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:r 12 15 DECEMBER 1934 6:e ARG. 

Amatörbygge och säkerhet 

Av civilingenjör C. A. Stedt 

R 
adioamatören, som bygger en nätamlln
ten mottagare för eget bruk, tänker nog i 
allmiinhet i främsta rummet på att få god 
ljudkvali t t , selektiviLet, störningsfrihet 

o. dyl. och i si ta hand på stikerhet ynpunkterna, 
om de överhuvudtaget beaktas . Men vad tjänar det 
till att lägga ned arb te och kostnader på en radio· 
mottagare, om än aldrig so. fört räfflig ur radiotek· 
nisk synpunkt, om den en va kel' dag ställer t ill 
ldsv, da eller föror aku r skada till liv och lem. En 

ntLtanslutell r'adiornott agal' är en starkströmsap
parat och bör därför vara utförd enligt de principer, 
som t illämpas för sådana, men många amatörbyg
gare torde icke ha en alling om dessa principer och 
icke heller om den fara, som lurar bakom väggkon
takten. 

Därför kan det vara på sin plats - i varje fall 
torde det icke kunna skada - att i denna ti dskrift 
lämna en kortfattad redogörelse för hur en nätan
sluten radiomottagar bör vara utförd för att vara 
»säker» . Med siiker avse ' hä r, att mottagaren vid 
normalt bruk och handh avande icke kan förorsaka 
eldsvåda eller olycksfall. Driftsäkerhet en beröres 
dä remot ej i denna artikel. Den sammanhiLnger med 
kvaliteten hos rör och andra delar , som radioama
töl'en köper, oeh i övrigt med den omsorg, han ned
higger på sitt arbete, och man kan taga för givet, 
att han i dett.a fall gÖl' sit t bästa. 

Bran(lfarc~1L sammanhänger med de slag av ma
terial, som använda' i mottagaren, med omhöljets 

beskaffenhet samt, och icke mins t, med dc tempera
turer, som uppstå på olika punkter dels vid normal 
drift, dels vid inträffande fel, t. ex. kortslutning i 
motstånd, induktionsspolar, traj formatorel', hög
t.alare m. m., geno:m.slag i kondensatorer etc. 

Idealet vore give tvis, att en nätansluten mo ttagare 
uppbyggdes av uteslutande värme- och el d 'iik1'a ma
terial. Detta låter sig emellertid icke göra av många, 
prakt iska skiLl. De sutorn är dct icke möjligt att be
stämt a vgöra, vad som menas med »värme- och eld
säkert material». Då det gäller kerami kn ma ter'ial 
(porslin, steatit m. fl. ) samt glimmer och vis a sla rr 

av mikanit, re der ingen tvekan, men är de t fr, (Ta 
om bakelit, pertinax o. dyl. sammanhänger värmc
och elds~ikerhetell ej blott med materialets kemi ska 
sammansättning och struktur utan även och i hög
grad med dess godstjocklek. Om sådana material 
användas som underlag fö r spänningsförande delar, 
bör godstjockleken normalt icke under tiga cirka 
2 mm. Trä, papp, celluloid och andra lättantändliga 
ämn n kmlDa under inga förhällallllen anses som 
värme- och eldsäkra material och böra därför icke 
användas som underlag för eller i närheten av spän
ning förande delar, där risken för antändning genom 
ljusbågar eller upphettning är törst. 

Trä och papp am-ändas ju i stor utsträckning som 
hölje t ill radi omottagare, och en sådan mottagare 
kan var-a lika siLlrer ur bralldfaresynpunkt som en 
mottagare med hölje av plå eller bakelit, under för
ul,ttttning att temperaturen på trålft d< ns in ida och 
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på i 1ll0 tta gal'cIl i ngå ende dclar ay lJriinnba r't ma
l ('I'ial hå I I el'; 1110 111 oh dig"il g r ä u se r_ A l' m o ta.ga r r u 

fu l! tii ndigt iippen hak t ill, t'öreligO'eI' j allll1~inhet in 

gen fa n t fö l' öH~rlt et1.ll i ng, m en Olll m oHa g il. re u föl' 

'es JlIelI eu ba kY~igg a ve. em p pI\' i ' papp, knUlla hU'

liga lf' ll1 pL' I'a t nl'f' I' u ppkomma i mo t t: IJa l' 118 i nrI', 
,-e uLn ellt Il) (l a ntiin d ni llg som följd , fö r att i cke 

t al a om a t t rö r , ko n deu ..atol'er och a ndra llehll' 'fa ga 

sk a da a r ul'n höga temper a hlreu_ Delta ~iI' dock 1'1111 
Rtiilllli gt ollö(ligt, om blott konstl'uldiirell tiinkel' på 
:,;akell j go ll t id . Genom hill1l,li g placeri ng a v mot

:,;bi lld, r ör , tran :sfol'm a torer och andr a yiil'ln e llt\'(~ck , 

]an(1 e de lar oclt genom god ,'e n t il a ti on ka n tl'mpe

l'atu re n hå llas ner (' utau stön sn I'ighet el' elle l' extl'u 

kost nader , F ö l' erhå ll a nde ;w god ventil a.tion kan 
)'ekommenu(' ras IIppt agande (w rikligt tilltag ua öpp

niu ga l' i H't t1an s boH cn (det fönl t ..ii.ttf's g ivpt yj", att 
hottcn icke Yil a r d i. rek t mot lUlde l' laget ) och öpp
'Iliuga l' uppti ll 1\ I);1J, v ~iggen, E uba r t en p 'I'for eri.ng 

ilY bahiiggen gÖ l' j a llmällhr t ingen n,ytta. I b la nd 

ka ll Il et Yi sa ~il!' nö th- iL lld ig t att O'enorn an ln'j naande t 
;l\' skihm DI', t. x , HY ]lIM, leda Ll pll ,,<nma. lu fis t!'öm

m en i Il viss dkt ni ll g . Si a tt brälJ nbal';) delar e.i 
• n taga fil r h ög t emper a l ul'. 

l il tta samma nha ng ka n det a nses liirnpli gL at t 
cit era, "<Hl i l::IYt: IJ . ka Tekuologför r n i ll gf' ll >\ »A uYis

uingal'» ]'jjmnde n iitau 'lutna. rad iomottaga r e si.iges 

~\IlgrleDllc l ell1 pl'!'nt lll's t egrin ge n, 

»Ra d io llloUaga re ska ll Hlra så u tfiird , aH (' f l-el' 

hrl t imma r s d !'i f t högs t fö lj a nde öre}' t 1II 1JCm tlll'Cr 

" pps t-å: 

30° C fi l)' yt a n p. f rit t' lkoluli ga (lela r , 

Wo;- C fö l' i ll1oUao ',H-e ll in byggd a de1al' HS m at.eri a l , 
som ya l'ke n ii I' ,-il no(', eller f llk t.-'iikl~ I' t , 

4 ;-;° C fö l' i mottaga r en i n byggda dela l' (lY ma te
rial, >;Olll iii' Yiinne- men ej r!l cl siike l' t, 

150" C fö l' lUo tstäu !l e11 >I' a nd l' " dela l' , tll fi)I'd a aL 
" ä rme- o(' h elrhiiike l't materi a l. , ,» . 

P : illllI;t t !'< tiille siigC's: 

POPULÄR RADIO 

»Eltl-, \-~il'llll' - och fnk hiikrH ii !'o mater ia l sä;;om 

POl'sli II , , tcati t, gli mmer och m ikauit. 
T ill \-iirme- och fuk tsiIkm material kunna c1<,ssnio!l1 

j 1'cgpll'iikua s bakelit, lJl' I,tillax o, dyb) ( l::Ie 0 \'1111 ,) 

Ra d'ioa matö r'l' 1l ka n. dä lian besl iim t s ig We vilka 

I'ör lHtD l';ka ll HI1\-ii lUla och i iiYl'ig t l'iiknat u t dIken 
c ff'ek t som f ÖI'bruka, ay olika de1:lI', ge rlOJl1 u;\gra 
(' IlIda expel'inw nt o('h med hjii.! ) ay en t ermom ete r' 

<l.\"gö l'a , hill' dc olik a. (l e];]1'na hör a placei'ns, oc:h hill' 
m oL1agn r en i önigt !JÖI' lI ppbyggns föl' aa tl' mpera
t-uestcg'l'lJlgen ej ska ll blini för s tOl'. D essutom hal' 
h n n g in 't vi " at t tilhw del;; alt l('dllil1"'ar, k onde n

>\atorl' r m, m" som UI'O iso lerade med briinnba r t ma
teri n l, monter ns sit, a tt de iel.:!', t. l'X, g-enom \' ii l'lue

str åln ill g fr i'lI1 m oh,tå nd, rör etc" a nta ga föl' hög 

tI?I11Pf' l' n tur, dels att dcn meka niska upp hyggllallell 
blir s tabil , så att kod -'Iu t ningar o, dyL icke lmuua 

u ppsh. 

Mot fiit hög tempel'l1 t tll 'stegl'ing "i ll f el , Rom in
tri iffa i m ottao';nen, ka n mall skydda s ig medelst 

tcmperat Ul' :srikt' ing;u' ell e l' liimpligt dime n:s ioueracl e 
:>m iiltsiikr in ga r , 1 samha nd med bWl1cHarH n m å till 
sIn t påpeka.-, att, om e ll l'u(lionlOtf.agHl'C för nilta l1 

s lu t ning; iiI' för sedd m ed lläts tröUlbr'y taee, d euua blir 

\'In<l tn po li g'. Om ~tl'Öll1 lJ l'J' ta l'e ll iir enpolig, kan det 
in t!'iiffa , om st ickk nn Hk1 en pj ilr utd ra gen. vilket 

:-:iilla l1 t Ol'de r ;ira fallet, att ko n deusat orL' l' , tr<IlS

foell1afo l'el' m, m. st1 under Hpiirming t ill jord, ii yen 

Il; s i riim bl'ytn l' C' 11 ii I' fr'åns lagPII. Ett i:, euow"lag kan 
d<, OUl i nge n ä r tllI -'täde,', fÖl' o]'saka eld sytllia, Detta, 

Ilnl' il' ksä j u t6ifffLt i f1(' nL fall. 

P a !'o ll fii )' otyck, J ll11 som liggPl' dii r i, aH den, som 

-:Yii /' /J(/ !;cd!l [Jc lI lii/le8 j l e r , 

Il rll I f'. S f ii /' u intl c I8!;/I, "/II(' l/a 1/, 
niit r- t (){'/t. fl }J 1J!! /'(/ tCI1·~ I ill 
!liil/!7Ti(/u IId(/)' !W/WII I. t/' I/. 
k U l rl c irt. pl joJ'l /u /(/1' 7w)/ /a7.;

! r ( I. r,), 

!( on/o k/ du8(l1I i i I' fas t 11I1

711"(1(/ 1 i Im !.- " I W'''' ' / , ,~ IZ atf ?Iii r 
dell a '/II 'il/d III' " lJl'!l l c~ Ii / röm

1/11-' 11· IIU/ OIIW Ii"k l , 
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r itt Illby/ e (Hi , 'I) " Cl/CI' nnllal lIIå8/<: a /l ll((ralCH8 im'c Il/lira· 
!/a ,~ ur Il dan (kan tlo(;/,; ej draga s lit Ii el!), 1:«()'lj it~ IM))/(a /.. /· 

([ OSIW /, v , /o8 8llrtr, 

Jlandha l' mottagaren, kan komma i lJcröl'iu!.!; med 
~piiulliugs[öl'aLlde dela!', ur- S H rare att behandla j 

detta sammanhang iin l>l'andfamu, D el! ;;elUll'e kan 
l'l imineJ'3 ,' gC'l1om en liimpJig- u p ph,vg'gnacl U\' appa· 
ra tell, g 'nom am 'iin land t a liLmpliga material och 
gCll()m e t t Olll. '01'gsfullt a r oe1c, HI ' n (l ä de t g~ille l' 

far:1lI mo o l ~'c:k. fall , intr~i.d el' etl pel,,' onli gt momcnt. 

E ll radioalll a tör d ll gi\' ehi~ !iL \' ~il under byc'gal1dc 
s JU ef ter fiil'digsUilhtlllle t 'xp 'ri m enl(;',,(t med ,' lU 
mottagal'e, (ld l lia n llt s~i.ttel' s ig dUdör kan ,k' m~lllga 

g;"lllgel' fiit' J'i~k 'r, som han ej kaKtat' en tanke p, , 
Betl'iiffalllle risken föl' olydvfall ~ka ll c1ilrföl' hu l ' 

neda n i korthet l'edogönl:,i föl' <l e he 'iänlJnel~~I', dIka 
tiWLmlluS vid JH'o vnjug a v komnH'ndella ruottagiue, 

ID si.il j a s i allmiinll il. h alHleIn . 
P l'iucipen ll ii I'vid la g ii l' el II , nlt 8}Jiillllil/gsjiim ndc 

d la/' s!.:olctvant IS kyddade 'l'tU t Oll rIS ikil ig 11 rö'riny , 
'Vad Jl1 lla R tt meJ spänning3öra nde (l ('1a l' , o~h vad 
mC ll a, ' med o;(,,,iktlig b ·töl'iug '? 

t :r yc kef. oausik ttiIJ bcr(jriny ionlc \'ara fullt 
k l ;1 I' '. nii"llll'd kml t'lldas i a\'f;es en h!'l'(;r'iJlg'. som 
kall kc vid l lorma lt ha llUha\'andc [1\' rnottagal'ell, 
iuk Lll.'in.: utbytt' a \' I'Ö" om k oppli ngar e tc., llia u att 
el 1 görcs Ve Id p1\ apparat en, Om s. lullda en r adio· 
amat ' r xperi m u t 1'<-11' ro d "in mo ltaga r e, Lh denll:1 
tär 1I1lde1' spiinlling, o~h h .1 n uii.niJ kommet' j lic· 

röring med ~pälllliugsfö l'allll c dela r tonle detta f å 

au. cs som (ws i/,;lUg bel'öI'ill~'" 

l[eJ /Sp änningsförande lle1al' H\, ,,efi lllctalldel<.u, 
som sh't i l eda lHle iih' uilJ(}el se mell st ark"L['öm ,'niitet 

Ui,Cli m ed de ttn,' n IUed::u'e, om sådan f in ne,.) ']11'1' 

dela 1', om ljest röra (:l <la n spän lling, att \'id hl" 
röring av trå delar, l'espekthe en (lel o 'h jord, en 
liv farlig shöm kan' uppkomma gellOm kroppen. En

ligt giingse uppfattn ing il r en ström, 'om pa , erar 
kroppens dtaInre de al', li v ·fadi or. om stJ'ömstY t'· 

:U1 

kall (; \' (' t',' t igl'!' Cil ~O 111 . "-, Doc'k ll11 lJ ' \' i,' li gP II llödiSfall 
genom e lektl'i : k ström il! r iiffat \' id Jii nT C ström
, t y r kat' än 20 m.L 

P a grullfhnl il \ ' o\'atlll::mnd ,l pJ'iJl('ip, !;om i odt 
fö L' ~ l O' ii I' fu llt. klar', tiUä ru pa s föl jande bestämm l: e1' 

f öl' kOlJlmeI's iella lJ ~it lllottagHre , 

1. ~~iitnlOt.ta "a l'e lll ed fl:l.'t niitsJailll ~ k<ll l nll'U 'ii. 
utförd a H an ti llgen inga spiinni ug:fi) I'UIld e (le[;Il' 
Iinna " i det l'lUll, där nOJ'llul b oprrntioner m ; s te 
ske, e Ilel' ai t, (l<. motiagan'tl (ippllH ~ föl' lltCöl'audet 
a \' dy lika opel'ai ione,', förbilldel sen m ell a n niHet o ,h 

tltkolllliga m etallclela1' automatiskt bry tes t dlpoligt, 

2. Mo tlagare, som a nslu t a " till lliltet med en lö, 
'lu(ld o -h l 'll t d \, polig kontaktJ osn, p a saUlle t ill tn 
i a pparaten fn stsittaIlde kOlltakL'Stift, skall nll'<L ISlI 

ll tfön I, aU lllottagaren ej kall öppnas, fö rriin kOli ' 
takt do an iil' ut!ll'agcIl. Des: u1om :kall kontaktdo
san ]J; den il l m ottagar en hÖrall(lc slatlden ej knUlla 
ulls ill ia lS, d n. mottagaren itl' öppe n, 

3. A Lk mi iga metallllcla l ' p. mottagat'e ll: u tsida, 
pli tehassj, ms ,slu unu', ut ;Ig fö ,' antell n o<:h joru, 
n t tag filt' hiil'tclefone1' och gl'ammofonclo : l r sko la n l, 

ra hel t isolerade fr t n moth lgarCJl ' bu'e gruoIJl kOll ' 
dell : a t or el' (~IIer trallsformator el'. 

l, r tag löl' allsl utuirw H \' :;epa rut högtalare f; 

icke \'[u'a spLiuning;;föraucle. ( S(' o\'an. ) 

Cl , Axlar t ill nidkoI1(len satol'!!r . ·~pola , ' (J. (ly!. f å 

ieke \'ara spänni ngsförande ( c' <! OHm), s'l'j(lll icke 
I'ai tPIl är av i : ol'I'ruaterial och på beh',Ygg;IIldp i.itt 
m sl vid a xeln , 

InnelJilnlell i dc sa best~imlll clse ,' iiI' fu ll kla r, 
,Dock knun a gh 'ehi. t1' kOll st ruktiva pI'o! )l Dl , sot 

lIppst.. i S;lmballu diiI'Iued, Ws<u; pil olik,l s ii tt, \"ilket 

<le olika l'adiofaln'ikanterna ~t \' ell gjOl' t, En l'edogii, 
r elRc ) 1~irföJ: Ja llcr dock ej i nOlll ramen för drmm 
:utikd, Hi Jc1enm \'isa cmel lel' ti (l exemlH'1 p: , hJll' mot· 

Forts, II sid . 366 

D n iIIOU I/ f/ rll'c , 80nt iiI' VflJI /I. brtl.til1. T den ii/lp0fl. rlel en iiro 
i1!!JtL Ii)Jii.llIlillgsfönllulf] li e /or t) /7.;o ll/ lig(J [i;)' l! cruriJ1!J , 
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Moderna mottagare 

»'His Master's Voice» modell 800 
13-rörs rad ,iogrammofon med automatisk skivväx

I i ngsa nord n i ng, kontrastförs tä rkare, va Ifri se I ektivi

tet m. fl. finesser. 

H
usbondens Rösts modell 800 är en av de 
mest intressanta konstruktioner, som hit

,- tills framkommit på radiooml'ådet. I sep
. tembernumret av Populär Radio lämnade 

vi under rubriken »Höstens Nyheter» en l'E~dogörclse 

över de viktiaaste konsil'uki ionsnyhetcrna. Vi skola 
nu se litet nårma re på själva kopplingen för att 
därigcnom få en bättre uppfattning om, hur denna 
exklusiva mottagare fungerar. 

'l'ill att börja med kan nämnas, att de htir och var 
i 'chemat fÖl'ekommande små svarta och vita ru
t orna, ordnade i rad under varandra, betyda om
kopplare. Själva r u torna angiva omkopplarnas olika 
lägen. Vi ha dels en våglängdsomkopplare SI med 
ex Iiigen : 13- 26, 24-46, 45- 80, 200- 550 och 

1..000-2.000 meter samt »grammofon», uppifrån 
l'älmat, dels cn sel ektivitetsomkopplare S2 med fyra 
lägcn : 3, 5, 7 och 8 kcl s selektivitct, uppifl'än räkna t. 
Om i ct t visst lägc hos omkopplaren rutan är :wart, 
betyder detta att kontakten är .'luten, och är rutan 
vit, lJetyder det att kontakten är bruten. 

SelJaratn o8cillntore'r. 

Om i tänka på detta och g~ iu genom antennen, 
se Yi att kortvågen (lB-80 m) går dir ekt in på 
spol systemet L24-L2B, som h gaer i gallerkret.' en till 
blandarröret V4. Oscillatorn är separat (V3) o h 
tjänstgör endast på kortvåg. Vid inställning för 
mella n- eller lång" iig komma vi frän an tennen in 
på bandfiHret La-Ls, som iiI' kapaeitivt kopplat. 
Kopphngskondensatol'lls (01, 02) storlek ~indl'US ge
110m selekt ivi tetsomkoppla ren. VI ä r ett högfrekvens
rör, som endast fungerar på mcllan- och långvåg. 
X ven här finns en separat oscilla tor (V2). Kopp
ling spola m a till blandarröret ligga i det senares 
katou lellning (L16L17 r esp. Lu). I högfrekvensrörets 
VI anodkrets Ii o'ger en transformat or, över vilken 
signalerna komma in på olunclarröret V4 galler. 

Iblanda rrörets anoclkrets ligger första mellanfre
kvenst ransformatorn LZ9L30. Över dennas prim:'ir lig
ger et t dämpmotst< ud R15 och öyer sekundären iinnu 
ett, R16, vilket dock endast inkopphls vid 7 och 8 
kcl s selektivitet, d. Y. s. då man vill ha bäst a möj
liga ljudkvalitet, Genom dämpningen blir resonam;
kurvan bredare, så att även de högsta modulations
fl'ek\'CllSerna bli kvar. V5 är första mellanfrekvens
röret. Detta är kopplat till andra mellanfrekvens
l'öret Vs över transformatorn IJ31L32, som är dämpad 
vid 5, 7 och 8 kcls selektivitet. 

Au,tonwtisk låiining mellan staMonern(/.. 

Vi ha nu hoppat över två rör, Vs och V7, vilka 
t jä nstgöra som mellanfrekven fö rstärkare resp. 
blockering:rör för den au tomatiska volymkontrollen. 
Gallret på Vs matas via 020 med signaler från se
kundären L32. I anodkretsen på Vs ligger en mellan
hehenstransformator L33L34. Över dennas halva pri
mär uttages signalspi:inning via 0~7 t ill metalldetek
torn MR1, som är belastad med R27RzBR34 och leve
r erar likriktad spiinning för automatisk volymkon
troll. 

Sekundären L34 ~ir lindad med litztråc1 ocl! ha r 
ringa induktans föl' at t kretsen L340 l9 skall bli SL 

skarpt avstämd som möjligt (smal r esonallsknrva). 
1';34 'matar diod s tr ~ickan i röret V7, och den likrik
tade spänningen uttages från ett uttag på belast
ningsmot t , ndet R30R32 och tillföres via R-31 gallret 
hos teiodsy ·temet i V7, Då inga signaler inkomma, 
erhålles ingen likriktad spänning från dioden och 
V7 hal' då en viloanodström av 10 mA. Denna st röm 
passerar (vid 5, '7 och 8 kels selektivitet) andra 
mellaufrekvensrörei s V8 katodmotst.ånd R39 och 
åstadkommer i detta. ett så stort spänningsfall, a.tt 
gallret hos Vs blir olockerat, så att inga signaler 
kOlilma igenom (d. v. s. störningarna rnellwn sta
tionerna stoppas och mottagaren ii I' tyst). 
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Så snart man kommer mitt på en station, r eagerar 
emellertid. kret. n L34 o h man får en likriktad ne
gativ pänning, som påtryckes V 7:S galler. Anod
st rÖIllIl1 "n i el tta rör min kar härvid och pännings
fallet ö,·el' R30 minsk, r i.i.ven, och blocker ingen av 
röret Vs upphäves så a t t signalerna frå n s ta tionen 
komma igenom. (På kortdig och vid 3 kel s selek-. 
t ivitet r hålIe inO"en dylik blockering. ) 

Röret V7 sköter oeks om avstämningsindikatorn, 
,·om ä r et t glimrör med tre elektroder (synligt till 
vänster om motståndet R35) . V7:S anodström genom
flyte r Ra5 och r eglerar där igenom spänningen på 
glimröret och därmed även glimsträckans längd. 

II.ontrastjörstiirkcwen. 

Från andra mellanfrekvensröret Vs komma vi över 
transformatorn L35L36 in på ena dioden i röret Vg. 

Denna diod tjänstgör som detekto r i mottagaren. Be
last-ningsmotst' nd är R40 Ra. R40 u tgör i kombina
tion med 39 e tt f ilt er för mell anfrekrensen. Den lik
r iktade ·ignalen (lågfrekvent) uttages över RH och 
f öre via 37, ,·oIymkontrollen VRa a mt C40 till 
gallret på. Vu. I dett a r örs auodh ets ligger ytterli
ga r e et t f ilter CK1C4~ fö r mellanfrekvensen. 

R43 i.ir anodmotst ndet till röre t g. Den förstärkta 
lågfrekventa :ignalen kommer via 44 samt ett antal 
motstånd och kondensatorer, kopplade på olika sätt 
för olika våO"längdel' och olika selektivltetsgrader, 
i n på ga llret t ill lågfrekvensföl'st.ä rkarröl'et VID. På 
gallel'sic1 an av J etta rör ligga vidare två avstämda 

343 

lågfrek,·enskretsur, CK3GI8 och CK4C49, avsedda att 
uppfVr tärka Las res p. di kant. Detta ~lr allt fl en 
an ordning för tonkolTek tion, vilken enda ~t är med 
vid grammofonspelning. Vid 8 kels selektivitet kom
mer dock kretsen CK4C49 in även vid radiomottag
n ing och förbättrar åter givningen a det högre re
gi t r t . 

V11 iiI' kontrastförsHirkal'I'öret, nus funktion i 
det följande skall förklaras. F rån anoden i röret VID, 
vars anodmotstånd är RS9 uttages den lågfrekventa 
signalspänningen och tillföres via C47 \len lediga 
diodsträekan i röret Vg. Lå gfrekvensspänningen lik
riktas och en likspänning erhålles över R15R46H50. 

Den efter likriktningen kvarstående lågfrekvensen 
bor1:filtreras, varefter likspänningen över R50 via 
motståndet R62 t illföres gallret i kontrastförstärkal'
röret V11, som är et t variabelmyrör. Vi få. alltså här 
en automatisk volymkontroll, som styres av den låg
fr ekventa signalspänningen, uttagen från VIO:8 anod. 
Under ett fortissimo i musiken är den lågfr ekventa 
signalspänningen självfallrt mycket stor, under ett 
pianissimo mycke liten. E t t forti imo ger alltså 
stor likspänning över R50, d. v. s. stor negativ gal
lerförsp~inning på V ll, och reduccl'ar förstärkningen 
(av vad skola vi st rax se) i det ta rör. Ett pianissimo 
ger ringa likspän ning över Rso, d. v. 8. liten negath " 
gallerförspänning pt "' 11, och åstadkommer stOl' 
förstärkning i röret. 

F r n V10:8 anod matas primären i lågfrekvens
transformatorn Tl. Primären är »sidställd» medelst 

~~~I~~~~YJ:.-. 
SI 

W ... VE.CHANG( SWITCH ~[L~CTIVITY $wtTeM 


UNDtRDEC" VI(W Of SOL:OE~ POINT$ 
 AS IaN flDIl.IIDSIDl (y CJoNQS 

Kopplingsschema tör »His illa8t er"~ Voiec» ra.d-iogranwnojon, modell 800. Slutsteg och nutaggr gat äro ·utcWmnadc. 
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kondc llf.iuior Jl CO !, Dc ' 'u to m uttages Jr< Il VIO:S anod 
\'ia kondensator-n eGO }[l,..:-[rckveusi;pilnning till spän · 

lI in gsdclaren RG~R,~Ro~, ch fn Il ett Ultag pä deum 
lJla la ' kont l'a 'tförst~Ll'kulT" r > l ~ \ ' 11 ~aller, Lågfrc· 

kveu s p ilIlui n rren på della rör;:; a n otl h l il' d, 180 gm· 
U l' fa ., fö I'l'kjulen j förhållu l1l1e t ill sp iluniugeu p; 
Yto : ~ :1110<1, vilket betyd l' aH de 1)L <la .-pä Il u illgarna 

lllo l ycdm n u-a n d.ra , V id for i ','i mo " a L' fö rsHirkni ng' 
en i kOlltnl;:;lröret l'i nga, den lllot\'el'lmncle Jag l're· 
k n~ll s,'piinn i nn'cu pli kontl'a,-'l rÖI'et anorl blir dL ouc· 
tyd Iig, \'a dör s ignalerIla. fod ' ~i ta me<1 ofÖ1'111 i ns kml 
styrka fra m t i U slu l·teget och ltögta lal'en, "\ id pia ' 
ni s 'imo dill'ClllOt \'a r , som Yi ':' go, föL' ,tiLrkning ' 11 i 

kont ' a~triiret stor, den moh'cl'kaml e h\g(L'ekvcns' 
spillluingen pL koutra t rö ret anod g Öl' sig n u kr'af· 

t igt gällande gent emot J en l'c latht S\'l lga s ignal· 
,'päUlllJlgen, \'a dör -igna lel'na i hö n- gL'au föl's vagas, 
(D en motvcL'kande spiin ningen ma 't g i\'et vis allt id 
lu Ha lägl'e än signa l;pii,llll ingcll, ) 

Yi e , 't 1un ua, hu L' kon tra , tt'Öl'~tii J'l.;ar en h te l' al' 

knl ftig-a pafisurtCL'U[L i mu~ikell å tergiya s lIl ed full 

t,vl'ka , u ndcr det ue s vaga pa 'sag !"I lil. yttediga L'c 
fÖJ'!' \'nga ", och il\', ikten ål' att I; mu ikcn ID r a lik 

ol'igina let. Vid TammofoninspelJling och L'undra · 
diout '~inc1ujng UÖl' man n iimiigen sli, nt t dc stinka. 
pas agel'ua i runsiken sk iirai'; nen, nndeL' det lIe 
'yaga fiil'st ii l'kai';, Gjorde man j lIeL, skulle ljudet i 
en vanlig l'Ct Ll iomoUaga L'c ej höra' dd pi anis "imo 
m en .- kull e svår t övc L' bela -ta mottaga[' n \'jd f Ol'ti~· 

,'imo, Rar mottagal'ell >mellcrt.id ti lh iickJi/-,rt stOl' 
n Lgång:seHekt ( ruoa 11 00 ha l' JO watt), e rbj uder 
kon h 'a::;t[öJ'shiL'lw ingen stom möjligheteJ' att :ytterli· 
ga re fullkomna dterginlingen, 

Koutra:stföl'stilrkn teu hos modell '00 stlttes i fn nk· 
tion genom att :3 ::;1utes, D e n siHte ' <lock :l ll toma· 
i j, 'Id: III' fun ktion på kort\'< g samt \'id :3 0\.'11 i) k el ' 

selckt ivitet, 
Via ltlg rJ' ekH~nstI'a nl-'fO I'matOl'tl T l konnna signa· 

lt' I'IHl in p, sJu l, t eget., : OJll il!' pll,,!t ,plllI ·koJlpln t , 
D 't ta ~il' <.1\' uhymlllp ' 'käl ej lllCl1taget h ii r och IJju · 
del' (> ,i Il ,il ,l' Va n f'tgot co'entl igt llJLI. 

Y i ha. hiil' onll1 fö r u igflU ett pa t' "akcl' , ~Olll oek 1't 
JÖL'tjiLnu a U oUUlii.lllna '. Y olymk ontL'llllen YIh iiI> 

fÖL'sedd meu ett tonkon ektionsfilte l' CK2 ~ ,; C~6, a y

sett att vid instiU lning pt liigr e Ijudst;YI'ka f L'am· 

häm ba 'e li i JÖI'h IUlande ti Il (let öniga r egistL,ct. 
<hat iiI' u iiruligCll mindL'e k i.in"l igt föl' h gn (och iiven 
höga) ton!:' r \' id lii'e n ljud.- tp'lw, Drl <len rörliga. 
a rmen k owmcL' i ll ä l'llPLen :\\' kOl'l'ekti onskl'e1 sens 
a n ti lntn ing;.;pu nk p <. potentioll.lctCl' u, kom me r den 11ft 

kr-et a u tolllatj;:;k t i yel'k:::um hpt" D en na in s liilln ing' 

m ot. va rar normal ljud , tY l'ka föl' ,t t \'a nligt l'lIlU , 

E n anna u detalj i.il' to nkou t l'ollen, synlig liingst 
I1 etl t ill höger i ,chelllat, Deli u tgÖL'C;:; a\' eH n ic1kon· 
cl e ll~at.o L' VC7, ansluten purallellt ö\'eL' IitgfJ'ek \'ens
ir<ln.-fO l'luat.OI'IlS ::;ekundäL'l imlning, Då kapal'i1.eicn 

ökar, försvagas dct ltögL'e l.onregi i';.1J'et, ra samm,l. 

axel som vridkund ensator'n ' itteL' ett variabelt mot· 
,:;tånd VHj, Enligt en upp,,-jft. ;:;kull c tIetta lllotsUlI1d 
VUI'a a\'8'tL att framh ii.\' a bas L'C'(l'ist. r et ,nmticligt ,:O LU 
det högl'e J'egi , het Ull<1 ['b' .)'f' kex ny k Oull c lI "a tu ru, 

Enli "L "n l.l mLaIl uppgift, som ~ir mcr a h olig "kulle 
a.\'si k len m ed motst< ndct \'am att ]H got minxka 

fÖ l' -tärlmingcn, dc tOllkontrollen sh L' p El »ljll:st» ; 
IjuclsLy rkall skIllle därigenom bli oheL'OP ude uy ton· 

kont rollens inställnillg, 

00 

IPOlPlUJlAR RADDO 
Landets största och mest spridda radiotid
skr~ft med en upplaga a\' 10.000 exemplar. 

• 	 XI' ,'a kli;;, \'ederhiiftig o '11 O ll1lrti ~k • .-\.\' ba ll,lla I' i form fl\' pupnlära kOIl "trllkti()l1 slH~' 
!'ikri \'ll inga r d en prak ii "ka tilliimpnill;:en :1" l lya 
kOll strnktion~principe r• 	 f'tkOllllllC l' rl'g-ell.Junrlc l d ' Ll l:; \'arj " fil' nad 

• 	 Ge r a matören utförliga beskriYnin ITal' UYC l' illrre~· 
• 	 Illll <:h ii.1l 'r t .. lm i>;ka lJcskri\'1lill ga r u \'cr goda lWlll· ~anta experiment 0<:11 apparate t· inom raclioll " oe l! 

luprs ir:ll a motta ga re lliil'besl iiktacle områLlen 

• \ "handla r alla nyhet!' I' pii nl(!iooIn l"«.Iet• 	 lk~kri\'E~ l ' Iltl ett Hit lfa t tligt 'iitt nya nppfillu illgar 
oc11 principe r • 	 Är d C'11 ide nli 'ka ll llla tijrt idskl'i fle n 

• 	 llllleb1i lle t' dc t ll1ill Sla ll1ijjliga u\' teoretiska ut· • lillP katta s [i' grnm! a \' s in \' e<1C' rlIiiftighct och 
Uiggn illtyu l' oparli khet liycn :lY fuekllliinn e n 

http:Illll<:hii.1l
http:clell~at.oL
http:mellcrt.id
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~~~ko, 
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Anger den korrekta exponeringstiden för alla slag av foto

grafiska motiv utan omräkning eller användande av tabeller 

Av ingenjör E. Andersen 

(~ll "illlliga, alkali"ka fotucellen bestal' av 

D en ght,,- el~e l' Jn'adskolv, riJken ~nnel,låll:r 
en Dlpt,lllJ.'k anod samt en lJ llskanslJg 
katod i form <1\' en alkalisk metallbelägg

lIing på kohens Y;igg. Den har i mörker ett oändligt 
stor t mut fs t ånd, men s< snart katoden belyses grLr en 
~nt"· sh 'öm g't'lII1JU cellen, uch inom ,'ida gränser iir 
~tl'ömstyrkan prop ort iunell mot opl,ysningeus inten
sitet. F ör a tt ' lL ström Ö" ~l" h uvu d taget skall 11PP
kUU1ma [onha:-; emeLlertid a tt en spänning på ett 
par hundr'a volt Higges nw llan de båda elektroderna , 

Fylles kolv'fl med iidelgas - t, ('x, argon eller 
helium - inträder s lö1.jonil:iel'iug, varvid bildas dels 
positi va JOIl ·r, de]" fria , negati,'a elektroner. De 130
siti,' t ladda de jonerna föras därvid tillbaka till den 
JL egati ,'u katod(' I1, men de avspjälkade elektronerlLa 
fort 'älta tillsammans med »fotuelek{ronerna» till 
a nodelL o h öka på sft siitt emissionen, Vetta iir för
klaringen till den gasfyllda eellf'D rela tirt stora 
kälL ,'lighet. Em issionen är emelle r tid även bel'oemle 
öl" deL an viinda katodmateriale t , .;om reageral' med 
ulika kiillslighet för· olika hirger eller våglängder 
hos l jnset, 

D -. alkaliska fotocellel'na följa u tan tröghet dc 
min t f L variationer i lj usintensite ten, även då dessa 
fÖl's iggtL så snalJlJ t att vårt öga I:!j hinner lägga märke 

F lg . l, 1'1~i 'llrip,g eh C'nu/' tör totoelektrisk lux'me ter. a Zin,. , b 
spär 7-'~ k'i"'tc (;/.l , c millivoltmeter. l1 injeftlJilrZcJ. 'I) k~ar den av 
Gussen enli!!t d ,nl1 n princip tiUv r:rkadc belysn ingsmäta"cn 
»Parl/u:c», onedd tör' arbtekter, in slalla lih·ct· och belys
"ingslclmikc" , V en lwl' I'rel m iilomrä del/,.' O-~ 50/2_!jOO bUll! . 

till dem. Hi.ir.igenom möjlio-göres dessa 'ell en; an
riindning inom ljudfilm, tele,-is ion och Ll1dustl'.i, 

Emellertid finns det iiven fotoceller, vilka \Il il IL 

and.ndande av främmande strömkiillO l' direkt. om· 
vandla ljus i elektricitet. De kallas 8[fiil'/'slc-iktcclLa 

och L' tå i sin enklaste form aven kopparp1M, ph 
"ilken ii1' anbragt ett skikt av kopparoxi!lul. UtaJtpä 
oxidlllskiktet finnes en hinna ::IS metallisk koppar, 
"ilkell är sä t.unn, att elen genomshipper lju!<d. Dell 
tjiillstgöl' 80m illulel'Idrod, och dä CC-llf' ll l)('lYRe. 

rif/_ 2. D en joloel .Id1· i.~ka cxprm crings-m älar en »Ph,% slcop», 
senn Wh erkas uv j-i'/'Jll-a Rudotf Ii.·i escwctfe-t' 'i T,c ipzir/, 

tränga Iju Fistrftlarl1a in i spär r skikipl och f1'igöra 
där en mot !Jelvsrdngsintcllsiteten jJl'oportiondl 
män rd elektroner, vilka "a ndra över t ill koppaJ'plå· 
ten . ~fl'llaD de ];ö.da elektroderna UPPSULl' drt en ~pii.n· 
uingsskillnad, vilken kan avHisas pö. en kiinsl io- mi! li 
voltm eter, ansluten t ill cellen såsom fig. 1 vi sar. Hii l' 
är b fot.ocellen , C millivoltmeter n och a cn lin" ,Om 

sammanbryter ljusstrålarna på cellerIS ljn skäm-,li g,a 

slök t. 
Eml?r}an fotos tl'ömmcns styr ka ä r lIil'l'kt pr opot· · 

tionell mot belysningpns intensitet, kan den beskrivna 
a uol'dning n med fö l'll el an \' tindas för mH.tuing av 
ljn , st.y rko l' , Yi IljettLilUen visar ett s; dant iURir'u 

1" o1't8. li sill. )t6 
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Beskrivning över en enkel rörvoltmeter med reflexkoppling samt en känsli

gare typ med likströmsfö rstärkning" båda avsedda för växelströmsdrift. 

Av civilingenjör Åke Rusck 

D 
a det g~iller att miHa högfrekrenta 8pi[11 

. ningar är det emlast.:l" lag,' i n st l,',Ulne~t, 
som kunna komma I{ r å ga , Dl' s'a aro fol

jan<ll' : 
1. Termiska instr'ument (termokorsi ns trument) . 

. ) E lektl'ostatiska yoltmetra l'. 


:3. Rörl'oltmetrar. 


De t vå fö rsta slagen av in trumcnt iiro -ämlige ll 

dyruara och lämpa ,'ig ej fÖl' a nnat än laboratorie
lH'uk. Den experi menterande a maWl'en iiI' sål edes 
hii n visad t in rör\"oltmetern och kan genom en sådan 
fö r cn ringa penning ffi ett univel'salinstrumcl1t, Ull 

,'iindba l' t för mätning av ,-i.ixel spiin ni ngur av \'uI' ie 

l'aude f r ekvens, {ran c :u 50 p/ s upp t ill radiofr'ekrens 
(nia n spe 'ialauonlningal' till c :a 107 pI , motsva
ra n de 30 meters \'Ö.g Wngd ), En stor förd e] med en 
!'ii.t t utförd rönuHmeter iii' ddare de llÖg, ingångs
impedans, \·ilkd- innelJiir att y tte rs t liten ström ta"es 
fl'< 11 den spiinningskiUln som skall mil a, ', \'ilket 
!Som uekan t iiI' villkOl'et fii,' e u korrekt spii nlliJll~ ;';

lllil ('uing, 

Eu l'önoltmetel' ljUn ·tgiil' i stort sett p:'t samma 
s~ltt som en detekto r j en va nlig radi omottagare, och 
likso m dät' kau man -'kilj a melluu a_Ilod- och galler
liktiktnillg . D it viLl ga ll e l'1ikl'iktllillg mera ström er
ful'ch';}s fl· fuI den spiinuiugskiilla, som skall milt as 
\ d, \'_ s . ingi't ugs ilI1j1edaus >/l är låg), är t1noclIi krikt
/lill g att föredraga . 

Priudpeu föl' en rönultmdel' med nno rllikrik t /ling 

R,3.mA 

c 

- + 

+ 


Eg 
FiV. 1. P rill c ipst: !t ('IJI(I tör rörrOllmr! er m etZ allo/lli/,rik/ilili!!. 

a lt<Yi\'es å figur 1. ])pn ~pilnuing V g, som skall mähls, 

pd:igu " r(il'ets galler, som fle;' sför iuna u n· no m bat 
t eriet E .. til lfijr- s en lii ru p lig uega ti \- gaLl er', piinniug. 
SOm lU 'll {' u kOllsta ut giren 8 nolh:;pilnn iug E " or sa 
k(lr en ,-is" Hl:" dloHuoc1ström. D:1 en växelspiinning 
p:1lä"ges rö rets ga ller, få vi , på gru ud a \' att röl'
kal'a ktel'istiknn (a nodsi:römmen som funktion fl \' ga l 
ler[örsp~il)lJiu gen vid anod;.;piinniugcn Eu) i arbets
}ll1lil;: t ell år krök t , en ändring av ullodlikström lll Il 

genom rör et, KOl1lleusatonls • flink i n :11' a tt ge
llolllshippa anodstl'ömmen s \-Li xel s trömskomposant . 
Genom ait jiimföra rönoltmetern med et t an na t 
inst ru mell t e rh [1I1es en kaliLrerin gskurva . d ~i l' den 
p:'i.lflglla \-i.ix elsp ~inllillgcu f,~ s ,'om fUllktion :w iind 

Joooo.Jl 

1'i.'l. ~? A()JlJiliil!l~~( 'II r.: llln jii r lIäl(lIl~llIl cn rcjleJJ riin;o llm el cr 1IIcfl onotZ li/.' ril.:lu;nv. l- id liiIllJl/i{f ill~ liiIlJlil'{f (to /II " I,I ,illdd 
R:! Idir riirrIJlI",d NIl rNo lici ok Oll81ill fö r '!;a. rioliOll cr i W'itSpiillllill{fCII. 
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att e t'h, Il a c u nil ttY':1 n . f'orll1atol' med liigrc sekulllliir

700ft

Oraust:"lende grll' girct l'i.' ej hel t at t 
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F ig. 4. h-oJJ]Jlil"/~8C7l c lll(l, f(j,. /lii/flilS / LLU' /( ,-(jI'/;oll/l)(; I (.';- m ed (/,/lf)fllil.: rikt"iIlO or l, liksll'ömsf(jrs liid.-nill[t. l,'ör alt J' IJr volt 
mdCi',! s7;1I11 blira obcroC/I(/C (l/) 'r al'ialiull cr i /lIi/8piili"iHg II- flilL"ii/ld es en g lim . la b ili"(llo/', 

RV 


F if/. J . _·lnO I'(/lI illf/ föl' kalifJl' erillf/ (Ll' rörvoUIlle!('/, (RV). 
ViitliC l spiilmh,O Utl(lll 8 m etldst n putulltiomc·1 l' fråll CH 
r ii.7;c78 II'ölnsl ..iilla, O(;I! 'llLä,tC811/.CC(. n noggrann växels / /'ÖIll8

roltmelcl' (V) , 

l'ingen i nnod~tl'öm, Föl' mi't spän ningar öka!' vall 
l i 1'CU ano(lstrihnmen kvadrat iskt med den pt\lagua 
spUn ningen fÖl' a t ;.;:'i smållingom bli Pil lilleiir flll1k

tion vid stöl'l'e spii nni ngar. 
Vanligen konstru eras rÖl'voltmetrar föl' uatteri

an;.;lutning pä grulId av ~v : righeten att del lliltan

~llltlling bli tiUr~iekJ igt oberoende av viixlingar i 
Ilii tS)1 ~illuillgeu . Eu stOl' fördel me.d den nätan~llltna 
I'ijl'\'oltmdern ä r dock frånvaron a v batterier, som 
krilnl. eft >rsyn och om by te t id efter ._nnan, ViJare 
hnr liall I11nn ra kommit fra m till < goda uiHan
sl ll !:n a. rÖl'vol( me tl'al', att de meu frflll1O'ång kUlIna 
11 pptaga kOll kn rrenSplI med de lmliel'idri"na, 

•Tag skall efter ovanstående korta ol'ienteri Hg om 
l'öl'voltmetr'ar i ullmiinhet litet mera l llctalj beskl'i
ra ett par olika i'~ pe[' av lliitanslutna rörvoltme trar : 

1 , R e Ifcx!.:0lJ1J[ad, 1';i l'l;oltmct(w In ed alw(U'ikriktu i 'II g. 

l'r in ' j r. chemat- ,terfinlJes : fig ur 2, Ett Philips 
A 415 hat' Ull\" iin t s , Maln inge n av rÖl'voHmderll l'ker 
1'1', II ett anodspiill lliucTsagg'l'egat, best< ende ar e ll 
tran (o l' 111 a 1'<)1' med sekund~il't 2X300 + 4 + 4 volt och 

e it ULuiktaJTÖI', Philips iJ06. en Cl'llållna lik~pän
ni ngelt filtJ 'c l':l s medelst cn dl'ossel om e::1 30 Fl och 
e tt paj' .J /IF konden.'atorer. På grund av srrll'ighct 

~~------~----~---------r--~----~~ 

fl piinning ilJI 300 rolt Ilar <In oclspii n n in O'cu m[t, t 
mi nska, g n Olll en spän ning;.;d >Iare (RI + R2 + :Ra) . 

) , nodspiin ni ngen l röret hIi r lika med spänuingen 
Or(>l' mo l '{[lJlde R2 (c :a 60 ' ) o h alle rspäl1ningen 
lika med spiinningen iiver Ra (c :a 4 \7). 

Anodliksh'ömmen la iir en funktio n av ~ tyrspiin 

ningen V st" d. v. s, matematiskt utt ryckt (den icke 
m a tematiskt inll'e:,;,'erad kan b opp~ (h 'er dessa 
l'ol'ml el') : 

ia = J(Vsd, 

StYl'spilllningen Vs!. = Vg + Va 
,n 

dät' Vg och Va ~lr galler- r espek1'ire anod~piinuing

al' och ,u röret fÖl's tärkn in gsfak tol'. 
För att anoc1strömmen ska Il vat'a oföt'tindra d Yid 

nu'ierauue fl.notl- och gallerspäl1l1ingal' ed'ortIms tyLl
liu'en att Vst, skan nna konstant, d. \'. s, 

Va
VO' + - = konstant. 

" fL 

)lerl de ~ kopplings -. 'hemat införtl a heteckningar
na på strömmarna blir 

Vg = -R3 ;(;a+i!) 

Va'= R2 ·i l 

Antnga vi vida re att ri göra anordningen !:lådan . 
at t ia iiI' betydli g t millllre i'lll il ka lt in fi)I'Kltllllll <1S 

och \'i få 

Vg=-Ra· i1 

Va = R2 ' ;1 

Styrspilnnin."cn iJ l il' då 

T R2 , i l .
J, . t. = -- - Ra ' tl 

. ,n 

V, r önskan \'ar att ;.;t.yn:pilllningeu ::; lmlle V:tI' 

konstan t vid \'a riera nde i l, \'il kpt ent1a st är m öjligt 
om "i",; (" = O (l. \', 

= .IL,RaR2 
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r'iy. ii. ](0 li IJn:1';'11 !INk II n ;vr fur r c jICJ; riil'/;oll-lnr:f Cl·. giillunäc 
fiir olika. viil'dcn på 1.:alutl" il o t s l å lltl et. A fl{J[[Sf röm1lH?il ·i milli
11I1I1)(;/,C ar u/1.yi'I)(;JI. Vil t fll1lk tion (/ '1) äcn pälog(/(L ·t:(i;J;cl

" lJänuill!}eJl8 cjfcktirriil ·de. 

()1II~iltta l praktikell, lllen en relali\'L spiluniugsobe
/'oende volt'Jlc lel' el'hålles om följande iak ttages : 

1. l\1ot~U\lldl!n villjal-< >:fl, at t il iiI' stOl' i förh å llan
tIe t-iIl ia. 

2. Ha inställ es llllgefiil' >:å, ,ltt Il X R3 = JV!. 

I dcn byggda l'önoltmdel'll har följande mot
sU\ndsviil'den valts: Hl = 30.000 ohm, R z= (i.OUU ohm, 
H:l = 0-500 ohm \·al'iabelt. l och C~ ha taglt ' lika 

mcd 1 pI" vardera och böra nU'a induktiousfl'ia. 

Amperemetern [it· ett nllll igt \'l'idspoleins tl'lImell t 
med mätområde 0- 3 mA. 

I nju.'J t c'I"in!) av w·ö)"po7hn(' t cJ'Jl. 

Vi antaga till aH hiil' ja m ed, alt JlLOt"ttl11det H. ile 
lika med O. Med umkopplaren j lilg 1 in.i1\~teras R3 
ti;~, att genom milliampcl'emetcrn en s l r'öm ptl u tlgra 
tiondels milliampere f'r·hiUles. 1I18n kan givetv.i.' även 
iustillla Kl å , att utslag-ct hlir uOll, Ille Ll i-ir det t.a 
mincll'e lämpI igt, nä ciäJ'igelloUl rÖl'voltmete rn bl il' 
okäJlRlig vid låga vilxel ·pil.uning-ar. E tt värde av 0,1 
~l 0,2 mA. ilr lagom. Häl'igenom erhfLlJes an tomutifikt 
R2 ungeritr lika med p XH3. 

D tl nu ClI viixelspiinuiug ::;k;1,11 mäta,,;, inkoppla::; 
(' eJJna t.ill uu::;lutniIlgsklämmorna. Efter ovtllluämn
ila juste l'iIlg a v u,nodströmlllens vilovilrde lägges 
omkopplaI'cll i liige 2 och ut. 'lagct obserreraf;. r en 
i föl'viig uppgj ol'd kali orerillgskul'Va fås S;l den sök ta 
\'ä~clspänLliI1ge\ls storlek. Efter Y<.lrj e "vliisni Ilg IJör 

omkopplaren åtel' Hio'gas i liige 1 och kontroll av 

vilDS tl'iimsvi.lr'det företagas. 

K alibrcrill.g (tv 1'urcoltmctc/'n. 

Vid kaljbreringen amtindel' llIOlll sig t. ex. av 50
pel'iodig växelstt·öm. Kupplingen \'id kaliol'el'illgell 
göres hi lI1pligen en lj ~'t fig. ::I. 'l'i11 råxelströmsuiHet 
eller he]]I'e till en separat vilxel -·trömsgell e raior iIl

kopplas en potentiometer, \-al'S motst ånd väljes R[l, 

att ej föl' hög 8trihn el'h ~\l1cs vid den :1milncla spi.in
uiugen (c:a 1.0UO ohm kan rara liimpligt vid 220 V 
niitspiinning). Till potentiometel'uUaget illkopplas 
]'öl'\-oltrUelcl'll och ett j ilm förel seius tr'umen t, en god 
r il xf'J st römsvoltmetel', pamHellt. Eftcr illjnstel'illg 
HV rönoItmetcl'll obsel'Veras samtidiga utslag Plt 

jiimföl'eb,ie iu stl'umcutct och milliamperell~etel'n. Oll
senationer gÖl'aS föl' olika växelspänningar och PH 

km'ra nppritas örer arlOd"tl'ömmell som fnnktion av 
dca på tryckta vilxelsp}lnningen. 

H al' lilan tilJgå nfT till en mikroamperemeter, böl' 

dellua inkopplas i rörvol t meterns j ng:'illgskrcts och 
den vtixelspänuiJlg, vid rilken gallel'ström intriider, 
anteckllas . Vid a nvUlltJalldet av rörvoltmetcrn uöra 

ej hÖ 'fee spiil1ningar än den st\lunda hllzttagnH mil

tas, (letta 1>' grund <1\' den minskade ingåugsitulw
da nsen vid spänningar som iiTO ;,;1\ stora, att galler
s tröm inträder. 

Omkopplal'ell IJör ej lägga s i läget 2 med öpven 
yttre kret" ho rörvoltmetern på g rund av att röret!> 
ga ll er då fål' fri )oreutial och anod Ll'ömmen kan 
stiga i;\'t.: l' miitomr'ådrt hos milliamperemetpl'Il. 

Införa,ud,et av rejlcx':1notstånd. 

I det föregående ha vi anta"it, att motståndet H = 
O. Vi skola nu införa ett vis"t Yiirde på H och se, 
vael följd en blir. 

nll en v~ixelspännjug' pålän'ges gallr'et, ökar anod
strömmen. En ökning av anods[römmeJl orsakar en 
ökning av spiinning, fal.let över H, d. v. s. den nega
tiva gall erförspänuingen öka", viIket i sin tur or~a
kar en s~lnkning a.v anodströmlllen. En ökning av l{ 
ol'sakar allL'å en minskning av anodströmmen vid 
en viss kon staut pålagd växelsptil1uing, vilket allt
" fl iuncui.ir alt vi för att fil en vis~ anodstl'öm måste 
pålii.gga en stÖTTe viixd.-pänning. D et ta tir tydligen 
ett silt t att uWka rnlitområdet lJOs rörvoltmetern. 

:::le vi på de upptagna Imlibre l·ing~kurvornn. fÖl' 

olika r efl exmobtä n(l (figur 5), fr'amg'år detta med 
(jll::;kv~ll'd tydlighe t . För R = O och 11 = 1.000 obm iil'O 

miHoll1r;ldella 0- 7 r esp. O-Hl volt. 

Som sYlles bli kalibreringskunol'ua I'edan vid ~aIl
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ska små spiinningar l'iita lillj t>r. T\..una n fiil' R = 1.000 
ohm ~ir sär'skilt bra. i ett al·seeJHle. U tdrages den 
6it lilliga dden (prickad ), g. l' den genom koorc1illat
axlarnas nollpunkter (ol'igo), vilket ju är synnerbgcn 
föl'rurlllligt om man vill gradera in s trumentet di
I'Cke i volt. 

Några 1'åd betriiffa·nde elen prcdäiska lltjonnll ingen. 

B etl'iHfanue det pr a kt iska utförandet av l'örl'olt
metern skall jag enda st omnämna ett par saker. 
UJöd"triimsledningarna böra dragas skärmade samt 
h iDnas, där ';1 ä r möj lig. Galler och anodle lnillgar 
böra. <h'agas vHI åtsl ilua. Gallertilledningen skall 
I'a ra . kort som möjligt och draga~ >l ', att <les 
ka pac i(et t ill jord blir liten, Omkopplaren måste vara 
av kapa.ci t etsfatti Cf t yp. En r Ö1'h. Hare med små kapa
<.:iteter bör anvitndas, ener ocks~l kunna t illeduingar
]la lödas direl_ t på l'öl' el~ konta.kt~tif t. Mittpunkts
molsttllldet öv r rörets glödtråd böl' injus cras nog
graJlt. 

L~illlpljgcl1 ka n l'örvoltrn!!tenl inuyggas i en ltlda 
a l' alumininm, och skall dä den I unkt , som i schemat 
:Ulgil'i ts om jordad, koppla s t ill Cha i;:-iiei., SUlll i all
miiul1et jordas. Viu \i Ra mii.tningaL', t, ex. p~\ spän
lI i llgskiUlor, var s ena pol cj får jordas, bOI'Uag iS 

jlll'(lföl'b indclscn till l'öno1imetern och densamma 
llppi;liilles pä i. olerflnde undedao'. 

l\[an skulle giveids kunna auviinda eH iullirekt 
1I pph >tt.at rör i stället för det nu ullviimlH. }lall 

~k lllle dii.rigenom .Uppa Hr' n miH pullktsmotst'ndet 
><am 't f; vollmct (' rJ1 någ oL mera spänning, 'ol.Jcl'oenrle, 
genom att f1 ukhul.tionel' i glödspiinningen l> pcla mind 
l'C roll vid indirekta r ör. E nlint en uppgift ha emel
Il' did rör med indirekt upphett ning den olägenheten, 
at. t !Jos dClll inh~tde 1' språngvisa \'ariationer i emi s
RiOJJ ell, varför direkta rör läm \'ara att föredraga 
Iii\.' miltändam; I. ,Jag tror dock, att de t fel, som kan 
lJpps lå vid an vänd and t av indirekta rö l' av ovan
Jl ~illlllda orsak ä.l' av jämförelsevis ringa betydeh'ie . 

Hön-oltmetel'll kan lämpligen utföras för fler a 
Jllätoml'flden genom ill koppliu <r av olika, i förviig 
fastställda reflexmoL ·te ud. D , lm stc givetvis en 
kaliln'el'iugskuna upptagas för varje m:itoml' ;lde. 

2. R ör 'o7tmet cl ' m ed liks trÖlJl sjö/'slä,rkn'iny. 

id kOllst rnktioll av en l'Öl'\' oltmet~r för pil.n
llillgal' lll indl'e it ll n rlgon Y()lt har man flera metoder 
a tt \' iilja p lL Man kan bl. a . inlägga ett IörsHirkarrör 
före det egentUga miL röre t. Metoden har dock sina 
)l[L 'kdelar och höJ' i a llmänhet ej komma ill au
v:intlning. Vi(]are kan man an\'iinda s. k. k rnpensa

mA 
a 

1,0 

a.a 'H 
Volt ~/f' 

Fig. G. A.(/,IiI" ,(, l'in(J-~ "'lln;a föl' 1·Ön:01!Jll. c l cr lIl ed liks II'UIl1,~

fÖI'~ tiil'7.:/1in.'l. ;.l·lIod8/!,umm cn i mi7li(/,mlIC J'(~ iiI' unrlh;cn som 
tllnl.:UIJ1! av dcn p(lla gua äixelspä.lwi l/{Jr!lts etfel,;UvL:ii l'dl' . 
Smil- tr(l,myu/' av klll' uan kan ma n mA d /II/n I'iin ; n!tn l 'I er 

miiln 7:ii.r:eZ .~p iilt/li)l(lal' n ed till C:(1. O,O!, [:olt e.t/. 

LiollSkoppliJI"', där :lllods t r'ömmen uUJa lauscl';1!'; en 
brygga . Denna metod !'fordrar <lock !lyl'l/ara och 
öm äIiga instrumen t, Ett aUDa t sii tt ~i l' att använda 
~. k. likstl'örusförstiir kning, d, v. s. förstärkni ng a v,.. 
lik..: t1'iim~ii nell'ingen i mätröret. D , tbl li Ilgå l' pii. så 
:sätt, att likström, 5.nuringen i det egentliga miitrörct 
(detek to1'l'örei. ) orsakar en spiinn in (f i:j ~ilH.lrill g i tt 
i försUrkarrörets gall crhei s jnlag t mot ·t< ud, va r
ig nom detta rörs likshömsföl'h, llamlen [indnt.. 

Koppling:~ 'cherna t ill en rÖf'l'oltmet er med m
>itrölllsföl'shirknil1g finne: i f igl1l' 4. D' 1ihla röl'en>; 
kat oller In< , le Ila ulika potenti al , och för att l.ippa 
införa mer ii.n en glödströruslindning- llOR n~i.tLl'all S

formatorll hal' ett indirekt oel! (~tt dil'ckt rör Hmiints 
(Philips E 438 re p, 13 409). 

F ör aU ruill,'ka llwel'kan ;-ll' sp~inlling,~nlria tj oneI' 

från u~i tet hal' en 'Tlim ' lal.Jili:,;ator av L oewes fabri
ka t, t yp THT 10, in lagts, • p~iJl ningcn mellall val'je 
elektrod hiiller sig omkriug 70 volt, vilket med fem 
elektrod ' 1' hOl> rÖl'et; h llleLtil' ett t otaJ t ,'pänningsfflU 
på 280 vol t. 1\, ed elen <Inl'~ind,1 uiilhansfurma t ol'll p1\ 
sekundiirt 2Xi:t00 + 4+4 volt m~lste ams' ett mot
:,;tånd införas mellan niit llggl'cga1'et och glimstabi-

Forts. ,1 s lu . 367 
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Av SM5ZE 

en, som 
sysslat med ra
diomottagniug, 

vet vad fading 
iii' föl' något och hur fa
dingen totalt kan spo
[iet'a mottagningen fdm 
en sändare. Dft fading 
upptriider, varierar 
ljudstyrkan med större 
eller mindre hastighet, 
val'jämte ell stark för
vrängning av ljudet 
uppkommer, en för
Hängning som stundom 
gör tal och musik 
onjutbara. Tills helt ny
ligen stod lllan full
ständigt maktlös inför 
fadingen, men numera 
har man tack vare ex
periment o'ch beräk
ningar, utförda av tys

möj licrhetet' att undkomma faka ingpuJ0l'el' , 

dingen. Experiment med fadingfl'ia antenner, över 

vilka beskl'ivningal' helt nyligen publicerats i den 

tyska f;lckpressen, ha slagit S<l vUI ut, att Telefunken

bolaget beslutat att i framtiden förse aUa större 

rundradiosälldare, som komma att byggas av bolaget, 

med el lika fe dingfria antenner. 


:Kli ha ty 'Imma med välkiind gnmdlighet sökt fä 
fl'fll11 alla tiinl bara lö~ningal' prt fadingproblemet, 
m n alla dessa lösninga r äro inte lika enkla. Vid 
det enklaste systemet Hiller mall helt enkelt sändar 
antennen \-el'tikalt i stället för att som hittills lägga 
den horisolltell t. Di.irmed är fadingproblemet löst. 
Hur d 'lina vertikala a ni nn verka r skall förklaras 
h itl' nedan_ För t ma ·t vi emellert id gft in litet på 
!.t ur fadingen uppkommer. 

Det är CIl kiind . ak, att det exi sterar ett IW sol

stdllningen joniserat luftlagel', det ii. k. Kenelly-Hea
visideskiktet, på en viss höjd över jordytan. I själva 
\'erket lär det finnas två skikt, E- och F-skikten, som 
ligga på resp. 80 och 250 km höjd. För rundradiovå
gorna är det dock egentligen endast E-skiktet, som 
spelar någon roll. Detta luftlager är genom sin joni
sering ledande för elektriska strömmar, och därige
nom kommer det att verka som en spegel för de radio
vägor, som kastas mot detsamma_ Om vi ha en motta
garstation på ett visst avstånd från siindaren (fig. 
1), kommer mottagaren att nås av två vågor, dels 
en som går fram längs efter markytan och dels en, 
som reflekteras mot E-skiktet och kommer tillbaka 
till jordytan. 

Det är alldeles klart, att den våg, som går utefter 
marken, den s. k. markvågen, har en betydligt kortare 
vägstr~icka att t illryggalägga för att nft mottagar
stationen än den s. k. rymdvågen, d. v. s- den våg, 
som återkastats från E-skiktet. Genom denna väg
skillnad kommer en viss fasförskjutning att uppsti'l 
mellan dc båda vågol'1la, och (li\. denna fasföl'skjnt-

S M 
IlII/II//IIIlIT/IIIll/II/I!ivII 

Fig, 1. i v tf 11 11 1 lJilcl fram,gur slvillil([(len 1I ,clla/i de rii.lJ
st/'ä cklJ }' , 8 0111, nWl" v- och 1'!fIlH l '17ll.rI01'lW måste tiUrll{J(!a.lii{J[j(1. 

IS "ända/' , J [ m ottagar e. 
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/liJlg' l'j iiI' konstant, komma ma l'k- o ,h rymdr;'lgorua 
I-i t und m nit fli r iirka och tu ndom utt moh-erku 
\'u l'anclI'a , HiiI'igenom upphiider U, »fading» i mot
tagaren. 

Som l'adiorågol'lta to lalreflek1.era s endast dli in
falhwi nkl'ln örl'rstigcl' ett \'iRst värde, kommer 
l'yn1Llnlg Il a tt göra sig gällande först pI 150- 250 
km an,t{intl fr fi n sändaren. Det ~ir just i denna zon 
kring :sändaren, s m fatlingen iiI' mest besvärande. 

Den våg, 'om frä n anlen nen går U t i hori sontell 
led, diilllpas Rå sm ån i ngom ut, och på ett avstånd 
,1\- ung fiil' ;:iDO km gÖl' den sig inte alls gällande. 
'1'1'ot ' tlet t<l uppträder på dista ns(' r över 500 km en 
mcl' ell er mindre Tt ng am fading, som dock aldrig 
ilr fÖl'knjppad med n, gon för sämring' av -ljudkvali
teten. DenIla fadi ng anses bero på att E-skiktet stän
digt undergår föl'iindl'ingar med avseende på led
ningsförmågan, vueigenom reflexionen av \-Agen blir 
mer eller' milldre oreo'elbunden. Att eliminera orsa· 
kCl'IIa till n ådan fad ing är givetvis omöjligt. Men 
tekniken stå l' inte alldeles handfallen inför det pro
blemet helle!' . Det ge r att bättra på lyssningsförhål
landen:l. med hjä lp a \' au omat isk volymkontroll och 
a ntt> llneL' met] ri ktad -trålning. 

Den 11 ya ul/tenn ens p/'incip . 

])('n »fadingfria» untemlen strålar endast i mycket 
JitpL! lltf'lh'ikklling i !'iktning mot B-skiktet och kOll

-T 

F i{/. 2, , ' lröl1lfijnJel n ; II!I" /1 i en fU lti, I{/!r i "ulI(/a/'ClHl c lt lL a v 
7/(/ l c r d g 8 11/1J, 

3;; L 

'en tl'craI' i stä llet 
s triiJ ni nge u i Itodson· 
tell led . H ärigenom 
har alltså rymlln gen 
försvagats och mark
\-ågen försWrkts, och 
lien "t"U'iel'ande rymd
vi\gens ogynnsamma 
i nflytn ndc p. mottag
Hin en hal' i och med 
detta starkt minskats. 

Hur har man nu bu
rit sig å t föl' att 
förhindra utstrålning 
mot E -skiktet? Jo, som 
omllämndes i bÖl'j:1ll 
av artikeln kan detta 
helt enkel t åstadkom
mas genom att man 
sUill er antennen verti 
kalt. 'L'illföl' man en 
dylik antenll högfre
kvent energi med en 
våglänfTd lika med 
dullbla autennlängden, 
så kommel' strömmen 
att fördela silY utefter 
antennen som visas i 
fig. 2. Den högfreJn-en · 
t a strömmen kommel' 
3 11ullda alt ha ganska 
olika amplitud i olika 
delat' av antennen, I punkt en b iil'o FihönwHl'ia tio
nernu lika med noll, hiLl' Uppstål' uiiml igen \'ad man 
kallar en nod. 

Utstl'i\ll1ingell f r{lI1 denn:l antenn kan Hil.llpli gell 
Hillkus uppdelad i två de lstI'ålningur : en stI'<lllli ng 
hii.L'l'öraude fr <l n den undre delen a\' alltennen och 
CIl anllun fr å n den Ö\Te delen. Den s td\lniug, 'om 111' 

F orts_ 11. s id , 57 

1'i[/. 3, Dirtgram 
OVeI' 'u ts i r (lZn ;nr/cH 
fr ,n n h ori on t elI 
(övrc 7.:!t1·v(m) och 
en 1;crli7.al ulll cHII _ 
Slr!1/,nillgon 'i 1-il.. l 
11 iHqen S !/fII' t'id 
deJ/ Sis lniiJl lll i./(/. (111
l eit7w n l-cd ll O ,)"aI 8 
III d Ill er {i. n !t li/fl clI , 
I-' ig. '1' Hilvc /',"/IJI
8tatio l1 n,' (/'IIl clln . 
80m. {i" av 1:cdi7W l 

tYIJ, 

http:1;crli7.al


JnI CI'!cr CIl8f/cncra lurll nl/uu(m IW 8ill sk ii rmläda. Xtirllla .~ I. ~l'", 

den /"on_~ t[lnta , ».<";(l [/a» liö!7f 'r e7"L" clls[J · /1 ('ra l o7"11. bm/i Ilen 
sYl/HUll skä,ml·lJo.1'en /J e/in Il er sig den ·vll r iab!(1. "i.>s/urka» hör]
t?·ck["cll.~g c"1lcl'alo rn. Oli'.!cl'vcrct den 8kii-rmad öt'crtörings7 ctl,

ni'll!7CH till dc / ckl on/. 

I ::aml.wutl llled de a. .' l~l[, ~ Populär R~dio ,J'tik som 
bebanlllat l1loi1.a ga t'ematmllgur, h a r fot'uL om

näulIl ts ait mall föl' u PlllUiHning av bl. a. fide· 

iteti'kul'\"ol' måste ha t illgtlllg till t' U ge el o' IL 
l11öjl igast öreJ'1.oIlsfJ'i tonhek \'(~nsgenerator . En s, dalj 
ha.r iLn;n mångsidi'" ull\'iindllillg fÖl' de flesta lllH I· 

llingt1l' inom h <rfL'ek\·eJlsteknikeu. 

SeptembcJ'ltiifl et a y »l'he ,ViJ'eless Engiuee l' u lld 

Experilucntal ,lr iJ'('1 es~» för fi l' lD83 lllneh å lle t' e11 

hc~kl'i\'ning ön'r CIl ~od toufl'ek\' nsgenel:atoI', d ik ell 
iiI' J'e1a tht ellkel aH tiU\'eI'ka och lliil" 
fÖl' kau liimpa sig [Öl' beha.ndlillg häl'. 

]jPIl gellemt()l', som l det följande sk a ll 

bNikl'iras, iiI' emellertid lliltanslllten 
och fiirsedcl llwd ctt riir m eJ'a samt 

kwfti garc sIu tröl', men i priucip är 
skillnaden mycket liten. 

Föl' a I·t aI.R1.1'a den highek\,pn ta spiin

l.l ingen lå tel' mall två. hiigh-ekycn ta os

ci Ila torer in terfcrel'a mcd vara ll cl! 'n. 
(;Pllom Jikrikt lli ng lt s secJan loigfre· 
kI·en. en, dIken töt. t ii l'kes och \'j a en 

1l tg[l ngsh'a nsfOl'ulU tor 1"a"'e8 11 t () 'h an· 
ränd es. 

Vö ljalJde fOI'L1J ' iugar höra \'i IIpp' 

:-;tälla P~l gt' IlCl'utOI'U fÖl' att den 'kall 

kuuna allSes uekviilll ot.:h t illfö1'1itlig : 

1. ])en 'kall ha 
fJ'(~k\' c ll .: Ollll'ädc fn Il 

1;;,000 pis och skall 
r ing. 

'.' if!. 1. I\.O)J)l/.il1U881:/W IIlO tör niitollslll f n to n.!r>7.rCII 8!Jr ll rolor u v ill/rr / cr 1/;;/ 

ett kon ti nllerligt ,\(I'IIIl7ig(l spola?' lin da ,' (IV 10XO,Oi /II,m /i./ z tnLrl på slwlr;;/, av isnZ it el. du/, II 

.iO m,m ylt m·d,iam el cl'. ,,'polarna, L~, L5 och L7 hn vonlera en int!,u7d0I1 8 
omkring :30 till ,';60 ,,1r. L9, [,(Q och r'11 ('i1 'O scktioI181intl(l(lc hÖ!7/re7,: /)l.' lIstlro8 7nl', /J f rJänr/slm 

LI'· Ila s in ka1iLll'(!' iO)'lI/.%rn '.1.' iir Ferrant i O.P.M. 1 mcd (Y11l8iil t-lIillfJ·~lrtl _1: 1, 1,6: J . 2.i: 1. 
1IIollc /lttpfJlIm/en 7/[1. nnviin /8 /ö/.janlZ c rör: VI, Tf" . F,l: ]j 424 N , V,: ]j -JSS, l 

E 40IJ, 

_. Den skal I ha l'egle l"bal' u tgft ugs CI = ,i.OOO ,U,fl.F' (rJU 111111 (' 1'). 

C2 = ,.. :) ILl/d,'. : piiuuing, i möjligaste mån konstallt e,l = ;;.000 NLP (glill/m a) . 
ii \'{' Il rid bela s tniug, e. = c :(L J ,;;00 /'il/", 

av inter 

3. Den skall lämlla s; l'ellt sinm;fol'lll<ltl ut'g ~lll gS

spiiJwing som möjligL 

Frek c Il l;omrärlc, 

Ueuo III att himplig högfr eheuf; \'iHjes föl' de ill tp r 
fcr el'a nde generatorerna o 'h den ena o'öres i tilh'~ick · 

1i~ grad val'iabcl, kan ön skat JI'e k\'(~ l.I~oml'åd t'l'h: l 
Ias. Bögfrehen sgeneratorel'lla arbeta p i\. c :a 3.000 JU 

vågliingd, ll~irmal'e beshimt 95,5 kels (den fa sta) och 
D5,G- SO,5 kel ::; (den Yllr,iabla), Sy~in rr ll.illo· skrctsa l'l1 as 

fa ta kapacitet är 5,000 la,uF'. D n ena genel'atoJ'l.l ~ll' 

Il':',' utOIll fi)['>;eddllled tv< val'iabJa kOl1llellsatorer ptl 

l'(~ ~p. GO och 1..500 ,a,uF parallellt över s\·~i u g u.itlp.: ,, 

hetsen. (Se fig, 1.) Kondensatorerlla viiljas himp· 
l j O'en lIl ed l1~i J'mast logal'i tmisk knnform, elen minthe 

med ku rnlll börjande rid nollkapa 'itet Il noll och 

den i; Wn' ·' ID ,(] början "id 1l01lkapacitet en GO U/l ! " . 

- ----------, 

'Ve: ;;or; , srlJnt li(Jo 01; l'llili}l" fa/Jl'iI,a /. 

ra = c :a, DO IIUF', Cl.' = Gli = .2 ,1Il', l 
C'7 = C = 1.'000 II uP. Ct.; = 5,000 ,u."}' (.'/; 
C9 = C10 = JO,OO a 'f,.nlo'. c ta = 8 pl-', ])iOO r 
1' /1 = ('12 = J uP, {) OO V = . 1'17 = lO /-<1", .jO I ' I 
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TII.tCl'fer r,nsgener afo·l'ns inre. Skiirm UO,Ct; I /.iiI. d n ·lXIl'ia.ulrr 
högfl'cl,;ven .~generato1'1~ är häl' ÖPP IlClll , och man sel' bl. a. Deu ,·töne variahla kOlldensatorn utgöres i modell
tl'cgangkunäen satonb .sam.t d em m ind!' ' rU I';({ula. kon{lel1srrtor1/. 

appara.ten a e n \'alllig- tl'cgallg onden 'alor (J ohans in1lti. boa>rll . 

,;on:,;, 1933 ~ r ' modell) meu . ektionema P< rall(~ll

kopplade. 

F '1' in lällning' :l\" uigåugsli.iget (nollinterferens) i detta faU '-'kulle den li'tg(l'('k\'ellta utgångs'"lIä n· 
fi n nes iiven en l iten variabel kond l:!u "a or över den nillgen \'ariel'a , om icke sär<;k ilda HlLo! 'dningal' vid· 
kOllstallta generatorns l' \'ii ngni ngskrets. 1\ ollintel'fe· tagits. Om två generatorer in1 ed el'cra och den cna 
re ll ' konstateras me(l hö r eln eller ~innu uH t tre med är mycket svag och den andra ~ bu'k, f1i.s cftcr lik
en l ikstl'ö ll1sgahanomeler, kopplarl 'om voltmeter riktnilJfY en interfcrenston, vm's styrka ~ir praktiskt 
IÖl' u tgäende vii.xt;}sp ännill.gen. De M.da högfrekYens taget p roportionell mot den '\'aga generatorns styrlUt 
~ llPl'al() r !'na f å pä ing}t villkor i nverka på vi1!'andrn m en är rela tivt oberoende av dell starkare:,. Detta 
I-\ enom »o.1ragn ing» och ' b)la dih ·för skHnnas viil fr å ll förhålla Hde u tny ttjas h ~ir på s' s~iH, att dcn kon
nlran u l'a. stanta oscilldlol'll koppla.. S \"i]f,t t ill detehol'll (anod

likriktande ) , medan osciHatorn med \'ariauel freb'ell s 
KUl/slant u tgåll gs. IJäJlJlin .r;. och alltst'l ävcn i viss må u vnl'ialJe l . pii.nnillg koppla l'; 

Det iiI' all tid s \'~ l' att fil en rÖJ'generator att lHmna vida l ~ll'(la re till detekt orn. ALL häl' g: i n på detta 
kOll,,1nnt . p~illllill g \'ia nll'it'!'alldp frek\' n. , och ~iven fenomen Rknlle föra fii r lå llgt, Den !:iOIl1 gl'ufi sk t eUet' 

J1latematiskt kan belJanclla Jihiktuing
ens pl'oblpm, kall lätt k onsta tera föl'
h< IL ndet, H ur ko ppJiwren är ntförd 
ft-amgår av s chemat, (jrr. J. Den kon
Rtanta o.·cillatol·J1 är löst kopplad t ill 
en [L \' stiimcl n](~llnnkl'cts , . om i si n t ur 
är kopplad t ill detektOrn. Generat.orn 
med \'ari a bel ft-ek\-ens Hl> u tydli gt 

MIIV"---O fastare koppla d till detek tonör t gal· 
lel'krets. 

Efter detektorn iiI' a l II:. <'t den t on
frekventa spänn ingens ampl i l nd kOll 

stant ÖVCl' hela frob'cn omrflde t, och 
dct gäller enda . t att cljm(~n iOlJcra l . g
fr-p kvell sclelen P~l liimplj rrt sät t. Detek· 
t orrörets a 110 clmot sti\ ncl iII' så li tet om 

(' ,., = 500 j/UP (y!iIJLIIl I'j. H,.; = O,:? 111 gohl/I,R " = 00 01/1/1. 20.000 ohm föl' al t de t högfreln'ensfil 
("9 = 2.iO /, .a],' ('l limmerj . R I = U.O )? 111 r gohm. RIG= 0,1 1n {Jo hl/ /. 

' 20 = O" = '2 {LJi' , .1 .. 500 V=. R5 = 0.1 m Cflolvm. Ha = ;'00 ohm.. tCl ', om liggel' i anodJuctsen, ej skall 
C 22 = 10 ,!l F', 50 V ( el. -lyt .j . R6 = 0,.1 1I!l'ilOhm . 1'2 = 20.000 Ohm" ilWel'ka. prl de hög la tonircl;:vensel·ll • . 
("~S = 0.1 ,uF , 1.500 V= . R, = 800 ohm. L, = 70 '1:U1·V. 

T ill yt.termera vi.. o :.i l' volymkontrol( '24 = JO ,"F', .50 V ( el.-lu / .J. R s = 0.0 ·in cfjohm. L2 = 1!)0 van'. 
('2.1 = 50 !-,F, 50 V (ez. ·",t. ) . Hy = O,(J.1 111 1J0hm . L~ = ;, '1:a,' /) . len va ld till l ika 1<. gt Y~irde och k opp
(" 2" = 10 ILl?, .1 .000 F=. HJO = O,O f! m elJohm. LJ = "10 " al-V. 

li llg.'kono.1ellsatol'll (2 ,vF ) t illtagenC2, = C2S = C29 = 8 ll F' . R 1l = O,OJ fil egolv/JL . L , = 190 !:a n; . 
r j. 500 V ( el. -Iy t.). R u = 5.000 ohm . L 6 = 25 ro n;. tlu.l'efter fÖl' a tt !'iiu(}a de h ga t.Oll 

H, = 0,1 m egohm. R/3 = 0,1 m egohm. 1.7 = 1.90 1'an;. 
[rekven ' (~ l·na. )[el lan n iista rör och '. j, N 2 = (J,L megohm. R/.I = O,OS 11Lc!lohm. Ls = 16 "l:arv . 
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I'iy. :2. lllt erfen;II~!/(;lI eralorIl8 frek ~en8k/lr{;(J 'I/isande 111
Ull IIg881Jiinningen ptl. I r(J.1l1sfol'lnatorn (1: 1) 80 1/~ f'll:nktion a,v 
fl~ek'I)Cn8en. Ll: ullln belastning (lJOtcllliolllet ern enl. fig . 5 
}JU 50.000 ohm ans/ulen örm' Ir(lwfol'lIlatoril S sekundiir), B: 
J/l ed en belastning av • .000 ohm, v(lt' vi ll rätt anpassning 

crhällc8 m eil olnsiiltninfjsla,t 1 : 1. 

!<lutl'öret ha kopplingselementen mel'a nOt'mala "iir
..:len. Siil'skilt lJör den omsorgsfulla avkopplingen i 
sIn trörets gallerkrets observcras. Denna kraftiga di
mensionering är nödviIndig föl' att även dc lägsta 
fl'ckvellSerna skola komma fram ordelltligt. Som ut
"ångst!'ansformator har valts en Ferranti OP~1: 1, 
!-jom ael.! tar utan liksh'öm genom pl'imilrell och ger 
l'iitt anpassning för sekundär'a belastnillgar av 3.000, 
1.000 och 400 ohm. (Genom uttag på sekuudärcn er
hållas tre olika 0l118iittningstal.) Det iiI' huvudsak
ligen denna tran.·formator som bestämmer, hur kon
s aut utgångsspiiuningen blir över frckvensoml'ådet. 
Kurvorua i fig. 2 \"isa ntgångsspiiuuingcn utan och 
med belastniug. (Ett så stort motstånd som 50.000 
ohm l'äkuas ej som nämnvärd belastning. Optimal 
belastning ,id omsättningstal 1: 1 är 3.000 oiIm.) 
Sänkningen mot de higsta pel'iodtalen beror på att 
illduktanscrnl1 i transformatorn och drosscln icke 
iil'o oiindligt stora, och siinkningen mot de höga 
periodtalen hal' :,;in orsak i magnetisk Hicknillg ho:,; 
transformatoru. 

E tt al1ltat villkor för att utrråelldc . piillllingen 
ska ll vara. konstant iiI: ii,·cu att uHtspiiuuiuo-c n är 
kIl stalIt. 

Frih et f"ån ö'// rtoll cr. 

Om illtcrfcreusgelleratorn skall kunna liiUlUU siulis
formad 8p~inuiug, m ~ stc fö l' t och fl'iimst de båda 
hi'<!'frekveu,'gcner'a .oreJ'na eller lHminstone den ena 
<1 , ' dem hinma goel sinusforll1. en om a tt återkopp
li ug ' u a vpassa ts "iiI och d >ssutODl amplHndbegräns
II i ug jnfört har mycket ren kurvfo l'm erhållits ho 
O' lIeratorcrna. Den <1nhimda meJlankl'etse o h de 
;; tora kapacitetcl'nn i kretsarna bidraga it,'en hiirtill. 

POP LÄR RADIO 

Kon troll l" att amplitudenia ål'O ti Ilriicklio·t smä 
(l'öret al'betar på karakteristiken' raka del) göres 
med en milliamperemeteI', som visar lIen tillför'da 
anodstl'iimmen. I Ilsh'umcutets utslag skall ej förUnd
ras l1ämuviirt, OUl högfrckvensgen-eratol'l1 bringas ur 
svi:ingning. Milliampel'emetern inkopplas i scrie med 
motståndet R4 resp. Rs. Anodströmmen avHlses, ,"ar
efter generatorn beingaio; ur s,-iillgnil1g genom kort
slutning av avstämniugskrctsen (L2C2 resp. L5 5), 

och ~indringen i auodström iakttages. 
Viktigt för kurvformen iii' även att detektor'll ar

bctar rätt i förhållande till de tillförda amplituder
na. Den stora skillnaden i styl'lm mellan de båda 
interfererande frekvenserna bidrager till att gÖI'a 
tonfl'ekvensen fri frän ö,-crtoner. 

töver vad som redan nämnts torde schemat tyd
ligt nog visa tongeneratorns konstruk tion. Den me
kaniska upphyggnaden sker Himpligen i så nåra an
slutning till sehemat som möjligt. Om appal'aturen 
illneslutes i t. ex. en aluminiumlåda, r~icker det om 
elen starkare oscillatorn skiirmas för sig och placeras 
mcllan den svagare oscilla torn och detektorn. Foto
grafierna giva en uppfattning om tonfroekvensgelle
ratorns praktiska utförande. 

KCLlibrer'ing. 

Kalibrerlllgen av tonfl'ekYensgencratorn tir kauske 
det besviirligaste. Har man tillgång till gram mofon
skivor med fasta. frckvenser, kan man alltid få en 
hel rad puukter på kalibreringskul'van bestämda ge
nom att låta tonerna från grammofoncn och genera
torn interferera med varandl'a och :,;tålla in på noll
svängning. Är man dcssutom musikalisk, kan man 
taga kontrolIpllukter t. ex. pft jilmna oktaver. Ett 
allllat :,;iUt är att ut rå fråu 100 perioder, som fås 
av brummet i en Yi.ixelströmsmottagare mcd dubbel
sidig liluiktnillg, och sedan ta jämna. oktaver uppåt. 
Detta kan lyckas upp till 8.000 fl 9.000 p/ s men knap
past längre. Högre upp få l' lllan tillgl'ipa en annan 

F ig. . T' (1gfOl'I1~ hos 50-/l criollio (över s! ) och JOO-p /'iod ig 
1011. a / '!ro(/ av / 11 1 rf /' Il fj lI eralor av salll llW· t ·//P 80m (/cn 
/.J .~ '''I ·i t;ll a . (1.; 1' »'1' lI e l ril'cle8.~ 1-; /lqill ccr al/d R.:/JpCriJll clllat 

lVil'elc.~ R:I> .) 
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melod, som ihen lämpar sig föl' ka librering a,' hela 
Oml'L det, om lUan ej har någon annan möjlighet, 

För ä ndaill. let m a 't e man ha tillgåug till en rör
"01 meter, vilken lät t kan iOl'dniIlgsHillas, fte l'som 
dell i cke behih-el' vara kaliurerad, •ig, 4 ,' ii:i<Lr i 

p I'inelp llUr mätningen giircs, Ett lllobstånd R och 
NI kondensatOl' C inkopplas i sel'ie med ,-arandnl över 
i Il t el'fcrensgenera toms u tgångskliimmol', Motståndet 
HI som ä r nu-iabelt, m' stc vara kalilJrcl'at. Konden
'lator n C hal' ett k ~in t vär dc, Himpligell mellan 20,000 
0 ('11 1,000 fl /aF för olika frekvell sområden. :Medelst 
rörvoltmetern mät e v~Lxelvis sp~in ni ngen övel' det 
\'ar'iabla motståndet R och kondensatorn C. Motstäu
det stä lles in så, a tt rörvoltmeterns utslag ej ändras 
del v~ix ling. Om vi a ntaga, att denna inställning är 
gjord, gäller att mot tåndet (impedansen) hos de 
båda elementen är lika för den ifrågavarande fre
In-ensen. Om kondensator n har värdet C fLflF och 
motståndet blivi t j lLs terat t ill värdet I~ ohm, giiller 
dll len sökta frek vensen f : 

1012 1012 

R =2 f C eller f= -2 eR'-n: ' . -n: . • 
Den llogn-ra nnhet, varmed är I änd och R kan 

a \'l ä as, ä r avgörande fö r hu r noga frekvellsen kan 
fa stställas. Ha.r man blott tillgång t ill fasta mot
stånd, varieras frek\'ensen hos toufrekvensgeneratorn, 
tills man får samma utslag på rörvoltmetern i båda 
lilgena enliot ovan. Frekvensen uträknas och inpric
ka , i tonfr ekv nsgeneratorns kalibrerinO'sdiagram, 

T onfrekvens!}encratol'/1.S användning. 

1lcd den ovan beskl'i ,Tna tonfrekvensgeneru torn 
kunna ett flerta l intressanta och värdefulla lll~it 

llillgar utföras b, de snabbt och bekvämt. För\\tom 
.-om modulerillgstillsats till en s ignalO'enerator iiI' 
long neratorn tack vare den konstanta utgångssp~i.n

ll.i.ngen sär.-Idl t lämplig v.id upptagning a v frehens
\.; nnO!' för lågf rck \'ensförstärkare. Ingfmgsspänlling· 
pn, SOlU t i llföres et t galler ell er en in g~llgstran8for 

/1'// 

Fi{/. 1 . . lllunlnil/!! fil r l.'u li/Jreriuf} (lP t Oilf,. (' kl: clI.~{/ en cr(ä01 · , 

]/ e Ir' l;Iiiml//firl/ l/ t i/ l "1" /il /8I el' anslu ta s till ill l crlcr el"lsf}cne
n lt () /"" 8 IItg t/lIg 'l;liill tJl() /' , oel! lII o l st ,)n il c l ](. 1; (~l' i C ,.(t 8 , t ills 
1I1//i l1 l1i l/ [1 n lin I' ri d ta och kOli il u /Uwtol ' /1 O Mil' de l/ samma, 

RV är en njnoltl"cfCl', ,'Olr/, ej belt ih r '; 1/1'(( ),-a /i/J/" J a(/. 

0,"0// 
, 

~ -76 ;[r fi; ~o$ ~ ~ A.. ~ .,..I'\... ~.~ "V "V ~ "V -Ä 

Z,O/,13 
~o 

~s 
..1::),01..0 k O

~ ~ 
So. oal 

/00,"o . 
~ 

0.,0// 

Fia. 5, Spiinuinllsilelare för uttagnil/g av mindre viixel8Jliin
/I inga r f rån tonf1'elwensllcnerator, anäillllbal' t. C:I: , vi ll miU
1lin!l(l1' p{l. ItJgfI'CkVCII..'1fÖ·r 8 I iirlw r e, l\li;'lI~nwn/a Fl (t/l$lutas 
till t Oll!rclwe llSllen erat onlS ntgäugskläml1wr och !(,W'I/!·mol'/w 
V~ flit ingången pa Ilcn förs tärka'r e, som skall miitas. · 1

Uäll(/88 /Hlnnillgen blir 1'2 =1.(, 11~~ rol.t, (!ii /' Je är berocl1de 

ar omk opplarens inställning (i fi{J/tron 1(=;;). Molställds 
t·ån/ena. ä'ro följande: 

R, = .50 011111. R. = 1.500 ollm. 
R~ = 50 011.111, R7 = 2,500 ohm. 
R. = 150 ohm, R . = ii .OOO ohm, 
R~ = 250 ohm . Il!! = 15.000 ohlll . 
R .i = .iOO ohm , RIO = '25 ,000 Oh III , 

ma tor, i senare fallet give tvis med hänsyn tagen till 
a npassningen, behöver icke m~ita . Endast en spån
ningsmii tuing över för tärkarens vederbi.it'ligen be
lastade utgång behöver göras, mellan ma n går över 
frek,· ensområdet. Bara en så enkel m~itniug som frå u 
grammofolluttaget till hög ' laren (högtalaren el'sat t 
med ohmsk bela Lniug) pä en mottagare kan giva en 
gorl kontroll p. föru t äUningal'na för god ljudkva
li tc t. De eventllClla brist erna i mot tagarens lågIl'e
ln'ensdel visa sig mycke t tydligt \id en dylik lll~it n i llg', 

id mätnjngar dil l' mycket li ten våxel pänning 
behöves, kan det vara a v vf l'de att ha tillgång t ill cn 
sp~inningsdelare av Himplig konstrukt ion . Fig. 5 visa r 
sclU:'lllat för en dylik spän ning" dclare ID -d stegvi. 
" nr iab l utgångs piil1ning, Om vi s~ig;] att spällulug
en f rän tongencl'atOl'n ej kan r eglems ned HLngl'e ~i ll 

till c:a 2 \-olt, k U TllU l. vi efte r 'pänningsdehu' n få 
? 

0,1, IÖO = 0,002 volt (~ mi Il i'-o}t ) som IiigFta "ii n10. 

Fo rts. 1\ sid , J6i 
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E

n a,- ,-åra llI eiSt populäl'a kon.-t L' uktioner iiI' 


lI P -tvåan, uel:ihin~n i Pop ul ill' Ha diol:l febr ll


a.~' inn.~1me l ' ~. .1.1'. J?enna lllott~gare nu' byggd 
for vaxelsi·J'om. v l komma har med en mot

tagare av hllnldsa kli geu samma kOI1 f; trukiioll , ny-
sedd att drivas fr ån likst römsnilt med 220 yolts 
späIllLing. 

nu/' uppnå e'l'f01'clcrli.1J 8d(: lcti~'ild.J 

Selektiviteten är ett SYllt kapit el " id motlagare 
med en enda a \'stiiffinill gl:lldets. JAl kalsä 1lI1aren kan 
man u testänga med en vågfillla, men att ski l:ja de 
u tländska stationerna å t är' svårare. Om ma n emel
ler tid inskränker sig t ill de starkaste stationerna, 
kan lUaD konuna l:tngt genom a lllitande :n åt 'r'kopp-

FiO_ 1 . [ otfa!/m'cII 8 7vopplin08sehc 
1)10. C'12 iiI' en clckI1'olylkondcll salor, 

m en Ilet iir 'ingen ris7e /Ör dCll Jln 


Om proppen vändes f el i 'Dii[j!J
kontakten . 


1'1 = J .OOO C/'II.. eo = O..'; !,P. 

t'2 = 2() O cm . G LO = B ,uP. 

n;l = OJ ,uP. Ull = 5,OOV ('171. 


Cl = 2X8:,O CIl/.. 0 12 = ,er; ,flr. 

( .'" = t{j () em . ()I;I = 10.000 ('111. 


er; = 500 Gm. ('1.1 = B ,uFo 

C, = 200 cm . (/1,; = ,2 .liT'. 

G" = WO cm. 

Rl = O, i' m CiJO!l.m. 
R> = o.e ä 0.3 IIl cgohm . 

g., = 1 m eg oh·m . 

Rl = 0, 1 m C.IJol!m. 

H r, = 1 m C[johm. 

H(; = 0,1 lII eg07l'11l. 

R7 = c:n .'JOO ohm. 

R s = lO .OOO olun. 

/(,) = .'10.000 ol/ln. 


Högfrekvenspentod som gallerlik
.'iktande detektor, Inbyggd våg.. 
fälla för utestängande av lokal.. 
sändaren. För 220 Tolt likström. 

li ngeu, detta dock nndel' för ll tsii.ttn ing att tel'lwpp
I i nO" 'Jl f ung ' r at' f ullt tillfredsshUlande. Gränsen, dii l' 
svä ng llingen inträder', .·kan nu'a mjuk men ä ndå 
uestiill1rl. »EftCl'släpn ing» fl J' ej före komma, ty i sft 
fall ii.r det omöjligt att uppnä erforderlig selektivi tet. 
All t delta om återkopplingen är a vh andlat i Populär 
Radio för november 1933. 

v i skola. ..om vanli l,t genol1lg~t kopplingsschemat 
för mottagaren, vilket vi sas i fig. 1. Om ,-i först 
taga uäiau:-:lutning delen, se vi a tt glödst römmen 
n 'glet'llS fl.\' !'eg1l1a j OlTöret V3. I ser ie med ddtn 
li gg~ l' skalbe l:ysning 'lampan SL. Detckto l'l1s glötl 
t!-[td ligger som yanlio·t Jliil'ma ' t nätets millllspol. 
Allodstl'ömmen silns merlelst dl'ossel-kondellsator
f iHreL DCl5, och :yttel'1ignre silning el'hå lies genom 
mots tt ncl:-konclcnsatol' fi lt ren R.IC10, R3Co och ROCl-l, 
till detektoJ"Il R ano .1 och kärmgallel' 'amt s1 utl'öl'eb, 
skii l'lng'a llc l ' resp. De. '.:a. fi lt r j- j iinl'i t gÖr·:l. Ra 1tIticl igt 

http:e'l'f01'clcrli.1J
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1-' lq. 2. il[(ml cri./I,qsplan och kopplin qs1'i/lIin{l Ii/.! »JJP-/nl an 
tur likstrum». 
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!';om avkopplingsfiHpr fiit, ifJ'åga val'aud c eIektrode)' 
i rören, 

I ilntCllll 'u ligger stoppkont.1cnsutortl OJ, som för
hindr a r att a ntennen blir !';pännillgs föl'ullll e (föl' llell 
hiinöelse plus på niHet sImlle \'ara jorIJa(1 ) , Visscr
Iigeu ligger i detta fall ä ,'cn kondensatorn C1 i an 
t ennen, m en CIl dy lik kondensator kal/, det bli kod
slutning i , och d~irför fordras ii\'en 01. 

0 4 iir en c1ifferentialkOlltlensator 

Fiq, S, ]fo lla{/llrcn scdll f/'än lia k"icla Il , 

Längst till hör/c /' llct ckt()/'spolell, H ör en ii/'() 
tran II öge/' ,'ii.kll at Ilet ekto1'/' i:i /', 8 /11 trö/' oeh 

j'eg 'Ila /U/Tör, 

o 'h t ji\nioitgör som ,'o1ymkontl'oll , i 

\'i ss mån ii,'en SOIll selekti,'itet"kon 

jroII. A.v 'tii mningskretseu L50~ ntgör n gfiilla fÖl' 


lokuli'\iindal'cl1, Har man ej 11< gon stark slation i 


niirheten, som behöver utestängas \'id utl<1tldSlllot

tagning, kan vågfiillan uteliimnas. 


Avshimningsspolen (» detekt orspolen») har en mel
lan\'ågsdel Ll och en lrlllg,'itg:-;;del L:l, Vid ll1o ttagni l1~ 

pli mellan\'åg (200- 600 m) gå r anteuIlen in p; ett 
uttag p;"!. spolen Ll , ,'id mottagning på lallg\'l'lg 
(1.000- 2,000 m ) inkopplas en "iiI' 'kild antellllspole 
1,4, Omkoppliugcll sker il n 1 omat isk t meuel. ,t omkopp
lm'cn SI, SOlU är mekani sk t kopplad till v; g'hillgds · 

omkopplarcn S2, .lterkopplillgs, pol n k hal' för ' n 
kel hets skull gjor t gemen ,'am föl' bilda Yågliiugds 
omr ti cl cna, An;tämnillgskol1l1ensatom C6 ät' i modell 
appat'aten av typen mcd isolation mellan. ki,' r nH, 
m en hal' lIlall den miusta tanke pil att sys,'la med 
utlanusmottagning, böt' en lnJ'ti solel'ad vridko[J(lc'n
sator "äljas , Denna liar dels min(lrc föt'lustel', ll el ' 

6 

L "" 
- -.(;3 

T ill, 4, ,Ir/Jd s/'illlill g till ddckt or - och 'f l.'lfiillc8 pu/rl/'l/(/, .,Ln-
1 '(III(I (' ,~ lil/. el en förrn ett ,J,; Irr l1/, 8/Jnlrii r , sk ula ri"!J(//'Irrl t'-ir 

/II/1ynl ll"8{Jolcn Ir a 4') 111m yllcn!ialll ctcr. . 

~ir I'otorn bättre lagrad , "arför instälJuiugen av sta

tionern a ul1l1erIäLias. Kondensatorn bör ha isolernd, 
axel. 

Den fa:;ta konden satorn ~ bör ha \l 1JgefiIr i;; anUllil 
kapacitet som Hn ten nen i -,cr ie med kOll dCll , atol'll ' l . 

]J, 4 in ,'t äUc ' på minimum, lommer ll ;t kapaci tet I~ 

ö\'e t' a " 'tiimuingsspole n L1L3 att vara ungefiil' den 
samma, f;om då. 04 står på maximnm, ,'iJket bdydel 
a tt ,-0 IymkoIl1 eollen ill\'erkae mindre p.t mottagarell . 

an:ti.imuing ~in den s l.:nlle göra, om en enl el \'l'itlkun 

cl e nioiaJ-Ol' ,inli.inkad i sel'ie med an tellnen, :'lJ"l\' ~i ude:

som r ol;Yl1lkonlJ'oll, 

J[otstci'll cl,sk01Jjllrlll hög jrckceuspen/od, 

Detel.: 1:o J' J1 iir mots 1flJl(lioikoPl'lad till slu1L'i'r·t. lh 
ii.!' <-Lllodmot.sl å Jldet , Il gallel'lwnd em;atorn 0(' 1! H:; 
gallenL1ots Ullldet, HG iiI' ett "toppmotst.H1l1 föl' hög
freh ensen, Detta mots tå ud iiI' IlÖdvUJlLli,,·t. Skiil'Ill 
gaJle l'strömmcn t illföl'es fletekturu "'e110m moL-,tå n 
(le t Ha, r a l'S storl ek h a l' stOl' betYllehc föl' deteki.oJ'll ~ 

funkti on . Skulle ljllllhaLii eh' Jl ej bli föl'stklas -' i)! 
med ett \'i.iu]e ;w 1 m cgo hm, lJÖI' IJlan pl'o"a med 

undra ,'~il'd e Jl p; detta mobl lid, t, ex, 0,5, 0,7, 1,i) 
uth .2 megohm. Ett ,'ii.J'tle a v 1 megohm g 'I' dock i 
allmii.nhet g'oH I'Cioillltat, Dt'n som iiI' jutJ'esseJ'ad av Je· 
tektol'[)I'obl emct hiiJ\\'i~a s t.ill a rtikeln »\"ilkcn de· 
j <> ldol' ilr elen Libda» i Jll':! I !J3-t :1" l'upulär Hadio. 

X 'g-H t i v ga lIerföJ's piil1 u i ng' t ill S1nTJ'Öret el'l!a lI es 
g't'no Jll spilllllingsl'allt,t katotl motstånde R7, Detta 

J,' Ol' , u si!! , } (, 
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Av ingenjör Eric Andersen 

Fig , J, 

' 

D 

hemtilln'l'ka ck, »mdiol. rlon1a» lIIetl sina 
u;. n"'a rattar och knappar tillhöra en för
O'ången tid . De ha er,'atts med nät a och 
elegant a indnstrimot1agare, som återgiva 

Ilet u tsä nda programm et för\';. nunsvii r t lika originn
Id och uppfylla all a rimliga ha \- på enkelhet och 
driftsiikcl'bet. Samtidigt hur liven gra mmofonen tack 
\'al' den elektriska inspelningen av skivor'na GHt 
npplem en renä..san. . För att l judkvalitelell skall 
bliva den bä 'ta möjliaa måste emelI ' rtid dessa skivor 
ilvCIl ~ tergiyas på el 'kh'i k viig, och härfö r erford
ras för'utom en effekt iv fÖl'siihkurc en pick-lip, som 
olllnlndl ul' u;'Uens meka ni 'ka vibl'a1'ioncr t ill ekviva
len ta clcktri ka strö mmar . 

Pi 'k-np'en anslut , till d t llttng på radiomottn
gal'cn, som Letecknas »grammufouför'stäl'kning», och 
In Han förstärkal 'e n och p ick-up'en inkoppla' en \'0

lY11kontl'o11 vil ken ti ll åter n kontinuerlig r eglering 
a v ljllds tyrk:l!1 fn II det s\'aga. te p i< nis imo till elet 
~tnl' k<l ste for tis im , Härför anvä nda högolnniga 
po entiom trar, vil ka va ul igtvi inbyg<ras i t omlrmeu, 

Till en mod r'u radiogrammofoll hö!' dessll tom en 
motoruriven skivtallrik, 'Olll autnmathskt l;toppas 
när 'lövan år slutspelad, 'a mt till motorn ett r a
tlio._törllingsskYlhl, lwst:ieude a\' henne sprito!wpp

lade blockkondemiaiol'er med jonl,ltl mittpunkt. För 
att en sållan anliLggning ej ska ll uli alltför- ~lli ttrall 

och obekvUm Löt, man uygga iu de olika appa raterna 
i en siir'skild radiomöbel och utföra denna ..å. at t den 
gtll' ihop med den övrico'a rumsin redningen. Fj">, urel'nll 
visa några sådaua möblel', vilka l~ltt knnnn H ndl'H,' 
o 'h modifirras efter nus och ens s mak. 

För monteringen m' motta"ur'chaf< ier i träl~ldOI" 

och n'ä ld'l p filllla fi~ir 'hiLla föreskrif ter, som nog
gran t m; sie följas. Si t . ex, md,te ch assiet, om det 
ilr strömförande, omsorg, fullt isolera "' fr< Il träet, 
och df's ' ntom iiI' det nörlv ~lndigt att utföra kåpet 
s; , a tt st!-ömm ' ll brytes när fa 'ket t ill mottagaren 
ölJpnas, F ör a ti uppnfi bästa m öjliga , lj ndkvaliiet 
bör man liil1lna ske pets bak ida öppeu eDer k1i1da 
ö,"el' den.;amma med D; go tunt tyg, som obehiudeat 
genom;;;Wl'per l j lldv~ goma men effekti\'t u te. t ä nge r 
dn mm och sm ut . 

Flögtalal'kollCIl m,L' e slula ~ltt int ill fl'ontlJla Uan . 
så att ljud", gorna endast kl1TITJ a komma ut g non 

For ts. 11 S !(] , J6S

Fiy, 4, F i'! . 5, 
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flVl,A,-~ 16lf,t. 

UlAiveu~~ 

T
jllVe"kning~n a,v Sh\lUi~lrna. t' ill itlstrum~ute t 
at' latull'e an tilh'c,'klllllgrn as [orkopplIngs· 

lUoLI;LlIlden, emcllan lJlotsUl uds väl'dcoa ä,'o 
Iii rl'e, Föl' kalibrer'inge n iiI' det b~ist att Hma 

'Il }1;wometcr dll~[, dylikt instrume ut att jiimföra 
med. Vill lindningcn fl " ."hulliaJ'lla skall lnan unO'a 
IHlu eri::iöka lUots tl'l udHtr: d r n uch till sc, att isolationen 

iiI' feUri. Alla löd ningar m [ls te utföra" omsor g -f uLLt, 
så a tt god kon Lak i f' r'!ti'tlles, Detta giiller s~i.I'skilt 

shuntar föl' högr' ströl1lst.r,'kor, Skulle ctt avbrotl 

skc i eu & dall l:ihunt, 1Jl'~inner mall söuder tnclen i 

VT'ilhspol en, Sh untarna iiro W"sedtla. med kl iimskruvar 
för den y tt re alUslu t llingen, :;å aU om kontaken m el· 
lan iusL l'umcnt uch shunt a,' m gon anledning skulle 
vara IJI'utell och stl'iiIl1l1lru p ~l;'Hippes, g:l r ingen ström 

g 'nom i nSll'lll11entet, I mot.'aLt fall, d , v , s, om den 

yLLt'c ans ln!rJill g 'n sker till instJ'lIIll l' lltet och hUllteu 

inkoppl as till kliimskruval'ua, kan man bränna av 

tråde lI i \Titl:spoleu, om kontaktell är dålig m ellan 
instnllneut ,,(']1 shunt. Smnma sak blir de l, om man 

glömml!l' koppla in en shunt dd mälnillg av stöl'l'e 

8il'öm~tYl'kor, Av dessa aul dningar iukopplas in· 
kommaudc lpduingar till shuntens kliimskruvar, vilka 

skola ha st ol'a kontaktytor, och aus luh1ingssladdarna 
Wt'sefl Iiimpligen med kabel. kor, S IwlIe kontakten 

hiir bli dtllig, illve t'kur detta P' strömmen i den yttre 
krd 'en, al lh,[[ d en ström, soru man avser at t lll ~ita, 

Vid ad)l'ott i ett förkopplings lllotst."tnd går ingen 

sU'ilm gellolll nitlspolc ll , ,'u rfiir söndel'!Jr~lnIliug ej 
kan I;ke, 

Skall mall miita en sh'öm:styr'ka eller en späJluing, 

II. Beräkning och tillverkning av shuntar 

till vridspoleinstrumentet. 

"<H'S ,todek lllan ej kiinuer, inkop plat' man alltiII 

mins ta 'huuten (shunt en med minsta motstånde t) 

!'l'Sp 'ktirc största fÖl'koppliugsmotslt lidet. Man Bl' l' 
11:\ pl't mätaren,' utslag, "i lke ll shunt el! r vilk t föl" 

koPvlingsmotst:"tl1l1, som iit' liimpligast att inkoppla. 

T'illu;rkn'ingen uv sh'll nta I'1w. 

Till varje shunt utsågas Ul' J II iJ mm tjock ('.!Jon i t 
en li t ell platta lDed dimeusioner enligt fig, 1. Kan· 

terna fa :'us och hål borras föl' klämskruvarm1. och 

för träskruven, med vilken hobinen skall fiistas rit! 
plattau. ilolJinen Sl'arva:; ell er skiil'es ur tont hii, 

@ 

20 

so 


,... 1 
..... 

F(r;, 1. A rb c /.yr'itning till ,~ Il1tnt f ö,' ctl av de läl/T'e miito'ln
nlden(t, illotsl andstni den lIPlJlin(las pli. bobinen och ZödC8 tut 
kontal,' (.st/lckcna (s trce latde i ritnillgen) , Vinjettbilden 1)1sar 

In't fiir diga sllun/ar, 
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t , e,' , b.iiiJ"l~, E IlOll it ii I' o c k!>; hnl, lIIe ll llfl f1\ ,' jiil'Tl' 

g~i ll gacl ~ la'lI l ' ullIii llda' för' LL 't:-; ii H ni llg ' l!, I ohiupJl 

a l' t r' ii l'i h -ykeg med poli t y r pll (!], t nn tl CC llllloLcUö", 

u i ug någm g;\Il gel.', Hål IJuI'n1 1S föl' "kl'll v<.l!'na på 
hob inen' Öl'el'äl ldn . Des';<:l llit! >kola bo]'ta !,; m ed 11< . 

got I;:le11<11'«:: liol'! ' ii 11 de au \'ii lida " k l'lll 'U I' ll il.' joek
le k , Skl'u \':l.l'na ich·aga.s m ed fö ]'s iktighet, ;,;;1 a tt. t.l' iie l' 
e j p d ckel', U nder 1',11'j e SkrI1\' Ji.iggas tn ,tycken 

löd bleck, 1'tt p a r h; l bOlTa s geDolll eUOJti lpl atla n 

föl' k oppli ngst l't'tc1eJI. 

D e stor a ka bel , korll a elle] ' kOll t a kto;!.:yckeua till· 

klippa!; och f ilas a v l mm tjock milsll ing, 'plåt o;a m t 

llon a:' , n t de pa:-;, 'n )fÖl' kl iimsknll' aJ: ll :l., Upp· 
n i llgen i den n t>:kj utande tJelen görps. efter tj ock

eken hos shu l'cn i IdälllskJ'll nu'na på instrumen tet. 
Föl' att edll lla god konta kt fö l' ('!1ller lilan kabel

skom a, vi lket cIJkl a,' t t i llgå !' p : fö lj a n de 'ätt: kabel· 

skon pu t. <. s vi.ll reu m e(l .. m ii I'geluuk ell "1' fin t ~a I}(l 

p apper, sHick t sa lt 'JI'a pa shyke~ ()eh Illil ll ltiUJ f' I' 

den med en t .. ng ÖPl' (' 11 gas· ell er ~p l'i t låga , Pi'! k a· 

bel.~koI1 liigges en lJi t t e uu , :XiiI' t1 l llHl milltp ]', 5; tJ 'y· 

kel' lll Ull u t tcu net ön'r ka bel.' koll Ill ed en b it ~almi ak, 

"aJ'P; man hi ger en i Hit ten I'iil f uk tad tyglapp och 
hast igt sh'yk ']' lwl''l ön 'I'.lT' (Ugl j pnn fn u ka.hel ..kon, 

altsyra sk al l m;w i " an Iig-a fall i nte a UI' ~i ll da i sa m· 
band med elektl'i"ka le(l nilJ gil l' oc h dyJ., m e n i tleHu 

fall kan Jllall jn komma, t att l l'äHa. kabeh;kol'Il a 
l' 11<1. fr : n k l':1l'hl in'll syrH , 11;i l' de iiro f'ö] 'l en Ll , 

)IuttraJ'll :l p å s lu lll ren ' l1udel' siLlu lllibte .. t cll'ugas 

Yiil, >.. att god k l l t akt (' !'II :'dles Jllpllall kliinlskl'lI v 
o(;h kab l sko, 

Bobinc II IS l ind/Jli1/g, 

L indn ingen 11 tl'ö n'! , l> if ihit' t (tv: t dllli g l), "al'I'i(1 

sh nn Iar me(l gl'ölTe lllotstå ud 'h" tl lilldas prl följa nele 

~ii.tt : en n ågo L d ]'ygt til lt a gen mot t' n dst d l. tl f:.t .. t 
lödes, 5;el.! ;ln d en " ikls dnu[H' l. med e Il iLnde j \'iu 'j e 

ka ud sko p; ,;lmnten!> ll l\l 1 el'~i da, yal'efte l' mall h udal' 

bi-i g"'e in ,lama. Ra rut ic1igt, Li lldn ingen ~1\slu l.a s St

le(le>: metl NI ögla, Di.ll' ayklippn~ b.. ua jrå darua e n 

litell bit i tagi' och sa mm Hlllödas föl' n nj gång, 
,'a l'l i d lllan k ontl'oll el'<1 l' shunten med j~ilIl föl'elsein.· 

sft n me n e , :;\Ia 11 f OI'tsiiHt' l' p: ,1 eHa StU t, ti l ls ju

.-tl' lllUentet \'isa 1' l'iit!- p ö. ifr, g<l" <ll'lllldc lIl ti toID I'{ul e, 
Boh itlP ll m t ste silla. kval' p ; . c lJ onit'plaHa Jl 11l1(l e I' 

lind ni ngens fY:, ng, 

id sh unta r med finare ldul lödes Lle n u <.1 t ill bobi

nens löcl bl eck , I' Ll ka fö r bindall me(1 shl.l ll ' cu s stora 
ka bel.skor med 1 mm grov koppartt.. d , Sj iill'a liud

u in gen tillg[ll' p i sam ma ;'iii - som j föera faUt't, De n 

kl ena llIofstållds tl'ållc ll it r ömt: Ijg fö r Yt re ;'\\'erk a n, 

1,ll'I' iir 111' 11 ej s~trntidigt h Öl" lj till ' tgÖl' <1 som kopp· 
Ji l1g.. trfi d , Vid de senal'e l illd Ilillg 'siltt et k , Il lll il ll h n 
"]>01(']] sk iJcl f r ä n pholl ilplaHall nnd er li n dIlingen , De 

: d n löLlblecken p <. boLircn böra. ,~[lmm .. JJ l ödns, ~ <. , 

a tt pj tlä lig kenl takt kil n n p pko Illma p å llett,t s t titl ." 

); iil' llobi ne n ii r- f;t l'd ig li u d a d , kan milli li ud a ett 
[la r 1';[1.'1' p a p p 'r ijl'cr 'l l'tul ]l , på \ '.iLk(~ Jlla ll 1ex ta r 
J et Jl1tito md\de, ~om 'I lll ll t en iiI' il I'sedd fiiL'. 

~1t \Illta l' föl' m tit ll i llg H I ' högre ströms ty rkor ut , 
giira ;;; a l' ell b it grOl' 1ll() 1. slåntl ~tr ; d, e \"(~ ut ll e lll fl era 

l'araJle lla hitaT, lö Id a. lll "llall 'hu n te n" k a he hikol'. 
D ylika sh unta ]' j uste r as genOIll aU ma ll sb 'apa r m o l., 

s h Jlfl "t]'tHlpn med en knil' ell p!, f il <.u' den till ~ mot· 
I-i t :lIldet hlir l agom stort. 

Prl i JIslrllm ntd <l Il ln'luga ett p H!' klä msk!'lInlr av 
den ty p, som alll ii.n c1es t ill m idinsh-ume n t, De fa, t · 
siiHa ' på Ill ii.unst n lmput els f rouipla l la, ::;[\ a tt "h n l1 
ta run hi tt k unna an~ 1 u tas, ( c "iujet-ihild 'n.) 

An:;l u tn in ~ en fö r ,: piill Ui llg 'mii t Iliu g kan "kl' ge

nom kon tak thylsOI', l-iOll1 p lacer as u ndel' on Jllliimu

da kli.imsh llrHr, En hyl' <1, ' !' ft)J'cha, för I'a l'j e för · 
ko p plillgSlUotst< nd odt des5;lI l'om (" Il d i n'kt t iU n'l tI · 
spol en , F örkoppl iugsmots .. ndeu iil'O ay~,ed(la af L i n

lJyggas i i nstrument L 
F ig. ~ vi 'ar l-icltcDla1.bkt lt UI' shun ta rna i ukopp

Jas till in.-h'umelltet, 1'(s iiI' m o1.:;l.älldcL i s ll1ln t e l 

0('1t Hi illJ'e l1lotstallde t ho.- ins trumen tet, (l. I', s, 
mol'sh Il det j ui 'l. p olclJ, I ä r de n strö m, som ska Il 
miih ., D l ill a. delar s ig och g t I' i iLl Rtiil'Rta (leIen 
genom s hunten, 

S, T 1111 rli il, 

(P; g run(l al' ll trynllnesskiil må t " :1l'tik€' l ll om 

Leriilc n ing a v i; hunta1'11;JS mot. t ttn Ll s Yii l'clen ö,' 1's l.. 
t ill niisi iL il li mmer, - B ed .) 

7 lOmA 
4 0 -n. 

1. 

P i r!, 2, 8ch cmn!,is7,; IJil,l (/ j) 1J i r7 .~Jloleins t r u /ll en / c i ))lc ll il/re 
m otstd l/ det R io, jij1'sct tmr(l en 81111 11 t mccL m() t .s t (~1irlf' t RI! , J 

(il' elen, tröm, 8 0 /11.. sl,r/U m il/ as , 

http:1\slul.as
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Nya kondensatorer 
med Calit, Calan och Condensa 
Utmärka sig genom små förluster, stor konstans samt 
induktionsfrihet. Kunna erhållas med liten kapacitets
tolerans. Condensa ger kondensatorer med oana,t små 
dimensioner. 

C
alit, Calan och Condensa äro tre jämfö
relsevis nya isolermaterial, vilka bl. a. kom

. mit till användning som dielektrika i block
kondensatorer. Calit och Calan ha ungefär 

samma dielektricitetskonstant som glimmer, under 
det dielektricitetskonstunten för Condellsa är 6 fl 14 
gänger större än för glimmer. Dielektricitetskonstan
t en bestämmer hur stor kapacitet som kan uppnå, 
om vi an taga kondensatorbeläggens storlek samt av
tändet mellan dem givet. En kondensator med Con

densa som dielektdkum får all tS{L 6 a 14 gånger så 
stOl' kapacitet som cn glimmerkondensator med saID
ma dimensioner. 

Det är önskvärt att enero'iförlustcn i en konden
sator iiI' så ringa som möjligt. Detta betyder, att 
de dielektriska förlu stema i kondensatorn ID, st e 
11<111as nere. Dessa förluster äro olika stora för olika 
slags isolermater·ial. Minsta förlusterna ha kvarts, 
glimmer och kvartscrlas. Calit, Calan och Condensa 
äro obetydligt sämre. 

V (bd iir jÖTlust 'uinkel ? 

Som mått på de dielekh iska fö rlu sterna använ· 

I 

F ig. 1. En kond I1sa/or med !örlu.ste r k,(t1L tänkas bes /å av 
en ideal kondellsato'r 0 , 8eri el,'o/Jpla,l! med ett motstdnd Rs. 
TUl höger 'rilIClS ett vckto1·1l·i.arJram för en dylil,; 'vom bina.tion. 

ö iiI' fijrLlIstv inkeln. 

des en torhet, som benämnes materialets tÖ1'l1lst
vinkel. Fig. 1 avser att klargöra denna sak. En kon
densator med dielekhiska förlu;ter kan tänkas som 
en kondensator C utan förluster, seriekopplad men 
ett ohmskt motstånd R s, vars värde väljes så stort 
att uppvårmningen i motståndet blir densamma som 
uppvärmningen i isolermaterialet hos den verkliga 
kondensatorn. Vi h& alltså en kondensator och ett 
ohmskt motsti'tnd i serie och knnna upprita ett vek
tOl'diagram för kombinationen. Detta Jiagram visas 
till höger i fig. 1. Ev är sp~inllingen ö,-el' motståndet 
R s och denna spänning ligger i fas med strömmen 
J. Spänningen övel' kondensato rn C ä r betecknad med 
E e och denna är 900 fasförskjuten i förhållande t ill 
strömmen, Yilket alltid är fallet vid en kondensator . 
Den resulterande spänningen E g kommer nu pt 
grund av niirvaron av spänningen Ev att bilda en 
vi s. Yiukel med spänningen E e . Deuna vinkel, som i 
fio'ureu iiI' betecknad med den grekiska boksta ven o 
( delta), är just förlustvinkeln. Vid kondensator ' 1' 
med små förluster är motståndet R s litet och alltsä 
spänningen E liten, vilket betyder att förlustvinkeln 
o är liten. 

I peaktiken talar man om ett isolermatedals 
effektjn!.;t01', som är nH.l'tL likn. med taugenten för för
lustvinkeln, d. v. s. förhällandet mellan spänn ingarna 
Ev och E c i figuren, ener också talar man helt en
kelt om »taugenteu för förlustvinkeln». Ju minch'e 
tangenten för förlustvinkeln är, desto mindre för
luster har kondensatorn ifråga. Eftersom tangenten 
för förlustvinkcln vanligen blir ett mycket. litet tal, 
brukar man uttrycka den i promille (0/ 00 ) d. v. s . 
tusendelar . 

I nedanstående tabell äro upptagna tangenten för 
förlu stv inkell1 samt di~~lektricjtet konstanten för ett 
antal vanliga isolermat.erial, bland vilka även ingå 
Calit, Calan och Condeusa. Tangenten för förlust
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Tangon n fö r 
fVl' lll -t "jllkeln Dielektr. 

(0/ 0 0 konstant 
1.000 mi 100 ID I 6 ID 

0,10 0,10 0,11 '!,7 
7,1 

0,17 
0,10 0,11-

7,0 
0,1 

0,17 0,17 
4,2 

0,3() 
0,18 0,17 

6,6 
0,30 
0,28 0,25 

6,1 
0,41 

0,26 
6,5 0,37 0,32 
6,00,80 - 0,60 

1,9 8,0 
7,0 

1.8 1. 
5,44,0 8,5 

- 6,5 3,0 
10 

-
20 2,8 


22 

26 

5,4 35 100 

40a 	50 
80 U 100 

] $oIC1.'
materla l 

KI' a rts 
ltra-Cala u 

Glimmer 
Kvartsglas 
-'·alan 
Fl'eqllellta 
Calit 
] 'reql1entit 
Mycal'x 
Porslin 
Ebonit 
Bakelit 
P ertina x 

COlluensa 
COlldensa C 

vinkeln ~i.r angiven för tre skilda våghingder : 6, 100 
och 1.000 m. ppgifterna härstamma frå.n Hochohm 
G. M. B.H. 

I tabell en komma isolermaterialen med de minsta 
förlusterna för ,· t. Som synes bör man ej förvåna sig 
över att man f · r dålig selektivitet med pertinax
isolerade vridkolldensatorer. 

Dielektriska förlu ter uppkomma äv H, då ett iso
lermat ria l a m'ände t . ex. till stomme för avstäm
ningsspolar. Även hä r gäller det att använda ett 
isolermaterial med liten förlustvinkel, och tabellen 
ovan ger a llt å u pply 'nillg om, vilka material som 
lämpa 'ig bä , t för spol t ommar, rödl' Hare o. s. v. 

• 	 Dessa material böra ä ven ha liten dielektricitets
konst nt, r a rföl' Condensa ej lämpar ig annat än 
som dielel t rikum i kondensat orer. Som framgår av 
tabellen äro pol l'ör av bakelit och p l'tinax avse· 
vl1 rt underlägsna dylika a v t . ex. Calit. Särskilt på. 
kortvåg ger pedinax stora förluster. 

N y 	tillverkningsmetod föt' kondensatorer. 

Calit-, Calan- och Condensakondensatorerna till 
verka av IIoehohm G. M. B. II. i Berlin . Det är ej 
enbart de nya isolermater ialen, som möjliggjort det 
s tora fr amsteg, som des a kondensatorer otvivelak· 
tigt beicckna, utan ä\'cn tillverkningsmetoden har 

/B-

c 
F ig. 8. OaWkond.eIl8(Llol' i genornskä.rning . A culitröl', B 
1/tt!·c 11/,c lallbelii-r/uning, G i 111'e metaUbeliiggnin.g, D striicka, 
fl'i frdn m ela.llbeliiOl/n il1 ll. Tjocklckama hos l'örvällg och 
rnetaUbe/ii.!Jllningar Mo överdrivna tör att tydligt visa Tcon

str-uT.:t-i.onen. 

Fig. 3. Cu.litkomlensa.to1' i !Jc 1L ()m~kii1'1t i l/g. K CLpcLcit et 111l1l 
till 200 crn. 

mycket att bet-:yda, för att iute säga, att den är det 
allra viktiga t e. :Ietallbehiggen, som utgöras av sil
ver, påsmiilt as isolermaterialet vid hög temperatur, 
så at t en homogen övergäng erhålles mellan metallen 
och isolermaterialet. Det senare har t. ex. formen a v 
ett tunnväggigt calitrör (se fig. 2), vilket på ovan 
beskrivna sätt förses med två f rå n varandra skilda 
,ilvel'bcläggningar, d n ena på i nsidan och den andra 
på utsidan. Dessa beläggningar måste vara väl åt 
k ilda, vilket åstadkommes i sinnrikt konstruer ade 

maskiner. PÖl' a tt man lätt skall kunna löda fast an
slutningstrådarna sträcker sig det inre belägget runt 
kanten vid ena änden av calitröret. Då silverskiktet 
~Lr alltför tunt att löda på, övel'draa-es det på ga lva
nisk Yäg med ctt tjockare skikt av kop par. I fi g. 2 
äro tjocklekal'lla hos vägg och si ikt överdrivna föl' att 
tydligare visa konstruktioncn. Fig. 3 visar en dylik 
kondensator med mera naturliga dimen ioner, Kon
densatorer i det ta utförande till\' rkas i . torlekar upp 
till 200 cm. Vill man ha en kondensator med minsta 
möjliga förluster, användes Calan i stället föl' Calit. 

För att få större kapaciteter än 200 cm utan alltför 
stora dimensioner hos kondensatorn skuLl e man få 
göra väggen i r öret så tunn, att kondensatom skulle 
bli alltför ömtålig, d. v. s. väggen skulle lät t kunna 
brytas sönder . Därför an\'ändes i stället glimm r som 
lielektl'ikum. En glimmerskiva kau göras mycket 
tuun, vilket betyder stor kapacitet hos kOlldensa
torn. Gl immer kan på samma sätt som Calit, Calan 
och Condcnsa påsmältas silverbeläggningar, och en
ligt tabellen ovan har glimmer till och me<.l mindre 
förluster än de sa isolermateri al, F ör att skydda 
glimmerkondensatorel'ua anbringas dessa (~mcllertid 

i ett rör eller en ficka av ealit, som framgår av fi
gurerna 4 och 5. För törre kapacitetsrärden lägger 
man in Hera glimmel'blad, vart och ett med ' ina två. 
silverbelägguiutrar, i samma aIitrör och kopplar 

Ni g. 4. Galit-.f)L i1Im n erkondclI sa,tor i l·ö/'fo·I'11~ . Sjiilv(/, konden-
8(/,to1'n lltgih'C8 av ett ener fl era tunna [/lhmnerbl(ul m ed. 
silv erb eWggnin.f)al· . Calitl'Öl'ct lig!/c/' utanfö'" som 87,' y(l<l.. Ko

paeil ef. upp till 50.000 cm. 
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~nmtliga glimmel'kollden ..a toret parallellt, Varje 

gl immcl'koncl ew'aiol' 1Il :'u,;tc då gir('tdlS 1:;0Iel":1s från 

dc 1.liiL"liglTuude, Dj'likrt L::11 i t-glimrnel"kond c Jl;;" tor~~r 

t illvel'!ws i !<lol"1ekal' npp t i ll GO,O OO cm, 

Et P~ll' ol ika typer av koud 'I1 RHt-OI 'cr mc'd CO Il

densa som d ielekirikum \' isa, ' i fi g, 'i i genomskär

l1 iw", '['ud;: ya r e den höga Llielcld.l"idtctskou , ialiteu 
f . (lussa koudcuRnto r er lDycket sm{l (lill1('IISio11 er , 

D e n mi n,' ta, h al' 10 1I1Ul diumeter oclt 4 mm höjd och 

g-er Illed olld eu su eu kapac.iie a\' ~3 cl\) , lll cl1 Cou 

(lcJl:;a,Spezial (Gonde n:;u G) 50 'm, 

De fiircjjga ];:oIH.l en Ri\t'ol'e l'ua llpp\' isa Ilågot :;WI'I'P 

fiirlu stvinkel till i 'olel'mate rial ct, llel'Oe lld e pli bl. a, 

(let 1so1el'ancle lackskik tet-, med \'i I kct k Olldeusa to

r e m u Ö\- 'l'cll'agas, 'l'ange ntell föl' förlu " t\' inkeln Vill 
olika k nelclIsatol'typer fl'am gå r nv lledalLsl.. end e 

tauel l: 

Tangenten fur 
KO!l11e nsa t orlYl> fö rlustTiuke l1l 

%(1 

l'alall, Gnlt O,J il 0,7 
( ',dit , 'H l il ~ 
'olll1ellsa, C"F, H , C ' 1 il ~ 

Ca I it-glillllller , 
CG .l.' (flat t~' p) l il ~ 

Ca lit-glimmer 
:Glt (riirt~·p) J, :, il 8 

COlld ~' n,;a - , p('y. ial, 'il ~ ' l -le 

Förll tom cie/isa k u<1(!1l ' a t ore l's smtl förltrter bÖl' 

f l'il.mh< lJal-i vissa <'llltll'U ,ren,'kapet, sOUl göra kon
d ensat l'e1'lI<1 ll1'ytket \' ~il'tld ullu , S :'tlllTl d a bCf.: i t t a (l e 

JÖ1'st och fL'i.lmst stOl' konstanf; , i rlet kapuriic!i3 \' iie

det ej ä nural' f; in' Jnell t iden , Detta äl' en föl jd av 

att metallheliiggen iil'O illul'i.Luda i sj ~iha :i/iolerma
tel'in let, så alt avsl , lIuet m clla ll beliig-gen ej ka n föl'

ä ndra s, Vidnre iil'O kontl eu atorcl'UU iI1l1nktioDl'ifr i a , 

i det :;hömmen sam1i (l igt tiIIJör el'i alla be]ii~rgen, Otl l 

dessa be:;itta des,' t1'lom l'hlga clektri,,!;: t motstånd, 

SIll ligeu kan lliimH:tR, ait !;:onclPII;:atVl'Cl' l1a kUlw:1 

er hälIal-i med en kapa t i tet.: t olcraus a v e llda t ± 0,5 0/o, 

vilket iiI' ;1\' ;;.: lor t \-iiI'd e i ID: liga fall , t. ex, \"ill kon-

1·' i[j. 5. C alil -[j7imoJJl crT,()} /(l en 811/rJ /' (f l' flllt I yp" I Co lI(/ c lIsatorn 
utgör 8 av (' Il ' lIcr /l ern llluua [jlillwl crlJ/'l(J m ed mctall 
li cliiggllil/f/ul', '~ilk ((. au/irilllfrl8 'i en 1)12 eoa ~i ärll/o 1/i·lwll.: ,~1l 
~k il;l/. a l) Ca lit. IIdli!l7tcl " 1/ /I/fl/ll 8 rliirll å ""! (/. el l iso /c

ru,lIl c (r/(:"'. 1\o/)(((; i/ c f, uPli fill /0,000 '"/I/.. 
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Fi{J. (j, Calil -!I lil1V1I!eI'7,:ol/,(/ cnsa{or Il/) flat tY/l, s tr:illlfJlarf IIi Cll 
kllpa c it et, tole7'(l1/8 OG/I TJ/'ov 8/Jlililliog. 

,"tru e l'and!'t ;1\' milLlppa nlte l' av olika " Iag, I va u

]j c'a fall levet'eras koudell~atorel'l1a mcd en tolerans 

:w ± 10 eller ± 20 % , hPl'opucle av \'3 l det iii' för ty]) , 

Koud >IU,;a to r Cl.'lIH hii ra llamuet »flogl's» och iiro 
pt st iimplade kallacitet o '!t p r v\':;piinning, 

Ga li t , alan och Coude nsa ~iro kl' l'am i..ka il'\o lel'

mat jr ia l, all t. ;t a \' amma na t'tu' SOIlI s t c<1tiipu , ehllr\l 

uh'eckl a tlp speciellt för a m'lindnillg invm högft, >. 

knm s (ek ni ke ll, De i tal>e ll en ön'l: jf;ole l'lnn te rial 

npptaglla ma terial eu U ltra-Calal1, Fl'eqnc llta och 

Fl'C'quenLi L t iUhöl'a il\'Cll el 'u ke l'ami s ];:a gl'lI]JIH'Il, 

Indl1ktiollshiltet hos konden sa tor erna iiI' a \. ;: t Ol' 

be ty cl els ' .inom ltög[I'ek\'enstekuikel1, siirskil t el,i Illall 

komme r n ed p ft k(J1 'ta l'e \'flgliingdel', d, \-, s, upp till 
ltög l'e fl"'];:\'ensel', I a \' tämu ingskretsal' i ug:'l o fta 

fas il lWl1l1ensatOl'cl' o('h ii 1'0 d essa ej lW influktivll !'; 

fl'i t yp ka ll ays ~im ningen av kl'etsarna ('(ilTYl:ka " 

vilke t meu]jgl. i ll ve\'lw r prt såviil :;plpk i\'i t et som 
kiill sli ghel: ho,' m ottagarcn, ji ven a \'koppling8koll • 
dCll!';alUl"el' i h ~igfl'ek\·cll.!'; för l'ihil'kal'c böra n\l'a ill

du ktiol1sfl'i n föl' at s~ik erstii11a s tabil i etcn, Vid 

:skii nnga Il el'l'öl' och Rkiil'lllga ll el'pentoder \I ppuås 

l'illga k'lp;u'i tet mcll au anoel och st;y'galler Clllhrt 
u nclel' fii I'H t .. i.lttuillg a 1t ,'Uirmga lJ I'ct u r högfl'phcm;
l-iJ'npll lik (. iiI' effektiv t jOl'dat, 

(h:l ll niimudc, ' :I t t ].:: owl e u f;a (ol'e r I1w(1 ke l';tmis k t 

isol('l'IlW tcl'i:'ll l)ilJelt, na kapaC'i tetell ,,/'öl'iiuelrad , 
FhlU:ttjdi~t l)iil' f l'alll ltalla:;, at dc kcrn mi:;ka i solpl'

mutel'l :llen il r o i hög g l'ad obel'oeu(l e ;1\' tempera tu 

l 'CI1 , vHrWr ko Il dellsatol'Crna l'i kon:;1 a ll s ii vell Ill ed h i-i Il · 

f;:r ll i iIl tempel'a t lll'iindringar iii' go L!, 

:'J 

F ig. "I, E lt po r COlll/rl/"(/ /'IJi Ir! PII811Iol'l'r av mil/dre t!lP m ed 
7,apac it ; cr IIP I' Ii/l 50 rclS)) . laO '"J/(. 0 = 10 mm~, H=4 "estJ , 
10 mm , F,),. 81ii1'1'c I:apfl c il c /cr f(1 "(i /Jal'IIRakoiltI CIISrttm'C1'Iw, 
l$(lI71mn kOll 8trlll.. lica 'lItjijnu/l1 1$ (J 11/ (:({lil/..ondcll "~,1I 0 1'J1 i tif/, 3, 
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orns 

Y l a le r ).\'l '"<l IIii I' n ed a Il koppling~s(; ll em :t t ff ir d e n 3-r iirs
m ot. tn ,ga l'e ri ir n o ,"ol e liks l l'iim . IJyggcI n\' lierr Gösta lInlll
I1lHl'~ t r il l1l i Yil x j ii , ,'om ()m ll iimIl lle ' llIlde r 0 ," [1; s j; t'nrl e 
Tllbl'ik i ~ l'p l e lll b e l'llLlnll'l't un d cr u a mn t »:'I [o,l e l' n i>;pr[[ ,1 P 11
todtl'efl» , \'linJen p : kon rll' lll'a(-<lrer ucli mot~trl n c1 'trO an
."-i"na ullfJ er sch emat, Rii ren 1iro WljaIlde: ' 1 : HP21l8. 
Y2 : lll':Wl" Ya : 1'1>20J8, sam t liga ux Tungs rarn ~ fahr ik a t. 
;'I!ob,;tiinlls "H r ll et p,l TIll giilI p r u lan :;ka lbe IY >i ni n gs lampa , 

{-'nJ JI lii RC ~'I'(' I ,~(' I I, 

»1 nU,g n ,' ti Il11l111'c'L J\);~3 'II' l 'O[ll1li l l' H allin Il ntI e )ii inf ul' l 
r n bp. k l' inli ll g Vii pn l'a rlinrl p p:Hat, kalla d 'U ni \'(~ r~altTe: tl1 ', 
H e mUl appa r aL hal' j ag b~'ggt Illp, l u lo lll ol'd pll U igl ('('sul tat. 
D pll Il ar n lr it i g , Hg u t all ri n g'n s t. ' fel iin"r ptt ha [";I I' . fl J1 

' li da :,l, ' \' ike l. 'en f r: n l' i t nillgClJ ii I' atL j ag- :1 ll \'iin \Tidk n 
clcnsatorer m CII -- k albelysning, 

fr R iclw 1'(1-,SO Il, 
H orn"ga t>1 1l 131, ~lucl;ho [ rn,» 

»fj n rl ert<?ck nad 11:11' ii"e n [J~'ggl dell i P O[1!1Eir [1:1 1Iio 11 1' G, 
1!)3-4- !Jc,'kr il'l la mor. trl nd~hl'ygl;a n . ,' i[ ke ll f \l ll ge rar t il l mill 
f Illl a be l:' l e ll heL l" napp Rst k und,' ,ing t ro . a tt e ll ~i'll l u ll n ppfl
rat \"ar ,il ('nkpl att h ~~gg:1 O<: h ätt ~å vass noggr:l Ullrl nlHt 
!linga l' kunde utCö n t.' m ed r n h emh." g-gd a pparat. 

H CII?'!! N ils~on, 
ö nll flrp. Hi il, e ,» 

,--r--------------------~--~--------~r_~~~~~

B 

+ 

( 't .1,000 ( 'II I , ('6 O';-i / d11 ( il/ d .-fr i ) . ('il 500 (' 1'11 . ]tl ,iO. OOO olu /i . Il , ,,0,liUf) u fl lH . 
( ':1. ';00 (;111. (f i .;00 (;111 . C ,2 ,~ ,uFo R ,j O 

, 
,) 

.J 
- 1I/p!J ohlll. ';,000 Ohlll,n" 

(':J GOO ('II I. Gs lOO /'! 11i . UJ" 1 ,uJ'. R~ {jaa 01111/ . JlfJ O, l m C!}U I IIlI, 
(,' , 2X200 (' 1/1, C~ 1 .u F . r' II 4 /' ]- 1. l?.i !j0.000 oh l/! . R ,o = 700 0 11 111 . 
( ' - (j,:; p.l-' ( il/ d .-fri), (,I ru = 1 1'1', j~ 1 = _Gli 011111 , NG 10,000 ohl/l . R II = ,... /'0 0 11 111 ,'. 

l'\ya. fen-ocaI·ts llOla l· metl kOI't \'ågsomräde. 

Gör lt!l' s fe l'l'o 'ill'f s polae til ll'e rka:; lIU ill-,,!t n1<'11 k Ol' l \' rlg'S
nmr:ld <?, _0--.) 0 meter. KO l' t":"lg : pol ' Il h a r re lat il·t ~ !l1 :l di
me n : illnc r Of'!t ii I' p ltlel' l'<ll1 u nde r I1\cllnn- o IL lt n Yå gsspo
[arnu , y i11-::1\ ilro 1\ \' " :l uliA' i n i IIled fe l' rocar t k f.i rna. K or t\'i'lg .. 
spo1pI1 ii,' fi.i r~ rId m crl (O rt "tifl a~' , ' :.l lTlJ\l: ntat'c r in1 du en'l 
;inl1en , }l " ,'c tt fö r j u ~t~'l'ill ,~ a ,· ind u kta nsen f ur möjliggii
r Ul ,le a ,' e l1l'attsa ,·.,tii lll ni n g-, .\ ll i n cluk ta n ~ju stc riLlg ;;;k,'r 
Yid f<t il ri.kcJl , \'''['fil r :l lntllii r "ll ell c1 nst I lar a t t ITi ll1ll1 ft i n 
Ilnllkap:t<:itdl.' l' llu i l,rdsa l'l lfl l I: l n wlig't , ii t t. 

F rro<.:,ll'thn II clfiltl'et F ~:! bett'1· lll ed [(Or t ,·, g F 72, r å 
kOl' t nig- blir dpt endas t l' n : I'. tä m ning-skr('t~ , D~i r e l'fo rdra s 
j u (~ j l.;-cller Jik[l -'('01' ,e1e k l id tet om Dit dc \' tl nlig :t " :lg[,i Il g 
ll e l'lw , TIö"fn'k " PlrtI'Hnsf(l l'llW. tO l'll med lwrh':lg- b e tel' F T :~, 
E n hHlt n r t n l ii r]o' GO (nll ' t11w l' t:dgsolll rå u <? 1" 70 ) , f cil'sl'llrl 
m ed ild l,, 'ggll .' , k. a lltcnn f i i l ' l ii ll gnlng-S~ [lo [ c, d[ k('n gÖ l' fUrsh l 
k re tsen s a , ' ,,-rii m nin,g- [l l' a k t l, k t, 'Inger Ohe l'OeUlle a , ' tlll le lllw ll. 

" uuen r t -lllellanfrckn ; lI sloaIlLlU lt l'eu ]C j;3 oc h F 5-t h n r ['
l:1ti l' t s t o m :H· ~tiiul!l il lg~ I(fI [);(' itr t(' l' . Y;'l ri g-enOIll inyc rkan a y 
l e dning~kapH r- i tl't e l' n, d ~' l. i lUoI lu ,c;nre I'l b li I' r el a I i ,·t nIJl' I .\'I [
li g. ;) fe ll"n f 1'01,,· ' II SC Il iiI' J 11. k els. '1',1'[1 F ;;~ li u l' 1'11 bUlII I
hred d u I' G k els, t yp F ;', -!. 10 k el,;, F ;;;1 ,i I' il",,,ett a tt a n
"iinda ", dd Tllot ta g-al' e u'le ll hlot t t" rl mell ::t ll frek" ell~band 
filt e r. An\' ii nde~ t , ex, t r e filtre r , ka n de L f(il' cl'n nu'a F 54 
och tle t " tl fV ljande F 53. 

E n aHd l , u S' tYl> u,' III lla n f rL'k n 'll slJa nc1fil rer ii r l<' 07, 
"om ii r: gjo r t f ii r 442 kel och iiI' fU r:ett m e d l tc rlw pplLlIgs
s po le , F ör b ' dc 111 oc!t 4d2 kels f ilma s pa:;~a nde oscillato r
spolu l'. 

.Ut : a mtligu Gii rl cl'- ,'l'0la r ;i ro fiil' ,. d da m erl inb yg<Td äg
l;i ngd~oIUku p p[,H'C be!Jö " er e j si.il',kil t f ramh a [las , S po larn a 
l'i) l'Il.S i m a l'lwadl'n nI' R atUoI.: 01I1 ! l lll lir: t , Oc[enga t fl n 5G . .'tock
110lm , 

Sa ll1lUa fi nna f ijr en n y 1YlI a'- kortvi'i gs k"llrlPn ~u to re r , 
i :;ole ra de Illc ,l F rc'1uen hl , dlJ,a : j ;il [a sig f iirr[pl a k Liga 
p r is , D e f in n a s i k a lJae ileter [Hl 2 ;";, GO och 100 <:lll , 

CIW8s ict ti ll LII J:oj'g reJ'l r:x8 1IPCI', m odell G;iJ n T!'. 
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Ny refleXSU)let', 
Vi återkomma hiir m ed nlirmare uppgifter om den av 

Ralliofa,bl'iken L'llX01' i Motala konstrue rade nva reflexs u
peru, mode11 653 D'Y, Den har sammanlagt fyra rör, om 
man medrälmar dnbbeldioden, men eftersom ret'le~koppli\lg 
anviincles, mot \'arar 653 D'V niirmast 'n f mröl' ' UP 'l', fort!
farande uncler förutsättning att dioden ruknas som ett siir
,sldI t rör. 

Blanclarröret, en oktod, föregiis a v tYll tiimkretsar, u t
gör ande ett bandfilter, yarigenom erhå lles god fö r selekt ioll. 
Blandarröret är över ett m ell anfrck\' ensbandfilte r kopplat 
ti ll mellan frekve ns röret, ett skiirmgaLlcrrör med stor bran t
he t. Därefte r följer ytterligare ett mellanfr kvellsbandfiltcr. 
Signalerna likriktas i ella diodst räcka n ocll matas över ett 
mellnnfrek vensfilte r tillbaka till mellanfrekvensröret, vilket 
nn får I"jänstgöra som lågfrekyensför stärkare. Kopplings
elementet i a nodkretsen u tgöres aven dros el i erie med 
ett motstånd, sa dimensionerat, att det högre registret gyn
nas. Detta iir nödvändigt, då de höga ton rna försva"'as av 
mell a nfrekvensfiltret efter dioden. Från reflex röret gli signa
lerna in på lulI'öret, som är e n 9-wattspentod. ,:Hottagu ren 
är fö rsedd med automatisk volymkontroll , som :Ltadl;:om
m c medelst den lediga diods trucka n i dubbeldi oden. 

Ny feeder-antenu, 

En amerikan k feeder-a ntenll, konstru rad för alldigsmot
laga re, a lltså a nvändba r lhen vid korlvi'tg mottagning, vän
ta inom kort komma i rnarknall n hä r . Den li r av dipoltyp, 
med t \'å hori on tella fl n t nn dela r , uppsatta i ,arandras fö t'
llingning eller e \', i v inkel mot varandra, om utrymmet är 
begränsat. prl mitten itter en transformator, som kopplar 
antennen till den lågohmiga, dubb ltri't(liga nedlerlningen, 
be tåendc ny tdnna d gull1m ikabel. I n d re Huden sitter en 
tran formtltor fö l' anpassning til l l1Jottagaren, OCll oILka ut
ta g finna fÖl' hög- odl lågollmigoa mottagoa re. En tredje om
koppling gör antennell ti ll en yanlig T-untenn, Yilk t kan 
vara ay in tl' sse fi'l' u h'önande a v a ntennen störningsredu 
eerancle vel'l uu. JonIledning är vanligen obehövlig. 

Antennen, som är pa tentera d , r ekommen deras tl\' »Stuart
Wa rn el"» i Amerika till alla d r u mo ttagn re, v ilket talar 
för att det ä r en god . a k. 

Repre en tant för kandirravien: 'V. 'r. Bach t in, postbOX 
5012, S tockholm. 

'l'ransfommtorer, lW\l(lensatorer, a\'stiinuungsskalor, mät
instrument samt verktyg för amatörer, 

Ra(lio/,;ol1l.[laniet , Stockholm, för i marknaden »Hoge. ·» 
kondensatorer med lwramiska isolermateri al, Ca lit, Cala n 
och Conclen. a. Toler~ll1 se r 11å ± 0,5 % kunna erhållas. Vidare 
lllfirkas all1erika nslw lel,trolvtkondensatorer ay märket 
»80Ia1'», med ka pa citeter på 4, 'S och 1(; ,tF vid 500 V samt 
25, 40 och 100 ,ull' vid 30 V, amtli ga uv torr typ. »Våta» 
kondensatorer finrIn . på S, 16 o'h 32 ,tF. Blaud mätinstru
men t f illnas voltmetra r med tyå miitområden, 6 ocll 250 V, 
samt inre motståud 500 ohm 11el' yoIt. :\filliamperemetra r 
finna. för 1, ri. 50 och 100 mA Sillllt mikroamperemetrar med 
fullt ut 1ag för 100 ,uA. SaulIna firma för ii l'en verktyg för 
amatörer , äl'en gängtappar, giing nitt o. clyl. 

Bland :nuprikilllska lletaljer , om äro tilI giiJl'~liga i S\'en
ska marknaden, mä rka 1Il gfrek\'ens- och nu ttransf ormato
ter samt or08slur fr:ll1 K cnvon TTn'll" jonncr Ca . samt av
s tämnings 'kaI or. fin insLiillning ra ttar et . fr, n Cl'otGe Nam e 
Pla,te & JJ[anilfacl'llrinf/ Co. Kenyon- tran. formatorer f innas 
t. ex . m ed frck vensknrvan liggande inom ± 1 db mellan 30
15.000 p/ !", Sr) della läbtYiktstransformator r tillverkas för 
transpo rtabelt brnk. Hepresenta ll : "r. 'r. Bueh tin, postbox 
5012, Stockholm, 

Nya kata.toger, 

Clas Ohls80n & C:o, I nsjij ll, h a r u tkommi t med en ny, in
nehållsl'il, ka ta log fÖl' 1934--3;:;. Eu rikhnlt ig ortering a v 
rad iodela r, y rlv1:yg och a nnat, om }ir a\- intre~se för ama
tören. fö r s i lager. Hl. a. kan niimnai=; följand e : gra mmo
fonIleia r , r itmateria l, räknestickor, \' erktyg uv a lla slag, 
lokaltelefon r, UCku111111atorplåta r, dclar till trallsfol'ma lore l', 
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rillgledningstransforlUatorcr, ledningar, koppartråd, spolrör, 
mätinstrument, mA-meter av Uljukjilrnstyp för (}-20 mA 
etc. till lågt l1ri S, radiorör, dela r till omkopplare, grammo
foninspelning. a pparatcr oeh kh'or, föl' att ej nl.imna ett otal 
andra tillbehör och smålIeIal', som amatö ren h ar s tOL' 
nytta ay. 

l1J.;fieli ola,gct JIaralel W ållgren, Göteborg, har u tsänt uy 
lwtalog för 1034-35, upptn""[I nde fö rutom fiirdiga mottaga
re, förstiirkarc etc. lixen en stor mängd amatördela l'. Bland 
inneh. Ilet f örtjlinar följande särskil t framhållas: »Saba » 
mottagare fÖl' 1934--35 i olika modeller, lwmpletta högtalll r 
allliiggningar för drift från 6 volts bilackumula'tor, ,högtalar
t ratt a v stål för utomhusbruk, mätin , trnmcnt, »Loewe» 
multipelrör, Man ens kondensatorer. håde fa sta, ya ri abla , 
gang- och elektrolytiska, »,Allei» t r ådli l1dade mol"st1ind , pro\'
petsa r, kopplingsmaterial, feedel'-antenn, säkringar, hör

lcl efonspolar elc. 

AMATÖRBYGGE OCH S:\KERI:lET, 
Forts. från sid. 341 . 

ta gare kunna vara u tförda för alt uppfylla bestämmelserna 
i punkterna 1 o. 2 här ovan. 

S lu t ligcn må en rör säkerheten överhuyud taget viktig 
förut. ättn ing ii r "kilt poängter a . En lIad isolat'ian är en 
primär fö r ut ättni ng för att en radiomottaga re s I-all "ara 
säker mo t brandfa ra och fara för Olycksfall. Alla andra 
sl<ydd < tgärder t jäna jngentillg t ill, om isola tionen är dålig, 
om lin blott på en enda punkt. 

Med »god isolation» menas icke blot t ,att i oleringen på 
ledningar, i konden._utore r , transformatorer, spolar m. m. 
är god, u tan även att t il1rHckliga i:ol a tion savstfmcl finnas 
mellan spiimllngsförande de1ar illbördes och mellan sädana 
delar och < tkomli ,!:;a meta lldela r , r espeldive jord. I Svenska 
'rel'llologför n ingcns »An d snil1gar» föresk riyes sålunda m el
lUll niimnda delar en lu ftstr äcka il \. min . 3 m1)1 och en kryp
triicka ilv min . 4 mm . 

I solationen PlI i mot tagaren ing' nde dela r ka n k ntrol
le ra ~ genom en llog-grn nn gra nskn in g :::amt genom uppmät
n ing nv isola t ionsmots run det, dock slik ra s t genom spä llnings
pro v, om möjlighet dli r till finne s, \'arvid testspii nnilll!en ej 
bör undel tiga 1.000 V viixel trr;m. D e 'sa prov böra företa-

a s SI \' ä1 p, de olika delarna för Sig SOIll prl den färdiga 
och kompl tta radiomottagaren. 

DEN FOTOELEKTRISKA LUXMETERN. 
F orts. f rån sid. 345 

m n t, v ilket är spec iell t avsett [ör kOlltl'ollcring av belys
ningen pii a rbet ]Jlat.· 'r i fabriker . F ör att fo tocellen skall 
reagera p, sa mma 'iUt ,om vårt ö"'a är ox idul skiktet ersatt 
m ed ett selenskikt, vilket iiI' överdraget med en genomskin
lig guldhinna. D ' nna f rams täll es i vakuum genom att guld 
på elektrisk " äg brill .~a alt slå ned på selenBkiktet. SIcalan 
är graderad d irekt i lux, som är enl1e ten fö r belysnin gs
lll tensitet, och det hela iir inneslutet i en liten metall dosa, 
som endast tage r Obetydlig plats ocll bekyUmt ka n medföras 
i f ickan. 

I f ig. 2 y j , ai=; en elektri sk lu xmeter, vilken anger den 
exakta eXlJonering~tiden vid fotografering. Den ä r försedd 
med en a nordning för omstiillning till ol ika scheiner grader 
samt en bIändar~l, a l a , vilken kan slilllas in genom vridning 
aven rörlig ring. Vid fotografering pla(;eras exponerings
mätaren intin kam eran m ed linsen riktad mot föremål et. 
Fotocellen »ser» då samma m otiv som kam eraObjektivet, 
och miilil1strum entets vistne s täller ögonblickligen in s ig 
pil det värd , som ll1ots \'ara r den exal,ta exponel'ing~tiden . 
P tl ska la n finna s elY a olilw bländar öppninga r frå n f . 1: 1,5 
till f, 1 : 48 och lika må nga kiill slighetsgrader mellan 0° ocb 
30° Sch. Yid k inuupp tagn ingar kunn a omväut de olika blUu
da r öP1Jllingarna a~' l ä. a under resp. C. ponerillgsti der 
1/ 16, 1/32 ch 1/ 64 sek. - så att lUun endas t bellö\-er ställa 
in b ildfreln'en en. 

D n fotoelekt ri ska expone ringsm ii ta r en möjliggör synner
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l'i"el1 snabba nnllersökninga r a v de r'ldaulle Jj'L'förJ,ålla nd enfl 
11 ta 11 omr,i1ming ell r a nyiinc1a llde av ta beller . Fotocellen 
Il:"l\' ' rkas enda ·t a v det lj us , SOIU pa:-s rar g nom linsen, och 
Ilet Rpelar iw'en roll om detta ii r naturligt eller art ificiellt . 
I nte hell r kan det »elddri ska ö.:::-ai:» - för att anviinda ett 
ofta m iss brukat ord, ._OUl endast har berättigande (Iii det är 
fräga on, . ptlrrskik tceller - t rötta " e llcr Lliindn SOUl vrt rt 
ö"a. E n fe lbedömning a v l juss tyrkan iiI' di1rför utesluten. 

NÄTAKSL T~A RöRVOLTMETRAR. 
ForL. f r i'lll Sill. 3}9. 

Ii 'atorn, vilket exempel l' i, som i ,'chemat utgöre' a v ett 
fas t mots t:1nd på 2.000 ohm och ett variabelt P'l 2.000 ohm, 

I t illeun ingen frft n niHel bar tt variabelt mots tå nd Rt 
på 500 ohm inlagt ·, Gallerför p;innillgen t ill fö rsta röret in
reglera s med potentiom tern RI, och spänningarna till andra 
röret l ontrolll'ras med R3, som ii I' lagt över elektroderna 2 
o h ,j, hos glims a bilisatorn (all t 1\. är spänningen över 
Th3 = 140 volt), Den el ktrod :3, som ej amii ndes för utcag
lIing- a v någon spii nnin" , bör f örbinda s med ett mots ti'llld på 
c:a 0,1 megobm t ill eleldrod 1 eller 5. 

Första röret a rbetar illC'd unodlikriktning, men i ingångs
kopplingen har en kondensator p1\. 10.000 pF (pF = piko
farad = f'.Ll ) inlagts för alt mnn direkt skall kunna mäta 
på. lik 'pii nniw'a r överlngrade växelspänningar. Visserligen 
mins kas härigenom in gångsimpedansen något, sam t blir a n
ordningen en sm la frekvensberoen de. Frekvensfelet vid 50 
p/s blir dock ':1 litet om 2 promille (0,2 0/0), och vid 
100 pI. ur det blott 0,5 promille. 

Motstå ndet i förs tfl rörets anodkrets har kunnat väljas 
så stor t som 5 megolJm, då det a m·it nda r öret har ett "tort 
inI' m ot tänd. Hä rigenom f hs stor k Unsligbet. Spännings" 
iindr ing 11 öyer el ttn anod lll tsUln<1 Vå verkar direkt för
sUi rlcarrörets galler . Viirdet 5 m egohm torde ge maximum 
flV pänningM ndriug ocb nlItsii. maximikäns lighet, Pfl grund 
av a nodmot, t. udets stora "ärde m rlste i olfl tionen i rör
voltmetern vara fulkod. 

En sa k att obsel';era är fltt för ·tä rkarröret ej får in
kopplas , förrän detektorrörets glödtr:'ld n lrit sa länge in
kopplau, a t t f ull emj. Rion intrU tt, " llket id indir kt upp" 
he ttadc r ör t. r c :a 45 'ekunder, I anna t fa ll f å l" fur .· titr
ka n öret en positi,' g[l ll erfijr~piinn ing , lika s tor som anod
spänllingen, beroende pi'l att då in ....en a nodstl'öm gal' ge
nom fur~ t fl rö ret, blir sptinnin gen öyer a nodmotsttll1det lika 
med noll. D t enldaste sii Iiet n.tt förebygga ll Ug-Ot sådant 
är alt ej sh till likl' ik tarrör ts glödl,rets, förrä n det in
d irel, a röret· ka tod antagit fo r t varighets tills t, nd. Detta 
k a n ske genom ett termiskt reIii, inlagt enlig t sch mat. Det 
anslutes till Yfixelströmsnätet, och t illslagstiden utprovas 
till 45 fl 60 sekunder genom \'aria tion a v mot- tändet R. 
Givetvi . ka n r eläet ersät.ta. med en h a ndmanöyrerad ström
bry tare, 171en är d 'tta ej att tillråda, då förväxling lätt 
kan ske. 

Injuste-I'in.rl av rörvoltmctcr-n. 
IIlot tänden H l och Re im'rida,' ungefti.r till hiilften. R3 

'ä tte å ena ytterviirdet, s l'a rande UlOt punkten A. i kopp
lillg~schem at. och HJ siltles svarande mot. punkten B. Där
efter inkopplas niil 'piinnin O'en, som om möjligt bör hfl ett 
St l nä ra normalt vä rde som ~uöjli gt. 

"nder iak ttagand ny mi11i amperemetern invrides ll4 till 
ungefär tre f järdedelar a\' s itt ma ximivä rn , Därefter ökas 
R3 l: ng amt, t ills fullt u tslag=10 mA erhä ll e 11 milliampere
m tern . I nställningarna av R 3 och RJ få nu ej r ubba. , och 
de b, da pote uti ometra rna bura ditrför ej s itta så, - a tf de 
ä r o fltkoll1li O'a ntif r:'ul, utan böra lämpligen inbygg-as i 
apparaten. 

Ändra r ig n ä1 sp,inning n, ske r in ~ustering till 10 mA 
allods tröm genom grovreglering fl mo tståndet H, och fin" 
l'eg-le l'in g fl Be. 

V id ka lib rering a v rönoltmele rn förfares i enlighet med 
de and. ningar, som t illigare lä mn ats. Kalibreriw' kurvan fö r 
dell byggrIa r UI'\'ol tmelel'll " i"a i figur 6. Som synes stri.i " 
ker ig mätoflJrå tl et frflll 0,05 t ill O,D volt. 

.Ut -Obser vera Ur a t t vill ökad Ytlxelsl)iillning pfl f öl' ta 

r öret-s galle r minskar anod triimmen genom för tärkarröre t. 
d, v, . u tslaget på milliamperemetern minskar. Vid den 
f örst beskriTIl a rö n-oltmetel'll var förhålland e t de t mot. atta. 
Nu f ördel med dct f örstniimnda förh lUland(~t iiI' att risken 
fö r överbelastni ng av milliampererne tern el im lnera ts . 

Beträ f fande d t prak t iSka utruranc1e t f. r jag ldil1visa till 
vad som niimnts b t riiffande den förs t 1>c 'krivna run'olt
metern. 

FADINGFRIA ANTEN},TER. 
F orts. trun sid. 351. 

går frä n elen undre delen av a ntenn en, 'ku lle lIlau kunna 
kall a kompensati onsstn Ining. medan st r i"tlning n fr:ll1 unc 
delen kan benämnas ny ttig s trå ln ing. De. sa båda ·trLllningar 
sammauslitta s ig t ill en resulterande tr:llning, som huvncl
sakli "en ii I' rik tad i vågrät led. Tack vare kompensations
str ä ln ingens inverkan sker ingen uts tr' luin g a ll. i rikt
l1ingar frå n a ntennen, som bilda s Wrrc vinklar än 60° !)led 
horbontalplanet (jmfr fi "', 3) , HärigenoUl lWllImer ingeu 
nämnl'ärd rymdstrålning, om skulle kunna fu rOl" 'alm fadi.ug, 
till stå nd. Genom försök ba r man funnit. at t Ulan kan minska 
IJi antennens höjd genom a tt e l' slHta antenncns ij\'(~r . ta del 
med n kapacitet. Storl ken IlV denna kapacitet jämte a ntenn
Iängden bes tämma ,lvs tå ndet a och Iliirmed il"en kompensa
tions triUningen. Genom en liimpligt vald kapacitet och an
tenn längd kan mnn därför uppnå iinskade strttlningsegen
skap -'r hos antellnen. 

I »VDl» för lIen 8 augus ti i å r f a nns ftterg ivet resu] ta tet 
av en del miit.ningar, företagna för att u tröna de vertikala 
anten nernas ·t:r ålningsegenskaper. Av d ssa mätningar har 
tydlig t framgå tt, att de vertikala a ntenrwrua ieke giva 
upphov t ill n' gon nämnvärd fading i orter, där rumt vid 
användandet a v hori. onteUa antenner mottagningen varit 
nä tan alldeles omöjliggjord genom fading. 

Beträ ff:ancl e det r ent praktiska utföralldet av dessa ,-er
tikala f adi ngfria antenner kan omtalas, att man vid Bedin
stationen. som är ut rus tad med en dylik an t nn, h ill' auten
nen uppbängd i ett 165 m högt t rätol'I1. Antennen 1>es tå l' av 
ett Itlllgt kopparrör, om i iu une ända iir fö rbnndet med 
en brons ring, som stl'iicker sig r un t. ant nnmastcns topp, 
Bronsringen kommer att i förhålla nde t ill ;lordy tnu " erka 
som en konden sator, varigenom antennens egenl'agUingd i 
nrlgOn mån hÖjes, Hiirigenom kan a ntennen. Hiugd reducer ~ , 
vilket ekollOIIli sk t sett ä r fö rdelaktigt, clii kos tnaderna för 
trätornet snabbt s t iga med tOl'llets höjd. 

:Ii'ii rutom det här beskri 'l' l1a i'innu~ cn hel del alldrfl system 
för fallingfl'ia antenner. Gemen samt fu l' dem all : lir cmel
l erlid, att rymd t rålniugen h elt eller rlelns llm in ra', "al'
igenom orsaken till fadingen undanröjes. 

EN TONFREKVE~SGENERATOR 
Forts. frän sid. 355. 

Som a v onlllstnencIe framg:'tt t, lir genera torIls fre]{" en 
kurva sta r kt beroend av u tgii ngst ran;:;form:1I'0rn. Utao 
transformator blir f allet vid höga och låga frekl· c.n 'e r av" 
se\'ii l't mindre, trots a tt den nnviinda trall sformatorll li r en 
av de bä . ta , som finn as att fil. i marknaden, Anl~dningen 
till att utg> ngs trallsform atol' a n"änlles Ur ntt (len hel t skil
j er u tgångcn frå n »jord» och ) nä t», v ilkct iir värd efullt . 
speciellt vid bög-a frekvenser. 

.iindamiiJet med kondensatorn e,I parallellt m ed Co iir 
a t t få f relnen området nppd Jat på 1;1'å rat tar , va rigenom 
v innc be1< ,-~im tl1: ins tälln ing a v de Iiigsta f rel,,·elr erna . 
Frim början stå b, de C" ocl! eG P:l noll. Vill man gL' över 
frek\' ensomri'tcIet oeh börja m en ltlgs la f"el;s ensen, vrides 
först Co från noll till lliuximlllll, \'areftcr mall fortsiitter 
med n . 

Spolarna L1L:1L!, L ,LoL, am t InI linclas i f: amma oru
ningsfriljrl som i schema t. De s kilda lindllinga rnu prl ,-ar je 
sr Irör Hlgga omed lbart intill varandra (c:a 0.5 mm :s av
st, nd , Kättra nsformatoru !Jar i den utförd a tonfrckl'ens
"'en ratol'n en sekundär, piimring av 2X300 \'olt. 

-TO. 

http:Injuste-I'in.rl
http:ers�t.ta
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HP-TVAAX FÖR LIKS'rRÖ:\L 
Forts_ f rån sid, 35 8 , 

iiI' "hunta t med el('ldTol~- lk o llll 'n~atorn I~ P:l 2;:; ,/tF, Delta 
[il' e tt fall , rliir det \" ' rkligp lI iii' m öjligt att am'iinda ell 
clektro l ,I' tI,oIHI ('[l~ato r i e ll r en lik ~ lI'i'm,;m t t ag:tl'p , "ImII 
Illiln di ka \"iinda IIl'oJ)pe n 1'el i \"iiggk oll tnJden~ gä r ingell 
a nod, 't r Öll1 gel10m s lu t röret och allt"" ill g(' 11 st röm genom H" 
Det kall aIIts, ej hli n [lg OIl bakl'iill ll spiillniu p; iiI' r cIektro
ly tko!l(ll'n~ ~ll o l'u, D ett a hli l- cme ll e rtirl f alle t , orn en c l(>l,tro
1,I't1wlIllt' lIsato r ill s~i t t es ,0111 t. ex, C9 eIkr e l;', 

I m oltllga rl'1l iiI' e j illbn;gcl n;l gon u fgfi ngstl'ansfOl'ma to r, 
eft(' I'~ <)JTl I!Cllna \'ullligen iiI' ~a l1111utllbyggrl med hö'~tular"n, 

MeIIan a llod och jord iiI' \'id s lutl'ii r e t inlaO'tl e l! fa,- t ton
kontroll H 1:1, men inte t hin{\rnl' at t mutstli nlle t R o gijl'es 
I'a riabc lt, 
f'ra kl iskn kOJ/ S! rak! iOllstlc!aljcr . 

:\focIella pparaten hal' i Ilpt tcl fall byggts på e tt. chas:; i al
bakelit, 1ll \; 1I <l en som så öllskar k ilLl i ställ 't :tlwiincla alu
minium. \'Hl'I'ill lie nlnIi~a f ör. ik tigh et ', tgilnlerllfl mås te 
1'1 cltaglls. :\I :Ht på chass iet fin nas i matl'l'jaIli ~tnll. 

D 't'pklorspolel! kan man ,'.Hilv t iII\'er!>:,1 efte r fig, 4. Den 
1illlia ~ prl Nl spolrör, 33 il 35 mm i c1iu,metpI'. D tta rör 
förses llled fe m rillgar, l'iIka vasSlt prec is ll ta nptl röre t 
od.! h n en yt tc l'rliameter a v 43 il 45 mUl (lO 111m bl'edcl), 
Hiugarua fa stlimmas lllNI scheIlaeldösning . De kunna till 
\'I' rkn s a l' 1 mm tjock \ll'l'tini!x. Pii spokn c r\1,\11as fsm s på r, 
Hlrdcrn 2 111111 breda , J <lessa spill' lindas lflngl',lgsspole n L:1 
"amt ant'c nrl :-; ]1ole n Ll, elen s is t n i.i m nda j ll e t lH~tlersta s p,l
n' t. In nall lillln ingell li r rikti"'t to rr .iu~tpl':1 S a l' sW lHl pt m el
lall l'inga rll U. 

,ll'II'UI\'tlgsspol ell 1- 2 lindas LlI NI SO \' 01"1' 0,3 mm emal
j e ra(1 IW\l]Jartl'i'trl , uch dt uttal; (4) gö l'l' s 18 \' a n fdu 
lle(ll'(~ iinden (2), L'"ln ,,(n gs"'poIen 2--3 linda s med 3 X G5 
I'al'l- a l' summn, tdi,d oeh l "Il1,t:'I' :'I I;~U l1t('nuspol ell 3- 6 mell 70 
I'an' , , terkuPJ1ling~spol e.ll :3-5 bar ai) yarl' t Ullnar " tri'ttl, 
t. ex. O,J:; lllm. Alla lil1llnillga r lm ",te elllig t sl'lle llla t gli lit 
i"amlllfl iIttll. 

Y 'lgfii lll'H]lol C' n lillda s prl d t pol rör lIIed _'J mm diame 
te r m er! et t humlrutaL yan' t rå d, 0.3 IIIIl! e mal:jCl'H ll. Anta let 
,'an- fal' rii tta s ig efter ,-, ,:::-l[tngll"u lIOi' den "t'ltioll , , om 
s kall n t pS liillg'tlS, I lld ta fall ~i 1- y" gflill ,Ul cndas t a I'seeld 
föl' lIl ellnIll" lg, A n,tiimUi op;en :l , ' n ~"mllan , ke l' mede ls t 
CII Ii Ie lI t l'il1ll, Ollll e llsatOl' 1"1. JGO cm , , ' ilk en r eglera s m ell 
e n skl'lI\'m ej ,' c I. Vi I' ilja fra m h;1 Ila, att Ilcnna I'Llgl'ilUn il r 
l ill1g t ifr:"ln id a lisk, D e n elHla fijnlelell l)l ed rl e ll ~anuua Hr 
att Il en iir illhyggd i mot t'lI.:are n, BiitlTe r esul tat kn,fI e l'
h ,"tlla s rn ell en ~' ttre \';ig-fiillu _ \'i iIiin\'is a t ill nl'likelo »SeIck
lidlet g('110111 fe l'l'oca rl» i nr 3, 19:H :lY Populiir Had io. 

y, gt'iilIe:;llolC'fI, .-0111 \i sa ~ I il! ll ij ,:::- (' r i fig, -1., hal' et t uttag 
35 \':11'1' fråll Cll:l iind Cll . Dl~n k uppla, 1'1lIig t schemut. 

:\Iellan Ilctek to l'llS nll Oll och millII'; I,all oftn m ecl f(i l' lle l 
alllJrin,A'a ti e n ffl:;t kOll(I (,I1~a tur p,l :;0- 200 cm, Yiirdct p:'1 
denna kOlllJt>!l~a to r lI1ii ~t(' IIt'prol'a s. Yiigrar åte rkoppLing n 
t. ex, ar!' fUIlg-enl, iiI' l ;o ll(l c n ~a tnrn f öl' tO l', 

Att al1\-iiud:l en lt i5gfrek\,(~ll ~ p(, lltnrl llled m ots ttJncI 'lwpp
Hllg; kall nua riskabl' lI, lIiillllige ll OUl e tt s lll l: r ör m ed ItJ g 
för~tiirkllin;,;-'gl'ad :t llYii 1l(les, allt,:i eLt r ör som f o rdrar 
k rafti ga ,ig na lel' prl gallret föl' att ginl full IjurlHyrl,a , 
Vid 200 \' ol l.' anorlspiiunill g ge l' d ctl'ktorn i dl'l! hiir bc 
~1cl'il'lla · lllo(tnga r ' l1 10 I'olt cfr. 111 elI Illillfll'e ilu " ]1I'OC, 
<Ii sto r i in n , rh HlIolllll ot t a nd t iiI' 0,3 megobm. ( _\.n ocl~Di i n 
llin gC II IJlir ll iir c :a 200 I'ol t. l~fLcr ~ol1l .'Iu lrii rd i detta 
fa ll ej f Ol'lI!'flr mc r lin c :a :; 1'01 1. cH, p et gallret fö l' alt bli 
fllllheIastn t. f ijpfin ueH iuge n r isk, Den di ~tu r ti unsf ria u t 
gå ngsef( ,'k lc ll (ii proC, di ;:< t or t iUIl) iii' u li r fl 2 watt, Op timal 
:l nudIJpla'llJing' föl' i"llIlröret iir enligt uppgift c :a 8.000 ohm 
\'iv f (j rh:t nrl e [l\'a r:l nclc ~ piinllill ,gal'. 

Ka tfl(llItOtstrluc1et flir :;Iutriil'et iiI' ullgi\'f't till (':lt :~OO ohm, 
Det rHlta mell c ll' iirl1pt f'ijl,' l'ij rtJ'!wn ifri,ga " iel f'jl'hnlllll'lJ
n u'a ntl e ,;piinuingar ii!' 2;;0 ohm, nWlI ihlancl e rfordras ett 
l1ag'ot Rliil're dnle, Hii" t iiI' at t inre,e;le ra ka torJ Ol otstflllclets 
\'iircle d t.: !: an o<l st röm men, som ~kaIl I'al'il 40 m .:.\ . Skiil'm
ga ller , L! 'i.immen i sllltl'iil'(~ t: ii l' 4 ,\ i) mA. 

Enligt I":HI \'llU ~ngl s, biir hiigfrekl'e ll~jlQnto(l f' n ej mot
st ii ud slwppla s i mottagare fi>r liigrc niit>;piionillgar iin 220 
\'uU, IItan dill' 1>Ö1' i s liillet 111'0.-sel- eller tl'llusformatorlwpp-
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Iiug k omm:l t ill alll'iinrluing, I ~chcmn t 11' "id, 3G5 :lll\' iiIHlC':; 
l raus ro1'ma torkoppling, \'itl " itl"tiillel primiir skulle r!ptC'k
lol'US anud ']Iiinning llli f~il' Iii!!" 

ThjI .~T ]~Jfit][18JLJLY § 'I'A
.1 \"L'idkOIl(l eu satl.lr, :l :Jtl ;'l 5(JO ('m, m (' ll i sole r a U axel ( C~) . 
l ra tt (-'lIe r 8tat.io u :.-s.l~ala t il l el :0 . 
l (li tfer c.n t ialk nn d n SU lor, :1 ><350 Clu, 1ll ~(1 i ~o l e l'a ll uxd 

(C,J , 
.1 yridkOllfl pn satoI', (' :n ~OU j' m , med h;olcrad axel (Cd · 
1 trimko IH1011sa t or. 1;)0 c- m. ti ll y:.. g fiill fl (C.i). 
1 :-3ilrll'os. t:l , C ::1 2.) I-t vill. 50 mA, c : fl :XW ohm. 
l y:<"t gHin~.::d ~() lIlk i) {)lJ lHrl! , 4-polig-. n pl'ahn " (SI, Sd. 
l k ()IlIl('n~a to I", (~lel... l.l'ol.Yti .sk. 2D .\IF, :!J Y (el:). 
l 11 ;Ö, 2 , rF , .1.,,011 v ~ (C,,), 
:! <l ;0. :! ~ rF , 7110 v ~ (C, . , CII) , 
l ,I ;0, n,5 ~rF , i OO v = ( C, ), 
.1 el ;0. 0,1 l\[r." l,~OO \' = (C, ) , 
l tI :0, 10,OUO cm, 1,000 Y ~ (C,,), 
l el ;0 , ~,IIOO (' W, 1.500 \' = , h el, t g)iulIneri so l, (Cu), 
l el :0 , 1.000 cm, ],;:;00 V = (C,j. 
] ,I :0, :!OO cm ( ', l. 
1 d :0 , 100 c m ( ' . ) , 
~ mo tal: nd , 1 IIIcguhm. 0,1 \y (n" R e,). 
1 tl :0 , 0,0 m cg-OhlLl, U,l \Y (H,), 
1 eJ :0 , O,~ il 0,3 11l 0gol1111, 0,1 \\' ( [(, ), 
2 (I :0, 0,1 mcg-Olllll , 0,1 W (1(" HG) . 
l d :0 , :10,000 uhm , :l " r ( H . ), 
1 el :0, 10,000 ohm, 1 W (R, ), 
l d :n, c:a :500 o hm. l,r, \\~ (R o) , 
:"; rÖl"h:'illnl'{\, S· l' ö li ga . 
1 R tl'ijullH~1 tarp" 

1 fro ntpln t t a , HIIIIX180 X ,) mm, 

] ha: plnl'ta, :{()IIX 1 SOX ~ mm, 

1 k OllJak i ii , !., 300 X 40 X ,3 I1111l, 


4 ko u takth y l 'o r, 

D i \+. "J)u l m ate rial , k O Pl'lill g~t l'[lt] , ~ .'" s hAlex ett. 


RÖU1rA\ lBEILlL 

D"t' IdOl' SI nl:l'öl' n egu I. -rö l ' Fnl>rikal: 
Yl Y'1'-2 

Philips ...... ...... .. , 'L2 C3 
Tpl pfulll, ell C3 
Vall'u .......... , .. .. 
 L2 C3 

R.'lDIOl\lOTTAGAI..m~s EX~rEIUÖR. 
Forts_ fr"n sId, 359, 

elen lliil'fii r a\'Hetl<l:1 (i[ll'ni ngell , Biist iiI' a tt ruoutl'ra högta 
laren 11h ell .. iir ~kiltl ll uffd il\' kork, ce llotex elle r kI'Y,'~
fan e r, I'ilke n f(i rhin(]I'DI' a tt dc h öga tonerna flt rgi\'a.- luat' 
tiga r ' iin ti e It ga_ 

n en i fig. ] ski s'-Q!'HIle rncIiop;l'nmlllofon e n iiI' a\' s(!cIL! för 
kafel'r , ela ns~kol o l', fÖl'e lling~ L()kalt'r och ldllbbar. IPn iir 
fö r, Nl<l med 11 kmEti o- rnottagn re-föl'sWrkarc, m otorliriH'u 
.-kivLallrik oeh »elektl'ostopp» Il w<J autollla U 'k tallrik.-brom s, 
Föl' clektl' olll ot01'll e rforclra ' ('n s 1i l'~kiId stl' (,im\)l'y ta l'e, "iI 
I, ' IL mOllte l'n ~ vit IlI ~nlö\,(! l'lJu rllet. Ylil jes e tt all ~ triimsehassi 
med pe l'U1 aIlClllcl~'narni ~k ltijgta la l' > och e n eIek t l'ol\lu tlJl' U\' 
lIllh'c l'sa lt,q1, kan appa ru ten "lI \'iillan s b:h le p,1. Iik~ tl'ul1l ~
o 'h "ii xpIs tl' lim:' u;tt, " ill,et ilr prak t iskt i sti iele r, dfu' tJfltla 
" tl'i.imal'tcl'I1rt, f iil'ckOln ma , 

Fig-, 2 \'i ",ar ell l'acliohokh,\'lIa a \' ellkel och l11'akti::;J;: kOlI
s truktion . Den iiI' Iii lOplig fö l' " 'Iniugal', (Hir det iiI.' ont om 
u I. r)'LnIlW, uch ii I' a's e1l1 att an \'ilnda s i l.ombinal'ion med 
cn molJagal' t! al' IIpn m(l<1r~l'na , ,wlfll)ga typen. 

R ading'l'flmlllofoll"fl i tig, 3 iiI' liksom appaL'ate n i f ig. 1 
utrus tad m c'd rnol'ol'cll'il' 'Il ski\'tallrik och iiI' synne rligen 
Himpli,'Y fijr hellliu ~pelniug fl 1- g rnlllulUfonski\'ol', IWl'fiil' er 
fordra s förutolU mikrofo n en s pec inldosa filr gnlYCl'ingl'll 
,,;a mt ptt dn?,-, som lungs ,un t !"t,IT e lek t l'odoSHn in mot s ld 
VQIL";; ln edelpunk t. l',lllan[l auliig'gningal' h a l'eda u uUöl'Ii g t 
beskl'lI' ils i llenlltl t.ill~l;l'ift. 

I f ig. 4 \'isas el.t r il llioHki\p, ~llcc i ellt al';;ett föl' LIen f unlds 
be tona dc l1ugkfll'l~(\llllbl e ttel1 _ Det ilr illrptt som cocktailbar 
mCIl plnl . iii\' t' la:;kur, g la s oe Ll I'< l1ake rs nI. m, me n kan na
tn rIig' t l'i:; ii \,PIl all\'iinda:' fö l' inIJ,\'ggllad a \' mottagarchasl'\i. 
h ögta la r e 0('!1 g m mmufllnagg r ega t. Den Hede r, Ul hyllan iiI' 
resel'l'c rad fö r iliiCkcl' oc h till :o;kriftpl', 

Har ID all ('11 iiillr m otta ga re, som alltför mycket slicker 
'. mot (Ict iilTiga morlCl'lll1 m ijblema ng'Cl, bör man YllIja 
ett s ld\ p i " til m Cll ng'. :;. IIiigtal:Iren kan (tl place ras pa 
hyll a n och apP:1rarcn s tiillilR in i det ,'tora fa cket t. h, 

http:l.l'ol.Yti.sk
http:litferc.nt
http:eusatl.lr
http:terkuPJ1ling~spole.ll


III POPULÄR RADIO 

AMPERITE 
PICK-UP 

'\ 

! \ 

\ 

0<:)0 0 
'\l- \O~ ~ 

\.. 

--P/ s 
C> a c oeC O 
C) C> C) <:::I 000 

'" 2 C) 00°0 
t'<I '"1"1''''''1.{) 

NYHETER 
i ferrocartspolar Fabr. Görler 

Ferrocart bandfilter med kortv åg tyP F 72. 
Ferrocart H. F,transf. » » • F 73 . 
F errocart mellan frekv. ,bandfilt er, 

mellanfrekv. H2 kHz typ 57 . 
Ferrocart Oscillatorspole för 442 k H z Typ F 37 

32:
20:

14150 
20:

Fördelar gente,not en 
vanlig 'IJ',agnetisk pick-up: 

f. Mer än 50 gån ger så stor utgångsspänning, 
möjliggörande inko ppling direkt på slutröret. 

2. Idealisk rrekvenskurva, som kompenserar 
den ofrånkoml iga basnedskärningen h os 
grammofonskiv an. 

3. Inga reso nanser. 

4. Full å tergivning ned till 40 p/s. 

5. Kan inkop plas till allström smottagare utan 
risk för nätstö rningar. 

Pris kronor 40: 

AMPERITE CORP. 
Agentur: Postbox 5012 • Stockbe Im • Tel. 61 OS 94 

Av elektrolytko nd. lager föras [öljande typer: 

Elektrolytkond. våta: 
8 .uF max. arbe tsp. 450 v. 

16 ,uF »» 450 v. 
32 ,uf » 320 v. 

Halvtorra elektrolytkond. 
4 ,uF max. toppsp. 500 v. 
SuF »» 500 v . 

2X8 'uf »» 500 v. 
25 :uF »» . 30 v. 
40 ,uF »» 30 v . 

ÅTERFÖRSÄLJARE ERHÅLLA GOD R,\B.lTT 

RA DIOKOMPA N IET 
LEDANDE SPECIALFIRMA FÖR RADIO 

Odengatan 56 - STOCKHOLM - Telefon 322060 

Sator Radio 
Sators rör och material äro av högsfa kvalileI. 
De flesla svenska radiofabriker använda därför 
numera Salors produkter till sina mol1agare. 

Sator- rören finnas i samtliga röre. 
kommande typer. N6gra av de nyaste typerna äro: 
NMO 46 Växelslrömsoctoden • NDD 40 Dubbel dIod, 
UNtVERSALRÖREN, vilka användas i de flesta 
mottagare av höstens modeller. 

Sator
potentiometrar 
lyp »Special» av helt ny konslruktion. 
Både linjära och IO;j arilmiska med olika. 
kurvformer samt för S·märkning god, 
kända 2'poliga strömbrylare. 

Nyutkomna rö r

ocö malerlal1is

lor sandas gra

lls pd begliran. 

Sator
motstånd 

äro konstania och brusfria. Tre typer finnas: 
Tyd R 0,5 wal1, typ S 1 wa11, typ T 2. wall. 

Sator-kondensatorer äro 
induktionsfria och inneslutna i bakelithölje . fInnas 
i samlliga värden 2.5 cm.-O,5 fiF. 

Generalrepresentant : 

A.-B. TRAKO 
Regeringsgalan 40 - STOCKHOLM 

Ensamlörseljare ror västKusten : 

firma ERIK W. LÖWÅS. Kungsg. 46. GÖTEBORG 



HERq JO HN ANDERSSO N 

BO X 635 

KÖPING 

us DEN SVENSKA 

SU:PERHETERODYNEN FÖR 

ALLSTRÖM 

Bandfilterkopplad superheterodyn, helt be
styckad med Telefunken universalrör, där
ibland den märkliga oktodeni dessutom för
sedd med "visseldödare", Ijudvolym- och 
klangfärgskontroll samt stor elektrodyna
misk högta lare. 

TELEFUNKEN 

SVENSKA AKTIEBOLAGET TR AD LO S TELEG RAFI 


Köp Telefunkens grammofonskivor 


Generalagent: Max Johnsen & 

Typ L 
Kondensa torerna 

levereras monterade 

med olika Torotor 

Mikro-Skalor 

Kondensator Typ L. 430 
Antal 

Konden sat. 
, Normalt utför, ' Isolc.rad rotor ' 

Pris Kronor Pris Kronor 

2 I 15: - 16:
- --=3  - 23:  24: 50 

4 31:  33:

Kondensator Typ L. 515 
Ant,1 I ~ormalt utför. I Isolerad rotor 

Kondensat. Pri~ Kronor Pris Kronor 

2 

I 
15:  I 16:

3 23: 

I 
24:50 

4 I 31: 33:

Co. A .•B., Regeringsgatan 20, Stockholm. Telefon 1181 69 

Nordisk Rotogravyr, Stockholm 1!J34 


