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Detektorproblemet 

a vha ndla s i de tta nummer. Den auodlikriktade de
tektorn förkla ras mindre UimpIig för moderna rund
radiomottagare på grund av den onndvikIiga di s
tortion, dell medför. Den ga Uerlikriktande detek
torn samt dioddetektorn äro den enc\a detektore r, 
so m i norma la mot taga re gi va n"g-orllluda di stor
t ionsfri likriktning. ViII llla n uppnå helt fulländad 
, te rgimillg, Yjlket med till buds s t[wnde högtala
re knappast är möjligt, u tgör dioddetektorn, direkt 
mata ude slut röre t, e lI da a lternath·et. 

Samtidigt beskrives en modern 2-rörs vuxel
strömsrnottagare med bögfrekven pen tod som gal
l erlikril,tande detektor. Denna detektor iir c:a l,G 
ggr kunsligare ä n en triod med förs tärkniJlgsfuktor 
24, kopplad på samma "ä t t , som detektor. 

Den modelflllu kombinationshögta la ren, i vilken 
en kri sta llhögtalure sörjer för de t högre tonregist
re t, beskrives i en anuun artikel. E n konstruktions
beskrivning lämnas till e t t interoferens filter fö r 
undertryckande av visslingar vid utlandsmottag
uing. 

Den kortvågsiutresse rade få r en iulJlicl, i, bur det 
går till att samtala med alla jordens amatörer på 
ett och samma språk. 

Po)mlär Radio. 

EF T ERTRYCK AV ART/KLAR HELT ELLER DELVIS UTAN ANG/VANDE AV KALLAN FÖRBJUDET 

Ärade Prenumeranf! 
Då det visat sig att omslagen med adresser vid postbefordran kom
m a bort och alltså enstaka nummer ej kommit adressaten tillhanda 
hava vi nu lagt om expeditionssystemet. Adresseringen sker hädan
efter direkt på tidskriftsnumret, varvid större garanti för snabbare 
och effektivare expediering kan garanteras. 
Samtidigt få vi meddela, att pärmar till 1933 års årgång nu föreligga 
och hänvisa vi intresserade till annons därom på annat ställe i detta 
nummer. Exp. av P opulär Radio. 
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för s. k. all;lrömsmallaga re. 
Utkomma inom kort på marknaden 
fal jande typer , 
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( Spänningsfördubbl. ) 

Samtliga dessa rör ha 180 mA. 
glödström. 
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nings- och motslåndsmöt
ningar . 

Lösa shuntar fö r, 2, ; mA 
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I 
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B E R G M A N: & B E V I N G 
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KONDENSATOR Typ L 
utsläppes i marknaden under mars månad i ny förbättrad konstruktion. 

Frekventa Isolation i stället för Frekventit. 

F rekventa Isolation användes även till trimkondensatorerna. 

Helt inkapslade kondensatorer av s tabil konstruktion. 

Observera vår beskrivning i nästa nummer. 

Generalagent: Max Johnsen & CD. A.3B., Regeringsgatan 20, Stockholm. Telefon 118169 
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Störn ing sproblem et 
på väg mot sin lösning. Ett betydelsefullt meddelande från samarbetsdelegationen. 
Vad som hittills gjorts för störningarnas bekämpande. 

S
om nUlll;mer sju i raden av de små publika
tioner, som buri~ titeln »NIeddel~nde.~ f.:r:ån 
samal'betsdelegatlOnen mot radlOstornmg
ar» har just i dagarna utkommit: »Praxis i 

förhållandet mellan elektricitetsverk och abonnenter 
rörande radiosWl'llingar och nätanslutna radioappa
rater». Detta meddelande måste tillmätas stor bety
delse, eftersom det är det första i raden av Sarnar
betsdelegationens meddelanden, som avser verkligt 
positiva åi'gä.rdel' för radiostörningar nas bekfim
pande. 

Th{eddelandet inneh' Uer ett »Utdrag ur Svenska 
Elektricitetsverksföl'eningen. Randlingal' 1933, Nr 
9», av vilket vi vilja framhålla följande punkter, som 
beröra leveransen av elektrisk energi: 

» vkoppling. 
45. Elektricit et verket är berättigat att utan fö· 

regående uppsägning avkoppla abonnentens anlägg
ning och avbryta energileveransen : 

e) Olll abonnenten underlåter att inom utsatt tid 
vidtaga av elektricitetsverket föreskrivna åtgärder 
till förebyggande av fara eller stöl'llingar, 

A bonnentcus lJäTskilda skyldigheter, 

51. Abonnenten är skyldig att hålla sin anlägg· 
ning i gott skick och omhänderhava den så, att den 

icke inverkar störande på elektricitetsverkets eller 
övriga abonnenters anläggningar. Hit hänföras även 
nätanslutna radioapparater under den tid, då ut
sändning från svensk rundradiostation pågår. Abon
nenten är skyldig att ifråga om silviH installationen 
som lampors, motorers och apparaters anslutni ng 
och användning ställa sig till efterrii ttelse de före
skrifter, som till förebyggande av sådan s ,örande 
inverkan liimnas av elektricitetsverket.» 

Till ovan t ående hör en not, som säger följ ande: 
»1 samförståml med Svcnska Elektricitetsverks

föreningen har telegrafst.:yrelsen förklarat sig villig 
att på anmodan av elektricitetsverk kostnadsfritt 
utföra undersökning av störningens ursprung och 
Hi,mna anvisning rörande dess undertryckande.» 

I meddelandet riktar Samarbctsdclegationen en 
hemställan till landets samtliga elektricitetsverk, 
kraftverk, distributionsföreningar och andra kraft
distributörer att, därest så är möjligt, intaga dessa 
bestämmelser i av talen med avnämare rörande leve
rans av elektrisk ström eller i stadgar och reglemen
t cn betriiffande sådan leverans. Slutligen framhål 
les, att Kungl. Telegrafstyrelscns åta.gande att pä 
anmodan kostnadsfritt utföra lln:dersöknillg.ar a v 
radiosWrningars ursprung och lämna anvisningar rö
rande deras undertryckande ej endast gäller till 
Elektricitetsverksföreningen anslntnaelektricHtcts
verk och kraftföretag utan iiven andra kraftdist.ri
buWrer inom landet. 

http:kraftdist.ri
http:lln:ders�knillg.ar
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Såsom framhålles av Elektricitetsverksföreningen 
är den sammanställning, ur vilken ovan citerade ut
drag ilr gjort, att betrakta som en samling normal
bestämmelser för leverans a v elel,trisk ström, till 
stöd för elektricitetsverksföreståndarna vid uppgö
randet av reglementen, kontrakt och meddelanden 
eller nilr tvistefrågor uppstå. 

Hela störningsfrågan har för lyssnal'ens vidkom
mande genom uenna ElektI'icitetsverksföreningens 
fitgärd kOl1UlUt; in i en ny fas. Det är ej längre till 
TelegrafstyreIsen, den med nätmottaga,re försedde 
lyssnaren skall framföra sina klagomål, utan till det 
elektricitetsverk, från vilket han tar sin ström. Elek
tricitetsverket tar vederbörlig hänsyn till hans kla
gomål. Har elen Idagande en meu högfrekvensap
parat försedd person till granne och det är dennes ap
parat, som förorsakar störningen, får vederbörande 
en tillsiigelse från verket att ej an\'ända sin hög
frekveusapparat under rnndl'adiotid, vid risk att 
eljest få strömmen avstängd. Samma blir förhållan
det, om det är en fabrik som förorsakar störningar· 
na, ehuru givetvis elektricitets\'erket då får giva fa
briksägaren en viss tjcl på sio' för installering avel'
forderliga störningsskydd. Anvisningar beträffande 
den senare detaljen erhållas kostnadsfritt av Tele
grafstyreIsen.•iis störningens ursprung okiint, kun
na 'l'elegrafstyrelsens inspek-törer, vilka beresa hela 
landet, kostnadsfritt anlitas av varje kraftdistribu
tör eller enskild person. 

Det måste framhållas, att ännu ingen kan tvinga 
en distributör av elektrisk energi att vidtaga sådana 
åtgärder för störningarnas bekämpande, som i Elek
tricitetsverksförellingens normalbestämmelser angi
vits. Det hela Hl' beroende av frivillig medverkan. 
Den starka opinion för bekHmpande av radiostör
ningarna, som unqer loppet av de senare åren bil
dats, måste nu inriktas på att söka förmå alla distri
lmtöl'er av elektrisk energi att intaga Elektricitets
\'erksföreningens bestämmelser i sina avtal, stadgar 
och reglementen. 

Alla störda lyssnare måste bidraga till störnings
frågans snara lösande genom att till resp. kraft
distributörer ingiva anm..'ilan om störningen, med 
begäran att Elektricitetsverk föreningens bestämmel
ser måtte tillämpas. Kl'aftdistributören, som redan 
genom Elektricitetsverksföreningen gjort.s uppmärk
sam på saken och dessutom erhållit Samarbetsdele
gationens hemställan enligt ovan, kommer då att 
inse det berättiaade i, att Elektricitetsverksförening
ens bestämmelser tillämpas. Ha vi viil kommit så 
långt, kunna vi börja tänka på en lagstiftning. 

POPULÄR RADIO 

I vår artikel på ledande plats i novembernumret 
efterlyste vi en förordning, som stadgar, dels att 
alla fabrikanter och importörer av störande elek
triska maskiner förse dessa med effektiva störnings
sl<ytld, ,dels att dylika inom en viss bestämd tid in
sättas på alla redan befintliga störande maskiner 
och apparater. Om vi utbyta ordet förordni ng mot 
bestämmelse, se vi, att andra punkten i och med 
paragraf 45 i Elektridtetsverksföreningens normal
bestiimmelser redan iiI' nppfylld, under förutsättning 
att alla kraftdistribntörer antaga bestämmelserna i 
fråga. Beträffande den första punkten, som m-ser 
anbringandet av störningsskydd på alla nytillver
kade och importerade maskiner och apparater, är 
redan en hel del gjort av Samarbetsdelegationen, 
vilket beklagligt nog ej kOlD till synes i vår m'tikel 
i novembernumret, emedan vi helt enkelt ej kände 
till saken. Sålunda föreligger nu ett förslag till av
tal med hi. sleverantörerna, enligt vilket hissarna 
skola offereras inklusive störningsskydd, vilket san
nolikt kommer att medföra, att störningsskyddet 
kom,IIl;er med vid uppsättningen. Fullt effektiva och 
dock ej alltför dyrbara störningsskydd för hissar 
ha utexperiluenterats av Telegrafstyrelsen. Just det
ta, att man först utprovar fullt säkra metocll'l' och 
sedan vidtager de praktiska åtgärderna, är natur
ligtvis mycket viilbetänkt. 

Andra slag av störningar, som för närvarande äro 
föremål för unclersökning inom Telegrafstyrel sen, 
[iro de frän starkströmsledningar och neonskyltan
läggningar härrörande. 

En störning, som tidiga.re drabbade många lyss
nare, är den från elektricitetsverkens kvicksilver
likriktare. I mänga städer äro redan effektiva filter 
inmonteracle, och störningarna i fd'tga komma i sin 
helhet snart att försvinna. På de plat er, där denna 
störning fortfarande finns kvar, torde möjlighet fin
nas att av elektricitetsverket få Hma lämpligt filter, 
avsett att inkopplas mellan nätet och mottagaren. 

Såsom av detta framgår, ha -betydelsefulla prak
tiska resultat redan bli vit följden av Samarbetsde
lega tionens arbete . . Denna delegations ändamåIsen
liga sammansättning framgår därav, att förutom 
Telegrafstyreisen och Svenska Elektricitet verks
fÖl'enin O'cn även Kommerskollegium och S\'enska 
Teknologföreningen äro r epresenterad e i densamma. 

BetrMfande möjligheterna att förlll~ fabrikanter 
och importörer av anura sla cr av störande apparater 
sftsom dammsugare, elektriska strykjiirn o. s. Y. att 

•[lä dessa insiHta störningsskydd, synas desamma just 
nu ej vara stora. Då det emellertid blir köllaren som 

Forts. 11 si<l. 62 

http:tidiga.re
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F
ör den i amatörsänuningens mysteriH uin
vigde verkar amatörkorrespondensen allde· 
les obegriplig. »Telegrammen», som stindas 
amatörel'uamellan, synas bestå av osam

manhängande serier av bokstäver och siffror, som 
ingen människa kan bli klok på. Men i själva verket 
äro de mystiska bokstavsgrupperna mycket lätthan
terlicra förkortningar av hela ord, fraser eller me
ningar, som, om de skulle sändas i hela sin längd, 
skulle taga mycket lång tid i anspråk. Tack vare 
dessa förkortningar kan en amatör med endast tre 
bokstäver eller tecken uttrycka en menjng på kam;ke 
]0 till 20 ord. Han kan exempelvis skriva: »QRK?», 
vilken ordgrupp har den internationellt antagna be
tydelsen: »:M:ed vilken styrka enligt r·skalan kan 
ni avlyssna mina . ignaler i eder hörlur ?» Det är 
klart, att korrespondensen amatörerna emellan un
derlättas i oerhört hög grad genom ett sådant av 
alla amatörer jorden runt antaget »förkortnings
språb, som betyder precis detsamma på varje fläck 
av jor dklo tet . 

I själva verket är amatörernas eget lilla språk ett 
slags världsspråk. Det förstås lika obehindrat av 
en eng-'l k amatör som aven japansk; »QR.K?» har 
precis samma betyd ,l e i England som i Japan. Här· 
igenom blir varje amatör, även om han inte be· 
härskar något främmande språk, i stånd att utan 
möda konversera med andra amatörer med annat 
modersmål. Detta naturligtvis förutsatt att han kan 
amatörernas spr5.k. 

Även om amatörspråket inte medgiver några sam· 
tul i filosofi och astronomi - därtill är det alltför 
begränsat till rent radiotekniska angelägenheter 
är det synnerligen användbart för amatörerna. ~Ied 

Amatör

korrespondens 
Några ord om amatörernas 

samtal på kortvåg. Av SM5ZE. 

amatörspråkets förko rtningar kan man uttrycka 
snart sagt allt, vad en icke humanistiskt intresserad 
amatör kan ha på hjärtat. 

Amatörspråket består till en del av nfigra myc
ket ofta i amatörsamtalen återkommande ord, som 
bildats genom stark förkortning av de motsvarande 
engelska orden. Så exempelvis betyder »GM.» good 
morning (god morgon), »73» betyder hälsningar, 
»HPE C AGN» är lika med · »hope see you again» 
(hoppas träffa eder igen) etc. Några förkortningai
äro mycket fyndigt hopkollina, som exempelvis »b4», 
som betyder »before» (innan), »CQ», den allmänna 
anropssignalen, betyder »seek you» (ni sökes) etc. 
Samtliga dessa förkortningar liksom Q·förkortning
arna (se nedan) återfinnas i Populär Radios hand
bok »På korta vågor». 

Amatörspråket omfattar även de så kallade Q-för
kortningarna, d. v. s. några godtyckligt valda grup· 
per av tre bokstäver, som alla börja med »Q». »QRA» 
betyder exempelvis »Min adress ä r: ...», »QRT»: 
»Jag hal' ett meddelande för eder» etc. Genom att till
foga ett frågetecken bakom en sådan bokstavsgl'uPP 
uttrycker förkortningen en fr:'iga. Exempelvis bety
der »QRA?»: »Vilken ~ir eder adress '?», »QRT» är 
lika med »l1a1' ni något meddelande för mig?» etc. 

Föl' att uttrycka de mottagna signalernas 8tyrka 
betjäna sig sändaramatörerna av »r·skalan», som an
giver den relativa mottagningsint ensiteten. R-ska· 
lan indelas på följande sätt: 

1'1 = signalerna äro nästan ohörbara. 
1'2 = signalerna äro hörbara men med s or . vii

r ighet. 
1'3 signalerna hörbara med någon svårighet. 
1'4 = signalerna äro hörbara vid tyst omgivning. 



38 POPULÄR RADIO 

_ ORA-WE!TERN UNION RADIO CLUB, Borta, Fayal, Alores. 
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38·- 30' 
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-~ 
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28 40' 

'4-~ RX I -V-2 
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Ett QSL-"'01't, 1; ilket slindes som beds på 'uppnådd [öl'bin
a.else. 

r;) signalerna äl'o hörbara även vid buller uti
frän. 

1'6 = signalstyrkan god. 
1'7 = signalerna äro hörbara på flera centimeters 

avstånd från höl'lul'arna. 
1'8 = signalerna äro hörbara med hörlurarna på 

en a rmslällgds a VStflll d , 
1'0 = högtalarstyrka. 
rIO = kraftig högtalarstyrka. 
Signalernas läslighet bedömes efter »QSA-skalan»: 
QS~\.l signalerna oläsliga. 
QSA2 signalerna stllndtals läsliga. 
QSA3 sio'nalerna läsliga, om än med svårighet. 
QSL\4. signalel'na läsliga, 
QSAG signalerna äro läsliga utan minsta svå

righet. 

De mottagna signalernas » ton» uppskatta.s efter 
den s. k. »t-skalan», som iiI' uppsHilld enligt föl
jande grunder: 

t1 rå växelströmston. 
1:2 = 500-periodig växelströmstoll. 
t3 = ostadig, likriktad men dåligt filtr erad växel

ström ·ton. 
t4 = stadig, likriktad men dflligt filh'erad växel

strömston. 
t5 = ostadig', likriktad och väl filtrerad viixel

strömston. 
t6 = stadig, likriktad och väl filtrerad växel, 

ströms ton. 
t7 ostadig likströmston. 
t8 = stadig likströmston. 
tO = kristallstyrd ton. 

Med tillhjälp av dessa förkortningar och skalor 
kan en amatör hjälpligt samtala med biide afrika
nare och asiater. Vill han öppna språklådan föl' icke 

speciellt radiotekniska frågor kan han tillgripa eng
elskan, som lätt kan kombineras med amatörspråket. 
De flesta amatörer kunna samtala på engelska, vil
ket gör, att »riktiga samtal» på begripligt språk 
kunna utväxlas över uåde hela och halva kontinen
ter. 

Under tidernas lopp har emellertid en slags stan
clardform av amatörsamtal uppstått, som gör, att 
ytterst många »samtal» amatörerna emellan likna 
ifyllda formulär. Detta är en lycklig omständighet 
föl' den otränade amatören, då han därigenom kan 
använda sig av nästan exakt samma ordalydelse i 
alla sina SRlntal med amatörer jorden runt. Endast 
anropen och siffrorna, ljudstyrke- och tonrapporten 
behöva ändras vid varje enskild förbindelse. 

Ett sådant »standardsalll.tal» mellan två amatörer 
kan se ut på ungefär följande sätt: 

S1I1A \ DE 5MBB - GM OB - TNX FR QSO 
UR SIGS QRK H9 - Q A5 - TONE T9 - ER.E 
QRA STOCKHOLNl - MY SIGS? 

Ö\'ersatt till ett för vanliga dödliga begripligt 
språk blir ovanstående mystiska serie av bokstäver 
och siffror: 

S~L<\A anropas av SlIBB, som först hälsar god 
morgon på ett mycket vänskapligt sätt genom fra
s~!n »GlVI OB». Detta uttryck »Gi\l OB» är en för, 
kortning av det engelska uttrycket: »good mOl'ning, 
old boy» eller på svenska: »god morgon, gamle viLn». 
Därnäst tackar 5MBB genom bokstäverna »TNX 
FR QSO» för den uppnådda förbindelsen och med, 
delar sedilll med vilken ljudstyrka SM,A,A's signaler 
kunna avlyssnas i ha.ns hörlurar. I detta fall är 
lj ndstyrkan mycket stor; den är tillräcklig t. o. m. 
föl' en högtalare. »QSA5» betyder, att SMAA' sign a
ler ttI'O mycket lätta att avlä...<;a . Med »Tone T!h an
gi\'er SM BB att de mottagna signalerna äro av myc
ket hög kvalitet. Vidare meddelar 5MBB, att hans 
adress år Stockholm och frågar S~IAA, huru hallS 
egna signaler höras. 

På detta telegram svarar K\LAA på följande vis: 
5MBD DE S~iAA - R OK - TNX F'l~ QSO 

R SIGS QRK H5 - QSA4 - TONE T6 - ERE 
QR.A GÖTEBmW - PSE QSL -

SIlfAA anropar hiir SUBB och meddelar att a.llt 
iiI' uppfattat riktigt. Han tackar för förbindelsen 
och meddelar vidare ljudstyrka och ljudkvalitet hos 
SUBB's signaler, Liksom 5MBB angiver han sin 
adress, vanligast endast ortsnamnet. Uttrycket »PSE 
QSL» betyder, att han ber Si\iBB sända honom ett 
s. k. QSL-kort som bevis på den uppnådda förbin
delsen. 

Fort s. ii. sid. 62 
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N amn och nytt 1 
• 

högtalaren 


Philips kortv;lgssta tion i Hui'l.ell . Holland. har återupp
tagit utsiinUningarna . Allropssigualen lir PHI och vågläng
den 1G.SS meter. S ta tionen torde slilldu fö ljande dagar och 
tider (sven 'k tid) : mtllldagar. torsda gar och fredagar kl. 
13,30-lG.:30, löruagar och öndagar kl. 13,3 16,00. .. 

Den först av Bre lau-siinrlaren allvunda nya antenntypen, 
dlir anleunen utgöres aven enda vertikal tråd. upphängd 
inuti ett torn av trä, vinner allt s törre utbredning. Den ur 
sålunda nu införd vid ej mindre än fem tyska stationer, 
lLämligen, föruiom Breslau, B erlin. Hamburg, Miihlueker 
och Langenberg. Även den nya Köpenhamn-sundaren. som 
arbetar på 233,1 meters vågllingd med en effekt a v 10 kw, 
är utrus tad med en dylik antenn. Antennen i fråga är av
sedd alt r educera fa ding. 

Italienska ruudrarliobolaget har i Turiu uI>pfört en tele
d sionsslillllare. som inom kort igungsiitter regelbundna ut
änuningal' på en " åglällgd m ella n 3 oeh m eter. Flera 

italienska firm or bygga television 'mottaga r c f ör des'a ut
slindll ingar . E nli t uppgift skulle det anvä nda systemd 
vara a m rikn llcn ZworykillS. I varje fall a nvändes hans 
katodsträlrör på moltag-arsidan. Flera sändarstationer av 
~aJllllla slag skola uppföras. Television~u tsundningarna på 
23,4 meters vägliingd ha LnstUll ts . 

• 
l Amerika har man ulÖkat ruucJralliobnncle t både uppflt 

()ch nedåt , S~l Hlt flera nya , tationer kunnu. fil plats. Dessa 
f:l ett inbörcles frek"en ~a""t ' nd av 20 ke/~ oeh kunna allt 
Stl modulera upp t ill 10.000 p/s. A" s il,lf' 1l är alt uudersöka, 
huruvida det iir nll;;on m ening med att silnd!1 fr kvenser 
liver 0.000 p/s. Som fö rh:llli\l1dena nu liggu till, måste lllot
lagal'llu skära av vid 3.000 p/s för alt eli minera interfe
l'l!ll ,'\'isslingar och slörande m odul ·r ingsinterfcrens. Intet 
hinde l' föreliggpr cmcUcrtill att utöka mottagarnas tonfre
k\' ensomri'td till G.OOO p/ s, blott sändarstationerna komma 
prl Nfonl rli gt inbördes f r kveus:n' -tand och bli tillr~ick
Iigt krafliga fö r a tt bå lla signa ls lyrlmn pil mottagnings 
plat sen "äl uppe ö" er s törning.·ni\' ll n. 

* 
De engelska tele \'i s iollsutsändningarn a )11.ed 30-linjers bild

raster komlIl a evenLuellt att illstlilla s den 31 mars i år, ty 

Fln bild fnIn l,:ontrolls tal ionen 'i B 'rassel, där de eu.ropeiska 
'I'u.ndru,d'ioslat.ionerna.s vdglängde'r k ont1·ollmJitas. Längst till 

1:iillster ses motlagaren. till höger om llenna 1ai,gmetern. 

då utlöper kontraktpt mollan engelska rundradiobolaget oeh 
Baird '.relevision, Ltd. 13 . 13. O. har officiellt tillkännagivit, 
a t t experiment p,'!g'l m ed televisioussändning på nItrakort
vag. och om resul taten den 31 mars äro uv den art, att re
gelbundna utsändningar kunna igflllgsiitta -', kommer detta 
att ske oeh utsänduiugarna på runclradiovägHillgd att ned
liiggas. B. B. O. anser nämligen, alt ul tra lwrtyågssystemet, 
dlir bilderna f:l högre kvalitet genom anvunduing n a v fi
llare raster. har större framtida utvecklingsmöjligheter än 
det uU\'arande systemet med 30-linje rs raster. Slwlle ej 
ulsunduillgarna på ultrakor tvilg komma i gång, är det möj
lig t.. ,äger B. B. O., att de vauliga ut 'undningarna på rund
radiuvCtglängd fortsätta tyå. gfluger i veckan. 

Det blir troligen synd om alla eugclslm televisionsentu
~instr,,· , som lagt sig till med motta g-ningsappara ter för 30
Jinjersraster. Här i Sverge ha vi ;\ tmiustone de tyska u t
~~'indllinO'arlla !, V[lr, men iugen vet, hur länge uessa komma 
att fortsiitta. Vi Lilfuste nog be T elegrafverket att börja 
t~inktl på en ultral;:or tvftgssändare för television, så att vi 
ej behöva vara sämr e un tyskal'lla och engelsmii llnell . .. 

Även i Tyskland limnar man igftngsiitta re" llmndna u t
sändningar på 7 meters YågHingd med 180-lilljersraster. så 
snart JUan lyckats fulls tlindigt lösa problemet att modulera 
7-met(!rsslinclaren med dc höga bil(1frel,venser, som hill' ifr:'l
gakomma. Bilde r m ed DO lin.ier lmn lilan Ull ända u ta n 
s\"lll'ighet, m en Jllan anse r. att 1S0 linj l<r c·rfor(}ras. för att 
bilderna slwla bliya fullt tillfredss tiilllllllle. 

f.,' ltrakol'tvågsantenner med. tillhörande l'efl,leto/' på laket 
till I lrtrconibolagcts lIya c:l,pc l'inz entstation~id. ViCforifL Ern
banl,;mcnt i London. V en högc!. Mnala Itldan ·inrl/mmer mot
tagw·en. den andr a lådan sändaren, D c tre antennerna.. en 
för mottagaren och fra. Jijr sälldaren, synliga i den para
bolis l"IL 1'efl eldO'l'ns brännp1l1l.7ct, äro varde/YL 7)lott 7.5 em 
lt'l:llga och försedda. m ed lwlor i ändarna, Glasstaven fram
för reflelctorn 1/.ppbär en Vllgmete'r f ör lwnl'rolleri.nll av 
:siindarens vålllängd . Stat'ionen kom-rnunicerar med en annan 
av samma typ, uppställcl Fid, Belvedere i Kent, på ett av
stånd av omkring 18 'v'ln. Den använda vc'i.qlängden ligger 

under 1 meter. 
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AJAX 
FERROCAR1SPOLAR 
fördubbla effekten i 1~c1er mottagare. 

En kund s krive r till oss: ))Aldrig 
hade jag trot t, att dessa spolar YO~ 
ro 8:1 öve rHigs na andra s p o la r in~ 
nan jag hygg de in d em i m in rnot
t a gare'. Fijrc ombyg-g-nad(~n fi ek jag 
e nuas t i n c ,a 10 u tIlinu s ka .taUo·· 
ner. EfL '1" in m o n t r in g' av Ajax fc r
rocart s p olar liar mo tta g nren bli vit 
s:i sel e k t iv o 'h krafti g . att ja.g tar 
öve r 50 s tation r me-d f ull hligtalar
styrka.» 

Med AJAX 
FERROCARTSPOLAR 

Ajnx: fcrl'ocart H . 
F. t.ra nsf . med 
skiirmuox ay kop
pa r samt inbygg·u 
omkopplare . S tor~ 
lek 115X35 X 42 mm. 

Pris 15:

erhålles högsta- förstärkning samt 
knivskarp scleh:tivitet. 

Vftr stora ka t alog m ed säsongens 
alla nyheter, såsom f Cl'focurt s polar, 
uela.r f ör h eminspelniug nv g ranl
IllO[Ollskivor samt alla slags radio
d e la r slinde s nl ot 25 öre. i f rimärken. 

Detektors pole m cu 
ilterkopplure. 

Pris 15: -
Återf örsäljare antagas ii pla tse r 
d1ir ' vi förut ej äro repres ente rade. 

Firma, Aug. Jansson 
I I 
! 

Sundbyberg Radioavd. Telefon 13 59 

B. W. 

Gangkondensator 

Våra Gangkondensatorer ~iro ytterst nog
gran t matchade, ej endast inbördes utan alla 
äro lika, med en tolerans av 0-0,1 m. mfd. 

Specialfabrik för 
RAD10MATERI A L 
såsom kondensatorer, antenn- och 
skärmgallerspolar, omkopplare m. m. 

B. Wernq"Vists Radiofabrik 
GOIlandsgatan 7l STOCKHOLM Telefon S. 377 98 

Centrummottagare 
med b lindskrift. 

BLINDSKRIFT 

pa 

o i nstä II n i ng sska Ia n möjliggör .
manovrerlng för blinda av 

Epokgörande nyhet utarbetad i 
samråd med De Blindas Förening. 

Ingen prisförhöi,ning. 

Begär illustrerad broschyr och uppgift över närmaste Centrum försäljare. 

Fabrikanter: 

A.-B. GYLLIING & Co. 
C e n t r u m, S t o c k h o I m 

Hov!ev~rantörtf till H. M. Konungen och H. K . H· 

Kronprinun. Lev aantör cill H. K. H. Prins Carl. 
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H :lf' kOmlllel' llen i föl'elo.räe UdC nummer u t 
lovade mottagal'kon:'LnIidionc ll med en 
ltögfl'ekvensp ntod . om gallerlikl'iktande 
letcktof'. ITP bctyd l' sål ull<l~ högfre· 

]n·cn. Jl ell1.o ; Yi hn. an ~ctt att denna på 11< got , ätt 
borde n u ·a. mcd i r ubriken, eftersom den i.ll' den stora. 
nyhet Il p .. mottaga ren i feåga. I fod. 'iitillingen hlll

na Yi k;Llla den ITF-pentod för a tt slippa det långa 
namllct. 

Hp-tvtlani:! lcopplingsschelnlt. 

Vi skola hii l' ej ingå på dc principer, som lig-ga 
t ill grund föl' liF·pcntodens ull \'iindning om gall er· 
liln'iktancl e detektor , ty des 'u uxhancUu pil annat 
slälle i detta nummcr . I ,· t iUlet gå vi dirckt in p<. 

V~~~ 
med högfrekyenspcntod SOlD 

galle.oIikl"iktaude detek tor 

--~--~- -

kopplil1 gs~c Ltel11 a , som vi 'a s i fig. ]. Kiltaggregatet 
lphöva vi cj stirsk ilt llppcMlla O vid, (1< det ej 
ll J)pyj,'ar någl'a egendomligh etcl'. E tt par saker böra 
dork nämnas. F är en sä kring, som alltid böl' finnas 
i -' Il vä. -' Istl'öm motta rare. Koud('ll a tol' rna 0 12 och 

13 ha till iindum; l att förhindra uppkOl.~<;tcn av s. k. 
modn lering.·!>l'UII1, d. v. s. n iitbrum, .:om fl';'lJn kommcr 
jW:;l- MI man tal' in en station . He 'clToul'kondcnsato l'll 
Ou ~i l' , (; som fram..-tu' av fotogr'aficI'uu, <lY elektro
lyt isk typ Jilo;om e lO. E mellcrtirl UtI' J I ej ha större 
ka pacitet än 4 mfd, ty e ljest bU r tl nod ' pän ningen 
föl' tor och sl ll t rÖl'e t tar ka du. <': 10 di.iremot kan meJ 
fÖ l'del nn, på eller 15 mfd, ty hii !'io'cnom förbtitt
ras :sil nin gen ilS a110d~·trö llLmen . akell kan i,i\-en u t
hyekas så, att en nundl'C d l'ossel rUeker för SaD1Jna 
grad m' filt r ering, om 010 rrÖrE" s Wl'l'e. 

V i gå nu Ö\'cr till antennsi dall . SLämspolcn kan 

Fig. ./. 17 l'-tv( ans kOPPU'I1g88chcma. 80m svnes m(~ta8 llF -ll cntollens s7. iinILgalle/, genom. ett enkelt seriemo tsldn(l i 
s/tillet fö r en spiinnil1!fsdelCt1·C. 

(;'(t = e:a. 100 cm. O. 1 mill. O' = 1 mill. 012 = Z.OOO Cm. Ra = 30.000 07mt. R7 20.000 ohm. 
0 1 450 cm. C5 1 mtrL, 09 = 10.000 Cln. 0 13 = 5.000 cm. Il/ = 0.1 meqohm. Rs 30.000 ohm. 
U2 2X240 cm. OG 2 mtä. Cl0 8- J5 ?nfd . Rl O,~5 m cqohm. Ro = 0,1 m egohm. R a 2X25 ohm. 
03 100 C1/!. . 07 0,5 mjrl 0 11 = 4 1l'I.fd. R2 = 500 ohm. Rs, se t exten. 
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, lan och TCOlJP' 2 AIontc1'I1Ius1l tta.gal'Cha8PIU, . ':'w tm mo 
linU81ltm U "ver s /da, 

swts u 
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Fig. 4. Det jänligCt 1/1,ot/a{j(l'1'chaS8iel s undersida . 

" [l ea vilken o'oll detektorspole SOlle hel t ; en spole 
med sto r diameter iiI' att föredl·aga. PÖl' den som ~iI' 

intl'esser'<lll ~tV saken finll S en skiss häl' nedan ön'l' 

en re]ati\' t god spole, lindad på ett 40 ITHl1 bakel itf'ö r, 
För ö\Tigt h ~ilwi sa. till de tidigare i P opulär Harlio 
beshi\'l]a polkon ·tl'uktionel'na. 

Antenllkontakten Al anv~tncles fÖ l'et l' iide.'vis "id 
lllo1.t::l"' lling inom det Ulgl'e 'aghiugd"oml'ådct, '~2 yid 
rnoLhlo'n ing inom det högre. Gallerkondemiatol' och 
läcka ha de värden, som g in l god ljndhalitet , d. v. s. 
god fl tergi ming av det högl'c tOl1l'egistret. D ock diim, 
pas uetta register vid staek <l terlwpplin , vilket i 
11..g01l nu n kan upphjälpas genom u t t onkontrolJen 
(Hi) instiJ.lles på ljusaste klann'[iir" . Å andra sidan 
blir selektiviteten med en enda tämJn ets i knappaste 
laget för' di stansmottagning, varfi)r man ofta får taga 
den mörka klangfärgen till hjälp fÖl' att nedbringa 
i n tcrfel'e nsstörnin O'~1rna. 

Trallsformatom är kopplad meJ »sid stiilld pri· 
mär», vilket är enda möjligheten, då man vi ll trans, 
formatorkoppla en Hl"'pentod eUer ett skiirmgallcr, 
rör. Vid skii.rmgallret haf' tilhimpats en o\'anlig kopp, 

Pir/o {j, ~lci88 liver cnTcel 
fl ct eTctorspolc, h() ,~ vilTcen 
Uln{jvär/suulen nt.IJöI'CS av 
en omonlcrafl honcycorn/)
eller likl1anclc ~polc. Di
m cn8iol/.cr och 'va,n .J tal 

åtcrfi,?/,1/(/ij i texten , 

POPULÄR RADIO 

r. 
1l1[1'l'J[' JE:H 1[ AULlL][§ T A 

1 d etekto r Rp ole, 

1 vr idkonde n sator, ,1;;0 cm , lurU sol. (Cl). 

1 finill "liiIlning' s s kfllu Ull el :0. 

1 dirr~ re ntiull;ond cn sa to r, 2 X 2,IO cm (C,). 

1 ko nd e nsato r, reg le rlHtr m ellan c :a aU- lOO cm (Ca). 

1 hijgfrek v · H s (lro~ se l. 
1 variabe lt motstå nd, c:a 20,000 ohm (n,), med inbyggd 

str ömbr\'lnre ( S), 
l niittransl'o'rll1alor, Rek.: 	 2X2GO V, min, 30 mA. 

lX4 (2 X2) V . 1 A" 
lX4 (2 X 2) V, 2 A , 

l s illlt'OR. >1, ~OO :1 500 ohm, e;u 25 H vid 30 mA. 
l !;lg[re kve n::; trnn Rfo l'mntor, 1::~ :1_1 : 3.5. .. 
l ko ndensator, e l.-ly L. , 8 (ev. 10) mfcl, lnnx. -s puun . 

400 V (ClI ) , 

1 II :0, 4 mCrl, 1,FiOO V - (Cll). 

1 d ;0, 2 IlICll, 1.00() V - (C.). 

1 el :0 , 1 mCd, 1 ,000 V ~ .
(C,~

1.. 2 d :0, 1 mfd, [jOO V = (C" C . 

1 rI :0. 0,5 IHEd. 1.000 V = ( 1 ' 


1 el :0, 10.000 cm , 1.500 V - (C. ). 

1 d ;0, G,OOO cm, l.JOO V = f C,, ) , 

1 d ;0. 2,000 cm, 1.500 V ~ ( ' ,, ) . 

1 d :0, J()O cm. 1.500 V = (C, ), 

l mo t~t,i IJd, 0,25 me:;o hm , 0,1 watt (n,). 

l llI olSI ~ 1111 , 0,1 mcgohm, 1 wutt (11,), ~ o P 

]. el :0, 0.1 IIlcgohm , 0,1 wal t (R, ) . "J 

2 d :0 . an ,OOO ohm, O,U watt (H" Uj ). ./ 

1 d ;0 , 500 ohm , 0,1 watt (R, ). 

l (1:0, c:a 2 X23 ohm (R. ). 

l d :0 . "e tex te n ( H . ) . 

2 rÖt'h Tl lla re . 5 - vo li g3 . 

1 11 :0. ·j · polig. 

1 :; iik r i ng", 4_0·0 mA, med h :~ lIilre . 

l aluminiumchass i, 300 X10X"O(jO\n (2 mm 1Jl:l.t). 

l fron t plntl'a. :300X lDO X :; mm . 

7 kontak thyl ::i or med iso1. 	 lJuf;SlIing-nl'. 
Di". kOllplingstr tld , R,Ystofl ex, s krU\' etc. 

Likr.-rörFabrikat I D etektol' I Sllltrör I 
V, V, V, 

h[arconi .. ....... . ... 1 M SP 4 -I u o 
P hilips ""."",,,, E ·HG hl 45.~ 50G 
Sato )' " ", ...... , ... ,j l\SS 43 !'iEl ~1:~ Gr, Jim 
1.'r leCunkcu o •• HE N ' 12 - n ENS 1:174 d R G"", 1054 
T riolrou .. ...... " S 433 N p ,\<10 N G 470 
~llTl fPH·am ......... . HP 4100 AP]> 4120 PV 4H;:i 
\ ,, 1\' 0 ""." ."" " " H .Jl2S D a 490 

ling, i det matning ' l1 sker genom ett enkelt serie· 
lllotst:hul (H~) och ej genom en potent iometer, vil.ket 
:11' de t vanliga. Det iiI' just hiil'filleSSen ligger, :'lsom 
niirlHa re omtalas i df>. Il ovann~i mncla artikeln. 

UW\'er \'al! 'om ovan ni:imnts finnas inga egendom, 
lighetel' i kopplingen. Det iiI' HF'pentoden sa lU gör 
denna mottagar • ett strå vassare ~in tidigare kon· 

Forts. :i sid. 63 

Fig, 0, .lJOtla.{jII1'cha,ssiet med l'ören iso.Un, sett från bal.;
" idan. BaJcom H1?-pcn tuden skymta,j" rl el eklorspolen. 

http:cn8iol/.cr
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T ill att börja med skaffa Yi oss en i'itabi1 
bottenbräda och aJ hl'inga under densam
ma fyra fötter, såsom fig _ 2 och vignett
bilden visu_ r å br ädan fa stskruva ' tvenne 

stöd för motorn, vilka kunna t illverkas av plett eller 
plywood enligt fig. 3. Till llöger på bottenbrädan 
monteras bildkasetten och till vänster regleringsmot
, tåndet _ Sedan man övertygat sig om att det foniska 
hjulet sitter a bsolut -tadiat på motol'axeln, återstår 
monteringen a v synkl'oniseringsmagueterna, vilka an
bringa:; pti. en nidbar brygga :;å att mall lätt kan 
ställa in fasen. P å bottenbrädan p1aceras iiven nät-

Fig. 1. Kopplingsschema 
t ill nä la!/ slut t t ele-ui
siOnStlggrCl]at mc,l Slj1Z

7.;ronisel'ingsoscillalor. 

Cl 20.000 cm. 
0 2 3 eL 4 mtd. 
Ca 4 mIll. 
C4 m/d. 
C;; 4 mId, 

06 0,1 mjd.

e7 0,1 mfel. 

C8 2 1I1f(l. 

C9 c:a 0,12 m/el. 

CJO = 500 cm. 

MI 5.000 ohm_ 

MJ 10.000 ohm. 

MH c:a 1.500 oli,m. 

M4 10 ohm. 

Ms 100 ohm. 

MG 1 '/1'1 cflohm. 


b1f/cnjÖ1' Eric Lindcl'sen avslutar här nedan sin (tdi

k clserie om televi,~'ion med a,tt beskriva det ]Jr(t7cUsk(~ 

ttt!örandct hos televis'ionS'Ynotta,garen med hälski'I/Ct 

S(4mt den sltttlign injustering;en. 

aggregatet samt den lokala »taktgeneratol'», som här 
nedan skall beskrivas. Sedan amthga detaljer fast
skrnvats på sina resp. platser, injusteras synkronl
NPrino'smagneterna, vilket Sc'tSOlll förut n~imnts sker 
genom att förskjuta poler na, : att polskorna. komma 
på ett aVlStund av endast 0,2 å 0,3 mm från kuggarna. 

l Hg. 1 visas principschemut för ett nätanslutet 
televisionsaggl'egat med lokal t aktgellerat Ol'. Appa
raten kopplas t ill radiomot t agarens slut :steg över eu 
omkopplare r, som möjliggör en altel'nativ anslut
ning till bildaggl'egatet eller konirollhög1alal'en fl" ) . 
Bildstl'ömmen tillföres o'limlampan A. över transfor
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håller maximal växelströmseffekt. Effekten och ton
höjden kontrolleras medelst en hörtelefon, ansluten 
till oscillatorspolens ytterpoler. Den som önskar en 
större effekt kan naturligtvis förstärka synkronise
ringsimpulserna ytterligare i ett separat, transfor
matorkopplat lågfrekvenssteg. 

Genom att förse spolen med järnkärna kan man 
visserligen nedbringa dess dimensioner avsevärt, men 
i den beskrI\Tna mottagaren har jag ej använt mig av 
denna metod, emedan oscillatorkretsen i så fall skulle 
bli för starkt dämpad. 

Till slut ett par ord om nipkowskivan. Såsom förut 
nämnts kan man aldrig erhålla förstklassiga bilder 
med en skiva med runda hål, emedan bildfältet då 
genomkorsas aven mängd svada streck. Helst böra 
hålen naturligtvis vara sektorformade liksom bilden, 
men då det i praktiken är mycket SVål't att åstad
komma sådana hål, får man nöja sig med fyrkantiga. 
Dessutom är det synnerligen viktigt , att vinkelav
ståndet mellan bålen är konstant, emedan i allnat 
fall bild raderna komma att förskjutas i förhållande 
till varandra, så att bilden blir förvrängd. Att kug
garna pli det foniska hjulet måste sitta lika långt 
från varandra Hr självklart. Betl'iiffande hålspira
lerna ' lnökn.ing och skivan rotationsriktning (Tiiller 
vad som tidigare sagts i samband med beräkningen 
och tillverkningen av nipkowskivan. J ag kan emel
lertid l1 ~imna, att firman A. Linder, Leipzig C. 1 till

1\:1[ J1·]['E]~]LA\.L]L](§T]l. (Se fig. 1.) 

N Nipkowsld,u m ed 30 h~ l för London resp. Be rlin
stn tionon, nlet! uuv. 

A Spec ialg limlurnpn mell ytkatoll 30X 40 mm eller 40 X50 
mm, med s ockel. 

V Bildfön s ter, tilll'crkat nv 0,5 mm tjock blecklll:\ t. 
F Billlkusett med plankon" ex lins. Brännvillcl 120 a 200 

tUIll. Diam. o il. 120 UHU . 
E Elektromotor för lik ström ell er yiixels tröm, 20 'watt, 

0 ,2;) unlp. 
re Automatisk sy nkroni serin g sanordning, bes tfiende n:" 

ett foniskt hjul med 30 Wnder samt två sYllkroOl
R0rinJ,rsnlflg'neter med poler. 

M, Förkoppliugsmotsttinll med flera fa s ta uttag, 100 ohm, 
n,:!5 ump. 

M. l" inreg-lerln g~motst!'nd , 10 ohm, 0,25 amp. 
M, lIJot8 t:' IH1. u.OOO il. 10.000 ohm. 
l\I, R egle rbart m otstund. 1(1.000 ohm, 30 mA. 
111. Mots t rmd, c:a l.äOO ohm. 
111. nögohmigt motstånd, 1 Illegohlll . 
e, Blockkondcnsator, 20.000 cm. 
C. Blockkondensator, 3 il 4 mfd. 
C, Dloel,kondensator. 4 med. 
e. Blockkondensntor, 3 mill . 
C, Blockkondcnsator, 4 mfd. 
C" e, Blockkondensator, 0,1 mCd. 
c, Blockkondensator, 2 m Cd. 
e, Blockkondensntor. dimensione ras e.uligt beskrh'nin gen, 
C" Vridlwnden sntor, 450 cm. 
D, DroRsc l, c:a 25 H "id 30 mA. 
D. DrosseI. C:3 25 H ;-id 00 mA. 
p Omkopplare, tv1lpolig, t'·1I viigs . 
T, Otglingstran"formator, 1: 1,50 mA. 
T. LlIgfrekvenstrnnsformator, 1: 4. 
L Oscillutorspole. hemtillverkad, datu enl. texten . 
fl Kontrollhögtalare. 

Fig. 2. 7'elcvisionsaggregatet sett tmlni trån . a nipkows/dva 
(hdl8/"ivn) , b synkroniseri'llusmagn etel" c motor, d v ridba1' 
bry.qua, e joni8kt hjul, g fillreglcrill[Jslnotstdnd, h botten

lwiida, k motof'blidd, V bilMönster tör London-stationen. 

matorn '1'1 med omsättnillgstalet 1:1. DellJla trans
formator skall vara dimensionerad för en strömstyr
ka av 50 mA. Förspänningen uttages från det gemen
saDlilla nätaggregatet över ett reglerbart motstånd 
l\'[2 på 10.000 ohm (30 mA belastning), vilket paral
lellkopplas med en blockkonden utor Cs på 2 liF. 

Synkroniseringsfrekvensen tillföres oscilla torrörets 
galler över lågfrekvenstransform:atorn T2, som har 
ett omsättnillgstal på 1 :4. Vid fading eller avbrott 
i uts~indningen arbetar osciIla torn vidare och alstrar 
självständigt de impulser, som erfordras fö r den auto
matiska &'YIlkr oni 'eringen. Nä r sedan bilclströmmens 
synkronisel'ingsimpulser Mer påtryckas osciUatorrij· 
rets galler, så försvinner den obetydliga förskjutning, 
som eventuellt uppstått under mellantiden. 

Oscillatorn, som, skall a l. tra en tonfrekyent växel· 
ström på 375 p/s, består aven »skivIinc]ad» själv
induktionsspole L, vilken parallellkopplas dels med 
ett antal fasta blockkondensa torer C9, dels Illed en 
vridkondensator ClO pä minst 500 cm. Spolen lindas 
på en 90 mm lång stomme Illed 30 mm diameter. 
Lindningen utgöres av 7.000 varv 0,2 a 0,3 mm emal· 
jerad och en gång bomullsomspnnnen koppartråd, 
och spolens ytterdiameter blir omkring SO 111m. Kon
densatorn Cg kan bestå av ett fast block på 0,1 mfd, 
som parallellkopplas med utbytbara block på t. ex. 
10.000, 5.000, 3.000, 2.000 och 1.000 cm. Den totala 
kapaciteten, som måste utprovas genom försök, skall 
vara så stor, att osgillatol'n alstrar ton n fiss. S:1som 
fra mgår av figuren, kopplas anodspänningen till ett 
uttag på spolen, vilket måste vmjas så, att lllan er

"' ) Vid ett pentodslutrör filr anodlikströmmen ej brytas 
under denna oml<oppllng. - Red:s anm. 
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verkar lämpliga universalskivor med två spiraler föl' 
mottagning a v Berlin- och Lo ndon-stationerna till 
ett pris av 25 Hm. Skivorna, som ha en vikt av 0,8 
kg och en ytterdiameter av 450 mm, äro försedda med 
alumiuiumnav och passa exakt P:1 en motoraxel med 
7 mm diameter. Samma firma tillverkar dessutom 
en elektromotor, som är speciellt avsedd för televi
sion. Den har två lindningar för likström och växel 
ström och kostar inkl. refTlering, lIL-O tstånd 48 Rm. 
Synkroniseringsmagneter och foni ska hjul kuuna er
11' Ilas från et t flert al engelska firmor, bl. a. fran 
H. E . Sanders & Co., 4 Grays lnn Road, London VV. 
C. 1. till ett pris av omkring 20 kl'. pr sats. Dessa 
firmor tillhandahålla även linser m. m. 

l a llmänhet torde amatören föredraga att ha tele
yisionsaggregatet monterat som chassi, så att samt· 
liga delar äro lätt åtkomliga. Man kan emellertid 
även fÖl'se apparaten med ett fodral, vilket i så fall 
lämpligen kan erhå lla det utseende, som vignettbil
den visar. Till höger sitter bildfönstret fö r London
stationen (L) och t ill v~i n s tel' hasti ghetsl'egulatorn 
( I) . F iiI' f nRkont rollen och B år det »tyska» bild
fönstret. 

Tm ledning vid tillvel'kandet av den skivlillda.de 
spolen t ill synkroniser.ingsoscilla toI'n kan vignettbH
den på slel. H G/I77 i jllninumret t jäna, Rpolen ses 
dii.r rakt öv r motorn. Den ha r sex sek t ioner och 
saknar j~irIlkiirna . Givetvis kan man t illvel'ka varje 
sektion för sig och för cna dem mcd en mässingsbult. 

Fly. 3. Riidd fö?' runda m olO/'er (lP dmnmsugarlyp, Motorn 
f a8tspänn es medelst tvenne lmurljärn a v den form, som visas 

lLpptill t. v . 

Fiy. 4. l inna,n utjörinysfOl'lrL av I Clevisioll8ayyrcyat m ed 

hälskipn. Hiir anv iindes den '1 decern lJernumret lJeslcrivna 

handbromscn !ör synlcroniscr'itl,y cn . Viynettbilll en visar ex 

teriören av llet färdiya telcv isiollw!lyre!latet m erl bild!önsler 
föl ' Lantlon (L) och B erlin (R). JU has tiuhelsreyuZa{.or tör 

motorn, F fa s/,onli'Oll. 

Injust c1·in.'}cn. 

Sedan man konstatera t, att bildu ts~inclningen bör
jat och ~tilllt in mClttaga l'en P:1 största ljudstyrka, 
koppla ' t elevi ..ionsaggregatet jn 'a mtid igt som . mo
torll siLt t l~ S igång. Ma n ser då i biJdfönst.l' et en miillgd 
svarta och vita streck, som det gäller att sa mla till 
en bild. Det kan vara ganska tälamoQsprövand e, om 
skh a n synkroniseras fö r hand. A.nviindes automa tisk 
..;ynkron iser·ing, inrcg]eras motorn fö r st pä ett varv
t al, som kommer det s 'uluon a varv talet s:'\. nära som 
möjligt, va r cfter den lokala l.aktgel1 era torn a ",' t äm
mes till frek vensen 37;) p/s . 

För kou troller.ing av »uistyrllingel1» bör man all
viLnda en mA -meter, som i nkopplas i försUil'ka rens 
ut gång krets. Glimlampa n kan belastas ända t ill 50 

IllA, i vilket fa ll man erhåller synnerligen klara och 
ljusstal'ka bilder. PÖl' ntstyrnillgcn av densamma er· 
fordras en effekt av 0,5 il 0,6 watt. Vid otillriicklig 
utstyrning bli bildel'lla matta och ljussyaga ; vid över
!:! tyrning bortfalla däremot halvtonerna, varvid man 
erhäller mycket skarpa kontras t ' 1', Skullc bilderna 
bli nega tiva, så mäste man kasta om ti llednillgarn a 
till förs t iiL'karen eller övergå fr ån anod- till galler
likriktning. Under' inga omstä ndigheter Hlr fiterkop p
lingen drivas för långt, emedan härigenom de höga 
frekvenserna under trycka s eller »skäras» bor t. Till 
slut kan nämnas, att det ä r betydligt enkl are att 
ställa in en t elevisionsmottagarc än att beskriva hur 
detta tillgår . 

http:hastiuhelsreyuZa{.or
http:skivlillda.de


L, 

3 

el, 

t t~__________~t 1~________~________~f i~________ 

Piy. 1. lI:opplinY88chema. lill »,supcr 3.1» för lif,.·s frij11l. De hUl' 1Icdan ej u.pplugna. kal/( 

Ca' = 1.000 CIl!. -1 mfä. C28 = 0,1 mf(/. R2 00.000 ohm . R.; = l megohm. H7 = 0.5 lIlC!70 
(.'2.; = :2 mfä. 0.1 m/d. Rt = 500 011111. R .l = .;0.000011111.. N,; = ] ;,0 ohm. RJO = .10.000 o) 

M

Odellappal'atl~n till »8UllPl' 34» är, 

såsom framgått av konstruktionsbe

skrivningen, . byggd för yiixelström, 

På grund a v mottagarens storlek 


kan en s~irskild modellaparat pj byggas för likström, 

utan vi Hl nöja oss med att pnblkera ett kopplings

s chema, som visar de erforderliga iindringarna. Det 

bör ej \'aJ'a svårt för den något erfarne amatören att 

med lc(Jning av detta schema bygga en »8uper :34» 

för likström, som i fr åga om effektivitet mii ter sig 

med v~ixc lstl'i)lllsmodellen. Liksh'ömsschema t iiI' ut

"S' 1lJ." 

1tt)f'f1'ei~ av ~tdJ,u",~~ 

~14 c,t:ig-i 

rustat med samma kraftiga sllltsteg som original
schemat, men även h~ir gäller att sluL'teget får <1\'

passas efter vars och ens beho\' , Det är här betyd
ligt lättare att modifiera kopplillgen i detta avse
ende, då man ej har ljluiktaraggregatet att ta hiin
:::;yn till, ty här ~il' ;mouspiinningen på förhand given_ 

Flli'-rur BlanclrurFabrikat 
V1 V2 

Philips .................. . B 2047 B 2048 
,' a tor ............. .... . .... , 
T elofnnkC>ll ..... .. . .. .... , HE:\'S 1 (j'1 R hlNS 1824 H ffi!\ 
Triotron ................ .. S 2034 N R 202 ') ~ S: 
TUllgsram ......... . .. . 
\'aho .................. .. 

HP 2HS 
If 2018 D 

1I 
D: 



4D 

i8e44. ~~ QJ/vike.e8ec 

'Ik~rd. 

Bctydclsefull(~ kOPIJliJ/g sdetaljer. 

De fem första rören äro indirekt upp\'~irmda lik
strömsröl' för 180 mA. Glödstl'ömmen inreglel'as an
tomatiskt till rittt värde av regnlatorröret Vs. En 
silning av glödströmmen bör i detta fall ske, och 
denna åstadkommes medelst drosseln Dl, SOm har en 

n e t.-rör 
V4 

L.E'-rör 
' T!j 

SIutrur 
Va, V7 

Regul.-rör 
Vs 

47 

4 

18 
D 

B2 4S 

HEN 1826 
B 2035 N 

AW271S 

B 203 
e\'WJ 80 

Rme\' 1 21 
A 2030 X 

R 2018 

]) 404 
P 460 

R E 604 
K 435/10 

P 460 
LK460 

1D28 

induktans av omkring 3 hcnry vid 200 mA, i förening 
med konden 'atom 025 på 2 mfd. Det är ej lil giligt 
i vilken ordning glödtrådarna kopplas. DetektOfTöret 
(V4) skall så lunda ligga närmast minus på nätct och 
de övriga rören i den ordning, som framt,är a v 
schemat. 

Närmas t nätet ligger ett högfrekvel1sfiltel', bestå
f'ude av de två dros l rna BF samt kondensatorerna 
C27 o<.: h C28. B 'LräfIalllle det praktiska utfö randet a v 

For t s . å sid. 63 

[: 
Hes 

8 

L 

220'1= 
C26

(.25 C28 

el" c23C20 

~7 
R2I RR:l 

J I 
t orc1'1W och mols/12tH/en lw S(lll/nW äirden som i vUJ: IS!?'ömsmodell II. 


R1I = 500 ohm. R 21 0,1 'lfl gohm. R 2,) = 10.000 ohm. R 2; 5.000 ohm. 100 ohm. 100 ohm. 

R,s = 10.000 ohm. R," = 1.000 ohm. R 21 = 5.000 ohm. 1<.2G = 100 ohm. iJ33 ohm. 5.000 ohm. 
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H 
är nedan skall beskrivas en sak, som är 
av största intresse för alla, som sträva 
efter bästa möjliga ljudkvalitet. Detta lå
ter som en paradox. Ett interferensfiltel' 

tar ju bort störningarna på bekostnad av ljudkvali
teten, den senare blir alltså något försämrad. Väl' 
tanke var emellertid denna: bygger man en motta
gare för bästa möjliga ljudkvalitet på lokalsändaren, 
har man ej stort nöje av Sill mottagare vid utlands
lyssning, ty varje station kOll1ll1J~r att besväras av 
störningar- från de båda i viiglilngd närliggande. En 
god el istansJllotta gare fiir ej iltergiva toner över 4.500 
p/s, ty gör den det, konuua sidballden till de in till
liggande stationerna delvis med och störa den sta· 
tion, man vill avlyssna. En lokalmottagare däremot 
kan med fördel återgiva tonel' upp till 6.000 a 8.000 
p/ s, förutsatt at lokalsiindul'en kommer in så kraf
tigt, att ri ' k ej förefinnes för störningar från ut
Hindska stationer. Bygger man in ett urkopplings
ba rt interf(~rellsfilter i en dylik kvalitetsmottagare 
- i övrigt utförd som en clistansmottagare - kan 
man på ett ö(ronblick förvandla densamma till en 
idealisk distansmottaga rc. 

P ·i[j. 1. Fillrets principsch ema. ne balla y tt er sta dr088lanza 
äro pd 0,28 henry och de UUhiiral/tl c parallellkolldcllsatorel'
na på 0,005 mfd. Den m ellel'sta dr08seln är pIl 0 ,.94 hcrwy 
och de bd.lla kondensatorerna lill j o,-d pd, 0,007,j mf(L. F i.lt1·el,s 
ingånyskonlakler (iro .il. och jord, ·1I1[jål1llskonla./"t c1· B och 

j ord. 

El6rninerar interferensvisslingar under minsta mOJ

Uga för8ä.rr~1"ing a,v lj'udkvaliteten. Tjänstgör även 

som nålms]Jfilter vid grammofOnSlJelning. 

Stört'(; behållning av tttlamdsmottagning,en. 
Hittills har alltid den s. k. tonkontrollen eller 

klangfärgskontrollen fii tt tjänstgöra som störnings
dämpare vid distallsmottagning. Denna tonkontroll 
ger emellertid en dålig kompromiss mellan ljudkva
litet och sWrningsfrihet, åtminstone vad interferens
stöl'ninguma anbelangar, vilket beror på att tonkon
hollen ej skär av skarpt vid en viss frekvens u tan 
gradvis dämpar hela det högre ton registret. Vill man 
t. ex. eliminera en interferensvissling, som har en 
tOllhöjd av 4.500 p/ s, måste man finna sig i att 
den gradvisa neclsktirllLnrrcn av el ' t högre tonre
gish et begyuner r dan "id 1.000 eller 2.000 p/ s. Sam
tidint som man undga r in tederensvisslingel1 , förlo
r ar man all Ls< mycket a v Ijlldtrohetel1 i återgi,-
ningeJl. 

E tt interferensfilter av det slatT som här nedan 
beskrives, skär av ganska Skal'l1t vid ett bestämt pe
riodtal. Bäl'igenoll1 uppstår en god komprolIlli.ss mel
lan ljudkvalitet och störningsfl'ihet, i det att det 
högre tonregistret bibehålles nästan ända upp till 
det per iodtal, på vilket interferensvissliuO"en ligger. 
FÖl" en jä mförelse med fallet ovan kan nämnas, att 
vid filtret avskärningen ej börjar förriin vid 3.500 

Fig. 2. Fi.ltrets inl..oppl-il1fl ·i anodkretsen t·ill en rnol s/änds
k opplad dc/ek/or. K01Jplinfl en ulir densamm a, om i anod/cret
sen U[jfler en tran.~fo"l'lna. I 01· 11Icll »sidstiilld» primä.r. D en tvd
polilla tv ävä[jsomkopplm'en gö,' filtret in- och ltr1coppli.nfl8
uart. R = 10.000 ol~rn, det ekton'örets im'e rnolstdncl = c:a· 

10.000 ohm. 

http:komprolIlli.ss
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MATERTZl.LLISTA 

3 stonlI~ar till fiIterdrosslur. 
1'1.. hg 0,12 mm Iwppartrad, 2Xsilke. 
2 konden sa torer, 0,005 mfd, 500 il. 1.500 V =. 
4 d :0, 0,015 mfd , 1.000 Il 1.500 V = . 
: ba.~platta, c:a 200X80 m m (trä el. aluminium). 
3 s tod tiII drosslarna (aluminium). 
2 mässing"skruv, 1"X1/S", med mutter. 
1 d :0, 11/2"X1/8", m ed mutter. 
Div. kopplingstrad , Systoflex, kontakte r, sk ruv. 

F-ig. 3. Pilt'rets inlcoppUngi anodkretsen till ett transfor
mato'r lwpplat rör, t. e(lJ. vid »Super 31~. (AvlcoppUngsfilt 'ret 
'i a.nodkl·etsen ej utritat .) Transformatorns pri,mär shuntas 
med ett motslån(l R pt1 10.000 ohm. Rörets inre motstdnd 

skall vara omT.;r·illg 10.000 ohm. 

p/ s, då det gäller att fnllsWndigt eliminera en in
terferensvissling på 4.500 p/s. 

FUtt'cts användning. 

Å V det ovan sagda framgår, att interferensfiltret 
naturligtvis är a v minst lika stor lJetydelse för den, 
som mest lyssnar på utlandet, som för den, vilken 
fl'äm t slrävar efter biist a möjliga ljudkvalitet på 
loknl ändar D, men ii en vill höra utländska statio
ner emellanåt. Vi vilja dock från början framhålla, 
att filtret ej utan viJare kan inkopplas i vilken mot
tagare som helst. I en helt moistålldskopplad appa
r a t bör man först utbyta det ena steget motståuds
kovpling mot transfol'matol'ko pplln '-', fö r så vitt ej 
mottagaren har en stOl' ki.inslighet ·reserv. 1 iltret 
kommer nämligen att avsevärt reducera förstäl'k
nin o'en i en motsb. ndskoppl ad apparat, lJ el'oende på 
att a nodmotståndet till d(~t rör, i vars anodkrets 
filtret i nkopplas, mås te ha ett värde av lJlott 10.000 
ohm . .fisen röret s in re motständ skall vara ringa. 

r en sådan mot ag r om »Super 34» är int de
l'ensfiltret idealiskt. l\ven lt ~ir reduceras fÖl'stäl'k
nilwen llågot, beroende på att lågfrekvcnstransfor

.;,--- ,",-- -, 
I \ 
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~,-9- )
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Fig. 1. J(ol1sf'ruktionsritni ng till 8fommarncL NU de tre fil
tel-dro8slarna. Av den vänsfm, fO/'dras två styckcn, av den 

högru. endas t en. 

matorns primär måste shuntas med ett motstånd 
på 10.000 ohm, men denna förstärkningsminskning 
betyder mycket litet vid cn dylik mottagare. Vid 
användning av mycket kraftiga slutrör måste man 
tillse, att lågfrekvenssteget trots dessa 10.000 ohm 
över primären kan avgiva tillräcklig utgångsspän
lling föl' att utstyra slutsteget. 

Filtrets sammansättning. 

Interferensfiltrets kopplingsschema visas i fig. 1. 

Vid A gå vi in från detektorns eller LF-rörets (låg
frekvensrörets ) anod, vid B gå vi ut till transforma
torprimärell eller anodmotståndet (jmfr fig. 2 och 
3). A tir sålunda filtrets illgångsklämma, B dess ut
gång. kliimma. (E gentligen finna två kontakter pi\. 
s:lviil in- SOI11 ntgällgss ic1an ; kontakt nr 2 utgöres 
hä r i båda fallen av »jOI'u» (chassiet), den horison
tella linjen nederst i schemat.) 

Som vi se, är filtret sa mmansatt av ej min dre Hn 
tre drosselspolar, lin dade på luft, d. v. s. utan järn
kiirna, amt fyra kOl1tlensatorer. Första och tredje 
drosseln (från Å räknat) }tro lika stora (induktans 
0,28 henry ), den andra i ordningen stö l'l'e (0,94 
henry). De t vå kondensatorer, som äro anslutna pa
rallellt. över första och tredje drosseln, äro båda 
lika stora och ha en kapacitet av 5.000 ,LL,u F (mikro
mfd) eller 4.500 CllJ. De båda andra konden [dorer 
na, an 'lutna till jord, äro n'lrdera på 7.500 .ur/F eller 
6.750 cm. (,u.uF = cm/ O,D; t:m= ,LlflF X O,!),) Efter som 

Forts. ä sid. 64 

Fig. 5. Det fä.rd. iga filtret lIHHl de t rc drosslanw, 'monterade 
j , rä.t vinlcel mot varautlra på stöd av (/.lltmi niumpldt. Kon-
densatorerna äro sjiilvbiirande, Till vä.nster de tre anslut

ningskU11,taklcrna" 
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Kristallbögtalftlae för det bög.ae registret 
och elektrodynamisk för det lägre ger 
perfekt Ijudåterghning. 

l 
uandet, speciell t Amerika, u ndersöker man 

för närvarande möjligheterna föl' iistadkom
manue ~v bättre ljudhal~tet \'id återg i vn ~ng 

. v .m.uslk genom rundradlO. Såsom framglc.k 
av referatet i föreg< cnde nummer av i ngenjör Löf, 
grens föredrag i StockllOIms Radioklubb, har man 
kommit så långt i fråga om öyerföring av musik 
per t re d, a tt man få r en å t eroivning, till och meu 
överglänsande originalet. Problemet aii få lJiittre 
ljudlnalitet vid rundratliomottagning grunda r sig 
emellert id på sv, righeteIl att överföra toner med 
högre frc!n'cns än 4,500 p/ s ; denna freknmsbe
gl'~illSl1 illg ~ir beroende pä, att !'undradiostat iollerna 
ligga ~å nära varandra som D.OOO p/ s. Vid lokal
mottagning förefinnas dock ofta störTe möjligheter, 
i det man kan återgiva frekvenser upp till 6.000 tl 
8.000 p/ s, 

KristcLUhögtalareus principiolln konstnLktion. 

Genom kombination av två högtalare, den (lua 
för det högre, den andra för uet liigre och mellan

registret, kan man uppnå en ~ltergiVJ1ing, som vida 
övertl'iHfur den med eu vanlig elektrodynamisk hög
tctla r erh" Una. Speciella högtalare för det högre 
l'egis11'et ha tilh'erkats, dels elekt rodynamiska, dels 
piezoelektl'iska, de senare benåmnda kl'i stall högta
lare. Vi skola hHr något ingå på principen för en 
uyljk kei tallhögtalare. 

Ur en :sl or rochellcsaltkristall (se fig. 1 a) utskäres 
en ski \·a. cnligt den juut i kl'i, ·taUell .. t l'cckacle fi gu
rell. rrl varder a s idan av denna skiva anbringa ' en 
tunll illctalUlinna, t. ex. ett stal1l1iolblad (se fig. 
1 b). Om dessa brlda metallbchiggllillgaL' bibringas 
oljka el "ktri sk potelltial, s, att den ena blir positl\', 
den andra negativ, kommer krL, talL-kh"an att något 
fÖl'iilldra sin form, i det att den ena diagonalen hos 
den 1'1ata ytan förlängcs (de två motstående pilarna 
i fi g. 1 skola här peka n1'ä t i stället för intlt), dell 

Pig. 1. D en W·Sfll'lI.iI!JliI/Ct krist(lllen (t . v .) , ur v ill.: n krista.ll 
/Sk ivan ntskärcs, amt den 8ena/'68 !ormförö'ndring uncler på

lagd rI,, ' .-lrisk spänn'ing. 

Fig . 2. llll,r !ormf()/'ändriugcn 71 08 histallen u.tnyttjas för 
r1sta cZ l,oll1l1wnde nv en stiJrr e m ekanisk rörel se. '1'. h. högla

for lll c ll/uHU!, 801lroW1Isolt (/v fy ra cZnbb c/syslem. 

http:krista.ll
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Pir/ , • , 	Iiri"lalllluglal(f)'c m ed hät'slä'l/.g8u{'uä,rZiul) mellan det 
,niingllnde k1'ist (t llhu)'nct och högtalarkonen , 

andra fÖl'koI'tas , Om skivan tänkes fil ' t vid under
laget längs den nClHlt vitnda kanten i t ig, 1, kommer 
Lärvid den övre, fria kanten att förskjutas i pilens 
rlkt uing, 

I fig. 2 a visas tvenne dylika kristallskivor, som 
hopkittats, så att de ej kunna fÖJ'skjut~L sig i för
httllann e till v:1l'Clmlra. Eftersom polariteten är om, 
ka .' tad ho' den vitn . t r'a 'ki,'an , kommet' dennas öHe 
kant a t t vilj a föl' kju ta si g :1t motsatt håll mo t den 
lU'sprllngliga kr istallskimDs (jmft· fig_ 1 b), men då 
iugend t a kan t ' n ku n för'skj uta sig, p:1 grund av 
att ski,'orna [iro sa mmankittade, blir l'esultatet i 
siället en vridning av hela k r is tallsyst emets över
ka llt. Om den mot b .'arcn "itnda ka nten fa tspän
lles (den undre kant n är rcdan fä. t vid underla
get), kommer det fria hÖl'llet att försk jutas enligt 
de stred_alle linjerna. Växlas polariteten, kommer 
sarruna börn att pendla över il. t motsatt hfill, och på.
lägge en \-äxel sp~innillg , kommer hÖl'llet att vibrera 

i takt 	mcd dcnna. Genom ait tl''ycka spetscn pil cn 
högtalarkon mot hörnet på krislallen har mml hög
talaren fullbordnd. 

I fig. 2 b äro fyra dylika kristallsystem samma n, 
'atta till en stor skiva, \'ar ' alla kanter ii.ro fa ·t , 
dock ej hårt, ill piinda, De fyra »fria» hörnen stöta 
samman i "kiva ns mittpun kt, \'arför denna och för 
övrigt hela ytan kOlllJuer fl t t \'iln'cra i takt mcd en 
p:. labd ,'äxc!spiiuuil1g, precis på samma siHt ~om 

membranet i en hörtelefon eller tra ttLJögtaJare. I 
kristallhögtalaren a v amcrikansk modell (Ballan
t ine) får denna stora kristall 'kiva också tjänst.gör·c 
som membran. I ,'ignettl)ildcn ses denna högtalare 
ö,'crst, utrn st au med en kor t xponeniialtratt. I 
Ty:skland tilh'el'ka s iiven en k1'l h lllhögfala re (:Nen, 
feldt & Kunke), men denna ~ir försedd med kon, till 
"ilken rörelsen från kristallen överförcs mcdels en 
hä\'stång, såsom fl'Ullig .. r av fig. 3. Det yitre u t , 
seendet hos denna högtalare fra mg< r a y hg-. 4. 
Kl-ls Lall ki,'an är här, enligt fj g- . 3, sa llllnan att av 
endast t Yå del a r' . 

Beträffande den amerikanska krisLallhögtala ren 
m 'd exponeutialtrntt är denna ute ·lnt:l.nde a ,'"edd 
som kOillpJ emcllLhögtalal'e, för 1istaukommande av 
bättre 1it el'givlling av det högre r egistl'et . Högtala , 
r en har i sig. jäh ' en mycke t olii.mplig frcl;x enskUl' 

va, i det ljudstyrkan ökar med kvadra ten på f l'e
hen 'en In n 2,000 upp till 8.000 p/ s. Under 2.000 
p/s ä r högtalal'en stum, detta med avsikt, ty (len 
elektrouynamiska högtalaren skall återgiva alla frc
kvenser upp till om.kring 3.000 p/ ', och scdan ska ll 

Forts. ii sid, 6 ~ 

• 

\ . 

Tig, 5, lJ'1' ' l.;uclls7w1'IJa !U'/' den nya amc7'ikanska komb inafionshuglala.

Fi{J, 4, I{rislallhögtnZarcmcd kon, bY{/!ld cnli!/t ren. Str cckade 'Visas kurvorn a ftjr det elckll'odi/naln'islca )·csp. dct 
den i fi!/, :3 an!J i't;na pI·incipcn . piezo elcktri8k(~ Il ö!Jtalarsi/s tclnc l. 

0000 
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'" ~e~~ dUid-, 
~-Gtlt,~ 

L
änge har inom amatörkretsar rått stor 
ovisshet beträffande fördelarna och nack
delarna hos olika slag av detektorer. Diod
detektorn hal' ännu ej vunnit den utbred

ning, om den otvivelaktigt förtjänar, varför striden 
hittills stått mellan den anodlikriktande och den 
gallerlikriktande detektorn. Vi komma här nedan att 
framlägga en del klara fakta i denna fråga. Tack 
vare undersökningar och mätningar, utförda av Phi
lips i Holland på skilda slag av detektorer, äro vi 
jHmväl i t ål1d att plt annat stiille i detta nummer 
framlägga praktiska data, vilk a torde vara av allra 
största in t resse för läsekretsen. Man kommer ju ej 
långt med att veta pfi vad sätt en detektor fungerar, 
man måste även ha några siffror att ta fasta p1\.. 
Genom att sedan jämföra t. ex. detektorns utgå ngs
sp~Lllning med den erforderliera ingångssp~inningen på 
slutröret (se tabellen i föreg. nummer över »Utgångs
effekten vid slutrör» ), kan man dimensionera detek
torn så, att överbelastning undvikes. 

God l,j-uclkvalitct genom gallerl-ikrilvtn 'ing. 

'\ i vilja från IJör ja u göra p l'oce , en kort med den 
anodlikl'iktande detektorn. DiI,;tortionsfl'i li kriktning 
kan under vanliga förllållanden ej åstadkommas med 
en dylik detektor. Fordringarna på di stortionsfrihet 
vid rundradiomo tt agning är'o nu för tiden stora och 
bli allt 'törre, ju mera hÖ1:,rtalarna förbiHtras. i böra 
diiI'för stl'iingt hålla fast vid, att endast den bästa 
detektorn är god nog: den gallerlikrik tande. (Vi bort
se häl' frflll dioddetektorn.) Den anodlikriktancle de
tektorn bör sålunda undvikas. 

I bland hör man någon siiga, att den gallerlikrik
tande detektor'n är farlig för ljudkvaliteten, därför 

att den lätt blir överbelastad, under det att den anod
likriktande detektorn iiI' mindre riskabel i detta hän
seende. Detta kan i vissa fall vara sant, men över
belastningen beror då på, att den gallerlikriktande 
detektorn ej är' utförd som haftdetektor med hög 
anodspänning. Detta är alltså en dimensionerings
sak. Avgörande ål' emellertid det faktum, att en 
gallerlikriktande detektor inför avsevärt mindre dis
tortion nnder själva likriktningsproce ,'en än en 
anocllikriktande detektor. Denna distortion är sär
s ldl t allvarlig vid djup modulering av siindaren, och 
de enda detektorer, som kunna giva god ljudkvalitet 
på en djupt modulerad sändare, äro den gallerli krik
tancle detektorn samt dioclcletektorn eller billoden, 
Ehuru av annan kO,Dstr ukt ion måste i1\'en metallde
tekt orn räknas till sistnämnda kategori detektorer. 

llögfrek'U 1LS1Jcntoden ger nyet möjligheter. 

Fio'. 1 visar en koppling med en J::IF-pentod som 
gallerlikriktande detek tor. 1 a nodkretsen ligger en 
lågfrekvenstrunsformato r med oll1sättningstal 1: 3, 

Fig. 1. llugtre7wenspentorlcn SO'1n f/allcrWcriktande det ektor 
med tl·ansformatorkoppling. 
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Pig. 2. Dynamiska 
anodströms-gallerspän
ni1/.gsTcuTvor för E 446 
med anodrnolstdnd 0,3 

megohm. 

mrs primär är sidställd medelst ett motstånd på 
20.000 ohm och en kondensator på 0,05 mfd. Den 
nödvändiga passagekondensatorn för högfrekvensen 
haT' ett värde av 500 fl,nJ?, d. v. s. 450 cm. (Huruvida 
man räknar i ,uf-/J? eller cm har i detta fall ingen 
betydelse; en kontlen utor, som t. ex. uppgives vara 
GOO cm, går bra att anviinda.) 

)lotståndskoppling lämpar sig även föl' HF-pento
den som gallerlikriktande detektor och ger till och 
med större förstä rkning än t ransformatorn på 1 :3. 
Fmellel'tid kan man vid mo t tänd koppling ej få 
lika stor dist ort iollsfri utgångsspänning som vid 
hansformatorkoppling. 

Pig. 2 visar en skara llynamiska anodströms-galler
~p~inu ing kunor, upp agna för E 446 med ett anod
motstånd på 0,3 megohm och en anodspänlling av 

200 volt. Ta rj e knrva gäller för en hesUi md skiirm
gallel'spällIDng (V g' = 10- 35 voH). Eftersom vi 

Litr ba att göra med dynamiska kurvor, kommer 
anoc1s h 'ömmen att nu·tera ef ter 11 < '-'on av dessa, d:l 
en våselspällning liigges på gallret. Arbetspunkt en 

F'ig. S. J,'ikriTcI'I1 'ingsT,;ul'va 
föl' diodäetektol' '/;i(l kraf
tiga i nkoml/na.ncle sir/naler. 
D en n edt-e 7el'öken på kur

van är hä..,. omii.l'klig. 

hör då om möjligt ligga mitt på den rakaste delen 
tl\' kurvan. 

Nu äl' det så, att vilospänningen på gallret till cn 
gallerlikriktande detektor tir beroende av den inkom
mantle signalens stYl'ka; ju starkare sig~al e ll är, 
desto mer negativt blir gallret. (Detta ser man för 
övrigt d~irav, att anodströmmen minskar.) Skulle vi 
hela tiden arbeta med en skär'mgallerspänning av 
10 volt, skulle vi vid starkare signaler, t. ex. 1 volt, 
komma ned på kurvans nedre krök, varigenom en 
gallerlikriktningen motverkande anodlikriktning med 
åtföljande reduktion av ljudstyrkan samt distortion 
skulle uppkomma. För att fortfarande kunna arbeta 
på den raka delen av kurvan, måste vi alltså öka 
skärmgallerspänningen till låt oss säga 20 volt. Den
na ökning sker automatiskt, om vi mata skärmgallret 
genom ett enkelt seriernotstånd. Då signalstyrkan 
ökar, minskar liksom anodströmll1lCn även skärmgal
lerströmmen, spänningsfallet i skärmgallermotstån
det minskar och skäl'mgallel'spänningen ökar. Vid ett 
värde på skärmgallermotståndet av 1 megohm kom
ma arbetspunkterna på resp. kurvor att ligga som 
angives av den streckade linjen tvärs över kurvorna. 

Den beskrivna kopplingen fÖ'ldndrar en allt för 
t idig överbelastning av den motståndskopplade pen
toddetektorn. :Hel' ~in omkri1J (r 9 volt eff. kan man 
dock enEgt uppgift ej få u t fr;, n ett m o t."bl11 d kopp
lat E 446. I detta avseende ställer sig tmn>;formator
kopplingen betydligt fördelaktigare, t y hä r blir elen 
maximaja utgångsspäll11ingcll vid en transformator 
på 1 : 3 och 200 volt· anodspänning ej m indre än 
30 volt e(f. 

l'\.\'ell virl tran 'fOl'lllato1'lwpplingen matas sbinl1
gallret genom ett en kelt "el'iemotsU nd, i detta fall 
på 0,1 lllcgoltm. Kopplingen Ur densam ma, som a n
viinde::; i den P' aUlHlt ställe i d 'Ha nummer be
skriyna »HP-tvåall». 

v ..t. 
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/
V 

0D5 /
/
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F ig. 4. Likriktningskw'va 
f ilr dioddet eT,;tor vid sva!la 
inkommande signa ler. B öj
n ingen i ne(lre ä.nden av 

T.:tt-rva·n ! 1'amt"äder här 
tydligt. 
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Volymlwntroll vid gmmmofonspelning. 

Vi påpekade i föreg'lend ' n11mmer 
oliigel1he ten av att au 'Iula vol~' mkon
troll n vid en pick-up pil. del s il tt, som 
visas flV fi guren t, v , hi[r o\'an, F' let 
ligger däri, a tt .J1Uutmot::>tåndct öl-e r 
pi k-ull 'en Yid r eclucerin" a,· l.iud
::>tYl'ka n blir mindrc, va rigenom de t 
hi;gre ton regi 'tre.t ned kilrcs, d : det 
i ~ tiill e t rii t t eli ....cu bonle f mmhilnl : . 

D cu rätta kO[lplin gen fram gå r a" 
figurc n t. h , Hlir iiI' "huutmot::;tClul1et 
övcr pick-up'e u nlltlcl clelsumm t1 . He
triiffancle mot.. t:"tndsvii relet gliller , n tt 
ett lite t ,-i,irdl" t. ex, 20.000 ohm, skär 
ned L1 et högre regist ret och minskar 
pick-u[l'ens u tg:1 w'sspiinu iu", under 
L1et a tt ett större " iirelc I: ter det h ÖgT 
registret kOUlma illcrn till s in riitt och 
hå Iler u tgA llgsSlliil1niugen uppe. Kål
rasvet blir i "eua rc fal! t l)1 , ra fram

+ 

Vad är clet för fel på detta schema? 

O\'tll1st.i\ nele schema skall vi sa , på 
va d sätt l1cg:lti,' gallerspiinning kall 
uttagas till rören i en niltmoLtaga re 
fr:hl ett gemensamt Il10tstii nd vid 
auo(l s trömkiilla ns millu spol. Sanllutl 
auordnLng brnknr au\'iindas i batt.eri
mottagare uUller uamn a,· automalisl, 
galler spiinui ng. - His uu ej ,idare, 
fÖl'l'iin fc le ll äro noterade på en bit 
papper! Ol'llllståemle äl' nälllligen a ,,
sett att vara en li ten lwggfr[\"'a. 

Bii l' fiilj e r \' a re t: först och friims t 
är sWUlkrctsen fra mför högfrck>en 
röret ej jordael, d, v. s. ej a ll lu ten 
till ella siet. (den t jocka linj n) . Bil r 
fordras cn incluktioI1sfri kOllden,'a tor 
pii 0,1- 1 mfd Ilwllnu l, retsens jord
Huda och ella s let. Dessutom iiI' e tt 
s toppl11otst:i nc1 1'iir högfrekven s önsk
,'ilrt i ledning n hOl' t till potcn t iorne
tern AB. E tt mot tånds-kondensator
filte r för a ,-koppling i slntriircts gal
lerkrets iiI' kanske ej nödd ndigt, mcn 

(lock ljn ~ k,iir t. Koml ' n ~ntorn 'l,all 
iil'e ll i detta fa ll gå till elta, iet. 

Föl' i;l'I'igt lir Huorrlningen ej att re
kOII1l11 I'U,lpr:l i cn niltmo tlaga re, dUr 
ma n he l 'C dl! lla »antomatisk» gnl
le l' s piillnillg till varjc r ör för s ig. D ·t
ta iiI' n~ira nog en uöchändighet ,'id 
kraftiga re sIntrör. 
~~...~~~ 

Improviserad I)illcett. 

Oranståeudc bild talar fö r 'ig sjfil\·. 
P å n krokoc1illdilJllI,nu ii ro lödcl 'l ett 
par bitar h flrcl miissingstråd, i ;-[ u
elarna böjda t ill öglol·. Det fäl' cli"a in
f>trumentet ä r till goel hj iilp, dl man 
behö '- ' I' ploclm upp en tappacl mutter 
el. ely!. ur en triingt bygc.-cl mottaga re , 
EI'enLnell t ka n det å ,' Il a ll viilIllas 
som kOll taktkliil11111a llfl t rflI1ga plat
se r, I'1In-icl hall(!tagen helst bUra p rl

trii,la n<1 , men elet ur lämpligare att 
ta hort n:ilras[le t med 1st ott a" tHmt 
fil ter iin genom ett I'lot Ytirde pil pick
up' cn sl1l1nbnots tåu(1. 

I en nätmottagare bör poton tiollle
tern ej giirna vara ]l, me't· Hn 100,000 
ohm, ty elj est tar elen lätt upp stör
spiin ninga r frän Il il te t. D et lljillper ej 
i el Ua fall att shuntä 'potelltiometer!1 
mod et t fa st mot~t:ll1d, Ibland muste 
mall gtt ned Lill ::lO,OOO ohm, 

tl'iiLlas s~'stoflex!Jilar för i ~olatiolle u s 
:'ku ll, S:l alt man ej gil l' ocb gö r k Ol't
,' lulnill g i motlao'a r n , om ' lrömmell 
,'kulle r:l ka "'ara Ila . 

:FriståclIc1c högtalare. 

EIl s tOl' fördel med dell »fl'ia» h ög;
talaren iir, at t den lWll placeras rlå 
det l'iille, dlir biista r esultate t emil. 
i fråga om l:iudtl'ohet i. ::'(tergivningen. 
Den gynnsalllmaste placeri.ngcll a v 
hiigtalareu 
rätl'ure sagt 
högtal!u' n, 
Dingeu blir 

B ilcIe n 
högtaln 
forelL'a . 

utprova s "fl.lllnda , cLler 
söker mall en pla ts för 

å h eskaffild , ntt lHe rgiv
t ill frcds Wllande. 

e t t ,'ät t att montera 
li'tela el'

s på 
upp, 
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BandlIlikrofoner 
 ORMOND 
elektrodynamiska högtalare 

SONOCHORDE 
elektrodynam iska högtalare 

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

VARLEY 
spolar, termoreläer, 
automatisk volymkontroll 

T. C. C. 
Th. Te leg.a ph elektrolyt - mika - och 
Con. e n •• r CA . Lon"on papperskondensatorer, 

alla utföranden 

OMFORMARE 
likström/växelström 

S-rörs chassi 
för växelström 

B egär p r islista over mikr ofon e r o c fj d e lar. 

Ing eniörsfirman FOTOTON 
Hornsgatan 65 STOCKHOLM Tel. 405785 

K.tt;a[og mot porlo 

INGENiöRSFIRMAN ELECTRIC 
STADSGARDEN 22 - Avd. STOCKHOLM 

RADIOSANOMA 
 Bättre mottagning 
Vi föra nn de vä rldsberömda D E T E X 

RADIOFABRIKANTER 
Om N i vill få avsättning för 
Edra tiU verkningar 

I FINLAND 
bör Ni annonsera 

I RADIOSANOMA 
Begär provexemplar och 
annons tariff från 

RADIOSANOMA 

H elsingfors 


Tavastvägen 29 


Förmånligaste annonsorgan 

B I L L I G A annonspriser 

Största radiotidskrift t Finland 

elementen f ö r borttagande av stö rningar 

vid radiomottagningen. De resultat man 
uppnår, äro förvånansvärt goda. 

Antennregulatorn. 
Störspärren. 
Brusfiltret. 
Antennen utan tråd. 
Den kemiska jordledningen. 
Störskyddet för motorer. 
Antennfiltret. 

Störningsdödaren. 

Vågfällan. 


Ombud antagas pli de platser 
där vi föntt ej iira represente

rade. ProSFelrt siindes på begäran. 

NATIONA L RADIOFABRIK 
Kungsgatan 53, Avd. D., Stockholm, Tel. 208662 

-
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POPULÄR' RADIOS V ÅGLÄNGDST ABELL 

Vil.g!. och 
frekn' l1R 

III kels 
Station Effekt 

kw 
\ 

In stii llning 
Vu g!. och 
fr cli:ve n s 

III kc/s 
Station Effekt 

Inv 
\ 

Inställning 

2000-1000 ffi (150-300 kels) 2fJO,5 1113 Kos ice 2,6 
1035 
1875 
17VG 
1724 
1(~1 i) 

1G54 
1482 
1H6 
1412 
13-18 
1304 
1201 
1224 
1180 
1107 

84j 
8~1 
7GJ 
748 
72(; 
606 

578,0 
569,3 
55U,7 
5-I!l,~ 
53!l,{; 
531,0 
522.G 
514.1) 
50fi ,8 
4H!l,2 
4D1.8 
4S:l,fJ 
470,0 
470,2 
41].3,11 
455,() 
4-10,1 
443 ,1 
1,17 ,:1 
431.,7 

Hm Kowno 
100 Huizen 
167 Lahti 
174 Radio- Paris 
18.3,5 l(ön Igs \vu sterha u sen 
1!J3 Davcntry 
2HZ,5 ~Ioskwa 
207,::; Paris (EiJfe ltoruet) 
212 ,G "\Vnrschnu 
222 ,5 lIlota la 
230 Mo s kwu 
238 Kalundborg 
245 L e ningrad 
2;33 Oslo 
271 1\loskwa II 

100\J-600 m (300-500 kels) 
855 Rostow 
361 Smo)eosk 
;~!):t östersu nd 
40t Mo s kwu III 
413,5 Hodell 
431 Oulu 

600-200 m (500-1500 kels) 
510 Hamur 
527 Ljubljann 
ij;Jfi V\lna 
G46 Budapest 
f);j(j I3er omiin s tcr 
M r; Athlone 
574 MiiIl laeker (Stuttgart) 
5 :>, Madonu 
5D2 'Wi e n 
GOl S undsva ll 
01.0 F lo r e n s 
620 B riissel I 
G:!!) 
G3S Prag l 
(j48 
058 Langcuhcl'g 
(j(jS Nortll R egionu i 
on So t tens 
686 Belg rad 
OH5 Paris p, T, T, 

7 
7,G 

40 
7G 
GO 
30 

ÖOO 
13 

!211 
30 

100 
60 

1110 
GO 

100 

20 
10 

0,0 
100 

O,fI 
2 

0,7 
5 

](i 
120 
60 
60 
(lO 
15 

120 
10 
20 
1;; 

120 

60 
50 
20 

2,0 
7 

, 

I 

207,4 1122 

205,3 1131 
2G3.2 1140 
21l1.1 1149 
25!J,1 1158 
257,1 1167 
25;3.1 1170 
253 ,2 1185 
2;'1,0 1195 
249,2 1204 
247,3 1213 
24G,5 1222 
243,7 1231 
241,9 1240 
240,2 12-10 
238,5 12;38 
2;~(j.8 1201 
23;;,1 1276 
233,5 1285 
2:11,8 12(J4 
230,2 1303 
228,7 1312 
227,1 1:{21 
22~ , 6 1330 
224,0 1339 
222,0 1348 
221,1 13;'7 
219,6 1300 
218,2 1375 
210.8 13S4 
215 ,4 1393 
214,0 1402 
212,0 1411 
211 ,3 1420 
200,9 1429 
20 ,6 1438 
207,3 14-1 7 
20(j.0 1456 
2114,S 146;> 
203 ,5 1-1 7-1 
202 1 3 1483 
201.1 1492 
200,0 1äOO 

BeiEast (North Scoltish 
Regional ) 1 

Hörby 10 
Turin 7 
L ondon National 50 
!\I oravtika Oslruvu 11,2 
MonlC Cc nc ri 15 
l(öpCnltUlnn 10 
C lt al'l~ow 10 
Frankfurt 17 
Prag II 5 
Lill e 1', T, '1'_ 5 
Tri eR t 10 
Glpiwitz 5 
Kiruna 0,2 
Luxemburg 1GO 
Riga 1::; 
Tys ka stn :er 2 
Nor::. kn stn :e r 0,7 
Belgisk stn -

Sve n sIOl ~tn :cr 1 ,3 
B udapest II 0 ,8 
~ordty~kn st n :er O,::; 
~rontp c llic l' 5 
I n tCl'ILa ti o nell dlgl. , Lyp 1 -
I tali en s l·;:n o, n ors ka st n :er -
l\:l'ukow 2 

Schweiziska s tn:cr 0,5 

Fran ::::kn s to :e r -
Svcll :-3 ka stn :er 0,4 
Bu I,a res t 12 
Fin Ska 0, Ju goslay. stn :er -
In te rnati o ne ll vågl., typ 1 -
Ny il'c;:ry haza 6,3 
S I!an~l\u 8tn :er -
F' ran:ku s tn :e r -
T y ,; ka stn :er -
E n rr ltika s til :e.r -
So ," jetHtut.io ncr -
lu t rnn t.ion e ll v:'lgl., typ ' 2 -
InLc l'Ilali o ll c lI Vilg\. , tYll ~ -

: 

I 

" , 
, 
, 

: 
, 

\ 

-

• 
: 
I 

i
I 

, 

I 

: 
i , 
1 , 

· 
! 

420,1 104 S tockh olm 5:3 , - 1 

4~II,8 71:1 Rom 50 
415,5 722 Ki e w 100 
410,4 
4o",4 
-IOO ,G 
395,~ 

7;iI 
7411 
149 
7,,8 

~rll llin ll 
~Inn chen 
·Viborg 
I(nttowice 

20 
(lO 
13 
12 

I KORTVÄGSSTATIONER 

391,1 
:lS(I,O 
382,2 
377,4 

707 
71U 
1S~ 
795 

~Iidlalld 

Leipzig 
Lwo ..v 

H eg ional 25 

120 
16 

. Väg\. 
m 

Statio n A nrops
signal I 

Spole 
N :0 I 

Kond. 
gradtal 

373,1 804 
30S,0 814 
304,5 S2:~ 
3nO,1l ~3::! 
356, 7 S41 
:3G2.9 fl"O 
349,2 8:iO 
34;;,6 OS 
342,1 877 
~!\S .(j O 
:3:·{.=J.2 fl" 
331.0 OOol 
:l28,0 913 
325,4 V22 
321,!1 032 
:n8,8 9U 
31;;,8 9;;0 
312,8 o:m 
aoo ,o OliS 
307,1 077 
a04,:l OSO 
301.5 995 
29S.S 10M 
2HG!2 1013 
293,:i 1022 
2!11 ,O 1031 
288,G 10·W 
2 5,71()i'i0 
283,:\ 10i)(j 
2SII,O 100g 
2i 8,0 1077 
270,2 1080 
274,0 1095 
271,7 1104 

Scottis h R egional 
Mila no 
Rumlinisk stn 
~[o skwa IV 
B(~ r lin 
B e l' ' cn 

P Ol, HUll 
London R cgiona l 
G raz 
H e lsingfor s 
Hamb urg 
Dncp ropctrovSk 
BrUnn 
Bl' Us:seI 
Götehorg
Bresia u 

" 'es t H eg iollul 
GeIl ua 
H il\'c r SUnl 
Bratis la\"ll 
No rth Nationa l 
Madrid II 
H e ii s he rg 
L e ningruJ 
Scottish National 
Bnr i 
".rirus poI (Odessa Oukhta) 
B ordeau x P T, T, 
Falun 

Neapel 

50 
50 

100 
100 

1 

1,7
öa 
1 

10 
100 

10 
:32 
15 
10 
60 

50 
10 
20 
13,5 
GO 
3 

60 
10 
50 
20 
10 
12 

2 

1,5 

i 

, 

I 

5S,31 
50,2ll 
50,00 
4fl,8:l 
49,58 
40,40 
4:>,38 
38,48 
;n.;~3 
31,55 
:n,M 
31,38 
;U,31 
31,2(J 
31,28 
30,80 
25,G;~ 

25.53 
2;j.50 
25 ~40 
25,28 
2;),2.5 
24,41 
2:l,3S 
10,84 
10,81 
10,73 
10,GS 
16,80 
16,S8 
16,80 
10,10 
13,97 

Prag (Tj ec ko s lovakje t) 
Rom (Vatil~:lllen ; Itali e n ) 
~[oskwa (So,- j et) 
Zeese n (Tyskland) 
Du vc ntr y (En g land) 
Skam lc baek (Danmnrl,) 
'Moskwa (Sov jet) 
Radio Nnt iou. (Schweiz) 
Hahat (iIla r oelw) 
1\.lc lbourn e (Au, tralien) 
Dn ven t ry (l': ng la nd) 
Zecscn (Tysl,land) 
Ra dio Nations (Schweiz) 
Du\'e n t ry (Englund) 
Sydn ey ( AU Rt rali en) 
Rugby U:ngIa Jld) 
Po utoi sc (Ii'rallkrike) 
Daventr y (En g land ) 
Zeesc n (Tyskland) 
HOITI (Italien) 
Da\reut r y (England) 
Pontoise (Frankrike) 
RugbY (En g land) 
Rabat (Marocko) 
Itom (Vatikanen; ita lien ) 
D a<>cnt ry (England) 
Zeese n (Ty : klancl) 
Pon to ise (Frankrike) 
Zeesc ll ('I'ys k lllnd) 
Huizen (HOlland) 
Da,-cntry (E;ng laud) 
Rugby (England) 
Daventry (ICllglan d) 

OKBI PT 
Il VJ 
R\'5!l 
D J 
GSA 
OXy
Rwn 
HUP 
CN H 
VK3~IE 
GSB 
D,B. 
HI't"L 
GSC 
VK2~IE 
GCA 
'F' YA 
GSD 
DJD 
2RO 
GS ~: 
l?YA 
GHV 
CNR 
nVJ 
GSF 
DJH 
FYA 
D .m 
PHI 
GSG 
GB,J 
GSH -

I 

.' 

.. 

· i 

i
" 

l, 
l 

I 
j,, 
I 

l 

! 
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~----
Diskussioner och 
~föredrag ~ 


»JIöstens radialtlstiillnin!1 i LOII don» 

nlr iimnct fur ett fö red rag i Radiotekniska SiiIlskapet den 
11 december lW civilingenjUr JfaL' Holmgren, vill,en flngit 
till ort och s t;! Ile för a t t fur Radiofabril,en Luxor räkning 
'tlldera nyhet rna. Ett kort referat av föredraget fÖljer här. 

I England förekommer batterimottagarell fortfa rande i 
nlyckel' s to r utsträckning, då stora delar a y landet ej äro 
c lcktri fi rad . Samtliga mottagu l'fabr i1:aJltcr uppvisade ock
så mouerna batterimott agare llieu kl a s B-slutsteg och per
lI1anen tdynami. k högtalare. 

Bland de större mottagarna dominerade superheterody
lien. Denna hade i regel två s tämkretsar före blandröret 
(modulaturröret) , antingen tillsammans utgörande ett band
filter eller ock å meu ett ' högfrekvens l'ör cmelIan . Enuast 
i tV;"t fall fö rekommo tre krct:;ar före bland röret. Alla fyra
rön; supel'heterodyncl'Ila hade bandfilter före blandröret. 
l\ flgra »'uprar» haue blott en ,' t[imkrets fö re blandl'öret, 
lIlen dessa verkade mindre fÖl'troenuei ng ivande. De större 
' UI erlJeleroclynel'llu hade alla separa t oscillator, men lie 
mllltll' lJa de en va ri abelmypell tod ~Olll kombinera d oscilla
to r-modulator, En f abrikan t hade hunni t f . med heptoden 
(~l en t~ "riU») . 

Som detektor (»2:a detektor») använd 'tminslone tre 
a v de .'Lön'e fabr Lkante ruu lllE.talldctektorn »Westector». 
ö\'l'iga hade rlubheldiod~tl'iod som uetektor. Alla sl.l per
Ill)tcl'ody ncr hurle a n toma tisk \'olymkon troll. 

De raka mottag-arlla haue högst fyra rÖl\ T nl s t.iimkre l' 
-'ar dominerade, mcn t re k retsar förd ommo äveu i s Lor l.lt
st ri.iekniug, POflullira st VHr t'rerör mottagaren m ed högfre
kvenspentod, detel,tor och pentods lutrör. 'polurna hade 
s må förlus ter, te rkoppIing saknades i miinga fall. 

Un h 'e l'sal- ellcr allströmsmottagal'l1a förekommo spnrsa m t, 
Dc, som fnnnos, "01'0 försedda med 250 m.\ indirekt upp
viirlllcla rör (mot nlrandc "åra rör föl' 1 ' 0 mA). Koppar
likrik ta r all\'iinues i r e;::el i de 'sa mottagare. 

:E 'Ta cllcr fem finnor tillverkade bilradiomottagar e, av 
Yilk'a t " å .. todo på gl'iin en till portabla, De \'erkliga bil
mottagarna hade G-voll rör och omformare fö r alstring a v 
nnoclsllH nni ngen. 

l!'Öl' kOl't\'åg~moltagning mii rktes »supertillsatser» med 
'g ' l1 kraftförsö rjning, el. y, s , Ull a tsapparnter, om för

\'lllltllalie el en vanIi 'a I'lll1dradioD1oU'agarell till en kortvl g'
;;uper. 'l'ilI ,'at~enhcten a vstlimdes medelst en tvåguugskon
dcn,'ator på 2 X lfiO ,u,u]'. 

Föl' att uV' rgrl t ill U10ttaga rdetaljerna syntes det tyd
lig t, att ll iigfrckl'ens:;polal'lla meu jiirnldil'lla voro pft fram
ma r ,'ch. F ör ö\'l'igt voro spolarna iindl1mi'tlsenligt by"gua; 
lie med smft skiirmbnrkal' voro ej Iindadc med Iitztråcl , 
E lektrolyt konucn atorer förekom mo i block om 8+4 + 2 
+ 2 + 10 mfll, varvid 10-voltsellheten var anedd fö r 20 volt. 

1\{ tu lldetektorn nnvändes f ör a utomatisk VOlymkontroll 
i alla fOl'm cr samt fö r s törning ' rliimpning (»crack-killing») , 
:'\ågon glimlampa !ör vi suell a \' stiimnillg knncle ej upptäckas, 
men däremot ,tt li te t Yisarins tJ.'L1 l1lent, SOUl hade 1200 ohms 
motstfll1cl oeh gjorde fullt ut lag för 7 mA.. Standard El ec
tr ic~ kntorlstrå leindikatol' föl' ,isuell a ,'stiimuiug verkade 
mcra teknio;kt in t re,','tlll t än praktiskt användbar vid rund
rad iomottugare, Ett neonrör för stabilisering a v anodspiill
niugcn vid mottagare med automatisk VolYlllkontroll vbmd , g. 

Uelrii((nnue hög ta larna förekommo de permunentdyna
lIlilm i stor ut"tJ'äckning, De allviindes OCkSf i alla batteri
och uniycr"a lmoltagare, Den elekt rom agnetiska hö"tnlarcu 
var h elt lir leken, F iiltlllatade högtalare am'ändes i de 
fles ta vlixel- och lik,'trömsmoltaga l'l1a. i\Iinia tyrhögtalarna 
med 10 cm kondiameter voro lI1iik ta populliru. Omkring tio 
lIlottaga re \'01'0 utrllst aclc med kombi na t ionshögl:alarc, be

,t:lcnde aven sWl'l'C elektrodynamisk högtalare för det 
Iiigrc l'cgi.' tl'et oclJ en minure fö r clet högre. 

Den största l'örnyheten yal' klass B-röret. För övrigt 
m ill'ktes högfl'ekveu, pentoclcr med fritt f, nggaller och f r i 
m etall isering, dubbeldiod-pentoder 'amt heptoder eller 
»pelJtagl'icl-rör» . Ilexoden fö rekom ej. Pentoderna med 8 
watts ullodförlu t höllo sin ställning inom slutrörsklasseu. 

'rel "vis ionen ha r grlt:t framåt och flera kommer iella 
tel 'v i"iun" mottaga re visades på u t"tillluingcll. 

* 
»Dit tele'visionen hunnit» 
hette ämnet för ett föredrag a v ingeuJur Arvid Kjörling i 
Stockholms Hadioklubb den }[) december. Föredragshållaren 
ha clc utvidgat ämnet t ill att omfatta äl'en televisionens llt
,'ec1:ling, vilket gjorde föredraget ännu mera värdefullt och 
iutre. ·l.lllt. Även de f ramtida utvecklingsmöjligheterna be
rördcs. Vi liimna här nedan ett kort referat. 

'r elevi:; ionen ilr egentligen en mYCket gammal uppfinning. 
Redan för 100 tU' 'edan möjliggj orde Nipkow genom sin upp
finning av den efter honom upplmllacle nipkowskivan biId
'lnalysen, d. v. s. bildens uppclelande i små element. Häri
genom blev det möjligt att på a vst· nd överföra rörliga 
bildel'. Hadion är e j nöuvlindig för dylik överföring; en 
ö"erföring per tråd iir betydligt enklare. 

.En unik bild, som av föredragShå llarcn klippt. ur en tid
ning fdln 18n8, \'i sade en ay fran smannen Dussaud kon. t rue
rad apparll.t för bildöverföring, Säudaren och mottagaren 
,-oro uppställda mitt emot varantlt'a i ett rum, Hämit 't kom 
amerikanaren Jenkins, vars apparater voro Inyckct sinnrika, 

etta va r är ] 921. 
I Sverge dcmonstrerades för fem lir sedan, närmare be

s l.iimt på radiolltstiillningen i Stockholm i november 1n28, 
ll\' .EI cktri~ka Industri AktiebOlaget en televi:; ions ll1ottll.gare 
för försl'a g[mgen, rå den ticI en (unnos inga u tsändningar, 
m Il g limlampa n m atades frtlll cu grammofon med pick-up. 
och man sag i bilu'fönst'rct de lInde rli«ust.e mönster . 

Ål' 1931 kom amerikanaren Farllswort.h merl s in televi
. ionsmottnga rc med katodstrålrör, Härigenom c;ppllades nya 
möjligheter , 'amma ar gick tysken von Al'denlle ett st >g 
Uillg're, i de t. han am'iinde ett katod s triHrör liven på si.indar
s idan, Med deuna anordning kunue hau säncla antingen stUla
::; t:lcnde bilder eller film. 

Det nya ·te på området är amerikanen Zworykins »ICOllO
skop», nel'1'a tages med överallt oclt uppstiilles framför dell 
scen II c r d t fö remå l, SOIll ska ll televi 'era . Det lllöjliggör 
,ftlunda teleyj ,'ering av naturscen rie r , ut got som tidigare 
ej \'arit möjli t . Dock har man änlJu ej huu nit så långt med 
lll'n pral U:,; ka u tforllluingen av anordningen i fråga. Det iir 
Hallio Corpol'u tion of America, , om inköpt uppfinningen 
och a rbeta r prl dess vidare utveckling, 

Även på muttagarsiclan använder Zworykin gl\'etvis ka tocl
strälrör, I dett.a sammanhang bör även n limntl s von Ardenlles 
nya ka todiitrålrör med i röret inflyttad fluorcsecnsskärm, 
möjliggörande prujicierLng av bilden på en skärm. 

F ordring-ill'l1a på den överförda bildeus kval itet ha steg
ra ts iiI' från ftr. l~ör att kUllna öyerföra en verkligt god 
bild är man nu hänvisad till de korta eller ultrakorta vå
gorna. Sändning'sförsök på ,åglängdcr me llan G och 8 meter 
p~ g:l också i f le ra länder, I Kew York slinder man från 
t oppen a v ucn 1.:300 fot höga Empire Stat.e BlIildiug; ju 
hö" rc upp man kommer , desto längre kan man nå mE'd dessa 
ko~ta vågor. För att nå över större avställd, har man tlinkt 
si" att uppföra r elästationer med 50 kilomctcrs mellanrnm. 
D~ an\'tillda vågorna äro myck t nyckfUlla och föror. alm 
s,' ii ra störn ingar i bilLlen, men mau iiI' optimis tiSk. 

* 

»Racliotelm'i'ken i, l 'u.jtja/'tC1l8 tjänst.» 
öI'er o,'ul1sWende [lmne höll ei\'iliugenjiil' Gunnar Hök 

den 22 ja nuari ett intressant föredrag i Radiotekniska Säll
skap t. Ett kort r ferat av föredraget Iiiml1l1s här nedan, 

Inom luftfarten användes radion uels för åstadkommande 
av förbindel~e mellan de skilda ucrodrOmel'llll samt mellall 
de senare och flygplanen, dels för ökande av siikerheten, L. 
ex, 1l1Jclsignaler o. dyl., för meddelandc fl v pos itionsuDpgifter 
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och meteorologiska obs'ervationer Och möjliggör dessutom för 
passagerarna utvUxlandet. av privata telegram. Den möjlig
het, radion ger till orientering, Ur av oerhört stor betydelse 
för luftfarten. 

E'ör radioutrustningen ombord på flygplanet står ett myc
ket. begriinsat utrymme till förfogande, ävenså måste vikten 
hållas nere. En viss svårighet erbjuder liven anordnandet 
av autenn en. Siindaren lir kristallstyrd för att kunna hålla 
den exakta vflglängden. 

Betl"äffande utrustningen på marken ilro s tationerna för 
siindning och mottagning å tskilda, detta för att möjlig
göra lyssning oberoend av om sändaren är i gång eller 
ej. Manövreringen sker emellertid från en enda plats, det 
s. k. kontrolltornet.. För undvikande av kollision mellan 
flygplan och antennmaster liro de senare blott 35 meter höga. 

Flygplanens or.ientering kan ske dels genom pejling, dels 
med tillhjiUp av radiofyrar. Radiopejlingen kan försiggå 
antingen som markpejling eller som flygpejling ; i förra 
fallet befinner sig pejlapparat.en pl\. marken, i senare fallet 
på flYf,'Planet. Pejlapparaten utgöres aven kiinslig motta
gare, utrustad med vridbar ramantenn. Dcn senare har som 
bekant en ntpräglad riktverkan, som gel' sig tillldinna på 
så slitt, att Sif,TIWlerna från en slindare försvinna, då ramens 
plan står vinkelrätt mot riktningen till slindaren. HUrigenom 
kan man bestiimma denna ril,tning. Fortfarande finnas dock 
tvll håll att välja på, och det rätta hållet fär man reda på 
genom att t. ex. kombinera ramen med en öppen a ntenn med 
utpräglad riktverlmn. 

Att anordna en vridbar ramantenn på en flygmaskin är 
ej Uitt ; göres den liten, måste mottagaren vara mycket 
kiim;lig, och härvid uppkomma störningar från flygmotorns 
tändsystem. Detta problem löstes genom radiogoniometern, 
som utgöres av två fasta ramantenner, ställda i r'åt vinl,el 
mot varandra. Dessa äro genom ledningar förbundna med 
var sin spole, iiven dessa stHllda i dU vinkel mot varandra. 
Inuti dessa spolar vrider ig en tredje spole, ansluten till 
mott agaren. Denna spole får precis samnm egenskaper som 
en utanpå maskinen vr idbart monterad ramantenn. De två 
fasta ramarna äro uppspända utanpå flygmaskinens kropp, 
den ella i maskinens Hingdril<tning, den andra i dess tvär
riktning, spiind mellan vingspetsarna. 

Hadiofyrarna erbjuda stora fördelar, i det man på f lyg
planet s lipper ifrå n pejlingen. En radiofyr är niimligen så 
inrUttad, a tt den utsänder tvll riktade viigor i t. e.x. 90 gra
uers vinkel mot varandra och modulerade med t. ex. var 
sin ton av olika höjd. Befinner sig flygplanet i en riktning 
frun fyren, liggande mitt emellan de båda utsända våg
knippenas riktningar, uppfångas de utsända tonerna lilm 
starkt i flygplanets mottagare, och piloten vet, att han har 
rätt kurs. Uppfattar han däremot den ena tonen starkare 
lin den andra, vet han, att han kommit för långt över Il t 
ena sidan; vilken sida det är, kan han också avgöra. 

Nackdelen med detta system är att piloten är tvungen 
att lyssna hela tiden; han kan ju t.. ex. behöva ta emot 
telefonm eddelanuen. Därför har man infört en indikator 
med vibrerande tungor, a,'stämda till de båda utsända to
nerna. Då båda tungorna vibrera lika l,ruftigt, iiI' lmrsen 
rätt, men börjar den ena tungau vibrera kraftigare än den 
andra, har flygaren kommit ur kursen ; iiI' det t. ex_ den 
högra tungan, som vibrerar kraftigas t, har han kommit för 
långt lit höger. Att unviinda en indikator med ,' isare är 
mera osäkert, ty om radiofyren av någon anledning simIle 
sluta sända, kommer visaren att stanna i mittläget och 
visa rätt kurs hela tiden, hur felaktig kursen än är. 

Anordningen med rauiofyrarna är naturligtvis bra, men 
dyrbar. I Amerika användas dylika fyrar, t. ex . på post
flygron terna. 

För att å terkoll1ma till radiopejlingen, som iiI' förenad 
med mindre kostnader, erbjuder denna stora svårigheter. 
Här har man sålunda att. dUma med den s. k. natteffekten, 
som gör, att man vid pejlingen ej erhåller något minimum, 
eller också blir resultatet felal_tigt. Orsa ken härtill är, att 
rymdvIIgen inducerar på ramantennens horisontella sidor; 
vid ramens normala funktion har man blott räknat med 
den direkta Vtlgens inverkan, varvid endast ramens verti
kala sidor påverkas. Som botemeuel för detta uppfann 
engelsmannen Adcock en speciell mottagarantenn, som verk-
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!igen visade sig eliminera natteffekten. I Amerika använ
des en annan, liknande anordning. En annan utväg är att 
slinda med mycket korta vågor, som ej reflekteras av 
Heavls ide-sld ktet, t. ex. vågor nnder 10 metei'. Vid försök 
med 17 meters vågor kunde ingen natteffekt miirkas. 

I Europa anvHndes markpejlingen, varvid flygplanets siin
dare arbetar och stationen på marken pejlar; för angivande 
av kursen fordras givetvis att två marI,sta tioner pejla sam
tidigt. En nackdel med markpejlingen ii r, att det vid stora 
f.Iygeentra med livlig trafik kan vara svårt Cr personalen 
pi-i markstationen att hinna pejla alla inkomman de ma~ld
ner. Å andra sidan erbjuder det stora svårigheter a tt pejla 
frän flygplanet, ty natteffektfria antenner äro ej Hitta att 
anordna pi detta. FÖl' mottagningen ombord på flygplanet 
ha r den symmetriska T-antennen visat sig ,'ara lämpligast. 

Ett speciellt flygprobl2m är landning i dimma. I Ame
rika har man hunnit ganska längt i lösandet av detta 
problem. Flygplanet ledes in mot flygplatsen aven radio
fyr, och då s ignalerna från denna försvinna, vet piloten, 
att han befinner 3ig mitt över fyren. Han har då att göra 
en sväng åt bestämt håll och kommer så in i vågknippet från 
en annan fyr, som leder honom rakt in mot landnings
platsen. Att han befinner sig på lämplig hij jd, få r han kon
trollera på höjdmätaren. Men att landa utan utt se mar
ken är naturligtvis svårt. Därför har man arrangerat en 
s. k. bearn-sändare (heam = stråle; uttalas :.biIll>, med 
långt i), i vars strtllkl1ippe kurvorna för konstant fält
styrka bilda ntmiirkta landningskurvor för flygplanet. Beam
siindaren har tre meters vågliillgd, och mottagningen sker 
medelst en dipolantcnn på flygplanet, ansluten till en mot
tagare, som är försedd med indikator för fiiltstyrkan 
Piloten har blott .att se till, att indikatorn linder nedstig
ningen v isar konst.ant fältstyrka, så kommer maskinen att 
ta mark någorlunda riskfritt. 

I Amerika har man nnder två miinader provat den be
skrh'na metoden, och resultaten uppgivas vara mycket goda. 

anlatörer 

Förstärkningsgrad och utgångsspämung vid det.ektorer. 

I anslutning till artikeln »Vilken detektor iir den bästa» 
på annat. stiille i detta nummer lämna vi hHr nedan några 
data över detektorer, dels med gallerlikriktning, dels med 
diodlikriktning. Den anodlikriktande detektorn ba vi hel t 
Hlllluat ur räkningen. D i tabellerna angivna värdena äro 
resultatet av undersökningar oeh miitningar, utförda av 
Philips i Holland. Värdena giilla någorlunda väl även för 
direkt motsvarande rörtyper av andra fabrikat. 

Detektorförstärkningen är angiven som förhållandet mel
lan den lågfrekventa utgångsspänningen och den 30 % mo
d lllerade högfrekventa ingångsspiinningen. Detektorförstiirk
ingen säger oss a lltsll , hnr kU uslig detektorn lir ; ett E446 i 
motsUlndskoppling (se tabell I) iiI' t. ex. dubbelt så kUnsligt 
som ett E424N med en transformator på 1 :3. 

D e tektor- Max_ d is t.-fri 
Rörtyp Kopplin g fö r stii rl, utghngsspiinn. 

ning vid 30 '/, modul. 
VefJ'. 

E 424 ITransf. 1:3 12 10 
E 424 N l Transf. 1:3 14 
E 446 Transf. 1 :3, 20 30 

l R = 20.000 ohm 
E 446 Motst. 0,3 megohm 27 9 
E 424 Som diod 0,24 
E 444 na - 0, l megohm 12 

http:pejlapparat.en
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Utgiingsspiiuningeu i tabell I gäller vid 30 Ofo modulation; 
den ii r a llt.så beroende av illod ulationsgl'allen, llock ej vid 
d iodrletektorn_ 

tal.lell II nedun Ur a ngiven förs tiirlmingsgraelen och elen 
max ima la clistortionsfria utgå ngsspäIln ingen föl' fö rstlirkar-

Ra ..Li\gfrCln-ent. j Mux. dist.-friVgo' 

I
Hk l a 

uleg· for:-:;t:irkUlO b S· U t 0''1.. ngsspällD .vo lt ohm mA 
g r~d bohm I 

I 
1 

33 5.000 0,300,3 ' 100 30 
0,1 45 2.000 O, 4 60 30I0,06 55 1.500 1,3 45 28 
0,02 90 800 3,2 20 22 
0,01 I 110 670 I 4,8 14 18 

sys temet hos E 444. Som syne [i ro de '-'a båda s torheter be
roenrlc a v ä rdet p. anodlllotståndet (HaJ. Liimpliga viirden 
pii skHl'mga llen;p1inning (Vgl) och ka todmotslå nd (Hk) äro 
a ngivna \"ill oUka viil'lIen på anodmo t; nelet. Vidare är den 
ullgefiil' liga allodströmmen ll11given. Tabell n gäller för 200 
volts anOClspiiuning och ett vii l'de uv 2 megohm på s lutrörets 
gallerHicka. Är anodmot ·t, nclet v id E 444 li tet, har duck 
den sena re relativt obetydlig inverkan_ 

Niitljud v ·id Wcströmsmottagare. 

Vi hade nyligen tiLlfiille a tt undersöka ett fall, dfir en 
efter kunstruktionsbeskrivn lngen »Likströmstrean» i DI- 1, 
1933, av Populiir Radio byggd mottagare gav alltför kraftigt 
nUtljud. Det vi sade ig att vissa ä lld I"ingar i ko pplingen voro 
n öd\'Hndign i detta BP ciella fall. Först och frli m~;t flyttades 
drosseln D r2 till plusledningen, där den inlades i serie med 
D n . Vidare a nslöts kon den.<;atorn CD till ett uttag på mot
s tåndet R11 i stället för till plusänden a v d etel;:turn glöd
t råd. Uttagspunkten utprovades för minsta nätl j ud och be
fanns ligga på tre fjärdedelar av Rit från pillsänden räknat. 
Genom denna anordning filtreras glöllströmmen nägot. 

Mottagaren blev efter dessa ä ndringa r synnerligen fri 
från niitljud. 

I
J 

Uadio'ndustciens 
C 

~Nyheter~. 

SV€l1Ji ka, Ak,tiebolaget 'l'nZdlös T elegmti , stockholm, har 

med anledning av vågliingrlsförändri.ngen utgivit en hjälp
tabell för inställning av 'l'elefunken-mottagar e. Nya skalor 
komma att tilllwnda hiillas så snart våglängderna inom lång
vA.gsom r åcl t äro Slutgiltigt f ast.ställda. 

Sl:cn sl" u O!'ion Ji'Ör.siilj nin!lS _-B., Stoc lcho/;}n , f ör i mark
naden den nya T u n" ram-ltcp todell. (»pentagrid»), a vsedll 
s om kombinerad dllator-modnlato r I superhetl!rodyner. 
Densamma fiuns liven för li ksh'öm 180 mA med typbeteck
ning ME U 18. GliJdspilnningen är 10 'olt. 

Pirma Ku.rt Bl'ob el'r! , Jl[almu, ensamförsiiljal'e för det ame
ri.kanska mUrket »).Laj·estic», har fö r provning tillställt OS" 
en ~ :,[ajes tic» 5-rörs slIPerheterodyn med typbeteckning 
»463». 'i'lJo t tagaren ba r tt hUgfrekvcu s teg, lieptod som 
o cillator-mo(\ulator, elt mellanfrekvell teg, dubbeldiod
trioll .·om rletektol' och kraftpentod i s ln tstw'et. Blandröret 
(heptoden) föregås av tvtt ·tiLmkret-·ar. Föniröjd automatisk 
yolymkon tro ll hör t ill fines e rna. Mottagaren iIr byggd för 
vii xels trömscl ri ft. 

Vi :HerkolTIma lll ed [)ro\'ningsntllltande i ni.is t a uunuuer. 

'l'clewx Ra(/io "l.-R. , Stockhol-m, föl' i marknaden illduk
tiOll sf ri a kondensatorer i giingse storlekst~'pe l·. SOlll vi ofta 
f ramh:l11 it, äro dylika kondensatorer i hög grad önskvil rdu 

i högfrekvens- och mellanfrekvensdelen till moderna motta
gare. Vill man vara fullt sä l,el' på, att en eventuell ins tabi
lite t ej ligger i kondensatorerna, bör Ulan välja induktions
fria k onde nsatorer för mottagarens högfrekvensdel. I band
filt e r äro de absolut nödvä ndiga, ävenså vid seriekoppling 
av kondensatorer l s tiiml;:retsarna. 

Firman för vidare alla gängse typer av rörhållare, både 
fö r europeiska ocl1 amerikanska rör. 

F01-snCI"S iL-B., tocl"hoLm, för i marknaden en hel del 
smådetaljer för radiobyggaren och den experimenterande 
amatören. 11'abrikatct är Colvern. Bland annat märkas små 
reglerbara kondensatorer, stundO!ll benämnda »semil'aril1bla», 
v ilka med fördel kunna användas som trimkondensatorer i 
mellanfrekvenstransfol"lnatorer, som s tiimkollllensatorer till 
v: gfällor, som seriekond enslltorer i antennen o. s. v. Dessa 
kondensatorer finna ' i fyra typer med fö ljande re~lerings
områden: 7,5---50, 20--100, 50--2130 och 100-500 p,u F. 

[ngeniörsfinnan FJl~ctric, stockholm, för i marknaden OIll
formaraggregat a svens k tillverkning, avsedda för radio, 
ljudfilm, förstiirkarauliiggningar o. s. v. Ett flertal olika 
typer finnas. Den minsta drives från en 12 volts ackumula
tor och ger 8 ,ol t enfas växelström, 100 perioder. En sWrre 
typ omformar 220 volt likström till 150 volt enfas v.äxelstrÖm, 
fiO periuder. Denna iir spurkopplad och ger 100 VA_ Andra 
typer finnas för effekter frå n 75 till 500 VA. 

Varley jiirnpulverspolur finnas nu i ett stort. antal typer 
för b' de raka mottagar\,! och superheterodyncr. 

Aktiebol/l.llet Gylling & 0:0, Stockholm, har för oss demon· 
t r ernt en »Centl"llm» radiomottaga re med sta tions.:kala för 

blinda, kOlls tru erad i samarbete med De Blindas Förening. 
SImlan är försedd med gradering i blindsk rift, pil. sil. sä tt 
att gradtalen 0, 10, 20, 30 o. S. Y. u tmlirkas genom siffror I 
blindskrift och gradtalen clilremellan genom UPDiSl' ende 
puukter. En tviirs över skalan spiind trild t jiinar som index. 
Ska lnn lir p f! vanligt s ri t t försedd med en ratt för fininsti.iIl
nin ". Den blinde »a vliiser» gradtalen llled fingertopparna 
och rälmar de upps tående punkterna ll iiremelIan. E n inställ
n iug pil en halv grad nilr uppgives vara möjlig. 

Till lllottagaren hör en i blindskrift utförd tabell, diir s ta·· 
tionerna ii ro uppt.agna tillika med de gradtal på sta t.iuns
skalan, där de återfinnas. 

[ng eniiirsfirman Rameve, östha:TMllal', för i marlmaden 
appa ratlådor ffir ralliumottagare_ Llidorna äro ut.förda i 
björk, fanerade med s torflammig d:o och finbonade. Hiigta
laröppningeu är k liidd med silkesbrokad. Bakstycket iir hel t, 
men k a n givet,"is förses med erforderllga öppningar för und
vikande a v »lådljud» eller helt uteHimnas, Priserna äro syn
ner ligen lngtt . 

Finna .I1ug. Jansson, Sll1tllbyberg, har utkommit. med radio
katalog för 1034. Denna upptager en rikhal t ig sortering av 
radiodelal', högtalare, pick-ups, grammofonmotorer o. s. v. 
Siirskilt kan niimnas inspelningsapparater för grammofon
'kivur, f errocartspolar, miitinstr uDlent, indnktionsfria block
kond ensatorer_ 

A .-J3_ [ nlle.n·iöl"stirman Fotoi;on, St()ckholm, för i markna
den vissa sIllådelel', som iiro mycket användbara vid upp
byggnad av radiomottagare, förstärkare, transformatorer etc. 
Dels föras li ster av bakelit, försedda med erfordet'li~a hål 
och avsedda flir montering av bloekkondellsatorer och mot
stånd i mottaga ren . Friin listen Il \" så.gas en bit av den liingd 
man behöver_ Vidare föras kontaktliste r av ändamulsellUg 
kun struktion, v.ilka ocl,så a vsågas i bellöl'li"a liingde,'. Kon
taktblecL,en monteras i hål i listerna, och det hela iir så ut
fört, att blecken ej kunna komma i konta.l;:t lUed varandra. 
B, da sla""cn av lister llloUt ms på ett par långa skruvar, 
med en rörbit mellan chassi och list, som hå ller den senare 
från chassiet. Kon taktlis ten kau monteras d irekt pil plåten 
om så önskas. 

A .-B. Oalvert & 00., Göteborll, iiro generalagenter fii,- Geco 
rad iorör, som tilh'erka, av The M. O. Vol ve Co., L td i ILng
land. Denna firma till verkar de uu ,ullöinda Ca tkin-rörcll, 
gjorda nästan helt av metall. Då d essa rör tidigare beskrivits 
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myeket iugående i PopuHiI' Hallio, vilja v i bill' e!l(last om
niimnu de vikti ga s te fö rdelanHl : den s törre jiimu"heten i 
f a brika t ionen samt fribeten [r[lO mikro[onn~rkan. 

Tillsvidare fUras e ll dast f yra typer a v catkilll'öl' för viixel
sh'vm, nämligen MS413 : skiirmgalle rl'ö r, VM S4 : nll'ialJeltny
rvr, MH4: d etektor- ocll lflgfrekvensrij l' samt :\IPT4: kraft 
pentod. Nya typel' llled fvrnämliga data vliu tas emellertid. 

AJdiebolagct 'l ' ra/.:o. s tockhotm, [ör i marknad en Sa tors 
nya specialrö r föl' unhTersalmotta gare. BetTä Ha nde röreu,; 
konstrnktion förtjiinar siirskilt frumh [tllas, att ~ lutröre t , 
:';0111 bellövel' kraftig emi ~sion, arbetar med 40 volts g\(j(\ 
spänning, under det att a udra rör i seri en, t. ex. ltögfrc~ 

kvenspentode rua, a rbe ta med 10 volts glödspäuning. Gliid
st römmen iiI' 180 mA. 

De skilda rörtyperna i denna spedalserie framgå av ne
danstående förteclmiug". 
T yp UPG 105: »pentagrid» (heptod). 

» U HP 103: hÖgfrek venspen tocl. 
» UEP 103 : \-urinbelmypcn tod. 
» U DS 202: diod- te trod (kommer). 
» UKP 403 : kraflpentodslutl'lir. 
» NEG 2002: end gs likriktarrör. 
» NVa 4002: tvuviigs likriktal'l'i5r. 

S'l'ÖRNING SPROBLR~IErr. 
1"or ls " frän sill. 36. 

Ull slut f:h bekosta sWrningssk.nldet, om ett dylikt ej frän 
början finus i apparaten, bör denne givetvis yrka P:1, att 
clylil;:a skYdd ius iittas a v fabrikanten eller importören. nlir 
enda st kiiparen pii det klara med, att ett störnJngsskydd 
måste finnas P:l sildalla apparater som da mmsugare, elek
triska strykjäl'll elc., bör det i fort~lHtnillgen bli svflrt att 
sälja dylika appa rate r ntan störningsskydd, ty vilken kö
Ill1 re vill b a besviir med att inmontera störningsskydd, och 
\'ilkpn abonn ent v ill ri skera a tt fil siu ström aykopplacl? 

Vad som i Elek t rieitetsverksföreningens bestlim1l1elser sli 
ges oln rndi ostiJl'uingnl'uu, avser naturligt nog endas t n~it
anslutna radiomot tflgare. Äga rna till batterimottagare lwn
na ej klaga f ör elekLrieitets verket , utan f å fortfarande vlin
da sig till 'I'elegl'a fsty relsens rad iObyrå. Så snart en stör
ningskiilla elimine ra s, \tal' dock givetvis ägaren till batteri 
mottagaren lika stor nytta dlirav SOm ägaren till niitmot
tagaren, om båda haft obehag a v samma störniDgsktilla. 
Som niltans luten miIs te gh' e tvis [h'en en batterimottn gare 
betraktas, "ars anodström uttages fdn nä tet genom en s. k. 
anodspällll ingsappara t. 

Det skall bliva intressant att se, hur 8akcn utveddar ~ ig 
i fortsättningen. l!'l,r att taga ett exempel, äro ju spå l'vagns-
::; Wrningnrna i Stockholm mycket bes \'iira nde för miinga 
radiolyssnare, vilka f il lokalpl'ograuuuet spoLierat. Kan E l
verket förmå Stockholms Spåniigar at t inom en snar fram
tid för~e va gnarna med störningsfria kontaktbyglar, ä ro 
liyen dessa störningar snart ur vlirlden. 

A,)1 ~TÖnKORm~SrONDESs. 

For t!;;... fr tlll s id. as. 


SJIBB syn rar nu: 
S:\:IAA DE silum - R OK - T NX FR Rl'RT - WLL 

QSL - PSE QSL - 73 ES DX - H PE GUAG N _ 

PANDETIKON 
är det mest effektiva och bekväma medlet för impreg
nering av högtalarspolar, limning av högtalarkonen, 
fastsättning av högtalarbeklädnad, hoplimning av spol
formar, hoplimning av lådan. Tuber il 75 öre och 
kr. I; 50 hos färg-, järn-, bok- och pappershandlare. 

WEIJMERS H/B 
STOCKHOLM Va. - Telefon: SOZ Z4 
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I detta telegram llleLltlela r S:\IBB, att (tllt har uppfattats 
rä tt oeh tacka r för ra pporterna. H an lir villig att sä nda 
QSL, och ber S:\1.\.-\" göra detsamma. Han skickar diirefter 
de bästa hlilsn in"ar ocll tillönskar MAA mänga trevliga 
lå ngclis ta nsförb indelser oeh hoppas, att han snart skall fil 
triiffa Si\IAA i e te rn igen. 

P å detta svarar SMA A: 
:i\IBB D E S:\l AA - R OK - T NX F R ALL - 73 ES 

DX - - HPE GUA.GN 
S..\fAA tackar dlirrncd för allt oeh återsilnder samma nr

t ighctsfmscr, som S:\IBB n yss övel'slint. Därmed lir f(ir
bindelsen och samta let avslutat. 

Ovans [{l e l1!!e slandar(]samtal kan kanske ge en uppfatt 
ning om huru a mu Wrkol'l'espondensen ser ut. 

Ingeu sim\! em ellertid tro, att alla ama törsamtal liro så 
ensta viga oell korta, som det här ovan, som egentligen en
ela s t vhar, hul'U ett samtal av enklaste sort ser ut. Nybör
jaren på kortvåg brukal' i allmlinhet hulla sig till standard
samtalen, då det erfordras m ycken träning och sändnings
valla, innan d et gå r att konversera ledigt meclelstkortv[lgs
grejorna. Ett s tandardsamtal kan man ju ha uppskrivet 
nästa n ifrån början till slut, innan man börjar slinda , me
dan ett »riktigt» telegramsamtal måste improviseras oftast 
på frilmmancle spri\k och slås utan text. 

Samtalsämnena pa kortv:"lg liro merendels aktuella hlin
delser p~i kortv~lg, väder och vind och »conds». Det sis t
nlilllnda lir en förkortnin g a v det engelska ordet »condi
tions», som betyder tills tånd eller förh å llande, och med 
»conds» menas här »eterförhållandena», d. v. s. förhållan
dena för uppnående a v förbindelser pli kort eller lång 
dis tans. 

I detta sammanhang lir det kanske liilllpligt att erinra 
Olli huru korrespondellsen tekniskt sett skall skötas. Det 
iir inte nog med att wan vet , vr:d man skall sliga, man bör 
ocks:1 veta, hul'1l ma n sl,all slå det man önskar sliga. Bland 
nybörjarna pCt kor t \' :"lgen bruka r okunnigheten i det ta av
seende vara p[lfa llnude stor. 

Ang[tende anrop hur man exempelvis att mlirka ntt »GQ» 
aldrig sl 1i ~ mer iln tre gung"er i fö!:id och därefter den 
egna anropssignal en inte mer än t d i gi\nger. Den nya siin
dareamaWren brukar slfl en oUn(lligt ltlng sprie a l' :l> GQ», 
innan den eglta anropssignalen ges, i lyddig ok unni." het om 
alla de ful a önskningar, som slimlas honom fr tlll v,intande 
ama törer, runt om pil kontinent en. Det ta så ka llade »OQ
l:i\'ineri» anses "ara oerhört nervprövande för alla andra 
a matörer, vilket m:"l s te anses vara tiLLrii!'ldig orsak att all 
tid Wl.ia o\'lllJs Uiende lilla r egel betrii ffalllle allmänt an
r op. Dessutom bi,r man hulla i minnet, a tt de starkt be
gränsade a matörbantlen icke !Jörn upptagas i onödan. 

XiiI' sedan förbindelse uppniHt:s , blir man inte upptaga 
tiden mecl lå ngTancliga anrop. D i'n mot tagal1!le amatllren 
har ju lllottagaren ins tälld pil ens egen s ,indares \'[lgllillgd, 
och han behöver däl'fiir inte le t: l efte r s ignalerna, som man 
själv u tslinder. Ma n sEtr alltså elen anropade sta t: ionens 
anropssignal endas t tre Ull fem giinger och dUrefter si.11 
egen signal t\"å gftnger. 

T ex ten kan man s dan SEL enkelt eller dubbelt. d. v. s. 
ma n k a n SEl va rje ord en r esp. t vå giInger. Bland e~ropeiska 
:1 matiirer Ur det visserligen va nligast att varje ord slft s dub 
helt , lllen det är ju klart, att det helt be ro r på signalerna,
styrka oeh Iiislighet, om texten ska ll slås eukelt ell f!r dubbelt. 
Äro signalerna starktl och störningarna frä u andra stationer 
ringa, iiI' de t s{[lun c1 a fullt tillrliekligt, a tt man slflr varje 
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ord endast en gllng. Vid l!l. n~distallsförbindel sel' , d tl signal
s tyrkan i allmiinhe t ä r ganska s,' a g, eller viel t illfii1Ien , då 
mot tagningen besyäras a v s ltll'lw s törningar, är det diiremot 
ofta t nöd,iindigt att te.' ten släs lIubbelt. 

HP-TVAAN. 
Forts. fl'u n siu. +I. 

. t rul,tioner i Populiir Hadio. 'om onll1 nämnts iir lIet emel
lertid selel,tiviteteu det hiinger pii , och lIeuna är i mycket 
hög grad beroende a v hur mjukt tl terkopplingen fnngerar. 
AterkopplingsprolJkmet. iir furtfarande aktuellt och vi emotse 
giima medcleland en om hur HP-tY:'lan uppför sig med av
seende VU ii terkopplingen. Det kan vara mycket olika i olika 
fall; i en apparat fungerar återkopplingen mjukt och fint, 
i en annfln blir det en ryslig »eftersHipning», S01l1 omöjliggör 
ett full stilndigt utnyttjancl e av 1l10ttagaren. Dock finnaS just 
vid Hl'-tvåall stora förutsättningar för, att återkopplingen 
skall fungera tillfredsstiillande. 

J\.onat.,.uktion8detalje1". 

Mottagaren är uppbyggd på ett aluminiumcbassi, som 
.framstä lles aven a luminiumplåt med måtten 3UOX3UO mm. 
Ett par 60 mm hreda remsor böjas ned i fram- och bakkant, 
varvill den horisontella delen av chassiet blir 300X180 mm 
oell höjden GO mm. Aluminiumplåten kan vara 2 a 2,5 mm 
tjock. 

Stämspolen (»detektorspolem) visas i fig. 5. Den lindas 
på ett ba kelit- eller per t ina xrör, 100 mm lå ngt och 40 mm 
i diameter. 5 mm från övre ä nden p[lbörjas lindningen av 
~po l en för det lägre vi'tgliingdsomr, det. Denna utgöres av 
90 "an' 0,35 mm dubbelt s ilkesspunnen koppartråd. 15 mm 
f rån denna lindning,,; nedre Uncle a llbringa~ en lloneycomb
e ll er lilmancle spule pä 200 varv, vilken fastkilas P~l spol
röret. Mellan denna spole och den första liudningen a n
bringas återkollplingsspol en (5- 6 i ritningen), som utgöres 
av 30 varv 0,15 mm emalj erad kOPPflrlr[ld. Avståndet mellan 
iiterkopplingsspolen och 90-Vfll'Yslindningen är e:a fj mm. 
P[l den sist.llämllda lindningen göres ett ut tag 20 varv frä n 
nedre lind ell , d . v. s . 70 va rv frå n begynnelselinden. 

Det. nngivna viirdet 1);1 • kiirmgallenlLOtstil nlle t H .. har giHt 
bra i moclellapparat n. Vi ll man experi mentera, Hr man 
komma ihi'tg, at t l t.1 ej bör göra avseviirt mindre iin 100.000 
ohm, ty r öre t ka n d å ta,ya skada , beroende på att skärm
~a ll e rspiil1ningen blir för .. tor. 

Kondensa torerna '3, C , Cö, Cl2, C,3 och Cl4 böra hels t vara 
av s. k. induktionsfri typ. Dylika konden sa torer börja nu fin
na s allmiint tillgä n"lir:a i m a rknaden. 

Såsom framg' r IlV kopplings 'chema t är vid mottagarrörens 
glöclströmslindning anlJragt de t vanliga mots tåndet med ruitt
utta g. I f öreliggand e fa ll, där amUiga rör iiro indirekt upp
vijrmda , iir ett mittpunktsnttag dock ej e rforderlig t, utan 
jor dningen ka n lika väl ske till ena ändan a \~ glöds rröUlS
lindnin gen, , a rvid R9 iiluncl a bor tfn.lle r. S, som tidigare 
fralllh1Ulits, iiI' mil't utlag på likrikta r rörets glödströmslind
ning e j beller erforderligt. Sakna mit tuttag pll denna lind
ll lng, a nslntes ledningen i tiillet till ena iinu a n a v likrikta r
rörets glödtrå d . 

Rtt motstånd på 5.000 ohm kfln med fördel insiilta mellan 
L1!'-trans formatorns sekundiirlindning oell slu t rörets s t yr
galler, varvirl motståndet monteras sil , a tt ledningen mellan 
motståndet ocb gallerkontaklen bli r tt kort SOill möjligt. 

Detta motstånd förhindrar högfrekventa parasitsviing ningar 
i slutröret , vilka liitt upps t: vid högeffektiva slutrör. 

Viirllet. på katollmol t · nrl et R o ii r beroende av. vilket lul 
r Ut" . om användes. Vid I~453 iir ett vki rc1e av 450 ohm unge· 
nir lagoill, vicl REl)i'S 1374 d 700 ohm. Föt" att vara på den 
'ii kra sid an tar man fr<lI1 början ett litet större vilrde på 

Ra och mäter om möj lig t anod ·trömmen. 
S liimspolen har i IllOnte l"in,ysplanen Sllnuna lJeteckningar 

som i :schemat och konstruktions ri tningen. Dessa s ifferlle
te kninga r ä ro bel t oberuellll t :l.Y dem, som giill a fiil' hålen i 
c ltll ~ i'; i H. S, iir en st römbrytare, vill,en tjänar som dg
lii ngdsomkoppl are. 

Deu fria sladden vid rörllållaren V1 .' ka ll a nsln tas tiII 
toppkontakten, d. v. s. anoden, på llög- t' r ekvenspcntod en. 
' la dd en vid hå llaren V2 skall anslutas till sidokliimman 

d. v. s. sliärmgallret, på pentol]sIutröret. ' 
Under LF-t.ransformatorus fä ' [skruvar äro lag;da Wc\hleck 

för ans lutning av ledningar, som gå till chassiet. Ko~c\en 
satorn C,4 ä r a nslu ten till chass iet via en av HF-drossellls 
fä . t ..kru,ar. 

»SUPER 34» FÖR LIKSTR,ÖM. 
Forts. fr1\n si':l. 49. 

detta filter bänvisas till Popnl1ir Hadio n r 12, 1932 (fil tret 
med 85-varvs. polar). 

Anoc1strömmell till mottagaren silas medelst drosseln D. 
i förening 1TI8d kondensatorn C20. Dock lämnas a nodström
men till sluts teget osilad, emedan push-pull-kopplingen har 
lien egenska pen att neutra li sera nUtljudet. l avsikt att få 
' I.örs ta möjliga anodspiinning på slutrören ha gallerspän
ningarntl till dessa ut tagits frän e tt gallel'batteri , vars plus
pol är ansluten till chassiet. Det sena re sUll' via clrosseln 
HF i kontakt m ed niitets minu pol, va rför det iir spiinnings
förallde till jord (om niltet.. pill pol är jordad) . Därför 
m :1s te chas 'iet inbyggas, Srl att man ej ofrivilligt ka n beröra 
det, dii mot ta garen är inkopplDd till niite t . Ett cbassi, som 
saknar skyddande hölje och tå r i kontakt m ed nätet ä r 
ga llska riskabelt med hiinsyn till e n ofrivilLig be röring (vid. 
. amlid ig ber öring a v jordat m etallföremttl), detta Vii grund 
av de stora metallytorl1a på cha s ie t. 

I an tenn- och jordledning erfordras stoppkondeusatorer 
m ed 1.500 volts provspi inlling, Ca' r esp. Cj. Användas lwn
lIensatorerna n och C2 , blir dock jordningen geuOJll Oj 
öyerf[öc!.ig, i del Llen senare kOlllle nsatorn ersättes a v 2S . 

Vid blal1llhexodell (V2) ha vis, a förLilldr ingar vid ta g it:;. 
S:1 lun(l:l iir motståndet HIO shunt a t med en högfrekvens
drosscl, detta för undvikande av föl' stort spiinningsfall i 
mot t rllldet, emedan d etta har ett större vlirde Hn i viixel
s tröms moclellen. HexoLlens s Lyrgaller erhå ller en negativ 
spUnning genom ka todmoti'ltå ndet Ho. Om konclen sa torn Cll 
har metallbölje, m :"lste (1etta isol r as fr ll n chassiet liksom 
vill viixelströmsmuddl~'n . 

S(-iimspolarna oell m ella nfrek vf'ns t ransformatorerna lIt.fö
ra s pa samma sått som vi d vtixelströmsmodelltm och mon
te rin~'en blir clen~amma, ellllrtl cha:s iet Pll grund a v fr: n
nHon a v nättrans'formatorn och diverse lwnclensatorer lmn 
göras mindre. 

Då »SlIpe r 34» för m~lngen amatör kan synas vara en aUt 
för stor mottagare, yi!ja vi här nämna, att Yi i ett fÖljande 
nummer komma att publicera en kOli ·tr uktionsheskrivni ng 
till en super med enda st f yra rUr. Även t.ill denna ka n man 

Vinn flott resultat 
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rade eiappmottagare. 
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sjlilv tilll'crlm spolar och mellanfrekvenstransformatorer en
ligt de beskrivningar som lämnats till »Super 34», ehuru 
oscillatorspolen får lindras något. Endast två spolar och 
t ....å transformatorer erfordras. l modellapapraten komma 
t roligen ferroeartspolar att användas, men vi IUmna gärna 
anvisningar fö r mOdifiering av mottagaren för de av oss 
beskrivna spolarna. 

J(on struktionsdetal jer. 

Sildrosselll D2 för anodströmmen bör ha ell induktans a v 
minst 25 henry vid 40 mA belastning. LikströIDsmotstå ndet 
bör vara hligst 500 ohm. Kondensatorn C26 lir på 4 mfd och 
har liksom C25 en provsplinnillg a v 1.500 ,·olt. 

l\Iotstrll1det R28 bör från början vara på 350 ohm. En volt
meter inkopplas i tur och ordning över slutrörens gWdtrådar, 
och R28 minskas (en del av detsamma kortslutes) , tills spUn
ning fl s tigit till 4 volt per rör. Sator P 4 uppgives taga 0,6 
fimp., varför R 28 \"id am'lindning a v dessa rör bör vara 380 
ohm frå n början. Motståndet skall tiila 0,7 amp.; effekten 
blir 140 wa tt. 

l\Iotstii nllct R29 har till uppgift att shnnta bort rörets Vo 
a nodström, s1"l att denna ej adderar s ig till rörets V1 glöd
s tröm. R29 blir här av storleksordningen 100 ohm ; man 
reglerar dct, tills glödspiinningcn blir densamma om hos 
röret Vo. 

Slu trören skola ha normal negativ gallerspäuning, i detta 
fall av storleksonlnillgeu 30 volt. GallerspänningelI pi'!. Vs 

kall h flllas 4,5 l'Olt mindre nega tiv Hn p1"l V1, ty det förra 
röret tillgodogör sig ue fyra volten över V7:S glödtråd som 
g a llerspiinnillg . 

Kondensa torerna C27 och C2S skola ha en provs11iinning av 
HiOO volt liks t rlim. Eu säkring för 1 amp. kan inläggas vid 
niitintaget. 

I nj usteringcn fö r iggår på samma siitt som vill viixel
13 tr ömsll1odelleu; vid ,irtagniu'" a v de två första rören mftste 
d ock glörltr:'idskontaktcrna på dessa rörs hå llare lwrtsllltas, 
ty eljest fil de övriga rören i sericn ingen ström. 

Vid kortslutningen uP11tager regulatorröret Vs dc översl,ju
tande 40 volten. 

Två mots tä nd ha i schemat av misstag be t.ecknats R29. Det 
öl'er V7:S glödtråd skall vara pi'!. e:a 100 ohm, det som tjlinst
gör SOll1 ldinslighetskontroll på 5.000 ohm. RIl skall liksom 
RI anslutas till detta lllots tånd, ej t ill chassiet. Denna sak 
ii I' dock av mindre betydelse. 

INTERFERENSFILTER. 
Fort". fnom sid . 51. 

7.500 ,u ,uF' ej är standardstorlek, h a fyra kondensatorer på 
"ardera 15.000 ,l',uF am'iints, av vilka tVtt och tvii serie
lwpplats. (Vid seriekoppling av tvll lika stora kondensato
rer minslms lmpaciteten till hiilften a v vardera lwndensa
torns ka pacitet.) Var ocl! en av kondensatorerna på 7.500 
{lfll!' i schemat utgöres sålunda i verkligheten av två serie
kopplade kondensatorer på 15.000 l/i' F (se vignettbilden). 

Så stora kal1Uciteter som 15.000 U/'P' (motsvarande 13.500 
cm) bruka va nligen uttryCkas i mikrofarad (skrives mfd 
e ller ,u["), som är en 1.000.000 ggr stör re enhet. Alltså är 
15.000 ,,, .uL·' = 15.000/1.000.000 = 15/ 1.000 = 0,015 mfd. 

li:0118 tru.kUon8detal j el'. 

Stommarna till de tre drosslama göras av trit enligt fig. 
4. EiIl större och två mintlre stommar erfordras. De lmnna 
svarvas a y torrt trä eller sammansättas a vett kort stycl,e 
runds tav och tvii triibrickor. Det hela samllwnhålles då av 
mäss in noshulteu, som skall uppblira drosseln. 

Den större stommen lindas med 6.600 yarv 0,12 mm dnb
belt s ilke 'omspunnen koppartr~ld, de två mindre med var
dera 3.1GO varv av salJlma tråd. Sammanlagt åtg[lr c :a 1,5 
hektogram triid. l början och slutet av varje lindning pi\.
löda lindar av c:a 0,3 mm isolerad koppartråd, ty den tuu
na tr:lden iir för klen för yttre anslutningar. (Änden i bör
jan iskanas innan lindningen av spolen piibörjats, och 
några begYllnelsevan' Iiudas med denna grövre tråd. Sam
ma gäller om slutval'l·en.) 

DI~N NYA DUBBELHöGTALAREN. 
Forts. frun sio. 53. 

kristallhögtalaren ta vid. Detta framgår av fig. 5, 80m vi
sar dels irekl'enskurvorna för den elektrOdynamiska och 
kristallhögtalaren var för sig, dels den resulterande fre
kvenskurvan för lwmbinationen. Genom att inkoppla en 
indukta ns i serie m ed luista llhögtalaren bar man lyckats 
få dennas frekvenskurva rak inom området 4.000-9.000 p/s. 

Som synes lir den resulterande kurvan praktiskt taget 
rak mellan 50-9.000 p/s, ett mycket vackert resulta t. En 
dylik kOlllbinatiollshögtalare bör åtminstone vid lokalmot
tagning medföra en högst förbättrad återgivning, förutsatt 
att mottagaren är byggd för att återgiva frekvenser upp 
till 8.000 il 10.000 p/s. 

Vignettbile!en visar en i Amerika efter denna princip bygge! 
lwmbinationshögtalal'e. Den stora högtalaren är av elektro
dynamisk typ och återgiver det lägre och mellanregistret. 
Strax över denna äT den nya piezoelektriska högtalaren med 
exponentialtratt placerad, och denna högtalare sörjer för 
det högre r egistret. 

VILKEN DETEKTOR ÄR DEN BÄSTA .. 
Forts. från slo. 55_ 

I kopplingen enligt fig. 1 har kond ensatorn för siclställ
tJing a v primiiren ett värde a v 50.000 ,U," Ii' eller 0,05 i' F 
(mfd). Ilet må vara, att detta vHrde liimpar sig bra till den 
vid provet. auvilnua transformatorn, men som unil'e rsalviirde 
på denna lwndensator rekommendera vi 0,5 flF. Vid an
vändning aven liten kondensator på uenna plats riskerar 
man att f :'l den önslwde resonansen för h15gt upp på ton
skalan, varvid den gör mera skada Hn nytta . 

Figurerna 3 och 4 visa ett par Iikriktningskurvor flir en 
diotldetektor. Den ideala l.ikriktllingskurvall iiI' en absolut 
r a k linje; i detta fall få vi iugen amlJlituddistortion, d. v. S. 
ingen »förvrängning» a v ljudet. (li'rekvensdistortionen skola 
Yi s t rax komma tilL) Fig. 3 visar likriktnin"skurva ns utse
ende vid kraftiga inkommande signaler. Som synes utgör elen 
en fullstii.n(ligt rak linje; böjningen i början p1i kurvan ka.n 
ej Hi.ngre märkas. Fig. 4 visa r samma kurvas utseende Yid 
svaga inkommande signaler. Biir är böjningen nedtill på 
lmrva n tydligt märkbar. Diodcletektorn ger ej Uingre dis tor
tionsfri likriktning. Det gUller sålunda utt mata dioddetek
torn med 111igorlunda kraftiga signaler. om man vill ut
nyttja de möjligheter elen ger till distortionsfri likriktning. 

Vid starka signaler på dioddetektorn blir den likriktade 
, piinningen, d. v. s. den l:lgfrekventa utg1ingsspUnningen 
från dioden stor, varför man Ur göra förstärkningen i l'lg
f rekvensröret efter dioden liten, för att slut röret ej skall 
överbelastas. Vid den nu a nvända bi lloden är el e t diirWr för
tlclnktigt för ljudkva liteten a t t clllviinda ett anodmotstånd 
på endast 20.()00 il 50.000 ohm till förstärkarsystemet. Dock 
må s te man givetvis tillse. att förstiil'karsystemet rår med 
att fullt ut. tyra slulröret. 

Sa ha vi frekvensdistortionen. Denna sammanhönger bl. u. 
med viirdella IX"!. gallerkonc!ensatorn och gallerliickan, vilka 
ii ven finnas viel dioden. I konstruUionerna i Popu!iir Radio 
bruka vi i regel använda 100 cm och 0.25 megolJm, vilka viII'
de n giva en god kompromiss mellan känslighet och ljud
kvalitet. Vid avsevärt större kondensator eller mots tånd 
bliva d(~ högre tonfrekvenserna alltför mycket ås idosatta, 
klangfiir.~en blir alltför mörk. 

Den viktigaste Wrdelen med c!ioddetektorn iir, att man har 
möjlighet att genom påläggandet nI' kraftiga signa ler fä en 
utomorden t ligt distortionsfri likriktning. Vid den ga llerlik
riktunrlc detektorn (il' denna möjlighet begriinsacl diirigenom, 
utt vid kraftiga signaler - så kraftiga , att en mycket dis
tortionsfri likriktning erhålles - öI'erbelastning lätt upp
träuer i anodkret sell, ä ven om ett ordiniirt slutrlir anviindes 
som detektor. Viu diodcletektorn har man blot t att välja h\g
frekvensröret efter den likrIktade spänningen; eventuellt 
kan dioden direkt mu ta slutröret, men i l3å fall måste slir
skilda fordringar uppställas pli högfrekvensförstärkaren 
framför dioden. 

'o rdi sk Rotogravyr, Stocl,holm 1934 
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Majestic 463 
" n,lIjune r Mnjedlc I IU'uk I Us.\ 
En ':;- rörs sli per med 7srör,5 effeKt , som ge
no m ~i n stora se lek tivite t och r.ickvi dJ ~ u n. 

nit körJ.re över."I!( t, ic ke m ir:st i .\,'o rrb nu 

m~d dess S \ ' ,h,l 11lottagningsför h .1 lbn J en . 

En '\'crk l:g k "" litet sr"tlin , som genom d t.·n 

l.lg ,l unl l.1rk uD,' n k':ln .<i lj.1 S för Kr . 285; 

() m Jih TC'<;ti , icke "5Jlj~s ,l V t JL' f r.ld i (~I1.lnd l a re . till skriv oss. 
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EN NY' 
O ~ 

B& " P RUD K T , 

En ny uppfinning , 
. ,

H )MOGEN·l\10TSTAND är benlim· ~ 

ningen på " å t t n ~'a fa, ta högoh ms. " 

mot "tu nd , Max, bcbsln i u~ l watt . "?'~ 


E tt .H & () fd br ika t, ~ 

Ett m ol tänd i en klass för i~ . " 

E tt m ots tånd Mr alla 'indamåJ. ~ 

E tt pr v ~kall ö v(' , hcvisa E dc r . ~ 

E tt pr is fö r a lla mot;; I!\ ndsl' iirden Kr. 1: - pr st. 


Fa brikalll pr ombedjas begä ra offe rt . 

B ANG & OLUFSEN A/S 
STRU ER 
Td. S .a l . 6 

KÖPENHAMN 
T()ltlbOth~j IL Tel. 8895 ~ 

När stationerna 
ändra våglängd 
är Tjernelds lllikros kala med 

flyttbara stationsnallln idealisk 

Infordra katalog 

Tjernelds Radio Sveavägen 139 


Te lefo n 382001, STOCKHOLM 


detta nummer, v isa det 

då för Ed ra vänner som 

äro intressera d e fö r 

RAD I OT EKN IK 

SEM 

Nät-Transformatorer 


Lågfrekvens

Transformator~r 

Drosslar 
för radio 


I varje önsk at utförande 


AKTIEBOLAGET 

SVENSKA ELEKTROMAGNETER 
AMAL 

Te legramadr. : Magneter - T el efon: 104 



•• 

,o JUHN AND ERSSON 
Vf~ivarekorsband 

BOX 635 

K'P Il;:; 

-roretBi 
röret med bifilärkatoden, 


är en modern er5ätta~e 


för Edra gamla, 

ned'gångr:-a rör 


Bifilärkatoden, den specialkonstruerade. 

absolut störningsfria glödtråden, älr en gam

mal Telefunkenuppfinning, som nu i sin 

fulländning erbjudes Eder i de med 00 
märkta Telefunkenrören . 

•PR 22 
SVEN SKA AKTIEBOLAGET TRADLOS TELEGRAFI. STOCKHOtM. 

Radiohandboken 1934 

Fullständig för tedniug örl'l' a ll a emo
peislw 1'1 ldl'adios tatione1', deras all 
rops.· ignule1', a ug. (le1'3S lIhiindlliu gu l', 
port l'ätt av halla mäll, \';lgläng(l~ t :i1lP l 

le!', tidssignaler m. m. 

Pris endast Kr. 1:50 

1 '~ r {t!l .. . ...... .. .. . .. . . . ...... .. . . ......... , . .. . . .. . . .. . . . . 


boldwlHl e1 j ...... . . ... . .......... . .... .. .... . ...... . ... . 

hp.· t iille r undertecknad at! ~älldas lllu t [Iu~t 

fö r skot t ...... ex. RadiulJHllclbokell l(J:1-± i l l :CO. 

.... .. ...... .... .. .... den ... . ........ J()3 .. . 


Bosta d: . ....... . ... . .... .. . ....... ... . ... . ... ... ..... .. . 


P ostad ress : 

Obs! Utsåld från förlaget. 
Exem vla r f iunas e\' eut. iIUl llI i uokhalldl'lu 
oe h hos tidskl' iftsaffä l'el'l1 H. Hes Wll i da g! 

Nordisk Rotogravyr, St.ocJlholOl 1034 


