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All-vågs spolsvstem 
för superheterodvner 

Bandfilter
och oscillatorspolar för fyra 
våglängdsomdlden J 3-2000 m. Alla erfor
derliga paddingkondensatorer samt 7-po
lig 4-vägs omkopplare,  all[ i en enhet. 
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POPULÄR RADIO 

Radioröret är själva hjärtat i en radiomot
tagare. Ju effektivare och pålitligare rören äro, 
desto bättre mottagare kunna byggas. Philips 
har ständigt intagit en ledarställning inom rör
tekniken. Över roo miljoner Philipsrör ha sålts. 

I år bjuder Philips den radiolyssnande allmänheten 
en serie apparater med enastående goda mottag
ningsegenskaper och till förmånligt pris. Ni, som 
ämnar anskaffa en radiomottagare, har i år ett säll
synt tillfälle att få hög valuta för pengarna. Begär 
vår illustr. broschyr hos närmaste Philipsförsäljare. 

Philipsapparaterna leda i varje 
prisklass 

Nedanstående bild visar en ny och epokgörande rÖr
konstruktion - Ocroden, vilken möjliggjort byggandet 
av Philips superheterodyner. Begär demonstration av 
Phi lips Octode-superheterodyner Fl och 512. 
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Mätningar på mottagare 

bli a lltmer al, tueIla , i synnerhet fö r aem, ;;om ii 1' 0 

'y ';:;elsat ta med ntt OO1 byg-ga, repa re ra och ju,·ter a 
äldre och nyare r adionppnratel'. ~ran klarar s ig
ej liingre med (' n \'ol t o('h ampc' remetel' , utau det 
fordr;1. n,rgot m cra - en 'igua l enerato l'. Vi 
publiccra i detta n UlUm~ t ' försia delen till en ar ti
kel, som brsl,ri \'e l' \' ilka mä tn ingar som ' e rfo rdra s 
föl' bedömning aven motlaga r • samt "lika ford 
ringar som böra u pps LtiIlas pil mä tappa raturen. 
D ~su tom l ii mna I'i cn delnljerad konstru l'l.ion~lJc

"kl'iyning (h'cr en m odenl s ig- ualgelle l'uto l', eH "r 
\'i1ken beskr inling Srt "i il sen ' j el1lannCn :;001 den 
erfa l'Uc amatöl'en lJör kunna bygga s ig ett hö"s t 
atwii ndlJa rt in ~[ rument. 

Yid miinucl,,:;kif t t "iinda \'i a lla k Vfl l'jals]1 l'enu
mel'a nter fÖl'Ily elscprelllll11eJ'atioll , 'kdtto luOt pos t
rÖI' ::lkott. GWrn ej fl tt lösa detta i god tia fö re 
oktobel'l1ull1l'ct. 

Populär Radio_ 

EF TERTRYCK A V ARTIKL AR HELT E LLER DE LVIS UTAN ANGIV AN DE AV KALLAN F ÖR BJUDET 

-NATIONAL RADIOROR 
Även de n ya allströmsrören, föra vi nu i marknaden till låga prise r_ Följan:e typer finnas : 

PENTAG RID PU 5 .. 
H. F. PENTOD HU 3 
H. F_ ex. D:o EU 3 

Kr. 18: -
16: 
16:

KRAFTPENTOD KU 3 .... . Kr. 15:
LIKRIKTARRÖR EG 2 (halvvög) 8: -
LIKRIKTARRÖR VG 2 (helvag) " 11: -

Elekt. Lödkolvar Kr. 2: 75, 3-gang kond. m. skala Kr. 7: 75, Magnetsystem Kr. 4: 50 

Vår nya, illurtrerade hörtkatalog, med marror av nyheter, rända vi mot 25 örer porto. 

N ATIO N AL RAD IO FAB RIK . Kungsgatan 53· STOCKHOLM· Avd. 4 
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@PENTAFON 

F-xtru selektiv 3-rörs , Z-krets 
lnottngare för allström . Om· 
kQPpliIlg: bar (ö'r alla före 
kommande sp änninga r. Ef 
f ektiv vo lymkontroll med 
k ons tant klan g färg. Först · 
Id as_ ig elektrodynami sk hög
talare. H ögglanspo!e r au 11l.da 

Pris 145: - Kronor 
utan rör. 

Kontrollerad rörsats bestu
t llde av 3 pentoder och ett 
Iikriktal'erör av allströms- N:r M.\P 3 
t yp pr "alS Kr. 60: - . 43 X37 X 15 cm. 

Komplett byg gsats utan r ör Tor in a lla större stntio
nr. 115 : - . ner Jh\ inomhusantenn. 

Levereras med vanli,; garanti - ~h'cn av beta lning. 

ELEKTRISKA 

INDUSTRI.AKTIEBOLAGET 


Box 6074 T. Stocl{holm O 

Eegiir Pris lis ta n:o H med dc senas te nyheterna. 
Agenter antagas. BegUr ngentviIlkor. 

C1Ji tillverka för snabb leverans: 

SpeciaItranstormatorer 
för rad io, förstärkare, likriktare, laboratorier 
o. s. v. 

Autotransformatorer 
upptill 1000 vatt . 

Drosslar 
fö r varje änd : m ~1. 

Likriktare 
Prislistor över standardtyper, kopparlik1 iktare och kompi. kär

nor sändas på begäran. 

ELEKTROTEKN. VERKSTADEN 
lng. C. B. Hansson 

POiätfack 92 AKARP Telefon 226 

MIKROSKA. LA 
TYP O 

Generalagent: Max Johnsen & CD. 

Vår nyaste skalkonstruktion Mikroskala O är 

framställd efter många kunders önskemål speci

ellt till användning p il detektormottagare. Skal

indelningen 0-100 är anbragt så lågt, att plats 

finnes för stationsnamn på celluloidskalan, 

som belyses bakifrån. Visaren rör sig bak

om skalan och skuggau angiver avläsningen. 

A .•B., Regeringsgatan 20, Stockholm. Telefon 1181 69 
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Klassificering av rundradiomottagare 
Antalet rör ej längre utslagsgivande för en mottagares effektivitet. En ,indel

ning efter antalet »steg» av större värde. 

D
en indelJling av de nya mottagarna, som 
är gjord i detta och föregående nummer, 
lämnar nog en del öuigt att önska. Vis· 
serligen gjorde vi vissa förtydliganden, 

t. ex. beträffande diocldetektorn, men kvar står dock 
det faktum, att indelningen i flera fall är gjord efter 
antalet glasballonger i stället för efter antalet för· 
stiirkande rör. å t. x. räknas en viss mottagare, 
som har (:Uods lT'äckan inbyggd i fö r , tärkarröret, som 
fYl' arörs, uUller det att samma mottaO'are räknas 
som femrörs, ifall diodsträekan itter i en särskild 
glasballong. Dioden har a lltsfl i senare fallet räk· 
nat. som et t särskilt rör men ej i förra fallet, vilket 
är oriktigt. För att läsc1l'en skulle veta, vilket fall 
som förel< g, kallades dock genomgående eH separat 
diod för diod eller diod detektor, under det att en 
diod, sammallbygg-cl med ett först~irkarsystem, kal· 
lades cliod ·hi od eUer cliod·1. ell'Od allteftersom för· 
'Uirkarsystemet \' ;ll' en triod eller en tetrod. 

D sutom framhölls, aU dioden ej fö rstiil·ker. 
Det är t}'dligt, aH en indelning efler antalet rör 

är mindre lämplig. Bn fabrikant, >;om har en diod 
i . in mottagare, räknar i r egel dioden som ett sär
,'kilt rör, men en annan fabrikant, som t. ex. har en 
diod-triod, anspr att det är fel att räkna dioden. 
Eli tredje fabrikant an vänder metaJldetektor i sin 
mo ttagare, och den kan ju ej gärna kallas för ett rör. 

I England framkom för något fil' edan ett förslag 

att benämna mottagarna efter antalet »sfeg». Denna 
metod torde nUH synnerligen itndl1 målsenlig. » t> r» 
är ddsamma som förstärkningssteg i mottagaren, 
men eventuellt räknas även detektorn, d. v. s. sj~il\ a 
likriktaren (t. ex. diod eller metalldetektor ) som ett 
steg. Man måste bestämma sig för att antingen räkna 
detektorn· eller låta bli att räkna den och seda n kon
sek\'ellt hålla fast \'id de t ena av dessa båda alter
nativ. Räknar man detektorn, bör en vanlig galler
l ikriktande eller anodlikrik {ande detektor r äknas 
som, två steg, ty den både likriktar och förstä r ker. 
En gallerlikriktande detektor Ur ju egentligen int t 

annat tin en enkelcliod plus ett fÖl'shirkarsy t em. De 
moderna dioderna arbeta knappast med s törre signal
Sl)änning än en vanlig gallerlikriktande detektor, 
trots att de egent ligen tiro aysetlda att göra det. 

E n indelnillg av motLaga rna e.fter antalet steg 
betyder en inddning efter känsligheten, vilket torde 
vara riktigast. 

Anledningen till att vi vilja Ita en dylik Ida, l
ficering är den, att vi dels önska varD. fullt opar tiska, 
dels vilja giva Iiisa ren möjlighet att göra en preli
minär jämförelse mellan olika mottagar'e i mark
naden. Att göra en sådan jämföl'el c med ledning a v 
fabrikanternas uppgitfer är ej möjligt, emedan fa
brikanterna tillämpa olika grunder vid angivalldet 
av antalet rör i mottagaren. ::\:Igra medräkna t. ex. 
lihiktal'l'öl'ct. utall alt nä.mna nägot därom. 
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I'OPTJT,AH HADW 

Höstens nyheter 
Flera nya mottagare. En 13-rörs radiogrammofon 

med alla upptänkliga finesser. 

nde] nillgen a v de här nedan lJ eskrivna motta

garna ur gjo.rd eftel.' samma grunder som i fö
r egående nummer. Likrikla nöret hos såv~il 

\ - ~tx el- som all st römsmoHagare ~i.l' i'å lunda ej 
medrtikna t. Där diodeu förekommer separat, allt å 
ej sammanbyggd med förstiirl;:arsystemct, räknas 
den om ett siirskilt rör, trot ' att en mot aga re med 
sepm'a t diorl cj är kti nsligare ~tn en, där ili oden är 
sammanbyggd med J et efterföljande fÖrs tärkal'l'öl'et. 
Sft t. CX. hör »Radiola Stora Växelström», som har 
c1iollen sammanbyggd med det e Eterföljanc1t~ förstiir
kanöeet, ifd\ga om känslighet t ill samma klass som 
5-rörs s uperhet eroc1ynel'na med separat dio tl som de
tektor. Det framhölls ju ä ven i före~1iende nummer, 
att en diod ej för s tilrkeI', endast likrikta e, varför 
den ej medräknas vid jämförelser mellan olika mot
tagarc med hänsyn till förs täl'kningsgradcn. 

I praktiken kunna naturligtvi s tl":1 mottagare med 
sanuna antal fÖI'stärkning teg och sa mma anta l 
stämkrctsar utfalla helt olika, bc roende a v konstruk
t ionen i övrigt och Iloggr:1nnllct en i fabl'.ikationen. 
Den indclniIl"', 'om h~il' gjorts, a vser blott a tt giva 
cn utoångspunkt för cn jlimföl'clsc mcllan dc olika 
mottacrarn a i nwrknac1en. 

Rruliog-m nunofoner . 

Slatndin a'lii .~ka, G'),(L'IlH1Wl )hotlll ldielJolnget kOll1l1lcr 
med ytterligare t vå radiogrammofoncr fl v mä rket 

Den 11/.08 1 e:L'klu s i va l'Gd iO{l l' a.'lIlllwfo111.)n -i. 11/. (wk7l a (/_ell , »Ifis 
M a., t ' /" 8 l'oi cC» modell 800, 

»lIis M ast e1"S V oice») S,rörs radiogrammofon , modell 580. 

»lI-is J[a sfcr}s roi "e». Den största, IllocJell 800, är en 
.'ensat ioneIl apparat med ej mindre än 13 rör och 
a utomati sk skiV\'iixlingsanordning. Vi hoppas kun
li <l åte rkomma med en lleta ljee[lJ be"hivning örer 
llenna mottagare och skola häl' nedan blott fram
hrtlla de viktigaste hu vuddragen hos konst ruktiOllen. 

)Iottagaren omfa t t ar kor t\'ågsomr" det 13- 80 m 
samt de bå da nlllliga v<l?"längdsområdena. Känsli g
heten är av s t orl eksordningcn 1 ,uV . Sclekt ivi tet en 
kan in ställas prl fyra olika gr a der: 8, 7, 5 och 3 kel s. 
En helt ny "ak är »kont ra ' lför iärka l'en», som ökar 
förhå !landet mellan högsta och higst a ljudstyrkan 
till den i verkligheten förekommande s torleksord
nino'en. (Pä runcIradiostationen reJn ceras som be
kan t detta förhållande.) Tonkorrektionen är a uyiind 
på både l'ailio- och grammofoni' ic]:.1I1, i förra fallet för 
åtcl' shillande av de genom sidbandsa \'skärning re
ducerade högre toncI'Ila, i senare fallet för å8tad
kommande av kOI'l'ekt basr eproduktion. Pick-up'en 
hal' r eglerbart nålra spfilter. Volymkontrollen är 
för secld med en antomai.i ·k i on korrek t io1l8anordning, 
som gh-er ko n el;:t t onfrpkn!n"an-ägniJlg ä\"en \'itI in
ställninO' på ri nga 1judstyr ka. 

Anordningen föl' a n toma ti k volymkontroll, auto
m at isk låsning mellan st a tionern a oeh vi suell av,'him
ning iiI' mycket inb·c. sant. E t t exh 'a mellanfrekvens
för ·tiit·ka r rÖl· i.ir kop plat m dels t en mycln~ t selektiv 
transfo rma tor till en diod-t l'iod. Triodens anodstl'öm 
styres a v dioden och regleear dels spänningen på 
2..llUI' a l\l.F-rörc1, galler , d(11 s sp i:inningen över neon
röret , som möjliggör visucll a vstämning_ Vid frå n
varon a v s ign aler är andra lUF-l'öl'et bloekerat. 
Reglcl'in n : . pällluugell för automatisk yol.ymkontroll 
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erhålles från en till pnmaren hos det extra MF
förstärkarröt'ets transformator kopplad metalldctek
tor. Den a nlomatiska volymkontrollen är av för
dröjd typ, 

Mottagaren har ett push-pnll-slutsteg, som giver 
] O watts distortiollsfri effekt till de b:\Ja högtalarna. 
Ett inbyggt synkronur fullstilndigar denna lyxap
parat. ' 

Den andra radiogrammofonen från »His NIaster's 
Voice», modell [iSO, Hr en S-rörs sUIJerheterodyn med 
många f inesser, s;lsom fördröjd och förstärkt auto
matisk volymkontroll med låsning mellan stationerna 
och visnell avstämniug. )Iellallf'rekvensen är 117 
kel s. Aven den na apparat har automatisk skivväx

" O'r iol1s» ,J-1'Ö1"8IS UpCr, modell -'l03, en allstl'ö7tL8- och a,llvå(/s
mottaga re. 

Jincrsanonlning, IUen kan användas för manuell ski\'
\·äxling. Två selek tiYitetsgrader finnas: S och 4 
kel . L iksom föreg, ende modell är »580» försedd 
mecl . ä r 'kilJ antennanslutning för »Hi s lUaster's 
Yoic ,» nya, stöJ'lliugsfria antrnn :IV feedcl"typ, för 
d n händel.'e man simlle vilja anviiuda en dylik an
tenn. ~\Iottagaren är utrustad med en ny högtalare 
med "tort tonomfång. Slut 'teget ger 5 watts distor
t ion fri effekt. Volymkontrollen ii.r tOl1korr:igerad för 
små ljuds ty rkor . På gtamm ofoncn erld'tlles korrekt 
basetergivning genom ett to nkol"l' ktionsfilter. 

D-rö/'s supcrhet'cJ'odyner. 

I denna klass kommer »Orion» (Svenska Orion 
•örsäljnin I,S A,-B.) med en mottan'are, modell 403, 

n l" allstI'öms- och allvågstyp. VagHingdsområdena 
ärO lD-50, 195- 570 och 700-] 950 m. Mottagaren 
är· uhu. tad med automatisk \Tolymkontroll (detek
torn är en separat diod) samt visuell avstämning. 
Stationerna kunna allt.,1\. tagas in med volymkon

trollen ställd på noll. Känsligheten är vid 50 milli
watts utgångseffekt enligt uppgift 30 ,uV. Antalet 
stii.mkretsar är sju. Mottagaren get' en distortions
fri utgängseffekt av 0,8 W på liksh'öm och 1,5 'V 
på växelström. Högtalaren är av ny konstruktion 
med tonområde 7:')--7000 p/s. 

Elektriska Aktiebolaget Skandia kommer med en 
5-rörs superheterodyn, »Super 6». Denna mottagare 
är utrustad med järnpulwrspolar och har enligt 

»F{1(,PCI' 6», en f el/ lI'ö/'s 8I1perhcl el-od'l/nmo ttago/'e från Blek· 
tri.~ka a7.-fic1JoZa!jet Fi kand'ia, 

uppgift en kiinsli yhet av 10 ,nY. Den automatiska 
volymkont rollen å, tadkommes medelst en separat 
diod. Mottagaren är även utrustad med kortvågs
område, 

En ~)-I'örs allström. nper, »Conc 'rt on 63», kom
mer fdlll Stern &; S tern . Denna mottagar har, ex 
sUimkretsar ( exkl. oscillatorkretsen ) med fel'l'ocart-

Rtern & SterilS allsfr ölll ssupCI'. modell 17 (la, Uh'IlS /fUl med 
f erToca'/'tspolo l·, .llodell Ve3 Tia '" samma. /I/seende . 

spolar. Automatisk volymkontroll åstadkommcs me
delst en separat dubbeldiod. SIwlan är våglängds
graderad och försedd med statiollsna mn. 

Telefu:nken8 alL trömsmottagare, modell 5, var 
i föregående nummer npptH gell i 4-l'ör ..l;:lassen men 
är i själva verket en [)-röl'ssupel', då den separata. 
dioden r~iknas som ett självstiindigt rör. Mottagaren 
har sju avstämda kretsar. 
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'I'clcfunlccns allstl'ö'1ll S,~l!pe1", mor/eli U 5, har fem l'ör inklu, 
sive s<'lJarat d iod, 

,j'rön; sU]Jerheterodyner, 

»01'iong» modell 303 är en \'äxelströmsmottagare 
med l'eflexkoppling, i det mellanErekvensförstärkar
rÖI'et - en högfrekvenspentod - il\'en arbetar som 
lågfrekvensförstärkare, Detektorn är en separat diod, 
Den antomatiska volymkontrollell reglerar på grund 
av r'eflexkopplingen även förstärkni.ngsgraden på låg
frekvellssidan. I fråga om försHirklling kommer mot
tagaren genom reflexkopplingl'l1 nästan i klass med 

(J/ws iet till »Orions» J,-I'ÖI'S r efZexkoppla(Ze superheterodyn, 
modcll 30:1 , 

5-I'örSBuprarna, om man förutsätter att kopplingen 
Hl' väl utnyttjad. Känsligheten är enligt uppgift 20 
flY. Antalet stämkretsar är cju. (Oscillatorkretsen 
är inberäknad, då ej a na t angives.) Mottagaren är 
utrustad med »oI'toskop» för visuell avstämning. 

»R.adio-Bell 5» är en 4-rörssnper hån Elektriska 
Alct-iebolaget Skand;ia. Den finns för både växelström 
och allström. Rören äro av amerikansk typ. Motta
garen har stor känslighet och selektivitet. Den in
byggda högtalaren är av specialt,vp för möjliggöran
de av bästa möjliga återgivning. Den täcker enligt 

»Har/io-Bell 5», ,C, /.'w/(lias J,-rörssllper m crZ spc:cialhögtalarc. 

uppgift ett frekvensområde av 60-8.000 p/ s. Detek· 
tOl'll är en diod-triod, varför mottagaren i fråga om 
känslighet ungefär motsvarar en 5-rörssuper med 
separat diod som detektor. 

»Goncerton V G.J», St eril, <f St cr1l8 s/ara, supCThetel'O(Zun för 
1;äx elström. 

Stern & Stern ha i denna klass två sllperheterody
ner, modellerna V 64 och V 63, båda för växelström. 
Moden V 63 har sju stämkretsar (inkl. oscillator
kretsen) med ferrocartspolal'. Detektorn är en diod
triod, varigenom mottagaI'en i fråga om känslighet 

En av de i årets Slcrn <f s tcrn-motta,l}are am;ända ferro
cnrtspo/n)"'Jw av 8ustcm 11a'Il s Vogt. (II lu.mil1imnltidcm a'v

tagen .) Till höge)' m ellall1;åU88polen 8,eparat. 
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Chassiet Ull Stern et SIem8 vii:celst'/'ömssupel', modell V 64. 

ungefär motsvarar n 5-rör 'super med separat diod 
som detektor. Mottagaren är gi,etvis utrustad med 
automa ti,'k volymkon troll. 

310dell V 640 äl' i stor t sett av snillma konstruktion 
. om V G3 men lltrustad med ett kraftigare sluhör 
(9 watt ' anodeffekt) samt en för bästa uppnåeliga 
ljudkvali t byggd högtalare, 

3-rörs superheterodyner. 

Reflexkopplingell, som var modern ett tag i radions 
barndom, hat' kommit till heders igen. Ett flertal 
mottagare äro i 1\.1' utru. lade med denna koppling. 

»Tclcf unk cn s» modell 332 WLK, på tyska benämnd 
»)Jei~ter'"uper» , är en hö cr t illt resRant mottagarkon· 
s truktion. Antalet rör är tre. Det första iiI' ett bland· 
rör ACII 1, en hexod·triod, utförligt beskriven i Po· 
pulär Radios aprilnummer i flr. Andra röret är en 

'l'elcfun7cel1S l'cfTcx kopplade ,'J·rör8s llper, modell SS 2 WLK. 

fadinghexod, vilken tack vare en ny specialkoppling 
:samtidigt fungerar som mellanfrckvensförstärkare, 
dioddetek to I' och lågfrekvensförstiirkare. Slutröret 
är en kraftpentod. På grund av reflexkopplingcn 
kommer mottagaren ifråga om känslighet ungefär i 
klass med 5-rörssuprarna med separat diod som de· 
tektor. Antalet stiimkretsar är fyra. För upn i'tcnde 
<:lY största möjliga selektivitet med dessa fyra In'et-. 
sar ha järnpul\'el'spolar med extremt små förluster 
använts. 

För undvikande av interferenser av olika slag ha 
inlagts ett flertal filterkl'ctsar, s[lsom mcllanfre· 
kvensfilter (i antennen) och s.pegeli'l'ekvensfiltel'. Vo· 
lymkontrollen reglerar både ingångsspänningen på 
blandröl'et och förstärkningen i detta rör, varigenom 
bl. a. tystare bakgrund erhålles vid inställning på 
starkare stationer. 

Elektriska Aktiebolaget Skandia kommer med en 
3-rörssuper, »Snper 4 Junior», vilken har en llexod· 
.riod som bland rör och en återkopplad detektor som 

Skct1ldias 3-1'Ö'l'ssuper, »f:) 'Ilpel' .~ Ju.nior», m ed kO'/'lvå!Jsom,
n'J.tle och autl.Tl/wtis!.; 'w lymkontroll. 

mellanhekvensförshirkarc. Detcktorn matar dirckt 
en kraftpentod. Denna motta gare är utrust ad med 
kOl'tvågRområde ]8--60 meter och har automatisk 
volymkontroll. 

S·r·Örs 1-akc~ ?nottagCtTe. 

»Or'ion» kommer i denna klass med en bandfilter
mottagare för växelström, modell 7332. Mo ttagaren 
har tre stämkretsar, av vilka de två första utgöra 
ett bandfiltel' före höghekvensröret. Våglängdsom· 
rådena äro 215-- 600 och 800-2.000 meter, men ett 
extra område mellan 700- 800 meter kan erhtlllas 
på begäran. Slutröret har 8,5 watts anodeffekt. 

»Super·Reflex» är trots namnet en rak mol.tagare 
från E /' ektriska A ktiebolagct Skandia. En högfre· 
kvenspentocI tjän. tgör som både hög- och lågi're· 
kvensförs1 iirkare. Detektorn är en separat diod och 
slutröret en pentod med 9 waHs anodeffekt. Stilm· 
kretsarlla äro utförda med järnpulverspolar. Våg· 
fällor ~i.ro inbyggda föl' mellan· och långvåg. Mot· 
tagaren omfattar även kortvågsområdet 18-60 m. 

rå grund av reflexkopplingen motsvarar känslighe
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ten nugeHir den hos en 4-rörs rak mo ttagare illed 
sepa rnt diod som detektor. 

-PS II/Je1'-Reflex», en r ctl c:vko/Jp/(ul 1'1/1,: :!-/'(Jrsmoltnga1'c fråll 
J:,'l cklris1.a A T.:liebolugct '" T.:andia. 

Telejuuk p.ng modell U 3 iiI' en s,"enskuyggd all
st röll1 smottagnre, omkopplingsbar för alla s p~in

ningar mella n 110- 240 volt. \.nta let s tiimkretsar 

T el eju,ukcll8 SI; 118 /(u!J [Jgcla S-1'örs a!lströmslnottagal"c, 1/10.

del! U 3. 

är tdt 8polama äro linda dc mcd litztl'l'tcl och av 
HlgI'ÖI'lllStLyp. K änslig-hcten ii r pn ligt uppgift 20 ~l 

30 l/-V vid full tltel'koppling och se lektiviteten mot
~~ nU'al' ett spilnn ingsförhl'tlla nde på ing' ng. sidan av 
100: 1 pil 9 kc/s Elvsti'tnd fr ån l'ef:onans. 

Dctc7c tormottagol'c. 

Till denna kl ass höra mottaga ma utan högfre
ln"cn sför , tiirklling. »Qrions» modell 202 är en all
:;tl'ömsmottagare med detektor och Hl.gfrekvens rör 
(slu trör). Detektorn är en högfl'ekvcnspentod. Ut
gi'lngscffekten hos slutröret iiI' på Mde växel- och 
] ik:;triim c:a 1 watt. Högtalar'en bal' 20 cm diameter. 
Mottagaren hur illbyggd vågftllJa föl' utcstängande 
a" loka lsändaren. 

»8tandal'l1 K 35» är' en 2-I'öes v~ixelströmsmotta

gaee feån E lcld" 'i8ka .'iktiebolctgct Skancl'let. Dcn bar 
fem v, gliingdsomr l'tdcn, striickancle sig frän 18-2.000 
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»OriO-I1S» allslrö;/ls-tlcfeklormo!t(/gorc, modell 202. 

meter. l\ [ellau- och Hl ngvagsspolal'na ha jäl'npuhcr
k ti rnol'. Yl'idkondensa torn har en särskild sektion för 
a ,"s lii.mnj.ng på korh·tlg. För mellan- och l:i ngvårrs

»F:! l aH(l anl K SJ», Skwu]i(/ 8 allnlrl R-detckto1'll!ot/of7f/ 'rC, täc
koudc '1:((.gliiu[Jd8områ cl ct 18-~,OOO mcter. 

områdena finna inbyg-gda v;"lgfälJor. Mottagaren Hl' 

försedd med en lång hor isonia lskala. 
Stcrn & Sterns »Concel'ton 12» är årets modell av 

förra sä;;;ongens populära folkmottagare. Likströms, 
typen, modell L 12, hal' som detektor en triod, 

t l'u ll sCol'mato I'k opplud t ill ett pcntodl>lutrör. Växel

.·l/'e ls '//lGdell av Sl ern et; Sl e/'1I 8 fo ll.:motta{J(ll'c, 
»()Gncel'lon 12». 

:trömstypen, mo(lell V12, har skärmgallerdetektor, 
motständskopp ad t ill en 9 'watts kraftpentocL All
shömstypen, modell U 12, hal' en högfreln"cnspen
tod som detektor, motsUll1dskop)Jlad till ett pentod
"lutr!i!'. :iven en batt(~ l'ityp, modell B 12, till"erkas. 
Denna har tre rör av modern, mihofonfri typ. 

http:slii.mnj.ng
http:Telejuukp.ng
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Av M. Holmgren och G. Johnson 
(Radiofabriken luxor, Motala) 

N 
utidens mottagare med sina stationsska
lor och mfinga avstämda kretsar fordra 
en servie , som kan åstadkommas endast 
med vissa hjälpapparater. Förr klarade 

sig en tränad serviceman med il< gra verktyg, en sats 
rör och i bästa fall ett omkopplingsbart likströms
instrument. Nu må te l1ttn ha tillgång till bl. a. en 
Illodul r ad högftekvensgencrator eller, som den även 
kallas, signalgenerator. 

},Tedan beskrivna signalgenerator har byggts spe
ciellt med hänsyn till de krav, som ställas pil en 
modem servicestation. Av bekvämlighetsskäl har fre
kvellsområdet begränsats till de vanliga rundradio

banden, men om man begagnar utbytbara spolar i 
stället för de två fasta spolarna med oIllkopplare, 
kan frekven sområdet utökas att omfatta såväl kort
vågsbandet som mellanfrekvenserna vid superhetero
dynel'. 

För att man skall kunna utföra direkta mätningar 
aven mo1.iagares känslighet och selektivitet hal' ut
gångsspänningen medel 't en s, k, attenuator (en 
spänningsdelare ) gjorts variabel inom gränserna 1
200,000 fLV. 

En viktig fÖl'utsiHtnil1g för att en mätsändare av 
detta slag skall ge tillförlitliga mätresultat är, att 
den är i möjligaste mån fri fl" n strålning och så

lunda a vgcr sin spänning till motta
garen endast via det därför avsedda 
högfrekvensuttaget. Detta uppnås 
genom: 

1) omsorgsfull sktlrmning; 
2) effektiv hiigfrekvensdrossling 

mellan nät och signalgenerator ; 
3) »jol'dning» i å vitt möjligt en· 

dast en punkt (den ena av utgångs
kontakterna) och 

4) lågohmig utgång, 
Föl' att skärmningen skall bli full

god har signalgeneeatorn byggts i 
en låda av 1,5 mm aluminiumplåt 
och medelst väggar av samma plåt 

Fig, l, ,ignclgen cra.turns il1re, Dc t '~ä 

futugmficj'nct dru så samm anställda, att 
ISckt'iuncl'na kununa m i lt tör val'andra, 
1;al'igcnuln man lättm'c ä.tcl'finll er de uU~ 
1,:0. detaljem a , Sektiunerna innch{llla trdn 
hörjel' till r (i.n sf cr: niilagorC!ltlt uch mu
dulatur, höut/'ck~en8u8cilla l ur, Törvolt-

m etcr samt »attcllua tur» . 
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l 
~------TI?TIO 
I 
, Fly. 2.l schema. 
( gat och 
I latorj, 
I 1.:vC11sosc ill(ttor,I )'öI'voltmeter I 
I

( t 
l q t. l 
_____ ___ ______________~ 

in delats i fyra rUI11, innehållande 1) nätaggregat och 
modulator, 2) ltögfrekvensoscillator, 3) rörvoltIDeter 
med förkopplil.l O• mut ,'h lid fö r »uitenuatoT'» och 4) 
»attenuator» eller spänning ch:lal'e. 
N äta'.'.JfJl·ega f et. 

N:1ttl'an~fol'matOl'n i.il' en helt vanlig sådan av 1l10t

ta~'aret'yp med en 'ekundärspänning av 2X300 volt 
och avseJd för en belastning av c :a 50 mA. Filtel'
drosseln i11' P' c:a 5 H emy och 400 ohm. C5 och C6 
(~e Hg. 2) utgöras aven elektrolylkondensator pt 
2 X 8 ;uF, FtiI' att anodspiinl1inga rna skola bli obero
ende av e\'entuella n~lt 'pLinl1iuO" 'variatio ner användes 
ett stabilisatorrör, typ 'rR 'l' 10. 110dulatoI'U oc: h hög
frck\'ellsosc:illatorll arbeta med en an Uspälluing av 
280 yolt, medan rönoltmetel'll får endast 210 voIt. 

:På nLlHl'unsfol'matOI'llS primiirsicla ligga fyra hö rr

frekvensdrossla1' om vardcl'U c :a 1.000 ,ull (200 varv 
0,7 ESD på 25 mm spolrör) föl' att hindra st rålning 
via nätet. Dessa drosslar äro synliga Hingst t ill bö· 
ger i fig. 1. 

ilIodulatorn. 

Signalgeneratorn är utföra med fast modulering. 
Modulering: n n1llen är c:a 30 0/ 0 och mOtluleringsfre
kvensen c:a 400 p/ s, värden som rekommenderas av I. 
n. E. för de flesta standtll'dmätningar på mottagal'e, 

Som mudlllatoI'rör arbetar ett E 424 N . Spolarna 

.e~2~/Y l 
-----------------l 

I 
Siynalr/cnc1'a/orns koppl'il1YS
Vänstra sel.lionen: nätaygrc
lågfrek-vensoscillator (moduI 

Imellersta 8ek;tionen: högfre

______ 
högra seT.lionerna: 

och »attenuator» (spän
n ingsdel(l1'e j. L 

el = :W.OOO f'ftF (1 .000 V C17 = 20.000 ,it,u1;' (1.000 V 
=). 

e.=~. 20.000 It!lF (1.000 V e,S = 20.000 ,lif'F (1.000 V 

=j.
e3 = 0,1 l/F ( 500 V = j. R, 
=j. 

1.000 ohm. (0 ,5 TV j.

C4 = 0,1 f'F (500 V = j. 
 20.000 ohm (0,5 Wj.
e5 = 8 pF' el.-lyt. (4 50 V 2.000 ohm (0,5 117 j . 

(t1·b.-S)J.j. 20.000 uhm (0,5 Wj. 
06 = 8 .u],' el.-Z1lt. (450 V R s 7.000 ohm (0 ,5 TV j. 

ar7J.-~)J.) . Re 20.000 ohm (1 11'j. 

C7 = 10.000 fLf'P (1.000 V 
 wOO ohm (0,5 1V j. 

=). 840 ohlll . 

Cs = 0,1 .li]i' (1 .000 V 
 80 ohm .

=). 
500 ohm.. e9 = 1 ,uP (500 V = j . 

1'8 SV ohm. e,O = 20.000 f',uF' (1.000 V 
=j. LI L 2 = L3 = L. 

Cll = !?O.OOO ,u~tF (1.000 V 1.000 ,uH. 
= ) . L5 = 5 11 (400 ohmj. 

el;! 1 ilP ( 500 V =). L6 = L7 = 0,1 å 0,2 Fl 
0 13 500 ,u,uF' (1.000 V =). (1.000 ohm). 
Cu 550 ,uf'P. [,8, I,." 1..'0: 8C linrln .-cla/a. 

1 ,liR (50 0 V =j. Lu = L'2 = 0,1 å 0,2 Hel" 
U,a 1 l/Il (500 V =j. (1.000 ohm). 

utgöras av lindllingarna hos en transformator, VHrs 
sekundärsida ii.1' a\'stiimd med en kapaci tet av i detta 
fall 10.000 ,ap ' ( 7 i tig. 2). när har anviints en van
lig dnubeldrossel med två lika lindningar, men giyet
vis kan vlIken som helst lftgfrekvenstransformator 
med omsättningstal 1: 1 :\ 1: 4 am'ändas, under för
utsättning att den tål c:a 5 mA lJeIastning på primär
sidan. Nämnda avstämnjngskapacitet avpassas då till 
sådant värde, att den erhå llna lågfrekvensen håller 
sig mellan 400 och 600 p/s. 

Uodulering "graden blir c:a 30 %. Detta kan kon
trolleras på så i' iitt att en växelströmsvoltmeter (med 
möjligdst !'inga egenförbrukning) kopplas i serie med 
en kondensator på minst 2 flF mellan högfrekvens
osc:illa tol'l1s katod och less anodspällningss ida. 310
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P ig. 8. S pn7lntlll '!?" tm mellan- och lå-n!ll)(lgsspoZc/'r av 
7; ino],:ulartY/l (långvåV88]Jole-n Im vänster) . Varvtal en för 

(/e oli/en linduingarlla ä'ro följande: 

V å!lZ.-mnnj,de: '200-000 111 800-~.OOO m 
A-nod8/wle: 90 varv 880 v a,'v 
GallC1"8]Jo!C: '20» 110 » 
J(opp!i:ng8s /JUlc: ~ » 16 » 
Trå(/: O,U ESD 0,1 EI:'D 

dulatorns gallerlilcka ju teras därvid, tills den upp
m:· tta 18.g'fl'eh enta pällllingen blir 0,3/ V2" gånger 
högfrek vensosdllatorns anodlik!:ipänniug. Denna jus
tering måste göras medan högfl'ekvenso ejUatorn ar
betar, eller, om Yäxelströmsvoltmeterll h:'.r stor egen
förbrukning, vid en sammanlagd fÖl'bl'ukning, som 
lIlotsval'::n o 'eiJla Lorns bela!:itning' (ett motstÄnd kopp
las parallell t med voltmetern). 

De apparatbyggare, som önska använda ignulgene
1'ato1'n för fidelitets· (ljudkmlitets-) mätningal', kunna 
himpligen för'e densamma med en omkopplare, så 
att en tonheb'en, generator kan tillkopplas och an
v~lndas i stället för den fa ·ta modulatorn. H~trvid 
bryt':,; glödströmmen till modulatorröret, och meWm 
punkterna x-x i schemat inkopplas (i stället för den 
inbyggda moduleringstransforma torn) tonfrekvensge
nerator n via eu anpassning transformator. 

H ögfl' 'kv(>'l/soscillato1"'iI. 

Xven som högfrekvenso!:icillutor användes ett E 424 
N elJer motsva rande l'örtyp. 

2iJl 

SvHngningskrctsen Hr utförd med vanlig trepunkts
koppling, och avstii.mning, kondensatorn pö' 550 flfJcF 
ligger över hela spolen. Givetvis kan vilken som helst 
sändarkoppling anvHndas, men den hill' angivna kopp
lingen har vid gjorda jämförelser visat sig ge syn
nerligen jäm.n utgä.ngseffekt inom hela det frekvens
område, som täckes med en spole. Högfrekvensdross
lama äro av vanlig sektionslindad typ och ha en 
induktans a v c:a 0,15 fl (c:a 4.000 varv 0,1 EE i sex 
sektioner). 

Det mest anmärkningsvHrda hos högfrekvensoscil
latorn är spolarna. Dessa äro utförda med s. k. 
binokularlindning, vilken är ganska tidsödamie men 
ger spolar med särskilt svagt yttre fält och därför 
speciellt lämpar sig för detta fall, dä. särskilda skärm
boxar för spolarna därigenom bli onödiga. Linclnings
data för de vanliga runclradiospolarna ö'terfinnas i 
fig. 3. Om andra våglängdsomrö'den önskas, kunna 
varvtalen lätt uträknas, då de, för samma spoldilllen· 
sioner, äro i det närmaste proportionella mot våg
hin crden. Den f, varviga kopplingslillllningen LIO, som 
matar »attenuatorn», placeras mellan spolens anod
och gallerdel. Genom att avpassa varvtalen hos dessa 
båda spolparter i förhö'l1ande till varandra vinnes 
den fördelen, att n tgfulg ·spii.nningcn håller sig i det 
närmaste konstant vid änclring av frekvensen. Spo
larnas utseende framgal' av fjg. 1. 

R ÖI'VO l tmetcrn,. 

I en sigllalgenerator kan man med fördel mäta l1cn 
från oscillatorn utgående ,:pänningen medelst en rör
voltmeter. Det fö r densamma erforderliga ins tI'umen
tet bör göra fuJlt utslag föl' 1 mA och ha ett ohmskt 
motstånd på c:a 100 ohm, om man skall kunn a prl

riikna Himpligt mätområdc. Som uetektor arbetar i 
den utförda signalgcneratorn ett E 499 med anod

~~ u,1I- i/"o':re/sp. 

I.s 

/.0 

as 

/n-S/r. uh/q;>
'---+---t----i---+--J,t-:S~-+-----I.:1.o ..,/1 

F irl . 4. RalilJr l'illg8lcu'l'va föl' rörvoltmetern i dcn lJe~].;r i~,na 
signa.'zqcn cnlfonl. ] (alilJt-crinyclI sker en/,/ast m ed t~/.7hJ(tlp 

av cn nätlral'ISfOl'J/1a to1' och en våxclströrnsvoltrnetcr . 
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Piff. 5. [(oppUllfJsschema för »Mtelluatonz» eller hÖfJf1'ekvens
8piim1'il1g~tlelaren. som iir sammansatt av ett antal inllu.k
l'ioll·s!ria motstdnd. me(~ små värden. G1-aderinfJ en !:ir i milc1-o
volt u.lom för de fum högsta liigena. 80m dro grademde i 

millivolt (UJ . 

likriktnill'Y. Anodströmmen är kompenserad, sii att 
vid högfrekvensspänningen noll in, trumel1tct icke gör 
något utslag. Denna kompensering göres med poten
tiometel'n P2. (Se fig. 2.) Enklast kalibreras rörvolt
metern med 50-periodig växelspänning, som lämpli
gen kan tagas från en 4 volts glödströmslindning på 
ntittransformatorn och via en potentiometer matas 
in mellall rörvoltmeterns galler och signalgeneratorns 
»jord». Sedan på så sätt en kurva erhållits av den 
typ, som visas i fig. 4, är det lämpligt att rita in 
kalibreringen direkt på instrumentskalan. Rörvolt
metern mäter den del av spänningen över kopplings
lindningen, som via ett förkopplingsmotstånd på c:a 
340 ohm (Ra) matas in på »attenuatol'll». 

»A ttentw;torn» . 

»AHen naton\» eller högfrekvensspän n ingsde laren 
iiI' utförd i h1\ ,ektioner, \'äl skHl'luade från varamlra. 
(Se fig. 6.) Detta liksom en omsorgsfull montering 
med minsta möjliga kapacitet mellan de olika mot
sttlnden är nödvändigt, för att de lägre omd ldella på 
1 till 10 mikrovolts utgående spänning skola bli an· 
vändbara. Speciellt gäller detta, om signalgeneratorn 
skall användas på kortvåg. De olika motstånden, viI· 
kas värden äro angivna i fig. 5, äro lindade på remsor 

Fig. 6. Niiroild UD »utlenuatOI'lI», 80m ar uppdelad på l 'vå 
frän 'varandra a lislciirnwdc scktioner. Genom nlt linda. mot
sI!1.1Il/si1"l'i, dcl/. pä tuuu.n i801aliollsr em.80r uppndr man', att 

1'/"1018 f t! II den bl/ra 1illj'iiekligt il/du kti.ollsfria. 
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av 1 mm isolit med 0,1 mm kon
stantantrttc1. Om man ej har möj· 
lighet alt mäta motst~ndel1, kan 
man utgå från att ifrågavarande 
trådsort har 65 ohm per meter 

Ro/SIl. och göra motstånden efter längd
~'21(t 
CoZ<..rcc> mött. Felet, som uppstår, blir ej 
t:> ·.:Jon. stort, och de olika lägena på om

kopplaren komma att stämma väl överens i alla fall. 
Den utgående spänningen blir i mikrovolt lika med 
rÖl'voltmeterns utslag i volt eff., multiplicerat med 
»attennator»·konstanten för ifr-i\gavarande läge på 
omkopplaren. 

K onstwntennen. 

Den från signalgeneratorn uttagna högfrekvens
spänningen föres genom en skärmad kabel (enkel
trådig) till den s. k. konstantennen, som lJestår aven 
spole, en kondensator och ett motstan d (se fig. 7). 
De av L R. E. fastställda värdena äro följande: L = 
20 ,uH, C = 200 ,u,uF, R = 25 ohm. Dessa delar kun· 
UQ lämpligen inbyggas i ett spolrör av c:a 40 mm dia· 
meter, i ena änden försett med en kontakthylsa för 

Pir!. 7. Kopplingsschema tör 7"o"/l stantenncn, b stäende av 
en kondensator, tt mol8tålltL ooh en spole. KOJ/sta·ntennen 

i nliill!ws m ellan sign algcll era t07'n och motta.garen. 

anslutningskabeln, i den andra med ett bananstift 
för anslutnIng till mottagarens antennkontakt. Ka· 
lJelns skärm kopplas i ena änden till signalgenePa.' 
torns jOl'dkontakt, i den andra till mottagarens jord
kontakt och tjiInstgör då som andra ledare i kabeln. 

Monteringen. 

Signalgeneratorns montering och ntseende framgår 
:w bildel"lla och innehåller intet anmärkningsvärt. 
En r edig och ordentlig ledning. föring, speciellt vid 
högfrekventa delar, är naturligtvis att rekommende
l·a. Som fömt påpekats är »attenuatorns» motstånd 
det ömtåligaste ur monteringssYllpunkt. Vidare bör 
man ansluta alla jordade delar i schemat till en ge
mensalll grov nollskena, som i endast en punkt (hög· 
freh en 'uttagets jordade punkt) anslutes tiH chassiet. 

Det är av vikt att använda en stabil variabel kon
densator för a ystämningen, om tillförlitlig ka Ii bre
ring av sio'nalgeneratol'll skall kunna göras. En s1\· 
dan kalibrering sker hittast med hjälp aven rund
radiolIloi tagare och stationer med kända frekvenser 
geuom »uoJlinterfel·enS». 

Forts. A sill. 271 
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D
e krav, man i radions barndom uppställ
de på en radiomottagare, var först och 
främst att det skulle höras någonting, 
men allt efter det utvecklingen fortskri

dit, ha fordringarna skärpts. i)[:an bar fått upp ögo
nen för kvaliteten hos de mottagna signalerna, och 
vidare har man prcs 'at upp mottagarens effektivi
tet och ver kningsgrad. [an har föl' länge sedan nått 
det utveckling stadium, då örat ej längre kan till
fredsställande funktionera som instrument för be
dön1Ding aven rundradiomottagares prestationer. 
Det har med andra ord inställt sig en fordran på 
lämpliga mätinstrument och mätmetoder. 

Här i landet ha sådana mätningar och forskning 
inom detta område ej bedrivits annat än i några 
sporadiska fall. I Amer ika däl'emot har sedan ett 
flertal ä.r tillbaka en kommitte inom den stora sam
manslutningen »The Institute of Radio E'ngineers» 
idkat ett målmedvetet och energiskt arbete, vars re· 
sultat föreligger i deras i juli 1933 utkomna normer 
föl' mätningar på rundradiomottagare. (Intressera
de läsare hänvisas till: »1933 Report of the Stan
dards CommiUee of The Institute of Radio Engi
ueers». Pris 1 dollar, kan rekvireras genom en 
bokhandel. ) 

Författaren har under förliden vår haft nöjet att 
för Kungl. Tekniska H ögskolans räkning bygga en 
mätutrm.tning för mätningar på radioapparater och 

Fill. 1. Sch emat·is!.; bild av mätarapparaturen. 

Ht;;t et; 

f-ik6e~tW 
t:tU4dcC4dir,U4~e 
Av civilingen'jör Åke Rusck 

I. Beskrivning över mätapparaturen 

vid en serie mätningar med denna på rundradiomot
tagare haft tillfälle att närmare granska de ovan
nämnda normerna och deras innebörd. 

Översikt av mätutrustningen. 

Vid mätningar på rundradiomottagare gäller det 
givetvis, att de förhållanden, som mottagaren kom· 
mer att utsättas för i praktiken, efterliknas i görli
gaste män. Vi måste alltså skaffa oss en sändare 
och från kända förh ållanden hos denna observera 
apparatens sätt att reagera. 

En schematisk sammanställning av mätutrustnin
gen återfinnes i fig. 1. Mätsändaren moduleras med 
hjälp aven tonfrekvensgenerator, och den utgående 
modulerade högfrekvensen mätes medelst en volt
meter, avsedd för spänningsmätning vid radiofre
kvens. Över en spänningsdelare inkommer så hög
frekvensen på mottagarens antennkl'ets, seriekopp
lad med en s. k. konstantenn. Mottagarens utgångs
sida är belastad med ett ohmskt motstånd i stället 
för högtalaren, och spänningen över detta motstånd 
mätes exempelvis medelst en rörvoltmeter. Kvali

o 

c 

Fig. 2. MOdulering av 
en högt1'e7crent vämel
spiinni n,IJ. a: omodttle
1'aa hÖ,lJfrckvens , b: rno
duleringstrekvcns, c ; 
mollulera,d högfr c-

l.;vens . 
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teten hos uen u tgående spänuiucrcn, d. v. s. kurv
formen, bestämmes med en överton D~lIla lysator. 

Illnml Yl gl"l när'mare in på sjä lva miitsättet, tor· 
d e det vara lämpligt att litet mera i detalj granska 
de olika komponenterna i mätut l'u. tningen oeh an
giva de fordringar, ma n måste ställa på dessa. Dess
utom kommer a tt nämnas något om hur en del frå
gor lösts i den nu byggda miitutrustningen, för att 
Hisaren skall f fi ett mera konlu'et grepp på saken. 

jJf iits(i}UZal ·en. 

Denna u tgöres a v en moduler ad rörcrenerato l', yt· 
t er s t lloggrant skärmad och var iabel i nom ett fre
kyensområ de fdin e :a 150 till 1.500 kel . F rehens
regleri ngen skall vara så ueskat'fad, a t man' kan 
va riel'a och med <rod noggrannhet adä a frekvensen 
i ganska sl1l å int eryaller, excmpeLyis n:1gon kel s. Fre
kvensen Un' ej yariera med den uttagna effekten, 
och något tldant 'om frekvell"moclnlerin o' eller i n
stahilitet får giy tvis ej förekomma. D en omodull~

r acle uttanna spHnningen bör vara regleebal' och om 
möjligt r ent s inu ·formad. 

I den tillverka de siinclaren hal' som styrgenerator 
använt s ett skärmgaDerrör i dynat ronkoppling. 80m 
förstilrkarrör r pekt ive mödulatorrör (anodmodu
lering hal' a llvällt s ) t jän 'igöra tv , större' mottagar· 
rör. F'rekvel1,'l'egleringen sker medels t en tm cn kon
den nior med rätJjnig frekvensknrva koppla d snH ek 
" iixel. Kalibreringen har verkställte medelst en lys 
kri t allkon trolleracl sä ndare. Två spolar täcka fre
kvensomrad ' t 170- 560 kcls och 520-1.GOO kel s. 
Genom snäckväxelns utviixlillg 1: 30 ges möjlighe
t er a tt a.vläsa frekvensen på c: a 200 pi s när. Den 
'U ttagna högfr ekvensspäuningell , t orlek kontrolle
ras medelst ett val'i abelt motstand och kan varieras 
mellan O tm 3 volt. 

Ton!1·ekvensf/en crct tor JL. 

Tonfrekvensgenera torn kan an tingen vara en van
1ig rörgenerator eller en svävningsgenerator (s. k. 
interfereusgenerator), dill' tonfrekvenscn alstras ge
nom interferens mellan två r a diofrekventa. oscilla 

torer, varvid differensen mellan dessas frek" enser 
blir lika med den önska de tonfreh:vensen. I det sis t
nämnda fa llet måste högfrekvensen noggrant bort
filh·eras. Utgångssp~inningen skall vara tillräcklig 
för att modulera mM "iindarell till 30 0/ O• F'rekvens
omradet bör helst sh~icka sig fn n 30 till 10.000 pis. 

Vida re få r vid en viss uttagen ton frekvens sum· 
man a v över tonerna s cffektivviirden ej överstiga 
5 %. 8kuJle det visa sig svå rt att nppfylla denna. 
fordl'un, a vhjälpes saken enklast genom a tt ett 
reglerba.rt fil te r lägges mellan tonfrekvel1sgenerator 
och miitsänclare. 

Vid mätningarna bar förf. använt en vanlig rör
genera to r , kalibrer a d fr fi n 50 till 10.000 pi s, i kom
binat ion med ett i steg reglerba rt frekveusfiJter. 
Den u ttagna spLinnlJJgen ha l' r eglerats medelst en 
tra nsfo rma.tor med u ttag och en potentiometer. 8 yn
ne rlin'cn reu sinu form har konst a t er'at hos den t on
f rekventa spänningen. 

Jrod1ll cr ·ingsmiitaren. 

Da en högfrekvent spänning lllodulems med en 
d ss frekvens, innebär detta att högfrekven 'ens 
a mplituder komma att vari ' ra i takt med den pa
tryck ta fr ekvensen. I fi g. 2 representerar kurva a 
ltögfr kveni:ien, kuna b t onhelnren n. lIIodnleras nu 
högfrekn:nsen ft r .- pLtn ningen utse nrlet en ligt kur 
\'a c. 801.11 synes ya riel'a r här a mplituden mellan 
vär dena V2 och Vl . Är o , pänninga rna sinusfol'mude, 
är 'V2 lika mycket stölTe än Vo (den olllodnlcrade 
högfrekvcnscns ampli tud) som Vo är s törre äll VI, 
(l. 	 V. ' . V2- ,\tO= VO-VI. Moduleringsgraden siiges 

'VO-VI.
då vara lika med förh fi llanuet 	 --- - V 1 ka n 

Vo 
i gränsfall en bli a ntingen lika med noll eller lika 
med '\ o, vilket alltså innebä r att moduleringsgraden 
kan variera mellan 1 och O (mellan 100 0/ 0 och O %). 

F-ig • .]. 'Pill ~'iins t r h ÖOfr ek cc lt sge11cralorn och ovanpå. den
na mod Il l eri J1 {JSlII iitfl1'en. Till höger l.;oll s tant ennboxen och 
ova'/1 p ('l d en n a 1I I'gäll {JR voltm c t ern. R öl'el m ella.n ge l1 era l01'"l~ 
och 7.;ol1s(an/ n llu Ox('n ä r d · t skii. I' l1w n d e höl j e, som o'l11g i<!;er 
höofrck v .118 'p iinll ingsrlclaren, L dttgs t till höger ses sk alan 

f ör den senare. 

http:reglerba.rt
http:h�~fr.kv
http:Konsum.nn
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F'iU. 5. }[uu! r ekl:cII 8.IjCJw /"ufor1ts hwc. Bakom trontplottan 
8 8 s/åIllI,IJ1I rlCJl 8(llorn med sl,:a/a och tm väll st er därom 

den tör Sig skärmade .~pulen . 

Vid m~itninO"arna am'ändes vanligen en modulerings· 
grad av 30 Ofo (Yl=0,7 Vo). 

lIur skall nu denna modnleringsgrad mätas? Man 
har i huvudsak tre olika metoder att Yiilja på: 
1. Med ka todstl'åleoscillograf, varvid kurva c i Hg. 2 

göres dil'ekt synlig. Vrtrliena Vo oeh VI uppmätas 
med en måttsticka och modnleringsgraden uträk
nas. 2. Värdena Vo och Yl kunna också uppmätas 
rent elektriskt genom en . k. slide-backvoltmeter, en 
l'ön-oltmder, va.rs konstruktion vi här ej närmare 
knnna gå in på... Den elegan ast e och mest exakta 
metoden att mäta moduleril1gsgTaden är att iakt
taga uen modulerade högfrekyensens inverkan på 
ett elektronrör, tj~instgörande som demodulator 
(detektor). För att närmare kunna gå in på denna 
metod skulle en matematisk utredning erfordras, 
vadör det få r räcka med ovanståeude antyuningar. 

Vid mätningarna har denna sistnämnda metod 
använt .', och genom en n ollju s t ring och en avläs
ning på elt in. 1. r ument få modulel'ing,'graden direkt 
i procent ur en i förvLig uppgjord kurva. 

lt'örutom modllleriJlgsgl'aden vilja vi även ha reda 
pL den utgående modulerade högfrekvensspänning
ens effektirvärde i volt. Detta erfordrar dock ett 
·pecialinstrumellt, byggt för de höga frekvenser det 
här ~ir f rägan om. Lämpligen anv~indes såsom i före
liggande fa ll ett termokoI' -nidspoleinstrument, 
graderat direkt i volt och a vsett föl' radiofrekvens. 

Spänningsdelw·en tör högfrekvens. 

Vi ha nu hunni t så lil.n crt att vi ha en högfrehent 
:-;ignal ·piiunin rr, som reglerat" till en viss frekvens 
och modulerats till ett känt vLirde. Denna I.ltg{lend(~ 

:1 ~inning skola vi hälla konstant viu ett visst vär
de, exempelvis 1 eller 2 volt, vilket kontl'Ollel'us me
dels t ovannämnda voltmeter. P<'t den provade appa
rat en skall dock ej en kon tant spänning införas, 
11 tan spänni ogen skall kunna \'arieras fr, n exem· 

pelds l volt till 1 mikr·ovolt. Ffiirför erfordras alItsi't 
en sp~inningsdelare. 

Denna kan v.lra sammansatt av kapaciteter, mot
stand eller induktanser-. En spänllingsdelare av mot
stånd är lätt att kalibrera, men svru' att få fre
I;xen.'oberoende och blil' dessutom rätt omfångsrik. 
De kapacitiva och induktiva spänningsdelar-na ~iro 

lätt:ll·e att tillverka, men svt'u'are att kalibrera. Förf. 
har anviint Qn kapacitiv spänningsdelare, anordnad 
som synes till vänster om den streckade linjen :i fig. 
3. Den variabla kondensatorn el består a v två frfll1 
\'Ul".ll1dra isolerade beliigg, nämligen en fast kanrul. 
och en förskjutbar kolv, båda anbragta inuti ett 
jordat mässingshölje. Hen hal' en kapacitet, konti
nuerligt \'Uriabel mellan c:a 100 ,u,ult' och 0,0001 
f.t,uF. Den fasta kondensatorn C2 är en ,'anlig glim
rncrkondensator om (':a 1.000 ,tt,uF. (Att uppmäta 
s,l små kapaciteter som 0,0001 ,u,ulT är en ganska 
s\1år sak, 'om dock lyckats i en s. k. Zicknerbrygga.) 
Vid en ing[ll1g..s p~inning av 2 yolt kan den uttagna 
spänningen kontinuel'ligt val'ieras mellan 0,2 \"olt 
och 0,2 mikl'ovolt. 

Den v-uriabla kondensatoel1 har graderat· direkt 
i utgående spänning (i~t'lngssp~inning ptl konstall
tennel1) för en vi ' konstant in"'ånO"si"piinnil1g på 
spiinillgsdelaren, i detta fall 2 volt. I sti:illet för aH 
gradera den i \·olt är det lämpligare att omräkna 
sp~ll1ningen i enheten dec'ib cl undm· 1 'l/olt. 

EJlheten deciiJcl (förkorta : db) ä r ett m<"ltt på 
dämpning och definieras som 20 gånger 1O-lc,crari t
men föl' fÖl'h" lJandet mellan inmatad och uttagen 
spi.inJlin IY• Då vi nu skola räkna i de il)el undel' 1 
volt, är den inmatade sp~illnillgen = 1 volt = 
1.000.000 mikrovolt,' och f å vi d~, om den uttagna 
spänningen är Vmikrovolt : 

1.000.000 
decibel under l volt = 20 X lOlog y 
= 120-20 XlOlog 

Fördelarna med att räkn a spänningen i db under 
1 volt äro påtagliga: Spänningar mellan t. ex. 
1.000.000 mikeovolt och 1 mikrovolt ligga omrtikna
de mellan O och 120 du, d. \T. s. hitthantel'ligul'e siff
rOr erhålla '_ Vidare blir spänningsdelarens oTade
ring översk:'tdligare, och vid upprit ning av k U 1"\"0r, 
varom mera senare, kan vanligt miIlimeterpappel' 
am-i.indas i stället föl' logaritmiskt sådant, om är 
nöclvLilldigt, om spänningen räknas dil'ekt i volt. 
F ör att ge et t bättre begrepp om enheten decibel 
lämnas följande tabell, där dock v ~il'dena i db llnder 
1 volt äro avrundade till hela tal. ~luximala felet 
härigenom tir dock mindl'e Hn 2 procent. 

For ts. rt ~id. 2il 



2::.0 

Atk--
••

EN AMATORI 
Några synpunkter på konstru 

En superhe.terodyn med 470 

140 kels. Vid den här beskrivna superheterodynen 
har valts en mellanfrekvens av 470 kc/ s. Förselek
tionen har till uppgift att stoppa de signaler, som 
ligga pli ett avstånd (i frekvens rtUmat) av dubbla 
mellanfrekvensen från resonunsfrekvcnsen. Ju högre 
mellanfrekvensen är, desto lättare utestängas dessa 
icke önskade signaIer, ty de komma lilngre bort 
från den frekvens, till vilken mottuoaren är av
stämd. Vid en sli hög mellanfrekvens som 470 kc/ s. 
kan man få någorlunda gott l'esultat med en enda 

M 
ånga .amatörer äro riktigt durkdriv
na, dt't det gUller att konstruera mo
derna rundl'adiomottagare_ Man kan 
få se amatöl'byggda mottagare, som 

ej stt't de kommersiella långt efter. Det hiinder 
emellertid rätt ofta, att vissa förbiseenden göras 
vid konst.l'uktionen, vilka i ett eller annat avse
ende nedsätta mottagarens prestationsförmåga. 
Detta är ju ej heller så underligt. 

Ringa jörselektion. 

Vi skola i det följande som ett liil'orikt exempel 
beskriva en 4-rörs superheterodynmottagal'e, byggtl 
för 110-220 volts växel- och likström. I egenskap 
av superheterodyn saknar denna mottagare ej in
tressanta konstl'uktionsdetaJjel', men som all
strömsmottagare betraktad är den mindre viiI lyc
kad. Vi skola först genomg, mottagarens kopp
lingsschema utan hänsyn till nätanslutningen. Till 
ledning för den, som är intresserad av att experi
mentera med kopplingen, finnas värden utsatta 
under schemat, fig. l. 

Blandröret är en heptod, men en oktod gt'tr natUl'-___________________ ________ 

ligtvis lika bra. Förselektionen åstadkommes medelst F'ig. 1. E olJPling88chcma 

en enda stämkrets, betecknad L1C3. En enda stäm C6 = 250 cm. CI2 = 0,1 ,uFo ClS 200 · cm 
Cl = 1.000 Clll. C7 = 452 N-IF'. C13 0,1 juF. CI9 = 1.000 c. 

kret. · före blandröret brukar ju numera anses vara C2 = 0 ,.1 .uF. Cs = 472 fl-fI-F. CIl .100 cm. C20 = 10.000 
dåligt.. Hiirdd måste emellertid hän 'yn tagas till C3 430 cm. C9 = 430 cm. CI5 0,1 fIl'. C21 = 2 .uP. 

CI 0,1 ,uF. C/o 0,1 flP. Cu; 25 ,uP. C22 10 fl P 
mellanfrekvensen, som i regel ligger mellan 110- Cs 0,1 ,uli', CI1 = 0,1 pF. C/7 1 ,LlF'. C23 = 20.000 
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ionen av allströmsmottagare. 

(e/ s meUanfrekvens. 

stämkrets till ~örse]ektion och alltså undgå dc icke 
önskade signalerna. 

Nu fragar man sig, om ej den höga mellanfrekven
sen medför någon na kdel, som bör tagas med i 
riikningen. Jo, man få r ämre selektivitet i mellan
fl'ehensfÖrsLäl'karen. Detta b tyder, att man har 
• v· J'ar e att skilja tvc närliggande stationer frän 
varandra. Den beskrivna supern är emellertid av
sedd att vara bmig i tillverkningen, och man får 
därför ej ställa alltför stora anspråk på densamma. 

På gr-und av den ovanliga mellanfrekvensen bör 
kanske nämnas, vilken induktans de i signal- och 
oscillatorkretsarna ing· ende spolarna böra ha. Spo
len Ll har på mellanvåg 1!)0 och på långvåg 2.300 
,uH (mikrohenry), L2 på mellanvåg 107,3 och på lång
våg 418 ,uH. Mellanfrekvenstl'ansformatorerna MFl 
och MF2 äro avstämbara till 470 kc/ s. 2-gangkomlen

.satorn är av den vanliga typen med h it lika sek
tioner, varför s. k. paddingkondensatoreI', C7 och Cs. 
erfordras på både mellan- och långvåg. C7 är kol"tslu

ten på mellanvåg och inne i kretsen på långvåg. 
Var och en av kondensatorerna C7 och Cs är sam

f"\., 

4-~-4~----~~~~~--~--~-r~----~~~~~ 
SR 

9 h c el 

am.atörbuood allslrölnssuper. 

C2S = 0,1 f.lP. R6 500 ohm. 
R/ 150 ohm. R7 = 5.000 ohm. R/2 = c:a 0,5 m egohrr. 
R2 25.000 ohm. Rs = 15.000 ohm. R13 = 20.000 ohm. 
R3 20.000 ohm. R9 = 20.000 ohm. Ru = 0,5 m egohm. 
R4 1.000 O/vIlL. R/o 0,5 m eoohm. RIS, se t emt en . 
Rs 10.000 ohm. Rn = 2.500 ohm. R/G = 25.000 ohm. 

mansatt a,· cn fast och en reglerbar kondensator. 
Reglerbara blockkondensatorer av olika storlekar 
finna~ av märket »Colvern» (F orsners A.-B. , Kla
rabergsgatan 44, Stockholm). 

Manuell volymkontroll. 

För att förenida konstruktionen så mycket som 
möjligt har mottagarcn ej försetts med au tomatisk 
volymkontroll. Den manuella volymrcgleringen 
åstadkommes medclst ett variabelt motständ R7, 
som reglerar den negativa gallerspänningen på 
de två första rören, V1 och V2, vilka bfida äro av 
typen med variabel branthet. Då volymkontrollen 
är fullt påvriden ~R7 kortslutet), fil. rören genom 
motstånden Rl och R6 den erforderliga initial
spänningen på styrgallren. 

Vid blandröret Vl är filtr'et R4Cll gemensamt för 
anod, skärmgaller och oscilla toranod (galler Dl' 2 
fr ån katoden räknat). Till skärmgallren reduceras 
spänningen medclst motståndet Ra och till oscilla· 
toranoden medelst Rj. (Avkopplingskondensatorll C5 
bör egentligen gå till »joru» [chassiet]; elen går nu 
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Fig. . !lloHtcringsplan och kopplings.ritning Ull chassie ts översida. 
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Fi(J. 3. M ontcrinU8]Jlan och 7co]J[ilin(Jsritning till chassiets 1mdersida. 
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dit via 011). Mellanfrekvensrörets V 2 skäl'mgaller
spänning erhålles genom spänningsdelaren Rs--R9, 
på vanligt sätt kombinerad med volymkontrollen R7. 

Detektorn (»2:a detektorn») är en högfrekvens
pentod, .arbetande med gallerIikriktning. Den mot
svarar i fråga om förstärkning ungefär en diod med 
efterföljande förstäl'karsystem. För att anodspän
nillgell ej skall bli för liten vid låga nätspänningar, 
är detektorn drosselkopplad till slutröret. R13 021 
är avkopplingsfiltret. Skärmgallerspänningen redu
ceras medelst motståndet R12. 

TTarför spänn'ingsfördtlb bling? 

Vi ha nu uunnit till nätanslutningsdelen. Likrik
tarröret är som synes rätt ovanlig t kopplat. Avsik
ten är att på växelström erhålla en likriktad spän
ning, ungefär dubbelt så stor som nätspänningen. 
Därför är likriktarröret kopplat för s. k. spännings
fördubbling. För att anodspänningen emellertid skall 
bliva oberoende av nätspänningen, är spänningen 
till likriktarröret uttagen från 110 volts växe1ström. 
Vid anslutning till v~ixelströmsnät med högre spän
ning inlänkas helt enkelt ett seriernotstånd RIs. Det
ta är försett med ett antal uttag för olika niitspän
ningar. Vid anslutning av mottagaren till växel
ström erhålles alltså en anodsp~inning av 200 volt 
eller något mera, oberoende av om nätet hal' 110 
eller 220 volt. Så långt är allt gott och väl. :Motta
garen är dimensionerad för 200 voJts anodspHnl1ing. 
Skärmgallerspänningarna hos rören VI och V 2 l'e
tluceras medelst seriernotstånd resp. spänningsdelare 
till omkring 100 volt, d. v. s. den lämpliga al'bets
spänningen. 

Hur stiiller det sig nu vid anslutning till likströms-

POPULÄR RADIO 

Pig. 4. Kopplingsschema för (l,ll
stt'ömsllZotta!J(/l'e rned omkoppling av 

anodspänni.nuarna. 

nät? J o, likriktarröret tjänst
gör som ett motstånd, vilket till 
viss grad reducerar den redan 
förut läga spänningen (110 ·V). 
Ett ytterligare spänningsfall 
uppkommer i sildl'osseln D2. Vi 
kuuna alltså på likström ej räk
na med högre anodspänning än 
90 a 100 volt, oberoende av om 
nätspänningen är 110 eller 220 
volt. Det säger sig självt, att en 
mottagare, dimensionerad för 
200 volts anodspiinning, kom
mer att fungera avsevärt sämre 

med en anodspänning av knappt 100 volt. 
Som bekant erbjuder en högfrekvenspen tod den 

fördelen, att man kan lägga full spänning på. skiirm
gallret även vid lå.ga anodspänningar, varigenom för
lusten i förstärkning vid reducering av anodspäll
ningen blir relativt obetydlig. Det ligger därför niira 
till hands att vid den här beskrivna mottagaren vid 
ö\'ergiillg till likström företaga en kortslutning eller 
reducering av motståndet RD, så att meJlanfrekvens
röret får lika st or eller nä tan like stor pänning pii 
skärmgallret som på anoden. Mellanfrekvensförs tär
karen är utslagsgivande för en snperheterodyns effek
tivitet, varför det är av vikt, att man får så stor 
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Beskrivning över ett par 
olika typer av högfre
kvensdrosslar för hemtill
verkning 

T
rots att delarna till hembyggda radiomot
t agare numera med fördel köpas färdiga, 
finns det fortfarande många amatörer, som 
finna stort nöje i att . jälva tillverka vissa 

detaljer, säsom ; polat', drossla r o. dyl. Även om man 
e.i alltid kan piiriikna f ullt lika gott resultat 'om med 
köpta delar, har man den fördelen att komma bättre 
in i telmiken och kunna betrakta mottagaren ur en 
mera fackrnäs ig synvinkel. Har man t. ex. en gting 
byggt en utgångstransformator till en högtalare, vet 
man sedan vad som döljer sig innanför de eleganta 
höljena till de i marknaden 
tillgängliga t ransformato
rerna. Det finn s oändlig t 
mycket för amatören att gö
ra, och vi komma i fOl·tsätt
ningen in på allt in tressan- 6 
t a re uppgifter. j i4--~~~~. 
Sektionslindad högfrekvens-~ ff-=;J~~~~!I 
drossel. 'S .L. 

Slw ll man göra 
en l'iktigt bra hög r42!

L indn ing : 
GX1000 varv. 

fl'ekvensdrossel, få t' 
man ta till den sek Trad: 0.1 EE. 
tionslindade typen . Diam : 20 mm. 

, ördelen med att 
dela upp lindningen 
]J:'\. new sektioner är, att man 
kan linda på många yarv, allt
,'å f å stor induktan , utan att 
dJ'osselns egenkapacltet däri
gellOm blir alltför stor. En sek

tiol1slindad drossel a v rätt vanlig typ är a v bildad 
i fig, 1. Sex spä r äro svarvade i en rund ebonitstav, 
c :a 20 mm i diameter och 55 mm lång. Spären ha en 
bredd av 3 mm och ett djup av 5 mm, Avståndet 
mellan två närliggande spår är 3 mm. Kontaktskr11
var kuntia anbringas enligt figuren. Enklast är att 
anbringa rundhuvad e mässingsskruvar llled lödbleck 
under huvudena. Drosseln fäst es vid underlaget me
delst en skruv från undersidan. 

IJindningen utgöres av emaljerad koppartdld av 
0,08 a 0,1 mm diameter. Den tunnare tråden är ntigot 
besvärligare att linda och gäl' lätt a v, varför man 
får vara försiktig. 

H ögfrekvensdrossel av enklare typ. 

Den enklaste högfrekvensdrosseln är den s. k. mil
lerdrosseln, som utgöres aven rund, flat skiva med 
ett enda spår i !zanten, Denna drossel kan användas, 
då ej så stor induktans erfordras, ty man får ju ej 
r um med så många varv tråd i ett enda spår och 
drosselns diameter bol' ej göras alltför stor, Föl' vissa 
ändamål är emellertid en dros, 'el av denna typ fullt 
tillfredsställande. Kiil'nan kan antingen svarvas i 
ebonit, eller också tillverkas tre ebonitbrickor, två 
större och en mindre, och hopdragas medelst en l1ltis
Shlgsbult, så att den mindre ski\'an kommer emellan 
de båda större, I det stilunda uppkomna spåret an· 
bringas lindningen. 

Några data för en dylik drossel skola här angiva ' . 
Diametern hos de båda större kivorna enligt ovan 
är' 40 mm och diametern hos den mindre 20 mm, 
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1 iq, 1. S tom m e till sel,t-ions!incZad högfrek venSdrossel. De 
tv å (hcrsta spå ren i slommen iiro !11,Uinda(le m ed trd tl. 
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D 
e konsh'uktionsbeskrivnjngar, som regel
bundet pubJiceras i Populär Radio, om
fatta endast själva motlagarchassiet. Ut
dan eller vall det nu är, som skall tjäna 

som hölje till mottagaren, ffl r amatören klara av 
p< egen band, och detta erbjuder ju ej sä stora svå
righeter. Färdiga radiolt'!dor finnas tillgängliga i 
marknaden, ev. r edan försedda med högtalare av 
elektrodynamisk typ. 

Skälen till att chassiet bör inbyggas i en låda 
eller ett skåp ä r o flera. Dels ser mottagtu' n trev
ligare ut P' detta sätt, dels skyddas cha sie t för 
damm o h delarna, i synnerhet rören, för slag och 
stötar. Xnllu ett mycket viktigt skäl för eha' iet s 
inbyggnad är, a tt de spänningsförande del a rna hos 
nä tmottagare skyddas för beröring. L t'!dan bör vara 
st'! utföl' cl, att strömmen brytes, så smll't l ådan öpp
nas. FUr n:'itmottaga res inbyggnad i träl< dor fin
na dessutom särskilda föreskrifter, , ' ilka komma 
att avhandlas i en speciell ar i kel. Så t. ex. måste 
chassiet, om det är spänning förande, på betryggan
de sätt isoler'as fr' n triiet i låuan. Vi ha tidigare 
vid flera tillfällen omtalat, vad som är att iakttaga 
i detta och andra avseenden vid inbyggnad a v n~it
mottagar·c. 

Radialåda, med i n byggd hÖ.'ft(~la·l'e. 

Fig. 1 iii· en skiss till en r a diol. ela a v enklare 
typ, som är ganska Hitt att tillyerka . ),Ian gÖl' först 

1- if!. 1. ]{a{/i olåärt. (I Dsedd jör 111o lla{jU1'cha S8 i ocl! hÖflla.
11/1'1'. TJ CIl ~CII (/I'C a'll"tJrillf!W' upptill i l åcll.1 '11 . 

en ram, bestående av botten, toppstycke och två 
sidostycken. I fron tplattan göras hål för högtalaren 
samt axlarna till regleringsorganen. Om högtalaren 
ä r stor och tung, anbringas lämpligen en hylla i lå
dau, pa v.iJ ken hylla högtalaren fästes. Högtalarens 
framsida skall sluta Hitt intill frontplattau, så att 
ljndvågorna endast kunna komma ut genom det run
da hålet i denna. 

Vill m< n a r a silkeT om bäs ta möjliga ljudkva li
tet, bör h dans baksida vara öppen. Den kan dock 

1"ig. 2 . •~ ki88 Wl j·"tliomöbcl. ]-'ur (111 jå 8kttpc t liigl'e haj' 
1II() It(fflll1 'Ch(l 8~ ic /. mon/pml", "tJ a/vlill och r cglcringsol'ganen 

t örseUs ?lied förliin{jnillgsaxlar. 
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överklädas med glest tyg, så a tt dammet Milles ute 
men ljudvå . ormt oliehindrat gå igenom. Metalltråds· 
nät kan dessutom komma ifråga vid nätmottagare, 
detta för att säluare skydda mot beröring av spän
ningsförande delar. 

Radioappa1'uten som golvmöbcl. 

Inbyggnad av radiomottagaren i ett skåp kan ske 
på många olika s~ltt, beroende på hur man vill ha 
mottagarchassiet och högtalaren placerade i förhfil
lande till varandra, om man skall ha grammofonut· 
rustning eller ej o. s . v. Fig. 2 och 3 visa ett par 
olika utföringssätt. I fig. 2 har mottagarchassiet 
placerats baktill i skåpet , för att detta ej skall be
h ö\1a göras så högt. Härvid måste dock reglerings
organen förses med förlängningsaxlar, vilket nog 
kan vara en smula besvärligt. 

Fig. 3 är en skiss till ett radiugrammofonskåp. 
R.egleringsorganen till mottagaren placeras Himpli
gen vid ena sidan av det horisontella manöverbor
dd och grammofonmotorn vid motsatta sidan. ]'ör 
att slippa förlängning a..'Ylarna kan man t. ex. som 
i filT. ~ placera höcrtalaren nedtill och mottagarchas
~ic t upptill i skåpet. (Se vignettbilden.) 

lUllan man tager itu med byggandet av sktLpet, 
gör man en skiss av samma slag som i fig. 2 och 3 
och utsätter mått på mottagarchassi och högtalare_ 

Fil/ . 3, Skiss IW n/(liooram/,1noton~Z.äp , Vill rI1.an sl'ilJpa tör
Wngllillgsa x la1'/w, 7can placeringen göms enU{/t tig. 2. 

Fig. 4. Slommen till 	 radiomöbeln kan Ull-verlw,s enligt 
denna skiss. 

Ännu ett mått, niImligen bredden p:'\ skåpet (sett 
fr nmifriin), erfordras. Med ledning av skissen kan 
man få fram skiipets dimensioner, och sedan iiI' det 
IJara att sätta igång med bygget. 

Fig. 4 visar en metod att tillverka stommen till 
skåpet. De horisontella slJ'ckena kunna förenas med 
hörnpelarna på det sätt, som framgår av fig'. 5. I 
stället för de hii1' visade speciella fHstanordningarna 
kuuna vanliga metallvi nklar användas. 

Då stommen är färdig, skall den bekHidas. Sld\
pet s framsida göres HlmjJligen aven tjock tr~iskiva 
(kry, ' faner), i vilken ett hål för högtalaren upp
tage '. SidOl'na kUllDa beklädas med lnasouit eller 
annat dylikt matel'ial, ev. med kryssfaner. Fig. 5 
visar, hur sidorna filstas vid stommen. 

Skåpets baksida bör helst vara öppen liksom 
Yid den ovan beskrivna radiolfldal1. 

Pill. 5, Delaljl-itning tW 
{/ i o-möbel. Till höger 
"WlltOguS, till ',;änster 

stom.rnen töl' l'a
ses hllr stommen sam

beklädnadenhit,. 
anbringa8. 

http:n/(liooram/,1noton~Z.�p
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De svenska sändaramatö'rcrnas n estor, O}Jote1wl:en J, P. lI"orlssol1, Göteborg, sitt al·bctII'l"U1/l. 

r nh.esset för de korta vågorna under IDO , meter 
är alltjUmt i stigande. PopuHir Radio har mot
tagit en mängd förfrågningar angående 
li.implig litteratur, då den tidigare utgivna 

handboken »På korta vågor» sedan en längre 
tid tillbaka ej funnits att tiLlgå i maI"lmaden. 
Vi kunna nu omtala, att en ny, fullständigt 
omarbetad och moderniserad upplaga av den na 
handbok är nnder hyekning och utkommer en 
av de nUl'maste dagal'lLa. Den nya handboken, 
som får titeln »Kol'tvagsmottagnillg», är utarbetad 
av förfa ttaren till »På korta vågor», civilingenjören 
~fats llolmgren. Detta namn borgar för ett gediget 

och ,'ederhäftigt innehåll hos den nya handboken, 
\'ilkcn diil'igenolll i likl-"et med den förra kan väntas 
fä en m}'cket stor spridning. 

En sak, som särskilt bör framltållas beträffande 
innehllllet, är att hU\1lldvikten lagts på rundradio· 
mottagning. Läsaren får sålunda veta, på vad sätt 
mottagaren lämpligen bör utföras för mottagning av 
kortvågig rllndradio. Ett stort antal kopplir!~fls('he· 
ma lämnas över såväl enkla som komplicerade n.ot· 
tagare. Ett kapitel ägnas åt amaWrsändllingen. ~::s

ta delen a v boken upptagel' vågHingc1stabellel' 07er 
korh'ågsstationel' samt en hel del tabeller av in· 
tresse för sänclaramatÖren. 



263 POPULÄR RADIO 	 • 

Amatö rsupern 
Beskrivning över mottagarens slut'liga iniustedng. 

S
dekiiriiet en och känsligheten ho. » \maWr

.ll Ve::ll» ~.i g~.e r i meIlanfr~hensf.örSti1l'l;:aren. 
Det al' uador av alJra stor t a vlkt, att kret
'umu i d "llna bliva noggrant avstämda. 

E nkhlsie metoden att t rimma mellan[rekven,on är 
att taga in en svag ' t aEon och ställa in mellanfre
kveuskretsarna så, att stationen hörs så kraftigt som 
möjligt. Eventuellt får man gå över till en svagare 
··tai"iol1, då kretsarna i mellanfrekvensen börja kom 
Ula uägorlnnda i resonans. För att denna metod 
,' lwll \'a ra t illfrcdsst iillande, ml'\.' t e emellertid den 
automatiska \'ol ymkontrollen sätta!:; ur funktion, vil
ket sker genom a t man bryter en av tiIledningarna 
till kondellsatOl"l1 C 20. Trimmar Ulan prl en m'ycket 
S\':lg s tation (Hl? skall r ara fullt pårriden), kan man 
dock, beroende p, a tt \'oly mkontrollen är av »för
uröjd» t-yp, llnderlMa a tt bryta vid C20. Bättre än att 
tl'iuuna eHer ljuustyrkan Lir att inkoppla en utgångs
voltmeter öret' högtalaren (prl primärsidan ). Man 
shille r då in konden. ·atorerna i mellanfrekvensen 'å, 

att utslaget pflin.' trumentet blir så s tort som möjligt. 

1'J'i1ll ning 1I7f!del8f »ort 08k01)>>. 

En an nan me to ll, vid Yilkell den automatiska vo
lymkontrollen ej skall sättas ur funktion , består 
cHir i, att man i anodkrdsen t m et t eller flera av de 

• 	 kontroller ade rören (t. ex. V3) inkopplar en milli
a mpel'em (er, instillld för ett mätomräde, motsva
rande den nOI'mala anodströmmen i röret. 1fan in· 
ställcr mottagaren p, cn någorlunda kraftig station 
och .avstämmel' mellanfrekH~nskretsarna St, att min
stet möjliga nt 'la '" el'h [tl l s på m...-\.-metern. Verk
rtings 'ät te t 10 ' denna inuikator ~ir följande: ju när
mare ma n kOlUUH'r dell r ätta inställningen a v mellan
frekvenskrets:una, desto kraftigare blir den på diod
detektol'li iumatade signalen och desto mer negativ 
blir den av uiod t r i.ickan nr 2 Utmnade reglerings
spilnningell, som l igger djrekt på de kontrollerade 
rörens s yrgallel'. Jn mer negativa des, fl galler bli
va, desto mindl·.e blir anodströmmen i rören och 
des io minure blir utslaget på mA-metern. 

Bilttre än aU trimma prt en statio~ är att använda 
en signulgeneratol', ty denna Lir ej utsatt för »fading» . 

Vid »fading» kommer utslaget pä mA-metern att 
variera, vilket kan rara vils 'h: lande vid trin1l1ingen . 

JU8ter·in.q av 'cågliingd8området. 

Det har ingen bet.ydelse för mottagarens funktion, 
om mellanfrekvensen ligger något över eller lllldet· 
den avsedda frekvensen, 1.600 kel s. ;\" avvikelsen 
alltför stor, y ttrar sig detta emellertid så, att vi'lo'
lilngdsoml'ådet 200- _.000 meter antingen upptager 
för lite t utrym me ptl skalan eller g:"tr utanför deD. I 
förra fallet mäste mellanfrekvensen 'iinkas (kon
densatorerna ökas), i senare faJlet mås te niellan
frekvensen höjas (kondensatoI'cl'lla minskas). Bar 
man blott kommit SLl långt, att 11 ' Ja vågWngd 'om
råuet 200- 2.000 meter får rum på skalan, utföres 
tl en återstående trimningen medelst d ' il lilja tdmkon
den. ntorll, som är parallellkopplad på arstiimllings
(oscillator-) kondensatorn Cl . Xl' h 'la vflgli.ingd 
omr:'ldet för~k.iutet, så att man HlI' med all n stat ioner 
och litet till i ella änden men förlorar UL gl'H statio
ner i andra änden, visar dr tta att trimkondensatorn 
på el ä.l" fel in stillld. Man Ull' dL reglera denna, tills 
man får med alla stationer i Mda ändal'lla av Y~lg

Hingdsområdet. 
Oran niimncles, att en signalgenerator erbjuder sto

ra fördelar vid himningsarbetct. En enkel dylik ge
nerator, huvudsakligen bestående a\' en pClltod (slut
rör), en spole samt en vridkondensator, var beskr'iveu 
i Dl' 10, ] 933 av Populär Radio. En fÖl'd (~1 1l1 fl deJ) na 
i': ignalgencrator är, att den fungera r bra med relativt 
låg anod spä nning, omkring 10 \·olt. Det kan doek 
ibland erbj uda vissa svårigheter att f:\ den att mo
tlulera ordentligt. Vid trimning enligt den oran an
givua ortoskopmetoden behöver :>ignalgenet'u tol'l1 dock 
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Utställningen 
· London 1934 
av civiling. Mats Holmgren 

D
en ärligen återkommande radioutställ
ningen i Olympia hölls i år lG-25 au
gusti. Den stora hallen var till sista plats 
fylld med radioapparater och radiodelar 

samt icke minst med radiointresserade människor_ 
I de till antalet närmare 200 stånden fanns tillfälle 
att beskåda allt i radioväg, från tekniskt fullän
dade apparater med alla moderna bekvämligheter 
till särskilt utexperimenterade antenner och jord
lednin frar i mystiska och undergörande utföranden. 

I samband med ubtällningen l>jöds det på tea
ter, där man iiven kunde få se den engelska rund
radions populäraste stjärnor uppträda. Henry Hall 
och hans dansorkester var mycket rolig och nnder
hållande, säkert även för den, som icke ~ir någon 
vän av modern dansmusik. 

I en siirskild avdelning gjord es kra ftig propagan
da mot störningar, och en mycket in 'trukt iv film 
visaues för samma iindamål. Några större skepps
radiostationer för kortvi'tg utRtälldes även här jämte 
några av engelska armens radiostationer. En mindre 
hall "ar aysedd för visning av film över hur radio
"ågorna bära sig åt i de högre luftlagren samt di
verse andra vetenskapliga rön i populär utformning. 
jiyel1 katodstråleoscillografens verkningssätt och an
vändning för mätningar inom radiotekniken demon
strerades per ljudfilm. 

AU här gå igenom alla de olika moi. lagaretyperna 
skulle föra allt för långt. Vi kunna till att börja med 
fast Ul, att engelsmännen köpa minst lika många 
batteridrivna apparater som nätdl'ivna. Detta för

..~ 
.~ · e:

'", . 

Bkco-motla,qa'rna av vcko till sitt J/lire f rån det tl'atUiio
nella. Iliir ses t. v. en 7-sl egs och t. II, en [j -slcgs super

heterodyn. 
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klarnr, att snart sagt vart tredje stånd innehöll 
tonbatterier, ackumulatorer eller laddnlngsagc)'re
gat. För nuval'ande svenska förhållanden torde des
sa detaljer sakna intresse. jiven batteriapparaterna 
lämna vi därhän. Det vare nog sagt, att battel'iap
parater funnos från 2-rörs portabla till 7- a 8-rörs 
radiogrammofoner, de senare givetvis försedda med 
klD.·s B-slutsteg. 

De nittdrivna apparaterna representerades först 
och främ;;t av sllpel'heterodyner i alla storlekar; in
tres et för raka apparater med tre a. fyra av ·tämda 
kretsar var dock fönånans\"ärt stort. Till och med 
några nykonstruerade häkrctsapparater voro ut
ställda, medan detektorapparaterna praktiskt taget 
försvunnit hos de förnämligare fabrikaten. Som ge
nomgående nyhet kuude inregistreras, att allströms
mottagare, mestadels dock endast för 200-250 voJts 
nätspiinning, funnos av alla modeller upp till 4 tt 5 
rör. 

Intrcssanta konskukt·iol1sdctaljer. 

Vi skola häl' genomgå ett urval detaljer i appa
raterna, som kunna ha nyhetsvärde eller vara ay 
ment allmänt iutresf;e. Man hade ägnat frågan om 

Perr(/utis ;j-rörs uattCl' idl-iV1W slIperhetC1·odyn . 
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A r sliinmi1lgsell het tllan ·{;}' idko'/1rl cn salo-rer. FJp oZanws in
lluklans 'L'G1'icras [Jenom försk j utniJ/g rw jii r lllcän w nw. 'l'ill 

höger 1'11 spole ·i gCllomsl:änling. 

samtidig selektivitet och god ljudkvalitet särskild 
uppmärksamh t i de större mottagal'llu. Engelsmän· 
nen h:1. alllid varit ~pecialiRter på tergirning av de 
höga tallCl'll <1 , och n'trje större apparat skulle i år 
kunna' tergiva minst upp till 8.000 och helst 10.000 
perioder för att kunna anses som fullgod. Man hade 
alltså, för att över huvud taget kunna använda ap· 
paraten föl' ntlandsmottagniug, blivit tvungen att 
göra selektiviteten va r iabel och på så sätt bli hene 
över sidobundsunikiil'J1ingen. Den variabla selekti
viteten var hos en clel mottagare kon tinuerlig och 
då ä ren kombinerad mel! tonkorrektion i någon 
form, 11 s andr a. motta :rar e variabel i tv< till fyra 
st g. I senare fallet utlJy ttes ett fl t vå av de tre 
fi l ren i mellani reln'ensen mot motståndskoppling, 
och samtidigt ändrades kopplingen iförselektionens 
banclfilter. 

En enkel anordning för variabel selektivitet, som 

1'ill ,,;Iil1StCI' tf P Ol' m ll/ (:hade hö.gialm·e, varav den ena är 
av pi 201'/0kl l'i81: typ. Till höger t·H'], matchade pC1'manent

dll ll(11il i sl ..a högtalar!?, båda på sar/una axel. 

ären hör kunna anrilndas i amatöl'byggda appara
ter, hittades hos en fabrikant. H ill' användes helt 
enkelt å terkoppling och automatisk volymkontroll 
i komuiuat ion. (Detin. är i pr incip samma anord
ning, som användes i den i P opulär R.adio nyligen 
beskrivna »Amatörsupern». - Red:s anm.) Schemat 
\'isar i priucip anordningen. Vid ökad återkoppling 
minskas högfrekvensförstärkningen, samtidigt som 
förstärknin g och selektivitet i cletektorssteget ökar. 
Hur anordningen verkade i praktiken kunde tyvärr 
ej utrönas. 

I en av de utställda apparattyperna var selekti
vitet. 'kontrollen dessutom kombinerad med tonkon
trollen. För automatiska volymkontrollen anviindes 
en »",i\restector» kopparlikriktare eller en diod. 

Järnkärnor i högfrekvensspolarna hade slagit ige
nom helt i de apparater, där pri et tillät cletta. 
fÖl'selektionen till sllprarna användes dylika spolar 
ganska sparsam t, och likaså i mellanfrekvensen var 
denna spoltyp oyanlig. För de raka apparaterna 
däremot voro järnkärnespolar standard. ndantag 
hildade Philips-.Th1ullarcl med sina superinductance
spolar, som nu ej yoro så kraftigt reklamerade som 
för ett år sedan. 

LF 

AV.K. 

Pl'in c ipschem a tör (Inordning , rnöjli!lgöranrlc kontinllerUr; 
'r cfIZc/' iu !! 0.11 en mottag(lres scZektil'il c t rnc(/elst å terkopp
liilgli1'(tft cn. D en a'/J,t om(l ti~ h:a v oZymhon lrollen gör, att å l er

kopplingen ej i n ver lw.)' på lju ds ty rkan. 

Visuell avstämning. 

Fortfarande kunde man märka en vi s tveksamhet 
i fr åga om an"ändandet av 'tationsskalor. Endast 
c:<1. hälften av alla mottagare hade stationsnnmn pi. 
;;kalan, medan de övriga voro noga vågliingds- elle r 
mera sällan frekvensgraderade. Kortvågsoml'åden 
hade införts ganska allmänt, dock endast på dy
rare apparater. 
Opti~k avstämningsindikator fanns på flertalet 

apparater med automatisk volymkontroll. Glimrö[' 
föl' iindamålet tillverkas av rörfahrikerna och an
vändas jämsides med de met'a siiha \-i,-'areinstru
menten. Av de senare funnos en rad trevliga utfö
r a nden. F ena uti hade ändrat något på s in c:a ett' 
år gamla typ, och "'Vestons engelska. repre entant 
uppvisade ett synnerligen behändigt instrument, som 
i Rin verkan liknade det tyska ortoskopet. Hill' bil
dades en ljuskägla, som i någon män såg ut som 
glimrörets ljuspelare. Detta instrument var dock re
lativt dyrbart. Marconiphone och His }[aster Voice 
hade i sina ar parater en dylik anordning, som likna
de ett glimrör med grönt ljus. 

I mottagarna fann man allt nytt i fråga om hög
talare. Radio Grammophone Developml'ut Co. stå
tade med tre högtalare i sin största apparat. 

Forts . iniista nnluruer. 
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Ny S1;C1181" radio[abri k((./ iOH. 

S" ensk:l A / B Trfldlös Telc~rafi i Stockholm, som bekant 
gCllernlrepresentant för T e lefunken i BC'r lin, hnr vid siuun 
ay sin hitt illsHlrande fabrik a tion a,· s iinflare och mottugare 
för kOlUm er~ ieIlt oell miliUirt bruk iiyen upptagit tillverk 
ning a" all. ·tröm ·ll1ottagare fiir runc1ra lliobru);:. 

li'abrikationen är förlugfl till finnnus fa briker vid T ellus
borg i StoekIlOlm, yarifrli n i dagarn a l1 tgll r en fijrs ta s erie 
a y 4-rörs all s trömsmottagare. 

[[IJ(/talarc m ell volymko!1 /rolT. 

E n nr elektrody na mi sk hö.gtal a re mef1 per manent fi.ilt 
magnet av märket »His !lfa s te r 's Voice», .m odell 178, föres 
i marknadell av Skandinnvis/w Gmlllmophon A ktiebolaget. 

.Magneten är av DO/o koboltsUiI och giver 7.000 kraftlinj er 
per kvadrat·centim eter. Tal t römspoit'n har ett liks t röms

»JIis Masl"er'8 V oice» 'nya PCI·"1Iw1It"ntd!l l1n.mJs /~a höglalm'e, 
modell n·s. som hal' 'in bll!JIJd vol'l!mkontrotz. och kan allpaS,~a8 

t il! alZa 8l-nlrö,·. 

mots t::1 nd a l' 4 ohm och en impedans a\' ;:; ohm vid 800 p/ s. 
Högtalaren iir förscrld med en iug:lI1gstransformator. som 
pil l1rimii rsidan har ut tag för olika s lulrör, ii ven push-pulI, 
QPP- oel1 ld n. ss B-sllltrÖr. Primärcn HU max. 50 mA OCh har 
en inr11lkt:lll ~ a v 15 H vid 40 rnA. 

Denna högtalare iiI' försedd med en "olymkontrolI, som 
möjliggör r gl ering av ljud t yrkan. Yolrmkontroll en utgöres 
av lm ])oLenliometer på 15 ohm ..iI·e r tran"forl1latorns se
klllllliir. Högt a larlä c1an tir sii konst ruerad, u t t hasresona lls 
unc1glis. Höglalaren kau ellli c,t u11pg if t belastas meel upp 
till 2,G watt. 

GH/mlnn/an ·motor. 

Den i fiir egtlende nummer oJnniimnr]a lik ström smotorn a,
mi.irket Pnillard, nr 5.000, har enligt uppgift ett \'ridande 
moment a v 

6,,0 gr cm "id 100 V nii t"p. 
1.200 	gr cm vid l:!OV näL·p. 


680 gr cm vid 200" nätsp. 

1.220 gr cm vid 2;:;0 V nlitsp. 

Kiitspwll1ingsomkoppla ren har tvrl lii gcn, det ena för 
]00- 120 V, det anelra för 200- 250 V. 

"antalets beroende av nätspiinningen är ringa. D å splin
ningen t. ex. Sjunker fr:lo 120 till 110 V vid obelas tad m o
tor, minskas ya n ·talet med endast 0,2 %. Varvtalets lie
roende a v belas tningen iir följande (niitspiinl1ingell konstant, 
12017) : 

B elastning 	 Ffllst .-mhtskning 
O gr cm 	 O Ofo 

4.00 gr cm l Ofo 
SOO gr cm 1,6 Ofo 

POPULÄR RADIO 

N1I stiirni1'!Jst'cduccrande antcl/"/!.. 
En nntcnllerllednillg a,· fl'eder-typ, avsedd nU anbringas 

"id ut.omhusantenncr för att eliminera eHer reducera stör
ningarna fr;ll1 elel<triska maskiner eller apparater i grnnn
skapet, har kOll t ruerats av »Hi s l'lIas ter's Voice» i E ngland 
och har i daga rna introducerats i den svenska marlmaden 
av Skalldina1; i 8 1~(L Gralillllnphon Aktiebolaget. Anordningen 
utgöres av tyit t ransforma torer, yaray den ena anbringas 
uppe Yid antennens horisontell a del, lien a ndra ner e Yid 
m otta "aren. LCdningen mellan transforlllt1 torerna (feedern) 
utgöres H" vanlig 2-trådig blYll1antlael telefonkabeL Vi ha 
nU'it i tillfälle att t aga cJel a,· kons truktionen, som synes 
oss "ara mycl,et god. Enligt uppgift ha synnerligen goda 
r esultat erhållits ifrärra om s Wrning: l'educering, och anorel 
ningen är lika effektiv pu mellUllY:"lg och lilllg,·iig. 

Kon rTel/8atorC1' mell n1la dielekt.rika . Störn'i:lIIJSskydd. 
De nya isolationsma tel'inlell calit, calan och cOllden~a an

" iinda' nu iiir tillverkning av l)lockkondensnt orer. Dessa 
nya kond _n.:atorer, va rs beni.illlning [ir C-kolHlenSfI torer, till
verkas al' lIochohm G. :\f. B. EL och föras i lllurlmacIen i 
S" erge a \1 "IV ilh. Carl Jrl ·obsell . ~reta Ilen, som ulgör konden
atOl'beliiggl' l1, inbriinn es i i ' ola ri ons ma terial ' t, nll'igenom 

t illf örsäkra >; s lo r kow ta ns hos kapaC'itets l·ärdet. C-kon den 
sutorerna lm smil förlu ster . De k unna erhå lla s med mycket 
, llJ tl kf.lpacite ts toleranser , ~Iate riale t conrlcnsa ha r li ju gå nger 
S.l s tor (lielektricite t: ~ lw tl s ta lt t "om calit, varför condensa
kOJ1dcn~atorerna fft hittills oallat små dimensioner. 

Stöming skydcl ;;konclellsatorer tillverIm s a\' A.-B. Alpha, 
SUl/dlJuber g. Del~ finnas större typer i alllIuiniumsprutacl 
[111'tt kiipu, dels mindre typer i pertinaxrör. Kondensatorerna 
utföras med elle r utan en Skydl1skapaeite t av 0,005 fili' i 
nolledningen. Störningssl,ydden äro försedcJa med illgjll tna 
s miilLsiikrillgar. Endast material av högsta kvalitet Iwmmer 
till a nviindning för tillverkningen. Störningsskydden äro 
gi ve t\Oi8 S-lllHl'kta. 

K ya spolat· och 81JoISljs ! em . 
Ett s jJolsy ·tem <w helt ny kon. t rul;tion , fl Y t t f ör a ll

y Ig,,;-superll t(' rod ~" l t , u ts läppes i mark na den a v T j ern etds 
R adio, ,veariigelt 139, Stock holm. ;::pol y l m et Uieker ej 
mindre än fyra \" ä gllingti~omrilc1cn : 13- ;;0, 50- 100, 200
600 och 800-2.000 meter. D et omfatt a r b:lde ba ndfilter- och 
OSCilla torspolar för sa m tliga vtlgl'ingrlsomr:ldCLl. Omlwpp
lingeu ker mCdels t en s jnpoIig fyn·iigsomkoj)plare. Avstäm
ningen skcr med els t en vanlig 3-gangkoncJensa tor med alla 
tre seUiouerna lika; erforderliga paddinglwndensatorer lira 
inb.'ggda i s[1ols.l's temet. Det h ela iir trimmat för en mellan
frekvens a v 118 ke/ ~. Spol ·yst.emct kommer att tilll'erkas 
för olika tY]ler' a v bland rör. 

Järnpul\"erkiirnor och fiil'lliga jiirnpulver spolar av märl,e t 
»Prch» komm a att föra s i ma rlmallen av TVi.llL Carl J(wob· 
sen, ", loek'/lOtm . Vi skola å te rkomma med lliirmare llppg if
t e l', d ii S ' dana föreligga. 

]!'errocartsp olnr med kor h'å gsom r[lde komma att föra s i 
m a rknaden fl 1- N atl iol,ompal/ iet , OdcJll/(tfa n 56, l:)/.ockholm. 
Dessutom viintas n~-a ID lIunfrekvens trtll1sformatorer för om
kring 470 k c/s, a'·,.edda för mindre superheterodyn er , samt 
o. ·cillatorspolar till dessa. Slutligen 1,oll1ll1er en uy högfre
kvensdrossel föl' lwr tv1\ g. 

Xiittnms[onnalOrcr för amatöruY!J!Jare. 
Rlcktrotekn i 81m V erksfa(/,en, A karfJ, har utsiint en ny li s ta, 

'l' 75, över ll iLttransfonna torer, speciellt avsedda f(ir amatör
apparatpr. De äro trots lilga pri ser av god k,·alitet. D essa 
transforma tore r, 'om ha typbe teckninge.n l<l, iiro försedda 
med kärm lindning, vilket är en s tor f ördel. Dc ä ro ptt 
primärs idan omkopplingshara för 110, 130, 1,,0, 220 och 
240 V, 50 per. Tre s tandardtyper finnas. Seklludiirl'pänning
armt iiro r esp. l X 2::;0, 2 X 250 och 2 )< 300 V. 

,.I m (/.t önz!lhcf el· . 
Firma. P /odi n ,f: Ruths, Bibliol c/c8ga.tan 12, Stockholm, 

kommer d ellna säsong m ed ett fl e r ta l nyheter ifråga om 
rndiomaterie l. Bl. a. 1l1 llrkas ett par anoddrosslar, typerna 
D 62 och D 63, u \"~ecItla för drosse!koppling UY högfrekvens
pentoder och skärmgaUerrör. De ha enligt uppgift en in
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clllktalls av re~ p. l.OOn ceh 300 H Yi rl 2 m"\. Drosslal'lla äro 
speeiell L a l'se(l rlll för a ll :;! röms- och likströmsmo ltagare, som 
,.kola ma ta s f r, n l:\ tispilnd a nä t. Vid a re miil'kes en nät
tra ns fo rma tur , :l\'~e(l d fl ir ~-l'iirsmo t tagarl) med 8-wattspen
tod ~U IH .J ull'ör . Transformator n ger 1X300 V och 75 mA, 
Yilket i kombina ti on med ett llilllpligt likrik ta rrör räcker 
iinm fi ir hiigta la l'ens fiill:lllagnel. B la nd nyhet.cr if råga om 
kOuden. a tO l'er miirkas l'ullbl ock kondensatorer på O,;:; och 
0,1 f ' Jj' a v mycke t små dimenlSioner, .'u att cle Imnna mon
t" r as s j lihbiiruncle saml T. C. C.-kondell satorer pil. 2 X 8, 
2X 4 och 1 X 4 I ,F, inka p 'lade i I'axpa pp och därför lämp
li ga för m otlaga re merl i:'olera t chassi. 

S lutli gen fi n nes en stor sorterin g a v reservrör t Lll a me
rikanska bilrudio- oelt andr:t motlaga re samt en del ame
rika n~k r adioma teri el, s som »ticklers», trimkondensatorer, 
»pll s h-ba ck»-koPIJling~ L I' :1 d o. s. v. 

Dn 1/.!! rnllio! il'l1W i &t ocklt olm . 
l '1l fj enjÖ1'8 ji1'luon ,1Irw l in .r.,/u /arzt: i s t J I B ur na mnet p r, en 

ny ta r tad rad iofinna nH)ll fU I'sä ljnillgs loka l vid E ll "'elbrekts
gatan 3, F irma n k J1\Hl er a f t iigna s ig å t detalj försiil jning 
a v r Odiomotta g-are och ra di oJelar Sfl mt engrusCöl's iiljning 
a \- dela r och ViSSll t J'per av m ot tagare. Des:'utoIlJ. komm er 
att b "drivas sen-ieea rbele i en intill aHä .'slokal r..n belägen, 
för iilIlla mfIlet : Ursk il t il1l'el1 d loka l. Anf'ta lter ä ro vi<ltagna 
föl' ntt möta d' s tora k rav, som nu mera ställas pli. dylikt 
a rbete. 

Pdtgeal1äelni1wel~. 
D et b ä nde r ej Stt sällan, fl tt en am a tör vid in :linuande t 

av ett kopplingsschema f ör gra nskning meddelar, att »motta
ga r en llLll1na r otillfreds ti:illa nde effekt». Yi förs tå m ycket 
vä l, alt med »effekt» i det ta fa ll avscs m ollaga rens förstärk
nill <' eller med a ncl ra ord de s "än~Ugh et , m 'n onl et »effek t» 
iiI' mind re \"iil ,'a lt . ni otta liaren, kU n lighct är des to s törre, 
ju S agare sta t ioner ma n ka n br iuo-a n pp t ill norma l hög
tal a r fity rka , E n I-un slig m ottaga re tar in en hel miiug<l sta
tion er, un rler fö rn t;;iithli llg a lt a nteunen ej ä r all tför då lig. 

:\Iottaga r ens se/ek/ hit .t iiI', u s f örmåga a tt sä rskilj a 
runurad io,-' ra t ioner pa olika n'lgliillgd er . Ligga tvi sta tioner 
P<L : :1mma eller i det nii l'maste sa mma v,lgl,ingd, kunna de 
ej ,"tt: kilja ~. Skillna den mellan s ta tiouernas frekv ens r måste 
n ll'a 9,000 :'1 JO,nOO pI (9 :'t 10 kels) f ör a tt sta t ionern u 
skoln k un nn ö. t ~ldl jn , '. Är den eua av dem en krafti g loka l
~ iindar . måste Ul a n ha en y t te rs t s lcktiv mottaga re för 
att kunna Ilura den andra sta tionen; en så selek ti\' motta
gare ä r Unn l1 ej konstruerad. 

:'IIot taga ren , f i lleli ! t pll e r populärt dess ljudk m Utet ä r 
fÖl'lll1"lgall at t ille rgh' a de olika tonem a in om tonskalan i 
det riitta inbördes styrkeförh rIlhnclet. Äro t. ex, de högre 
tom'rnu und r tTyckta (l jn det murkt ) , är fi delite ten d:Uig. En 
h ithöran le sak, som lämpligen kan komma un der beteck
ning Il Ij uelk \' f1 li t t, ii r r enheten ho Ij nde t, d . , ' . s. f l'un val'on 
a v lj \l d[ö l'\Tii ngn i n .~. Dy]jk för vr ä ngning a v ljuelet uppkom
mcr t. ex . då 'Iu f rör et iiI' föl' k lent f öl' d n lj udsty rka, man 
fO l'lll'a r, ell er Ml n1l.got av litgf rek l' ens rörell arb tar m el 
olä mpl iga spänuinga r . 

Slu tligen komma Yi t ill de t, som 6 it d igeu bör belecknas 
som »effe ld.», n iim iigen den tl. i.~t o1'tio rl sf'ria uf.r;ån ,q effekten 
hos mol tagaren. D enna bp. tiimmes enba r t a l' slu t rör ets , tor
le);: samt [ uo(]spUn ningcn , u nder föru ts,i tt-nillg aLt lå gfr e
k ' nsförstii rkaren [i l' , il di mensionera d, att slu trii l'et ka n 
f ulll>elasta s u tan a tt dis to rtion (Ijn <'lfö l'l'l'ä ngning ) uppkom
mer . .. r den r ha lIna Ijllu:tyrlm n föl' li f' n , kan detta bero 
]1å a t t b ö,'''tala l'en hfl r cWlig ycrbl Lngsgr a.el (tir okä n lig). 

Ma n kan skilja mellan t,' å olika fall , cl1i Ijudst~ r ka n blir 
för !.i ten, Vi antaga, at t mottagaren ~Lm'tincl e ' fö r gnunm o

fon.ltergi\'ning. I ena falle t vrida v i p[l volymkontroll en il. 
h ngt det g'll', men ljudstyrka n hlir, tro ts at t e tt krnftigt 
' lu t rör- och en god högta la re a lll'ii ndas , ej t iLlri.icklig. Ljudet 

iiI' dock r ent. H Ur ha v i tydligen ot illräcklig fö rs t iirkning 
mellan p ick-up'en och siu t röret. 

I andra f a llet inträder dis tur t ion , sii sn:tr t Yl \Tida upp 
, ofymkon t l'ollen f ör a t t ,~öra ljudet starkare. D et hj tLlpcr 
ej a tt Yi n-ida p li volymkontrollen fullt, ljudet blir blott 
mera förvr lingt däri genom men ej starka re. I detta fa ll ha 
Yi a tt gÖ I'u med ett fö r klent s lu tr ör. 

~[ecl ledning av oyans t.åeucle biir det va r a lii tta re för I1 m3
tören at t vid förfr,l gninga r a ng- ivH, i vilkl' t e ll er v il ka a vse
cndeu mottagareu bri s ter. Det ii I' ej all li d 8ft Hi t t fttt bedöma 
den ~akl)n efter ett kopplingsschema . Om t. ex. e t. rör i 
mo ttaga ren ii I' svagt , fram gfn' det ta ej a v schemat. D et 
sena re kan ,'a ra f ullt korrekt , m en mof tagar en fungera r ej 
t ill bel å tenhet. 

En a nnan sak, som ma n ej ka ll utlä sa u r schemat, ,il' hur 
,UI skärm ni ngen li r utförd vid en m ottaga re med högfre
ln·ens förRttirkning. Skärmniugen ä r hUr av e.u u tomorden t
li gt to r be tyc1e l:'e, varfö r vi råda a lla, som på gen h a nd 
ä mna by ~ga r n dyli k moUaga re, a tt fö rst t deta lj studera det. 
p raktiska u l förandet ho d p, 'ena re tiden i P opulär Hadi o 
p u bl icerade komit ruklio ll erna. 

P'!'lvn läsekretscn. 

Mo dcrn'iscrad »P en lo tUren» fö r 110 och .120 V likstrum, 
H nr nu fatt »P entod t rea n» f [il'(lig och meddelar, euli"t 

Eder unskan, det r .;ult a t jag erhå lli t med elen ammo. 
Appa ra te lI h ar jag bygg t ef ter bifogade chema , vill;:et li r 

en k ombination av de i nr 9 1933 och 2 193'1 be ' uivna kon
,'trukt.iolle l'l1a »PeIl tocl t renn» och »H P-h-lla n», nrlgot. mo(li
f ierad, ,amt samman~tii ll d efte r a n visn ingar, som j ag erhll llit 
f rå n P opulä r Radio~ f rftgea Ydelning. 

,om s.rn e ~ a v schema t ä r appara ten byggd fli r 110 vol ts 
l iks t r öm nä t , Sv, t'ighe ten viel denna luga liks t1'ömsspä nnillg 
iiI' j u a t t erhå lla t illräcklig t höga a nod- och 'ldi rm gallel'
spUnnin ga r. Här gör l1 iigf rekv nspen toden verldig nyt ta , :'Ifa.n 
ka n n Umligen ha lika spUnn inga r på a nod o h sldirmga ller, 
Yilket . om beka nt ej lir f allet viel a n vända nde av n lIlli g t 
skiirm ga llerh iigfl' el,,·ensrör. De sas Rkiirmgaller fft pil t rycka 
('nela s t h,ilften så stor !;piinning som anoden , oeh vid en 
skii rmga lle rspii nnillg av;j 60 \'olt blir förs Ui I:kningcn i r ö
rct g ll'e 'vi då lig el! r ingen. Högf rekyen 'p toden som de
tek tor ha r "UkeI' 1: oclC': , illa f urdf"lar, b[ittr e Ijutlkvali tet o h 
k m ftiga re s igna lspä nl1 ing a tt t ill föras slu t rö ret, Med pcn
toc1.slu tröre t. f,h- j ag- en fö r ,'anligt bon ingsrum mer li n t ill
räck lig, distor llons fri u tgll ng"cffel<t vi rl en an od~ll i:i nn il1g av 
endast 100 volt. Lju(lsty rka n kan, mcd ,'olymkOll trollen vill 
för sta röret, r g leras frim noll t ill »8[( my ket slut röret UtI». 

elek t il'i tcten ä r anmiirk ni ngsviir god , t r ots f1tt appa raten 
n tfört f; med ndast t,'ii k retsar. ,terk opplingen f ungerar 
m juk t och u ta n s . k. efters Wpning. 

SIIsom 'lutord ka n :iigas, at t u{lpa l'atkons trukt ionen iiI' i 
a llt lyckad o Il övertri iJfa r a Ua a ndra a v motsva r:Lnrle : t or
!l'!, fö l' no Y . (Schema kom lll 'r i lli \ ~ t a Jln ll1Jll l'. - ned.j 

' llltli"en ett tack til l P opu lU r Radio och des medarbeta re 
fö r de t in t res e radc a ruetc, som ned liio'ges fö r a t t fil. fra m 
ye l'kligt p ra ktiska och ( ör llmnturerna gil'(\IIde kons lruk
tion 1'. 

Göst tt flu,mmors/rum , Väx jö. 

»Den m oderna EI/ 1"opafv r a'1l» . 
S dan jag nu g ru nd ligt prol'a t elen a v mig efter a m' is

n ingH r i P opu1i.ir H ad io kon~true rade moderna E Ul'opafyran , 
ka n jag Himna några upplysninga r om de r esulta t, .i ag ditr 
,-id uppnå tt. 

:' (o t tagal'en iiI' i m itt tyeke a lldeles ntmtirk t. ock l11:l te 
jag vid taga en e1 eL li ndr inga r , f ör att reslIl tatet s im Il e bli 
fullgott. e t " (Il' tltirmast å terkoppli.ngen, som inte fn n n-erade, 
som den k ulle. D ,Is ~Jonle s ig lHlDdkapacit ~ t märkba r Yid 
lit rkopp l i ng~l{(ln dell. a tum, dels nu återkopplingen a lldeles 
fö r bå rd . Detta a ,'hjUlpte' gen om att en jor dad plåt fii5tes 
mell:ln k ond n: al orn och pa nelen oeh ga llerHi ckan an ~l ö ts 
t ill a ckum. ::led a n blev m ottagaren idea lisk. Srtlllnda lJÖl'S 
n u en !te l del sä.nda re m ed f ull tiindi g jli t testy rka. Detta 
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gtiller niirmast de t.ysl,a och finska stationerna. Dessutom 
fiir jag in Köpenhamn, 'Vien, Prag och BUflapest med goel 
högrnIarstyrka. Pari ~ och T oulol1 se höras även bra, dock ej 
så IliJlge cle närliggande ty, karna sUnda. D e svenska statio
n enul. höras dock ganska dåligt. Blist är egendomligt nog 
HörbY samt Boden. 

K . R. Andersson, Ekorrträs/(, Slrvcksele. 

... Jag Ull' samthligt omtala , a tt jaa' tycker bra om Eder 
tid ning. Jag har efter beskrh'nil1gn r byggt mig en 3-rörs
apparat, ell pick-up, en dynamisk högta lare samt n lwrtvflgs
apparat. Samtligt14apparat.er fun gera tm min full a tillfrpds
:o;t:imelse, samt knn jao- rekummendera Populär Ra dio till 
alla, som äro radiointl·esserad E' . 

JTUf/O Sjör(m, Södra Mo, G,islaved. 

M o(/crnisc/' i ,,{! av älr/re super/l cl crodyn cr. 
anslutning till min t idigare insiillllal'e "m jag meddela 

dc r esultat jag nått med min snperheterodyn . 
SOIU volymkontroll använde jag först ptt yariabelt mot

. trind. koppla t mellan an tenn och jord. S torlckell Ilos ett 
sä llalIt mots tå nd iix gi,et,'is beroende av högfrel"ensför
st'iirkurens effekti\'itet. Själv erhöll jag bäs ta resultat med 
ett motstand pä 600 · ohm. Är mot~ ;"t ndet Srl litet , bör det 
Uimpligen koppla R som en reoslat, ·ii att lu etsen kan brytas 
Wr erhi't Ilande a v full förs tärkning pil s ';nga s tationer. 

Ilar emellertid el'hllllit ännu biittre resultat med en diffe
ren!:ialkondensator rltl 2 X 250 cm i antpnnkretseu. Medelst 
dellU:l har erh[dlits en god reglering av bäde ljuds tyrka och 
selekti\'itet. 

.'amtidigt vill jag papeka en sak nng[tende den allmiint 
företräd da åsikten, att antennen bör ,ara Srl kort som möj
ligt för erh iHlande av största selektiYitp,r. Yi,l motta"':ue, där 
enra t tsa,s tiimningen ej Iligger något hind er i ,[igen, kan 
Inall om da '-en, när stOl' ,elekti\'ite t ofta ej lir av nöden , 
erl1··llla en ayse,ärt. mera slöl'ning8!,'i m ottagning med en 
lång unteun , enär förstärkningen i "jäh'a apparaten då ej 
behö\' er u tnyttjas i så hög grad. På kvällen åter kan an
tennen liirnpligen förkortas medels t en seriekondensator, 
, Hur i 1\1. 1i'.-för;; tärkaren försökt med ett skärmgallerrör 
(RES 094). Detta gav emellertid då ligt r C'snltat biide i fr,'\ga 
om förstiirkning o h selektivite t. b roende pli att röret ej 
kund e få s att svii nga ens vid neO'u t iv spUnning pil. gallret. 
Det 'amma har fÖl'l1 1i11andet nnit vid de fl e ·ta rörty[lcr (u tom 
ett E agle E 406 R , som svängde iiv n "id en posiLiv galler
splinning av 4 volt). (Har dlirför ej velat taga risken att in
köpa cn variabelmypen tod .) Eftel' att ha provat ett 15-tal 
rörtyper - samtliga trioder - har jag funnit ett rör, som 
h öll sig prl sviingn ingsg rUnsen \'id l1011spä l1ning på gallret. 
Med detta rör (RI!; 084) erhölls god ljudkvalitet och selek
tivitet. 

Olo! Olsson., in{!cn jö1', Bro{!atan 39, Halmstad, 

Lindn ingsdiLla tör f erroca -r I8polal'. 
Härmed vill jag meddela det resultat, som erhå llits vid 

mina försök att linda ferroea rtspolar. Spolarna lindas som 
följer: 

1'[1 s tommen för kortdg: Första sekt. ~!) yan, 0,2 mm 
db!. silke för ltterk. De liniO'a tre sekt. 17 nu' , ,'a rdera med 
litztrll d, l\I ed ett mellanliigg av tunt Hlxa t pappe l' lindas 
priIlliiren m ed S \'Inv [1 ft första och 15 ,'arv rlå andra sekt. 
föl' kortv tlg. Uttug efter] 5 "arv pil tIlltenn spolen för ~törre 
f' e lektivite t. 

1'\;1' lä ngdg : Första se];l, ] 23 " a n ', 0,12 mm tråd . De två 
övriga sekt. med 165 "lUV yardera a" samIlla tl':ld . Ut'tag 
efter 1:)0 \'arv föl' ytte rligare ett V1 gliing;dsområ d . 

P rilllären för lung,-tlg, lindas med 23 nu'v i ya rd ra . ekt. 
Aterkuppl. lindas åt mo(~atL håll i förhillIande till de öv
rign . 0\'[[11 nämnda antal vn l'V föl' årerkoppl. iIr a "sett föl' 
r eglcring med en dU/'. kondensn tor om 2 X 200 cm. ~Iell 
denna liudning täcker spOlen, med en kondeusa tor om 500 
cm, v;lgliillgd 'omrädenn 200-500 m, 30 '00 m , 700-2.200 m. 

\ ' if! matchniug av spOlarna visade rle t sig vara rätt enkelt, 
yad a ngår det lägsta och högs ta vtlgHingdsomradet. l!~ÖL' m 1
lall våg må, te am'ändas en litt'n spOle om ett 30-tal varv tnon 
omspunnen t rfld, mellau u ttaget och jord eller minus. Som 
exempel l",n jag niimna följande, Vid företaget prov av S])O
lama, vilket utfördes med en \'anlig 3-rörs detektormotta-

POPUI,Ält HADIO 

gare, Yi ade det sig, att alln ,·tationer lHol mellandg kommo 
in 2 g mller högre flå skalan vid den ena av spolarna . De 
b:"lda övriga v:lgliingdsomrudenH voro MI matchade, varför 
det ej gick an a tt röra nilgon a v s kl'u,'al'lla till kiirnan. Med 
en spOle gick det bra att tindra Iiige t fullt symmetriskt över 
hela skalan, Jag lindadc den förlltnilmuda spolen och serie
kopplade den till uttaget med lItmiirkt resultat. Spolen lin
dades på en s tomme från en gammal hörtelefon, vilken ej 
tal' större plah än man kan bygga in elen i omkopplaren. 

A. Fä r{!{!/'cn, Lasa" cttet, Stocksu.nd, 

Som ,'arnäknarc på min spolma~kin am'iinder jag totala 
YLiglängdsm1itarl'1I11en fl'an en hastighe tsmä tare för bilar. En 
s:t cInn kan kijpas hos en skrothandlare. 1\1an kan även a nvän
da elen stiillbara rullen, men då densnmma ej räknar tillbaka 
,'id eventuella fellindningar, är den mindre lämplig. 

Thure Blom , Box 9, S lcinnskaltebe1'g . 

Slipning av gravcrl1ular. 
B etl'Liffa nde Eder uppmaning att meddela erfarenheter, 

som kunde yara av intresse för andra ama törer, skulle jag 
vilja göra geler uppmiirk am på, att det. egentligen iiI' mycket 
lätt att s j lilv slipa ll[lP använda inspelJlingsnålar, vilket inne
iJiir en betydande bes paring. Ma n sl,a rfar sig en liten slip
maskin med finkornig ·märO'e lsk iva. E n sudan kan köpas i 
jU rnhandeln för et t pa r luol1or. Hulla re föl' s liftf'n under 
slipningen få r man aven bananl<on ta kt genom a tt vänela 
koulaktstiftet i isolerhylsan och forma det så att inspel
nin gsm"tlen sitter stad igt, d å man drar 1\.t skruven, Vidare 
bör man tillse, att mun har tillräckligt med olja på smärgel
skinlI1, s il. att det ej blir riiegg, samt att man bibehåller 
slipYinldarna pä nölen. 

Knut Joha.nsson, Brcdåker, Ga,mla Uppsala.. 

Upptagn'illY av hål i almninimnchassier, 
l<'ör den hilndelse Populär Radio hn r I1ftgon användning 

för (knsamma, medsiiudcs en ritning till ett verktyg för ut
skärning a v iliil till l'örhållare och dylikt i aluminiumchassier 

samt pf'rtinaxringal' till spolformar o. s. v. Det iiI' a,'~ett att 
fäs tas i en 1J0rrsv;inp; och kan liitt tilh'erl, [l'; a v en smed för 
en rino'a kostnad. 

H r /mcl' Ilenriksson , Visk'abl'o, A_s/v/oster, 

Realisalion 
Ett par ljudfilmshögtalare och några mindre 
el. dyn. högtalare, Philips SO watt kraftför, 
stäl'karc, gl'ammofonmotor('f (Paillal d) trans, 
formatol'cr och transformatorplåt, lokaltele, 
foner , detaljer till bandmikroloner m. m., 
utförsäljes billigt. Begär prislista! 

Ingeniörsfirman FOTOTON 
Hornsgatan 65 STOCKHOLM Tel. 405785 
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A1fA'l'ÖRSUPERN. 
Forts . från sid. 265, 

ej "ara module rad, ty det är 'jiilva biin':\ gen som sätter 
den :tutomati"ka "o!yml;ou l roll en i fu nk t ion och pre. sar 
ned allodst ri.iullucn h os röret V3. Som ::; igll:1lgenerator ka n 
rnan allls tl i detta fall am'ända "ilken som helst högf re 
kn' J1 snsc il1::t tor, t. ex. n yanlig- detektormotlag'are, hos vil
I,PIl 1i t · rk opplingcn ök a s , tills delektol'l1 s,,'i nger. (Antennen 
bör h ä rvi d ej " a rn a n slu ten till d,~t Idormo t tagaren ; i stäl 
let iiI' antenn n ansluLen t ill »Am aLörs lIvel'lI» .) 

HöGI' REKVEr~SDROSSLAR. 
Forts. från sid. 229. 

'l'j oddeken lI o ~ deu mind re skivan iiI' 3 mm . D å ski,orua 
sammanlii gga s . bildas e t t på r , SalU iir 3 mm brett och 10 
mm djupt . E t t , pI r nv snmmu flim en::; ioner kan s"arvas i 
en ma ss iv ebo llitsk i,-a , om m all (örec1ra ger denna m etod att 
lilh'erka s lon llIle Il lill (lrosseln . 

I s på r e t lindas omkring 1.000 varv 0,1 mm dubbelt s ilkes
Om S[IlIllUen Iwppartrlld (0,1 ESD). Tråden uehöver ej lin
da s med varv in t ill varv. utan s. k. ruslindning användes. 
Detta lindnings:>H lt "e r till och m ed bHttre r c"ultat. Mun 
f ä r försöka gö ra ett 'lags hone.Ycomblilldning i spä ret. Vik
t igt är att t r ftd va rv i s lutet HY dro~ 8eln ej komma intill 
yarv n i börjall. Utlrfö l' m . .. te man linrla tiit t intill sidorna 
i sp ' ret och ej lämna öprm inga r, i "ilka efterföljande varv 
k uu na å lm ned. 

Det är e j nijdy;indig t alt r ,ikna vanen, utan man Iiudar 
bara pil, tills spåre t är i de t allra nlirma:s te fullt. Lindar 
man ~inda ut i lmntcn, hli r den ömtå liga tn den lättare ut
sa lt för rnekanbk 1 n :; rka n. 

Ya d 'om ova n sa g t s om lindningen gtiller ä ven för den 
sektionslinda de .1rosselJ1. 

:KXTANSLUTEN SIGNALGENER.ATOR. 
Forts. från sid. 252. 

Vid sigualgeneratorm; andiudning får mottagaren jordas 
enc1ast genom signalgenerll Lorns högfrekvensutta g, och sig
nalgeneratorll i s in lur f ru ej jordas , om riktiga mätresultat 
skola erh tllla s . Det ta 'len a re gäller ej "id provning av bat
t eridrivna mott a ga r e -ller nät mollagare med eifckt'iv t hög
fr -kyensf i II e r n ä rm a s t uäle t. 

Spolen t i ll k onstan t nnen lind us på t t. polrör med 20 mm 
diameter. Antale t varv iir 37 och t rt d O,4G E D. Lindnings 
längden blir c:u 20 mm. 

I de oyan gima t r1\ dbeteekningarn a a ngiva siffrorna tråd
diametern i millimete r och bok täVCl'l llL isolntionen. EE är 
emalje rad, EBD dubbelt bomullsomspun n n, E . D dubbelt sil 
kesom s punnen trft d o. s. v. 

»Attenuatorns» konstruktion tarvar Im n ske en n å got ut
förli gl1 re f örklaring. Orsuken till att uea Ur förd clud pil 
tv å s insemellan f'kiirm a de sek Lioner iir, a tt man ej vill ha 
de sis ta s teg n m ed h ögEr Jn'ensspu nningfll' på 1- 10 I' V i 
närhe ten uv de fu r sta steg<'ll med t. usenfaldigt högre spän
ningar , t y h ögf reln ' ensen k a n d:'\. kapaciliYL öv e rföras till 
de förrn., v il ket ju e j ii l ' m ningen. Diirför liar man un ge
fär haha anta let leg pIl eua s idall om sk ä rmen och de 
å terst:1ellde stegen pu den andra sida n. De bi'tda omkopp
larna s kontnk tfj iidrar äro fört'u a de och aaslutna till hög
freln·en. nttagds icke jordade kontakthylsa. Motsti'tndeu äro 
t. ex. Yid c1en ena omkoppla ren aw;lulua t ill e t t antal i följd 
ligga nde kontal,te r P:l v,in t ra si(lan av oml!:Opplaren, och 
rnotsnlrande kontal,ter PLI den andra omkopplaren iiro fria. 
Detta förklarar, hur uppdelningen är gjord mellan de lvå 
;·ek t ionerna . 

SOIl1 a v \' ignp.t t bihlen framgå r ii r sign algeneratorn inne
s lu ten i en alnminiumWd a . P anelen ocll skiljeväggarna mås
te göra god konlakt lIled c1 nna, särskilt panelen, [ör att 
strå lning utåt skall undvika s. ELt stort a n tal hfll äro där
för anbragtll i panelen för dennas fastdra yande vid bI dan. 

MXT~lETODER. 
Forts. från sid . 255. 

Spänning i Spänning i db 
mil,rovolt. uncler 1 volt. 
1.000.000 	 O 

500.000 	 6 
200.000 14 

100.000 20 
ilO.OOO 26 
20.000 34 

10.000 40 
5.000 4G 
2.000 54 
1.000 	 60 

500 66 
200 74 

100 80 
50 86 
20 94 

10 100 
G lOG 
2 114 
1 120 

J(onstan,tenncn. 

Radiomottagaren böl' giyetyj mätas vid förhftlland en, lik
nande dem föl' vilka den u tsä t tes i praktiken, d. v. s . a ll
tennens dämpande im' rka n bör införas i mälningarna. D å 
m a n ej gärna kan [lDYiinda en vanlig an tenn, fA r man fram
. t iilla en artificiell sådan, här kallad k on sta ntenn (pft 
engelslca: c1ummy a n tenna) . Amerikanarna ha fost tällt en 
sådan stundard-koll ··tantenn som en I,rets, innehå llande i 
serie en kapaCite t om 200 f1.pI<" en indukta ns om 20 mikro
henry och e tt mots tä nc1 Olll 25 ohm . Denna anordning visas 
("iII höger om den s t reckade linj ' n i figur 3. 1(8pa 'iteten C:l 

avpa~sas sft, att den eriekopplade kapaciteten av 3 oeh (;2 

blir 200 f1.f1. I<', och lllots tfmdet R göre ' .: ft stor t, a t t (Jet in
klusi "e m ol t , nden hos induktansen oeh kapacite ten ä r lika 
m ed 25 ohm. Kons tantennen mll s tc givetvis a\' s l,ärmas frå n 
övriga mätapparater. 

Jlfiifnil/g av utgdngseffekt en från mottagaren. 
Med elen nu beskrivna mätltpparaturen tillföres den pro

yade motta garen en signalspänning, och (let å ters tå r alltsi't 
att observera, hur mot tagaren reagerar för denna. Vi skulle 
med andra ord behöva uppmiita den ljudeffekt, högtala
ren lämnar. E n akus tisk mätning är tyvärr allt för kumpli
cm'ad och sv: r at t f å entydigt definierad , och man hal' 
cliirför i allmii uhet ej gAt s · lång t v id roä tnillgn ruu att 
högtala ren m edt a gits, ut a n har m a n s ta nnat vid att m 1ita 
omedelba rt för densa mma. (Om akus t iska mätningar kOD)
m er n i'tgo t at t n ä mna s längre fram.) 
Hö~ta la ren kopplas (Uirför bort, och i st älle t inliigges ett 

ohmskt bela . tningsmots tå nd på ll tgiillg~ tra n 'fOl'matol'lls s~
Imudärsida . lJ tgi'tngs trQlr formatorll inbe 'ripes sålunda i 
mä tninga rnn. 

Hu ska ll nu (le tta belas tllingsmotstunc1 \-Hljas ? Enligt de 
am erikan.:ka norme rna fllw iinder m a n e t t mOL t flnd, SOIll 

ii r lika s tor t som impedansen "id 400 pI ::; lros den bög tu
la r e, ~om medfölj er apparaten eller rekommendera ' till an
" lindning i komhinatioll med c1en ~amma. Om denna högta 
la rimpeclans har u tp 6iglade oregelbundenheleI' i llärhe ten 
a ,' 400 p/s eller a v na gon annan anledning' ova n s tående 
regel e j kan följ a s, viiljer man det bela~tningi:imotst:1 11c1, som 
ger störs ta c1is tortions fl'ia u tg, ng "effekt, ell e r också det 
yt t re mots tånd, fa brikantcll a,· sl utl'öl'e t anger som l ii mp
ligt. I det sislniiillnc1a fall e t måste gi\' tyi :, d Uu m ots t[t nd 
omr ä knas till u tgångstrans Cormatorns selwll c1 ärs illu. Slwl
le i nflgot fall e j ntgå ng:; tl'allsform a tor förefinn a ', u tan 
h ögtalaren g nomflyte.s även av liks tröm, så milS te denna 
förs t bor tfiltreras innan mätIlingen sker. 

Utgtln ""sef fektcn el'hålle>; lämp ligast genom att spiinningen 
ö, ' r behl s tning "mots tllJ1det ruiite . med en r örvol l:m e te l', var
vid u tgå n gscff ekten flt s om k n1.urut.en p å spUnningen, di
viclerat med belas tningsmo ls tändet. 
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Belast"ningsmotstrlllllets storlek yari erar vanligen mellan 
e:a l ohm och 10 ohm. Di1 ele t ofta kan vara önskviirt att 
mäta effekter prl llftrrra miUiwal·t, böl' den all,"iint!a utgi1 ng;s
rön'ollrneterns m'.itolllr:1de Ilel.- t gå Ilcd till c:u 0,05 ,"olt. 
En yanlig okompen>:crat! rör\"oll rn 'ler med anodlikl"iktning 
grlr .ned till niigou volt, och m el gallerlikl"iktning kan man 
kOlJlIlla till llllgefär 0,2 volt. Författaren har, för att slippa 
komp · nseriug, vilket medför dyrare och öml'i'tligare imsl.w
m "ut, ,"ult att al1l'iinlla ell !'öryoltmPl r m d ett "tegs lik
strömsrij r ~t, i 1"101 in"", ,"ilken hur e t t mill områd f rån 0,03 
volt lill 0,0 ,·olt. Då det Il:l gon g, ng I"i~at s ig nödvändigt 
att uWka. lTl,itomr:ldet uppåt, hal' fö re l'ÖrvoltUlete l'U inlagt.. 
en ohmsk spiinningsdelare, varigenom mätomnldet utökats 
:!, 10 och 50 ggr. lIiirigenol1l ltar ,i ~serligell anorduingens 
ingtlng,;ilUl'rdans min ska t:;, yilket dock iir a," IInc1erordnud 
be tyLlei ,,; , Ll:i. miitningflrna .- ke ÖH' r mot.· t:"tnd av sil liten 
storlel;:~oJ"flning SOlll llI'gut lO-tal ohm. 

Det iir ibl and icke t illräckligt att ('nba r t k'Ll1Iltl utgtlllgs
spänningens Yiirde. ~.ran m å. te iiveu k,inna de:;. ' kvali tet. 
Ilar mun ma tat in eu enda frek,ells i apparaten, t. ex. 
4()O ph;. är det vanligt alt d n ni g. ende sViinniJI .... n fö rutom 
400 p/s ,h' Il innehttller en hel del övprtoner, 800 p/s, 1.200 
p/ s e tc. Man biir ,Hrför kunna uppmli ta .·umman av d e. sa 
(i,· ertoncr .' eft'ekti n'ii rden , och fii["h :'l llaullet mellan d ·tta 
Yiinle oclt g rullc!t"onen' el'f Hi n'ii nIe anger (listor tions"Ta
den, om den mottag-n1'en tillförda spänningen ej innehåller 
nrl~ra öyertoner. Denna distorlionsgraLl beuHllille.· ofta klirr
faktor. . 

ö" e rtonsa nalysatorn 1i r liN instrument, man f:'lr använda 
f(ir att \ijlpmiita o,'annlimuda di tortionsg l·nJ. Deu bes Wr 
yanligc.n u,' en till grundton ens freln'ens avstämd brygga. 
Att lIiinnare gå iu p[1 lle';; kons lTuktion vore att alltför 
mycket fördjupa sig i detalje r . 

BeLdiffallde miitappaL'iiterna . pra k t" is lm u!föl'aIHle kall 
Jlå pcka s, a tt d t ,iI' ytter ::;L viktigt med skfirmningen. De 
olika clelrlppuralerna mfts te inbyg"'as vnr för s ig- i lutna 
koppar- Iler aluminiuml' dor, som jordflirbinda helst med 
en kort och grov jordledning. Spiinnillgen till apparaterna 
blir helst tagas fran en eparnt omformare, som köres pfl 
ett stOlt ackumnlatOl'baUeri , för att få Srt kOllstnnt spUn
n.illg som möjligt. AlIJ)nrat ' rn a aYRldil'mas fn n splinnings
IdilIan, antingen genom en skärmad [j·:.Il1sformator elle' r ett 
ltög(reln'enSfi I ter. 

Vigllctthil,!pn t ill Ll enna artikel Ur Qn I'otalvy a v mätlIt
rustningen. I neLlre \"iill ~tra hijrnet ses toufrek\'en sgenera
torn och ovartför clQIIII!l (vå blinken) frek~' nstiltre t. I mit
ten st'l!' ltögfrek"Qnsgen 'ratom oclt oyanp:"t IIemUl module
ringsllIiitaren, till höger skiirUlboxen för konstn ntcuuen och 
ovanpil ll enna ulgå llgs~·oltmete l"J1. Längst till högel' ::;'S slw
lan och reglering:'a nordUjngeu för högfre!;:yen ::;spiinuingsde
larell. 

I andra delen a v denna artikel, som jnfly ter i lliisl'a 
nnmm e l', lämnas e.n liyel" ikt av ele vanligaste mUtuingarna
!J" rundraeliomottRgare, illustrerad Ill erl kunor, som er
h:1JUt: vid mUtnillg på en kommer: i ' 11 mottagare. 

EN .Al\IATÖRBYGGD ALLSTRÖMSSU ER. 
Forts. från sid. 260. 

förstiirkning som möjligt i detta st g. Anul o" t l,a ll man 
tänka sig cn omkoPl1li.llg a~' lTIOh lCtnd n Yid blunrlröret och 
detektorIl. Blanc1röret ä r dock ett skärmgallerrör, "a.rför 
man hiir ej har samma möJ li ~het om vill m ellonfrek\"ens
röret hel6iffuurle SkiirrugallerspUn nin glJ !1. 

Fig. 4 \' isar kUPTlli.ngsschemat fu r n ull 'trömsmotlaqa r e, 
vid vilken d n likriki aJe piiuningen liksom Yid flen OYiln 
beskrh'na mot taga ren varierar inom rät t "ida grUll 'e r, be
roende [lä att fnlla niilsvällniugeu alltid Iiiggc.s på likriktar
rörets anocl. SldirlUgallerspiinnillga ma till alla tre rören ul:. 
tu ....a s f r{tU en gemensampllukt. !\[ Uan el un a punkt oelt 
plus allodsplinning ligger ett mot t:lnd, vilket vid inkopp
ling till cle lägre niitspänuingarna kortslutes. Härigenom fiir 
Illan alllid en gynnsam spUnning p:1 skiirmgallren, oa ,"sett 
Yilken spiinning näte t har. 
nögfrekyen~riire ts och slutrörets ullOder ffi alltid full spHn

uillg, el. v. s. hiigsta likriktae!e s!21inning. r detektorns :1nou
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l;:retR korl slu tes en del fl v anoc1filtermotslåndr.t, då motta
garen kopplas fiir d() lägre niitRpiil1ningama. Man tir bero
ende a v att htillrl U[lpe detektorns anodspiinning, eftersom 
ingen ul1ptransformering sker till slutrörets guller. Detektorn 
må. te ju d:"l vara kapalld att avgiya rUtt stor distortionsfri 
,·äxel. 'pänning till slutröret. 

D etta exempel vi sar, hur en aUströmsmottagare bör kon
struera.', då llIa ll vill lta ungefär lika bra resultat på lik
st röm och ~'äxelström salllt vid höga och laga nli tspänningar. 
Vie! höga nätspiinuingar blir resultatet gi,'etvis något biittre 
än vid !liga. För all möjliggöra en enklare konstruktion hos 
mottagaren, biittI'c liimpad för umatiirbygge, skulle llIan 
kunna tlinka sig alt dimensiuuera moltagaren fö r 90 il 100 
yolt: anod spiinuing, alltså g iva rören ll1iijli gas t gynnsamma 
s]Jtinllingar för t . ex. 100 volts maximal anodspiinning. Srlliu
ningen till IikI"ikt;lrrörel: skullc lla uttagas enligt fig. l , d. v. 
s. från JJO yolt, IUcn f; j1liIlningsfördubbliIl~ skulle ej använ
da' pft viixelström. Mottagaren skulle då alltid komma att 
arbeta med en anodspällning av t. ex. 100 volt (kHnske ell 
aning hijgrc ~pänning p,l Ythelström) och diirför alltid med 
fnll effekt. 

Konstruktören till den ovan beskrivna superheterodynE'n 
har tlinkt . ig att Imnna få tIra rpSlIltat även på likström 
(el. Y. s. mecl C ::1 100 yolts anodsptinning), diirför at t de 
rö r . ' om am'ändas (m oderna a lls t röm rur), äro speciellt kon
slru erHI.Ie för hl"" ::lI1ocb pänning. I ';;l fa ll ffl l" man emellertid 
konslruera mottagaren m ed hiinsyu härtill och ej helt enkelt 
s!li !)l):l IIc(1 allodspänning II Lill 100 volt vid en mottagare, 
b~'g~d fi.ir 200 "olts auodsj"länning. Dil. mii.te resultatet bli 
gan lw klent Yid den lägre anodsp1inningen. 

~;d[Jra kOllstnllctiol1sdetaljcr. 

Ett par saker i lwppliugssebemat, fig. l, torde behöva en 
nill'mare förklaring. Att uttagen pä mots tåndet R,s äro olika 
för lik ' tröm och Yiixelstrihn beror 1):1, att totala anodströlli
men Hr mycket större pii \"iixelström iin på. likström, del ta 
l)il gTulld a v att alloc1spilnningcn iiI' ungefär dubhelt SIl. stor 
i förra fallet. Förkoj1]llingsrnolståndet skaLl Järför vara något 
mindre p;1 växclstr(im iin pil likström. (Som av ovanst:"teuue 
fra m "":h, vilja vi ej på minsta !:'iitt r ekommend ' ra denna 
anordnin g med splil1IIin '" 'fördubbling pEl YUxel;; t r ~im.) 

Trirnkondensa lorll på oscilb I orsek t ionell C9 Ii "'"er ej som 
Y1ll1ligt 11n rall ellt llI cd denna Sektion u tan är ans luten ö\'er 
oscilla torsl1o len u,. D etta mijjl iggöres genom n tt dc icke 
jordade beWggen hos lrimkondensatorl'rna P:l den h li r :1n
viindagangkondel1 atorn (To rotors nya modell) äro fria. 
ö"er 1::'t ngv[lgssek t ione rua bos spolarIIu iil'o aubrHgta sepn
rata trimlwndensato1'er, buvudsakUgeu för att möjliggöra 
rätt injustering a v Yilglängderna pil statiousskalan. Dessa 
trimkonc1ensatorer äro ej "isade i monterillgsplanen. 

Slutri,irets anoclslröm iir uttagen Jure Rildrosseln i avsikt 
att min 'Inl både spiinnings(allet ö"er sUdrosseln och lik
st rlimsbela s! lIingen pil c1l'n ~amma. Filb·eringen på yäxelstriim 
blir iindrl t iLlfredsställande. d11 kOllllensatorerna 025. CZG och 
C" Liro g-anska stora. l{atodmo t. t : ndet Rl5 är till siu s torlek 
beroende av det uudjncla. ·lu trön~t. 

Omkoppla ren ,' 3 må~ te in slä llas fö .. yäxelström eller lik
ström. Viel dea .·enare inställningen fungerar endast det ena 
SS'stcIDet hos dnbhellikriklarröret. 

G nOlll alt bygga mottagaren enligt tie ova.n angiyna ril,t
linjerna . allt.f;:l. " lopa spiillningsfii rduhblaren , fö rlorar 111 ' fl 

if ru "'u om ct is tortionsfJ:i utg:'tngseffekt pit viixelstrÖm. En
lig t \"1\ J: mening hör emellertid n lLlIströmSl1Iottagare .i 
bygga.' '·:'i. att den som i detta fall ger mer än t1' g~ nger 
. :1 :·to r utgfi ngscffekt p:.i \"Ux elström som pii lik ~ tröll1.n;11 
1l1lströJIIsmottagare skall ha prakLi skt taget. samma prest') 
tion.-Wrmi'tga ptl lik ström som på \"iixels LrÖm. l aILlIat. fall 
hö I' den ul es ln tande uyggas som viixelstrÖlJl smotta~a re. 

Vad mnn vinner g'enom a tt bygga mottagaren enligt de 
o,-an angivua riktlinj rnfl iir, att cJ en blir e ffek t inue p[l 
lik l röm än dpu oya n besk.ri\"na mol tagaren, des "utom enk
lare samt n[lgot billi gare än lJeuna . 

Bel.riiffa nde Q[fekl i\"i t.e ten. yarme c1 hiir avses Wrstiirk
lIingen, fl r mall ii n~n tagn hiin 'yn till slutröret, som i detta 
fall enlig t utförc!fl mUlninga r fo rdrar 30 % större signal
spiiuning p:1 ga llret "id 100 volts anodspiinning, e!i't ut
gångseffekl.en i brlda fall en iiI' c1en~:1mllJa. 

Nordisk Rotogravyr, Stockholm 1934 
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utnyttiande 
Telefunkens världs
berömda patent 

Den svenskbyggda, 4-rörs universalmottagaren, U3 
med Telefunken universa lrör, går förstklassigt överallt 
dä r det finns elektriskt ljus (både på växel- och lik 
ström) . 

Med sina tre universalpentoder mäter den sig med en 
stor superheterodyn ifråga om känslighet och ljud 
styrka . 

U3 är ingen lyx men en sak av varaktigt värde. 
Bruttopriset Kr, 235:-. 

Selektiviteten är driven till det yttersta 
genom två ultraselektiva, he lkapslade 
kretsar oc h specialspolar lindade med litz. 

s V E N S K A .A K T I E B O l A G E T T R A D lOS T E l E G R A F /, .S T O C K H O l M 

VAR NYA 

KATALOG 

med handbok och prislista, u t
kommer i slutet av (septembe r 
eller b örjan av oktober. Densam
ma innehåller e tt flertal populärt 
skrivna, och för hrr amatörer 
ovärderliga artiklar b ehandlande 
bl. a. kons truktionsproblem för 
moderna moltag re, om a llslröms
mottagare, e n fe l ökningstabell 
m. m . samt ett stort antal moderna 

KOPPLINGSSCHEMA 
Katalogens pr;; ä , 50 öre + 10 öre por to. 
Rekvirera i god tid. Speciella kopplings
schema ritas på begäran. Pris pr st. 2:-. 

FLODIN & RUTH S 

Biblioteksgatan 12 S T O C K H O L M 

Sförsfa sorferjn~ 

av billi~a radiodelar. 
Fö r att bereda plats fö r inkom mande nyheter 
realiseras en mängd udda radiode lar. 

Dynamisiia högtala r e, 220 V, 21 cm. chassi ... 9: 50 
2-gallg liol1l1ensator, ma tched, 0,1 % ••••. (; : 

:3- » » » 0,1 % .... ....... 7: ;30 
4- » » » 0,1 Q/o ... 9 : 
lionuensatorblock, 1-0,1- 0,1 1.500 V 3 : 50 
Rörhållare, reostater, motst'lDd .......... 0 :_5 
Voltmäta re i brun bakeli t växelström och lik

ström 0----6 V, 240 V . .. .......... . 6: 50 
Variabla kondensatorer , ltlftisol., 500 l:m., 

extra prima .......... 1: 25 
Mikroskala med belysning ...... .. .... . 3: -
Lågfrekvenstra llsfonlla to\", fatH'ile utf. ca l ::~ 1: -
Ba tteril'ör ..... ....... frå\) 3 : 25 
Slutrör .. .... . .. .. ...... ... .... » 4: 25 
Vä xelstr.-rör ........ .. .... .. .. ... » 6 : 25 
Likt' .·rör ... .. ......... ....... » 4: 

Alla delar garanteras felfria . 
Vår stora kata log såDdes mot 25 Öre i f rimä rke n . 


Reali",a ti onsUstn. sändes mot porto 10 öre. 


RAD IO K OMPA N IET 
Avd . P 


Odeogatan 56 - ST O C KHO LM - Telefon 322060 




ANOERSSO ~Hl HH JOH 

BO X 635 

?KöPI NG 

~(ed d etta, nUlOln er följ er b ilaca. tran expo 

- god svensk radio 


för intresset i diskussio

nerna om höstens nya 

apparatkonstruktioner 

intar utan tvivel Luxor

modellerna, som tack 

vare de nya tekniska 

finesserna prestera en 

återgivning mera natur

troge n än någonsin fö rr. 

er Luxor Briliant högta

lare är t. ex. i år kom

bin rad med Luxors 

nyC!l patentsökta klang

fSirgskontroll med ton

varigenom 

det blir möjligt att bort

skära för örat misshag

liga ljud - utan att de 

toner beröras, som äro 

nödvändiga för att göra 

tal och musik levande. 

fl Vad detta innebär för 

en radioapparats vär

de, visar gärna när

maste Luxor-försäljare 

för Er. fl Er nya radio

alil~;UCrt bör vara en 

D/D 

Nordi sk ROtog riVyr , Stockholm '914 


