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siindes på begäran. 

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

Utan konkurrens 
äro pl'iserna under vår nyttnlngsrealisation 

l :r "tl!.' r (' nli ~alioll s lj l'; ta i'1'1lll11di lll\ !'-) : 

2-gangllOlII.l., biista SY. fabr. , garant. mat· 
chade 0,1 o/n """."""." . . . " "" .. "".".""". 6:

8-ganglwnll" bästa sv. fabr., garant. mat
chade, 0,1 % ....... ............................... 7: 50 

~.gangkond" bästa S\· . fabr .. garant. mat
chade 0.1 Ofo .. .......................... .. 9 : -

Nättransfonnatnr Görle!' med koppl.-Ii st il. 
primär ocll sek. sidorna. Omk.-bar 110, 
130, FiO, 220, 240 Y. sek. 2 X 300 y. 80 mA. 
2 X 2 Y. 1/; A, .. Y. 6 .\. Enastll.ell(]e hilligt 9: 50 

Elektl'coJl~' namisl, högtalar'chassi, fönliimsta 
S\'. f:1l>:-. )Iembrundiam . ca . 22 cm. 220 V. 
likstl'. Uigohmig talspol0. Enast, billigt 9: 15 

Illd,·fria l<onl1" glimll1t'l'isol. 100--::>.000 cm. O: 35 
KondellsatorlJlocl, Alpha 1.500 Y. 4-1-0.1 

-0,1-0.1 )lF . . .................... . ..... 4: 50 
Dl'osslal', (,a . 18 Hy. 30 mA. ca. 1.000 ohm... 3: 50 
Drosslar, ('a. 20 Hy. Hft mA, 300 ohm , I{l'aft. t.\"l) 4: 40 
Ratteriröl' frtul .............. .. :3: 15 
Slutrör fri'Ln ......... ..... . ..... .............. . .. .. 3: 90 
Växelströmsröl' ...... 6: 25 

Vör reali sa tioDslista, ~ ()II \ UlJpta g- l'r ma:-;'~:H' ;t \ ' bilJi g- il 
rauiodelnr, sänrl eR mot 10 ör e. 

Vur Rtom katal og med alla s lag s radi oel" la l' , iind0s 
IlIot 2G öre i frlmlil'k c ll . 

RADIOKOMPANIET 
Odengatan 56, Stockholm. Telefon 322060. 
(Tidigarp firma Aug, Jansson, Radioavd. Sundbyberg) 
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En 4-rörs likströmssuper 
~ Oll1 a lldeles . peciell t Wmpal' s ig [iir fl l1latUroygg
mlf] , beskl'i\·e· till Pl'iJICipcn i el elta Hummer . Gan"'
~[lolnrna och ga ngkolld nsatol'l1, SOlll ullll r d . e
naste rlr en gjol'l li\'(~t surt föl' de fl!',·ta amatörer , 
bor tfalla helt och ha llet I, id (leuna nya kOIlstrnl, 
t iOll . H ela uI' Stii mningell sker med en li tcn kor t
\'llg><lw\l(lellsator på 160 ,lt,ltP . Det märkliga iir, att 
rlenna kondensator utan viigliillgll ··omkopplingar 
tii <: lwr hela mr.1<let 200 2.000 me t.er. 

n en ll10d erua Enropllfy ran iiI' en baUerimotta
garc. byggd e nligt moderna principer och med 
moder na r ör. en kort\·ll"s intresiicrade Wsaren 
fi nner en Hrtikel om ».\ PP:1mUekll ik på ultra lw rt
n g», ~om ori enterar honom i kOllsiruktioncn ay 
Illt rakor tvftgsappara t· e l~, 

En bru 'fri mikrofon med slort lOl1omfång torrle 
\'ura ,l\' stort iutrcs e fÖ l' a lla , om s;,·ssla med 
11 minspelning uv grammufoll~kivor. K ons(rul<lionen 
och yerkning,.; rUt t hos en c1~' lik m ikrofon b()skr i
\'ei<, och anvi:ning:l1' liimnn" fö l' des. prn l<tislm 
fl n l'ii nc1ni ng. 

Populär Radio. 

EFTER t R Y CK A V ARTIKLAR H E L T ELLE R D E L V I S U T A N .~ N G I VAN D E A V K.fL L A N F O RS /U DET 

Förstärkare-anläggningar 
f ör bi ografe r, restaurante r, kond ito r ie r, badorter o. dansbanor m,m , 

Förstärkar-bilar, . 

Centralradio-anläggningar, 


med sensat ionella förbätt r inga r, 

,~~~nYiaomLodoern ons uktitOnieornna sku lttra Infordra offerter och förs lag I 
Låga prise r, 

b e k v ä m a betaln ing svi ll kor•
Kungspassagen, Tel. 32552, 32553, 325 54, - Göteborg 
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I@PENTAFON 
 National 
Radiorör 

Hög kvalitet 

Låga priser 

GR 4 Mot"stå Jl(lsröl' . . . . ... ....... ..... . .. ...... . ... . 

HW 30 Likriktan'ör .. ..... . .... . . .. .. . . . . . ..... .. . 

ACHJ> 4 Högfrekvells()tmtod ... ... ... . o . . ·. · .. .. · 

DP 4 Högta larerör .. ......... .... ....... . . ..... . . . 

ACDS 4 Binod . ..... .. ..... .. ... ... . ... ... . .. . 


U tdra,g Ur" v å r rea.l iltutio 1l 8 pri ~ li 8ta JU' 1. 
4 (10 1. högtalaresystem ... . ....... . . .. ... . ...... :;: :;0 
2 gang Iwml. matchad . ... ..... . .. .. . .... o. . ... . . . . . 5 : 50 
3 gang Iwnd. ma tchad . . . ..... .... .. .... o o o... . ... . . 7: 
l{1'bta IlmoUagare, ink!. detek tor ... o o.. .. .. . ... 3 : 90 
DI·ossc!. 30 By. ....... . .. . .. .... .. .. . . . . .... 1: 
Växelströmstransfol"llla tor . 8 : -
Pid, -IIJl, mjlll, tOll ... . ..... . . .. . .. . . o. . . . . .. ... 4 : 50 
Motstålld ... ........ ...... ........ ... ........ ... fr~ll l O: 10 

TU Sf'llta ls au dra ra ll io :ll'tiklul' t ill Wg a priser . 

Yi ~U u da E d(l l' grati s \' lt l' a l' Uf- ne h UlRtp ridIi s t o l'. 

NATIONAL RADIOFABRIK 
Avd. 2 STOCKHOLM Kungsgo 53 

3: 2a 
4: 
9: 50 
4: 
9 : aO 

1'::\l l' :1 f'c lc kti v :J ~ l'ii l' s~ 2 -krel.:j & 

IIl o lt ag-arc fÖl' all t'i trHm. Oln 

kop pIin g-H ha r fih' :tl la f ö r ' · 
k Oll l ll HlJHl e ~ piilln ill gar . Ef · 
(el~ tiv vo lymkontroll (ul an 

:iterkoP IJl illJ.:) llI c d kon Rlnnt 
klangfUr'g". Fi; r ~n.:: la ~~ jg' ell:' ]":: . 

trOllYI I:l 111i sk l ttjgtu \,\ r r' . I I ii ~

;r IHll spo l c rad lada 

Pris 14:; : - Kl'ollor 
utun l·i i r. 

K o ntl'o lll 'l' illl l'i i r s :1 l S h est ;l · 
plld c a" :~ l1 L' ll tO Ut'l" och el t 
lik ri ktare' l'u r :l \' a ll s l l' ii lll :"; ' X:I' l\ [ AP :1 
t y p }H' SH I S. Kr. GO: - . ~13 X 37 ~<J ;) (' Bl. 

f( o m v1ett lJSg'g- ti llls u t an l' i..i r Ta r in a lla A t ö rr~ s t atio 
li r. 1] 5 : - . ner Vi\. ino nlll usa nt e n n. 

J. t· ~· ~rt;·ra" nu' d \' a n1i ~ garanti - i in'u HVb (· t u lnin g . 

ELEKTRISKA. 
INDUSTRI.A.KTIEBOLA.G ET 

B ox. GOH T. st o cldlolnl ( j 

B r p'ii r Pri s l is t a n: o J ·l Inl' d d p ~c na Sfe Ilyhele rna . 
B f'gtil' a g-c n l dl H.:: o l'. 

i -

KONDENSATOR TYP L-34 

Kondensatorerna avstämda till 
den beräknade kurvformen med 
en tolerans av 0,5 ,u f'F ± 0,5 J" 

Helt inkapslad ([ Box 
av stålplåt ([ Kullager 
([ Frekventa isolation 

Kondensatorerna anstämda alt 
följas åt med en tolerans av 
0,3 .u,uF ± 0,1 % 

Generalagent: Max Johnsen & Co. A.~B., Regeringsgatan 20, Stockholm. Telefon 118169 
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Tyskt exempel 
ifråga om eliminering av rundradiostörningar. Hel stad gjord störningsfri genom 

målmedveten aktion från myndigheternas sida. 

! 
'l'Y"; klallll hal' man till fullo in Rctt, av vilkcn 

" 	 S ~o l' .bl.ty u1....l i:i e dr i iiI ', a t t a lla. 1' ~lI1dl'a ~lios töl ' . 

Illngat· a Yla g,,; na i:i, oeh detta sa f or t :;;Jg g Ol'a 

HIte l', )J<.111 <lIlSCl', att Pli f'\ töJ'llin p,lag Li t· ouud 

~;~ill glig('ll l1öd\'iiudi g, och <lelI na lag hil' ,'uad ol'k~. 

kOllull a att gC UOJlHhiv<lR. D c n:-;amma ska ll stadga, aH 

:1 t' a s lU t'ni II g' :-; k ~illol ' ;.;ko1a oskailliggöl' f\>; och Il H in ga 

s löt'a nd e <l llp 'll'a t Cl' ffl "iU j a s . 

. \. tL Pli dylik l ag kall fullt effek ti n li lliimpas, ;H

nt ill:-; t Oll J föl ' Tysk1a lll1s J el. l'is a1' ett a1ldeles f ~ll'Rk l 

(·xernpl'l. ]) (-' j g-iiJl e l' tJ ell ty,;k a sta den B a den-B•.llle u, 

"11111 ma ll hr .· t ä md . s ig JÖI' att fnll s tiiudig t l.Jehi ;). h Ull 

1·llrllll'a di o i:i ti) ruill gul'. Pii!' aH knnna görH dpfta I' ;l!' 

ti d nödv ä nd igt a t ' s iit t ;). :-;UiI'n in gs);: a mpen i :-;y:;iem . 

Ri öl'llillgskiil1oI'lla II PP~jl rll'<1 ll es fiil' sL p il tlet s ilHet , att 

hr'el"lliinll'ua i all"l bu :-; Lii.der', k Oll ! OI' , affiil'er och fauI'i 

ke l' al'liimwlIl e kOl't föl' dek1m'edllg al' a lJ a. e lektl'i :> k a 

m a s kim'I' udl "I!paratc r . D e s Öl'jde iil' e n föl ', a tt 

knI'te ll hJ el'o \'C'll c I'hö l'l ig e u ifylld:1 och å t ediimnade, 

:-\a m l id igt Itadp bedrivit!'; rt"t "nc l'g is kt upp lys niJlgs 

Ill 'be t'p, :-;; a H alla Rtadeu s innel':i nare I'oro p å det 

Id a!' m ell. vad sa ken g il.lltl e och hm I'ikli gt de I'al' , 

:iI t 	;illa .. tö l'ningal' kOllllll o )ort. 

Vm-jc ioigal'e al ~töl ' alld e appa ra ter fick llll a lllit" 

(' 11 sakku nnig p er i:io n för p flSii U;l ll(l e a\" :> i"iiI'll in ~. · 

~l ; 'ydd p f\ a ppal'a tpI'llH ifråga , 1):'1 d C'tta 1:11 ' gjo l' , 

lilml1:ll1ps l'::lpport t ill " edel, böl' ;) lIt1· mY" llig liei. Dl' lI , 

,.;o m lI11cl el'h i t at t illmo ni.ent stöI'll i ngsskydd inom e n 

" i ss ll tsat L t id, fil'k en j.l;llliinllehic om \"ik tcn nI' ait 

(J eHn u!lw d pl bUJ:t l·jlHog:-;. o e!J el d Iwd ,. i pI' ;l ki i1:ik t 

b geL i:iamtl iga. fa l l ibyf tau I'e l'ka u. 

U rl s t öl' n ingss ky dde n \' OJ'O inmoll ter ;ld e, el IPI'OI':I 

d(' ~ lIlI d e!' Rcich ·post :· ledning a lla app'l l'a if'I' och 

alllilggningar. 1· i.U' vicl anl"iind C':' J'Jwdella ~töJ'niJl g f; " 

"öka r'e, I de 1'le:;ta fa lll'ii ckl e de t m e d konden sa to l' er 

J i',l' el i mine r ing a I' s Löl'ningal'lJa , E l1l1as i. j IIlIda tllng;;

]' ,,111 (,~ l'j'o I' (lJ'a fl e' (11'0s8 1<1I' , Föl' i'limillel'iu g HI ' ~pElI " 

YLigR'Uil'Jtin garna artl'~iJ1 de8 stiil'lli ng" CI' ia !1,vg;la l' P;l 

'Tac k lare det m Ullllel.lI' pt lla Cll'lldet lw p!'te l' l: :a 

J må ll<l ll e1' UJ pl'Oel' llt al' all a :;Wrning,.,k ~illo l' 08k a l1 

li g g jod 8. De knll'l' u J':1ndc Iltgiihl R ~II' hol'eH oc It ~n 

llat-mi 'I ', f.:o m ii r o s t.ilnglla unllel' l·j llle l'lJ. Sö f o rt (l e 

i ippna) f:\ dl ~ ta itu m ed sWl'nin g:;;eliminel'.illg, }{PRU[ 

t;1 tet al' det heln iii ', a t t kl agollli'tl i il' (' I' J'llTlIll'adi or,;WI' 

Jlingal' kllappa "t lilJlgl'e f'iin'kIJJmna i T-:a d e 11 -];:1 tll'lI. 
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En bandmikrofon 

Intressant byggsats till I brusfri mikrofon med stort tonomfång 

D 
t intresse t bland Populär Hadios läsar 
för tiU\'erkning a v illl.·kr.ofoner, tillräck
ligt goda för musiJ-öycI"föring, är mycket 
stort, anse vi oss höra lilmna "il nä rmare 

beskrivning övcr en i marknaden införd byogsats för 
balldmlkrofon, ~l\'en ka]]ad hastighetsmikrofon (på 
(;uo'elska »velocity micl'ophone» . Denna mikrofolltyp 
he r på sista tielen fått a llt större ullrändning, både 
för rundradio- och ljudfihnsändamål, och anses vara 
samtliga andra mikrofoutyper övcrJ äg,'en ifråga om 
frekvcn sobe.roende, 

J1[-iki'ojoncllS konstrukt-iol1. 

Bandmi.kl'ofonell arbetar enligt den elektrodyna
miska principen. Membranet utgöres av ett ganska 
smalt och ytterst tunt aluminiumband, uppspänt eller 
kanskc rättare agt upphängt i luftgapet menan ett 
par polsko> a v mjukt j~irn . (Se viJ1j etibilden.) Ett 
myeket starkt mac>'netfält åstadkommes i luftgapet 
medelst två speciell t kraftiO'a stålmagneter av häst
skoform. Membranbandet ä r veckat, u t om då det ilr 
H': allra t1mnaste sortcn. F ör fästande av mikrofonen 
" id underlaget iir' LIen nedtill försedd med ,'n fot med 
skl>nvhål. 

Byggsatsen till banumikrofonen visa!': i fig. 1, dä r 
!':amtliga flmådelal' återUllllas. De båda stålmagne
tema (1 och 2) jigga i mitten , flankerade av de två 
polskorna (B oe11 4) a \' mjukt jä.rn, för 'edda med lit l 
lik som magnetskiinldarna. Polskorna påträ.das från 
iindarnH a \' magnet. känklarna pL deu ena mao'neten, 
,'nr'efter el Il andra magneten inpassa~. Bultarna Ö, 

6, 7 och 8 hls~itta i re p. hM och fa ·t.dl'aga '. De hrl 
lällgre bultarna (7 och 8) fikola även f;-Isthålla mem
lmmHistet n, vilket är format. om en bL cre med isole
r~lde fästanordningar för membranet "id iindarna. 
En fjädrande anordning med ställ kr u\' möjJiggör 
efter, piinning av membl'anbandet, om detta slaknar. 

3fembrunet (10) är vi at inlagt j den gJastub, i 
, -i ik n det lev ' rel'as, Fastsät1ningen p, memhl>a ufäs
tel Rker in nan det senare anbringas på s in plats 
p.l polskoru a. 

lIi kl'o(onfotell u1' ~)'ö re!': H\' styckena 11 och J 2, cam
manh i't1l n;l ax hulten 13. 

1lfikl 'ofontrctnsformatorrb. 

Till balldmikrofonen ' donl
ras eu transformator (14), ty 
mem branbandet iiI' lågohmigt. 
:.uotståndet hos bandet är 
a \' storleksordningen ' 1 ohm. 
1'l'ansformatol'n m;J, te dill'föl' 
ha en primär'lindning med ett 
fåtal varv grov tråd. SekulIdil
ren hal' ungefär samma var v
tal som vid en vanlig låO'frc
k\'enstransformator (mellan
transformator ), under förut
siittning att den skall a nslutas 
direkt till gallret på första r ö
rct i förstä r karen. l detta fa 11 
måste emellertid III iJ{J'ofonen 
\'<I1'a placerad omedeJbart in
till förstiirka ren, s< a t ledninga ruu på bftde i n- och 
utgångssidan av transformatorn bli korta. E\'entuellt 
mftste Jednillrrarna skiirmas. Speciell kab'l (17) finns 
rör detta ändamål. 

Är det så, a tt mikrofonen skall uppställas på flera 
meters avstånd från försWrkaren, måste en relativt 
liigohmig ledning (200 eller 600 ohm) användas för 
ö"crföril1gen mellan mikrofon och förstärkare. Här
\-id erfordras två transformatorcr, en mellan mikro
fonen och övcrförill "sledningen eller linjen, som den 
Itilllas, och en mellan ljnjen och förstärkaren. Led
ningarna mellan miluufonen och första transforma
torn samt mellan ancha transformatorn och Wrstär, 
kal"n göras 1't korta som möjligt. Linjen kan utan 
olHgenhet vara rätt lång, men måste i regel skiirmas. 

I ovanniimnc1a fall iiI' det himpligast att. samman
b~' grra första tran, formatorll med mikrofonen. Härvid 
användes en okapslad, d. v. s. oskiirmad transforma
tor (14), men både mikrofonen och transformatorn 
'in nesluta i en kåpa < v metaJlnii t (Hi). Denna hind
Hlr ej ljudvågOl>na från at nå membranet, ,men 
,'brmar effcktht både mikrofon och transformator. 
Kilpan sk::t ll givetvi s jordas. Dessutl! m skall den ena 
a" lednin gal' na mella n mikrofon och transformator 
jOl'tla!': . >;am t, om henne transformatorer användas, 
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1~ 

8 

9 

ii"en den Cll a av ledningm'na i linjen mellan h'ans
f Lll'lUfl t Ol 'Cl'll<l , Bnkeltddig skUl'mad kabel ka Il hiir 
a1J\'illlLla~ , var vid me allhöljct f , J' tj änstgöra söm 
jo!'dad lcdn ing. 

'l'r alls[Ol'ma torn mellan linjen och fö r R iil'kHl'ell 
Jll' t e all tid \'a r a skiIl'mad (15 ). Ma ll kan klara sig 
med en transformator, om mikrofonen ej ·tår alltför 
må J)Il'H. meter från fÖl'stiirkaren, genom att förlägga 
»lilljeu» mellan mikrofonen och tI"allRforlllatorn och 
plac 'ra den sen, re omedelbart intill förshirkat'f' lI . 
l:ftel'som m t 't < n det hos mikrofonell är sf.L lite , få r 
mall emeller tid ej öka detsamma i alltför hög graJ 
gcnom att an vända en kl Il led lling mellan mikro
(onen och transformatorn primHr, ut an ma n bör ta 
~ :"L grov ledning, att ökningen i mot tå lld bli!' obet yd
lj O', ty elj st fö rlorar mikrofonen i källslighet genom 
elen fö rlu t , om uppkommer i lednin O'cll. 

P r(l ktis !cu a.nvi.sningw'. 

Bandlllikrofonen fordra r intet lJat teri . Dess mem
uran sUDllDankopplas meJ pr imären hos mikrofon
v'anRformatorn. Sckulldären ansl l1 tes autingen till 
fiirshi l'ka rell eller t ill »linjen» enligt ovan. Tra ns
formatorns konstruktion är helt olika i dessa båda 
f::Ul. Till lJaudmikrofoucu kun i intetdera fallet en 
fiiJ' rciszmikrofoll avsedd tr'ansformator användas. 
Om iitt ningstalet måste vara så stoJ't SOUl 1: 200 a 
1 : 500 llä mihofonen skall al1s1nt as medelst en en
ll a transformatol' till för:;;ta rör'et i mikrofonför
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Tig. 1 . D elrl/'n a ti ll bct'll um iJ.;rofonel1. iff
r orna li a· fÖljan de betuuel s : l , 2: m agne
I r , , J, : pol skor , 5, 6, 7, 8 : fäslbulla t· 
för polsko r och l lzem bl'a11f lISl e, 9 : m em
bl'un j äsl c, 10: III cmunm i fJ1aslub, 11 , 12: 
m ikrofoll j o t, 13: bult t ill rl:O, 1 1 : okaps
lad lra1l.8f orma tlJ1' , 1;): krt ]Js lad tr ansfo/'

ma to/', 16 : k å pCt , 17 : s/,;än nlwucl . 

s tiil'kaJ'cu. Ort a iiI' det lä mpliO't att 
liigga elt mot:;h nd p: några hund
ta tu selI 01LI)1 iiv r sekundären pd 
t ra Jl'formatorn. Om 'ättllingstalet 
hlir lJ el'oendc a v vä rdet på lleUa 
motst L nd. 

F ig. 2 vi ar en uandmi/n'o[on 'n
ligt ora n 'il ende heskrivning, som vi 
sHnlluanbyggt av lle}:1\' enligt fi g. ], 
<,hun! polskorna ha eu något a\'
\'ikanJc form; det ä r en ti ll igar 
b'yrro'sa t~, ,'Om a ll\'ä n.ls till d nna 
I.ll ikrofoll. Vin jeUuild 11 vi ar en 
mikrofon , '<.1mman satt a\' dCI1 'ena 
le uyg"'l:ia tsell, Som l:iyncs li gg r luft
gapd mell membmnet h ngt fram

1II E' , varige Jl olll CI'lllt S mindre utp r-iiglacl rikt\'el'ka u. 
D el mest Jo-i t i"ka på. lJaudnLikrofoll ell är ju t lJall 

up i eller lllcrnlJJ·a.net. Detta iil' lL lföt"t av mycket 1U I111 
IlmalnrniniuDl ; ell ljocklek a v nio tu sendels ( ,00 ) 
1111IL iiL' lagom t ill att llÖJ'j a med. 'f lllllla,l'e TIIemlJl'<l1l 

For t s. il. sid. 127 

J.'ig. 2. PopUlär Radi08 modell a v den i a'rtikeln beskl"i-ml a 
bllnd,mikrofonen, 80m visade sig 1;al'a mYCket lätt alt 

samma 11 b1luua. 

http:lllcrnlJJ�a.net
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Nya ror I 


Hexod-trioden, nytt bland rör 

med separat ostillatorsystem. 

13 volts universal- och bil

ror med ny sockel. ~ Dioden 

som självständigt rör. 

D 
c .. fijr >: ta. J'Öl" II .~' h.d( ! I ' II:\ fiil" Jl tb,d a 
sa :'o llg' aro lUll', Dc S(,1" u t, "OlD 

om det ej ;;;kullc !J li ~ ä Hl t nga 
lIy kOll >:Ll'uktione ' i ih ~()m föITa 

il l'C I. lIlen elii Fia U ' ju l'Ör'falw ikanlel'l1 :1. ett 
Jirpt l'l'kol'di fl'åga om a nta let nya '-yper , 
Det fjnn s ock, fl dc, som ä r o glnda ij vr e, a t t 
dN r j kmUll! r :srl m.i nga nyhet.el', Odl det ä r 
1ll(,1"t'lgn!'fa l)l'ik '.1ll1'(,l'J13, D ct tir ju cj eoligt , llå ma n 
orusOJ'gsfuJl t utexperimentera t en uJ'a mottaga re f Öl" 

\· ; ~ sa. !'iil", a t.t dd (u'et dii.l'p ,ol kommct' nya rör, som 
g(jl'a mot! ngal'en omoderll , ft tminstonc frå n allll1 ~in · 

ltden: sYllpunkt sett, och Il c t ii.r ju allmiinhei"cn, som 
~ kall köpa motiaga1'en . 

Ut.vecklingen gå r emeller t id cj att hiucI!,[t; de t iiI' 

ja dock ,l\" ett vis'it illlrc ' 'c, at tCkllikc l.l g, l' f ramft t , 
ol:h (](· t kUll man :siiga (l en har g j ort uetl'Mfnntlc de 
l,ya röl ', ~om hill' n e rl a ll skol a b ', lui \"[1 >; , 

H7a lld r'ör cnliql 11// l)/,ill (;i,lJ. 

Blaudhexotlc lI, l'iiret m ed »lIlultiplikativ» bland

nin g, betecknade ett s lor' t st eg fra mi'lt i nhecklingelJ, 

P i [! . _
Tiil/s ter' till Il örter : /J clIt odslulrör, oktad , CIH' I"iq8 li!n'i!.;t(( ·/' /'ör 

8(1 111 1 (/llbV cld iod. 

. D c lt ll ya G/ lV.. serien fiir UJiin·r 8({,z /JIol/U!7({/'G. Frun 

.-____________4u"~~~~----------~-----+ JOOV 

+ 200 V 

+--t--~ + 70 v 

Hr 

- - o 

-Vg 


P i.lJ. J. P ri l1 c ip8chem o f (}r IU ..·,tull· Iriodell , n !Jt/, bZw u{r i) ,. fö r 8ap cr hc t ' /'O .. 


dYl/ cr. /': l el, Irot7 rr : O kat od, 1 l:a M!lr.'lallcr , 2 l:n 8kiinll!lo.7l cr" 2 :11 


sty r (Ja llc r, ;, 2 :a sl."dn 11lIl(lIer , ;j alllJrI, G 08 'illffl lJ rl/ff/lcr , 7' osc ilVttorollor7. 


Den kommer 1111 som oktod, Samtidigt hal' kOll' 
l-;t r\l c l'at~ ett helt !lytt bluucll'Öl', h exod·1"ri orlcn, De tt<l 
J'ör ha.l' sanunauJ agt nio elekt rodel'. De ' nya I'Öl'r t iiI' 

cmellel'tid mindre m~il'!;: v bl ['d igt iin h la ndlJ cxoden, t y 
Ile t innefa tta r i sia tvenne helt skild a rörsys t em, 
nämligen f' 11 facling hexod , tjU ns crör a nde som mo· 
d ulator, ~alll t en triod 0 111 oscill ato r , De b· da I'Ör· 

sys temen tiro n pl'byo'gda kring ~a l1lma ka t od, hexo
l1 en upptill och hiodcn nedtill, men str ä ngt taget 
kl dc llclt sk ilda. ka t oder, inbördes förbundna och 
l!! pvärmda :w :;;umma glöd -råd. S,r"temen äro ock~å 
mycket "iiI skill'ma.de frå n vara ndra och iiro "iHedes 
;1 tt uetrakt a -'om t"å full sW n(ligt skilda rör, inbyggda 
i sa mma gla "ba llong , (Vill m an va l'a noga, bör man 

bd rakta de bå da katoderna som tn\ elektroder' , var· 
\ id t ota la a n a lrt ekUrodel' ulir uio i stiilIct föl' 

<t ta. ) 
R öret " priueipiella a nordning fl'arngi'll' H\' n g, l , 

Ffe xotl.cn ä r ri tad till vtinster i röret, trioden t ill 
höger , O bete knal' den gemeu:;;ammfl ka.toden ellcr 
l ·~:ttarc sagt dc med va nmdra fÖl'bunclna katoderna 
110. ' de b;lc] a l'öJ"sJstemcll, 1 å l' fadinghexodcns första 
s t,H'gallCI', 2· dess förs ta, skä nnga 11el', 3 dess a ndra 

st p'gan er och <1 dcss andra skäJ'mgaller , ;:; äl' fa ding· 
llC xocl cm; a nocl, Elek t roderna 4 och ;:; ha intet med 
hiodsys temet att göra, därför a t t de iiro ritade över 
!I( ,SS eicktrod er ; de båda riirsy stclIlPIl äl'o SO I11 ova n 
n ii mIl ts helt <ltskilda, 

Ell fadingJwx ocl är som bekan t cH nlmiil'kt rör för 

http:Ffexotl.cn
http:skill'ma.de
http:nyhet.el
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l' ;.'!. d . U/," I"rl c lI i O / W -seri clI '/II Gd (l,: n lilja 8ocl.'dn och till
II lir(lll dc hälla re. 

c"!. lliom ;i1i "k HJ1YlJlkolltl'OlI, i deL en relat i\'l obetydlig 

l' ·g lel·j Ilg:,;spii llllillg el ' f 01'11 m s föl' n edlJl'iuga mle a v 

Jörs[ii r kui11cren. Ideil a [aII tjiinstgöl' dock endast" 
fiin,ta s/Yl'gallret som regleringi"galIer. Reglel'ings
s;)ii.nningen illmata .~ "iå - Vg i schemat. De lJilda 

;-.k il l'lJlgn lIl·en mab;; från .'pii lluingsdeIarcn H.3- H4
1<.;. Spiinn jllgell s kall nU'a GO iL 70 \·olt. I fadillohexo· 

dC'Jl' nnollkn ' t . ligtrc l' pt' imiira kretsen LaCa t ill för': ta 
IIldl ;llIfrpkn' ll .·barlllfilll'e t. An od . [lUnllingen iit· 300 

"01 L 
'T'i ll i t·iodsystc·tnf' L hiir ty r'ga Urct (j och annlk'lL T. 

D ?u [L ,, :tiimlla IU'e t 'en L tC2 ligger- i röret anodkl' , j>; 
j :"iiill e j föl' i gaHel'kL-et ;;en, "ilket b l. a. medfö r den 
fDnle len , :Jtt oscil lat orn Hl]' m indr'e Ör ertollCl'. L;; iir 
;t l·t.' l'Iwppliog:spol ·ll, C7 gallerkondensatorn och R! 

l-:'alle l'hi cka lL. GenOJll deu i den 'enare flyt. lllI r ga llL>I" 

,,1 1'öIUllwn H It o"l'ill::l torn " stYl'galIel' en \'il'<s negati\' 

i'iil'S pii l1l1i ng. 

K opplillg'c u Ilwllall os -'i1lator och Illollulaiol' iiI' 

r,,< ladkoll1 flWIl pil :-<å :-<iitt, att ga.lIren 3 och G äro 

fl'l'e ll ade' (illuti rö]'(' t· ) . V ii xclspiiun ing '11 pa o;:;cilla, 

j'OJ'll s :,;iYI'g'aHc r l natn ~ I>ålullda in pa fadi ngltexoden .· 

:I! Id 1':\ ::;i'Yl'ga 111'1'. IUi l'il,lmolH erlH s den öu . 'kade he· 
I:"C' Il "hl :llll llIi n grn. 

T .U H: !. L ö\'El1 XL\. HöRTYPER 

}l ill' Typbeteckning 
(Philip., -Telefunk.) 

1..'0 i rt'r8a l- ( G / \\' -) rör. 

Ilij g'fl'ekvenS[lt'lltO\1 e l" 1 
":ll'iabelmy pentod ....... ....... .. .. ..... . C Jo' :! 
Ilkt orl (hlnnrl1'ul' ) ' .. ..... .. , ... .. ... .. C K l 
1 )nbbelrli orl ... ' .. ... .............. . .... ... . ' B 1 
1'e lllodslutröl' ....... , ............. .. . .. ... .. . e L ~ 

~?Il ~ · ii.~S likl'~k ta r1'i !.1' ............ , ........ .. CY 1 
I \" :lvags ilknld'arl'Ol' .. .... ................. . I~Z J 

.I . ik l' i k 1.:1 trur fö l' ,,!)iinnings fi)rclubbling Ol" 2 

~. ii .relll t I'ij/JI..~ r ör, 

\"llriube lmype lltUll ........ , .. , .. . A],' 2 

1JlIbbeldiotl . .. ........ .. .. .. ...... ... .. .. .. .. . AH 1 

(Ik torl (hlanrlröl') .. ..... .. ................. . AK 1 
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:-< 'illaiol'lIS anolbpiinning Uppgål' till 200 ,'oIt o il 
u t ,agefl frå n samma spilIlujngflc1elnre som fading · 

Iwxo!lc Jl ' skiiI'Jllo·all e r·spiinning. Katodmotståndet HI 
i'u':iaclkommer en vi ss negativ :spiillIling prl sty l'ga lll'e t 

I, då mottagaren är i vila och in gen reg leringsspiin, 

llil1g tillför 's '11er då'n m. cket . vag station tas in . 
;(, Ur d en vanliga shuntkolIclcllsatorn ö\'er ka tudmot

:st. Il l1ct. 

1fl"J:od·triodc lI s tördeZcll'. 

De tta ny' rör llal' fl el'a fördelar framför bla llll 
h l;xoclell. Den kan.' ke allra \'ikt igaste ~il', att r Öl'ct 

kUl! a m 'änd a s för automatisk volymkont roll, t a ck 
,·:t re att modull1lol'. ys tpm et iiI' en fadinghcx od . Dä r· 

e l'i Cl' ko mmer fl en stora iJverton sfl-ihe te n ho !" °'cilla 

hIrD, vilket min ska r möjlio'betel'na för interfereus, 
~am t H\'f'iakllallcn av . k. fl' I \'cllf'iclrift, d. v. s. i.ind · 

l'iu cr a v oscil1a tol'frekvens n vid r e n"lering a ,' Wrf'i l ~i J'k , 

ni ngsgl'udcn h os rnodulatol'systemet . 

Tm s killnad m ot blaudhexodCD hal' detla rör i.lven 
ei i 1IIY 'ket s tort illl'e mo ts tänd, omkr'ing 1 m egohm. 

Detta möjli ggör användandet av cnhögeffckLiv iII' 
"[lD O'st ran sfo rmator t ill mcllallfrekvcnsflirs tiiekar n. 

I'i'imiiI'ell i den na t ralI sfOl'lna tol' (vanligen ett baud· 

filter ) .·huntas av blandröret . iUl'e mots tånd, och iiI' 

lll'tta li nga , fÖ I· siim l':.1s s, väl selek t ivH t som fÖ l" 

i"ti i.l'kniug. g r a d. Tid användl'l.ncl e aven i:t"a n sforma 

tor m ed 500.000 ohms »paralleJlmotst, nd» p, primär
si d,w, cr- hålles enligt uppgift en förstärkning av 200 

g llllger, l' ~iknad som fÖl'h ~ll.laudc t m ellan mellnnfI:e 

l' l"e lls ..p~illninge)] på alloden och sign fl lfl'ek\· e n~spii.u -

11 ingen p å styrga Ll ret L 
I])~ ::I. l'iinl e l1 ti r'o litsatta i. fig. 1, llPn röre fiIlU;; 

il andra sidaD LinllU ej i marknaden . S~ sn:1 l't l'öect 
filln ;; aLt i illgrl, !';ko];1 vi jJllulice r' :.1 alla prfordcrlig-a 
\'~il'c1ell på dc tsa.mma. 

Ett annat nytt bl andrör ii')' oktoden, som lI tgö res 
,1\' en heptod, försedd m ed ituuu eH o'alIce, el t pen 

todgaller, som gel' röret slor t i nr'e motstå ud. Ok toden 

kommc t' både som u uh·e l· .·al- och \·äxelstl'örn;;röl'. Den 

t i Itvel'kas lik.-·om dc öVl'iga hill' besk l' i\' ua röt· '11 ,w 
Telefunken 0<:11 Philips, I"ilka fir 'mo l' j ;iI- ha saIllIll<l 

Forts. il Bill. 127 

Hr/. 4 . . 11; denna Iii/d /Je!' w on mI/eket tl/dligt k Oll strllktioncn 
110S de H!Jrr. l'iir-,ocld((/'lw i G/TV·seri ell 01' 11 " tillllömnde 

l'ijrll (Wa /'l/'/. 
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Intressant mottagarnyhet 

En superheterodyn utan förseilekti,on, med en enda stämkrets, täckande hela våg.längds

området 200-2000 meter utan omkoppling. Enrattsavstämning utan gangkondensator och 

matchade spolar. 

E
ll 1.1)' ulO ttagan~ Jll.Cd de ().VHIl npPl'iUmade in
tres. ·an(a egel1l:ikaperna beskrives av 'V. T, 
Cn Id Ig, den Idinde sn pel'hete l'odYllpxperteu, 
i numr'et föl' dcn 2:~ mars ;1 '- <1en engelska 

r:\ lliotid skrifteIl »\': i1'elcl:\. ' VorI d», Vi i'tterge häl' 
nedan et t prillcipschc lll<l för moiiagal'en, som iiI' eIl 
::; 11 )crheLel-odyn, . utförd ('ftel' helt nya riktlinjel', 
»\Vireless Wol'ld», som iiI' k~illd föl' sin yederhiift ig
het, gör riitt stOl' affi.ir a " denna mottagare, och 
möjligt är oeksä, att den kommer a tt HI stor bety
c\C'lse i framtiden, En sak iiI' säker nämligen att den 
nya mottagaren, om den håller vall den lovar, hl ir 
full kom]jgt idealisk föl' amatörbyggna d, i Ilet all 
ma tchning a v »gangkrctsar» bol' fa ll er'. Det enda i:ir 
in jns teringen a v lllella nf'I'ek"enstra nsformatorernu, 
,-ilket ju brukar vara eIl l'elativt lä tt sa k att utföra 
föl' en amatör. 

Föl' att orientem oss en smula l.!e tr~iffaude LIen nya 
mottagarens konst ruktion skola vi p.. \'anlj~rt sätt 
genomgå kopplingsschemat (se Hg, 1)_ Mcllan nnten
nl' ll och blandI'öret (F, .), som är en heptod, f inns 
ej en enda avstämbar kret~, endast ett fa s t avshimt 
filter, som genomsliipper alla våglängder över 200 
llIeter, men u tgör ett stopp för våglä.ngder under 200 
mc:ter_ Vartill detta filter skall tjäna, skola vi om-

la la liingre ned , Filtret är sammalIsatt av spolarllH 
La och kondensatorerna Ca, ~otståndet vid hepto
dens styrgaller förmed lat' den negati\'a gallerspiin
nillgen, 

Anordningen a ,· osci lJatol'n iiI' a ,' scbema l att döma 
.fnll t lIOI'mal (jämför »Super 4» i marsIlllruret ; pall
d llgkondeusatorer erfordra ' ivehi ' ej , eftersom 
ingen »ga ugillg» fÖl'ekomm r, Dock förcfim1es en 
s t or 01 ikllet. O:scillator kretsen Le ii.!' IlämUgen cn 
lwrfväysk)'c ts med en Yl' idko lill ensator p .. endas t HJO 
,(t,uF (H/l cm), Oscilla torfl' ekvcnsen ligger 'åluuda 
myckct högt, vilket säger oss, att mellanfrekvensell 
(\ 'ks m, ste vara hög, ty denna tir ju lika med sIdll
Ba den mella n .signalfrekvens och oscillatorfrckvens_ 
)[ellanfrekven sen iiI' i . :sjioiha "erket 1JiOOkcjs (den 
Hillliga mell anfrekvensen dd »,mprar» tie 110- 127 
kej s) , vi lket motsnu'ar en vtigläuO'd m' 18'7,5 meter. 
M ,'llanfrekrensvågläugden l igger . < ]unda und er det 
mottagna vågbandet, vilket gör det sn l'<ue att UppII: 
st or se lektivite t i melIanfrekvel1sförstärkaren, iin (lfl 

Ul.ellunfrekvensvågläl1gdcn ligger över dct mottagna 
vågbn ndet (över 2.000 mete i' ), dIket ~i r det vanliga. 
I PUlla detalj skola vi ä ven återkomma till. 

lleptoclcl1R skärmgaller få r på. vanligt sätt sin späu
Ilin'g från en späl1ningsdelare, som iiven mata I ' mel

F o r ts. II s id. 27 

LF 

F ig. 1. Prillcipsch ema tö,- hög- och mellanjrekvcl/sde!en hos !len nya mottogol'en _ 
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T elevisionen har gjort de ultrakorta vå
gorna aktuella. Det finns ingen plats för 
den på de medellånga och långa radio· 
vågorna, och man muste därför försöka 

fä tag på nya våglängder, som kunna vara lämpliga. 
De enda våglängder, som synas kunna hysa televi
sionen, äro de ultrakorta. Därför är det också tro
ligt, att när televisionen en gång blir var mans egen
110m, kommer den att förmedlas av ultrakorta vågor. 

l\len det är helt säkert inte endast televisionen, 
som inom en snar framtid kommer att använda sig 
:' \' de ultrakorta Yägorna. Med största sannolikhet 
komma ocksä en mängd r undl'adiosändal'e i stor
sliiderna att övergå till dessa våglängder. Europas 
yåglängdslJekymmer äro ju värre än någonsin, och 
ännu värre kommer det säkerligen att bli, i den 
mfln antalet av de redan nu övertaliga rUIHlradio
siindurna ökas. Det förefaller, som om en radikal 
umläggning a\' l'undradiovågliingderna skulle vara 
e'ida lösningen pä problemet, och därvid är det nog 
endast de ultrakorta våglängderna, som kunna kom
ma i fråga . 

De ultrakorta vågor na besitta för lokal l'ulldl'a
tliosändning många fördelar, av vilka friheten från 
de störningar, som nu besvära nästan alla storstadl!"
1'y~ snaI'e, måste sättas som nummer ett. Man hal' 
111imligen funnit, att störningar från elektriska mo
torer etc., som f. n. ofta omöjliggöra god rundra· 
diomottagning i städerna, ha ingen eller åtminstone 
nii."tan omärklig inverkan på ultrakortvågsmotta

o 
ra 
A" SM5ZE 

~ 

gn.re. Inte ens i en dylik störningskällas omedelbara 
närhet har man kun a t påvisa någon inverkan på 
vltrakortvågsmottagaren. Inte heller atmosfäriska 
störningar synas i nämnvärd utsträckning kunna 
försämra mottagningen n.ed ultrakortv1l.g apparater. 
De atmosfäriska störningarna försvagas mycket 
starkt vid fallande våglilngd. Redan på 40- 80 me
ters våglängd äro störningarna avsevärt svagare än 
på rundradiovågorna, och på 5-10 meters våglängd 
inverka de knappast alls pä mottagningen. Däremot 
iiI' ultrakortvågsmottagen känslig för mycket hög
gp~inda urladdningar, som t. ex. förekomma i bilmo
torernas tändsystem. 

De ultrakorta vågorna förete alltså föl' rundradio
I!wttagning över korta distanser synnerligen stora 
fördelar i fråga om störningsfrihet, oeh just härför 
kan man förvänta, att dessa vägor i en inte allt för 
avliigsen framtid komma att bli utnyttjade av såväl 
televisionen som rundradion. På de ultrakorta ' vå
gorna finns det gott om plats för de brett module
rade televisionssändarna, och där kunna de dessut-

F ig. 1. Kopplingsschema tm enkel u'urakorlvå.qssändare. 
Anoclspolen Ll u/göres av ctt v arv kOl)parrör. Inut'i dctta rö,. 
ligger gallel·spo/.en L2, bcstrZende av ett val'v isole'rad kOPP01'
t/·åJ. 0 = 50 cm, R=1O.000 ohm. Rör: B 109 el. Uknallde. 

http:gallel�spo/.en
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Pig. !, Ii,·islallmotla.gare fUl' /lltrakOl·tni.g, T!id LP ansZ'ntes 
en ev c/! Il/'cll 1ä!ltrc,"v cn,~tör8tij,1'ka 'I'c , C / = 25 fL 60 cm, 0 2 =2.000 
cm, L= lt d 5 17Urt' på :3 cm spolrör. A ntennliil1g(/; ~ Xl,25 m. 

om inte förorsaka störninga r för undra skindare än 
R,:ldana, som ligga på några få mils avstånd. 

1,-ollstr'llktion av u.ltrakm·tvågsmottagare. 

'relevisionsamatören, och f. ö. vilken amatör som 
helst, har s~ lunda aH anledning att intressera sig föl' 
ultrakortvågen. Att intresset bland amatörer för de 
ultrakorta \'ågorna verkligen är i snalJbt tilltagande 
fl'amgår av de stora utrymmcn, som vissa utländska 
radiotidskrifter, särskilt amerikanska, ägna de ultra
korta vågorna. För den experimenterande urnatären 
erbjuda ju dessa vågor ett vidsträckt HUt för för
sök, då de ultrakol'tvågiga apparaterna ännu befinna 
si~ på experimentstadiet, och betingelser fiunas för 
muatören att här kuuna göra en självst~iudig insats. 
'l'in tjänst för våra intresserade radioamatörer skola 
vi här ge några råd och praköska vinkar för huru 
cu nltrakortvågsmottagal'c lämpligast skall byggas, 
uh hur den skall skötas, 

När det g~iJler mottagning av mycket kraftiga sig· 
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llaler, kan man liksom på de långa radiovågorna an
\·i.inda sig aven kristalldetektor (se fig. 2), ev. åtföljd 
aven lågfrekvensförstärkare, vars ingängstransfor
mator itr visad i figuren. För omkring fem meters våg
längd allviindes en spole med tre till fYI'a centimeters 
diameter, lindad med två varv med en halv centime· 
ters mellanr um och av tämd medelst en 25 fl. 50 cm 
kondensntor. I förbigående kan här nämnas, att man 
med en god utomhusantenn mycl{et lätt kun anordna 
kristallmottagning frl'm Philips kortviigssta.tion. För 
mottagning på 20-30 meter kan man ta 5 till 6 varv 
koppartråd på 5 cm spolrör och en 50 cm kondensator. 
[ Sycrge finns ju Hnnu inte någon rundradiosändare 
prl ultrakortvåg, men när utvecklingen gått så långt, 

. att vi iiven i värt land få en dylik sändare, kommer 
kanske krist::IIlmottagning på ultrakortvåg att bli 
mycket vanlig. 

Då det giillcr längre avstålld och svaga signaler, kan 
man inte göra bruk av l ri tallen som detektor utan 
måste tillgripa radioröret och söka utnyttja dess för
slärkning. I det följande skall beskrivas några kopp
lingar, som kunna användas för ultrakortvågsmot
tagare. 

De vanliga kortvågskopplingarna kuuna vi icke an
vända oss av, uär det giUler ultrakorta vågor. Därtill 
synas dessa kopplingar vara alltför selektiva, så att 
svårigheter uppstå, då det giiller att »hålIa kvar» 
s ignalerna, och dessutom vUl gärna en s, dan ultra
kor tv< gsmottagare »skrika». Den mottagarkoppling, 
S0m nu synes vara den bHsta och pålitligaste, är den 
superrerrenerativa, som har den stora fördelen att 
yara synnerligen oselektiv ( !). 

Flg. 3 visar ett kopplingsschema för en superrege
nerativ mottagare, i vilken två rör am ändas, det ~na 
som oscillator och det andra som detektor. Kopp
lingen rekommenderas i de danska sändaramatörer

medlemsbladnas 
»0Z» för vägläng
der omkring fem 
meter, vilka väg· 
längder torde bli 
framtidens tel'evi
lJions, och rundra-

Fig. 3. Superr cgenera
Uv ultrakortv å.gsmot
taga.I'c. 01 = 25 cm, O, 
= 1.000 cm, 03 = 100 
cm, 04 = 25 /l, 100 cm, 
Gs = 06 = 2.000 cm, 
R = 1 m egohm, El = 
S()O varv , L. = 10.000 
1:a/'V, I'3 = 5 11 6 val'v 

på 2 cm spolrör, 
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Fig. 4. 8upcrrcgcIl cl"ativ cllrursmottagare 
tÖI' ullrakOl·ta rågo/'. el = e2 = 20 a 25 
cm, e3 = e4 = 1.000 cm, R = 0,5 meg
ohm. Lt = L2 = .'J t ' (l I'V m ed 22 m m dia'ln. 

samma sätt etc. Spolarna L l o Il I.2 
kunna lindas av grov, blan k koppar
tråd eller kopparband på en spol
stomme med 22 mm diameter. Tre 
varv blir lämpligt för omkring fem 
meters v glällgd. Kan man. få spo
larna fr ibärande, ä r det nat urligt vis 
bättre, förut att a t t spolarna upp
fylla kravet på fullständig mekanisk 
stabilitet. Spolar na bör a anordnas 
pä sft sätt, att maD bekvämt kan 

dio vågHingder. I fig. 3 liro Ll och L2 de spolar, i vilka 
el> mellanfrekventa svängningarna, som överlagras på 
el »ultrafrekventa» svängningarna i detektorn, alst· 
r a s. Dessa spolar kunna lindas på ett spolrör, c:a 2 
cm i diameter. Ma n behöver iute utföra dem med 
11[[O"on större omsorg. Det går utmärl t att linda dem 
lmller om buller (»1' u lindnin g»). Som rör kunna ett 
pår va nliga batteri rör för transformatorkoppling an
viinuas. Vill man inte ha någon lågfrekvensförstärk
ning, kan man sätta iu en hörtelefon i stället för 
LF-tl'ansforma torns primärlindning. 

Är mottar'aren riktigt utförd, skall man höra ett 
kl"aftigt susande i hört elefonen . Hörs inte något su
sande, betyder det, att antingen oscillatorn eller de-
tektorn inte sv ~inger. Att detektorn svänger, kan man 
k ntrollera genom att ta ut oscillatorröret och sätta 
fingret på detektorspolen, d:1 en tydlig knäpp skall 
höra _ Svä l1 o-er (1et ktorn ej , kan det bero på, att anoll
piill uingen ~i r fö r låg eller att antennkopplingen är 

för fast. När mot tagaren ställes in på en stations 
biir våg, försvinner snsandet genast. 

Fin'. 4 visar en annan koppling för en sIlperregene
r ativ mottagare. I denna koppling, den s. k. tuned 
pla te-;- tllned grid-detektol'kopplingen, åstadkommes 
dell superregen ra th-a effekten av detektorröret, som 
alltså samtidigt fungerar som det ektor och oscillator. 
Som synes a\' fig . 4 a\-s tämmas anod- och galler
kretsarna till amma våglängd medelst kondensato
rerna Cl och C2. D[l lies a båda kretsar alltid måste 
,",lra i resonans, ä r det naturligtvis fördelaktigt att 
koppla båda kondensatorerna på samma axel. Här
igenom fÖl'enklas mottagarens av~ti:imning i hög grad. 
J Sfl fall måste man emellertid se noga t ill, a tt mot
ta 'aren bygges fullt symmetriskt, så att tilledningar
na till de olika delarna i anod- och gallerkretsarna 
L]i lika långa, att bi da spolarna lindas pä precis 

\ariera avsU\.ndet mellan dem. En gammaldags Mer
kopplingsanordning med rörli<ra spolar bör allt~i\. 

kunna komma till lJ eder. igen. 
Injusteringen av mottagaren :;ker på föl jande sä tt : 

gallerHickan H, som utgöres av ett variabelt motstånd 
på 500.000 ohm, gives först ett ga nska litet ll1ot..tånd, 
varvid mottagaren bör svHllga som en normal kort
n\gsmottagar e. Att 'len verkligen svänger, kan man 
övertyga sig om på sätt, som förut omniimnts. Ökas 
gallerläckalls motstånd sedan över en viss gräns, hö
res en skurp knäpp, och ett tydligt susan de anger, 
att mottagaren arbetar superregellerativt. Vid ytter
lio'are ökat motstånd tilltager sUl3andet i styrka, tills 
man slutligen kan höra ett slags återkopplingstjut av 
mycket hög tonhöjd. Vid enratt~avstämning a v de 
bttda kretsarlla får man fö rsöka finjustera avstäm
llingen genom att förändra a tåndet mellan varven i 
endera a-v de båda spolarna, tills susandet blir star
kast. En aDnan kontroll p< att kretsarna ä ro i reso
li ans lir, att detektorns Rnodström då når ett mini · 
mum. Genom att föriinåra avståndet mellan de båda 
:spolarna kan man avsevärt variera mottagarens våg
längd. 

Antennen kopplas direkt till gallerspolen. Var an
t ennen skall anslutas på spolen beror alldeles på an
tennens dimensioner ocl! elektriska egenskaper. E x
periment få avgöra, var den bästa anslutningspunk
ten är belägen för en viss antenn. På dessa vågläng
dEr kan man f. ö. med fördel använda sig av antenner 
med ganska blygsamma dimensioner. En trådstump 
Pl ett par meter är oftast fullt ti1lrlicklio-. Det hal' 
visat sig, att en liten inomhusanten n på en eller an
n:m meter gel' samma sigllalstyrka om en läng utom
husantenn. 

Vad beträffar det praktiska utförandet aven ultra -

Forts. ä sid. III 
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Med en yanlig 'Yågfälla kan man ta bort 
spegelinterferensen, d. Y. s. de Yisslingar 
yilkas tonhöjd änd.'as med a TStämninge~ 
---_._-
--

I ngen s~p~l'heterodynägare med sjiilvaktning 
torde 111tt1118 ha använt en vågfälla till sin 
mottagare. En av de största fördelarna med 
superheterodynen är just den, att man ganska 

liitt går förbi lokalsiindaren. Emellertid har man 
nyligen funnit, att vågfällan med mycket stor fördel 
kan användas även vid superheterodyner, i det den 
möjliggör elimineramlet av de irriterande visslingar, 
som höras vid avstämning på vissa stationer. Det är 
»Wireless 'World», som kommit underfund med detta, 
och vi skola lIiir n~dan beskriva ett filter, byggt efter 
samma princip. Vi vilja genast från början säga 
ifrån, att filtret ej kan ta bort sådana interferens
vi&slingar, som uppkomma genom att två stationer 
ligga för nära varandra i våglängd - för detta än
damål är det i februari numret beskrivna filtret avsett 
- utan endast sådana, för superheterodynen karak
teristiska visslingar, som uppkomma genom spegel
interferens o. dyl. 

F i{f. 1. l Nlt,·et 8 koppZi'll{fS8Chenw. Eventuellt er/onlms blott 
en a'vslä-md krets. C 1 = C2 = 450 ä 500 C1/! . 

Filtrets konstruktion. 

Fig. 1 visar filtrets kopplingsschema. Som synes 
användas tvenne parallellavstämda vågfällor, kopp
hide i serie med varandra. Anledningen härtill är, att 
filtret byggts enligt den engelska beskrivningen, och 
i England har man i regel två lokalsändare, som ge 
upphov till spegelinterferens. Det gäller därför att 

. utestänga båda dessa sändare, om man vill ha mot· 
tagaren fri från visslingar. Å andra sidan kan det 
iil"en här i landet tänkas fall, där man behöver an
vända två vågfällor i filtret. Man kan ju till en 
blirjan göra den ena vågfiilIan - eller använda en 
vågfälla, som finns till hands - för att senare utöka 
f.ilh'et med ännu en vågfälla, om detta visar sig 
vara ön.skvärt. 

Den ena vågfiillekrctsen är i fig. 1 betecknad L1 Cl, 
den andra L2C2. Antennen tages ut ur antennkon
takten på sllperheterodynen och anslutes till kontak
ten al på kretsen LICl. Nedre ändan på samma krets 
anslutes till översta kontakten på kretsen L2C2. Den
nas nedre ända (kontakten b) anslutes i sin tur till 
super'ns antennkontakt. 

Pntktiska am;-isningar. 

Denna konstruktion hos filtret är lämpligast, då 
DlOttagaren har lågohmig ingilngskl'ets, vilket är fal
let, näl' antennen anslutes till ett uttag på första 
sHimkretsens spole (såsom vid »Supel' 4»), eller när 
det finns en särskild antennlindning på spolen. I de 
fall däremot, där antennen är ansluten till första 
stämkretsen genom en liten kondensator (t, ex. »Su
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Ffg. Z. Monteringsplan och 'vopplingsritning. Antennen ans 11t
tes till al eller a2. Kon takt en b f örb indes medelst en kor t 
l 'dning med m ott aga r ens antennkont akt. Anslu tnin gen »Top» 

pä, L 2 går ti ll spolens topphnda. 

per 4» ), är ingå ngskretsen högohmig, varvid ett filter 
med serieavstämda vågfällor (»kortslutningsfällor») 
blir lämpligast. En sel'ieavstämd vågfälla med ferro 
cartspole var beskrhren i marsnumret av Populär 
Haclio. 

Det praktiska utförandet a v det här beskrivna ' 
fi ltret framgår av vignettbilden samt fig. 3. M.onte· 
r ingen och kopplingen utföres enligt fig. 2. De tYl.l. 
polarna äro lindade på var sitt spolrör med 30 Illm 

y tterdiam ter och 100 mm Hi.ngd. Varje spole skall 
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förhållandena bästa anslutningarna kan mun sålun
(! fl mycket lät t pront ut. 

F"iltrets princ·ip. 

Verkningssättet hos det ovan beskrivna filtret är' 

följande. Då vid insUillni ng pä någon station en vis
splton hörs, vars tonhöjd ~t ndl'as vid vridning pft 
uystämningskondensatorn (oscillatorkondensatorn ). 
avst ämmes den ena vå.gfällan, tills visseltonen för
s\·inner. Undersöker man nu, t ill vilken våglängd 
YL gfällan är a vstämu, skall man i regel fiuna, a tt 
Uen är avstämd på lokalsän daren. Saken ligger klar ; 
det är lokalsändaren, som ger upphov till pegelin
tt~r fe rensen, och genom a tt av t iImma vagfilllan på 
lokalsändaren, försvagar man de från denna inkom· 
mande signalerna i så hög grad, att de ej kunna 
tränga igenom signalfrek\'enskretsarna hos supern 
och nå fram till blandröret (mod u latorröret eller 
»första detektorn»). 

Ofta uppkomma en hel del andra interfer enser, 
som ge upphov till visseltoner. Detta gäller i syn
ntrhet, då en stor utomhusantenn användes i niir
heten aven lokalsändare, varvid den senare kommer 
in så kraftigt, ä ven ull motLagaren är avst ämd till 
en annan, i våglängd n[irliggande 'station, att de 
första rören i supern bli överbelastade. Det vanliga 
botemedlet är att minska antennens längd, vilket 
kan göras artificiellt genom seriekoppling aven liten 
kondensator i antennen. Emellertid bli ju härigenom 
ih'en de utländska stationerna försvagade. Vid an
":lndning av vågfälla enligt ovan ernår Illan emeller · 
tia. den önskade försvagningen a v 10kalsäl1daren, 
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lI a 60 va rv av 0,5 mm dubbelt silkesom punnen kop
partrå d eller n~lrlio'gande dimension. Huvudsaken är, 
att de färdiga vågfällorna medelst var sin vridkon
drnsator pa 450 a 500 cm kunna avshimmas över 
mellanvågsområdet 200-550 meter. 

Som a fotografierna framgår, skola de tv ll spo· 
larna mon teras med lindningsaxlarna i l·ät vinkel 
mot varandra, detta för att vågfällorna skola vara 
Rå mycket som möjlig t oberoende av varandra i fråga 
om avstä mningen. D en liggande spolens axel skall 
alltså vara r iktad mot mi ttpunkten av lindningen 
hos den stående spolen. 

Däda spola rna äro försedda med mittuttag, som 
göres vid lindningen. Kretsens Llel nedre ända kan 
wedels t en sladd med stickpropp anslutas till övre 
ändan eller mittuttaget pä spolen L2 (se fi g. 2). Pä 

P ig. 3. D et fä.nUga sp egclf r ekvell sfi.ltre t ?ned i'vå v{JtlfäUesamma siif t kan antennen anslutas till övre ändan 
7,TCtSa1·. D en liggande spo l en allbT ingas Wm pligen på ett par 

eHer mittuttaget på spolen IJI. De för de lokala må trä.klot,sar el. elyl., en v i d v (1Tclera lindan av spolen. 
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Det moderna televisionsröret, 

som möjliggör televisering av 

utomhusscener, utan använd

ning av filmen som meUanled 

I 
.·eptembenmml'et f.örra året beskrevo vi i stora 
drag konstruktionen hos ett nytt televisions rör, 
iconoskopet, en utveckling i helt ny riktning av 
Jet moderna katodstdUl'öret. "Vi skola här ne

dan Himna en del kompletterande uppgifter om detta 
l'tir, som n u iiI' föremål för ingående undersökningar 
på R C. A:s laboratorier i Amerika. 

Med tillhjälp av linser fångas den bild, som skall 
tel d seras, på iconoskopets skärm, synlig inuti röret 
l-U vignettbilden. Denna sk~irm motsvarar alltsö. fo
tografiplåten i en kamera. Skärmen är uppdelad i 
ett mycket Btort antal element, vart och ett utgörande 
katoden till en fotocell i miniatyr. På skärmen finnas 
omkring tre miljoner dylika miniatyrfotocellt'!r. 

Flg. 1 visar schematiskt strömkretsen föl' en av 
dessa små fotoceller. Kondensatorn C åskådliggör 
kapaciteten mellan fotocellens katod och den metall
skiva, som uppbär fotocellerna. Motståndet R, som 
utgör »gallerläcka» till första förstärkarröret, är 
gemensamt för alla fotocellerna. B är ett anodbatteri, 
ih-en detta gemensamt för samtliga celler. 

L iiI' det mot fotocellen infallande ljusknippet. Pö. 
gl'und av belysningen av katoden Pk utsänder denna 
elektroner (negativt laddade), vilka sugas över till 
drn för alla fotocellerna gemensamma anoden Pa. 
Detta kan även uttryckas så, att en elektrisk ström 
går ö'-er från anoden Pa till katoden l~k i fotocellen, 
vilken ström diirvid uppladdar det med P k förbundna 
b()lägget hos kondensatorn C positivt . Strömstyrkan 
och lUil'med även spänningen över kondensatorn är 

större, ju kraftigare helJrsningen är på fotocellen. Ett 
ljnsa re fält i den på skärmen fångade bilden gel' 
alltså större spiillning över kondensatorn iin ett mör
kare fält. 

Som i den första artikeln om icolloskopet omtala
des, spelar hela tiden en katodstråle över bildskär
men, vilken av strålen anal~rseras p[l samma sätt som 
dc'n fluorescerande skärmen vid en televisionssända
re med katodstrålrör. Då katodstrålen träffar vål' 
fotocell (se fig. 2), neutraliseras den positiva ladd
llingen hos katoden och kondensatorbelägget av den 
negativa laddningen hos elektronerna. Den negativa 
laddningen hos det motsatta kondensatorbelägget fri
göres, och en ström flyter genom motståndet R. Den 
härigenom över R uppkommande spänningen påver
kar förstärkarrörets galler. 

Vi se alltså, hur elektronstrålknlppet utlöser ladd
ningen hos de små fotocellerna. Sändas t. ex. 20 
bilder i sekunden, ha fotocellerna 1/20 sekund på 
&ig för uppladdningen, varefter katodstrålen kommer 
och urladdar dem. Även om belysningen i en viss 
punkt av skäl'men snabbt varierar, som är fallet vid 
l'iir1iga hilder, hinna sålunda fotocellerna upp- och 

R 

8 

Fiy. 1 . Schematisk bilä av 8tl'umkret8en Nll en av de m.ikro
8kopis/ä sm t1 fotocellerna.. Pa fotocellens allod, Pk de88 ka
tod, C k lJ1J(tcitctcn l.;atodr-m ct(tllskira, R »!lallerläcka», B 

nnodlJntfrri , L ljusknillpc. E katoästrt11kniplJe. 
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u rladda sig tillr~icklig t milllga gånger per sekund, för 
att man skall fii. i ntryck aven levande bild på mot
t ::lgarsidan. 

Fig. 2 är en schematisk bild a v iCOIloskopet. S ~ir 

metallskivan, som uppbär de små. fotocellkatoderna 
Pk och sålunda bildar den ljuskänsliga skärmen. Pa 
ä r den gemensamma anoden för fotocelJerna. Den 
ui-göres aven metalJutfällninO' på insidan av röret. 
En bild av förcmålet (pilen i bi lden) ka tas genom 
lin 'en på den lju känsliga skärmen S. 

Kat oden K och a noden A ä ro utförda pi\. samma 
sä tt som vid ett vanligt katodstråIrör. Deras uppgift 
iiI' att åstadkomma det ovannHmnda elektronstrål 
kn ippet E, som analyserar bilden pft skärmen. Spo
len Sp antyder lindningen hos det system av elektro
magneter, som åstadkommer strålknippets rörelse 
över bildfäI tet på skärmen. 

Genom jämförelse med tig. 1 iiI' det HUt att tänka 
tilg verkningssättet hos iconoskopet. I fig. 2 Rmän
das två skilda batterier, ett för fotocellerna och ett 
för katodstrålrörd. 

Vig _ 2. [ conoskupet i se/w
matisk fl'wmstäLLni,ng. S 
metallsläva, Plc fol,ocell
katoder, Pa fotoeellanod, 
K k,atod och A anod hos 
katodstrdlrörct , E el ek

tronknippe, Sp avböj
ning8spole. 

Fig. 3. D el av den ljus
l,;änsliga skäl'lnen ,i starl.t 
tÖI'storad skala. P är dc 

smil totoeelllcatoderna. 
Cirkeln E anger storleken 

aven bildpulllct. 

li'ör att spänningen över de av fotocelIkatocler och 
metallskiva bestå.endc smä kondensatörerna skall va
ra proportionell mot belysningen fordras, att kapa
citeten hos alla kondensatorerna iir densamma. Detta. 
~ir i praktiken ej fallet, i det katoderna ej alla ha 
precis sanllUU storlek. Emellertid förhåller det sig 
så, att elekh'onstrålknippet har många gångcr större 
diameter än katodplattorna (se fig. 3), varföl' den 
sammanlagda kapaciteten hos alJa de sma kondcn
satorerna, som inrymmas i cn bildpunkt, blir prak
tiskt taget densamma, var hildpunktcn ä n tages på 
skärmen. Bildpunktcns storlek är densamma som 
strålknippets genomskärningsyta, och av fi g. 3 se 
' i, att ett betydligt fina r e raster skulle kunna åstad
kommas med ett smalare strålknippe. 

Icol1oskopets praktiska utförande framgår av viO'
ncttbilden. Röret har en längd av 46 cm. och en dia
metcr hos den klotformiga delen av 21 cm. Hamen 
med avböjningsmagneterna är för tydlighets skull 
uppstiilld vid "idan av röret. I vel'kligheten Hl' dcn 
placerad omkring den smala delen av roret. 

APPARA'rTEKNIK. 

Forts. Crlln s\(!. 107 . 


Vad beträffar det praktiska utförandet aven ultm· 
kortvåg, motta gare, gäller i högre grad än vid motta
gare .för längre våglängder, att förlusterna i de hög
f rekvensfö l'ande apparatde larlla böra hållas vid ett 
så lågt vä rde som möjli"t. Förbindelserna mellan 
kondensatorer och spolar böra sålunda vara så korta 
som möjligt och helst bör'a spolarna skruvas fast di
r ekt på avstämningskondensatorn. 

Pa grund av de smä dimensionerna hos kondensa
b rer och spolar kan ell ultrakortvågsmottagal'e byg
O'l1 S så , att den tal' mycket liten plats. En siindarama· 
tör - natur ligtvis en amerikanare - har s[llunda 
byggt en förstklassig mottagare föl' fern meters våg
lUngd .i en liten aluminiumlåda med dime.sionerna 

S,3X10,7 X 4 ClD, som nog pretenderar pil. titeln 
»smallest in the world». Mottagaren kan bekvämt 
stoppas om inte i v~istfickan sa åtminstone i cn rym
lig rockficka, men besitter trots sina små dimcnsioner 
lika stor kiInslighet som vilken som helst annan su 
jJerregenerativ mottagare föl' u ltrakorta vågor. Sam
m[l amatör har också konstruerat en gallermod111erad 
ultrakortvågssändal'e, inrymd i en liten uluminium
lida med dimensionerna 12,5 X 13X 4,7 cm. Med dessa 
lilleputtapparater har han lyckats uppnå förbilldelRel' 
':\vel' mer än en svensk mils avstånd. 

Vinjettbilden till denna a rtikel vi r r eflektorn 
till en ultrakortvågsstation, nyligen uppförd vid 
Lympneaerodromen i Kent och avs dd föl' luftfarten , 

Stationen komlDllnieerar med en likadan station 
vid St. Ingleved i Frankrike. Vilgliingden är 20 cm. 
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B
' aUerimottao'aren med ett hö~frekvensrö~" 
: detektor och tvii lågfrekvensror har varIt 

synnerligen popul~ir under de senaste åren. 
Sedd ur modern synpunkt har den emel

lertid flera svagheter. Den har mycket obetydlig di
stortionsfri ntgångseffekt, blir sälllnda överbelastad, 
sa snart man vill ha skaplig ljudstyrka. Den har i 
regel ej någon tillfredsställande volymkontroll, vil
ket gÖl' att man ej lätt kommer ifrftn överbelastning
en. 'l'rots att mottagaren ifråga har två stämkretsar, 
förefaller selektiviteten ofta att vara mycket dfilig; 
det är svårt att komma förbi lokalstationen, för så 
vitt ej vågfiilla användes. Denna bri tande selektivi
tet beror på s. k. korsrnodulering i högfrekvensröret, 
och enda möjligheten att råda bot häremot ~ir att 
nnväuda ett rör med variabel branthet. Uau kan 
visserligen minska korsmodnleri ugen genom att an
viincla ett bandfilter eller två löst kopplade kret
sar före högfrekvensröret, men dö. måste man räkna 
med tre stämkretsar i stället för tvii. 

En .j-rörs batterimot.
tagare med ~ariabel.. 
my..högfrekvensl·ör o. 
klass B-slulsteg. 

8tor selektiv'itet genom fetTOem·tspoZwr. 

Vi skola häl' nedan beskriva en modern version 
av »Europafyran», som den ovan antydda mottaga
ren kallades, dii den beskrevs i apriluumret 1931 a v 
Populär Radio. Den kraftiga utveckling, som ligger 
mellan dessa häda konstruktioner, har möjliggjorts 
genom de nya batterirör, som av Murconi- och Fer
ranti-faurikerna samt nu senast av Philips utsläppts 
i marknaden. De nya högfrekvensrören med variabel 
försWrkningsfaktor (varia bel branthet) eliminer'u 
lJraktiskt taget korsrnoduleringen, vare sig de iiro 
av pelltod- eller skärmgallertyp, varför båda stäm
kretsarna bli fullt verksamma. Klass B-slutröret ger 
mottagaren en distortionsfri utgångseffekt av sam
ma storleksordning som vid nätmottagare. Variabel
myröret möjliggör vidare en idealisk volymkontroll. 

Den moderna Europafyrans kopplingsschema visas 
i fig. 1. De bilda stämspolarna L1 och L2 iiro i modell
apparaten av ferroearttyp, ehuru intet hindrar, att 
n~nliga »luftlindade» spolar användas i stället. Se
lekti viteten blir emellertid större IDed ferrocartspo
lar, under förntsi:ittlling att de äro noggrant mat
chade och avstämmas medelst en noggrant trimmad 
gangkondensatol'. Alla gangkonuensatorer äro ej så 
noggrant trimmade, som de böra vara i moderna 
mottagare, men miirkena 'Wernqvist, Ferl'unti och 
Tjerneld torde i möjligaste mö.n hålla de uppgivna 
toleranserna. Dessa toleranser kunlla vara olika sto
ra vid o.ka märken, och vid användning av ferro
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R, 

Cl = /jOO CUl. 

CC = IjOO c·m. 

C.: = 2 X240 cm. 

ej = 1 m.fll. 


ev = 0,1 mIll. 
r 'i = 0,1 mld. 
C, = 200 cm . 
Gs = 100 cm . 

Fi!J. 1. :lJot!a!Ja'l'cns kopplin!Jsschema. 
Cn = 200 cm. C13 = 1.000 cm. Re = 1.000 ohm. No = ", 0.000 011111 . 

CI0 = 200 cm. CH = 1.000 cm. H.:: = 1.000 ohm. H" se te.vt fl. 

Cll = 2 mld. Cl; = 10.000 cm. R . = 0,25 me!JolllIL. J~~ = 20.000 ohm. 
Cn, sc tcxt en. R, = 10.000 ohm. R j = IjOO ohm. R 9 = 0- 50.000 ohm. 

cartspolar gäller det därför att välja en gangkon
d(>nsator med min ta möjliga uppgivna tolerans. 

De i modellappt1.l'a teu använda spolarna äro av 
det engelska märket »Varley», båda av typ BP 30. 
Aven spolar av Görler-typ kunna användas. Såsom 
flamgår av schemat äro både antennen och högfre
k ':ensröl'ets anod anslutna till uttag på spolarna 

MATERI.fiJLLIST1l. 
l 2· gaugkonucnsator. c:a 2X500 cm, med liten tolerans , 
l sats Spole'" (2 s t.). matchade. 

1 hiigfr kvc ll sdro~~ \, avsedd fö r IlF-rörets anodkrets. 

1 d ;0, avsedd för det Idorns unodk rets. 

1 j iL ~rrekven stra Il "formator, ev. tonkorrektiollstransfor


m utor " :lI ultltone" (T,). 
l Ida"s B- inglt ng' ·t rU TL s CorlJlator (T, ). 
l kl" , s B -u tg1\.n g s t ra n , Corma tor O .', ) e ll er 

se l. 
1 di (fe rentialkonden sator , 2X240 cW . 
l potentiollL eter, 20.000 ohm (R, ). 
1 kond ensator, 2 mr,\. :;00 v = (C,,). 
1 d :0, 1 mfd, induktionsfri (C.) . 
~ d:o, 0,1 lLLt'd, induktioLL sfriu (C" C, ). 
1. d ;0, 10.000 cm (C,,). 

:.! d :0, 1.000 cm. inlluk t ion sf rin (Cn, Cu). 


111 g'LLLgsdros

;: cI :0 , 200 cm, 1.500 V = , indukt ionsCria (C" C" Cul. 

1 cI :0. 100 cm, induktioIlsfri (C, ). 

1 lTLo[.sUintl, 0,2" m eg ob m, 0,1 watt (R,). 

1 ,I ;0 , variabelt O-ilO.OOO ohm (R, ). 

l d :0 , 30.0(X) ohm, 0,3 wat t (R, ) . 

l d ;0 , 10.000 ohnl. 0.1 watt, indlll{tions fri tt ( l{!). 

~ d ;0, 1 .000 ohm , 0,1 w ntt, induktiOlL s fria (R" R. ) . 

l (\ ;0, 500 ohm, 0,1 waLt, indnk tio ns fr itt (R,). 

l s trömbrytare, tv tLpolig (S ). 

:\ rörlt tL llnrc, 4-poliga. 

1 d ;0, O-llolig. 

1 f ronlplat tn, 400X180 X5 mm. 

1 I<outal,tli"l, 400X50 X" mlLl. 

] bnsplntta, 400 X230 X IO mm, 

12 kon taklhylsor. 

Dh', koppliugsLrHu, RystofJcx, skru'", 

H Öl JR T .Ii. ]B JE JL L 
l-iF-rör

F ubril_nt V, 
l-'e rranti 
_\f a rconi VP 21 
j'hilip s H 255 

Detektor Drivrö r 
V, V. 

HL ~ L 21 
1> 228 Il 2l"i 

Slutrör 
V. 

lIP 2 
B 21 
n 240 

(kopplade som autot l'ansformatorer). Dessa uttag 
omkopplas automatiskt vid våglängdsomkopplingeu, 
så att samma kapacitet övertransformeras på seknn
däl'en vid mellanvåg och långvåg (mellanvåg: 200 
- 600 m). Genom autokopplingen minskas dämp
ningen, i synnerhet från antennen, på de lågförlnst 
betonade ferrocartkretsarna. 

Hög!rekvcnsrör med vat'i(~ uel unllnthet. 

Den l'eglel'bara negativa gallel'späl1ningcn till hög
fl'E'kvensl'öl'et uttages från den över gallerbatteriet 
::;huntade potent iometer n Rs och tillföres högfre· 
kvcllsrörets styrgaller över filtret Bt 04. Kondensa· 
torn 4 ingår i stämkretsen Ll 0 1 och böl' ha ett värde 
av 1 ,uP, fÖl; att ej förändra kretsens avstämning. 
Xl' 04 pä endast 0,1 ,uF, böl' en kondensator a v sam
ma storlek, inkopplad på samma sätt, finnas i kret
sen L2 02,. detta för enl'attsavstämningens skull. 

Som högfre]{\'ensrör kan användas antingen en 
variabelmypentod (högfrekvenspentod med variabel 
branthet) eller ett variabelmyrör (skärmgallerl'ör 
med variabel branthet). I modellapparaten har an
Yiints ett yariabelmyrör, Philips B 255. (Alla dessa 
nya riir äro 2-voltsrör.) Återgå vi till kopplingssche
mat, iiI' B2 ett stoppmotstånd föl' högfrekvens, ett 
»'lVkopplingsmotstånd». Kondensatorn 0 5 och mo 
ståndet B2 utgöra tillsamman!'; t t avkopplingsfilter 
föl' högf rekvens. Sk~il' mO'allerspänningell tages fd'm 
ett u ttag på anodbatteri t. 

Högfrelo'en steget är som synes »dros 'e lkopplab>, 
d. v. s. stämkl'etseu är »sidställtl» medelst högfre· 
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FiU. 3. Motta{7m'en sedd 
!rtJn hög!rek venss'idun. 
Detektorröret niirmast 

lcameran. 

J...:\·ensdrosseln R l" DJ och kondensat orn ' . H3 C6 är 
ett avkopplin Cfsfil ter för högfrekvens. Detcktorn ar· 
betar med gallerlikriktning. Genom återkoppling kan 
mottagarens selektivitet uppdrivas i hög grad. R5 är 
ett motstånd på några hundra ohm, avsett att un· 
dertrycka parasltsvängningar. Ibland kan det med 
fördel inkopplas mellan differentialkondcnsatorn och 
å terkopplingsspolen. Drosseln HFD2 ,oillIar tillsam· 
mans med kondensatorel'lla Cg och C10 ett högfre· 
Ii.yensfilter. 

Detektorn iiI' mcdelst en vanlig lågfrek\·cnstrans· 
fl.rmator T1 kopplad till det s. k. drivröret (pa en
gelska »driver»). Över primiiren på Tl ligger en fast 
tonkorrektionsanordning, bestående av kondensa
tom Cl5 och motståndet Rg. Ro Cu är det vanliga 
avkopplingsfiltret för· lågfrekvens. 

Driuöret V3 måste vara kraftigare än motsvarande 
rör i en mottagare med vanligt slutrör, ty klass B
röret fordra r ej endast en växelspän· 
ning på sina båda gallcr, n tan en viss 
växelströmseffekt, beroende på att rö
ret arbetar med galle l tröm. 

I schemat och även i monterings
planen iiI' utritat ett avkopplingsfilter 
117 C12 i drivrörets anodkrets. Detta 
ä r för att visa, hur ett dylikt filtel' 

rig. 4. F "ontpla,ttan lIlcd illgtiillningsrattar
na, fnZn viinstm' till höger: äterkoppUnU8
va t t, ,,;duliinudsomkopplarc, avstämnings'ratt, 

t!' ömbl'yta ,·c, volYI/! kontToll. 

il5 

kall inkopplas, om det eventuellt 
skulle bli erforderligt, Som ovan 
nämndes måste <lrivröret kunna av
gc betydligt större effekt än ett 
vanligt lågfrckvensl'ör, och för att 
hålla anod tl'öm~förbrukningen nere 
vill man giIrna utnyttja hela anod· 
uatterispänningen till drivröret. 

Filtret R7 C12 bör dä rför från 

början utelämna . Visar det sig se

dun, att Higfrekvent instabilitet fö

refinnes, kan man prova med ett 

dylikt filter, men Hq bör då ej ta

gas större än ausolut nödvändigt, t, 

ex. 5.000 ohm, Kondensatorn Cl2 fär 

i gengäld tagas till litet större, t, ex, 

4 f'F , om ej 2 .<' F skulle rUcka. I rc

gel kan emcllertid fil h'ct R7 Cn 


undvaras, vilket är uäst ur l judkvalit et synpunkt. 

Det i modellapparaten anviInda klass B-röret ä l' 


~v typen utan ncgativ gallerspänning. En del klass 

~-rö l' skola cmellertid ha en liteu negativ gallerspän

l1ing, ,'ar'vill mitluttaget på ingångstransformatorns 
(T2) seknndärlindning anslutes till ett lämpligt ut 
tag på gallerbatteriet. Klass B-r ören, åtminstone de 
cllgelska, bruka åtföljas av utförliga anvisningar an
gående användningssätt samt oms~ittningstal hos in
gi'wgstl'ansformatorn vid olika drivrör och olika 
alLodspänningar. 

I schemat och monteringsplanen är visad en trans
formator Ta på utgångssidan, men intet hindrar att 
man i stället använder en utgångsdrossel, avsedd för 
klass B·rÖr, Det finns ä ven elektrodynamiska hög
talare i marknaden, försedda med ingångstransfor
mator med särskilda uttag för ldass B-rör. Under för
utsättning att transformatorns omsättningstal är 
lämpligt, bortfaller då transformatorn resp. utgångs
d!'osseln '1'3, 

Potcntiometerl1 Ha övcr gallerbatteriet har ett re
Forts. A sid. 128 
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• 

l. ~.s~ U4dt(lM, 

.sfuttik ~~ 

men man hal' som sagt stor nytta av att dela 
upp stegen i mottagaren pfi ovan angivna 
sätt. gnligt detta är det fel att säga, att slut
röret i fig. 2 är motstfindskopplat. Det är 

I 
ll1lin vi Lurja tala om <lllpassningen mellan 

slutrör och högtalare, skola vi gÖra .ldart föl' 
OI:5S, vad som menas med ett slutsteg. Ibland 
er man t. ex. benämningen »transformator

kOl!plat slutsteg» tilHimpad på en mottagare, dår 
högtalaren (elektromagnetisk) ligger direkt inHlnkad 
i slu trörets anodkrets. Det föregående förstärkarrö
ret, ev. en detektor, är medelst en lågfrekvenstrans
formator kopplat till slutröret, och av denna anled
ning benämnes sIutsteget »transformatorkopplat». 
Dptta iiI' ej korrekt. Det är ej röret med transforma
torn i .qalle·rkretsen) som är transformatorkopplat, 
utan röret med transformatorn i anod-kretsen. I fig. 
l är sålunda slutröret transformatorkopplat (till hög
ta laren), varjämte det föregående röret i sin tur år 
t)'ansIormatorkopplat (till slutl'öret), vilket vi se 
av den vänstra transformatorn, som rätteligen ej hör 
till slutsteget. I fig. 2 ~ir slutl'öret trlinsformatorkopp
lat, under det att det föregående röret iiI' motstånds
kopplat (till slutröret). Vi se anodmotsiändet, g'aller
kondensatorn och gallel'll1otståndet, til.lhöl'ande före
gående fÖ't·stä1'kat·ste!J. Ja, åven sllltrörets gallermot· 
stånd (gallerläcka) måste räknas till föregående för
stärkarsteg, ty den inverkar på förstärkningsgraden 

dett..'l steg. Vi se alltså, att man ej börjar räkna 
slutsteget förrän vid slutrörets galler, och denna sak 
har man stor nytta av att hålla reda pfi. 

Hiirmed är ej sagt, att sIutl'öret är oberoende av 
vilket slags kopplingselement som föregår detsamma, 

i stället det fUr gä lule röret, som ~ir mot
ståuclskopplat. 

Ut!Jångstrcmsfol'matm'n har sla.git igenol/L 

På de elektromagnetiska och de högohmiga elek
hodynamiska högtalarnas tid val' u tgångstransfor
matorn rätt ovanlig. Nu, då den lågohmiga elektro· 
cf~' I1amiska högtalaren är nästan allenarådande, sitter 
utgångstran. formatorn på snart sagt varenda hög
tdare. Det är egentUgen ej så underl igt; en lågohmig 
elektrodynamisk högtalare gäl' i vanliga fall ej att 
använda ntan transformator. Inom parentes sagt be
niilllnes u tgångstrunsformatorn ofta ingångstransfor
mator, detta med tanke på högtalaren. 

Uto-ånO'stransformatol'n medför en stor fördel. Den
'" '" 

möjliggör anpassning av högtalaren till slutröret. 
Tidigare var man ej så noga med denna sak, men 
Lumera anses den vara av mycket stor betydelse. An
passningen är a v betydelse dels för utgångseffekten, 
d('ls för den inbördes avviigl1ingen mellan det högre 
o('h det Higre tonreO'istret., så att man kan få ljudet 
naturtroget ;'Hel" h'et. 

'l' ranst omw.to·rkopplat slutsteg. töregå~~ge t 
formatorkopplat förstärkm·steg. 

i 
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FiO. 2. 'l't'al1sformatOl'kolJplat sluts leg, föregånget a.v rnot
ståndSkopplat förstärkarsteg. 

Vi veta, att för ernående av maximal effekt i en 
st römkrets skall fö rbrukningsapparatens motstånd 
"ara lika med st römkällans motstånd. I värt fall 
utgör högtalaren förbl'ukningsapparat och slutröret 
strömkälla. Förhållandena ligga dock något annor
lunda till, i det vi sträva efter maximal distortionsfri 
effekt. Man har funnit, att högtalarens motstånd här
vid skall vara omkring dubbelt så stort som slutrörets 
motstånd. Är ej högtalarens motstånd från början 
ay lämplig storlek, kan man rätta till detta medelst 
O} utgångs transformator. Denna »övertransformerar» 
högtalal'elJs motstånd till sluträrets anodkrets. Det 
nya mot tAnd, högtalaren sålunda får, då den »kom
mer över» t ill slub:örets anodkrets, iiI' beroende av 

Fig. 3: Om. ufgång8tral1 sf onnatorn ej t tU anodU7,strummel!, 
II/ aste l)1 'i mlh'cn sidställa s m edel st d/'os8e1 och kondensator. 

P i g. 4. Vid push-pull-koppling går atwdlikst1'ömmen åt olika 
håll ·i de bäda p"vmärha1vorna, v a.rioenom U!cströmsm agnc

tiscringcn !Ipphävcs. 

teansformatorns omsättningstal. Genom att välja ett 
lämpligt omsättningstal får man in ett passande 
motstånd i slutrörets anodkrets, så att röret, obero
ende av högtalarens verkliga motständ, ger maximal 
clistortionsfri utgångseffekt. 

Utgångstransformatorn i praktiken. 

Förutom ett lämpligt omsättningstal måste u t 
g:lngstransformatorn ha tillräckligt stor primärin
dl1ktans, för att ej bastonerna skola undertryckas i 
alltför hög grad. Därtill måste den vara så konstrue
rad, att även det högre registret kommer till sin rätt . 
Då transformatorn, såsom vanligen är fallet , inlän
kas direkt i slutrörets anodkl'ets, blir pl'im~irinduk
t ansen beroende av anodlikströmmens storlek, på sä 

128 

Jo'ig. 5. Om 1Itgr1ngs('ransformat 01'n sakna./' ut/a.g pd. pl'i.·mä.f'
sidan, kan anpassning ibland åstarlkotll1nas nz.erlelst en 111

gdJZgsd-r08sel m erl ut/ag. 
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~ir man oygger radiomottagare, händer det 
ofta, att man behöver känna till motstän
det i en drossel, transformator eller dyl. 
Gel' man sig i kast med att oygga motta

ga re för niitan lut ning, [il' det även nödvändigt att 
Idnna storlekcn hos de olika motställd, som ingå 
i anod- och glödströmskretsa l'lla. 

Har man tillgång till mätinstrument, iiI' ju mot
sh ndsmätningen en mycket enkel historia. jUan lä
ser helt enkelt av battcriets polspiilllung och den 
ström, som flyter fram genom motståndet. r dessa 
avläsningar kan man med tillhjälp av Ohms lag Hitt 
eeräkna det sökta viirdet på motståndet. l\fen det 
iiI' inte allom givet att vara inebavare av volt- och 
amperemctcr. Dcn, som ständigt sysslar med radio, 
iiI' naturligtvis försedd med dylika instrument, men 
för den, som elluast sporadiskt ägnar sig åt denna 
hobby, är nog volt- och amperemctern enbart lyxar
tiklar. Man kan emellertid klara sig ganska bra utan 
r;ågra dyrbara instrument. Vi skola här visa, hur 
man för ett ringa kapitalutlägg kan skaffa sig en 
liten behändig motståndsrnätare, ~om förutom siu 
billighet medför den stora fördelen, att det inte be
l övs några som helst räkningar, för att man skall 
få tafT pli det sökta värdet på motståndet. Man mil
ter nämligcn upp motståndet med ett måttband. 

Vår mot. tåndsmätare har det kopplingsschema, 
som visas i fig. 1. R. Ur en halv meter motstånd tråd 

Av S1n5U 

med 1.000 ohm per meter (s. k. asbestlindad tråJ), 
oattcriet är ett ficklampsbatteri, K är en kompass 
och S några varv tråd på en lämplig spolstomme
n spännes npp på en basplatta, på vilken kompassen 
likaledes kan fastgöra. Spolen S lindas med 10 fl. 20 
varv av någon ö\-erbliyen isolcrad koppar tråd. Al· 
kompassen t ill räckligt liten, lämpar siO' en tänd
sticksask alldeles utmärkt som spolform. Spolen 
monteras så, att den till häUten kommer att täcka 
kompassen (se vinjettbilden). Kompassen kan vara 
[] v vilken sort som helst. Bäst är det, om den är för
sedd med skal indelning, så att man så noggrant som 
möjligt kan avläsa utslaget. Annars kan man natur
ligtvis sjiLIv ri ta en skala och lägga under kompa s
lIålen. A och 11 i fig. 1 äro två kontakthyl sor. Vid A 
iiI' fäst cn sladd mcJ en klämma a\' n t go t slag, med 
vilken . man kan göra kontakt till motsUlndct R. 

Bur skall man nu bära sig åt, när man 'kall mäta 
lllotstålld'? Antag att Yi ha en drossel, vars motstånd 

1'iu _ 1. Mol.. ~ Ill1tlls llliitarclls kopplin!Jsschema. I( kompass, S 
spole, R kalibrerat mot.~tånd,. M enan kl(i,IIl'Jll.01-n.a A och B 

inkopplas d et motsUlntl, som sl.;all mätas. niirvitl är dCll 
t/yltbaj-a, kliimma·n ej allslu/en till mots/d.nd.et R_ 

http:mots/d.nd.et
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1"ig, 2, »J{ompa.8smii,tal'en» an cänd 80m ampi"l'c- eller mUll
amperemeter, Btt -utslag på i det närmaste 80 grader ä.I' 
al/tytt i figm'en. Dämäta.'ren är strömlös, sk(/,U kmnpass

nålen vat'a instii1ld i N-S-riktningen. 

vi önska känna. Först vrides basplattan, på vilken 
motstc ndet och kompassen äro mont erade, i ett så· 
uunt läge, att kompassnålen kommer att ligga pa· 
rallellt med tändsticksaskens ytt re fria kant, alltså 
uug fär så som f ramgå r av vinjettbilden. Vi ha 
ännu ej anslutit kontaktklämman på motståndet R 
Koppla nu in dro 'seln mellan A och B, men tillse 
samtidigt, att järnkärnan i drossebl inte kommer 
alltför nära kompassen, så a tt kompassnålen av den· 
na orsak kommer at t rubbas ur sitt lUg . l\vläs ut· 
slaget på kompassen, n~ir strömmen slutit.s genom 
. polen S och drosscln. Koppla sedan ur drosseln och 
anslut kontaktklämman någonstans pä motståndet 
Ii o II observera kompassens utslag. Gör kompassen 
mindre utslag än nyss, då drosselll var inkopplad, 
mins! a. mot 'lAndet g nom att klämman fly ttas när
mare B. Gör dcn där mot s törre utslag, flyttas kläm
man åt motsatt håll . På så vis kunna vi jämka på 
u tslaget, tills det blir precis lika stor t som när 
~ ros eln va r inkopplad. Sedan leta vi reda p~ ett 
mhttband och mäta llpp t riiekan x (se fig. 1) . Antag, 
a t t stycl{et x är 324 mm. Då är det sökta motstån· 
det hos drosseln om inte precis 324 ohm så i alla 
hiindelser någont ing emellan 320 och 330 ohm. Enk· 
Inre motståndsmät.n ing kan man knappast tänka sig. 

K omz)(tssen som -mA·m etel'. 

)Ian kan också anvälllla sig av samma anordning 
med kompassen och spolen för att mMa strömstyr
La. Kopplingen blir då enligt fig. 2. Ju mindre den 
strömstyrka är, man skall mäta , desto fler varv 
måste man linda på spolen. Kalibreringen kan ske 
efter en redan förut kalibrerad mätare. A andra si· 

dan kau man på matematisk viig bel'äkna det rela · 
tiva utslaget för olika strömstyrkor. En enkel härled
ning gel' vid handen, att strömstyrkan kommer att 
vJ.ra proportionell mot tg a, där a betecknar vin· 
keln mellan N-S-riktningen och kompassnålens 
riktning. Relativa värden pit strömstyrkan I för oli
ka värden på a framgår av kurvan i fig. 3. Känner 
man den strömstyrka, som vid ett visst u t lag flyter 
genom den hemgjorda mätaren, kan man sålunda 
med hjiilp av kmvan i fig. 3 avgöra, hur stor ström· 
stJrka som flyter vid andra utslag, d. v. s. andra 
\i:irden på a. 

ITar man tiIlgang t ill en a kuml1Iator , kan man 
Hitt kalibrera kompassrnätaren enligt den metod, 
som Le ' krevs i Populär Radio nr 10, 1933. Man får 
därvid ej glömma bort, att instrumentet har ett visst 
ege t motstånd. För en unaefärlig kaliLrering behöver 
man blott känna kompassnålens utslag för en viss 
Lestämd ::;trömstyrka. Vi anta, att vi släppa igenom 
10 mA och att u tslaget då blir 30 grader (30°). Det· 
te ä r allt vi behöva veta. Önska vi mäta en oldind 
·trömstyrka, ha vi blott att iakttaga utslaget. Vi 
anta, att detta i ett fall blir 63° . Av fig. 3 se vi, att 
den relativa strömstyrkan vid 30° nt lag är c:a 0,5 
och vid 63° utslag c :a 2. Förhållandet mellan de båda 
strömstyrkorna är alltså 2 : 0,5 = 4, d . v. s. den si t 
riliitta strömstyrkan är 4 ggr så stOl' som den vid 
3{1° utslag, alltså 40 mA.. 

Nu måste framhållas, att denna senare kalibre· 
ring blir mycket approximativ, d. v. s. noggrannhe· 
ten vid mätningarna mycket dålig, beroende på att 
det här b skrivna enkla instrumentet ej är någon 
riktig s. k . tangentbu sol. Vid ett dylikt instrument 
skall kompassnålens längd vara mycket li t en i för· 
hållande till lindningens diameter, vilket j är fal· 
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R~I.lU·.. tioll a\' elel(kodYIl.3miska hög
talare_ 
Om man råkat få ett hål eller en 

rispa i konen till en eleldrodynamisk 
högtalare, kan detta lagas genom på
limning Il V en bit tunt papper, som 
bilden ,isar. Hålets kanter må ste först 
sUitas ut , så att papperet ej ligger 
dnbb~'l\'iket. Fastlimningen a, pap-

Glimlampa SOUl felsökare. 

Glimlampan är ett utmärkt hjälp
medel fiir den experimenterande ama
tören. Med tiIJhjliIp av glimlampa n 
kan lllaIl avgiira, huruvida det är a\'
brott i en högfrekvensdrossel (se vil
den) eller en transformatorlindning, 
huruvida en blockkondensator är ge
nomslagen o. s. v. Omkring glimlam
pun kan mall med fördel anbringa ett 
rör, t . ex. ett spolrör a v pertinax, för 
ntt ute tiinga ljuset, så att man bättre 
kan e, om glimlampan lyser eller ej. 
Detta rö r bör dock helst vara llftgot 
Hingre lin i bilden, eljest gör det ej 
så stor nytta. 

p ret kan ske med syndetikon. Man 
får ej släppa llal)persbiten, förrän den 
fastnat ordentligt på alla ställen, ty 
eljest kan den ge upphov till biljud i 
högtalaren. 

Bäst är att ta en papperslapp med 
någorlunda samma ftirg som högtalar
konen, ty det är ej lämpligt att måla 
eller lackera papperet efteri'tt. 

Glimlampan skall mata med lik
ström. Den kan sålunda anslutas till 
likströmsniit, men man kan även an
Ylinda ett anodba t teri, i vilket fall 
lampan bör vara a ysedd för 110 volt. 
Vid anslutning till Likströmsllilt bör 
glimlampan inkopplas i den ic!:[e jor
(Inde polen av nlitet, detta för undvi· 
kande a\- kortslutnjugar. 

Våglällgdsoml<Ol.plare. 

Ofta auvändes en vanlig strömbry
tare som vågliingdsomkopplare; vid 
mottaguillg på mellanvåg kortsluter 
den långvågslindningen. Vid en t yrt
luetsmottagare erfordras tvä dylika 
omkopplare, varvid lIlun få r kOP11ln 

om en krets i taget. Betydligt trevli
gare Ur det ju att kunna gÖl'a derulU 
omkOI)pling med en en.da knapp. Bil
den lllir oval); visar, llur detta kan 
ordnas av den som iir en smula hiin
dig med mekaniska arbeten. KOIJplin
gen mellan de två knapparna åstar!
kommes medelst en skiva av bakelit, 
ebon.it el. dyl., vars utseende framgär 
av detalj ritningen nedtill i bilden. 
Spåret ilr till för att styra ski\'Uu, 
men tilIrUcklig styrning erhlHles i re
gel genom de två strömbrytarna. 

'l'iIHiggas bör, att de två omkopp
larna (strömbrytarna) i praktiken 

.måste placeras på större avstånd från 
varandra än i bilden, ty eljest kunna 
kret 'arna vid mottagning pA. långvåg 
l)1'tverka varandra. 

Iiontaldfel i transportabla mottagare. 

Det hiinder ej så sHllan, att röreIl 
i en transportabel mottagare åka upp 
ett styCke ur sina hålJare, tiI1rllcldigt 
för att något av rörbenen skall släppa 
kontakten med sin hylsa elJer fjllder i 
rörhållaren. För att förebygga detta 
kan man som bilden visar klämma 
fast de håda Hudarna till en lagom 
lflllg och ganska bred gummistrimIa 
under rörllållaren och Sl)iinna gummi
strimlan upp över röret, så att detta 
effektivt fa sthålles. Det kan för öv
rigt vara bra att veta, att rören ej 
kunna ramla ur s ina hållare, om mall 
skulle råka vända upp och ned på 
mottagaren . Som bekant Iiigger acku
mulatorn ej längre hinder i viigen för 
en dylik manöver; det .finns ju nu 
»ospiIIbara» ackUlfJulatorer av modern 
och tillförlitlig konstruktion. 
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Rad ioteknikens 

II. Ohms lag och dess tillämpning 

O
hlllS lag u tgör dc n me-'f I!lemcntiint for
mel n ill om radiu ehJi ken, Den amatör, 
WIll ki.iuncl' till oelL k:l1l tilli-impa denna 

Lag, kan plt egell hand göta ber äkningar 
ar ;; t römstyl'l;:ol', spälIning, l' och mUl.' t<lod, Han kan 
t, ex, räkna u t , hur Lo t' eg>nW rl.n'ukn.ingen är hos 

en "oltmeter', hm' . tor den verkliga spän ningen är 
pil anoden till ett motstå udskopplat förstärkarrör 
och hur "tora ,'huntarna och fö!'l;:oppliugsmotstltndet 
i'kola vant i en likst r ömsll10ttagare med baUerirör. 
]Jell a matör, som kan göra dylika lJeräkningar, har 

kornmi t gauska lfl.llgt. 

Vi 'kola DU ' e, vau Ohms lag är för ll ~lgOt. Föl' 
a tt fOl'Harau dp ta dp t frä n (len prakti 'lm idal1, i\.ter

"'~l vi till vårt mot.·t ; nd på 10.000 ohm, som genom· 
flö ls a v elJ s t riilXl av 4 mA. 10.000 ohm ile stiimplat 
p å mo l. lä ndet, o ,h ,:trömslyr'kan 4 mA ha vi miitt 

"pp wc,l d'tl' milliamperemeter. i önskade reta spUn
ningen eller », piinnillgsfalleb> ÖV l' detta motstånd. 
Ohll1~ Jag ,. iiger os ;;; då, aU spkln ningell ii L' lika lUed 
!,;tf'ölU~tyrkan gånger mol.:l:c Jldet, d . v. ~ . 4/ 1.000 

;lmp. "gr 10,000 ohm, v.jlket gör 4/ 1.000 X 10.000 = 

·1-0.000/ 1 .000 ~= ,*0 "01 . Som vi se, mr'u,;le S'I'l'öms tYI" 
kan ril knas i ampere, ej milliamp., späuningen i "olt 
ol:h rnolsH\.ndet i ohm, elj s t , iimmer iute formeln. 

' Öl' att lättar e kunna hålla. den na formel i huv\l
Llet, skola vi införa. beteckningar för sp~i uuing, :ström· 
s lyrim och motst ånd, Yilka beteckningar nog många 
a\" v:'tra I ~isa ['e reuan förut kiimla 1i11. V i kunua .in 

l-;kr'iva formeln ovan på följanLle siitt: volt = amp.X 
ohm, llWll d t bl il' nkIare, om "j beteekna s pi.iullingen 
Illerl V, sl rönvtyrki.l n m ed [ och mot tåndet med R. 
\'arJÖ I' t. I~X. sh ömstyt'kan L tecknas med l behöva 
,. i ej f undera pi:L ; dessa beteckningar iieo allmUn t 
n'der'tan'na inom r~lektl'otekni ken. 

1'[ed a nvä ndande Il V dessa liCteckningar kunna vi 
.·kdva den formel, vi ovan auvUnde för aLt I'Liklla nt 
spiinningell över", rt motstt mI, på följande s~itt: 

v = I X R 	 (1) 

Yj numrera denua formel med (1) för' att senare 
kunna hänvisa till dellsamma, Vi skola ou blott kom 
mu ih1\g, Il tt V är spänni ngen i vult, I stl'ömstyJ'l;:an 
i amp. och H motståndet i ohm, 

A BC 

praktiken. 

lmlHn vi öyergå t ill a t iillämpa OVHns tc ende for 

mel i prak tiken, skola vi omi, la, att n hctcll ohm 
ofta i.i,r fÖl' lite n för ·t dana mot t . nd som Wrckom· 

m a inum radiotekniken. fan har d ii.l'för ocksi't slön c 
ellheter, l1 i.i mljgcu kiloohlll ( hh-es ofta k Q) , som 

Lil' Iii a med ett tu sen ohm, samt m eguhlll ( skrivc -' 

l\1.Q), SO m iiI' Jika med en miljon ohm. Vi ha alltsft 

1 ]ö!oohm = 1.000 olIm eller 1 ohlll = 1/ 1.000 ki!oolull. 
lmegohlll = 1.000.Oon ohm "lIP1' 1 ollIn = ] / 1.000.000 1I1('·>ohm. 

Praktiskct t-illä1l11mingul·. 

F ör ,ltt bli niirl11<1rc föl'll'ogua med tilliimpniuge u 

;1\ Joullel (1) l-;kola vi ta 11< gl'a praktiska exempel. 

]) E t motstånd pft 10.(JOO ohm genomflytes a ven 
", t l'öm av 4 mA . Hnr s tort ~il' spiilllliugsfallet liver 
mol. ·t ft ndet ? 

Ellligt fonne! (1) få. vi 

V = l.X H = 4/ 1.000 X IO.000 = 4X IO.Onn - O v ul . 
1.000 

SOUl ,-i se, iiI' detta SanlIlla exempel , -'om vi ova n 

'-UWällt. SpiinniurrsfaJl et över motsttLn det iil' 4-0 volt . 

2) Ett lIlot:·j-ållds kopplat för, li ir knl'l'ör ha r i a nod· 

het 'en eH anod not'h ud på 300,000 ohm (0,3 meg
ohm) . A v I'öl"lauell en e vi, att den lLormala anod

strö mmen med 0,3 megohm i a nod lnetsen, 200 volts 
fl.l;udspän ni ng och 2,5 volts negativ gall e l', pänning 
]'å l'ÖI'et ~ir O,R mA. Hur stor iii' rörets anodspiiIlning, 
!. v. ,'. ueu verkliga spi·irlllingen på rörets anod '! 

För att kUllna få tag på den vCl'kliga anodspilJl 
ningen, må t vi först l'iikna llt, hm' myckrt spiin 
Ilingeu fall er ij ,'er aIlodmotständet. Detta kunna \'i 

giir';} med tillhFilp av formel (1): 

, . 	 0,3X :WO.OOO 
\ = l X H 	= O,3/1.000 X flOO.OOO = 1,000 


O,3X300 = 3X30 = 1)0 ,·olt. 


ralla vi Ilen "erklju'u spänningen på anodeu fÖ l' Va, 

f~ vi 
Ya - 2()0- IlO = HO ,·olt. 

Vi se av det ta, a tt allodsp~inningeu på dt mot
Rlåndskopplat ['Öl' alltid är vä:scnt li gt minrlt'e än 
»högsta anodsp~illningen» i mottagareu, detta på 
gl'un(1 av rlet ;;;tora sp~inningsfallet i anodmotståndet. 

FOl'tR. fl sid. 12, 

http:slr�nvtyrki.ln


122 POPULÄR RADIO 

POPULÄR RADIOS V ÅGLÄNGDST ABELL 
V;lg!. oehVlIg\. oeh EffektE ffek t Station InställningStation Inställning frekve nsfrek"cn s kwkw 

ffi k els III kels \\ 

2000-1000 m (156-300 k~/.) 269 ,5 lU:l Kosice 2,6 
:!67,4 1122 n e lfa s t (North Scottish 


1875 laO I1uizeu 7 

103::; 1~5 1'\:OWDO '7 

R eg ional) 1 

1706 1(\7 Radio-Paris 7;; 
 205,3 1131 Hörby 10 

17(J(J ](j7 Lllht! 40 
 2G3 ,~ 1140 Turln 7 

1714 175 lIIoskwa 500 
 2(jl ,1 1149 Lonuon National 50 

lU39 183 Reykjavik 20 
 259,1 11 58 Moravska Ostru\T::l 11 ,2 

]571 ] 91 Köuigsw11 s terhnu se n 60 
 2ii7,1 U67 )Ionte Ceneri 15 

1500 200 Dnvcntry 3u 
 25.5,1 1176 K ö peuhamn 10 

2;}3,2 1185 Charkow 10 
4 

141 (; 212 Wartichau 120 

]389 216 Paris (Eiffeltornet) 13 
 251,0 U95 E'rankfurt 17 

1:1;,7 :121 l\ lotalu 30 
 24G,2 1204 P rag II 5 

]304 230 L ux eulhurg 200 
 247,a 1213 Ltlle P. T. T. 5 

1261 238 Kalunuborg 75 
 2-1 5,5 1222 Triest 10 

122! 2·1:. Lcningl'a(l 100 
 243 ,7 1231 Gle iwlt7. 5 

lISG 253 Oslo 60 
 2 .. 1,9 12.0 Kiruna 0,2 

240,2 1249 Luxemburg 150 
1006-000 m (306-;;00 liClo) 2:18,5 1258 Riga 15 

236, 1267 'l'yska stn :er 2
5 3G5 R Os tow 20 23'>,1 ]276 Nors ka :::itn :er 0,78:!4 3M Smo l \1181 10 233 ,5 12 5 Belgis k stn 703 302 östertillllU 0,6 231,8 12!J{ 

748 401 Moskwa 111 100 230,2 1303 
726 413 ,5 Bouen 0,6 228,7 1:112 ' ven k a ~t n :e r 1,3 (J!)6 431 Oulu 2 ~27,1 1:;21 B uuapest II O, 

22'1,6 1330 orutyska st o :e r 0,5600-200 m (500-1500 ke/_) 2U ,O IS3r) !lIon t p lIier 5 

m8,O ~ln H amar 0,7 
 222 ,6 1348 Internationell vrLgl., typ 1 
56G,3 027 Lj uLJljuna :; 221 ,1 13"7 Italie ns ka o. nor:::;ka stil :er 
559,7 r;;w Vi l na 16 
 210,6 1:l(j6 l{ral<ow 2 

54G,5 546 Buuapest 120 
 218,2 1375 Schweiziska stn :er 0,5
539,0 550 B e romiinste r 60 216, 138-1 

(j31.0 505 Athlone 60 
 I 215,4 1303 F rnn s lul stn :er 
522,t} (;74 ~[\Ihlllcker (Stuttgart) GO 214,0 1402 Sven s ka titn :e r 0,4r514,0 1\83 ~lauona 15 212,0 HU Bukarest 12 
506,8 W2 Wi e n 120 211.3 1420 FI IH;ka o. jugoslav. stn :er I400 ,2 601 • lInds ,-ull 10 2rm,!) 142!J In ternntion ·11 våg!., typ l 
4fll , GlO F lore n s 20 208.G H18 N y ireJ;Yhaza 6,3
483.!J 620 B rU ssel I 15 207.3 1447 ) l! :lL1 ~ ka stn :er 
476,G 629 200,0 14:';6 Fra nsliH stn :cr 
470,2 638 Prag I 120 204,8 146;; 'l' y s kn. st n :er 
463.0 DI8 203,5 1474 EIlgelska stn :e r 
455;0 658 r ,a llJ;e nberg 60 202,3 1483 SovjetRla ti oner 
419,1 608 North Regional 50 I 201,1 1492 I nIe rna lionel l v~g!. , typ 2 
443,1 677 " otte n s 25 200,0 1000 Inte rnationell " ng!. , ty p 2 
4:17,:.1 IiSO Belgra(! 2,5 

431 ,7 005 Pa r is P. T. T. 7 

426,1 704 Sto 'kllolm 55 

4~O , 713 Rom 5u 

415,5 722 K iew 100 

410,4 731 Tallinn 20 

40;3,4 7'10 lIIlinehcn 00 
 KORTVÄGSSTATIONER 
400,5 74!) Vlborg 13 
305,8 75 Kattowiee 12 
:J0l,1 767 ~Udlil n<l Regional 25 Våg!. Statiou Anrops- Spole K ond .
386,0 776 m signa l N:o gra dtal
382,2 785 Leipzi g 120 I I377,4 795 Lwo,v JO 

373,1 SO·l Sco ttitih Regional 50 

368,G 814 ~ Iilan o :;0 
 58,31 Prag (Tj ecl<os lonll, iet) OKDIP'1' I3G.,5 82:\ R UJlliiuisk stn 50,20 nom (Vatikaneu; italien) HVJ
3GO,G 8:12 1I1osk\\'<l IV 100 50,00 ~loskwa (Sovjet) RV59
356,7 811 n e rtill 100 4!J,83 Zeesc.n (Tys ldnlld) DJC3;;2,9 850 Be rgen 1 4!J,58 D3\'entl'Y (l::n g lllnu ) GSt\
340,2 .,9 49,40 Skamlc LJ nck (Danmark) OXy
345,6 808 r ozllan 1,7 4J,38 )[08kwa ( ovjct) RW"72 
34:!,l 877 London R egiona l 50 38,4 R a(!i o N ntiO Jl S (Sehweiz) HBP 

I338,0 8RO U I'HZ 7 37,33 Uabat (Marocko) CNll!l35,2 805 lI e is in g fors 10 31,u5 Me lbourne (Australien) VK3ME
331,G 904 H ambu rg 100 31.54 Day utry (England) GSB328,0 913 Dnepropetrov Ii 10 31,3S Zcescn ('l'yskland) DJA325,.1 022 Briinn 32 31,31 R"dio Nations (Sehweiz) HBL321,0 fJ32 Rrli "se l 15 31 ,2G Du"entry (Engla nd) (;SC
3]8,8 OU Göteborg 10 31,28 Sydney (Australien) VK2)lE I31'>,8 950 Breti lau 60 30,89 UUJ;hy (Englund) GCA312,8 959 25,G3 Poutoise (F'rankrike) 1"YA300,9 !l68 25,53 Dn"entry (England) GSD307,1 317 W st R egional 50 25,50 Z csen (TYSk land) D.lD304,3 08G Genua. JO 25,40 {(om (Itali en) 2RO301,5 U!JS E1ilversum 20 2.,.28 Daventry (!1Jngland) GSm298,8 1004 Bratis lava 13,5 23,25 P ou toi sc (]h"nkrike) I"YA 206,2 1013 North Nat ional 50 24.41 Rugb y (F:n g land) G B V 
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l"I'ägeltvdelnillgell, 

l'opuHir Iladios b' råg 'unll'1IIi II g ilr f riilus l a \'seud föl' del 11 

;[\' ti Ll ~I{\' i flens liisare, 'om möta s V[ rig-iIl'lpr u \· el t e l1c r 
un nat sl a g- \"i d b,v ganLl >l U\' i tiu ~k r i flf' 1I \)e~kri \'ll: l upparn' 
rc- r 'am t [ ijr dc expet'i lllent nHH.!e flJ UaWrer, ;;'HIl sy s e lsiit ta 
,; ig ID tl i tid . kril len lJesk ri\'llU Dll ol'dninp;ar och lwppliu ga r , 

T C'1o ti . k a f urfl'ugningal" a'" oyannHOlnda sing; kunna hLi 
danefrc r ej hr , varlI S per te lef on. Doe1, iI iilles frugen,del, 
n ingell öppe n föl' Jlel':;on li;-:l bes iik fredag-a r Id. a-u e, m, 
(, H'avägell -l O, 1 t r,l , yu r\'id ,h'en kortare t IpfonWr fr åg
lIingar I.les \·a rn, ( lI a lllnUJ1l'Op : :\'orclisk Hotop;ra \' ~T). \l1a 
fl' :igauLl ' om urdja' tHL sadtt m Öjligt ill"iill da ' illll lli rfru g
lIinga l' II r PI'it, Al1a f r: gaml' pc r tel e fon Pll 1111111111 t iu Hn 
d('n ovan all ginlH Iw mma alt ol1lb c clj a ~ in siinrln ,ill förfrå
ga n pe r ]lO , t elle r :'tte rkollIlna ]la o rdin ll rie fn ;;;etill. 

Dessn I' 's tl'ik Lioue r ha IJli\'l t nöd\'iindiga, p:'\. g rnntJ a \. dell 
stora omfa lt ni llg-, f l':lgca \'delni ngNI tagit. Fr:i go r , som giilla 
;:-rans kn jng ell t' kOlllplette rin g a \' liO lIPlillg,' schel11a , ln lUl1 a 
i l' g ,J ej ues \'a ras omg:i.pncle, 

Fur all llnde rUi lla a rIJ t t I!1NI fr i'Igllrlla s il s ....a rauue 0 111 

hl'd jns lilla f l'1i.gn lHl ia k ttaga fii lj a nde regll' r: 
1. E f ter "n c\'enl u(' ll rNlug'örp]. c f ör de ll olll[r[lgade UJlpU 

Ta lens konsl r uk tion pte, upp tU llas f l'llgorutl i tu r llcil onl
lI ing och Ullmrpr:!s , D t? 11 f rå gullde h1il' ullti ,1 la en kOVia 
:i \" f rågcurc \'rt, :'l~ att Yid b 'yam IIdet hiiJwi sni ng lJlott IJe 
Jlö,'er ",h'a ;; till fr ~ga n s n ummer. 

2. Ko pplill l-;s,'che rn a e ll re t' figur('l' 1.1I:1sl ri ta , p:1 et t siil'
skill: PUPIJl'I' , ej 11[[ (let p<1PLle r, pt \'lIke t f ragorIla Hm upp
~l ii lI rla , 

3, Allleckllingfll' lIled röd- elle r lJl ll[lf' III1 f1 iliirn <':i giiras i 
s<:!lcma L emeda n de:sn fä rge r ll l'u ka :IlI\'iinrlns vit! ändrill":lr 
(I('il kOUlpl tte rillgar, gjord a n\' rrå,gca,' d(~ l n illgl ' n , 

·1, Nya ~cbema utarhe ta ' ej , uLa n hän\'i ~n s i s tiillC't till 
1, onslrn k t iou..;bes l,ri\'lIiu gnrnn i P opnHi r Hadio . Ej hellc r 

• 	 ntil t'bcta , 1lI 0ntCrlug~ IIJall cr elle r Iw vpJin gs ritniuga r I' ill 
lJllblicerad konstruk t ione r , 

:J, l!'iirfrtlgllingar 'o m giilla i Populiir Raclio lJ,!' kl'inw 
"11 ,,, 1' omta lad· appar:ll l'r e lle r llllordnillg':.I1' ii;;a rUI'Nriide och 
lles\'[l rllR ~~ Yi t t mi.ijligl om,g' t?nd e, Ö\Tig-a fi irfl';lgnillg-a r be' 
S\,[lI'f1 S i t ur och ol'(\lIing-, fo rr:1 s t miij li g-1. 

Fl'iin läselu'et,sen, 

».-\.I t. hiirja nlC'd Wrsukte jag Ine(1 ('1I \'anli l! III i!(\'Ofull fl';ln 
('n gamma l tel fo na pparu t. Dii nid begagllade j ag' m ig a\' e tt 
l'ic klam p, hatte ri '0111 .. t rli lll kii lla och elell enligt. Euer am'is 
Iliug i p , R . omlinllaue m ik l'ofonlmn.-rorlllal.orn, (B eskrh'eJl 
i ]l:r G, 1!)33 n \' Populiir Rnd io, - R ed: 1> il um, ) Dock mdste 
jag kOl' t ",l uln 11l' imiirc II (dcn ur ,' IIl'UIlg'lign), om jag kopp
lade klllldiil'ell t ill ,'{rurumofonilllag' 't pli ).'itdioapparaten. 
::led r mera vi "a ,le upt s ig', a t t IJU ta L'csllllll l. e rlIiill s , om jag 
kopplade den nr IIl'u lIglig-a prim ii n ' ll och . l'lmn(Hircll pa, 
rnlle ll t. 

11elt. ny li~c ll Ilar j:l ,~' flHt fLirdi g (kli i P. n. I.l r skrima 
»Socke rlJitell». D en ha l' jag an, 'llltit I il1 primllrCIl på p-n lil g ' 
frekn: l1slran.-forll1ator mecl oUl siiUning'slal 1.:i:i samt auvun
,le r 12 YOll5 lla tte ri s piinning. R es ul tatet iJ le \' gansiw bra, 
,II l c\ijma a \' nfll\TiI fÖl'stuha nusexperinll'lI i. 

Som ~l':lH'ring-' dosa hu r jag a llv iint e tl 4-[loligt halanse rat 
Ilö .... tula r ::<y ;:; tem med elt pa r srntl iinuringar ful' fi is taud t :1\' 

mi len. DenIIn do a :lrbetn l' hra efte r (, tt "teg,' lå l!:[reJ(\'f'n s 
fii r 'W rkui ng-. 0 111 mall \'iII, kan man iliim pa anknret med 
l'I t par gu mmibila r . 

Ett nl'tniirk t ~iill atl ~.iii h' lill\' l' l'ka ~ Id\'() r fiil' II plllln ,'pel-

II i II g- har jag fonn ir. nUa alt lacke ra ulllminilllllplflt eller 
\'fll1li g bleelqlUl t nwd nå"ot ce lllllo;;a lack (t. ex, Beckolaek), 
:'I1a ll dnI ge l' ii\'er ;:; I,intll l r ' :'t 1',\'1':1 g:ulg'r j'JiicJigt o<;h und
\' ike l' bl:l,;or, \' al'eftcr lilan I:Her den lorka gr unclligt ptl e l t 
\'iir ll1ee lement under ett ]lar dagar. Rn lU i 's l,ve kad skha IJlir 
Kom n,\' , om man ~tr,\'I; e r ö\'e l' rlen e tt par g~ nge \' med IIUmn
da Ifll'k, ,'anilL ~ll iral e ll vrakti skt tage t b lir fylltJ, och sid
\'lI n I,un an viinLl a s föl' en n~' in,' l)e lning , 

c: /tIlHGI' ?I'ot'Ung, 
Agens skol a , Dege rfor;;.» 

»Tl a r hygnt den i 1'0plIIiir Rn (lio nI' 3, lD;1;~, beskrivn,l 
s tat ionssökuwlI , den hal' byggt,' <som ,' ulllmerv:lgmeter och 
f ungera r lltm iirk t , T " I',illct f ö r a tt I,lipa s polen bar jag s j iil\' 
tilh'e rlmt ell Radan, Sekuudäl'<OlI ha r lindat med 50 Hl n 
(l.U E HD kO[ll1arLl'nlJ prl pn "pol"lOIlIllIl' lI]('rl ,'e,' kamma r och 
Slu!'>;la diameter 70 IIlIn. l'J'illliir~po l en hal' lintlats i tl'l-~ sek
t ione l' lIH'd 1 ~ "an' i \~ :lrjf', :tl Ltstl ~amlllalJ l ag-t ::If) \'a n', Gttag 
lIn gjo r t s efter fl och 18 \'a r\'. '.l:n den ii I' O,3i:i E HD, F ör l1\'
,t iilJlllingen hal' [I ll\' tints "II pe l'tillaxi .'ole l'ad \Tidkondeli ' <l 

tor 11't 500 cm , Bft!'l'::;olU ' sto ra u n-ilw ls' l' gjorts fl'll. 1l 
kon ·lrllktiOJl sbe. kriyningen, tiimru 'r inte ta tio lJ ssknla.u, l 
s l.ii ll"t ämlw~' ja g- inril'J\ ka lilJre l'i ng ' kuna fÖ l' 200--GOO 
m"tc l' ]l: ('II fäl'cli~ t l'y('kt blanke l l fl'an Ener , 

H elLrv l\' i.fS8 0 Il, 
ÖII IlU I'P, R öl,e,» 

»,Tag kan ~allJtid i gt: olll( u l~ 1'1il' !-:de r. all'. jag Ilar den elek
tri.·ka grammofoll II fullt fiirdig- och Iwm pl el.t, metl bt ,1(' 
pick-up och motor efte r kOll s f rllk tion 'he::;krinIingal'lJu i 
Popu!iir Hadi o, ocll d en f ungerar u lltIe I . u l miirkt, (D yna, 
mon iiI' av fab rikat 'Ue l'ko' , G-poli g-. ) 

Ullif /or fl e nUlIUlfiJ'SSO11 , 

Fack 28, l<' rille, h ,» 

POllUIära IWlIstruklioncr, 

» ' Ilper ,) lik8l röl/l,) 

Med anletJning a \' en dcl f1i rfrup;n in ga r, ri f t t t mol taga 
::ll1gaent!e den j mal'snllllU'e t IJeskr i\'lHt li k:stl'iiru ssupe rn, Will 
na ri hiir neda n nå gra k0lL1ple ttl'l':l IH1e u pplys nillgar, ' 

:'IIoI' 'tancle t. H I Skall ha e ll \'iirtJe H\' om kri ng 700 ohm; 
Tllngs ra lll- o 'h , 'ator -ruren forura uo 'k i r('gel .-Wne \'iirll c, 
inemot U O uhtll , Bii t iiI' alt rn iiln anocl s trullllllell o 'h [1 \ ' 

)I (ts~a RI S ll li r efter, S ln t röret- II"Hare ii I' i monle rin gsplu nen 
r ita d fU r 6-polig so kel; a \' de i rÖl'tuIJcHen uPLlta gnil rören 
kun :1trnin.-toue R 20,13 e rhå lla Uled Sada ll , Llimpliga Sator
rör ~oU1 V2 och V !l llli r esp, EP l O::! ocl1 ND::l 182, 

U odell a pl1a ra ten iiI' n tpro\"acl för 'l'ungs rHm-rör SOUl VI. V_ 
och V !I (,'e riirtabellen), och rörlIt Ilarna Hm i 11I0nLe rill g~
pl a nen r ita d ~ för d e ~ ' [I r'ö r . Den i fotografie m a visade gnng
konden,'lll:orn iiI' e j a\' den unlcduingen, att den aIl\'änts 
mOclellnppnl'aten, att fö redraga fril mfö l' anrlrn fabrikat , 

»Frul/ri" lU81111111.,, /c rkup'I/ 'o) (lm"e(ll ~~ in "iillt l:t n[JlIl n och 
llllrcss fö r IJesva ran,l(' lll"\'l('tll''' U\· in >;Und fiil'fr:lgflll, 

Diskussioner 
~ fö redrag 

»Blcl.:t'roll kOllpZa il e O,qcillfl l orC/'», 

över ovn n,'t:i.ellde timne höll <; i\' ili llg'C' lljör C. (~, AUI'ell den 
1.~1 m a rs ett sy nnCL'ligen intressant föredrag i Stockholms 
Hadiok.lllbb, b 'öredrag»hflllnren r ec)og-j ol'de för elektronkopp
!ingens l)L' incip o b dess praktiska tilliimplling på o~('i1 lntore r , 
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viigmetrur, blandrör för .·ullerheterodyner, slindare etc. Vid 
eu niitdriven oscillator med elektronkoppling får man mycket 
obetydliga frekvensiilldringal' vid tillfiiIliga flukt.nationer i 
nU tspänningen. Bland sunclal'amatöreJ'lla hälles elektronkopp
\ingen mycket högt och anviil)(les med förkärlek i vftgmetrar 
förinstiillning av slindarens vilgliiugd. En clylik oscilJator 
är liven mycket rik på övert.oner, vilket ibland Hr en stor 
fördel. 

lllandhexoclel'lla för sup 'rhelerodyner grunda s ig på elek
troukoppliugen, lilws[1 heptodernu (»pentagricl») . l!'ör a tt få 
större inre motstånd bal' man nu satt in ett »pento Igallet·» 
i dessa rör. 

Även vid slindare hal' man uppntltt s tora fördelar med 
elektronkopplingen. Den aJwull<les bl. a. för frek\'ensfördubb
ling och frekvensclividering. 

Vid di slmssionen efter föredraget påtalades den till synes 
oIullstiindiga skiirmuillgen mellan oscillator- och modulator
systemen hos heptoelen, i det skiirmgallren omluing styr
gallret ej reducerade det senares kapacitet till oscillator- och 
Illodulatoranoderna mer iin till resp. 0,20 och 0,5 ~L.LJ. E'. Ingen
jör Backlund visade, att en automatisk neutrali sering doek 
mycket väl kunde Hinkas förekomma eller ,HmiIl. toue Iwude 
anordnas, varigeuom en överföring a,' n ilIators,"iinguingar
na till aut 'u}1krct ~ell f(,rhindrarl e, . 

M oder1t Iju<lfi~JlI,8teT,;nik. 

I Stockholtns HaclioldulJb höll civilingenjör E . E sping den 
27 mars ett med stort intresse emotsett föredrag om den 
moderna ljndfilmen och dess teknik. F öredragshållaren redo
gjorde först i stora drag för ljudfilmens utveCkling, f.rllU 
l~tlisons första trevande försök för 45 å r sedan, fram till 
våra moderna anordni.ngar. BUrefter beskr evos de lUoderna 
metoderna utf.örligt, och en ingående j ä mf·jl·el. ·e gjordes 
mellan t rans,' el'sa l- och intensitetsmetod rna . Deu sWrsta 
snhigheten ligger i atl fll med det högre registret. Metoder 
för möjliggörande a v god ,Uergivuing a v detta register, t. ex. 
genom uppdeln ing av IjudsIlalt n, angltvos. 

Slutligen redogjorde föredragshållaren f ör d olika foto
grafis ka förfa1·an(]ena. Detta lir en m ycket il1\"ccklad histo
ria, som Ijuclfilmsteknikel'll mtlste vara fullt f(irlTogen med. 
Föredraget illustrerades med ett stort anta l balloptikon
bilder. " 

• 
Rijrnyheten w , 

Vid Stockhohus Hadioklubbs samma.utriide den 10 april 
li:imnade civilingenjör Torsten Elmquist en intressant redo
görelse föl' de nya typer uv Telefunken- oclt Philips-rör, som 
l dagarna offentliggöras. Vi lämna biir nedan ett kort referat 
C. v fö redraget. 

Förra säsongens bland rör för uperheLeroclynel' liela a \T 

vissa svagheter . S,tlunda 'inverkar l110dula tordelen pä oscil
latordelen, d it man vill ha automa t isk volymkontroll , sii at t 
oscillatorn helt enkelt slu ta r . vU orra ,i d kraftig nedsHttnLng 
H\ föl'stiirkningen l mOdnlator(]elen . Heptoden (»penlagri(]») 
lider ej av sam ma svaghet, m en inre mot tåndet iiI' sä pass 
litet, att förs ta l11eUnnfrekvCl) ·transforma torn kraftigt dUm
pas. DeSSlltom ändra s o cillatorf rel.yen sen vid reglering a v 
förstä rkningen i moclulu torclelen. 

rott av dc nya rören ä r oJ,toden. Denna iiI' en »pentagrid», 
i vilken man satt in Hnnu ett '~all er, ett reutod- eller fång
galler. Härigcnom uppuås bl. a . !len fördelen. aU röre t får 
ctt mycket stort inre motstånd, varför dct ej miil'kbart däm
par meUanfrel,venskretsen. 

Vid oktoden erhå.lles med en reglering spiiuuing a," 1,5--30 
volt en förstärlmingsiinrlrin g av 1: 10.000. Anta Yi en regle
ring på 1: 1.000 i mellanfrekw'nsröret , blir toLala regleringen 
1: 10.000.000. l\1axin1ala förstUrkoingen i oktorlpu hlir syn
nerUgen stor, c:a 200 gåuger. " ilI jiimförelsp kan lliimnas, 
att först.lirknlngen i frekvellsomYl1l1dlaren hos en ay de gam
Ja ultraclynerna var endast 1/4 ggr, alltsä en ren försvag
ning, v id ett dubbelgallerrör 2 il 3 ggr, vid ett sklil'lugaller
rör 50 il 60 ggr och vid (m hörrfrekvenspentorl c :a IDO ggl', 
då dessa rör användas som frekvensom Vflndlal'e. 

Bexoden va r ej alltid så lätt att få bukt med, men oktoden 
g Al' u tan vidare, varför (]en ii r synnerligen liimplig ii ven 
för amaWl'byggda mottagare. 

POPULÄR RADIO 

Elt a nnat hlnndrör :w IH'lt ny konstrllktion, hexod-triode!l, 
uppvisar mycket goda egell. kaper. Detta. rör kommet' emel
lertid ej i markuaden häl' j·inuu pil en tid. 

Stör ta nyheten iiI.' ailströmsrören med 13 yolts glödspiin
!ling. Denna glödspänning har valts, för att rören lh-en skola 
knnna drivas från en 12 ,' olts bilackumulator. Största S",ol
rigll'ten viel kons truktion av nIlströmsmottagare har hittill~ 
nlrit a t t få e tt fllllgott likriktarrör. I 13-voltsserien finnas 
dylika rör, om stoppa för 800 yolt mellan kuto(1 och glö(]
tråd. SpHJln ingal' ny denna storleksordning förekomma vN'k
!igen i pr aktiken, då nUtsp~inuingeu i.lr 220 volt. Spiinnings
n,rdubbliug' tord ej vara att rekommeudera, men de hfirföl' 
il v dda rliren kunua med fördel am'ändas för nndra 'peciclla 
iiuda 111:11. 

Sin tröret i allströmsserien gel' en distortionsfri eff ekt a v 
c:a 3 watt vi d 200 ,"olt och l,(:i wntt vid 100 volt. Det lämpar 
sig diirföl' u tmiirkt äH'1l för liks trUmsmottagare, byggda föl' 
11 0--120 volt.s nlit. 

De nya socklarna pil allströmSrören medföm bl. a. den 
f lird elen , a tt a n,tånden mella n konlakt ema prl sockeln bli 
stötTe. 

amatörer 

;Vii.tbrulJl. t; ill v ii :.ccI81I'UlIlIWWttUY{/1·C. 

Ibland kan det nog vara S"iLrt att komma till rätta med 
en brllll1mande vUxelstl'ömsmottugare, men grlr man sys te
mati 'kt t iLl viiga, iiI' saken ofta liitt klarad. Vi ha nyligen 
haft ett par fall, för vilka vi h iir skola redogöra. 

Det första gUller en trel'örs detektormottagare, dUr de lek
torn va l' t rans formatorkopplad till f örsta lflgfrek,·en. röre t 
och detta j sin tur motstånd kopplat t il1 s lu l röre t. D enn:l 
mottagure bruIllmade rUtt kraftigt (vi bortse h fir all rJ Irs 
från »motorboating»). Vid en u/l(]ersökning yjsncle det :;ig, 
att uätslaclden pa ':;erade fö l'bi detektorn t ra x i niirheten av 
denna.' l'Örltållare. SIaeiden lossad s och fick hilnga ned Ull •rle!' hasplattn n. vilkct gjo rtl ~· a tt lIä tljnrlet lill störsla delen 
fÖrS,"allll . E n jordad pl :1 t PLI hasplattans undersida, således 
m ellan deteln ol'll 0(:11 niitslad(\en , eliminerac1e hrummet y t
t'erligarc ntlgot. 

D et fanns clock iinnn nå ....ot niitijud kvar. G nom prov 
med kortslutniIl' av lågfrckvenstrauHformatorns pt'lI1Ulr 
r esp. sel<wlclär utröntc , att transformatorn tog upp stör
ningar, d. Y. S. Pli '"erkacles a v det magneti ka liickililtct fr:ln 
niittrausformatorn e ller silcll'os ' In. Genom a t t vrida trans
forllla torn l t ctt a nIla t h å ll var l1et. miöjligt att till s törsta 
delen eliminera de.nuu påv I'ka n och genom placering av 
transformator n p , en sned klot s ,uude p:h'erkan av det 
magnetiska fii l t t pr ak t iskt taget helt eliminera~. l\fottaga
rH Vil l' n u f r i f rå n nätbrum. 

Det andra fallet gäller en t,'ål'örs deteldormottagare nll'(] 
s. k. indukliv återkoppling, d. Y. s, med eu nidbar llter
koppling8spol e, inkopplad mellan detektorns anod och pl'i
mären på lflgfrekn' nstransformatol'n. Även denna mottaga
re b rummacle kraftigt. Det mi stUnkes att sjHlva åte l'lwpp
Iingsspolen ll1e~1 tillhörande ledningar låg och tog upp stör
ningar fr[m nHtdelen, vilken nlr placerad en väning b1igre 
i m.o ttagareu, ovanför detektorsidan. Återkopplingskretsen 
omlwppla des därför till jor(], i det från deteldorns anod 
lades eIl fa t kondensator pli GOO cm, följd a väterkopplings· 
spolen, yars slutände anslöts direkt till jord. Spolen kunde 
nu ej, som me tallma 'sa b t ral.tarl, ta upp störningar, (]å 
den var d irekt j ordad. L edningen fl'ån detektorns anod till 
transformatorprimären skä rmades; ledningen från anoden 
till kon(]ensatorn var mycket Iwl't. Äyen elen mottagaren 
blev botad föl' nUtbrum genom denna ganska enkla om
koppling" 
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Namn och nytt 1 hög talaren 


E li a \' E ur opa ' me t k iiOlla indu 't rirniin , ok tor L\ , F , 
l'hilill i Ein 1110v n , B I)lI UJld, f yllde elen 17 mars 60 t r , 
(; CllOOl ,l t ,,[h ld omfa ttanlie P hili psföreta t hal' han namn 
blivi t kiiu t ö\'cr ' tÖ IT el len a d 11 c ivi li e rade vii rid 'u , 

r l '!).! int riidlie elen d ' blolt 20-1 r ige Anton Philip, SO Ul 
kUllIll1 e rsieIl ledar i en av f ade rn oeb brodern tre å l' t idi 
ga re , tunchld li l en g!öcUa mpsfnbri k i E i.ndho\' n, )la ll S.l','S 
I, d m",d li ll \- rk llill g ay de ll a v F.di son n. " ra :ll' t idiga re 

uppfulln a koltddsg \öllla mpan , F öret val' emellcrlid trögt 
i por tg1'tn en - I'lcktriciteten lIade Irna pIla s t t r a llJlla t ut 
ha rnskorna ii nn n - mcn r dan f ör ta yerksamb tså rct med 
A , l", P h ilips om a friirsledare k unde mau bokföra eu mindrc 
\' inst. År t diirpå f ördubblades \'ä l omsiit tni llg som \'iu ' t. 
Lllde]' brödcrna P h ilip ' ener gi k a och insik t' fulla ledning 
u t \' eldades företaget u udan för undan till d n \'iirldskon 
'e rn , d tStlUlma nu u tgör , mcd f abriker pile l' dott ' l'företag 
i de fl s ta liintle r o 'h \'ilrldsdelar, Enbart Yid fa brikerna i 
E lndhoycn , y.' Isättas f, n , m er Un 13,000 arb Ulre , 

Doktor Philips, som, edan den iildre brodern å r ] 922 dro.... 
s ig tillbaka, s tril' s m CDsa m ledar e f ör bolag t, hal' icke 
hlott YIHi t. en f ramgångsrik inelu tri l dar , SOIU f örs Uitt att 
prl ~k illa \'el' I( SHmhetsOllll'~ d en skapa en leda nde ställning 
ii t sitt fö retng, lIa n har oc.k'l da a lagt ett siillsynt in t l'c>;se 
f ör s ina an tä lldtl, o ,h f irma n social:t inrättninga r, pen 
f>iO llSkns'or, skolor, uodel'~ t " dsfollll er ct "kun mi. t ' 'om 
ett m öns le r , 

_ r 192 u l n:imnc1es A , F , Phil ip' av ha ndelshög»kolan i 
Holl nia m till hedc r doktor i handeIs\' ct 'oskap oc.h h, r 
II s 'olom e rhållit 1"11 I1l tll lg falrI in- ocll u tIiinrl~ka ordna r ch 
tilld ra 11llUiil'kel,'cr , 

l U ll n ii r tt ay lie !iineler, diir m a n pli a Unu' "li r in för 
H' levi ionen, ItalicH ka rllHdradiobolag t (E, L A, R.) har 
,elian f m [u ' tillba ka tud ra t och ex pf' rimenter a t m ed te
levis ion o 'h h il l' HU I' ik a e rfarenlH't r att hygga vidare p" 
D e. Sil e l<fa r ('J1 heL r "', bl. a , ut på , a tt dia mekani ska nn
OI'dningar, sasom hflI,oki,a och ,' lwgclh j ul, ii l'o olämpliga att 

:1.uviinda 1)[l moLtagar",idan, D e t enda r ät ta iiI' :1.tt a nv,inda 
k, tod str:1lrör , van'id a lla m 'ka ni. kt rö rliga delar bortfalla , 
E ndn t då Il t giilI cr specie lla a ppara ter j' ör reproducering 
a \T b ild r i "tort format, h a d m ekan i k a systemen n : ot 
1)<'1',1 ttiga nde, 

P li sii l.ldn l'f; irlau \'i Il man h elst h a amerikanen Zworyldnf< 
icon skOp, men mu n e rkänner ock å rl e t m eka niska f:yslem, 
d ill' f ilmni.ng u tgör m ellanleeI. )lcd detta kall man lwmma 
1111]1 till 1 O bIldlin jeI' (iSO-linjer r aster ), men e j glima 
högre, Med i 0 1108].:011 t k ommer lUan lätt upp till störr 
ant al biIdlinjer , 

Italiens Bail'd ;ir ingenjören Bruno Qu intuv:1.lle , chef för 
f irman Societil l\l aguet i :\Iare lli, SO Il1 iW[lr:1.r fö l' televiRions
m oUal;nl'tl'lwikens ut\' ecklillg i Itali en, 

• 
l ma r,;lllllU l' t omtaladc', alt B, B, C, , ClltuelL t ha ue fÖl' 

fn 'sikt a t t lled liiggtJ. teleY is ion 'Undn illga rna prl ruudrarlio
\-ågHingd, för a t t i stii llet ig1'tngsiitta utsiindningarna pIl 
ulLwkortväg, Nu hal' B, il. C, beslu tat att bibehålla t vrl 
u tsälldn ingnr per veeka mot fy ra fö ru t , Detta har giYit 
a nl dniug till ,'ta rl,t missnöje b land de engelska »tittarna», 
som n u hoppas, alt d et åtm il1stoll sk all bli tvli entimmars· 
pro'Tra m per vecka i stli IIet fö r de fy r a halvtimmes utsiind
lJ iugarn a , som \' a r it f öru t. Ävcn btir i S\'crgc ha vi ju i n 
t l' ssc a v rl engel '1m u t. ,lndningarna, var fö r vi f å h oppas, 
att cIe eugel 'ka »ti tla rn fi.1> få s in iinsknn uppCyllrl. D et bl ir 
f or(-flll'al1(k bilde r m d 30 linj er, nnför cle gamla IlJlpal'l1 
t erna kUlIUa a m ',ind a" , 

• 

F rän Prag meddeb s, att i d "'n storr!. paten tstriden mellan 
l'h ilips och Tungsram u ts lag f a lli t , Så har i första instans 
el t bet,l'lle1sefu lla ka kadpat ntet (föl' avstlimda luctsar) 
ll llph iivts, L ika så 11Ul' Ph ilil1l; pa tent betl'Uffande mittutUg 
pfl t ran, fOl'matorn helt upphll\'ts oeh galIerlikl'iktningspatcn 
t t yuseutligt inskrä nkls, 

• 

FrUn Uolland m ,d Ilela ', alt Firma »,Had inm», dotter fabrik 
t ill Ver inigt Glii h]urnpcnfa briken, jpes t rrungsram ) , til l 
f ö ljd a v intra ng på ett PhiIips -p:1.Lent, flet s , k, galler paten
tet , ay domstol fö rbjudi ts alt t ill\'c rka elle r försiilja radio
r!jr, 'om lul[llka ifrflga\'ara nde pat u t, 

• 
D e tyska hu \' uds iinclal's ta tionel'l1 r!. ha från och med 1 april 

f, tt nya anl'Op, om sl1 i öyer cnssliimmel::;e med den tyslc:l 
r unc1rndiool'g:11l isationens omdaning, D nya nnro[ n li r o 
f öl jaud : 

D cul schl(lmlscn(lcl' (som f örut), 
DOll i sch l ' J\.11 /'Z"LCCUCI/ S Illlc r (som fö r u t) , 
Reichsseucle r n r/.i n (förut FUllksLunde B erlin ), 
RcichssCDller Jhc~la1t (fömt Scblesi. che ] '\TIlkslunde), 
Reicllssender r r ank!-u,rt (förut uc!\y , tdeutschel' R Ulld 

fun k ) , 
Reichssender H(lmblll'g (förut ' ol'dfleulseher RunMunk) , 
H e ichssendel' J,;iln (fö ru t E's tdeu ts h er I undrullk), 
R 0icbssenrl r ,f(u nigsbu/'{/ (förut "tmar!;:en ltl1ncHllnk) , 
Reicbssendcr L e ipz ig (fii r ut . 1iUeldcu t 'cher Hunufunk )_ 
Heich ~cndor 1J. iil1 chcn (förut Bay risch r Hlllldfullk) , 
H('ich ~" ' n d 'r Stut t [wr t (Wrn t ' Uclc1eu L' her Rnndfl1l1k ) , 
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'l'l'cllebol'!}8 GUilljlniJahri.ks Z,'örsiiljn i ll!l8 il/B, S tockholm 
och T r ellebol'!}, säljer de ,iil1dinda kamspulruren, ,'om bruka 
anyändas föl' lindning HV 8pol[1 r med smfl fö rlll ~tel', Spo
larna till Alltotone-mottagu l'en, tid igHre besl,ri n :n i Popu liir 
Radio, voro lindade pii dylika spolrör, Ett flertal olika stor
leknr och typer f ilma ' i lage r, Rören :wsilgas i de !lingder, 
som önslms , R ekvi 'i t ionen k 'lIl ~iinda s t ill •'tockholm ell e r 
Trelleborg, be roenue pii yiIken stad som li gger n ii rllla ~t, och 
~\lo lrören siindas mot \10 ·tför;;kott. 

E [ckl1·islva. InclI/8Iri-;! lJicbolaflcl, S / ocl,IIO[IJl. D e llna firmas 
radiokatalog för 1934 inneh il lIe r en mitngfalu artiklar ny 
~to r t intre,,::;e fö r alla amalöre r. Bland (1e~,,;u artiklar kan 
I1 iimnu>; ferroea r tspola l' för 1'(\ ka motta ga r e och s npe rhetero
tI yn e l', gl'afil.tlotcntiometrn r för volymrcgl ring, isolaturer föl' 
upplindning ny motstllllLlst r:lrJ Yid likSI ...ömsmottaga r~ : .. sex
0011 'jupoliga rÖI'h il llu r e, ,'kalbel~' 'nings lnmpor , gumulIfuUer, 
propp föl' laddning av a ekumulatorc r 'frå n likström.·uiit, 
" erk tyg för rad io, m,itin~1 rument 111. m. Kata logen biir 1ll1lT!

llI e rbe teekningen J4 . 

Fil'IlW Panl Pet 1'8, Stockholm, hur Ull~HlJl t o.~s en lilen 
hl'osehyr ÖYCI' 'Wrllings ' Liminering, utg iyen av Ludwig ~au
gabl & Co.. Berlin-i\'enki illn . Bru. ·chYl'Cll upptager en ma ng
fa lt! kopplingssch ema lIled am'L 'u inga r fUr anbri ngande av 
störn ings!'< kydu [1:\ geueratorer, motore r , ornforma r e, YUrIDe
knddar, rillg ldoekor. t e rIDo re liLIl, peud ellikriktare, llögJre
l"'cnsapparate r o. ~. L ]'iimpli o-a typer u,' kondell"atorer iiru 
angivna. 

NVClZs l.'r! A kti ' /Jo/afl c l Philips , S l ock h olm, hnr ulkoL1H11it 
m ed e n komple tt sp l'ie ;!-" olts !Inl'terirul' a ,' s tort in t rel'se. 
~ericn utgiires fl" fli ljaurlr riir typcr: 

U '?U2, ett 'kiil'lllga llc rröl' rör högfl'ek\'('·n;;;fij rstii l'knillg. 
Hrullthct l ,:-{ mA / \ ' , fl ll ocl-gallerkapadlcl 0,00 ll.IlF'. GIöu
"I röm 0,1, fl mp, 

]J ;~;;;j. et t YflriabellllVl'iir. Rranthet l,~ mA/Y, unocl -'~'u ll e r 
kapaei le l 0,00:-; ."l iE'. C: li ilbt r öUI 0,18 il mp. 

I: 228, e l~t th' leklorriir mr ITnnsforl1latorlwpp ling. ll~iir · 
f1tiIl' lmi.ngsfa ldor ::l, ', inre 1I101,;t:"lIld 23.000 ohm, branthet] ,2 
m.\./V, GWelström 0,1 mnp. 

/: 8 /1, lågfrekycn. 'I'Ör för l-ran,,(ormulorkoppling, speciellt 
avsett 'om clriVl'ör i kla s;;; R-mottagarc. f L = l " Ri = 
13.000 ol!m, S = l ,a mA/ " . GWtl",trum 0,1 amp. 

e 2.p N , e tt IWlltoflslutrör. Bl'alltbet 2.4 mA/ " .•\ 1I0t! u 'h 
,;hii rmga ll l'f;]li inning lI1 ax. ]fiO volt, gu ll el'spiinn ing --4,5 
yult, anorlst rlilfl U,i) m.\ . (;Hkl;'1 rönl 0,2 amp. 

B 210, et klas: B- ·lu t riir. Insett' a tt arueta lI tan negatiY 
gallel'spiinn ing. ' - id 120 yolts an od:spi.inning iiI' HI1Olh' ilo
sl römmen i) lilA Odl maxi u,ala tli" to r t ionsfri:t effekt'n O,!) 
watt. Optimal 1I110fl ill1ppd:1 1l ,; .14.000 ohm, rliknad fr : n anol1 
till a llod. 

hlyclliiJns/irmo !b /:JIcc lri c, S loc /.'hulall , 11' lr till s tiillt U~l:i en 
omformarc, typ .\ :> 'I' . dll;: n drin' iran 220 ,·olt ;· likst röm -
Hii t och lämnar lJO " ult enJa;:; \'i ixeJ;'ll'öm, .,0 pe ri0fle r, P'l 
ntgungssidan . DCII iiI' ,,:"tll'cJes sl)[t l'kopplad. 100 yoltam l)ere 

PANDE T IKON 
är det mest effektiva och be kväma medle t för impreg
nering av högtalarspolar, limning av högtalarkonen, 
fastsättning av högtalarbek lädnad, hoplimning av spol
formar, hoplimning av lådan. Tuber a 75 ö re och 
kr, I : SO hos färg-, järn-, bok- och pappershandlare. 

WEIJI'IERS n/B 
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kan utraga s. Yarvtall?t iiI' :3.000 nlry / min. Yid pro,·köruil'.!C 
Yi,;aclc s i" ma"kinen g:1 lIl y~kct In gnt och ty ·t. 

E n annan typ drin' ;:; fr tlfl ] 2 yolt" a 'lmmnlator ocl! get' 
fiOt) yol t Iik:;tröm, 40 wa! t. lJe;:;S;1 omformare ;iru av li vensk 
Lill ' rrklliug. 

Elel.;trot el"lI:is' .u, V erksta.den, 111 .r;eniiJl' C. B, Hau '~ on, Illw·I'[!. 
s iiljcr kompletta plåtk1irn or till tran ~fol'lIlalo rer och dro~,;· 
]al'. E n li sta K :3 ti Jlbancl a h,H lcs, UP1, tagallde s'l\~ii l IdirlHl l'f'a 
och lillfln ingsn t rYlII ll1e som belnstn in~ vi d tl'allsfol'llla tore rna . 
] ) , td fö rsta uppgifte rna liro ju iiven Yiil'dcfulla v id t i ll 
,, "rkllillg uv d rossla r . PI:"tten iiI' av svcnskt fabl'ilmt och 
legerad . Till satselI blir iiy en s jlolstumme a,· s \'a l'tlackeru d 
llrf'~Spa ll , 'am t I iii nJla t,\'p(,l'IIa IItom el ' tdl. millf;ta fii~r
vinkl a r oC'h bnltar. 

Yi s;:;n f?l le r kUllna el.'h ,t1la s lIler1 .högleg rad , 0.3 mm ,joel;: 
pUlt (Iyperna :\1 :..2("1-:\[ 2:>0) och iirfl ua ;:;,irskilt liimplig'l 
för ulg: ngstrnn;;/'ormatol'cl'. D en " ullli ga vI1ltc.n ii I' l?j do'rnr(' 
iiu i IlWrkn al1en förekommand e »lra ll"forma lol'pJi\(» a" \' flll
Ii .c: f; ,·ar tpHH. Ulf'n gin:, td: hiUtre iin ti elI na . 

R.1DJOTEKSJKESS .-\ He, 
Forts . frfln ,ju. 121. 

3 ) Ett illllirpkl IIPl!" ii nnt riil' f,"tr .: ill Ill'guliv:! g:.lllel:"]l,in
JJillg g(1101)l ~p;innilJg:;fallet liv' r ett' m ot;:;talld. inliinlmt j 

kalodleu nin'Tl' n . :\r"l"l tllldl't har l'tt " H1'l1e liX LiOO ohm. En 
i Serie m erl motsl:i lll1ct l~jllCiilligt inkopplatl I1L\'-lIIete l' "isa l', 
alt ~triim"lyrlmn genOlTl mo ts t tI IlU(·t iiI' 3 111.\. Hur sl'l>1' iiI' 
l'iil'e(s negath·a gallel'lSVU Ull illg-'? 

En ligt fo rm el t l j fil ,. i 

\' = I X R = :V UJtH) X LiOO 
:, X 1.:;00 

J ,000 

' I.:i{)t) 
- = ..l,;) volt. 

1.OOU 

Hur t har sa ledes e ll n eg" t h ' gaJlpr" punning uv 4,;; ,·olr. 
Förckomme r ett stnrl' mulst:"lllll i gnll l? rkre tscn (e ll »ga ll r
l1icka» l ~l 1 3 llIrgohJ)l) , l,an ett rillga spiin lli ngsfu ll upp
komma iiYPl' detta p il gl'llJlfl u ,' ba kviinc1 ga llerst röm i röre t. 
vilke t: gUl' att den negnl inI ga ll er~j)iillnlng'en blir eu aIdng' 
millclrc Ull ,I I'U berii knaue. Vif1 ],nlftiga slut"ii" ma>:te mUll 
la hiiusyn . hiil'till; llIa u Hlr t. ex. ej ha st(il'l'e »gu Uerlii C'ka» 
iin 0,5 megohm \'id \'i ~"a " lutrlir. 

6 11 "aclioj~bJ~ik'al, 
som Populär Radio har kunnat rekommen
dera, kan Ni köpa med fullt förtroende, 

Säg att Populär Radio rått Er att köpa det. 
Gynna i Ert Eget intresse våra annonsörer, 



POP J"XR RADIO 

EN BANDi\HKROFO~, 
Forts, från sid, le I, 

iiro s \'åra re uLt hanrlska:s med, men ge mikrofonen s törre 
kiins lighet och större tonOlllfång; membran på iiuda n ed ti ll 
rre tusendels (0,003) mIlJ kunna ifr:l"akuIUlllU för ~Llna
tö I' \) l'll l;:, 

llyg"satsen ti ll den OHm beskrh' lHl baudrnikl'ol'onen fÖI'es 
i marknaden ay A,-H. Ingeu iörsfirman F otuton, HOI'l1f:gatalt 
(j,>, Srockholm, 

l'JY RöR. 
For ts, från sid, 103, 

Iyphetcckniuga I.' p,i " illH röl'. U P:; , a r,l' piJcteckJlinga l' fra mgå 
,"' tfluellen , :E'ig, :i \' isu r ok tod pll 'om Ull iI'e l'sa I r(j r med den 
IlYll10lliga socke ln och tillhörande r iirh,"t llare, 

Diod Il som Sjiill'S t äu(liyt j'ur , 

D iocldctektorn , som introuucpr::tlles i mal'l,lHltlell förra aret , 
h' l' f å tt gunska stOl' utbrcflning, Xll kommcr dioclstruckall 
som >;juh ','Wndigt r ör, men i f orm a v Cn dl1bbeldiod, :\fun 
herälmar utt \' inna vi. ' a fördelar genom denna Iwnstruk
t ion, Det ha l' bl. a, " isa t sig, att skiirnmingen mellun dioden 
och fön;li irkarsystcmet \t o~ en diod-trioc! e ll er dioc!-t 'tro(\ 
ej lir absolut effekti\', vilke t hal' medfört s vårigheter ur 
\'olyrukoll t r()II s~' n[ltmkt, Änm om ett ab~olut e Cfektivt hög
fl'el{\'en ~ fiIter in liiggc, , melan dioc!cn och fijrstii rku I'SYSI"Clllet. 
li ic:kel' h (igfrck\'e llsen ii\'er inuti r ör t, Genom att utfiira 
dioden ':;OJll sjHlys tiiudig-t rör kOlllmer mall ifrån denna svå
righet. 

" X lI(b 1m i 1'('1'8(( Zrör, 

PÖl' an\'ii nduin;:: i lin i \' e r , 'a 1- o<: \t ii \'e ll I i lctriim~1lI01 tagare 
kommer en hel:c r iE' nya rö r , Iw IIa rlc G/ W-rör (G leicils trom/ 
Wccll. 'c l, t rom) , D e liro ",I utfö rda, att dc kunn a am'iinc!as 
iiH'!Il i b iImottag-urp, GWdspännilJgcn iir Ii! volt, Viel UJl\' ii II (J , 

ning 'om bUl'ör ll1a t nR (le fn Il en 12-\'0ItsackUlllulator, Rö
ren i G/W-~eri pn s kil:ia s ig till dc t yt t re fr i'tn andra rör 
rlilri genom, a tt de iiro f iil';;c'L1cln Ill PI! 11 ('1 1. nY'l ,;ockl ar utan 
JiOntakthcll, t , f'ellrle t hos rles~a ,;oelda r f: umt rl c liIIhör:lncle 
rörhiillur lln fram gii r Inlligt a \ ' fi g-, 4, som \' isar oktoclen i 
( ;/ W-serien, 

l NTRESSA NT U OT'rAGARNYllET, 
Forts, fr un s id, IN, 

Innt'l'ekl'ens riiret ' (I. P ,) ,"kiil'Jllgallcr, I l1 eptodlOn~ anollkl'ets 
li i"g-cr dPII jJrimiirfl kretsen til! fö r s ta l11 e llan(rl'kve n,'banrl
fil h'pt (n Ila DI C' II [l fl Erckvcn~],rptsa m a ii ro i sc!lemat b eteck
Il a de LIed , och HI'd a lJ iir knpplillgcll hel t kOI\\'cn tiouell. I 
d E:tcktorns (»andra del ektorn, ») ll llod kre!s ligger det \'anliga 
filtret föl' l"toppnlld e av m ellanfrekvensen , 

:lliUer,' o[J1 mcllallfrekyc u:;ell lir s 'l bög' ,.;om 1 ,GOO k C/R (187, ') 
III! 1"1'1''' v figlilngdi blir k onstruktionen hos mella llfl'ek vel1s
rrUlIst'O l'l11atorerna r ii tt o, 'a nlig , Spolarna uti \'lll1 liga crlin
dcrspolnr, \'ilka fli[ e l'lI rleutle H \' :-;to r sel 'kti\' itet h elst bönt 
" :l J'[l a \' I: gUirlll~tD'P, Föl' .v tte rliga r c ullPclri\'aucle a v sel ck -

Infordra 193 4 års 

Realisations 
Drislista 
Ett tillfölle för 0 110, som 
önsko köpö billigt. 
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t i \'Hcten a ll \'lindes återkoppli ng V[t en a \' IIIellnIlfrck l'OIlS
kr!'tsa l'na, :\Ied li terkopplingsratten kUll mUll lii tt r egle r a 
lIlottaga rens i"elekti\' itet, Yilket ur synnerligen fördelaktigt. 

En a\' (le mest tilltalande egenskapel'lJa hos elen nya mot
t:tga ren ii I' den, at t hela våglungdsområrlet 200- 2,000 meter 
tiickes utnn ll1ckor m eu en ''l'idkondensMor ptt 160 f',HP , 
uta n att någon n'tgUi ugdsomkoppling behö\' e r fi.iretagaH, Di'! 
r otorn lir helt u t.I'l'i del1 , HI' mot taga ren a v,' tiimd till 200 
m tel', oeh MI rutol'll u r h el t in vriden, t ill 2,000 meter, ] r Ulla 
,~tom fÖ I'uel npPI1''ts tack ,'a re flen höga ll1 llanfrek\'ensell, 

!I[ottagfll'en uppgh'es "ara helt fri f' r [lJ1 speg-' liJ1terfe rells, 
D e tationer , >;o m skulle kun na fö rorsaka dvlik interfercns 
li gga prl kortdg oeil u tesfiinga s effekt"i\'t • av tie!. m 1l~1I; 
alll.enllPIl och blanclröret i nlä nkade f il t ret, D v id van liga 
~lIjJe rhetel'odyner am'ända siguu lfl'ek\'en ,'krets:ll'utl kunna 
,'å lunda u lltlnlra s, ty de ha egelltligen blott Ull uppgift att 
förhi ndra :;peg-elin tprfer cus, Genom fl'i'tn\'nroll a \ ' eu [t \ ', tiim d 
ingnugskl'ets blir s iguah;tYl'kan m indre på hlanclrure ts gul
11'1', och (1 tta m i'tste eventuell t uPlwHgas gelI oUI f1 1l\' lllltlau(\et 
a," e tt extra m ellanfrek \'cn Tör, 

Vi , kola i ett följ a nrle lIUnllne r ,"ttCl'kolllma med nii r lllnrc 
ul,pgifter 0111 dpl1JHI ill t re~sunta mottagare, 

SPEGETJFRE;K.VENSF1LTEH, 
For ts, f rå n s id , 109, 

11 lu n att u e ntlijnlbka sta t iouel'l1a sam t idig t fÖl'::n'aga " De l! [l. 
gi ill el' g l\'elds ej tI, strax i l1iirheten a \' lolml slinda rell ii 
fruga om YågHi ngcl) bclii ,~na utlandsstatiouernll, \'ilka li k
,;OIU fl lltiu \' id ulI\' iinc!ull fle [t \' r llgfä II n komm a n i t 11"g'O(; 
fij l's ,· a~n ... 

}] u.r filtl ' t 'il/j us t '/'a s , 

I praktikcn Hl' e1ell be~kri\'llll a nol.'llni ngen sYHuerlig" n 
iilJLlamrli 'eli Ii " , Del iiI' nä lllIi g 11 ej niiclYiincli"'t att koppla 
111' \";"I;:;fiillall, d ,l man vill lyssna på lolmlsli udarell , ty denna 
kommer tillruckli gt krafLigt igenOJJl Hud :"1 föl' att hiil' ::l b ra 
[Ja högt"a larf' lJ. V,igi'~i llull m edElir fD kti;;k t e ll ;' 1"01' förde l, i 
dct loka l 'iiuc!arPTI kOITlIll<' r in mcd ungefi.ir !<::l lll ma s i y rka 
som ell u t lanrl:sra t ion; \'il gf ä llan tjlin,' t gl; I' med hiinsyu till 
lol,al;;iindaren som en uu tomatisk yol,vrnkontroll , Är SlIl1N'JI 
ntrllst3(1 m ed en \'crklig så llal1 vo lym kon t roll, kOl1llllel' (leu ua 
al t f rI c tt bl'lyrU ig-t Hilfare a rbete l11l'd att nedpre.. n , l,gna
I rJlU frå n lokul~ändal'l'JI , cn ll]lp"ift , som en eJlldurc alll tI 

111:1 tisk \'ol.rm](()nt"l'oll el jest e.i gal' i lnnd lIl p. rl. 
\'i s ko la IlU i llpta!j 1,largöra, pft \'ud ~iitt iJl jusl.el' illgcn 

ny I'i Hl'cl för e ta ges, Vi u s l,riva I\ ll t , rl inj lls lerillgl!1I n" (leJl 
tona ' -[lgfii llal1 ; den ancl rn - om den komm l' till ;tnl'iiJlcl , 
lIillg - ,' I;a ll in jn,'tel'a s ]la preeis samJTI;1 s ilU, .l! ii l',;l IStiilIe "' 
1 i'.g f'iilItllls a\'~ tiimn i ngskond ' n 'ator Ilå m>1XiWllIl1 (full t ill 
\Tiden rotor), rliirefter [lysttinuues mol"f:ngarcu lill et t ,'Uilh! 
" ii ska L::t Il, di.! r en vi sscl ton, n l!', tOllltöjll iin (l l'a" Il1 cll fl\' 

si ämning-en, hörs, Nu mins ka ' ,'Hgfi.ill 'lIls konl!c.lIsat or mye
k e l: 1 1\Jlg'~all1t. Vid Cll lJestli md lJuul<t pa ~ Im l an (niiJllligen 
vi ll rI u mottagnn odl 01\' \'isseltonen störda ,; Iafiolleu:; \"I g
lliugd) fö rsnIgas hå lle Ilon mottugna s tatioJ1f'1l oc il yL~sel 
l onen, Deta ii l' ,i cleu rli t.t a punkten, Y:ll'för I'l f Ol'l;o;;itta aLt 
Jlly "'ket li\ngstl(llt mins l,:! \"ilgfllUa ns kOIlllcns atol' , Yi Jl;J Slltll't 

o 

APPARATLADOR 

med el. utan högtala
re av finbonad flam
mig björk, inv, dim, 
L395, B200, H380, 16 kr, 
L440, B240, H425, 18 kr,
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POPULÄR RADIO 

en aJlnall l .unkt, dill' yLseltonell kraftigt reducera s eller helt 
försv inner, utan att den mott, gna stat ionen f örsyagas. Pä 
denna punk t instlllles yägfällan så skarpt som möjligt. 

] fl e t t. f ilter m ed tYtl VI gfällor anviiud es, f; r man lmnske 
lov n t t efterjustera f~lIlorna ett Ilar g'lIlger, ty de inverlm 
a llli nilgot pii va rant.lra. 

N ya och gam la, 8u.p1'Or. 
Det beskrivna filtre t kan allv tinda dd den allra moder

Ilaste Sllllcrhel'eroclyn, (lm denna a rbetar under så ogynn
amma förhållanden (, t ra., i närhet n :w en kraftig lokal

sUndare) , att illterfel'ens l'i s linga r uppkomma . Den sWrsta 
miss ionen torele fil t ret emellertid ha att f.1·lla d d li tet iiIdre 
l;uIJra r , ry dessa lida vanligen svårt a v de k raf tiga signa
lerna fn"tn lokalsiindaren. Vi ha ej . jälya varit i tilifiiLIe att 
IU'ol'a filtret vid n dylik mottagare lllen avvakta med in
tres,'e meddelanden om resultat, uppnådda av ropulllr Ra
dio,' Ilisarc. 

IiJn sak Lorde lm nske närmare föridaras, uiimUgen anled
ningen till att l1.1ittuttag gjorts på I'tlgfii.1l spolarna. Vid 
anslutning till kontakterna i övre lindan av kretsarna rnUrker 
man el'entuell t , a tt tat ione!', som lig"'a n ~i r[l lokal iindai"n 
i I'åglä ngd, alltför mycket f ijrs aga s a y v:'\gEiHlan . ~Ian bör 
då pronl med tipolarnas m ittllttag i ställ et , varvid injuste
ringen giveLl'is mtlste göras om f rån bÖrja u. 

DEN MODERNA EUROPAF ' AN. 
Forts. från sid. 115. 

lativt lite t I'Hnle, l'arigenoll1 gallerbatteriet urladda i takt 
med a nodba tteriet. D å spiinningen hos det senare sil små
ningom sjunker , blir ([ven gaI.IerspiiuuingCll mindre, nuige
nom drin-Uret kommel' at.t arbeta med mindre di 'tortioll. 
Galler, piinuingen Ur i detta fall sft liten, att det skulle bli 
för stor l lol>p a tt flytta prOPIlen till ett liigre utta på gal
lerbaUeriet. ViJ mottagare med klass B-slu trör kan s. k. 
antomatisl, gallerspUlm in g ej anordnas, beroen de p, att anod
str(jmm en hos slut röret varierar med den It gir l,,'enta sig
nalspänniugen på rörets gaUer. Det är f . Ö. jus t detta , som 
gör klas B-röret så ekonomiskt i drift ; vid normal ljudstyr
ka iiI' anodströmmen relativt liten, endast vid kraftigare 
passager i musiken tas en större Rnodstrlim ut frän batte
riet. 

F'ör att gallerbattcrie t ej skall urladdas, då mottagaren ej 
användes, Lir en 'tl'ömbry ture inlagd i s trömkretsen. Denna 
strömbryta re iiI' lwmbillerad med glödstr ömbrytaren , såsom 
framgiir av schemat. 

ViII man ha mottagaren utrustad med en tOllkontroll eller 
klangfärg. kontroll , gör man blott motståndet H9 variabelt. 
Man k an oel, s, som 'l't anYiinela en tonkorrektionstntnsfor
mator av mä rket »i\fultiton , varvid kl a ngfärgen regleras 
med elen tillhörande potentiometern. lIUryid bortfalla sä
lunda lh och 15. Om en vanlig transformator allviindes och 
mots tfll1det n9 göres variabel t, bör det ha ett yärde av 
fiO,OOO ohm och helst vara logaritmiskt . En klangfärgskon t roll 
lir ju i hög grad önskl'iil'd vid en modern mottagare.

Även kondensatorerna C13 och Cl4 vid ntgllngs transfol'ma
torn (utgån"sdrosseln) Ila med klangfiir"en att göra, ehuru 
dera s e~entUga upp"ift är en aunan, lliimligen a t t u nder
tlycka lliigfrekvent sjillvS I~Ungning i slllts teget. Det ii I' hättre 
att göra dessa k nden atorer små ((jOO- l,OOO 111) ocb korri
genl I;: Ia u~ml'g n medel 't lllots tfll1det R9 (väl'l1et p, dett a 
regle ras, tills klangfiirgen blir bra) , lin att korrigera klang
färgen genolU ökning av C I3 och 14, ty d t senare medför 
större anod;;trömsförUrnklling. 

K 01lRtnt '"U0 J1 8lZela,ljel·. 

Mottagaren ilr byggd på en 10 mm tjoek l;ryssfanerskiva, 
vid iindarua fiirseclc! med 15 lDlll hUga Ii. ter p, n ndersiclan. 
GlötlströmslednLngarna llra"as l)å sl, h'ans undersida. Glöcl
~tröm" .kontakte1'l1a p, l'öl'b ~lIIarnfl. tiro i rnon teringsplanen 
mti rld a x och y : x är plus gWdtraJ, y mi nu glödtriid. Alla 
l,ontal,ter, 'om äro IIl tlrktll x , förenas all tså inhijrcles likasfl 
dc m1irkta y. Rcirhll lla ren tm klass B-röret (y.) är a v en 
typ, llT seclcl fu r montering pft chassi, vare r elen m ås te a n
hrillga meJ avstfllHl ss tyckell (ebonitrör el. dyL) pä träsld
"an_ Hflllaren fo, tclrag-c, med ett par lå nga triiskr u var. 

SpOla rllns skiirOlburkar maste jordas, likaså gangkonelen

sutorns sta t iv elle l' chassi. Blockkondensatorel'l1a pi h ögfre
kvenssicIan, sä lulleJa 4, " ; o ' h C6, böra vara av induktioni:i
fri typ ; fö r 4 är detta e tt lllidvä ndigt villkor. Äyen de små 
blockkonclensatorerua pft högfrekvenssiclan (hit rtiknas 1iven 
C" och 10) böra hpls t vara ;",. induktionsfri typ. Detsamma 
"'iiIler kond ensatorerna 13 och C14, 

J1[ot la [!(/I'C'itS trim.ning. 

T i ll denna mottaga re fordras cn ackumula tor Vå 2 volt, 
ett anodbatte ri p[l 120 volt samt ett gallerbatte ri på 9 volt. 
De t senare inkopplas till de tre i raeJ I'ittand ' kontak terna 
-O, ~'3 och + (se monteringspInnen) . 

Justet'i n en a l' s tiimkretsarna sker som vanligt på nedre 
delen a,' mella nn gsoll1rådet, vid en vågHingd a v 225 a 250 
111 et 'I'. En sl'ag ·tation tages in oeh gangkondensatorns små 
LTimkolluensa torer justeras. Det lir iindamillsenligt a rt mon
tera gangkollclellsatorn s1\ , att dessa trimkondensatorer kom
ma uppåt. 

Angående justeringen av t r imkonllemmtorerlla hunvisas till 
PO[JlIiiir ltadio nr 11, }D32, , id . 345 samt nr 2, 1933, sid. 63. 

Högt'rekvensrörets skiirmgalIerspiingning är i schemat an
gil'eo till GO "olt, men denna spännlng bör utprovas för det 
am'linda röret. 60 volt ilr endas t ett ungefärli"t viirde p[l 
!'<kilrmgalIers piinningen, En alltför hög skiirmgallerspiinning 
medför st,il'l'e anodströmsförbrn kuing u ta n att höja fö r
s t i,irkllillgsgrac1en. 

Den negati va galler 'piinningen på llriITöre t V3 mll 'te viil
jliS med hiinsyn t ill nnoclspänningen a mt de anl'ända rören 
och tran formatorerna. 

SLUTSTEGET. 
Forts. frlln sid. 117. 

~ä tt att en s tor allo(\likström (i rörtabellerna kallad ~normal 
:lllodström») a vseviirt minskar primiirinduktansen. Hiirpå 
bli bastonerna lidande, OIll e j transformatorn iiI' dimensio
nerad för a t t tilJa den ifrågavarande likst r ömsbela:;tningell. 
l anllat fall får man tillgripa den i fig. 3 visade kopplillgen 
med :&sicls HiIld pl·i111är». Även vid push-pu ll-koppling (se fig. 
4) hlir pri roUrilldukta nsen oberoende :1 \' fln od liks trömmen, 
i det likströmsmagnet iseringen prl kärnan f n Il den ena 
ha lvan av lindningen neutraliserar den frÖJl el n anclrn lml
van , beroende pli att lil,strömmen gäl' å t olil a 11 1'1. 11 i de båda 
hall'orna. 

Ilar mnn en elektrOdynamisk hög talare med in<'än"strnns
f(!rmat or, och den senare saknar utt g pit primtirelI för 
nnpassnillg av högtala ren till olika slutrör, Imu man ofta 
ldara ig Illed en utgåugsdrossel med uttag (se tig. 5), i 
synnerhet då det gUller anpassning till ett pentodslutrör. 
DrosseIll tjiin 'tgör hiirvid :,;om »autotransformator:t, i det 
delen t:ncllan anod och plus anodspänniug utgör primiir odl 
delen m ellan uttaget (3 i figuren) och plus auods pHul1ing 
sekundär. Genom att prol'a med olika uttag l<:ln man fjnna 
ett lämpligt omsättning tal. Under varje omflyttning a v 
anslutl1ingsslacJdel1 bör lUan e.mellertirl s tä nga 1\ v mottagaren 
eller vricla ned \'olsmkontr Il n t ill noll , emednn sintröret 
eljest grlr obela ta t och ka n skadas genom de över llrosseln 
uppträdande s tora Täx elspänningarna. 

Niista gung 'kola Yi tala om mots tå ndet ilos högtalare och 
sintrör samt beriilmil1gen al' n tgangstrausformatorns omsätt
nings tal. 

EN ENKEL MOTSTANDSMiiTARE. 
Forts. frän sId . 

let hur. Det Hr ju dock bättre a t t ha ett instrument med 
u ngef:.irIig kaIiureriug Hu att ej ha något instrument a lls. 

Detrilf fancJe d 11 först be:;kri\'lUl metoden att mäta mot
st. nd ä r dess noggrannhet beroende a v mots tflllds trå dens R 
likform ighet , d . \'_ " m ots tå nd t per centimeter bör Ile1st 
va ra detsamma ö,'er t rå den hela 1ii11gcJ . Kompas. nål ilS 

upphUngningsan nlning ml~ te V:1r a fel f r i, sfl att nå len ej 
hal' benU '-'enhet fö r att h1inga u pp sig. En acku mulator :ir 
fördela k t iga r som strömktilla li n el t f icklampsbatteri , men 
vid miitning al' motstä nd mella n 50 och 500 ohm gör fick
lampsbatter iet fullgod tjänst. förulsatt att det ej iiI' alltför 
mycl,et urladda t. 

Norclls[, Rotogravyr , Stockholm 1934 
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Rör- och Metall-likriktareBand:mikrofoner Nättransformatorer 
Drosslar 

• 
Specialtyper Omlindningar 

Snobb leverans Låga priser 
Bandmikrofonen 

med det stora !re
 El e ktrotekn i s ka Verkstaden 

Å k arp Telefon 226kvensområ det är 
ett utomordentligt 

intressant fält för 

amatören. 


Nyheter från U.S. A . 
ZENITH Bilmtlio, ;;- I";i 1" 8, 11I1'd 

alln s tiirnin ;.:ss k yd() .iiI' , :)4ä.-, 

ZENIT H Super, T-r ii rs, 200
(jOO m e ter .. ....... .. . K r , :'14 ;;.-. 

MIDWEST Super , !) · riits. 9 
egä r p r islls la öv e r mik r of one r o c (j d e lor . 2000 meter, All \'åg Kr. 52;;.-, 

Jlegä.· oHe rtIngeniörsfirman FOTOTON Kurt Broberg 
Hornsgatan 65 STOCKHOLM Tel. 405785 Telefon .4225 Muhnö VästeJ·g. 88 

VALET AV HUG SEMTALARE ÄR VIKTIGT! 
Nät-Transformatorer

En god radioap
parat k räver e n Lågfrekvens
förstklassig h ög
ta lare. B & O h ög Transformatorer 
tal.are återger alla 
toner och instru  Drosslar 
m ent natu r troget. 

för radio 

I varje önskat utförandeB & O är den 
rätta 

Begär hos Eder hand· 
lande radioarliklar 

f rån 

BANG & AKTIEBOLAGET 

STRUER SVENSKA ELEKTROMAGNETER 
Te l. Stat. 6 

AMAL
KÖPENHAMN 
Toldbodvej 14. T e l. 8895 Telegram adr.r Magneter" - Telefo n: 104 

T yp D. T. Likström 110;220 V. 


Ty p D. T. Växeb t rö w 127,220 V. 


OLUFSEN A/S 
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•serien 

Populär Radios Handböcker 

Ifyll nedanst.:"lende kupong (eller skriv av den) 
och insänd best>Ulningen till närmaste bol{bandE'l 
eller direkt till 

Expeditionen av 

POPULÄR RADIO 
(Nordisk Rotogravyr) 

Sveavägen 40 

Stockholm 
Postfack 450 Postgiro 940 

Frun 

eller expo a v Populär R a dio. Postbox 460, Stock· 
holm, beställer undertecknad att sändas mot po~t
förskott: 

ex, Radio på nätet, kr. 1: 50. 

ex. AOJaWrhandboken, del II, kr. 1: 50. 

ex. Selektiva mottagare, kr. 1: 50. 

ex. T()nlwn'ektion, kr. 1 : 50. 

Namn: ..... . ....... . ..... . ... . .. ..... . .... ..... . .. ... .......... . .. 

postad ress: .. . .................................................. . 

finnas fortfarande att tillgå följande för alla 

radioamatörer oumbärliga uppslagsböcker: 

Radio på nätet. 
En orienterande överblick av nätanslutnings

appara.ter ccll med dessa sammanhängande prfJ
blem. Av civilingenjör Tord Bohlin. Ny uppl. 

Ur innehållet: Allmänna synpunkter. - Nätao
Slutningsllpparateruas koppling och funkti on. -r

Apparater för \·äxelströmwrift . - LIkströmsap' 
parater. - KUlllpenserlngsanordoiogar. - Splil)
ningsreglering. 

Amatörhandhoken, del II. 
<Del I utsåld.) 

En vägledning i fråga om radiorör och del1ls 
provning samt dimensionering av mottaga.re. A v 
ingenjör \V. Stocluna.n. 

Ur innehållet: Elektronröret. - Data i rörta
bellerna. - Provning av emission ocb nlcuum. -
Dimensionerin~ av mottHgare ocb förstärkar ' . . -
Förstiirkning per steg. - 1'\fHanslntning. - Enk
lar!' prOl' och Illiltnillgar. 

Selektiva mottagare. 
En redogörelse för möjligheterna att UIJpnå stor 

selektivit.et med enkla detelltonnottagare. Beskriv
lung a,' superheterodynens utveckling. A,· ingen· 
jör W. Stockman. 

Ur innehållet: Känslighet ocb selektivitet gE'
nom återkoppling. - Mjuk återkoppling vid väx~l
strömsDlottllgare. - Ljudkvalitet. - Stor selekti
vitet med enkla medel. - Superheterodyn eller 
rak mottagare'! ~ Den moderua superu. - Väg
ledn ing \'id mottagarbygge. 

Tonkorrektion. 
En redogörelse för tonkorrektionens grunder och 

pra.ktiska tmäIDpningar. Av ingenjör W. Stoclnnan. 

Ur innehållet: Vad är toukorrektiou. - Selek
th·itet och tuukorrektion. - Toukorrektionens be
rättigande. - Tonkorrektionssteget. - Nö-gra 
praktiska försök med tonkorrekt.ion. - Resemot
tagare med toukorrektiou. 

l'Iordl.k R·ologrnvyr, Stockholm 193' 
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