖI't.pclming !IIcd alla I'iinkn llH'dfliljer gil"l,tyjs h,I'gg-sat.
:-;( ~ l'UH. 

}\WDE R,N RiU)JOTl'~K, · IK. 

Forts. fl'ltn sid, 309. 

nlflll'(~\ll. Yfll'\"id gaSClJ Hinlnfll" lll ctnllPJl. l Hi.cpf t t.: l.' pl.'o\"ns 
\"arj c rj)r fiil' >iig- i pn ~iil\(Jare llI ed kOIl,- tn nl"c lIll, T"illl' l'rk
ning'en Hr niT(lig: r(jl'~t IIi·il' pt'O\"CIl '7'isal nIt l'Urer., \·~1Cllll nl. 

dl'n ITIpkaui s k a kOll s h'llktionen och d e "lektris k:! egens];a 
jJl'l"n:l 1Il01;;I'ara alla de hUga fonlringar, :,;om mall npp;; tH ll t, 

l'r/l '/"lIi1i!l (Il' e l! 2:;0 7,lV-riir, 
lIdt lil llg-~"llIt. o('h för,;ikLigt lII tl~l e !'t L uytt siindnrri,ir 

lIIel] ~tor e1'l'c.kt. I.aga s i lin!!" Fiirs t. UP[II'iirllH's gWllll"i'tf!PI1, 
i d el' g'liillst riirnrllf'1l s lIeeess i \"t pårlnlges, Större 0('11 .-,WITe 
hlir al11pI'I'f'll1iit:lI'cn" II t~lag, Ull;; eu gliid s tröm ]la 420 A 
IIPllll i'tt ts, niil' C'1'tr'I' iik;1" n llnd"pi"inn ingen "lleC'es,hr, _' iil' (lcn 
IIp[ln illl: :W,O(1) \ ', iii' l'ijP t 1"lllllHelastat, 

Eli ny t l ig- effekt p ii II IIg"i'j" ii I' !!" O k\Y lI]1phl g(!S i blll sl ',IU
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1('I1I1P1I , 0 1 \I'fll1dl:t ,; till \' ii.rme ocb horifön,,; flV kylvanne t. 
An~ 1I ]J:l kor t y;"! )!; kan de tta rör ll.l ed fl'l1ul gtmg auyända i; , 
Philip,; la ,ora torium ha r T1wd (l e t8:llnma UPPllutl ell effekt 
ll\' ]00 kW pi'! 18 illptp r,; Y[l;.;-Iängd, 

)!ODERXA KATOD, TR.-I,.LRÖR. 
Forts, trlln sid, 328. 

1'a (l N ra omdld c bar a y Tele fllnk e n ul\'ecldats e n teknik, 
:--; Olll 11l t.ij I tggiil' l' l"U tte lldet }1 ,- lju~s trl'ka. ~kal'pa och g"f.'O
Illl' r rhJ;1 na tllrl l'og-na teJcYi ,; ion,;bilde r , "l(~ d J11lnlrande l'i ir 
" knll e (l pl till och m e(l \' a ra möjligl a t l ö \'e l'fö m hilde l' ll1 f' d 
,illlln upp till ~OO hilulin je r, 

R eniiff IIld e tcl c yj s i on~siil1daren hur IDnn hittills brnkat 
abl ra IIt 'U ana l,\'seralldp l.iu ~punkl en m ed tillhj lilp aven 
rol pra 1l(]" Iu'Uskh'a. lIlen katotb tn Irö r ha OCk~rl a nviint;:; 
kid'ör, ,\ I t ing-en f öl l' cn a \' kipp;;ellc rulore r s t~'I'([ ka tod s trftle 
a ls t ra <' I in t (' n ~i\' lju" n Uck piL fILlo re~CCI1>:sk,I rl11en , vilken 
fli ick oVII.;k t proj ice ras p:'! det t c lev isc l'lHle förem a let (e n l. 
YOlL Al'clplIne m , fl.) . ellr r ocks: Lir I;a totl s trtllen, st~' rd på 
~a.ll1l11:L <i tt , l)f' ri o cli ~ kt urladda ett anta l mikros kopis k t Rll1 ; 

l;ondeu ~H I )t'E' r-rotocell e r, bild a nde C'n mu~n ik, på \' ill; en elen 
hihi, "om ~1;Hll ld(,\'h (' rn~ , uppf , ngH~ p li ~ll lllm ll 'lit t ~0 11l 
i l'U kanll'l.'<1 (»Ikonoskop el:» cul. Zworyldn), Iup:enll e r u m e
I'orl,' n ,il' r unu s,i h ngl un'cckl a rl, att man kan un f;e d e n som 
pu f ullk<JlIl ligt s iLker grund att bygga \'idure p1l, 

,\.uTOMATISK TO'XREGLERI~G, 
Forts. från sid, 326, 

f rek H'II~"hJa Il fiir ä nu l'a m ot. taga r IL S ~ l' l e kti\'i t e t och p i\. den
ua \'i i ;.:- llf1(1na ,.amma r esulta t, 

EIl (1 ~-l l k fL llo r elning (c' ng-el:' ka pat, 111' ::\99008, ~Ia rcon i) 

\'i sa s ll l'i ll cipipllt i fig, 2 , En H\' stämn ing-~k l'e t. ' iiI' di rekt 
lo(' la ~ra ll JlI Nl J' l'gul a torrön' ls auoll-k" t o(lill1pedans , TI l'glp
l'in,~'~ 'I,;i )\ 'lill g~'n iiI' i d l-' rta fall fn>,\'iind, ~a a tt r egula tor
ri',rd~ i'i i ':" piinning ökar n iir sig-n:,Ll~tnl;"1l sjullke L', Vid 
"Iarl, n ~ i!~n a lt'l' Hl l' d iil.'för röret e lt ring-n inre l'II Ot s t;lllll , 
SOUl kra r igr hplastar n \'s tä mllin~sk]'l't}<e ll. ynl'lu E'C1 följ er 
Illill"k al! , (,I ('kLi\'itpt oeh ökat touom få ug , Yid :-; \-a g:1. f; igna
If' l' (I:i 1't'1IJ ,t hlir r ö re t blo('ke rat uch ILar d tl in gen in \'crlmn, 
\' ,,,'f,ir lo 'I;;ens ur~prungli ga "e lc!;:lhi1 c l fö l'uli r of ij riilLdmcl, 

( :euom ' 1l'u~' ttjallde av ert <1\' f Öl's tlil'kal'rör en crhiill es r!f'll 
onllLldilll u ua fa~y lillclniuge ll a\' r egleriugs~l'HllniJlg'L' 11. I ifnl 
ganll':llld l' r ör s :J.nodkrd" iiI' cU inlagt (' t t. mot~ l rll1cllt och 
s p,iuuill;':,' 'a ri a ti ollel'na ön ' r detta t illföra ,; r c"ula torrö l'e ts 
;.:-:!llt'l', 

KALIBRERI~G, 
Forts, fr un siu, 1H. 

4 :e och ,-. :e ii\'e rtouel'lla. vilka iiro l'p::: p, 4 X 1GO= (WO ]>(' /8 

(ldl ;:; X l H') = 00 I;ch, Är mottag'Hre u ~'j lrli u UÖl'jall t' xal<t. 
k:Ilihl'l ' ra d. ht'ståIIl:.ll1U Yi r ö r;;t lII ed rillhj iilp [LY deu ,f örut 
kn librC'r3 de oseiIla tOl'll . pä \'iIka gradtal p ti, mottaga r cns 
raU ell' 11: da frek\'e ll~e rlla U40 och SOO kl'/s falla, (O"ciILa
tMn ska ll he la tide n ya ra nuslu t (,ll Iill lll ottagare n , m en all
t PILll PlL j"n'lkopplas Yid Ö \'e l' l llIL~ kalil.n'e l ' illg('lL ) , Diil't~fteT 

k uppla ~ o,cill llLO rn f öl' lå ug.'å g. och IIL ot la ga r (' n iILstiill e8 p il 
rl f' t fIlUIL :I g-rad ta le t f ör 640 kel;; , () _'c illMo l'Il~ ratt nirles. 
1iii , ru ne ll h iirs i 11ög tn la l'en , D pt iiL' nll -! :1' Öy 'rtonen t ill 

LI;N Z'• lednings och 

H ögsta kvalitet. 
I alla utföran d, n, 

AL, ,.. VOX Bibliotck sg atan 

Tel. 2T3332, 

skärmtråd. 

I T, Sto ckholm. 

POPULÄR RADIO 

160 kl'/::; som \' i höra, F ö r att " lUll på tl f' l) Räl;ra f'illall ;1\'

:-;U.iulllla \"L lIlotlag-are n till :' :1' ö\'ertone ll (800 kel,; ), ul:ll1 
att ändra o"icillatOl'l1S iu:;räIlning, Ocll här ;;kall oHcillatOI'II" 
tOll iHe,r ige u komma in , Vi 111'0 nu .'äkra pii at t osei llalo l'lL 
\'c rklig-e n tir inställd t ill fl'ek \'E> lls~U lLiO h l;; inom ], nI,(
d If,"SomrTtelet, 

P :"\. ~alllll\:l sält be,;tiimmas e tt fl l' rta l pnnk te r, uc h kali
br (' rin g-~I;ur\':1Il f iir liLng'yft g uppritu s , (Se fig, 2, ) 

Jf I?lla n!n: kl;eI180/11 rt1.rlc t, 

K nlibreringen a\' llHlllanf r el,\' e ll :S01llrlhlet lillg,h- pli :-;:lI Il nl: I 

~iitt , ' 0 111 kalibreringe lI ay 1' lng \'llgsomriIde t. EmeIle rl irl hal' 
osciIla torn fr ltu biirjulI l'utlast t\' i\. \'å ;dängtl sOJllr: (IPn, m e ll 
;.:-e llOIl1 an ill~t,ill:t d f' ll fö r I:'l. ng\':i;!; oc h ~n U1titligt paralle llt' 
ö w' r \TidkolLdplL , atol'll koppla e ll fast konde n:;ul.ol' !J;i 600 
cm kan lIl il ll ,h 'CIl WCk,L m e llaufrek\'e w,omri'tcl e t lLp!' till e :a 
l :m k" I ,; , "ill man k omma upp till 140 kels . f u r man ta ga 
en koudpn'a tor p i'! e ndaf;t 400 cm (200 + 200) , I ]wa kl ikpu 
\'a r ie ra k ontlelL~a l ore rllll ± 10 0/" frull d et uppgi \'ll tL \' iin le t. 
\'ar fii l' lll:ln en'ntne ll t fill' pro\'a m ed 11 ' g n.l o lika 1;ol1flp11
s atorkom h ina tiolLcr , t ills m a n nÖj nl;tig t tHr:1;e r m Ila u l'n: 
k\,p ll somnille t. 

SL TSTEGET_ 
Forts , fr lin sid, 323. 

:Som \' i ge ~tii1lllll e r dett a preCis m ed tl t>n fön'g'lf' nU e hl '
r ,ikniu;':CIl , :\fed om siitllliug-c n 26: 1 blir a npa ss ning-cn all tsa 
rikrig \'id b' Llk ,;tnrka o('lt i'> vaga sig naler, :-;om f örul I'nllll 
h[lllit,' iiI' elet ju alltid liimpli,gt a tt tag-a pn ITan~r()rOl,dOl ' 

med Hl ;;rn olika om, i iltuiug~ta l , i detta fall t, I'X, ~0:.1 
:<:i: 1 oc lI 30: 1, och i vraktikcu u tp r o\'a d e t lJiis t a a\' Ll e,, ~n , 

I \'l ' l'klig ltell' ll li a r l;l as~ B-röret hct~- dligt stö rre iurc mol
,;t:llld ,in un l l1 ullla,gits , m en delta ilwt'r lw r e j vä he\' i ~e l , 
;::om en ll ;l ~l p:iek ut på ntt Yisa , art :Inll a"~lIi11gl' ll hlir rik
tig 1>,1<11' \"Lll ;; ra r ka Od l ~\'nga ::;igna le r, I lI ä~ l;l exem[ll'l 
s l~ iJ I: L \'i l'Illr, II( ,rt id taga ett fJl~f1kti si;l 1':111 , rid kla ,;" B-::;Illt
riir ang-i\'l'~ i l' l'gpl a\' l'iil'fahrikantcrna den optilllula :111(1(1
helustlling'pll, l',llmud fr lln anod till an od 1':1 riil'f~ L n, y , ~ , 
g-iillal1(](: fiir lJilda rörsystem elI f;e l'i ekopplude som \' id \ ' :111

lig V\l _' h-l'llll-I;:UPJllill~, 
Ex, ;!) En l'il'ktroll :-' Jnlluisk högta lare med 7 ohlll s iml)('

clnlls i l'a l, t ri iI11 ~ pol e n (\'id Himplig a npus,;niugs l'rl'l;Yl'lIs, 
skall nup:.t ~~ lI ~ till. ett ];la ~ " B-s lutrör, ~om l' nlig'l uppg ift 
i ri.irtahell plL har PIl uptirual aJlOtlbe las t uill ,\(' (auou till flllolll 
[L\' ]:2,000 OILllI \'t l1120 \'ol! s uuodspliulling, B e räkua 1lI'g'ilUg-~ 
I ranS[Ol' lllHtoms omsiiI 1n ings tal ! 

Blir Ul'hiiY,l Yi e j t änka Il' a tt endas t e tt r ör arheL;lr al 
gu ngl'l1 , t.\' c fLer ::;om a llodbela s tniugen uppg h'i h fiil' <lund I' ill 
a nod g-ii1le r d pUS:lllIl1Hl f ör h ela primäreu (e ll( ' r 1lJl'l1 HIHJra 
ord fiir sya g-a sknuler), och l' äkllill;.:-e ll blir t' uklure I'rl d e lla 
);li! t. ()JlI,;,ittning~ tn l e t blir 

n = VZoPt. = V12000= 1"1715 = 41:1. 
Zh 7 

Autalr l nlrv i hela primären skall allts;l fö rlL ä ll a ;:; ig till au
I:Ile t Ylll'\' i ~(~klllllliirPIL ungefilr Rom 4 1 : 1. 

H,i rlll ell lir fr i'lgan om utgiilLgstran i:;f o l'matoL'lls Olllsi.i.tt
nings tal "id olika s Lng a \- slutsl eg fäl'llig behamIlad . D e t :il' 
nv Ht ur \' il; t a tt ,w pa ,',;uin;.:e n m e llan s lutl'ör 0(; 11 hög talarc 
blir rik ti g. d els fiir at t. lIlau :ska ll e rh :'t Ila ~ t.öl's ta lIliijlig-a 
di s torti oll ~tr ia ut!!a n ;.:~effeld, d els f ör ntt llv \'ä;.:nillg'pn I!!( ~ I 

lu n sk illla f l'E'kycuser inom t Ollskala n skall bliYU g011. 

PANDETIKON 
är det 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-, järn-, bok- och pappershandlare. 

WEIJMERS H / B 
STOCKUOLM Va. - Telefon: :180224 

Xordi sk R otogra,-yr , Stockholm ln34 

http:Olllsi.i.tt
http:konden:;ul.ol


III POPULÄR RADIO 

@PENTAFON

./Invänder Ni 

NATIONAL 

RÖRE T? 
Det utmärkta röret till lågt pris. 

Ett 50-tal olika typer finnas. Några av 

de populäraste Nationaltyperna äro: 

Pris kr. 
BH4 Univel"Salrör ... __ ... 3 : 50 
D r 4 3 wa.tt slutrör 4: 
:~ P 4 :3 watt pentod ..... 7: 25 
3 Kr 4 9 watt pentod .. __ . 11:
AOHP 4 Högfrekvenspentod 9: 50 
ACDS 4 Binod ............... .. 9: 50 
FlW 75 Likriktarrör (helY.) 5: 

Vår stol:a höstkatalog. Yilken innehåller billig 
l'acllOmaten~.I, ra diorör med jämförelsetabell, verk
tyg m. m. saulles mot 15 öre i frimärken. 

Vi föra iixen olika element för borttagande av 
stiirningar. Begii r sjlecialbroschyr. 

NATIONAL RADIOFABRIK 
Avd. 12 

Kungsg.53 STOCKHOLM Tel. 208662 

Ext ra selekti v 3-ri>rs, 2·krets· 
mottagal'e föl' allström . Om
kO[lplingsbal' f(j'r allo. före
kommanue ~pänniTlgar. Ef
fektiv volyml,ontroll med 
k()ll~tant klangfä r g. Först
klas~ig clpktrody namisk hög
talare. Hijgg lnns polel'ad ll,da 

Pris 145: - J{ronor 

utan rör. 


Ko n tro Iieratl rÖl-BU ta bo", :i 
ende ay 3 p entotler och ett 
likrikta r ' rör a \' R Ilstl'öms
typ pr Ra t 8 Kr. 60:-. 

Komplett byggsats utan rör 
Rr . 115:-. 

Le\'ererns med vanlig garanti - ~i\'en avbetalning. 

ELEKTRISKA 
INDUSTRI.AKTI EBOLAG ET 

Box 6074 T_ Stocl<holm O 

Beg:tir Prisli s ta n:o 14 med de senaste nyheterna. 

Agenter antagas. Bl~gär agen tvillkor. 


1'1:1' MAP 3 
43X37X15 cm. 


Tar In alla större statIo

n e r på inomhusnntenn. 


Vår n ya realisations
lista är nu utkommen 
i densamma finna s upptngna ett hundratal otroligt bIl 
liga radi odplal-. 

3-rör8 Väx el ströms~hnS8i med omk.-ba r nllttransf. 
kond.-blook 5.2 MF elektrolyt. l<ond. 8 MF av
stliw.-spole 200-2_000 m. riJrhflllare, motstlind, 
blocl:.-kor,d. m. m. mont. å metallchassi. Stor
lek 340X180X40 mm _ Delvi~, mont. Kopplings
chema rru dföljer ...... ....... .................. ...... ........... 28: 

Rörsats till ovanst. chassi . .......... ......... .............. 20: 


S-rors ViixehtrömR(',hos lIiIl för digtansmottagnre av 
moderna ' te kons truk tion. Högrr. pcntod, pcntod 
detektol-, pentotl ti lutl'ör. Sklirmade spolar med 
inbyggd onIle, !!,ang-kond., ntittransf. , kond.
block, elektro lyt 8 MI>' o. 20 i\fF. Rörhållare, 
motstAnd m. m. Montera t il. mc(ullcha:;si. Stor
lek 350X200X70 mm. K o pplingschema medfÖlj. {5: 

Rör~nts till ovan:;!. chassi ... 30 : 

LF-transf. kapslade i b run bakelit ..... 4: GO 

Elektrolyt kond. förnämsta fabr. 8 MF GOO v....... 3: 23 


EleJitrodynumiskt högtnlarchasAi av moc1ernaste 
konstI'. H, cm tliam. n .. univt'rsal utg. transf. 
220 v. lik :; lr. 14: 50 

Alla delar gnrantern s felfria. 

Realisationelista sändQs mot podo 10 öre. 

(}); tillverka för snabb leverans: 

Specialtransformatorer 
för radio, förstärkare, likriktare, laboratorier 
o. s. v. 

Autotransformatorer 
upptill 1000 vatt. 

Drosslar 
för varje ändamål. 

Likriktare 
Pri<li<tor över <tandardtyper, kopparlikriktare och komp/. kär
nor sända< på begäran, 

ELEKTROTEKN. VERKSTADEN
RADIOKOM P ANIET 
Avd. P 


Odengatan 56 - STOCKHOLM - Telefon 322060 


Ing. C. B. Hansson 


Postfack 92 ÄKARP Telefon 226 


http:Kungsg.53


• •• • 
F RA 

ra 10 or pr timme 


IIIL II 


V
arje gång den stora klockan i Philips 

fabrikskomplex slår timslaget, ha un

ge fär fyra tusen nya radiorör tillver

kats, avsyna ts och förpackats .för skeppning 

till världens fyra hörn. Denna väldiga tillverk

ningssiffra är icke ett tillfälligt fenomen utan 

en fullt normal företeelse hos Philips. Den 

totala försäljningen av Philips-rör passerade ; 

för en lid sedan hundra millioner-strecket - : 
ett starkt bevis för det förtroende fabrikatet 

äger och för den överlägsna kvalitet, »Mini

watt»-rören alltid haft och fortfarande besitta. 

" I IWAT " 
DEN BÄSTA OCH P O PU LÄ RASTE BESTYCKNINGEN FOR VARJE RADIOAPPARAT 


