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II POPULÄR RADIO 

R_ADION MED SOKARLJUS 
och dessu tom aHa kända och upptän kliga fin esser såsom exempelv is 

fö rdröjd automatisk volymkontroll med reglerbar störningsdödare, 

ko rtvåg, m ellanvåg och långvåg, ronkontro IJ , sex avstämda kretsar, 

ex kl. oscilla torkrersen. RADIOLAS utomordentliga el. dyn. högtalare, 

anslutnin g för elektroljuddosa och extra högtalare etc. 

Den är svensk och en fullödig reprC\'cnrant för vad modern teknik, 

base rad på stora resurser, kan åstadkomma, och dess utomordentl ig t 

låga pris är möj liggjort genom en modern och rat ionell fabrikat i n 


Rörbestyckningen är följande: i stor skala. 

Blandrör hep tod var. ,u X. 30 RADIOLA Stora Växels t röm (finnes även i en Allströmsmodell) är 
liksom alla andra RADIO LA-m odeller utr ustad med Ylareonirör, rörenM.F.-rör H.F.-pcnrod var. ,u W. 30 
so m möjliggöra säke r dri ft, god ljudkvalite t och besitta en lång livs längd. 

De tek tor med LF-rör, duodiodrriod (två 
rör i et t) DH. 30 

Slutrör pen tod 8 watt N. 30 

Likriktarrör ind. upph . U. 30 

Glödspänning för sa mtliga rör 13 V 
300 mA 

HOSTE NS S A TORNY HE TER 

SATORS SPECIAL poten' 
tio meter, en kvalitetspro ' 
dukt, som användes av de 
större svenska radi ofabri, 
kerna. D enna potentiome' 
ter kan även le vereras med 
2, POLIG strömbrytare. 
Finnes i värden från 2000 
o hm till 1.5 megohm. 

SATORS högo hm smotstånd 
äro av helt ny konstruktion. 
Ett motstånd av högsta kvali , 
tet och med abso lut brusfr ih et. 
Olika v~ rden från 200 ohm 
till 10 megohm, finn as j lage r. 
Tre storlekar finnas 0.5-1-2 
watt. 

SATORS LILLA potentiome, 
ter. a tt användas för bortta, 
gande av brumm vid växe l, 
strÖmsmothga re . Den kan 
även användas till klangfärg 
m. m. där man ej önskar pä, 
ko sta en dyrare potentiometer. 
Levereras i värden fran 20 ohm 
till l megoh m. 

S A T O R S rullblockskondensatorer bakelithölje . 

Samtliga storleka r äro in, 

duktionsfria. Finnas i vär, 

den från 50 cm till 0,5 MF. 


SATORS ALLSTRÖMSRöRI 
PENTAGRID UPG IOS HF· PENTOD UHP 1 0 3 - HF, EX. PEN TOD UEP 103 ENKEL DIOD UMD 40 

DUBBEL DIOD UDD 80 - KRAFTPENTOD UKP 403 - ENVAGS LIKRI KTARROR NEG 2002 - DUBBEL VAG LIKR. NVG 3002 


Genel"'alrepresen'an' ,ör Sveri~e: 

S TO C KHOLM A.==B. TRAKO Regeringsgatan 40 
PR ISLISTOR SANDAS P Å BEGARAN. 
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FRÅN REDAKTIONEN 

I detta nummer 
redogöra Yi i ,,; to ra drag för konstruk t ion en hos de 
nya mo ttaga rna fö r siisongen. F ör att f il det heja 
litd m era iivcrskådligt ha y j gjort en in clel lli llg 
a v mottagurua efter antalet rö r , varvid ILkrik tar
rijret givetvis ej iii' medriikna t. lIIed hiin syn t ill 
snperhe t.erod rnerlla s i r egel tön'c effek t ivi tet och 
selektivitet ha de sa dock fil t t g1i fö rc de r aka 
motta garna . trots att de i Yissa fall ha mindre 
au tal rör. I vissa fall ha mottagar e med ett ·töne 
lln tttl stiimkret.'ur få tt gii före dem m ed samma 
röran tal mcn mindre an tal kretsar . I regel ha dock 
firmorna upptagits i bokstavsordning under hU\'ud
rubrikerna. 

Då nu mottagarna indelats efter anta let r0r, få r 
man ej glömma, att äyen diodrören u ta n fÖl'stär
lml'sys tem, yilka rör ej gh'a n rlgon Wrs Lii l' kning, 
härvid med l'liknats. Mottagarna m ed diocldetektor 
ha dock a ndra fördel ar , såsom au tomati sk yolym· 
lwntroll med eller utan fördröjnillg. ?lI ed hilllsyn 
till förstii rkningsgraden höra dessa mo t la "a re t ill 
kategorien med ett rör mindre, el. v. s. dio(lcn m erl · 
räknas ej . Doek få r man komma ihug, att förs tärk· 
ningen lmn "ariera hos olika motta gare med su m· 
ma rörantul, beroende pi\. hur pa__ s mocl -rna rör 
som komm it lil! a nyändning. 

Populär Radio. 

E.FTE.RTRYCK AV ARTIKLAR HELT ELLER DELVIS UTAN A NGIV A N DE AV KALLAN FÖRBJUDET 

Et t rad iofabrikat, 
som Populär Radio har kunnat rekommen
dera, kan Ni köpa med fullt förtroende. 

S~g att Populär Radio rått Er att köpa det. 
oGynna i Ert eget intresse vara annonsörer. 
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NATIONAL 
Amatörernas billiga inköpskälla! 

Obs.! 
7:75 

2.gang kond. komp\. med skala . bäs ta am. fab<ik .. K<. 5, 75 

3.. " » ' " » 7: 75 
Elektri ska lödkolvar 220 volt . . . • . . . . . . . . . . . » 2, 75 
Elektrody nami sk högtalare 220 mm. kondiam. . . .. , »16,

KOMPL. BYGGS A TS ink/o rö r till »rlP. TREA N » beskriven 
i detfJ lI umm er. Kr. 135: -. 

Vi sända Eder R t\ T IS y. ra rör och m .lteri,1l1i $:~or pol begä r.]n . 

NATIONAL RADIOFABRIK 
Kungsgatan 53, Avd. 2., Stockholm, Tel. 208662 

Rekvirera 
Luxors nya 

,Prislista n:r 5 
från närmaste Luxor

försäl :jare eller från 

Radiofabriken luxor 

Avdelning n:r 62, 

Motala, Stockholm 

Göteborg eller Malmö 

LuXD~ •
/~DIO 

god svensk radio. 

Generalagent : Max Johnsen & Co. 

Lin,jalskala 
Vidst~ende bild visar vår inkapslade kon
densator typ L monterad med en planskala 
med stationsnamn och frekvensindelning av 
ny typ. Från en mikroinställningsskiva le
der ett 'självspännandc snöre till skalan, där 
det drager en släde löpande på tvenne stål
stänger. Släden uppbär förutom instäUnings
visiret i form aven tunn, lodrätt spänd 
tråd en skalbelysningslampa, vilken kastar 
en skarp skugga av tråden på den transpa
ranta skalan. Lampan är fastgjord på en 
sockel, som genom tvenne kontaktben an
bringas på släden; sockeln kan därigenom 
lätt tagas ut vid ombyte av lampa. 

A.=B., Regeringsgatan 20, Stockholm. Telefon 118169 
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Radiokrönikan, 
av Wireless 

D
et fi nn manga olika slag a\' radiostör
nwgar. IIärom dagen hörde jag talas om 
ett int r e sant f all, en person , vars största 
glädje här i livet är att få störa sina 

grannar med högtalarllluslk.•Jag har de senaste vec
korna själv störts rätt kraftigt av dylik »å terutsänd
ning» och trodde, att missdådaren bodue i samma 
h us som jag. Nu hal' jaa fatt veta, att han bor ett 
par hus längre bor t men i samma kvarter, så att bak
gårda.rna stöta ihop. F olk som bor i det huset har 
tänkt slu ta med radio, y de få alla pr ogrammen 
u t ifrån gården, u. v. s. från mannen med högtalaren 
i fönstret. För att folk kall höra så bra som möjligt 
ställ er han högtalaren i fönstret och \rrider på så 
m eket det går. Han har en mycket stark apparat. 
' n olägenhet ~ir , att folk ej kan öppna fönstren för 

att få in frisk luft, ty då blir radion föl' stark. 
Nu ha aHa hYl'e.ogäst el'lla en längre tid i tur och 

ordning t alat med mannen och bett honom inställa 
sina »utsiindnlngar», men förgäves. D e sista som för
sökt ha blivit utkastade. Inga myndigheter lära kun
na hjmpa. Att avhysa manuen från huset lär ej gå, 
ty han iiI' sjiUv vice värd för huset, Då en hyresgäst 
m eddelade honom, att en medlem av den förres fao 
milj Wg svårt sjuk, kopplade han en grammofon till 
radioapparaten och spelade jazzmusik hela efter· 
middagen med höO'talaI'en i föns t ret. 

Kan någon finna ett botemedel mot detta slag av 
terror, bliva många honom tacksamma. 

Vi ha nu hunnit fram till den tidpunkt, då fabri
kanterna av radiomottagal'e börja visa u pp resul
tatet av det arbete, de nedlagt under den gcwgna d l n 
av året. Detta a rbete ligger numera pfL en betydligt 
mer vetenskaplig bog än tidigare, även hiir hemma 
hos O::;S. Varje nykonstruktion är resultatet av mänga 
och länga lJel'iHmingar samt otaliga pruktis'ka under· 
sökningar och mätningar. De flesta sn~nska fabri
kanter to rde vid det här laget vara försedda med 
elen obi iga toriska signalgeueI'alorn i en ller anne 11 

form. Att ha ett viilu t rusiat laboratori um är nästan 
lika i kt icrt som a t t ha sk ickliga ingenjörer. 

D å modell apparaterna s å färJiga, gäller det att 
i gångsii tta fabril~ationen. Det ta är ett kapitel för 
sig, som helt och fullt kl'iiveI' sin mau. Det ä r ej 
nog med att samtliga delar t illverkas och samman
fogas, varje liten del mås te även p1'o"as, och den 
f~irdiga mottagaren måste genomgli ett fl ertal be
tydelsefulla prov, inuan den godkännes för leverans. 
Otaliga äl'O de sinnrika apparater och anordningar, 
medelst vjlka d ]ar11<1, så om kondel1satoreJ', mo · 
stålld, spolar O. S. Y. pI'ovas under tillvel'kningens 
gång. Intet övcr!i.imnas åt ~lumpen. Därför bliv 
också de modeJ'na radiomottagarna synncrligen drift
säkl'a och på litliga. 

Att alla kom met'siella m ottagare skola S-miil'kas , 
anses numera vara ganska sji.lhkla rt, eftersom icke 
S-märkta mottagar'c ej längl'e äro tillHna pä elek
tricitetsverkens nät . 
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Hlöstens nyheter 

Här komma de första nya motta

garna för säsongen, känneteck

nade av stor teknisk ful.ländning 

och många nya finesser. 

D 
eu uu inträdande s~isongen känuetecknas 

bland all1~at :lärav, ~tt. allströmsmottaera
rell fnllsianc1wt slagIt Igenom_ Bland alla 
de nya mottagarna finn . blott en enda 

ren likström, mottagare. I och med a tt pra kt iskt tao'et 
llUa mottagare ,' :'Unuda bliva lItrll stDcle med ett lik
rikta[,l'ör, ha fabrikan tem}t gått in för att ,'a mman
räkna det ta med motiagaerören, vadör t . ex. en 2
['örs vHxelFitrömsmotlagare numCL'a kallas 3-l'örsmot
tarral'e . ntag att likdktarröret utbyte, mot en me
tallikl'iktare, nt kan mottag:1I'en med 'amma rätt 
kallas 3-rörsmottagul'e, men var finns då det .tredje 
röret'? Vår ås ikt iII' den, ui.t likriktarröret under inga 
förhållanden bör medl'äkna _ Många fabrikanter an
giva också klart och tydli gt , att ett av rören tir lik
riktarrör. ' I den hHT nedan fö ljand , sammanställ
Dingen iiI' likr-iktal'röret ej medräknat. 

» l1is Mastcr's Voice» ntdiogral11!lI!ofon, mod ell 57'0, 

Philips racUogrmnmofon , modcll ;),),2A, med hl,byggd 5-rör8 
8upp/,hct6/'odynmot tagare. 

'Ylottagarna äro här nedan indelade efter alltalet 
rör och avstämnino'skretsar, tro t a tt intetd ra läng
re är fullt utslagsgivande för en mottagares presta
tionsförmåga. E tt diodrör t, x . förstärker ju ej alls, 
endast likriktar. Betdffande stämkretsarna kan en 
mottagare med »järnpulverspolar» vara i selektivi
tet vida överlägsen en annan mottagare med vanliga 
spolar och lika många stämkretsar, men det är ju 
alldeles beroende på hur spolarna äro utförda samt 
hur viU kretsn ma äro inbördes matchade. 

Ra d io ,1Jrammofone'r. 

Den tör ~ta radiogrammofonen, av antalet rör att 
döma, kommer fran Philips. Den är utrustad med en 
il-rörs 'uperheterodynmottagare för växelström av 
samma konstruktion som modell 522.1'1., (se nedan). 
Pick-up'en ~ir av Philips nya typ med s. k. magne
tisk näIhållare. Högtalaren är av kraftig typ. I{eg
Jel'ingsorcranen äro anbragta under locket, utom vo
lymkontrollen, som sitter lätt åtkomlig på framsi
dan. Ty pbeteckning: 5i2A. 

»His 11faster's Yo'icc» kommer med två radiogram
mofoner. ~'fodeU G70 hal' ett 4-l'örs superheterodyn
eha 'si Hir växels tröm (modell 29G; se nedan) med 



213 POPULÄR RADIO 

automatisk volymkontroll och visuell avsHimning 
(avstämningsindikatoe). ModelL 286 är en radiogram
mofon, som kan erh ållas föl' antingen viixel- eller 

»IJis Masl el"s VO'ic e» Ra.diogrammofon, modell 286. 

likström. Mottagarchassiet är en 4-rörs superhetero
dyn (modell 262; se nedan). 

1-1'Ö"S 8uperheterodyner. 

Supern med de fl e ta s tämkretsarna, ej mindre än 
tio st-ycken, kommer från Luxor. D · n kallas också 
»10-kretssuperD». Detektol'U är en dnbbeldiod. Mot
t agaren har automatisk volymkonh'oll (fadingut

~.\--'X...;.:, ......' -.. ' ' ....... - . ,.,

~ t1'1n' ,.; i'l~~ I "I. . ..i L:..=-.---' , , Or; 

»10-krefss'llpern». Luxors 810m. 8t/.perhetcrodyn, ar utrus
t ad m ed t-ca elektrodyuamislca högtalare. 

jämning) , variabel känsIigbetsnivå samt avstäm
ning ·in dikator. Två inbyggda högtalare garantera 
god återgivning. Mottagaren täcker även det kort
Ve giga r undradioomI" det mellan 19-50 m, Typbe
teckning: 696 DW; endast växelström, 

Aga-Baltic, som från före"åellde s~isong har er
farenhet av supel'heterodynerna, kommer i år med 
en 7-rörsapparat, till vilken vi få tillHllle återkom
ma i nästa nummer. 

5-rörs superheterodyner. 

I denna klass finnas ett flertal märken att välj a. 
mellan. 

A ga-Bctlt ics »Snperior» har sju s tämkretsar och 

A ga,-Baltics »Su,perior», ,'j-rörs a/l.slrömssuper med spegel
fl' /;;'!;ensfi lter och f önJröjd all.tomutisk 1:olllmlwntroll. 

är u trustad med de nya all t römsrören, Detektor'n 
ä r en dubbeldiod och den automatiska volymkon
trollen av fördröjd typ. Mottagaren har på ingångs
sidan ett filter för undertryckande av spegelfrekven
serna. Dimensionerna äro små. Mottagaren är utförd 
för alla standardspilnningar, växelström 25--60 pe
rioder samt likström. 

Centntm-Ra.dio kommer med en 5-l'öl'ssuper med 
sju stämkrets<. r. en är utrustad med automatisk 

Centrum-Radios 5-rör S8uper 80m [Jol'vmöool. 
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Centrum-Ra(lios modell ElV6, en 1;iixe ls"tl'iimssllper met! 
[ijnlriijll och fijl'stärlct antmnatislG vol!)llI./co ntroll, ljndliis 

{tvstamning m, fl, fiIWSSC1', 

\'olymkontroll av fördröjd. och försUirld typ, rlstad
kommen medel ·t en dubbeldiod-triod samt e.1l »'Nes
teetor». A pparaten hal' även »ljudlö aystämning», 
d. v. s. ,utomatisk låsning mellan stationerua, 
\'arigenom o\'iisendet vid avsWmnhgen försvinner. 
Låsllingsgr~lnsen är inställbar efter lokala förhållan
den, så att stationer, som ligga föga över ·törnings
t röskeln , automatiskt kunna utestängas. Kla ngfärgs
l~ontroll f innes . Volymkontrollen tjänsttTör även vid 
gl'ammofon spelning. Typbeteckning : E'V6; endast 
för \'iixel ström, 

MUC01' hal' i !lenna klass en superheterodyn, »7, 
kretssul'crn», vilken ,om namnet angiver har sju 
stämkretS:1r. Denna mottagare är utrustad med auto
matisk volymkont roll ( dnbbelcliod) och inställbar 
känslighetsnivi't, Blancll'öret iiI' en oktod, föregången 
a\' tyi't stämkretsar, och slutröret en !l-wattspentorl., 

LU.X01·S 7-kl'etss//'p r, mod, 6(j.qDW, m cll au.tomatiskl;olym
kontroll och in8fiiltbor kiill ,~/.i{j ll e t8nivå , 

Största känsligheten är 10 ,uV och lägsta, melI vo
lymkontrollens ratt inskjuten, 50 /uV. Kör man på 
kvällen med den lägre känsligheten, elimineras stör
ningarna och endast de stationer, som ligga tillräck
ligt högt över störningströskeln för att vara njut-

POPULÄR RADIO 

bara, komma in. Anteunens storlek spelar dock bär
vidlag in. Av intresse är att notera, att alla fi rets 
I,l.lxor'mottagare äro försedda med tonkol'l'ektion, 
nlrigenom synnerligen skarpt avst~iUlda kretsar kun
na am'ändas, utan att ljudhaliteien blir lidande 

Chassiet Ull »,,(-'.rclssllpern », Denna mottaga-re har tml
korreklivnsfiltcr för äters!ii,uande av de höga tonf'/"ekven
sel', som undcrfl'ycl.as {jcll om sidband8skäl'ning på hög/re

kvenssi(l(!-H, 

härptl. 'l'onkontrollen ~ir av specialtyp och skär av 
skarpt vid 2.500 p/ s, För övrigt sträcker sig tonfre
kvensomf'ånget upp till 5.000 p/s. Typbeteclmingar: 
G64DW föl' vi.ixd 'tJ'öm, 66JDWIJ för allström. 

PhiliZJS har hå mottagare i denna klass_ :\lodell 
521A har en oktod ,"om blandl'ör, fö reg<'t ngen a v ett 
batHlfilter med balldLr edd 8 k I s. ~[ellanfrekvensen 

iiI' 104 kel s. rå aotennsidau ligger ett filter för 
mellanfrekvens, avsett att stoppa I<'tDgvågs~telegra

fistörningar. För allström heter denna mottagare 
521 · . 

Modell 522A och U för yäxel- resp. allström har 
Il uvudsakb gen samma clta i som »G21». B<ll1dbred
den hos ingång!;flltret ä r emellertid enligt uppgift 
]2 kel s. B[lda IUottacr;H'na äro utrustade med auto
ma ti sk YOIYlllkontr'ol1. kalorn a Uro "raderade j me-

Philips ~ol,todsltper» modell 521A med sju slärnkretsar och 
a1ttomati,~k t 'olymk011troU. 

http:undcrfl'ycl.as
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P hilips »olvl ocl sllp r » morZel/, 522, som iiI' '/ttrll.~t([.d med en 
8arskilt kraft'iu höutctl(['l'e. 

tel' väglängu. Antalet a\'stihnningskretsar är sju. 
:,Hodell 522 är försedd med en nykonstruerad perma
nentdynamisk högtalare me l 20 cm konuiameter. 
Vida re m~i.rkes en kon inuel'ligt variabel klangfärgs
kontroll. Bada mottagarna ha kraitifra lutr·ör. 

T eT funk en kommet' med en 5-röl's superheterodyn, 
motsvarande föregående : rs modell men ytterligare 
utvecklad. stöl'spärren, som automatiskt låse r mot
tagaren mellan stationerna, har ytterligare förbätt
rats. Denna mottagare är förs "dd med en »Ultra, 
effekt»-böglalare med nawimembran och har 3 watts 
distortionsfri utgi'tngseffekt. 

J,.-röl's sUller,heterodyner. 

Äx-en des a mott, ga re äro i regel ntnlstade med 
sju :1 \ ' hlmning 'h et 'a r , m rför elekt ivi t ten blir syn
ned iO'en O'ou. Här liksom ovan har oscillatorkretsen 

medrtlknats. 
»][ is jJIcLStCl"'S Voice» hal' två olika modeller, 296 

och 2G2. Den förra hal' sju stämkretsar, automatisk 
,'olymkol1tr Il och avstämningsilldikator. Före bland

)]{'is Jllasters Voiee) 4-'röl's Sliperheterodyn, modell 296. 
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röret, som är en heptod, liO"O'er ett bandfilter med 
a oordning fÖl' undertryckandc a v spegelfrekvenserna. 
D etektorn iir en dubbeldiod-triod. Mottagaren finn s 
IJlott för \'ilxelström. 

Modell 262 är en enklare 4-rör super med manuell 
\"()lymkon troll. Xven denna mottagare har sj II In'etf;ar 

, 

»11 is J/a st er's Voice» 4-1'Öl's8uper, modell 262, 

och 'pegclft'ckvensfilter på ingångssiJun. Den tillver
kas dels för viixelström, d If; för likström. 

J{iko -R(~dio kommer me Il en J -rörs supcrheterou. n 

med sju stiimkrets<.lr, dJken tillvcrkns dels för vä. el
str-öm, d~ls fÖl' allström. Den senarc arbetar på nät
svilnniu6'ur mcllan 110-240 V. Båda apparatcrna 
ii.ro reflexkopplade, i det ett av rören ul'betar dels 

JI i!;;O-R(Ldios r eflex 7,v pillade 4-1'ör88 uper. 

s ID mellanfrck\'cnsförstärkal'l'öl', dels om lägfre· 
\;:vensföl'stärkal'l'ör. En dubbeldiod möjliggör för
dröjd automatisk ,volymkontroll. Avstämningsindika
tor finns för möjliggörande av exakt avstämning. 

En intressant nyhet är Svel/ska Radio(tkt-iebolagets 

http:stiimkrets<.lr
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SH' l1s/;a Radioal>,l ieliulufjels 4-1'örs supcr71,el erodJjn, 1nodell 
• S4.'1V, Vid 'l;åfjliillfjdsomkoppNng fmmfl,ytta8 automatiskt 

den 1'iitta skalun, 

mod 'Il 343V, kallad »Radiola Stora Växelström», 
Denna är en 4-rörs superIteterodyn för växelström 
med sju shimkret~ar och omfattar ä ven kort\7ågs
området mellan 20-60 m, Den har fördröjd auto
mati sk volymkontroll, insttillbar känslighetsninl 
samt avstämningsindikator, den senare i form av ett 
glimrör, Den automatislm \'olymkontrollen är kom
binerad med en anordning för ljudlös avstämning, 
så att mottagaren blir ok~lnslig för alla störningar 
mellan stationerna samt även för de stationer, som 
äro Srl syaga, att de ej komma nämnvärt över stör
ningströskeln, På lågfrekvellssic1an finns ett tonkor-

Chassiet till Radiola S43V, över rl n v ridbal'a 81caltru1n
man ses glimröret, vilket tjiln slfjör 80'111 avstämningsi.mU

/;;a,tor, 

l'ektionsfilter för återställande av cle genom sidbands
avskärning undertryckta högre tonfrekvenserna. 

En annan intressant 4-rörssuper är '1 elcfunkcns 
modell U5, som har ino'ång bandfilter med spegel
frekveuselimi.nator. Detektorn är en dubbeldiod, möj
liggörande automatisk yolymkontroll. Denna motta
gal'e har synnerligen små dimensioner. Högtalaren 
iiI' fiiltma tad, och magnetiseringsströmmen tillsam
mans med totala anodströmmen genomflyt.er skalbe
lysningslampan. På denna kan man därför avläsa 
när sllltröret blir överbelastat. 

POPULÄR RADIO 

S-rörs mka rnotta.g(l!l'c. 

Inom denna klass iiro Philips ensamma med silla 
»Sllper-Induktans»-mottagare. Dessa äro i år ytter
ligare fullkoDlllac1e, men dimensionerna ha blivit 
mindre. Detta beror främst plI att gangkontlensato-

Philip~ slun-e »Super-Ind1(./ctalls»-mottagm'e, modell 640.1., 
över »Jhcro-I nllex»-s1calan scs avstämmingsindi/cato1'rI,. 

rer och .'polar gjorts mindre. Kondensatorerna, som 
lIro yUerligt små, ~iro nu försedd a med uppslit sade 
rotoränc1sklvor. Spolarna pästäs vara bättre än fö
regående års, trots att dimensionerna väsentligt re-

Forts, 11 s id. 234 

»]l icro-IlI de:r »-8'"alan, PhiUps lIva statjonss/cala. 

http:genomflyt.er
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Här nedan beskrives en mikrofon, som med hänsyn till det 

enkla utförandet och den ringa kostnaden ger ett förbluffande 

gott resultat. 

D 
en i det följande beskrivna mikrofonen 

. ~ir av modifiel'alI rei:;;ztyp. I stället för d~t 
obligatoriska marmor blocket användes 
här c·tt lJlock av t6i och ebonit. På sil. sätt 

f:"tr man fram en mikrofon, i!;om är betydligt lättare 
för en amatör a tt tillverka . Samtidigt är jn även 
mater ialet liUt ö"erkomligt och billigt. 

1"illDeT'k-n'ingen av delarna. 

Ur eu 12 mm tjock plywoodsk iva utsäga en rund 
platta med en diameter av 80 mm. En cirkel med 
56 mm diameter uppritas på den sida av plattan, som 
har den lilmpligflste fanertjockleken (omkring 2 mm). 
lY. ra genomgående häl med 7 mm diameter bonas i 
punkterna + och gcnomgäende öppningar utsägas 
mellan ty< och två a v h1\ en enl. tig. 2. Därpå bort
skäres en fanerskiva f ter 56 mm-cirkeln, fram till 
öppninO"arna, och ett 3 mm l1ål P borras snett ut 
genom pla ttan. (Se ii?,. 2.) Genom detta hål ifylles 
kolpulVl'et, nilr membr~ll1 et blivit fastsatt. På fram
sidan av träsk:vDll finns nu en 2 mm djup urholk
ning där kolpulvret sedan kommer att ligga. 

KoU,ammarelis väggar pll t..;as med sandpapper, sil 
ntt de hU släta oeh fina. De indriinka~ -tt par gllnger 
med tjock celluloidIösning (celluloid löst i aceton) 
eller pandetikon. under tideu detta torkar, tillsågas 

av 3 mm tjock kryssfaner eller, ännu bättre, elV här
dad masonit hå stycken ringar med 80 mm yttre 
diam., inre 60 mm. Dessa ringar skola sedermera fast
skruvas på kolkammaren. Baksidan utgöres aven 
r'und ebonitskiva, 80 mm i diam. och 4 a 5 mm tjock. 
Denna skiva uppbiir elektroder och kontaktskruvar. 

Av ett par kol ur ett ficklampsbatteri tillsågas 
elekb'oder-ua tm en längd av 30 mm. De borras på 
mitten frigåencl~e för 3/32" s]uuv (skruv av denna 
dimension !inut s hos A/ B John "all, Stockholm) . 
Stor försikt igh et bör jakttagas, ty kolen äro sköra 
att borra i. Dårefter borras ett par hål i eboni tski
van för skruvar-na och gängas för 3/ 32" eller, om 
giingverktyg ej finnes, borras knappt frigående, sil 
att skruva ma få fäste . Innan koleu fastsiittas, reu-

F ig, J, ])i:n länZigCl mil.;rn!n'/l cn se dd från baksidan. 
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På den ena masonit- eller kryss
fanerringen spännes och fastlim
mas ett tunt och glest tyg, exem
pelvis siden. Detta har till upp
gift att skydda membranet. 

-- ......! - - -

När plattan med membranet 
... torkat, bortskäres överflödigt 
I'j gummi, och baksida.r.t med elektro

derna inpassas på sin plats och 
fastskruvas med 4 st. träskruvar 
(se fig. 1), så att kolkammuren 
hlir tätt tillsluten. Masonitringar
na läggas samman med tyget emel-I 

~____________-za.o______________~ 

lan, som fig. 2 visar, och fastskru
vas med träskruv på framsidan 
över membranet. Vid hopsättning-

R 

1<'i g. z. ]{o-llstt·ulcUonsritninu 
till m.otli.jieratl reiszmikro
fem. (I den högra figurc·n 
v-isas m.ila·ofo-nblocket före 
päsiittningen av membramet 
och ringarna R men med 
baJcstyckct insatt på srn 
plats.) B etecl,:ni.ngarn(l, ha 
fÖljande betydelser: K milc
rofon.lilock av trii, fl bakstyc
lee av ellom:t, S fiistskruvar 
för kolstavarna, M membran, 
R ringar av trii eller maso
nU, T sl.'ydd av siden, P hdl 
för pl!tyUning av kolpulvm·. 

Alla mått i mml. 

göras de noggrant med sprit eller bensin (försiktig
het på grund av eldfaran!), varefter de med försik
tighet fastsätta~ på sina platser. En mutter på varje 
skruv på plattans baksida fastlåser skruven i rätt 
läge. Skruvhuvudena S i fig. 2 måste isoleras med 
lack eller acetonlösning. Endast kolstavarna skola 
förmedla kontakten med kolpulvret. 

ilopsiittningen. 

En tunn gummihinna (finnes hos Kuntze, Stock
holm) uppspännes på en plan träskiva medelst häft
stift, så att den blir bra spänd åt alla håll. Över
sidan av gummit rengöres med en tyglapp, doppad 
i bensin. Plywo(.dskivan med kolkammaren påstrykes 
runt framkanten med solution (helst sådan, som an
vändes vid gummisulning av skor), varefter den läg
ges pil gumlllihinnan, som fortfarande är uppspänd. 
Det hela sammanpressas i en limtving eller dylikt 
och lämnas att torka. 

en måste tillses, att träskruvarna 
från fram- och baksidan ej stöta samman, särskilt 
om långa skruvar an vändas. 

I påfyllningshålet sättes en liten tratt av papper, 
oeh kolpulvret ifylles under det man knackar med 
fingret på mikrofonen, så att kolkornen tränga in 
i alla vinklar och vrår av kolkammaren. Man fär på 
inga villkor söka pressct in kd'l.pulYer i mikrofonen, 
ty i så fall blir den okänslig. Bättre är da att inte 
fylla i mer pulver i1n ön·e vänstra bilden i fig. 2 
vi"ar. Detta tillgår så, att man fyller fuUt och se
dan häller ur litet, varigenom ett tomrum uppstår. 
Slutligen tillskäres en träplugg och sättes i hålet. 
Träet betsas i brunt eller svart och poleras eller 
fernissas ett par gånger. Därmed är mikrofonen fär
dig och vi övergå till stativet. 

Stathet. 

Mikrofonen upphänges i en fyrkantring av 10X2 
mm bandrnässing, som böjes ;så att varje sida blir 
120 mm. Skarven anbringas mitt på en av kvadra
tens sidor (se fig. 3), där en bit av samma mässings
band med hjälp av nitar eller bultar sammanhåller 
det hela. Mitt i F;karven borras ett hM för en träskruv. 

Ståndaren tin stativet göres av ett 10 mm grovt 
oeh 200 mm långt måssingsl'ör. I övre änden inslås 
en träplugg, oeh i denna fästes fyrkantringen me
delst en tr~skruv. Litet tenn i skarven mellan rör 
och ring först:irker ytterligare. (Modellen är nå
got annorlunda utförd.) I röret borras strax ne
danför trii.pluggen ett hål för ledningen från mikro
fonen. 

Stativets fot utgöres aven 30 mm tjock tråskiva, 
110 mm i fyrkant. (Se fig. 4.) Övre kanterna fasas, 
varigenom det hela får ett trevligare utseende. Hål 
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Fig. S. Ringen för upphiingni ng av mikrofonen hopnitas av 
et/. stycke bandmä8sing och f ästes medelst en träplu>ug och 

en träskruv vid stat'iv et. 

I i'ig. 4. Fot en utqöres aven pd u.ndersidan urholkad trli. 
skiva, försedd med ett par konlalethylsor för den yttre an

slutningen. 

iJorra för stå ndaren och två kontakthylsor. EJn bly· 
plåt infälles på undersidan, för att stativet skall 
stå stadigt. Shltivfoten betsas i samma färg som 
mikrofonen. 

Slutligen upphänges mikrofonen i sitt stativ me
uelst små spir:llfjtidrar eller ännu bättre medelst 

Fig. 5. K()ppling8w hema för rnih'ofon tt'ansformatorn, 80m 

är försedtl rnetl ett antal uttag på primärlind,,~ingen för m.öj
Uggö'rande av lcurrekt anpassning. (Denna, trans!ornw.tor 

finns närmare besk"'i1;cn i j'uninurnret 1983.) 

gummiband, som spännas mellan skruvöglor, vilka 
fastnitats i hål, borrade i hörnen av ramen, och 
motsvarande skruvöglor inskruvas i mikrofonen. På 
skruvöglorna, som skola anbringas på mikrofonen, 
påträdas små bitar av systoflexrör, ifall metallfjäd
rar skola användas. Man bör vara försiktig, så att 
skruvarna ej tränga in i kolkammaren. 

Ledningarna, som skola vara väl isolerade, fast
sättas medelst muttrar på mikrofonens klämskruvar, 
dragas genom hälet i röret ned i fotplattan, där de 
anslutas till kontakthylsorna. Stativfoten är urhol-. 
kad på undersidan (se hg. 4), så att trådändar och 
kontakthylsor kunna sammankopplas. Man måste 
tillse, att blyplattan ej åstadkommer kortslutning, då 
den påsättes. 

Om man vid mikrofonens sammansättning använ
der kullriga försänkta och förnicklade träskruvar och 
dessutom försilvrar stativets mässingsdelar med fly
tande silver (fin ns h os Vilhelm Beckel', Stockholm), 
får mikrofonen ett snyggt och tilltalande utseende. 

Till mikrofonen måste en mikrofontransformator 
användas. En lämplig sådan har varit beskriven i 
nr 6, 1933 av Populär Radio. Hur denna jämte mikro
fonen inkopplas till första röret i förstärkaren visas 
i fig. 5. 

Resultat. 

Prov, som företagits med denna mikrofon, ha visat, 
att den är lika känslig som en amatörtillvel'kad 
reiszmikrofon :!v vanlig typ. Enda anm~irkningen, 

författaren ka:c. göra mot densamma, är att den 
vid mycket låga toner »självsvänger» på grund av 
sin lätthet, men detta märkes ej vid tal eller enk· 
laJ'e musik. Vid proven har använts en tvåröl's 
mikrofonförstärkare och som huvudförstärkare den 
i Populär Radio nr 11, 1933 beskrivna trerörsmotta
garen med kompensationskoppling. Med dessa anord· 
ningar ern1i.s full högtalarstyrka. 

Forts. r. sid, 240 
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' 
M 

nga smalfibnsamat(irel' ba nog ofta 
önskat, att de knnnat f ramställa och 
förevisa ljudfilm. Den publik, som en 
'maliibnsamatör bar, Ur bortskämd 

med biografernas IjudfiJmer och blil' ej sårdeles im
ponerad a v »smaliiJmarel1s» stIll11ma filmel'. De flesta 
filmamatörer ha nog ej något emot att imponera 
pä sin publik, och det iiI' därför nedanstående kon
strllktionsbeskriyuing tillkommi t. 

Utförandet ay ljudfilm tillsatsen är synnerligen 
enkelt och förutsi:itter inga större fackkunskaper. De 
enda hjälpapparater som erfodras äro följande: 

1) en fiJm}lr-ojektor (föl' S, !:)l12, 16, 17 eller 35 mm 
film). 

2) eu radiomottagare med uttag för grammofon
spelning. (Apparaten bör ge någorlunda god för
stärkning.) 

3) en god pick-up. 
Detta iir ju apparater, som de fl es ta smalfilmare 

redan förut iVra, och det är St ledes bara att sätta 
igång med bygg, ndet ay tillsatsen. 

Konstntktionsdelaljer. 

Som fraIl1 Crär av fio·. 1 Hr dd 
' ngen inveckla(l apparatur, som 
vi nu skola bygga; den är- när· 
mast att 11kna vid ett .- pecial
byggt grammofol1verk. i skola 11, 

först taga reda pä, vilka delar 
vi ej kunna gi)l'a sjfilva utun äro 

Fig. 1. Lj'll(/aggrcgatet mecl sl,;ivtaU
,·il.;, cent·rif'll .lJalre.lJulett01· (RJ och 
(/ri1ianorflniu{l. A :l!cln As kopplets t ,il[. 

projektorn, Vetl'S l1wlo,' clrivc'r a'flgre
!lalet. Fin ,"em över snörskivorno· SJ 

och S, flragel" slyrmp,ketn·ismen. 

Hur 'man tmverkar en apparat föt· upp

tagnin.g och återgivning (bl) syr~lC1'onisel'at 

ljud till srnalfilnl-. 

tvungna att köpa. Dessa äro kugghjulen Kl, K2, 
K3 och K4, skivaxelu A2, centrifugalregulatoru R 
och dl'ivtrissan T. Skivaxeln A2 med tillhörande 
centrifugalregulator och trissa kan köpas i varje 
välsorterad rnllsikaffär. Vilket fabrikat man un
vänder spelar ingen roll. Dessa delar kunna också 
ta(Tus ur ett gammalt fjäderverk, som kan erhållas 
till en obetydlig kostnad. I detta sammanhang böl' 
påpekas, att man vid uppborrandet ay lagerhålen 
föl' axeln A2 i övre monteringsplattan och för axeln 
A ,I i lager'bockarna J"-1 och L2 (rör dessa h:'!.l pussande 
till de speeialdelar, man använde!'. 

Nästa steg iiI' att pI' parera ··kivtaUriksaxeln. jJär 
man köper denna ell er t ager den ur ett gammalt 
grammofonverk, ä r "anligtvis trissan T fastsatt på 
axeln. D!l. tri'san dock ej torde sitta i rH,tt läge, 
måste man först taga loss den och sedan svarva 
axeln enligt fig. 2. LOtistagandet av trissan bör ske 
fÖI'sikticrt, då den iiI' rätt skör. Vid sycu'vningen av 
a..xeln bör tillses, att tappen OD får den rätta dia
metern, så att kugghju let Kl gå r på axeln men ej 

A 
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22 2S 

])A B c 

Ad F A3
,---;[J[f[J[ffJ[JfJ[--, 

Pig. 2. öre'rst den oln:j,/;an;a(lc skiv iallriksa.xetn A2 mc(l mdtt 
,i m11/.. nä:runder det rne'.all:iska filtret f ör koppling av ljud

aggregatets axel As till a1"iv(lxeln Ad. 

glappar. (Användes Meccanos kugghjul, blir diame· 
tern 4, m'm.) Delen BO skall vara lika grov som den 
del av axeln, på vilken trissan T ursprungligen satt. 

Kugghjulen kunna lämpligast köpas av 1\Ieccanos 
fabrikat. tväxlingarna äf'O fö ljande : Kl: K2 = 
1 : 2, K3 : Ki = 1 : 3. 

L afjcrbockMna: L l och L2 tillverkas av 4 mm tjock 
mås ingsplåt enligt fig. 4. L3 och L4 göras av 2,5 a 
3 mm tjock mässingsplåt. 

Monteringsplattorna MI och uh göras av 3 mm 
tjock mässingsplä.t enligt fig. :3, som ä ven visar de 
hål och urtagningar, som skola göras i båda plattor· 
na. lunderplattan D'h skall dessutom borras hål för 
lagerbockarna L3 och L4 • Det är lämpligast att borra 
de hål, som skola vara likabeHigna och lika stora 
i M da plattorna, p. en gå ng. Man Higger då plat· 
tOl'na på varandra, kant i kant, och borrar sedan 
genom båda två under det man noga ser till, att 
plattorna ej förskjutas. Plattorna samma nfogas me
delst pelare av 10 mm fyrkantrnässing, 55 mm långa. 
Pi'lpekas bör, att hålen i plattorna för lagerbockarnas 
och pelarnas fästskruvar göras något större än skru
varna äro, så att en efterjuRtering kan företagas, i 
händelse axlarna efter monteringen skulle gå kärvt 
eller bända i la(rren. 

" :t .. 
" , . 
:' o t , , 
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., vv 
Ile 
~ 
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Pig. 4. Ritni,ng till lagren LI, LO?, L3 och L4 (se tig. 1). Hitten 
i ändM·)J.a a·v Ll och L2 skola gängas för 1/8 " skruv. Rålet 

(t4 skall passa för axeln A 4, 

På axeln A:J fiunes en liten snörskiva SI, som skall 
driva styrmekanismen vid upptagning av ljudet. 
Denna styrmekanism finnes beskriven i nr 9, 1933 
av Populär Radio. Skulle snörskivorna visa benägen
het att slira, kan man byta ut dem mot kedjehjul. 
Sådana finnas av Meccanos fabrikat. Utväxlingen 
mellan snörskivorna resp. kedjehjulen är beroende 
av, vilken stigning styrspindelns gängning har. För 
varje varv skivtallriken rotera r, bör gravernålen 
flyttas 0,4 iL 0,5 mm närmare centrum. 

Vid hopkopplingen av ljudaggregatet med proj ek
torn kan man göra en liten enkel anordning för att 
eliminera skakningarna från projektorn, så att dessa 
ej verka störande på ljudet . Av fig. 2 framgår hur 
denna anordning utföres. Uan montera.r både ljuc!
aggregatet och projektorn på en stadig träplatta 
och tillser härvid, att projektorns drivaxel kommer 
mittför axeln A3. Avståndet mellan de blida axel
ä.ndarna skall vara c:a 5 mm. ('Vid vissa projekto
rer måste man förl~inga drivaxeln eller göra någoll . 
sorts koppling för' att kuuna anslut~~ ljndaggregatet 
till projektorn. I dessa fall an:lutes kopplingens eller 
axelförlängningens fria ända över »stötdämparen» 
till aggregatet.) Eu spil:alfjilder av lämplig grovlek 
fastlödes pil axeländarna enligt figuren. 

För att f å den rätta hastigheten på grammofonski

~-,._
~ 

-~ - ~ --- 1-
~ffi-~r _~ . __ _._._._ _______l ___L 

. ~ 
QI g , a, i ,o, I-cp- - -,$-- - . - .r,I I ':!::! ~ I ! I ! i ! ,- ---1 - I I Ii +- f~ 

~j .. : ' , i 
8/ ' /4 ;~1Li-&j 

225'I . 

van bör axeln A3 ha en hastighet av 2 
varv per sek. F'ig. 5 visar de axlar i en 
Siemens standarelprojektor, som ha elen 
rätta hastigheten_ A3 anSlnl€S här till 

PirJ. 3. Ritning tm monterin[!81lIatto'rna M I 
och J1f2, vilka ha sal1xma dimensione1·. La,
gerhälen at och a. skala, passa till axlu'r1uI. 
Al och A •. (a'l är 4 mmi dimn.) 'öppningen 
tUl vånsle1' ar fÖl' drivren/.m en till st-v'rme

kanismen. 
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Pir;, 5. Drc"Gsidan av Sielll.ens smal
fil'/l~sprojelcto1". Ljudag{Jrega.tets ax
el A.3 kan l"opplas till (let öV/-e 

I;;cILjehj /Ilet. 

det övre kedjehjulet. Vinjett
'bilden visar aggregatets anslut
llilig till Pathe·apparaterna. 
Vid »Kodascope» och andra 
motsvarande apparater (mod. 
D) kall axeln A3 anslutas me
delst en koppling till fl'amma
tarh,iulet. axel. 

A. vllrolJningen av ljud
agg/'egatet. 

Nu iiI' alltså apparaten fär
dig och skall provas. Vid prov

ningen bör särl'kilt iakttagas följande: 

1) att projektorns motor är tillräckligt stark för 
att draga både projektorn och ljudaggregatet. 

2) att proj ektorn går så pass tyst, att den ej över
röstar högtalaren. 

iir motorn för syag, måste den bytas u t mot en 
starkare. l nödfall kan en hjälpmotor anbringas på 
A3 genom himplig ut växling. En för klen motor 
förorsakar ojämn gång. Den andra saken avhjälpes 
helt enkelt genom att hela apparaten, både projek
torn och aggregatet, inbygges i en låda med tjocka, 
ev. madrasserade väggar. Lådan bör givetvis vara 
så konstruerad, att man lätt kommer åt att byta 
fil~ och skivor. 

l detta sammanhang böl' nämnas, att projektorer, 
som äro avsedda för handdrift, måste kompletteras 
med en motor, ty handdriften blir alldeles för ojämn, 
när det ,är fråga om ljudfilm. 

M'ikrofon, förstärlcewe och graverdosa. 

Vid ljudupptagning kan radiomottagarens lågfre
kyensdel tjänstgöra som förstärkare. Användes en 
band- eller reiszmikrofon, måste dock före radioap
parat.en anbringa s en mikrofonförstärkare med ett 
eller två rör. l marknaaen finnas en del små kol
kornsmikrofoner, s. k. dvärgmikrofoner, med inbygg
da transformatorer, och dessa kunna anslutas utan 
mikrofonförstärkare. En elektromagnetisk högtalare 
går också att använda som mikrofon. Av de nämnda 
mikrofo~erna ger bandmikrofonen det bästa resul
tatet. Till gl'averdosa användes en pick-up av god 
beskaffenhet. Den bör helst vara hårt dämpad. Hal' 
man råd, kan man köpa en specialbyggd graverdosa, 
vilken givetvis gel' bä ttre resultat. 

Skivm,atedctl. 

l marknaden finnas en mångfald olika fabrikat av 
skivor föl' heminspelning. Cellophanskivor och så
dana, som kunna härdas efter upptagningen, äro att 
r ekom:mendera. Aluminiumskivor däremot giva säm
re resultat. 

.APllalrMurens användning. 

Ovan beskrivna ljudfilmsaggregat kan användas 
dels för upptagning av ljud och bild samtidigt (agg
regatet anslutes då till kameran), dels för upptag
rJing av ljud till stumfilmer och slutligen även för 
upptagning ay bilder till något karakteristiskt mu
sikstycke. Att taga upp ljud och bild samtidigt ford
rar stor vana både vid kamerans och ljudapparatens 
skötsel. Upptagning av bilder till förut befintliga 
(kommersiella) grammofonskivor torde fö rekomma 
endast undanta.gsvis. Den största användningen av 
arrgregatet torde bliva för eftersynkronlsering av 
ljud till stumfilmer. 

Att cftersynkl'onisera tal till stumfilmer kan vara 
rätt svårt, i synnerhet om filmerna, som fallet ofta 
är med köpta filmer, ej äro inspelade på svenska. 
Då är det nästan omöjligt att få tal och bild något 
SL när överenssHimmande. Vi Hinka oss nu, att vi 
ha en film, som vi jälva upptagit under en fo t vand
ring. Denna film skall förses med musikackompanje
mang och ljudeffekter samt ä v n något tal. Först 
få vi då göra upp ett scenario över filmen, om detta 
ej är gjort för ut. l detta scenario bör noga utsättas 
varje ord och varje ljudeffekt eller musikstycke, som 
skall upptagas. Här nedan följer ett litet exempel 
på, hur ett dylikt scenario kan se ut. 

Sedan scenariot uppgjorts eller det förut befintliga 
kompletterats med anteckningar om ljud ete., utses 
i bekantskapskretsen erforderliga personer, och rol
lerna inläras. Sedan apparaterna ordnats enHgt fig. 
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Radiotekniken's 
ABC' 

IV. De två andra uttryckssätten 

för Ohms lag jämte tillämpnings

övningar. 


E
fter genomgåendet av de i nr 4 och 7 av 
Popuh-;.r Radio givna räkneexemplen bör lä
saren '-ara någorlunda vä l förtrogen med 
Ohms lag under formen V=IXR. Så snart 

vi känna strömdyrkan I och motståndet R, kunna 
vi ber~ikna spänningen V. Anta " emellertid, att vl 
känna spän ningen och strömstyrkan och vilja be
r~lkna mot t ån det eller att vi kän na spännin~n 

och motståndet och vilja beräkna strömstyrkan. I 
båda dessa fall måste vi omskriva Ohms lag i annan 
form, så att de~ vi söka, alltså R eller I, kommer på 
vänstra sidan om likhetstecknet. Vil ja vi ber~ikna 

str ömstyrkan I, kommer därför Ohms lag att se ut 
på följande sä t t : 

V
1=  (2)

R' 
där I for tfarande är strömstyrkan i ampere, V spän
ningen i volt och R mot ståndet i ohm. 

Vilja vi beräkna motståndet R, få vi i stället 

R=yV , (3) 

där R, V och I ha samma betydelse som ovan. Vi ha 
nu fått två nya formler, vilka vi beteckna som for

mel 2 och formel 3 genom a tt sätta en tvåa resp. en 
trea inom parertes i högra kanten av spalten, så att 
vi lätt kunna ~terfinna dessa formler senare. For
mel 1 var ju V=IXR. De två andra formlerna äro 
endast omskrivningar av denna. Den intresserade 
amatören kan, om han ej redan förut är förtrogen 
med dessa formler, skriva upp dem i sin antecknings
bok för a tt då och då taga en titt på dem och på 
detta sätt så småningom inpränta dem i minnet. 
Ordalydelsen blir föl' formel 2: I lika med V genom 
R (d. v. s . V dividerat med R) och för formel 3: R 
lika med V genom 1. (I stället för strecket, som kaI

las bråkstreck, skulle man ju kunna använda divi
sionstecken, alltså I=V : R och R=V: I, men bråk
strecket år lämpligare i dett li fall och har precis 
samma betydelse som divisionstecknet. ) 

PmMislca tillämpningar. 

Det ovanståpnde var kanske litet väl mycket på 
en gång för många av våra mindre försigkomna lä
sare, men vi taga som vanligt några praktiska räk
neexempel till h jä lp för att bättre komma in i teorien. 
V i ha nu kommit t ill p roblem Dl' 7. 

7) Mellan polerna till ett 150 volts likströmsnät 
inkopplas ett motstå nd på 1.500 ohm. Hur stark 
ström flyter genom motståndet ? . 

Det ~ir h~ir strömstyrkan vi söka, va rför vi be
gagna oss av fo rmel (2 ) ovan. Vi få alltså 

V 150 l 
1= Ii = 1500 = 10 arop. eller 0,1 arop. 

S) Ett 2-vo1ts batterirör med en glöc'lströn1 a v 0,1 
amp. skall matas från en 4-voltsackumulator, va r
för' ett förkopplingsmotstånd måste inläggas i serie 
med glödtråden. Beräkna värdet hos detta motstiind!. 

Förkopplingsmotståndet skall änka spänningen 
med 2 vol t, alltså ä r spH.nningsfallet över motstån
det 2 volt. Motståndet kommer vidare att genomfly-: 
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E
n av de mest omtyckta bland våra senare 
konstruktioner är »BP-tvåan», som beskrevs 
i februarinumret i år. Denna mottagare ut
märker sig för god lj udkvaIitet, tack vare 

den gallerlikriktande och transformatoI'kopplade HF
pentoden, och har dessutom så stor känslighet, att 
ett flertal utländska stationer kunna mottagas vid 
användning aven någol'lunda goel antenn. Selekti
viteten är emellert id i minsta laget. Ecrentligen giver 
en enda sHimkrets ej på långt när tillräcklig selek
tivitet för utlalldsmottagning, men får man blott 
återkopplingen att fungera mjukt och eft ersläpnings
fritt på svängningsgränsen, kan man med tillhjälp 
av återkopplillgskontrollen uppdriva selektiviteten i 
hög grad. 

Gctllerlikriktande detekto1' omedelbart före slutrö1·et. 

»HP-trean» besitter samma goda egenskaper som 
»HP-tvftan» ifråga om ljudkvalitet. Under förutsätt
ning att anod- och skärmgallerspänuingarua äro till
räckligt höga för att omöjliggöra, att detektorn över
oelastas före slutröret, blir distortiollen vid likrikt
ningen obetyJlig, beroende på ait detektorn arbetar 
med relathTt stor signalspänning. Då ett lågfrekvens
förstärka nör finns mellan detektorn och slutröret, 

r» .. 
Modern rak trekretsml 
högfrekTenssteg. HögfrI 
de detektor. KonstruerI 

får detektorn arbeta med mycket 
ringa signulstyrka, varigenom dis
t or tioncn vid dj up modulering 
blir fttörre ä n i för ra fallet. Som 
vi tidigare f ramhållit, är anod

Jiluiktningen helt ur dikningen, då det gäller att få 
bi.ista möjliga ljudkvalitet vid normala rundradio
mottagare. 

Kiinsligheten hos »HP-tream) är tack vare hög
frekvenssteget vida överlägsen den hos »HP-tvåall». 
Samma gäller tack vare de tre ferrocartkretsarna i 
ännu högre grad om selekt iviteten. För att man fullt 
skall kunna utnyttja dessa spolar, är det emeller tid 
llödYändigt, att gangkondensatorn ä r noggrant trim
mad, St att den uppvisar mycket små. toleranser. 

C" 
04 

Os 
06 
C, 

Os = 

C9 = 0,1 


02, Cs = 3X500 cm. 
= c:a 250 CIn. 

= 1.000 CIn. 

= 0.1 !,Ir', 
= 0.1 ,aIr'_ 

0,1 ftIr'. 
"Ir'. 

Ir'ig. 1. »HP-tre, 
G,O = 100 CIn. Cn = O 
Cll = 0,1 pIr'. (J , S = C 

C12 = c:a, 25 ,uIr'. C19 = 1 
C,3 = 1 ,uP. C20 = S 
CH = c:a 200 CIII. ('21 = 
0 ,5 = 1.000 Cln. C22 = O 
016 = 2 ,,]i'_ R, = "t 
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» 
tgare lDed lerrocarispolar. Ett 
eospentod SOlD gallerlikriktao= 
för 220 TOU Täxel: och likströlD. 

»ITr-treans» kopplingsschema visas i 
ng. 1. De använda ferrocart spolarna äro 
av märket »Görler», dels ett bandfilter, 
typ F 32, dels en högfrekvenst.ransforma
tOI', t.rp F 33. Bandfilterspolarna avstäm
mas medelst sektionerna Cl och el!! av gangkonden
satorn, högfrekvenstransformatorn medelst sektionen 
C3. (I schemat äro fö r enkelhets skull endast mellan
vägsspolarna ntritade.) Antennen är genom primär
spolen 2-4 induktivt kopplad till första spolen i 
bandfiltret. Koppli ngskondensatorn ses strax under 
spolarna. Den har ett värde a v 15.000 cm. För att 
man skall få fram gallerspänning till högfrekvensrö
ret VI, är kondensatorn shuntad med ett motstånd 
på 20.000 ohm. 

ID' -pentoden '\"1 äl' kopplad med den vanliga spän
niugsdelaren R4-R3- R2 för skäl'mgallret. Spän
ningsfallet över R2 (som vid full förstärkning är 
kortslutet) giver den negativa galler spänningen till 
HF-pentoden, eftersom katoden via Rl är ansluten 
till R2:S plussida. M,otståndet Rl giver den vid full 
förstärkning ändå erforderliga negativa gallerspän
ningen (c:a 1 ,<olt). Röret får ej arbeta med noll· 
spänning på gallret, ty i så fall uppkommer galler· 
ström, varigenom stämkretsen på gallersidan däm· 
pas och förstärkningen sjunker. 

Det variabla motståndet R2 tjänstgör alltså som 
volymkontroll. Med R2 är nätströmbrytaren S2 sam
manbyggd, varigenom man får en kontroll mindre 
på panelen. 

'l'ransjormatorkopplat HF-steg. 

ID'-pentoden är transformatorkopplad till detek
torn. Lindningen 3-5 utgör primärlindning i hög
frekvenstransformatorn »F 33». Lindningen mellan 
kontakt 6 och jord (chassiet) utgör återkopplings· 
lindning. (På andra spolen i »F' 32» finnas även an
tenn- och återkopplingslindningur, vilka dock ej här 
komma till användning.) 

Som framgår av schemat är även »F 33» försedd 
med en kondensator, som har samma värde (15.000 
cm) som den i »F 32». :N ågon extra seriekondensator 
behöves därför ej i tredje stämkretsen, för att denna 
skall följa bandfiIterkr'etsarna vid avstämningen. 

~oppUnIJ88chema.. 
, Il. = 10.000 ohm. 
flli'. R3 = 25.000 ohm. 
cm. R4 = 25.000 ohm . 

I-'F. R 5 = 1.000 ohm.. 
I-'F. R6 = 0,25 m elJohm.. 
, R7 = 1.500 ohm. 
m. R s = c:a 500 ohm. 

R ., = c:a 0,25 m e{/ohm. 

RIO = 20.000 ohm. 

Rtt = 30.000 ohm.. 

RJ2 = 5.000 ohm. 

R/3 = c:a· 800 oMn. 

R H = c:a· 20.000 ohm. 

R/s = 100 ohm. 

R/G = 100 ohm. 
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Fig. 2. ltfonteringsplan och kopplingsritning tiU chassiets översida,. Pan elen är montemd. pit ndgot avstdnd frr1.n chassiet, 
emedan skalan u(lr neda,nför detta. (Högra spolen skall heta F 88, ej F 31.) 
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Fig. S. Monteringsplan och kopplinllsritninll till chassiets undersida. 
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Fig. 4. Fotografi av cha8sie t8 unäer8iäa, v isande monteringen 
av motstånd och kondensatorer. 

:aÖHTABEJLL 
Vid detektor'n märkas gallerkonden-

HF-rör Dete l<tor Slutrör Likr.-rör Hegul.-rörsatorn CIO och gallerläckan R6, vilken Fllhri\,nt ,', V, y, V. V, 
senare är ansluten till chassiet i stället --------7-----+-----7-----+-----+----

M ll..T J~HJ[Jrr.:]LJLISTA 

1 bandfilter, typ F 32. 
l 111<' -transformator, typ 1~ 33. 
1 HF-u rossel. ty"P l,' :ll. 
1 3-gungJ, onucnsator, C::1 :3X:"iOO cm , rneu skula, 
l vriukollue n~atol' , C :;1,. 2GO l:. JI'l , meu. b.. ol. axel (C4). 
l LF-trull"[oruwtor, l : 3 il. l : :l, ~ (T,). 
1 utgilngs transformator (e\·.) eller utg1lngsuros . e l m ed 

konuensatorer (T,). 
l ~ild ro s<cl , c ::\ :,00 ohm, e:u 20 Er yid 70 mA (D). 
l var. IllotsUlI1d (el. pote ntiometer), c:a 20.000 ohm, 0,5 

watt, lng ariLmiRkt (11.14 ) . 
1 potentiometer, 10.000 ohm, 0,5 watt, I<ombin c rud Illed 

s trömbrytare (n" S,) . 
1 s trömbrytare, "(S,). 
1 konuensntor, 1U mfd e l. stö rre, e l.-Iyt., arb.-sp. 6 V = 

(C,,). 
1 u :0, 2;; mill el. större, el.-Iyt., urh.- s p. 40 V ~ (C,,). 
~ <l :0, 8 16 mfd, el.- I}'t.. arb.- sp. 250 V = (C", C,,). 
1 u :0, 2 mfu, 750 V ~ (C,,) . 
1 ,I :0 , 1 mEd. ~nn V = (C,,). 
l d :0, 0,5 mEd, 500 V 0= (C,,). 
2 d :0, 0,1 mfd , induktions!l'ia, 1500 V - (C" C,,). 
1 d :0, 0,1 mfu, 1.500 V ~ (CII). 
l u :0 , 0,1 mfd, induktionsfri, 700 V - (C,) . 
2 d :0, 0,1 mfd, induktiolls(ria . 500 V = (C;, C.). 
1 d :0, 15.0UO cm, 1.0no V = (C,,) . 
l d :0, 1.000 cm, 1.500 V = (C, ). 
1 d :0, 1.000 cm , 500 V = (C,, ). 
l c.l :0, c::\ 200 cm, JOu V ~ (C,,). 
1 d :0 , 100 cm (C,,). 
1 motst;IIHl, c :a 0,2;) megohm, 0,3 watt (R.). 
1 d :0 , O .~5 m egollln (H.) . 
l d:o, 30.000 ohm, 1 watt (RII). 
2 d :0, 25.000 ohm, 1 watt (H" n,). 
1 d :0, ~O. OOO ohm, 0,5 watt (It,,) . 
1 d :0, 5.000 ohm, ej tråul\nuat (Il ..). 
l d :0, 1.500 ohm, 0,1 watt (R,). 
1 d :0, 1.000 ohm, induktions- o . kapac. · fritt (R,). 
1 d :0, c:3 800 ollm, 3 watt (RI3). 
1 d :0, c:a 500 ohm, inuuktiolls[ritt (R.) . 
1 d :0, 250 ohm, 0,1 watt «H,). 
2 d :0, HJO ohm, 0,2 watt (Rn, R,,). 
4 rörh1\llare, 6- poliga. 
l tl :0, 4-]Jolig. 
1 nluminiumeha ss i, 350X230X70 mm, pli!.ttjocklel< 2 mm. 
1 frontplatta , 350 X200 X G mm (bakelit). 
1 isolationsbrygga, c:a lGOXGO mm (för monte ring ,n' 

motst,1nd och kond e n satorer). 
8 kontakthylsor , isole r a de. 
Dh'. kopplingstrå d, systoflex, skruv med mutter , etc. 

föl' till katoden. Vid grammofonspel- Rator .............. . 

'I' llu gs l·aul .. , ... . 

ning står strömbrytaren SI öppen, var
för röret V2 får en negativ gallerspänning genom 

spänningsfallet över motståndet R7. Vid 1-a,dio1not

ta,g-n'ing få'r 1nnn korrvrnct ihåg a,tt sluta, S1, varvid R7 

kortslutes och Ru på vanligt sätt kopplas till lm

toden. 


Då .en HF·pentod användes som detektor eller för
stärkare, erfordras ingen spänningsdelare till skärm
gallret, utan det räcker med ett seriemotstånd (R9). 
I serie med återkopplingskretsen ligger ett motstånd 
Rs, avsett att undertrycka parasitsvän",ningar, vilka 
kunna äventyra återkopplingens goda funktion. Hög
frekvensdrosseln är av ferrocartt yp (»Görler», typ 
F 21) och hal' den stora fördelen att vara fullstän
digt skärmad, varigenom risken för instabilitet på 
högfrekvenssidan reduceras. 

Detektorn är transfo['matorkopplad till slutröret. 

UEP 103 URP 103 UKP 403 SR 180 
HI' 1118 Hl' 1018 PP 4018 PV 4018 

NVG 4002 1 

Transformatorns primär ä.r sidställd medelst mot
ståndet Rll och kondensatorn Cl7. RIOC16 är detek
torns avkopplingsfilter. (Då mindre anodspänning 
står till förfogande, t. ex:. om mottagaren bygges för 
110 eller 120 volt, ~ir det bättre att lägga pl'imären 
direkt i anodkretsen, tyanodspänningen blir eljest 
för låg.) 

)lotstandet R12 är avsett att stoppa parasitsvting
ningar (högfrekventa) i slutröret. Detta motstånd 
bör ej vara av tri'tdlindad typ. 

N ät(bnsltltni-ngen. 

Eftersom »f[P-trean» skall kunna drivas från så
väl växel- som likströmsnät, erfordras en likriktare. 
Som sådan tjänstgör »dubbellikriktarröreb V4. 
detta fall ha de båda katoderna sammankopplats. 

I 
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. Tig. ij. Mottagaren 8Clld fTam~ifrån. På panelen 8C.~ 
överst från 'vän8ter till höllcr: tonkontroll, aV8täm
11'ingsmtt och våglängdsomkopplal'e samt (lärunder vo

lymkontrolL (t. v .) och åtc1·kopplingsJwntToll. 

Anoderna matas genom var sitt seriernotstånd, RI5 

och R16. De 'sa moLsHIllU avse att utjämna skillnaden 
i Qnodsp~inIli ng, som erhålles vid anslutning till 
växel- och likströmsnät. C21 är r eservoarkondensa
torn, vars storlek även inverkar på anodspänningen 
"id växelströmsanslutning. Från kontakterna F kan 
c\"entuellt uttagas ström till fältmagneten hos en 
elektI'odynamisk högt'<:1.lare, men denna måste då ha 
relativt liten st l'ömförbrnkning, varom mera nedan. 

Anodströmmen silas medelst dl'ossel-kondellsator
filtret D-C2o. Kondensatorerna C20 ocb C21 äro elek
trolytkondensatorer, liksom även C12 och C18. R14C19 
är den "anliga klangf~Lrgs- eller tonkontrollen. 

Skall mottagaren endast anvilndas på likström, är 
likriktarröret V4 överflödigt, ävensum kondensatorn 
C21. Elektrolytkondensatorer kunna dä ej hingl'C an· 
vändas i mottagaren. 

Pntktiska konstruktionsdetaljer. 

Thfottagar ' n är byggd p' ett alnmininmcbassi. Det
ta står i ledande förbindelse med nätet och måste 
därför skydlla. för beröring. Chassiet måste alltsä 
inbyggas i en låda, som antingen i,renskruY<ls ellcr 
förses mell automatisk strömbrytare, så att båcla 
ni:i.tpolerna frånkoppla', så snart låclan öppnas. Me· 
tallchas,'iet måste isoleras från trät i lådan medelst 
1 mm tjo 'ka pertinaxskivor (ej presspanpapp ). De 
skruvar, som hå lla panelen Hist vid chassiet, måste 
\"ara i 'olerade från det senare. I annat fall måste 

229 

skruvbuvudena p:\ något sätt isoleras. 
;\1' skalfönstret av metall, måste även 
detta i, 'oleras från chassiet, i varje fall 
fästsk l'U varna. 

För att kondensatorn C4 och motstån
det R2 skoIa kunna monteras enligt rit
ningarna, måste utski~irningar ,-röras 
i kanten av chassiet. (Se fig. 4.) KOll
uensatorer, potentiometnu' o. dyl. skola 
ha isolerade axlar. XI' detta ej fallet, 
får man tillse, att rattarna bliva or
dentligt fastclragna, så att de ej kunna 
lossna, och stoppsb.'Tuvama väl iso· 
lerade. 

MOllteringsplanen (fig. 2) till »HP-trean» är värd 
att studeras litet närmare, ty häl' har monteringen 
av delarna på högfrekvenssidan blivit nilra nog ide
alisk. Spolarna äro så placerade i förhållande till 
gangkondensatol'll, att ledningarna till statorkon
takterna på den senare bliva synnerligen korta. Läng
den hos dessa ledningar blir dock beroende av, hur 
kondensatorns kontakter äro placerade. Bliva des::;a 
lellningar mer än några få centimeter långa, böra 
de förläggas utmed det till chassiet jordade konden
satorhöljet, d. v, s. de böra dragas intill den jordade 
plåten i stiUlet för i luften, så lå ngt detta är möjligt. 
]-Girigenom bliva ledningarna till viss grau skilrmade, 
och stabiliteten är säkerställd. 

L~dningarna, som gå från kontakt 7 på »F 32» 
till gallret på VI samt från konden 'atom ClO till gall
ret på V2, böra vara så korta som möjligt, men sam
tidigt måste Je vara väl åtskilda, Därför år det ända
målsenligt att låta den förstniimnda ledningen gli. 
på vänstra sidan om »1;- 32» (se fig. 2), varvid den 
skärma från den sistnämnda ledningen. Hörhållar
na till Vl och V2 borde helst flyttas en liten bit 
närmare spolama »F 32» oeh »F 3:3» och helst även 
flyttas något längre isär, detta för att de ovannämn
da ledningarna skola bliva korta och väl åtskilda. 
Kondensatorn CI0 och ledningen till V2 kunna då 
meu fördel flyttas över pa högra sidan om »F 33». 

Den ledning, som förenar kontakterna + och - på 
transformatorn T1, är via transformatorns fästskrU\
ansluten till chassiet. 

I mouteringsplanen äro de ledningar, som skola 
skärmas, utmärkta genom en streckad linje utmed 
resp. ledningar. 

Kondensatorn C11 böl' ha isolerande hölje (ej plåt
kåpa), detta för att kapaciteten mellan det med de
teldol'ns galler förenade kondensatorbelägget och 
jord ej skall bliva för stOl', då lwnclcnsatorn ifråga 

Forts. ii sid, 240 
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H
'ttillS ha ej så många amatörer, trots att 
intresset för saken är stort, v<1gat sig på 
heminspelning av grammofonskivor. Det 
är framför allt styrmekanismen för gra· 

verdosan som avskräcker, ty denna är rätt besvärlig 
att själv åstadkomma, och skall man köpa den, stäl
ler den sig ej så billig. I september1933 beslu'evo vi 
en styrmekanism för hemtillverkning, och vi ha även 
fått meddelanden från amatörer, som utfört denna 
och ernått goda resultat med densamma. Från något 
MU framfördes farhågor för, att remdriften skulle 
vara mindre tillförlitlig, men dtl beskrivningen ifråga 
infördes, hade vi rätt stOl' erfarenhet av remdrift 
vid liknande anordningar. Man filr givetvis vaxa rem
men då och då samt i början förkorta den, alltefter
som den töjer sig. 

Vi skola här beskriva en långt enklare och billi· 
gare styrmekanism, som visserligen ej beträffande 
resultatet fullt ut kan jämföras med den ovannämn
da, men som för amatören möjliggör ett kringgåen
de a v de största svårigheterna vid heminspelning. 
Principen framgår av vignettbilden. Under skivan, 
som skall graveras, lägges på skivtallriken en van
lig grummofonskiya med 25 eller 30 cm diameter, be
}'oende på hur stor inspelningsskivan är. Vid gra
verdosan är fäst en arm, som i änden uppbär en 
hållare med en grammofonnål, som på vanligt sätt 
löper i spåret i grammofonskivan, Härigenom styres 
graverdosan, så att den i inspelningsskivan skär ett 
spår med ungefär samma spåravstfind som hos g!'am
mofonskivan, Grammofonnålen får ej vara hår'dare 
inspänd, än att den hela tiden vibrerar i takt med 
utbuktningarna i spåret, precis som nålen i en pick
up vid uppspelning aven skiva. På grund av graver-

Styrning av graverdosan medelst 

en vanlig grammofonskiva gör 

hem inspelningen enklare. 

(losans tyngd och därav betingade tröghet i sidled 
kan den ej följa med i ibr ationerna, lika litet som 
pick-up-dosan följer med i nAlens vibrationer vid 
vanlig uppspelning. (Vid låga fr'ekvenser kan detta 
dock i vissa fall inträffa.) Dessutom är graverdosan 
ofta extra belastad medelst vikter, varigenom dess 
tröghet ytterligare ökas, 

net prakt'iska utförandet. 

Fig. 1 visar en utföringsform av den beskrivna 
anordningen. Graverdosan ntgöres av en vanlig pick
up, helst en av stabil och god konstruktion. Kring 

Fig. 1. Graveniosa 
med pdllnonterad 

styranordning. 
StY'rndlen sitter i 
en hdllare, monte
rad '[id änden av en 

Mrd fjäder, 

Fig. 2. In8pelnitlg8sk·i
van (den vita), place
rad o'vanpå styrskivan, 
80m utgöres a'v en van
lig g1·ammofonskiva. 
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dosans arm äro fastspända ett par träklotsar, sam
mandragna medelst ett par mässingsbultar. Detta 
framgår tydligare av fig. 3, som visar de ungefärliga 
må tten för träklotsarna. lUdet för dosarmen blir 
beroende av den senares form och tjocklek. 

Hållaren för grammofonnälen kan t_ ex. tillverkas 

( 100 t

f ?F =_JJP#,;;cc Y/4T/8 

6rnm~ tI 
F'-i-g. 3_ Detaljritning till styranordll:ingen. Alla matt i mm. 
Till höger styrfjäder'l! m ed hdllare för stymalen. (Fjädern 

bör vara kortare.) Nedtm styrning medelst pick-up. 

aven banankuntakt, vars fästskruv am-ändes för 
fasthållande av nålen. H ö.llaren lödes vid en remsa 
av hård, fjädrande mässingsplå t , som i sin tur sta
digt fäste vid den undre träklotsen. (Minst två 
skr U\'ar måste använda . ) F igurerna 1 och 3 visa 
två olika sätt att fästa fjädern och nålhällaren. Nå
len får ej stå i rät vinkel mot grammofonskivan 
utan bör luta som vid vanlig uppspelning. 

För att man skall få träklotsarna att siLta bättre 
fast på dosarmen, kan man lägga en bit isolerings
band ett var v runt om densamma, innan bultarna 
.\tdragas. Ett stycke väckarursfjäder är bätt
re än mässingspl l\.t t ill den fjädrande nål
hållaren, men st ålfjäder n ä r mera svårarbe
tad. F osforbronsplåt ä r även bra. Fjädern 
skall vara så böjd, att nåltrycket i spåret 
blir tillräckligt stort för att nålen ej skall 
hoppa nr. Till viss grad kan man justera 
nåltrycket genom att vrida träklotsarna på 
dosarmen. På grund av att styrnåJen tar 
bort något av gra vel'dosans vikt, får man 
eventuellt belasta dosan något mera, iln som 
skulle \"ara nödvändig t vid gravering under 
vanliga förhållanden. 

Det är mycket viktigt, att styrnålen är 
n lworlunda fast inspänd, så att den ej fjäd
r ar för mycket åt sidorna. Den följer ändå 
mycket bra spårets utbuktningar. Styrnålen 
måste vara betydligt fastare inspänd i sidled 
~in nålen i en pick-up. Vi erligen slits där
igenom styrskivan, men som sådan bör man 

använda en kasserad grammofonskiva, så detta spe
lar ingen roll. X ven om nålen repar sönder de små 
utbuktningarna i skivan, har detta ej så stor bety
delse för styrningens skull, men risken finns, att 
nålen hoppar över från ett spår till ett annat. Där
för bör man helst som styrskiva använda en svagt 
modulerad, d. v. s. svagt inspelad, skiva. 

Anordningen enligt fig. 1 är med hänsyn till styr
nålens fjädring i sidled bättre än den enligt fig. 3. 
Rörelsen i sidled blir enligt fig. 1 mera begränsad, 
vilket är fördelaktigt. 

Inspelningsskivans fastsiittning. 

Den skiva, man skall gravera på, måste fästas på 
något sätt vid skivtallriken, så att den följer med 
runt. Fig. 2 visar en anordning med tre skruvar, in
skruvade i skivtallriken. I styrskivan måste finnas 
m'otsvarande hål. Skruvhuvudena ha filats flata på 
två motstående sidor, varför de i ett visst läge gå 
igenom de tre slitsarna i inspelningsskivan, da den
na lägges på skivtallriken. Skruvarna vridas däref
ter med en mejsel 1/4 varv och fastlåsa därvid s.ki
van. Denna anordning är endast lämplig, då man 
köper färdiga inspelningsskivor med slitsar. 

Ett annat sätt är att låta gänga skivtallriksaxeln 
upptill, så att inspelningsskivan kan fastdragas me
delst en mutter) som i vignettbilden. Enklast torde 
vara att borra ett hål i styrskivan och försiktigt 
skruva in en metallgängad, flathuvad mässingsskruv 
(försänkes) i denna. Skruven skall sticka upp några 
millimeter på översidan av styrskivan och passa 

Fig. 4. Styrn ing av gravenlosa.n m ecl . tillhjä.lp av en pide-up, vars 
?lål löper i spåre t i 8fyrSb'van. Då slYl'n4len bclinner siV v id början 
a.v styrsk ivan , s/call gravern ålen bef inna. sig vicl böI'jan av i n speln ings

ski.van. 
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i ett hål, som göres i inspelningsskivan. Överst pli· 
drages en \-ingmnttcr, som åtdrages endast så myc
ket, att inspelllingsski\'an ej kan förskjuta sig. Styr
skivan följer nog med skivtallriken runt. I annat 
fall flir man fästa skivan vid tallriken medelst några 
klämmor el. dyl. i kanten. Mässingsskruven i styr
skivan böl' ej placeras närniare centrum än 25 mm. 

F-ig. 5. En allo-rdning, 80m fast.spä.nnes på dosa.rmen och 
gen om en fijrskju,(/)ar vikt mÖjliggör r eglering av grave?'

j.ålens tryck mot 8kivan. 

Vid inspelning bör man ej gravera n~lrmare centrum 
än 35 a 40 mm, ty ljudkvaliteten blir sämre, ju n~ir
mare centrum man kommer. Tar man en stOl' ving
mutter, kommEr man kanske ej så llingt in mot 
centrum. Eftersom grammofonskivan är mycket skör, 
måste man vara försiktig med fästskruvell. 

Fig. 4 visar, hur man kan alloruna styrningen, om 
man har tillgång till både en pick·up och en graver
dosa eller till två pick-ups, a v vilka den ena får 
tjänstgöra som graverdosa. Man lliter dli helt en
kelt pick-up'en ersätta fjädern med styrnålen enligt 
ovan genom att sammanlänka pick-up'en med gra
verilosan medelst en metallskena, som ledas pli lämp
ligt sätt vid båda ändarna. 

Tänka vi os en 15 cm inspelningsskh-a och en 
25 cm styrskiva, blir den fria, med spår försedda 
delen av styrskivan omkring 45 mm. Börja vi 3 mm 
från kanten på inspelningsskivan, kunna vi gravera 
ända in till ett avstånd av 27 mm från centrum, och 
längre in bör man ej gå. (Hänsyn måste även tagas 
till fästanordningarna för sl,dvan.) Endast viu in
spelning av skivor med större diameter än 15 cm 
måste en :.~O cm grammofonski\'a anvilnclas som styi'
skiva. Emellertid fordras ett mycket kraftigt verk 
för inspelning av större skivor, i synnerhet i detta 
fall, då en viss extra friktion tillkommer genom styr
nålen. Beträffande denna frliga hänvisas till arti
keln »Nägra heminspelningstips» i nr 11, 1933 av 
Populär Radio, i vilken även finns andra värdeful1a 
rlid och anvisningar beträffande heminspelning. I 
en annall artikel, »Grammofoninspelning», gåvos an-
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visningar beträffande provningen steg för steg av 
en inspelningsanläggning, frän mikrofonen till gra
verdosan. 

Nligot om den övriga CL]J]Jarat1lren. 

rå annat ställe i detta nummer beskrives en mi
In'ofon, om säkert torde intressera alla, vilka utan 
[dItför stort besvi-ir vilja iordningställa en appara
tur föl' experiment med heminspelning. Som huvud
förstärkare kan man am'ända en radiomottagare 
llled kontakter föl' grammofonanslutning. Mellan mi
],:r'ofonen och dessa kontakter måste inkopplas en 
mikronförstärkare. Denna kan vara sammansatt på 
följande sätt: mikrofontransfol'matorns sekundär
lindning kopplas till första rörets galler. (Se fig. 5 
till mikrofonartikeln.) Detta rör är motståndskopp· 
lat till ett andra rör, vilket i anodkretsen har pr i
milrlindllingen till en vanlig lligfrckvenstransforma
tor. Dennas sekundärlindning anslutes till radio
mottagarens grammofonkontakter. I stället för hög
talaren inkopplas graverdosan. Har mottagaren ett 
utgångsfilter med drossel och kondensatorer, är in
tet särskilt att iakttaga, ty anodlikströmmen kan 
då ej passera genom graverdosans lindning. Ligger 
utgångstransformatorns primärlindning direkt i slut
rörets anodkrets, följer denna med, då högtalaren 
bortkopplas. Gra verdosan får då ej direkt inkopplas 
i anod kretsen, utan måste antingen sidställas me
delst drossel och kondensato re r eller anslutas till 
.. lutröret i)\'er en transformator på 1: 1 eller därom
kring, men stl"~inot taget bör ju graverdosan liksom 
en hö"talul'e anpassas till slutröret. För detta iin
clamål kan man förse sekundärlindningen med uttag. 
I'l".im~iren kan g~irna ha relativt liten induktans, ty 
man ~tl"ihar ej efter att få fram basen kraftigt; den
na bör' i stället till viss grad nedskäras vid skivin
spelning, ty de låga tonerna giva mycket stora nt
uuktningar i spåret, om dessa toner förstiirkas fullt, 
och spåren ligga jn mycket tätt på skivan. 

En \'olymkontroll är ofta önskvärd pli mikrofon
förstärkaren. Denna kan lämpligen åstadkommas ge
nom att gallerläckan till andra röret ersättes med 
en logaritmisk potentiometel' på högst 500.000 ohm. 
Anodmotstålluet är då t. ex. pa ] 00.000 ohm och gal
lerkondensatol"ll på 10.000 cm. Genom att minska den 
senare, kan lUan vid behov nedskiJra basregistret. 

Vi uppmana slutligen alla amatörer, som experi
mentera med skivinspelning, att meddela oss angå
ende uppnådda resnItat och eventuella svlirigheter, 
som uppstå . De vunna erfarenheterna kunna blint 
till stor nytta föl' andra amatörer. 
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7 av o ran e punkter 

vid val av radio,rör: 

Ny domballongtyp: 
spar utrymme, ger bättre hållfasthet. 

Två glimmerskivor 
stödja mot glasväggen och kvarhålla den 
inre konstruktionen orubbligt. 

Induktionsfri lindad glödtråd 
utesluter katodgnissel. 

Anoden karboniserad och 
perforerad 
för bättre kylning. 

Förgyllt galler 
u tesl u ter galleremission. 

Fullstä ndig skärmning 
stabiliserar mottagningen. 

Flerdubbel mekanisk stagning 
garanterar mikrofonfrihet och större 
driftsäkerhet. 

TUNGSDAM . ~ 
lJi-WuwrrYlcru 

s V E N S K A O R lON F O R S Ä L J N I N G S A. - B. ~ S T O C K H O L M 
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ducerats. De äro litzlindade enligt en ny metoLl och 
sakna fortfarande järnkärna. 

lIodell G40A har fyra stämkretsul' och tir utrustad 
med automatisk volymkontroll samt avstämningsin
dikator, den senare enligt uppgift r eglerad genom 
ett särskilt rör. Intressant iII' den nya »Micro-Index»
skalan, som upptager både y;'igliingder och stations
namn. De senare äro anbragta på en löstagbar skiva, 
,'om med ett hand grepp kan utbytas mot en ny, om 
så skulle erfordras. Mottagaren ä r försedd med en 
extra kraftig högtalare (30 cm diameter), vilken, 

Ph-ili!)s mindre »8I1pcr-IlItluklans»--motfaga,'c . moaell G38. 

som vi själva haft tillfälle att övertyga oss om, gel' 
ett kraftigt och rent lj ud. Denna mottagare finlls 
blott föl' v~ixelstrlim. 

Modell 638 är av i huvudsak samma konstruktion 
som »640». Den tillverkas dels föl' \' ~ixelst['öm, dels 
föl' allström En s. k. nätantelln, som automatiskt 
inkopplas, då d (~ n vanliga an tennen uttages, utgör 
en a v fi ne:-ser na. Allstl'ömsmodell~n har högfrekvens
filter på nätsidan. Även denna mottaga re iiI' försedd 
med »1ficl'o-Index»-skala samt au tomatisk volym
kontroll. 

4-röl'S raka 'I1/'ottagal'e. 

Denna klass av mottagare upp,'i.:al' dels sådana 
med t,'å högfrekvens teg, detektor o h slu1.l'ol', dels 
sådana med ett högfrekvenssteg, detekt)1', ett lågfre
ln-enssteg samt sllltrur. 

Luxo'l' kommer här med en mottagare av den sist
nämnda typen, »Bandfilterfyran», vilken är så myc
ket mcr intressant som den är utrustad med järn
pulverspolar. Mottagaren har tre sWmkretsar; ett 
bandfilter går före högfrehensröret. .återkoppling 
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LU:lJors »Brwllfiltcrtynl11», en lå.'ll-[ldistr/.1!Sl1wUaga.re med jiirn
pulverspo/a r. 

fiuu gi\'(~tvis. Slutröret gel' :3 watts distortionsfri 
utgå ngseffekt. nögtalare: »Luxor-Briljant». På låg
frekvel1ssidan finllS ett tonkor1'e1;: Lionsfilter. 'fypbe
tef;kning: 684DW och DL föl' viixel- re p . likström. 

11Iiko-H((;d'io har två mott a erare i denna klass, en 
a ,r yarje av de o"annämnda typerna. Båda motta
garna ha tre stämkretsar. Intressantast är den med 
hå högfrekvcnssteg. Denna mottagare till verkas föl' 

antingen Yäxel- eller likström. 

3-rärs ·supcrhetcl'odyne'l". 

Dessa mottagare ,'äckte sensation förra säsongen; 
men på sina håll ,'ar man nog lite t för tidigt u te 
Illed dem. I ål' komma de iaen, med tie ,-unna erfa
renheterna omsatta i praktiken. 

Ag(!-BaltiC8 »i'<upcrb». en mo(lcrn S-I'örs 8/1perhet crotlv'n. 

Aga-Baltics »Superb» arbe1.ar med en mellanfre
kvens av 300 kc/ s. Blandröret, en oktod, föregås uv 
en avstämd krets, kombinerad med en anordnina för 
undertryckande av spegelfrekvenserna. Detektorn, 
som hal' reglerbar återkoppling, tjänstgör även som 
mellanfrekvensförstärkare, d. v. s. !förstärkningen 
el'ufts genom återkoppling. Detektorn, som arbetar 
med gallerlikriktning, är drosselkopplad till sllltrö

http:arbe1.ar
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ret, en 9-watts pentod_ ~fottagaren tillverkas för all
ström och alla ~örekommande spänninga r, 

T eleflLnlcclls • -rörs uper Ilar en oktod som bland
l'ör sa mt en hexod i kon tkoppling som mellunfre
k,en, förstärkare och detektor, God selektivitet upp
I l' medel t nya järn pulver poJar, vilka enligt upp
gift ha ett dekrCl11cl1t a \T 0,4--0,6 u/o. Mottagaren hal' 
tlessutom ett :spegelfr kyeusfiHeL·. 

S-rön 1·a.k(t mottagare. 

Till uenna kJa:,;s räkua vi de n pop ulära mottagar
typen med ett högh kvensrör, detektor och slutrör. 

»Hi Jlfas tcr's Voice» kommer med n dylik motta
'are modell 301. enna fin nes dels för växel t röm, 

del för allström. 

»His .1Iastar's Voic~ m odell 804, an S- I-örs "a lc mottaga-r e 
m ed. ett hög!r e7cve118steg. 

T,U:7:01's »Bandiiltertrean» hör även t ill den na klass. 
Den hal' tre stämkret ar med järnpulverspolar lik-
om »J3andfil te['fyran». De två för ta kretsarna ut

uöra ett bandmter' före högfrekvellsröret en M ufre
k \'cnsp "utod. lut['öret är en !)-watt·p n tod. 'l'ack 
\'are järnpulvel'spolal'na samt en mycket liten gang
kOlldellsator ha mottaga rens dimensioner' kraftigt 

LIlxor8 »Randjilterl1'ean», en 8-lcre t,~ d.isfans lllotlagal·e med 
j ä I'Up lllv e1·spolar. 

kunnat nedbringas. Spolarna för mellallYågsområ
tlet (200-600 m) äro lindade med li tz1;r' d på en H
formad jiir-npuh'erkiirlla, _;; om framgår av fotogm
fiet. Induktansen finjusteras genom att en liten kil-

Chassiel till " SandFilter/rea1/» hal' sllnn rUllen sma. IUmen
.~ioneT. T ill viil1s ter ses de t.re jäl' nlJ1ilve l'spolanLa. 

fOl'mad del av kärnan förskjute. Enligt uppgift 
ligger mottagarens känslighet vid omkring 30 ,uV. 

»Bandiiltertream> har liksom Luxors övriga mot
tagare ett tOllkorrektionsfilter på Hlgfrekvcnssidan 
och des'utom en klaugfilrgskontroll, som vid behov 
skäL' av skarpt vid 2.500 pI . Högtalarna i Luxor 
mottagare iiro av ny konstr'uktion föl' året och upp
givas ha en frekvenskmva, som ligger inom ± 3 deci
bel mellan 80-10.000 p/ s. Uottagal'chassierna äro 
lätt åtkomliga på undersidan, något som i synnerli
gen hög °Tad upskatt as, då det gäller att göra service 
på appal'atCl'l1H. 'l'ypbet cklling : 633D'" och Dy' L 
fö r \'Hxd- resp. allst röm . 

»Luxol'-Br;,ljant», d.en n-ya dektrodyna'miska hÖ!Jlala'ren 
arets Luxor-appara.ter_ 

i 
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En jiirJ/ptll z:cl'spole (mellan,,;dg) , som an,,; ii,uZcs i Luxors ra
ka m otta(!ar e. 

Detektormottaga1·e. 

Till den na klass räkna alla mottagar'e utan hög· 
fl'ekvensförstiirkning, således med en detektor som 
för ta rör, följd av ett eller flera lägfrekn:nsför· 
st ärka.rrör samt slutröl'. Dessa mottagare ha i regel 
en eoda ' tiimkrets. 

Luxors »Del ektorITl;au», en återkopplad l'ak, mottagare. 

En dylik mottagare med 3 rör är linxors »Detektor· 
trean», fiirsedd med återkoppling samt variabel in
dnktiv antennkoppling'. 

Miko·Radio tillverkar även en 3·rörsmottagare av 
denna typ, försedd med inbyggd vågfälla för ute· 
stängmHle av Jokalsändaren vid utlandsmottagnillg. 

Bland 2·rörs detektormottagarna miirkes Aga- Bal· 
tics »Mignon», en allströmsmot tagare med 9 watts 
>ilutrör och 17 cm »SihertOll»·hö talare. 

Philips 2-rörs ,,;äxelströmslnottagan3, mOdell 9.W.;1. 

Philips komma med två stycken 2-rörsmottagare, 
den ena, modell 940A, föl' växelstr'öm, den andra, 
modell 941 U, för allström. 'l'vå inbyggda vä.gfällor i 
varje apparat möjliggöra utlandsmottagning under 
påg~ ende lokalsändning. 

Aven Svenska Rad'ioaktiebolaget tmvel'kar tvenne 
mottagare i clenna klass. Modell 342V är en v~ixel

stl'ömsmottagare och modell 342L V en allströmsmot
tagare. 

'l 'elejunkens modell 127 är en 2·rörsmottagare, där 
~i\-e n antennkretsen är avsWmLar. Selektiviteten blir 
hi1rigenom större. 

Batterimottag(lJre. 

De:ssa mottagare ha vi hänfört till en s~irskild klass, 
dft detta är me.'t ~indamålsenligt. 

En 5-röI's superh erodyn tillverkas av »Ris Ma.s
t C}.Js Voice». Den Ilar typbeteckningen »273». Anta
let sii-imkretsar är sju. Mottagaren iiI' :försedd med 

»llis Mas/ er's Voice» 	batlcrisu,pcr. 80m har 5 I'Ör och 7 av
stämda. kretsa/'. 

klass B-sluhör, som möjliggör stor lltgångseffekt vid 
relativt ringa anodströmsförbrukning, och har auto
matisk volymkontroll. 

Philips modell 738B är en rak mottagare med två 
högfreJn-enssteg och sammanlagt 6 rör. Mottagaren 
iiI' av »Super-Induktans»-typ och hal' tre stämkl'et
sar samt automatisk volymkontroll. Sllltröret är av 
Ida s B-typ, varigenom stor ljudstyrka kan erbrtllas 
utan alltför stor anodströmsföl'brukning, 

En 3-rörs Latterimottagare med klass B-slutsteg 
tillverkas av Svenska Radioaktiebolaget. Detektorn 
är ett skärmgallerrör med motstt'ulllskoppling, 'l'yp
beteckning: 342B. 
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.J 

.UadioindustJriens 

~Nyheter~, 


Grammofoner och Ullbehö,·. 
En intre;~sant Paillard-nyhet är den portabla g rammo

foncn utan ,el' . Verket uppdl'ages genom att en wire, som 
har ett hanl!ta '" i änden, utdrages till hela in längd, var
efter den rullar ihop ig automatis kt. Fördelen a v att slippa 

Paillarils r esegrammofon, modell 5.10, 80m uppdrages m edelst 
en wire, Under tOllann en 8eS den a.ulomatiska start- och 
sfoppwnordning iJn, Verket till denna. g,'ammofon (nr 51,) kan 

iiven erhdlla.s separat. 

'Veva· upp grammofonen inser ju vem som helst, som haft 
med en grummofon med fjiiderverl{ att göra. Den nya gram
mofon n siilje ay Firma Paul P eters, S tocT.:11Ol!n. Grammo
fonen ä r iil'cn försedd med automatisk start- och stoppan
ordning. 

Samma firm a f"r bl. a. i marknaden en ny likströmsmo
tor n r 500-1 sam t en asynkl'Omotor nr 1400. Den senare går 

Paillards nya l'ikströmsJnotOT nr 5001,. 

koosla nt m ed 78 ,ary/ min. En annan modell Hn ns för 331/ 3 
varv/ min . Vi skola ilterkomma med närmare uppgifter om 
likströmsmotorn. 

Ett ny t t graruruofonchassi, »Rad iocord», med platta av 
bakeli t , ,äxelströmsll1otol", skivtallrik och pick-up fÖl"es i 

marknaden av ElcT,;frisTca Jlktiebo!(Lget Skandia, StocTcholrn . 
Pa pla ttan f iuns olymkoutroll, hasti"hetsregu lator, nå Uwpp 
m. Dl. ,Iotorn g. r fö r spänn lllga r m ellan nO- :220 volt , 

»Radiocord» gramwwfonehassi. !ned automatisk start- och 
stoppanordning m. fl. finesser. 

En anordning för automatis i, tiIl- och frrll1~lagu il1g av ström
m en finn es . hassiet komm er att siiljas till ett popuHirt 
pris. 

En ny pick-up a l ' märket »Goldring» föres a v A.-B. N i e
T,els c:f Todsen , S tockho lm. )lodell H är helt liV bakelit och 

»Goldrill!7» picl;;-up, utför d heTt av bakelit, med inbY!7{jd 
v Olymkontl'oU. 

har inbyggd volymkontroll. Dosa n ii r sncdsUilld fÖl" erh:il 
llinde av korrekt nftlfÖring. Denna pick-Up säljes till ett syn
nerligen popuHirt pris. D osan kan ä ven erhållas separat. 

Amatörbyogsatser. 
Byggsa tser till ett flertal olilm mottagal'modeller komma 

alt föras i marknaden av f iJ' IUUD Flodin &: Ruths. E n serie 
blir för växelström, en annan för allström. Det blir hilde 
1-, 2- och 3-kr tsmottagare, alla m ed iiterkoppling. De största 
modellerna komma troligen att utrustas med a utomatisk 
YOlymkontroll. 

Motsldu(l och potenti ornetral" 
Ett f lertal n heter ifr:'lga om motstånd, potentiometrur 

och fas ta kondensatorer av märke t »Sator» introduceras i 
a r av A.ktiebolaget TnlTco, Stockholm . Friimst märkas poten
tiom etrar och va riabla motståncl med mot tändselemel1t av 
tt speCiellt, mycket härt ma terial. Kontakten förmedlas av 
II un)1' motständselem entet liggande böjlig metallskiva, vi l

»Sator-Spceia l», den nya, helt skiirmrl(le potentimnetern. Bil
den visar poteni'iometer n sammanbyggd med en Z-pol-ig 

:strömbl'ytal·e. 

ken a v den vridbara armen tryckes mot elem entet. Kontakt
'kivan är av ('n speeiallegel'ing, speciellt fram s tä lld för 

iindamiHet. Den ,'lår i förbindelse tned potenUometerns mitt 
kontakt. oeh axeln li r fullsUindigt Isolerad. Potentiometern 
är helt skärmad och skiirmniDgen an 'InteD till ett särskilt 
lödlJleck. Potenliometrilrna i detta nya utförande gå under 
namnet »Sator-Speeia l». De ti llverkas [tyen i kombination 
med s tröm brytare a v goclkiLnd och S-rniirkt typ. 

Dessu tom til1verkas eu \,oteutiometer a I' enklare typ men 
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med samma material i molstå ndselementet. Kontaktarmen 
släpar hiir direkt på motståndselem entet. Vridningsvinkeln 
utgör nlinl 1/ 2 val'\", Denna potentiometer inställes DI deis t 
en s kruvmejsel och är avsed d a t t anviindas t. ex . som glöd
tnieh;potentiometer Yid direkt uppvärmda slutrör på Ylixel
:ström, f ör reglering a v skärmgall erspiinningn r o. s, Y. 

U tsoendet h08 de nya, ~Sator»-m.ot s t antl e l! . L(Jåstrimlonw ät·o 
et t stycke m ed met(t/.lhll~sor1lU i un e/a r/w av motståndet. 

»Sators» fasta mot ·tå nd filma s i tre s torlekar: 0,5 watt 
(typ H) , 1 watt (typ S) och 2 watt (typ T ) . KontaUtrå
darna iiro ej som tidigare lödda v id m ta llbylsorna i ändarna 
av lllots t.,Lnrle t utan äro nu i e tt s tycl{e m eu dessa, Risken 
för att triidarna skola lossna under fas tlöclnillgen a v mot
s t :lI1tlet lir därför eliminerad, Kontakltrådarna ha numera 
form en aY 2 mm breda strimlor, yarig-enom motst; ndets 
fas t iittning viu t. ex, cn IsolationSbrygga unclerliittas. 

S lutligen miirIm s blanu nyheterna ~ ::;a to r» rullbloekkon

Iscc'I1d et hos (l e n1Ja. »,')(tf01'»-k.Ollc!clI sa torcr na, vWea tm
t'er/,;a s i i nduktion sfdl t lItfönm,t1.e. 

den a torer , Yilka alla få inuuktion f ritt u t fö rande. Konden
satorn belil gg sticka ut i yar s in ;ll1d a , 'il. att kon takt sam
tiuigt e rhä lles över de rullade metallfoli ernas hela Hingd. De 
nya kOlldemmtorerna tillY rkas i storlekar fn n 50 cm till 
0,5 mfd. 

Spolar, kondensatorer ovh uvs/iimnings8/ca /or . 
Bland nyheter ifnlga om ::;polar märkas Prahns järnpul

verspola r, vilka tillverkas i tV ll typer: »Ferrospolen» och 
»Ultrnferrospole.n». Den senare bar inbyggd omkopplare och 
iiI' vid fabriken tTimmacl med en uoggrannh 't ay ± 0,5 %. 

Prahns »U ltl'afen'o8polc», som har jämpII1'vcrkärna och 'in
uyggd långvåf/stt·iIll11l 1'1·. 

»Racliopltone» gangkundcnsator helt kapSlat 'utförande, 

POPULÄR RADIO 

Bfltla spolarna tliclm mellanyåg och långvåg och ~iro för
sedda m ed återkopplingslindniug. R epresentant för Prahn
fabrU.en iir Ele/,;triskct ,1/,;tiebo/aget S/';Mzdia" Stoc/,;hob/)~. 

Samma firma {ör i marknaden gangkondensatorer av mär
ket »Hadiophone», Yilka äro trimmade. Kondensatorerna äro 
h elt inkapsla de' i m etall. Mod ·llerna tl49 och 650 ha special
skurlla o, illa torskivor och äro aysedda för spolar med vi 
uPJlg iv en jmlnktan ' och en mellanfrekvens av 118 I,c/ s . 

•\v mlirr,et »Polar» finnas ett antal nya kondensatorer och 
a, 'Uinlnin,t.c'skalor. En i.l\"r ga n,gIi:onfl n.-'utOl'erna är hiir ny
bildad, Blalld dc manga olika typerna av skalor mHrkes ('n 

»]>0/([1'» gallgkondensa.t07· m ed smit dim Il s ionc /', typ l> jJJidge t ~ . 

meu två utviixlingar, JOO: 1 och 7 : l, vilken är siirskilt 
liilnplig att auvHnda t ill elen i P opuIiir Radio beskrivna 
»Amutörsupern». Andra typer iiro de raka horisoJltal- och 

»}'ula/'» a ·vstu.mnings kuln m ed tv å utv äx linga.r, 100: 1 och 
7: 1 , lIlClll ih l 'Crade m ecl 'nw sin a·v de l>o1!cent1-iska ra,ttarna. 

Hn inl?'c8S(lllt »1'ol(IT»-sk(/la" (W/' viscwen rör sig }Ja.rallell/. 
m ed sig själ'v. 

"Cl'tikalskaloma, Samtliga skalor ha hållare för skalbelys
llillgslampor, Hcpreselltallt: 111!Jelliöl'sfi1'lnan Berg/1wn tf B e
vinll. 

jJ[ iit i ll stnmtCII t. 
Tillförlitliga m,ltin:strum ent liro nödvtindiga inom radio

teknikeu. Även fö r lekmanllen, som h a r radioexperimente
ramlet till h obby, bliya mlitill trument alltmer onmbärliga. 
HartmaJln & Branns m'i t in s trUlll c.nt åtnjuta bland fael.män
n en ett S~'nuerligen stort anseenue. Hedan tidigare är här i 
landet iu t roclueerat ett litet bc.hiiudigt instrument, »:llultayi 

http:m'itinstrUlllc.nt
http:fabrU.en
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1», av denna firmas tillverkning. »lI1ultavi I» iir ett univer
sal-vridspoleins trument, uvsctt för stl'ÖI1l- och späJlllingsmät
ning på lik s t röm. Alla shuntar och förkoppliogs motståod äro 
inbyggda i instrumen tet . Inkoppling uv de olika mätområdena 
skcr medelst en omkopplare på illsuumellte ts över .· ida. En 
pegel 'kala möjliggör noggra nn a vläsning. Skalan är gra

derad 0--30 och mUtområdena så a1d a, att man 1wn a vllisa 
spiinningen el! r strömstyrka n direkt frå n skalan, utom i ett 
f a ll (omddet 0-15 fi mp.), dä r ma.1l f rlr dividera lll ed 2. 
:n lultad I» ha r följanel mätområden : 

Sl l !i-nniu!} .' S frömSlY1'k(/. .' 
30 millivolt 3 milliamp. 

0,3 volt 30 » 
3 » 300 » 

30 » 3 amp. 
300 » ]5 » 

I n ;; ! ru men t t.. egemnot:; tånt! är vid spänning"mätning 
333 1/3 ohm per volt, a llts' s trömf ör brukningen ,' id fullt 
u tslag 3 m A. Vilt man begränsa strömför brukningen vid 
s pä nningsm iHning t ill låt o 's äg;a 2 m A, a nYiim1er man 
endast e1e t >;å för ta t redj edelarna a v sk, lan. Liksom viel 
anelra mlitins t rumel1t bör man dock ej anvlinda den första 
femtedelen av skalan, emedan mlitnoggranI1.hcten där blir 
mindre. Noggrannheten uppgives för »Mnltavj b till ± 1 % 

av fullt utslag. 
-yligell har i den sven ka marknaden introducerats ett 

verkli g t ulliver alinstru ment a v H a rtm anl1 & Brauns till
verkning, nämligen :.l\lultavi II», a vsett för mätning av 
spiinning och s trömstyrka på blid växel- o 'h likström. In
strumentet har inbyggd m tallikriktare. Speg lskalan har två 
grad r ingar, en f ör lik l röm och en för vä xelström, båda 
gra derade . O. P il. växels t römsskala n Ur den första tion
dele n lmr1 r tryck t ; den !l tpt'st,i cnde delen a \' sIm lan ä r nästan 
linjär. L ikstr öm ka lan är ful l Hindigt lin jä r . »Multavi II» 
har följan de m ittområden för vii. el- och iii tröm : 

Str(jm stJ/rka.' Spiin II iii!}: 
i) milliamp. 6 \'olt 

1[, » 30 » 
GO » 150 » 

300 »aoo " 
1.5 amp. 600 » 
f:i » 

Omkoppli ng II m Uuu yuxebtröm- och liks tröm sker me
del s t en omkopplare p:\ instr umen te t. · eIla korts ida. Omkopp
la ren för de olika m iHomn dena ä r , utförd, a lt instrumen
tet am tidigt kan va ra in kopplat för :' l röl1l- och spännin"s
m ii tIling ; pä ena s idan om nolIiige t m it t 'r man. tl'öms tyrkan 
o h på andra s idan spänllingell på tt och samma nät. Uneler 
spliuningsmiitningen bli va fl mp "rcmcterkoll ta kte rna a utoma
tis1< t lwrtslutna. Liksom viel ):\lul tavi b ~l r d et rörligu sys te
m et s å kraftigt dämpat, a tt vi sareu utan svUngningar stan
na r pit elet r iitta utslaget, och nollpunktslwrrektion finn s 
ä y n. 

N og ranuheten iir vid »1Ifllltavi Ih, uttryck t som procent 
a y fulla u ts laget , prl likström ± 1 o/u och p vlixels tröm 
± 1,5 %. In s t rumen tet är frekvcn soberoende upp till 500 
p/s. l\led en noggra nnh t av ± 3 % gli11 er graderingen upp 
hl! 2.000 p/s. Instrumentet k an s luud a med fördel användas 
som utg>mgs voltmcter vid u ndersökning uv rundradiomot
tagare, där Ulan vanli",en a nv il neler en s ignalgenera tor (mät
sli)j(la.re\, modulerad m d en frekv ' lls a v 800 eller 1 .000 p/s. 

De ovan b kr ivna ins tr umenten äro iiven an vUnelbara fö r 
mots tå nd. m Ulning, varvid en yttre strömkälla tillkoppla s. 
'l'abeller medföl ja, ur vilka mots t lmdsvärdet direkt kan ul
m ·as . 

F ör m ot tl\.ndsmätning finnes ett specialinstrument, en 
sHlptrå dsmiitb rygga benämnd ) Pon tavi1.> . Hltområdet är 0,05 
-GO.OOO ohm. För vlixels trömsmätniugur kunna er forderliga 
tillsa tsappa ra ler Hitt a nSluta ·. l\I~ltnogg-rannheten ä r f ör de 
trc mellers ta lll li tomr1'tdcn!l c :a ± 1,5 % , för ö\'l'iga mätom
r ' den nagot mindre (± 2---± 5 Ojo). 

Generalagen t för Ilartmann & B raun Ur Ingen'iörs!irlll-a 
H11{JO Tmqnist, >J tockhoZm. 

»Amatörsupern» 
P tl grund av det rikliga nyhetsmaterialet i detta nummer 

mtlstc a rtikeln om trimning och efterjl1sterin'" av »AmaWr
superll» stå över till nllsta nummer. Till l · dning för dem, 
som even tuellt r eda n f å t t m ottagaren färdig, liimna vi här 
nedan ni'tgra anvisnin ""ar 11etruffallde trimningcn. 

]j'öre j us teringen av mellunfrekvenskretsarna a vl)l'y tes en 
av tilledningarllu till kondensatorn 0 20. lilan tä lle r därefter 
in pii en sva O' • ·ta tion och justera r vridkonden. a torerna på 
chassiet nntlersida , tills station en hörs s. s tarkt som möj
lig t. (Genom att C 20 urkopplas, sättes d en automatiska volym
kontr ollen ur funktion.) 

E n anlJan me toc], vid vilken den automa tiska volymkon
trollen ej ska ll siittas ur funktion, bestå r i att man l a nod
kretsen till t. ex. röret V a inkopplar en mA-meter. Mun tager 
däreft r in en någorlunda tark station och justerar vrid
lwnd usatorerna, till ' ut 'laget på mA-metern blir så. lit et 
som möjligt. Denna metod iir avgjort biittr'e än den ovalt 
beskrivna, t y att föl' taga justeringen m ed tillh jälp av örat 
ll r e j lätt . . Med ett instrument blir jnsterin"en betydligt nog
g ranna re, och det är på den rä tta a vs tumnillgen av meUan
frekvenskretsal'llfl. som bå.de selektiviteteu och klinsligheten 
hos mottagaren är beroend e. 

LJUD TILL SMALFILM. 
Forts. tran sill. 222. 

SpelSeen B ilel Ton tidN:o c:a 

12 E li yand rare .;-u r la nc1s Snlg mu s il;:. 5 sek. 
\'iig(, n fram il t , visslan »Marschen går till Tu-
dc. nn. . . » 

13 Möter en cykla ll c1 e Samtalet m ellan fli c 15 sek. 
flicka och f:rugar efter kan och vandraren : 
viigen til1 X. Han~ Förlllt, men kan 

fröken säga mej vägen 
till ~ '. 

Hon: Det är bara att 
for tsä t ta viigen fram. 
Han: .Ja, ta ck el å.. 
Hela tiden höres svagt 
DalmarsehefJ. 

14 Flicka n siitter s i" upp I denna scen h öres 5 sek. 
pa ykeln och f Ol'tsUt- Dalmarschen, spelad 
rer . VUnde r sig om ocll svagt. 
"inka r . Vandraren ser 
>Her fl ickall. vinkar 
t illbaka , gill' "idare. 

6, börjar man m ed repetitionerna. De agerande måste se 
bilderna, sä att de lmnna anpassa tale t sfl mycket som möj
ligt efter lilppriirelserna pil. filmen. När mun repeterat till-

K öp Kvali tetsbatterier 

Bfp~tX 1!xibe 

Torrelement Ackumulatorer 

Marknadens förnämsta 

BUSCK &: Co. A.-B., GÖTEBORG 
Telefoner 306 20, 30720. 396 93 
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rilckligt många gånger, fl att det hela går bra, sättes ljud
upptagnjngsapparnten ig[lng samtidigt med projektorn. 

Föl' att ljnd och bild skola komma samtidigt , nill' man 
förevisar. filmen, måste Il1nn vid uppta"'nillgen utIniirka det 
stiille i början, diir vild och ljud sa=anfalla. Detta kan 
göms genom att man p å den filmruta, som sätt s framfiir 
bildfönstret, nUr man börjar upptagningen, ,'krive1' orde t 
»Start», Pii det ställe a v gra mmofonskivan, där nålen ned
sättes innan man startar, ristas en liten skå ra i, den blanka 
kanten. KUr man sedan slm11 förevisa film en, sättes den 
miirkta bildrutan i bildföns tret och nil len hos pick·up'en i 
yttersta spåret på skivan, mi t t för (let lilla märket i skh'
l.anten. Synkronismen ,m ellan lj ud och bild blir då perfekt 
eLle r åtminstone lika god som vid upptagningen, li'ör att 
man vid upptagningen skall kunna reglera den ackompanje
rande musikens . t yrku, är de t bil · t att ansluta pick-up'en 
hos den es Lra gra=ofonen ö\'er en potentiometer Ull för
stärkaren och mikrofonen över en a nnan potentiomete r via 
mikrofonförstiirkuren. F'ur att r iktigt kunna kontrollera 
ljudet kan man sätta i en koutrolltelefou cfter förstä rka r n , 
Anvä ndes en melwniSk grammofon, kommer ljuuet friin 
denna in via mikrofonen. (Se fig. 6,) 

Skall man taga upp ljud och bild samtidigt, miis te ka
meran och ljudaggregatet sammankoppl a s, Detta s l,er på 
liknande sätt om vid projektorn, H a r ka me ran fjäd er
verk, måste detta a vlägsnas och e r , iitt::ls med en lektri sk 
motor, emedan f jäilervcrk t ej orkar uraga aggregatet. 
Handdrif t kan ej heller hlir f örclwmma, 

Vid fotografering av bilder tiLl ett förut upptngct musik
styCke förfares fl, att man gör upp ett sceMll'io och berill,
uar ungefär hur långa de olika scenerna s kola vara, Seflan 
Higges skivan p rl IjndtilL at en, och ma n plockar ihop dl> 
olilm scenerua och förkor tar d em, så att det hela pnssar 
ihop. Man bör taga seenerna Wngre ä n " ad ljom beräknas 
gå tH, ty ljudet kan ju inte förkorta_, om bilderna äro för 
få, Däremot går uet bra att klippa en bit film, 

],ennart Lindblad. 

EN L\.TTBYGGD MIKROFO~. 

Forts, fri!.n sid, 219. 

Som förut ombdnts i denna tid , krif t. kan man inte tln. 
del' tlrift ha mikrofon och högtalare' i samma rum, ty drl 
uppstår s, k, akustisk återkoppling i form av tjut i hög'tn
laren , Vid kraftig förstärlming måste man till och med ha 
dönen m ellan rummen stängrl. Vill man lindå prm'a mikro
fOI} en i ett rum, får mall ta hörlurarna till hjillp och för 
provning sät ta en väckarklocka el. dyl. frnmför mikrofo
nen. I ett s ,"t llant fall räcl;:er gott en tvårörs mikrofonför
stärkl1re. 

Vid örerföring a v tal och musil;: gälle r att man inte bör 
tala närmare mil.rofonen än c:a 40 cm. 

För bestämning av mikrofontransfoI'lnatorIls omsättnings
tal bör man kän na mikrofonen' inre mot s Uind, Detta har 
i Populär Radios la borntorium uppm iit ts ti ll 4GO il 500 ohm, 
Shuntas mikrofomransformatorns sekundärlindning med tt 
mots tiind på 100.000 ohm, bör traU 15fOrlUfltoru s omsi.ittnillgs· 
tal vara omkring 15: L (Antnlet vnrv på sekundären för
häller sig till uu[[,let nlrv p:1 primiiren som 15: 1.) 

S. Thl/1·lin. 

RADIOTEKNIKENS ABC. 
Forts, frän sill. 2.23. 

tas a, samma s tröm som rörcts ~löcltråd, d, v. s . 0,1 amp. 
Vi söka motstflI1L1et, \' HI'för f or mel (3) ovan aIwi:ndel;. VI 
få då 

9) En ackumnlalol' p:"! 'l vol t skall laddas från ett 220 volts 
liks trömsniiL. FiirkopplingSlllot 'tändet har ett värue av 250 
ohm . Beräkna laddningssrrömmens storl ek! 

Ackuffiulatol'lls : nkoppling framgi'tr :n- fig, 1 A, Pluspol en 

POPULÄR RADIO 

skall kopplas till lIä.tets plus poL (i detta fnll genom förkopp
lingsmots Lå ndetl och minus polen till niite ts U1innspol. Så 
snart laddningssh 'i)mrnen pii "llippes , s liger ackumulatorns 
'piiuning t ill omkrilJg 4 vol t, oa,'sett om ackumulatorn varit 
fullt urladda d elle r e j, Ef te rsom uclmmulatorspiinningeu iiI' 
motrikta cl nät p,i nning ' n, blir spänningsfallet över förkopp
lingsll1otst:inrl t llka med 220--4 = 216 volt. Enligt formel 
(2) blir dö. s trömstyrkan genom motstånuet 

V 211i 
I = Ii = 250 = 0,86 amp. 

Samma str(jm o [l!' ju gcnom nckumulatorn, varav följer 
att la ddningsströmmen lir 0,86 amp, 

10) Fig, 1 B viwr en indirekt metod att mäta motsti'tnd. 
IIiirtill erfordras eu voltmeter och en ampere- eller milli.. 
amperemeter, beroende på vau slags motstånd som skall 
mätas, D en praktiska m}ttanoruningen framgår av vinjett
bilden till denM artikeL (TÖmmen tage t. ex, från ett anod
ba tteri, men h,in-id må le till'es, a tt detta ej ö\'erbelnstas 
a ll t för mycket. 

Vid en dylik mätning ,'isade \7oltmetern »V» en spänning 
av 105 volt och milliamr1ercmetern »mA» en strömstyrka av 
30 mA. Vilke t värde hade mot 'tåndet lU 

Spänning 'fall ,t ö,'er mots tiindet Il kunna vi sätra lika 
med lOJ vol t, ty _piinningsf allet örer milliamperemeterll är 
prl g rulld a v dE'!lua s lAga inre mot~tånd sil litet, a tt det i 
Tl~6 cl kan f"rbi se~, S trömstY I'kan genom R ä r 30 m A, All tstl 
blir lIe t sökta Illo tstå nuet 

R = .!::: =~ = 105X 1000 = 105000 =}0500= 3500 ohm. 
I 30/ 1000 30 30 3 

• 
?led tillhjälp ay de tre hittills givna formlerna kunna vi 

utföra ett s tort antal av de vid lwnstrukt.ion av radiomot
tagare förelwmwande beriilmingarna. Vi komma i fortsätt
ningen utt giva flN'a exempel på den pra ktiska tilliimpniugen 
a v tlessa formler, speciellt med hänsyn till konstruktionen 
av radiomottagare för niitan lutning. Det iir vår mening, att 
alla amutör r , s ow 'liro intr eraue av dylika beräkningar. 
skola kunna följa med i de g ivna ritk neesem plen. Diirför är 
det a v stor yikt, H tt dc, som tycka at t det går li te t för fort, 
s Uga ifrån i tid, s:\ skoln vi ut fl)r1iga re f örklara varje sak, 

Ett flertal a \' V~\ ra liisar hu med dela t o s, att de äro sär
skilt intreSSera d av berliku.ingnr rörande liln,trömsmotta
gare, och v i konHua Sfl småningom in även pli detta kapitel. 

»HP-TREAN». 
Forts. från sM, 229. 

fii ::; tes viel chassiet. Denna skadliga kapaeitet shuntar eljest 
bort en del a v högfrekvensen. Man kan prO\'a denna sak 
genom att köra mottagaren dels med Cl! bOI·tkopplacl fråu 
~allret, del s med Cl! an ' lu ten till gallret. Blir ljudstyrkan 
i förra fallet större, är den sk a dli ....a kapaciteten föl' stur. 

Uncler kU[lj)lir1!~sselleUlat salut i materiallistan äro vi ssa 
delar en(!ast ull,e:ef1lrlig-t ungi nJa, t. ex. Ro = c:a 0,25 meg-
ohm. Detta kan ha t\'å olika ~)et~"delser, Antingen är det ej 
så noga med iirdet, det knn avvika fnh det uppgivna eu 
hel del. u ta n att detta spelar n!lgon roll, eller ock ~å lilenas 
med detta »c:a», att \'iirdet Siw l l \'tua ungefär "11 stort SOlU 
det uppg-i nIa men niirmare måste utprovas. då mottagaren 
blivit fiirdip-byg/-:d, I senare fallet omtalas detta alltid i tex
ten, varfiir WSllren ej lJeJlöver vara i tvivelsmål om, vad som 
lllenas 1lIec! c:a sii och så miinga centimete r eller ohm. 

Motståndet H. är ett a v de 'sa värden. som närmare bör 
I1t1>I'O\'as, Hal' Ro ett olämpligt värde, blir ljuuet ej rent, 
varför delllm sak iiI' rela t h-' t enkel att komma till klarhet 
uled, :lIan kan pl'Onl med värr1E'1l på 500000, 300000, 200000 
och e\', 100000 ohm, 

Om konrlen,,;aLol'l1 el" gÖl'e alltför stOl', strejkar återkopp
lin,gen, fllldra sidan blir ljudet onaturligt. OlU CI< helt av
lii gsna" (Detta ,:!;i.ilJ e r, (lå iiterkoPlJlingskondensatol'il C. slår 
på uOll.) Mot 'tänder R s ka u av d en intresserade utprovas Srl, 
a tt återkojlplingen in !' rlider Yid ullgefiir samma gnldtal på 
Skulan ön"r hela vågliiugc1 sområclet. 
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POPULXR RADIO HI 

Goldrins 
Pick-up! 

MODELL 1934-35 

Precisionsarbete! 

Fulländat naturligt ljud 
T yp , - l förn. met.'tJl. med arm Q. inb. \'ol yrnk ontr. Pris Kr. 31:

» ) 20: 

T yp H/! helt ,v bakelit, med .1rm 0, in b , \'U lymkont r. 26 : 

Typ 44/3 utan arm . » ) 16 : 

Generalagen ter 

A.-B. NICKELS & T O DS EN 
STOCKHOLM C Telefon 101610 

Använd Ajax 
ferrocartspolar 

Eder mottagare och 
blir fö rvånad över 
det enastående 

resultatet 

* 

Dctektorspo le eller HF~transformator i skärmbox 
med inbyggd omkopplare.. .. .. .. .. .. Kr. 15: -

Bandfllter .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. » 30:

Var stora r:.d iokJt.\ lo.! med alla s lags rad iodela r samt reali sa tion :) '" 

l ista med masso r a v bilJi .I:.;l radiodet,r sändes root 25 ö re: i frimärken . 

RADIOKOMPA N IET 
Odeogatan 56 - STOCKHOLM - Telefon 322060 

Ced ande spec i a1/ir m fö r radiode lar 

SEM 

Nät-Transformatorer 


Lågfrekvens

Transformatorer 


Drosslar 

'6r radio 

I varje ö nskat utfö rande 

AKTIEBOLAGET 

SVENSKA ELEKTROMAGNETER 
AMA L 

Te leg r amadr .: Mag n e te r - Tel e f onI 104 

Den 
rätta ! 

B & o Transformatorn 
Det lir av sto r betydelse fö r ilterglvnlngena 
kva litet och styrka, a tt NI a nvllnder den ril tta 
L . F .-tran sformatorn ! Eder mottagare. Vil r 
broschyr om t r llllsfo rmatorer bör Vara E der 
ti ll nytta vi d valet av t y p och fab rikat. 

NUr N I HlBt den , skn ll NI förstå att 

B & O är den rälta! 
Vill N I lI a en I den lmottagnrc, sA. bygg den med 
B & O rad iorlc lnr. Deg-i1r B & O rad ioartik lur 

hos Eder hnn dlande. 

B A N G & OLUFSEN A/S 

S TRUER 
Tel. Stat. 6 

K ÖPEN HAMN 
Toldbod.ej 14. Tel. 8895 ~ 

http:Toldbod.ej


HERR JOHN ANDERSSON 

BOX 635 

KÖPING P 

•
serien 

Populär Radios Handböcker 


Ify ll nedanstående k upong (eller sk ri av den ) 
och insiind beställningen till närmaste bokhandel 
eller direld till 

Expeditionen av 

POPULÄR RADIO 

(Nordisk Rotogravyr) 

Sveavägen 40 

Stockholm 
Postfack 450 Postgiro 940 

Från 

eller esp. fl v P opulär Radio, Postbox 450, S tock
holm, bes tllller undertecknad at t sämlas mot post 
förskott : 

ex. Radio på nätet, kr. 1: 50. 

ex. AmaWrhandboken, del !I, kr. 1 : 50. 

ex. Selektiva mottagare, kr. 1: 50. 

ex. Tonkorrektion, kr. 1: 50. 

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


Postadress: .. . ............ ... . ... ........ .... .. ... ...... .. ...... . 


finnas fortfarande att tillgå följande för alla 

radioamatörer oumbärliga uppslagsböcker: 

Radio på nätet. 
En orienterande överblick av nätanslutnings

apparater och med dessa sa.nunanhängande pro
blem. Av civilingenjör Tord Bohlin. Ny upp!. 

Ur innehållet: Allmänna synpunkter. - Nätan 
slutningsapparaternas koppling oeh funktion. -
Appara ter för växelströmsdrift. - Likströmsap
parater. - Kompensenngsanordningar. - Spän
ningsreglering. 

Amatörhandboken, del II. 
<Del I utsåld.) 

En ,'ägledning i fråga om radiorör och deras 
provning samt dimen ionering av mott~are_ Av 
ingenjör W. Stoclunan. 

Ur innehållet: Elektronröret. - Data i rörta 
beller na. - Pro,'nlng av emission ocb vaeuum. 
Dimensionering av mottagare och f ör tärkare. 
F örstärkning per steg. - Nätanslutning. - En ], 
lare prov och mätningar. 

Selektiva mottagare. 
En redogörelse för möjligheterna att uppnå stor 

selektivitet med enlda detektormottagare. Beskriv
ning av superheterodynens utveckling. Av ingen
jör ,~. StockDlan. 

Ur innehållet: Känslighet och selektivitet ge
nom å terkoppling. - Mjuk terkoppUng vid vllxel
st römsmottagare. - Ljudkvalitet. - Stor selek tl
vitet med enkla medel. - Superheterodyn eller 
rak mot taga re? - Den moderna supern. - Väg
ledning "id mottagarbygge. 

Tonkorrektion. 
En rerIogörelse för tonkorrektionens gl'Under och 

pralctiska tillämpningar_ Av ingenjör W_ Stockman. 

Ur innehållet: Vad är tonkorrektion. - Selek
tiv itet och tonkorrektion . - Tonkorrektionens be
rätt igande. - Tonkorrektionssteget. - Några 
praktiska försök med tonkorrek tion. - Resemot
tagare med tonkorrektion. 
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