
33E 
Allströmssuper för 110-220 yoU. Sex stämkretsar. 


Fördröjd a tornafisk yolymkootroll 


MOTALASTAT ONEN 

En rundyandring genom Europas modernaste 

storstation 

Mode'-II kOI-t-vågsmottagalee 
med aTstämt högfrekTenssteg och elekh'onkopplad detektol' 

För 220 TOIt likström 

Exakt antämning nöclTändig för bästa möjliga IjudkTalitet 
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Magoa-vox 1935 

Ensamförsäljare för Sverige: 

TJERNE L DS RADIO 
Sveavägen 139 STOCKHOLM Tel. 332001 

Infordra kataLog med närmare uppLysningar 

Billiga radiodelar ! 
Vår rea.lisat.ionslista UI)ptager ett 
hundratal verkligt billiga radiodelar. 

3-rörs Växelströmschassi med omk.-bar nilttran f ., 
blockkond., clekLl'olytkond., motstånd, rö rhån ar> 
m. m. i\lont. ii. me tallchassi. Del,is kopplat. KOIll]
ling~scltema medföljer ........ .. ............ ..... 28:-
Rönlats till o,-anSl. cba ssi ...... ...... ......... 20 : 
3-röl's Växelströmschassi för {listansmottagare ay 
modernas te konstl'ul,tiou. liögfr.-pcntod, peutod-de 
tek tor, pcntod- l u Lröl'. Skä rm ade spolar med iu
byggd mkoppl " gungkond., nli tlraTl s f., kond.-block, 
el , k t roly t 8 mJ\' o. 25 mF . R örhålla re, llIotst1lnd 
m. 1lJ. :\Ion tcrnt il lllclallcha s i. Sto rlek 350 X 200 X 
70 mm. Koppling .:chema m ed följ er .... 45: 
Rörsats t ill o\'a n s t. chassi ... 30: -
NäHransforma torCI' friln ......... . 6: 50 
Val'iabla 1101Id . ;')00 cm. lu ru.-ol. .... . .. . . .. ... 1 : :~ 5 
DYllam islm högta lare f ran ......... . ...... .. ' 9: 75 
Piclt-up, brun bakelit från ...... ...... 5: 50 
·Volym..lwlltroll föl' d:o .... ........ .. ............. 2: 75 
Urosslar .......... ......... . ....... .. ,.... .. ........ ... 3: 50 
Pot.entiometer m. slrömhr . 10.000 ohm ...... 3: 25 
Elcl,tl'olytlwndellsator 500 Y. < mF . 3: 25 
Eleldr. grammofollmotor f öl' y äxelsl.r. 110 
- 220 ,. .... ......... ... .... ...... 29: 50 

Alla dela r garan tera s felf ri a. 

IR e~llisatiouslisr[l ~ä n des mot porto 10 öre. 


RADIOKOMPANIET AVD. P 
ODENGATAN 56 - STOCKHOLlIl - . TELEl__ 322060 

SEM 

Nät-Transformatorer 


Lågfrekvens

Transformatorer 


Drosslar 

för radio 

I varje önskat utförande 

AKTIEBOLAGET 

SVENSKA ELEKTROMAGNETER 
AMAL 

Telegramadr. : Magnet.,. - Telefon: 104 

Cl{ tillverka för snabb leverans: 

Specialtransformatorer 
för radio, förstärkare, likriktare, laboratorier 
o. s. v. 

Autotransformatorer 
upptill 1000 vart. 

Brosslar 
för varje ändam~1. 

Likriktare 
Prislistm' över standardtyper, kopparlikriktare och kompL. kär

nor sändas på begäran. 

ELEKTROTEKN. VERKSTADEN 
lng. C. B. Hansson 

Postfack 92 ÄKARP Telefon 226 



Redaktion. laboratorium o. fr6geavd., 
adm i nistrati o n 

SVEAVÄGEN 40 - STOCKHOLM 

T e I. N a m n a n r o p .N o r d i s k R o t o g r a v y r' 

Telegramadress: R OTO G R AV Y R 

Postgiro 940 o Postfack 450 

MAGASIN FOR RADIO OCH GRAMMOFON ......................................... 
TEKNISK REDAKTOR , Ingenjör Wo STOCKMAN 

Träffas säkrast fredagar kl. 15-17 

Pren um erationspris 1/1 6r kr. 5,-, 1/2 6r k r. 2]5,1;4 6r kr. 1:50. o Utkommer den 15,e v arje m6nad. 

INNEHALLSFORTECKNING FRA N REDAKTIONEN 

Våglängdstabell 

Stockholms R adi okl ubb 10 å r 

Motalastationen 

Moderna mottagare 

Belasrni ngsfri spännings mätnin g 

Modern konvågsmottagare 

Automatisk avstämning 

Super 35 

Radiodoktorns prJktisb råd 

Nyårstrean moderniserad 

tiildr:tdio 

3 

7 

9 

12 

14 

16 

21 

22 

I detta nummer 

publicera vi en artikel Olll beln s tni ng'sfri s piinningsmät 
ning. I oenna artikel ingå r en oc l nH'lCmatik , som ooel, 
tir av nl\laste slag, varför d et e j to rde her eda n:'i.gra 
större 8V ~ riglleter för Il en intl' (!SHc raO e att g å igenom al'

tikeln i dess helhet. En förut 'äLtning' är , att man kOlU 

räkna med Ohms lag, som har varit mycket ut förli gt be
handlad i li(ltgare artiklar_ Dcn ej lUut~m :)ti s kt .i n t r e -
Re rade I,nn h oppa un.!r fo r mle rna oc h i !itHlle t tnga vara 
pa de praI-\.tis ka anvi s niuganla i al·t il' L~ O, vill~a sättn 
honom i st:lnd att med frumg ii ng anv:luda d Il bes krivna 
mätmetoden. 

mA-metern som lln iversalinstrllment 

I artikel n "Automatisl\: avs tii01ning" fra m lägges e tt in 
tressant förs lag t ill lösande av mottagaren" avstiim
llingsproblem. ~ [an s tiiul'luer för baud mottagaren s:1 
nogfrraut :sOm möjligt t ill den Ulotta g'uu Rlutio I:l E' ll S vi'lg
längd , o 11 s il sn~lrt Blau släpper rutt Il, tl'litl cr de l1 auto
mat iska u\' s tHtnningeu i f u nkt:ioll ocb sörger rör finin
s tiilLuiJl g'c n. Bo r t sett frå n av rent 11l'ukti t'1\:u s kU l be
hugade even Lue lla j nväudnill gar m ot anordninge n s l, ull c 
man vi lja unmärka mot att fö r sdlelaio uti kl"etsarno. lto 
supe rn e j finin s tHllu ti , nl(1Jj a andl'U ~ idan avs r de n b e
skrivna anor dninge n endas t att kl nr g öru pl"illCipC'll [fil' 

de t h e la.Rätt hastighet . 

R.ldioindustriens nyheter 3° 

Med februarinuJlll"e t f ölje r ett pns t g iro ko r t , g enolll varS 
ifyllande prenumerante r erhålla inge u,iör no)mgren s nya 
bol, Olll mätteknik Ei;r 3:; öre . 

PUI.ulärRlldio. 

EFTERTRYCK AV ARTIKLAR HELT ELLER DELVIS UTAN A N GIVANDE AV KALLAN FORBJUDET 

Ett radiofabrikat, 
som 
dera, 

Populär Radio 
kan Ni köpa 

har kunnat 
med fullt 

rekommen
förtroende. 

Säg att Populär Radio rått Er att köpa det. 
Gynna i Ert eget intresse våra annonsorer. 



2 POPULÄR RADIO 

POPULÄR RADIOS V ÅGLÄNGDST ABELL 

Våg I. ochYågl. och EffektEffekt Station InstlUlnlngStation Inställning frekvensfrekvens kwkw 
m kc/sm kels \\ 

I 
2000-1000 ID (150-300 kel.) 26!l,5 1113 Koalce 2,0 


1!l:l;) lää Kowno 7 
 267,4 1122 Belfast (North Scottlsh 
1875 1(,0 Brasow 20 R egional) 1 

205,3 1131 Hörby 101807 161; Luhti 50 
21l3,2 1140 Turin 71724 174 lIJoskva 500 

11148 182 Ru,lio-Puris 7:1 261,1 1149 London National 110 

1571 InI KÖlligswu stcrh nu,en GO 


, 25!l,l 11G8 MorBv8kB Ostrava 11,2 

1500 200 Droitwich 150 
 257,1 1167 Monte Cenerl 1u 

1442 208 1Ilinsk 100 
 255,1 1170 Köpenhamn 10 

13SfI 21(; lIlotlhln 30 
 2;'3,2 1185 Charkow 10 

J;J.3!J 224 \V.arschun 120 
 251,0 1W;) Frankfnrt 17 

1all4 230 Luxembnrg 150 
 249,2 1204 Prag Il ;; 

12():! 2:32 Chur}': Qv 10 
 2U,3 1213 LlJle 1'. T. T. 5 

1261 238 J\:ulundl.lOrg 60 
 245,5 1222 Triest 10 

122'1 24;; Lcuingrad 100 
 243,7 1231 Gl elwltz 5 

1154 :WO Oslo 6U 
 241,9 1240 Kiruna 0,2 

1107 271 .Moskva 100 
 240,2 124!l Luxemburg 15()' 

1071 280 'rim, 35 
 238,5 1238 Riga Hi 

236,8 1267 Tyska stn :er 2 
1000 '00 JU (300- :,(10 kel") 235,1 1276 Norska stn :er 0,7 

233.5 1285 Belgis k stn 882 340 ~aratov 20 231,8 1204 
815 3G5 u.ost.-)V :w 230,2 1303 
~:!;) 304 S\~erdlovsk 50 2~8,7 1312 Svenska stn :er 1,3
148 401 Moskva 100 227,1 1321 Budapest II 0,8 

22;;,6 1330 Nordtyska stn :er 0,5 
000-200 In (600-1500 kel s) 224,0 1330 lIfontpelller 5 

578,0 · 5lD Hamar 0,7 222,6 134S Internationell vAg!., typ 1 
500,3 527 LJubljana 5 221,1 1357 Italien ska o. norska stn :er 
559,7 530 Vilna 16 219.6 1366 Krakow 2 
[)40,5 546 Budupest 120 218,2 1375 Schweiziska stn :er 0,5 
539,6 55H llcromiinster 60 :!l\l,8 1384 
G31,O SG5 Athlone 60 215,4 1393 Franska stn :er 
522,6 [174 lIIUhlacker (Stuttgart) 60 214,0 1402 Svenska stn :er 0,4 
514,0 583 Mndona 15 212,61411 Bukarest 12 

211,3 1420 1"lnska o. jugos la .... stn :er 
400,2 001 Sunds... all 10 
506.8 502 Wien 120 

20!J,9H20 Interna tlon ell vllgt, typ l 
4!H,8 GlO' Florens 20 208,6 1438 Nylregyhaza 6,3 
483.0 ()~O llriissel I 15 207,3 1447 Sl!unska stn :er 
4j6,O 629 200,014;;6 Franska stn ocr 
470,2 0:18 Prag I 120 204,8 HM Tyska stn :e r 
4G3 ,O 6·1S 20:1,51474 Bngelska stil :er 
4;;[',0 058 Lang-enherg 60 202.3 1483 Sovjetstationer 
449,1 6118 North Regional 50 201.1 1-102 Internation ell vllgI., typ 2 

200,0 1500 Interllationell vllgl., typ 2 H:l.1 617 Sottens 25 
437.3 OS6 Belgrad 2,5 I431.7 G!)j Paris P. T . T. 7 
420.1 704 Stockholm 55 
420.8 i13 [tom 50 
41 5.5 72~ Kiew 100 
410.4 731 'l'alilnn 20 KORTVÅGSSTATIONER40;;.4 740 ~Hinchen 00 
400,5 HD Vihorg 13 
3\)5,8 758 Kattowiee 12 
3Ul.l 707 Midiand R egional 25 V~gl. Anrops· Spole Kond.Stati on 

m signal N:o gradtal 
:182.2 78:; Leipzig 120 
380.0 170 I I 
377,4 705 Lwow 10 
373,1 80-l Scottlsh Regional 50 
368,6 814 Milano ilO 5&,31 Pra.g (Tjeckos lovuklet) OKL\1I'T I 

50,26 Rom (Yatikauen; Halle n) HYJ3(H ,5 823 Humilnh;k stn 
50,00 ~loskwa (8ovjet) Rytm 

3;;U.7 8H Berlin 100 
300.0 832 lIlaskwa IV 100 

40,83 Zeesen (TYSkland) D,TC 
afl2,9 KiO Bergen 1 4!J.58 Duventry (England) GSA 
a-HJ.2 8.;!) 4U,40 Skamlebnek (Danmark) OXY 
3·15.6 SU8 PO'l.nan 1,7 4::;,38 ~Iosl\\"a (So... jet) RW72 
342,1 877 London Regional 50 38,48 Radio Nations (Schweiz) IlllP 
338,0 S80 Grnz 7 37,33 Eahat (:lJarocko) CNR 
3:l;; .2 80;:; Helsingfors 10 31,55 ~Ielbour,ne (Australien) VK3:'1IE 
3:11,0 !)04 Hamburg 100 31.1i4 Dal"entry (l;;ngland) GSB 
:\28,6 913 Dnepropetro\'sk 10 31,38 Zeesen (TYSkland) DJA 
325,4 Brlinll 32O'")') 31,31 Radio Nations (Schweiz) HR/. 
321.0 0:12 Brii.sel 15 31,2!> Da\"entry (England) GSC 
a18,8 OH Götehorg 10 31,28 S~'dney (Australien) YK2:1IE 
31;;.8 DjO Bresluu 60 30,80 Rugby (l';ngland) GCA 
312,8 O~O 25,03 Pont.oise (E'rankrike) FYA 
300,9 908 2:3,53 Da\rentry (England) GSD 
307,1 077 'Vest Regional 50 25,50 Zeesen (Tyskland) OJO 
304,:3 08U Genua la 2~,40 Rom (Italien) 2RO 
a01,;; 005 Illlversum 20 25,28 Daventry (England) GSE 
298,8 1004 Rratislava 13,5 2;;,25 Pontoise (E'rankrlke) E'YA 
Zn6.2 101:1 North National 50 24.41 Rugby (England) GBV 
203,5 1022 Madrid II 3 23.38 Rabat (Marocko) CNR 
201,0 1031 Ilellsberg 60 19,84 Horn (Vatikanen; Italien) HV,r 
288,6 1040 Leningrad 10 W,SI O,,,'entry (England) GSE' 
285,7 10,,0 Scottlsh National 50 19,73 Zeesen (Ty skland) D,m 
283,3 10;:;0 Bari 20 lD.08 Pontoise (Frankrike) FYA 
280,9 1008 TIraspol (Odessa Oukhta) 10 16,80 Zeesen ('fyskland) DH] 
2.8,6 1077 Bordeaux P. T. 'l'. 12 16,88 lIulzen (Holland) PHI 
276,2 1080 Falun 2 16.86 Oa\'entry (England) GSG 
274,0 lW5 16.10 Rugby (England) GllJ 
2il,7 1104 Ncnpel 1,5 13,97 Oaventry (England) GSnI 
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Stockhol'ms Radio'klubb 
fi ra r 10-årsiubileum 

S
tockholms R.adioklubb firadc den 18 dcccm r till dc, (·jdJingeujöl' El'i\{ Cl'Oflvall, gav i ett med 
hel' lO-ål"sjnlrileum med en fest på Stallmäs livligt bifall. mottaget anföranu :. en återblick över 
tun·gål"den. Klubben st,iftadcs på samma lo klubbens verksamhet under L1e gångna tio ål·cn. Vi 
kal dcn 1Ii december 1924. Klubben::; Ol'dfö- liimllft hiil' n edan ett kort referat av detta anförand . 

StOCkholms Radiok/uub samlfl(l W/. 10-är,qfcst på lallmiistrwe!lården. Sitta.nlle från '!;äll,.~tcr tJå bilden: Civ .-i.llfJ. ETik 
Cronvull (klu/JlJens ordf.) , kO,1I)1'(: 1' Stad von Holstein, 'ing . Ejnnr M'ljckellJerg, 'illg. CU8t. Hul/ ön, för8äkl' .-I.jm. Oskar 
R e,.gh , [ng. Wagn er. Sittande PIt lIIotsaUIl· sidan O'/n bordet i föl,jtt fdl n 'liän~t e1': 'ing. Ancitl Kjiil'ling , h err K. E. 
'l'hor8ell, iug. lV'ilh . .'1:C :~On Lindberg. civ.-iug. Hi/IUn!] Björklund, i ng. W. toclonw.n (Pop. lladiu8 telm. Hd.), he,T 
.la,kob -rVintröm. St dl';/(/c fntn Ilögel' 1HZ bilden: dir. d. G. BcskoiV, hlg. N. E . B ergstl'öm (klu1JU C1/8 sekl') , 'icng. ,l. A . 
AJankell, ci.v.-ing. l:Jrik Löf!l1'lJJl, civ .-in!]. H . Arcnande'I', hen' K. Gen ·VJJ. 

http:f�r8�kl'.-I.jm
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Stockholms Raclioklnbb bildades för' att direkt till
godose de teklli skt a rbeta nde amatörernas intressen. 
För detta öndamål höllos l'egelbundet varje vecka 
de s. k. 'l'isclag"a1h1arna, \"id vi lka förekommo före
drag och demonstl'ationcl' och diskuterades aktuella 
['a diotekniska fråo-o r. FÖl'edraCrell ha behandla t nya 
mottagarkollstruktioner, nya rÖl'typer ~~ t c . , och man 
kan säga, att pl'aktiskt t aget alla radiotekniska ny
heter, som under årens lopp framkommit, varit fö re
mi'l.l för behandling inom klubben, Medlemmarna ha 
d~irigenom satts i stånd att undan för undan följa 
radioteknikens utveckling. 

In tresset var i början my eket stort och anslut
ningen till klubben livli g, Ar 1925 hade Stockholms 
Raclioklubb omkring 500 medlemmar och under'höll 
gemensamt med Sveuska Radioklubben en egen klubb· 
lokal , beliigen vid Norrmalmstorg. Där fanns en yp
perlig antenn samt allehanda mätinstrument, som 
stodo till medlemmarnas dispositiou. Numera hållas 
klubbaftnarna vara nnan tisdag på Resta urant Gille1. 
.Iedlemsunta.let har, sedan radion upphör t a t t vara 
en nyhet, så sm:lJlingom nedgått, tiIls det ut kristalli
sera ts en kärntrupp av för de radiotekIliska f tågorna 
verkligt intresserade medlemmar, vilka troget bevista 
\'arje sammanträde. Nya medlemmar komma också 

till, varför man k<111 hysa gott hopp föl' fr amtiden. 
Stockholms Radioklubb hal' anordnat ett fI el'ta l 
utställningar, vid vilka både amatörbyggda och kom· 
me l'sielIa radioapparater varit representerade. Dessa 
utställningar ha varit flitigt besökta och livligt upp
skattade, både a\' de (>xperimcnter'a nde amatörerna 
och den l'adioint l'essetade allmiillheten, I samband 
med nts UilInin lI'al'IJa anonlnad es pr isbedöllln ing a v 
Ile nts tällda alllatörbyggcla apparaterna, 

Efter detta anförande av klubbens ordförande de
monstrerade civilingen jör E. Arennuc1er »Radiola» 
superheterodyn, mod ell 343. Därefter intogs en jul
supe under hög stämning', med många tal och skålar 
för klubben och dess minnen. Viclnachspielet förekom 
bl. a. en t roll el"iWl'estä llnilJg, som utgjorde ett mycket 
uppskatta t inslag i underhållningen, 

Slutligen kan omniimnas, att ingenjör Arvid Kjör
ling hade i beredskap en ö\'errasknjng. Han heskrev 
i stora drag en ny, full stiindigt re\'olutionerande 
radioujJpfinnil1g, som världen länge väntat på, Vi 
måste emeller t id iinnu så länge avstå fdin att offent· 
liggöra denna Ilppfinning, då tiden i.il1llU ej är riktigt 
mogen därför. 

Medlemmarna åtskildes med den fasta föresatsen 
att hålla ihop i.inllU mfl llga å r framåt, 

00

'POPUJ lLlAlR? RIADDO 
Landets största och mest spridda radiotid· 

skrift med en upplaga av 10.000 exemplar. 

• 	 Är saklig, vederhäftig och opartisk 

• 	 Utkommer regelbundet den 15 varje mänacl 

• 	 Innehåller tekniska beskriyniugar över goda kom
m €? r s iella mo ttaga re 

• 	 Beskriver pft ett lilttfattIigt slUt nya uppfinningar 
och princi per 

• 	 Innehå ller det minsta möjliga av teoretiska ut
l iiggninga l' 

• 	 Avhandlar i form av populilra konstruktionsbe
skrh"niugat" den pra,ktislm tillämpningen a,' nya 
koustruktionsprinciper 

• 	 Ger amatören utförliga beskrivninga r över intres
santa experiment och apparater inom radions oeh 
niit'besläktade områden 

• 	 A"ha ndla r alla nyhete r på radioområdet 

• 	 Är den id~liska a matöttidskriften 

• 	 UpPSkattas pil grund av sin vede rhiiftighet och 
opartiSkhet även av fackmiinnen 



POPULÄR RADIO 

Mota'lastationen 
Europas modernaste rundradiosöndare. En 

rundvandring genom den nya storstationen. 

D
en nya storsända
I'en i Motala när
mar sig sin fullbor
dan. Hedan pft hös

ten förra äret yoro ny- och till
byggnaderna fä nliga till det 
yttre. Vid ~rsskiftct hade man 
pra ktiskt taget all montering 
ay Stlndare och mas\{jncr klar 
och den tidsödande kopplingen 
har sedan beclridts med stor in tensitet. Niir allt 
kommer att vara redo för provsändning vill ingen 
ännu yttra sig om, men säkert är, att vi fram pa 
vårkanten Hl. höra av den nya och starkare rösten 
i etern. 

Poplllär Hadios m 'dal·betare har gjort elt hesök 
dd staiionen, dfir civilingenjör Folke Stranden med 
stor beredvillighet shillde sig till förfogande som ci
eel'on. Det var inte litet att se på, och vi kunna här 
endast i stora drag redogöra för de tekniska moderni
teter, som utnöta L1 en nya stationen. 

iindaren med alla tillbehör är inr'ymd i eH nibtan 
preci s lika stor byggnad om den gamla stationens. 
Den nya byggnadell utgör utifrån sett en tv.illing
broder till den gamla. Båda tiro sammanbyggda till 
så att säga ett siamesiskt tri lliugpar. Stora hallen i 

mitten, d~lr den nya sändaren är uppställd i ett antal 
stativ, äe direkt fö rbunden den lika stora hallen, 
c1iir (]('n gamla siilldarpll stå r. D t gamla rummet in
llehållande rotera~lde maskiner ilI" utöka t på litngdell, 
o h dUr ·> tedinna vi elen .uya lSändarens rotcrcllHle 
hjälpmaskiner, hmudsakligen för gallersp~lllllingar, 

lii.gre a noclspänningar och glödlSp~lnning till ·lutrören . 
I källarvåningen finllas iIuymda aggregaten för 

alstrande av anodspiinning (~O.OOO volt) samt kyl
Fiy:ternets mask iller och övriga apparat ..1". Sjiiha hö cy 

lSpii.nningstransIol'1lI3 torn :st" 1" llock av b:::tn:spol'Lhän
SYll på SlllUm:l nivft. som mark ll. 

3Iecl hjälp av det [öreJlklade blockschema, ·om ;Her
finnes [lä näsia sida, lSkoJa d söka giva en uppfatt

ning om, hur si.i.udaren principi.ellt ~ir anordnad. 
OscHlatoru ~l r kristallstyrd. Kristallen, tempera

tur hålles konstant med hjiUp a v en termostat. Där
E'ftpI" kommer ett frekvensfört1ubblarsteg, varigenom 
högfrekvensen får Iu-istallens dubbla fteb'ens (haha 
\' frglängd) . På så sätt hindras all skadlig »åierkopp
ling» till Inist~Lllsteget. Efter freln-ensförclubblar en 
följa så tvenne förstärkarsteg, vilka liksom föregå
ende st eg arbeta med endast c:a 300 volts anodspän· 
ni ng. Sedan ledes högfrekvensen iu på ett störTe luft
kylt rör, oell i nästa steg, som Lestär av fyra ratten
kylda rör i push-puH-koppling, sker moduleringen. 

J[oduleringen. 

Lågfrekveusen inkommer t. ex. på en telefonledning 
och går till en trestegs förs tiirkare i ett särskilt sta
tiv, som iiven innehåller en mottagare för provlyss
niug. Sedan följa två steg med större rör i ett sär
skilt stativ och därefter går lägfrekvensen in på ett 
effektsteg, som sköter moduleringen. Delta steg har 
liksom (let modulerade hÖf,.-frekvenssteget fyra vat
tcukylda rör jämte ett re ·ervrör, som mycket fort 
kan inkopplas. 

::Uoduleringen sker på så sätt att des 'u bi'Lda steg, 
det ena för högfr·ekven och det audra för lågfrekvells, 
matas i serie av samma. anodspijnning pä 20.000 volt, 
vilken delar upp sig med c:a 10.000 volt på vardera 
."tegct. Högfrehensrörens glölltri'tdar ligga nJlts, 
häl' icke jordade utan derns potential i förhållande 
t iU jord vm·ierar i takt med Higfrekvensen. l\iotlule
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ringen iir alltså en anodmodulel'ing av enklaste och 
effektivaste slag, varvid man bl. a. slipper ifrft n mo
dulationsdrossel eller moc1ulationstrallsformator, 
som vid denna höga effekt skulle bli både dyrbar och 
svårtillvcrkad_ Modulationen blir ii\'en föga frekvens
beroende, och frekvensområuet bestämmes diirför 
helt och h.. Ilet av l, ('freh en:för tiir-karens dimen
sionering. Stationen uppgives ha praktiskt t:Jget rak 
frekvenskurnl mellan 30 och 10.000 perioder per 
sekund, 

Det modulerade högfrekvenssteget följes så ..1\7 slnt
steget, som ii\-en detta iiI' push-puH-kopplat, Fyra 
"att llkylc1a rör sitta häl' i två stativ, ett för »push» 

Modulc:r.u 
med l X l 

POPULÄR RADIO 

och et.t för »pull». I varje stativ finnes de. sutom ett 
rör i r er'\'. Dessa stora rör kunna vardera lämna 
e;l effekt av GO k\V. Glödströmmen, om här är lik
ström, uppgår till 460 A. Rören forslas till och från 
stati\'en i en särskild vagn, mest liknan(le en större 
barn\'agn. 

I ett särskilt stativ iiI' slutstegets svängningskrets 
placerad. Spolen har fullkomligt jättelika dimensio
ner. Man skulle \'ara böjd att tro, att det här ~ir frå
ga om en kylspiral till en större kemisk-teknisk fabrik 
i stället för en högfrekvens pole av kopparrör. Kon
densatorerna skämmas icke heller för sig, och sådana 
saker som t. ex. neutra1iseringskondellsatorerna ha, 
trots sin ringa stol'lek i kapacitet, dimensioner som 
skulle anstå kondensatorer på å tskilliga mikrofarac1. 

Mellan stativen ledes högfrekvensen i kopparrör, 
inlagda inuti större, jordade rör. Dylika rör leda 
ä\'en hån slutstegets sviingningskrets via ett över
tonsfilter till t\'enne isolatorer på stationshusets 
dgg. Rtirifrån går i det fria en tvåtråc1ig feederled
ni_ng ut till antennhuset, en särskild liten byO'gnad 
utanför stationen. Här ha antennkoppling och an· 
tennavstämning sin plats. 

Antennen. 

Uotalastationens g'arilla antenn skall fortfarande 
anviindas. De s dimensionering anses vara tillfyllest 
även för den högre effekten. Stationens untenneffekt 
kommer normalt att vara 150 kW, och en ökning till 
210 k\V kan relativt lätt åstadkommas. 

Likriktaren för den 20.000 volt höga anodspän
Forts , 1\ sld_ 28 

ho~frck ·..t:nsstc~ 
\'.ltlcnkyIJ.l ri1r 
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Moderna mottagare 

Luxor 696 DW 
f n stor superheterodyn med reglerbar selektivitet 

och känslighet, kortvågsområde, två inbyggda hög

talare, tonkorrektions- och visselfilter m. fl. finesser. 

D
en senaste LUKor-modellen, 696 DW, även 
beniilUnd »Tiokretssupcrtl», iiI' en synner
ligen exkltL'l i,' mottagare. Den har för
utom oseillatorkretsen ej mindre än nio 

av. t ämningskret ar, a\' vilka t re gå före blandarröret. 
Dessa nio kret..ar borga för goll selektivitet. Mot
tagaren har, om man räknar glasballongerna, sju rör 
förutom likriktarl'öret. 

Tre jö'rseleki:ionslol'ctsar. 

»'l'iokretssnperns» kopplingsschema återgives här 
nedan. Första r'öret (AF 2) arbetar som högfrekvens
förstärkare. Det fö regås av två ,tilmkretsa l', utgöran
de til sammans ett bandfiltel' . Högfrekvensröret är 
medelst en tredje krets kopplat t ill blandarröl'et, en 
oktod ( ,AK 1) . Vi ha alltså ej mindre än tre kretsar 
före blulldarl'öret, vilket är en stor styrka hos mot
tagaren, ty härigenom elimineras i hög grad risken 
föl' spegelinterferens. På kortvåg gå signalerna lii
r ekt in på tredje stämkretsen, vilket är gjort av prak
tiska skäl ocll ej med Öl' Ut gl'a s törre olägenheter. 

Eftel' blåndarröret föl jer ett mellanrrekvensfilter, 
besi, ende av två sammankopplade mellanfrekvens
transformatorer. Detta filter möjliggör användandet 
av sex avstämda mellanfr'ekvenskretsar trots före
komsten av ett enda mel1anfI'ekvensför~tii.l'karrör, 

vilket numera är standard. I anodkretsen till mellan
frekvensröret li crger den tredje mellanfrekvenstrans
formatol'n. Alla dessa transformatorer äro crlvetvis 
utförda som balldfilter och äro som synes även dioiUl

' pade medelst motstånd, för att selektiviteten ej skall 
bli så hög, att ljudkvaliteten fördärvas. 

1'onkolTekt ion för det högre r eg'ist l·et. 
- I • 

Som detektor anvilndes en dnbbeldiod (AB 1), diil' 
ena dioJstrtiekan på vanligt siUt sköter om den auto
matiska ,-olymr·egleringen. Efter dioden föl jer .ett 
litgfrek,ensföl"tiirkarrör (E 499), i vars anodkrets 

niirmast anod ' 11 ligger dt filter föl' boI"tsilallde av 
kvarstående mellanfrekv(~ tl S , Lågfrekvensröret iiI' 
mot 'Ull1dskopplat t ill slutsteget, som utgöres av två 
D-watts kraftpentocler, drivande var sin a de två 
inbyggda högtalarna. I tilledniugen till slutrörens 
galler miirkes en anordning med två lågfrekvem;
drosslar, av vilka antingen enda t den ena användes 
eller båda par'allellkopplas, varvid de tjänstgöra som 
en enda drossel med millc!r'e induktans. Denna drossel 
utgör i förening med slutrörens sammanlagda galler
katodkapacitet ett tonkol'rektionsfilter, 80m åstad
kommer en fÖrbi.ittrad åte rgivning av toner upp till 

:a 6.000 p/ . Toner med högre periodtal skäras ned, 
st\. att t. ex. toner' med fl'ek\,en8en 9.000 p/s praktiskt 
taget ej alls återgivas, vilket medför ti'lrn iugsfria l'e 
mottagning. (Vid distansmottaglling skäl' mottaga
ren av redan vid 4.000 p/s.) 1Iedelst en tonkontroll 
kan klangfi.i.l'gen r egleras efter önskan. 

Vat'iabel selektivitet. 

Den variabla selek t iviteten i.i.r en betydelsefull fi
ness hos Luxor 696 D"W. Medelst en omkopplare kuu
na två olika selektivitetsgl'ader inställas, dels 4 kels, 
dels 8 kels, den förra a\'sedd för clistan mottagn ing, 
den senare fö r lokalmottagning. Selektivitetsiind
ringen t\.stadkommes genom att kopplingHgrudeu mel-

Chass iet till Lu:r,o'I'S »'1'iokI'CI 8~ 1I1)CI·», m OllelI GVG 1J 11'• 

• 



lan dc tyå spolarna i samtliga mellanfl'ekvensbandfil
tel' yuriel'as; lösare koppling ger större selektivitet_ 
Samtidigt omkopplas även tonkorrektions- och vis
sclfiltrct, så att dess resonansfre];;:ycns förskjutes, I 
det minst sclektiva liiget, som är avsett nästan ute
slutandc för lokalmottagning, åtcrgivas toner ända 
upp till 8.000 p/ s, varigenom cn verkligt ljudtrogen 
åtprgivnillg erMlles, Den stora distortionsfl'ia ut
gångseffekten (dubbclt så stor som hos ordinära mot
tagare) säkerställer I'en återgivning ilven av fortis
simostiUlena i musiken, 

Fullt tydlig I'cgistI'ering av olika lägen hos väg
längds- och gl'nmmofonomkopplaren skcr genom olika 
färger på skalbelysningcn, I gramffiofonhiget ~ir skal
bel)'sningen sHi.ekt, och ordet »G l'.-fon» fl'[lJllh-iider i 
ljus,'hift i ena högtalaröppningen, I läget flir 8 kcl s 
selektivitet framhäcler i ljllsskrift ordet »Lokal», 
detta för att man skall observcra, att mottagaren 
ej iiI' lilmpRd föl' clistansmottagning vid denua in
ställning, 

lIJottagal'en iiI' utrustad med »stationsljus» i fOl'm 

av ett glimröl', vilket anger den rätta in 'tälJningen 
av staiioncl'nå 0(;11 möjliggör »tyst avstämnin n>. Vi
dare milrkcs en anol'dning för kontinuerlig reglcring 
av kiinslighdcn, vUken :sålunda kan instiiJlas i filr 
hållande till stäI'llingsnivån på moHagningsplatsen. 

Två cxtra högtalare kunna anslutas. Dessn in- och 

rop' 'LÄH HADIO 

urkopplas medehit omkopplare prl mottag~lt'cns bak
sida. "tgc ngcn till de extra högtalarna iII' lågohmig; 
högtala.rna. böra ha en impeualls i talströmspolen av 
c:a 2,5 olIm. 

Exteriören hos 696 DvV är m)'cket clegant och 
påkostat!. Mottagarens ime har samma ged igna ut
fÖl'Uncle som alltid kännetecknat Luxors apparater. 

lE ~ö~~u~,~,~~~~~:
N 
der ruhrikell »Modern.l mottaga
re» publicerade beskrivningarna 
över kommersiella mottagarc. 

Endast sädana in- och utländ
ska märken, som höra till de le
dande och som bIa nd facklU~inuen 
iiro kända föl' att vam \'cderhäf
tiga, bliva föremål föl' beskrivning 
IX rlenna avdelning. 

Dessa artiklar giva diieför en 
god inblick i modem moHagal'
teknilL 

,98/ 

~~------~---

K01)li7iI/!J~8cIt C I ,; (t för Lll x'ors »'1';o7.'rc l 811"er » , Ej m indro än tro ,r;/i.lI/riir I/näinclas, 1Xlrf/Z; olt fjiillslgör .~um »slal-ioIl8
lju,'i» , tio In i ul/c/r(/ föl' 1'eglsf-I'0I'i'll!l a v m,OIlI/{}rWOIIS iustiiZlnin{}.• 
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udt D l ika med noll eller med a ndra ord: spänn ings 
fa llet i RI , orsa ka t av Il , ä r lika med spänn ingsfallet 
i R 3, orsakat av 12. \ v sa mma sktll ä ro spä nningsB~~'1d f allen i R2 och R4 lika . Vi kunna nu uppställa föl 

,~~-
~, 
Av ingenjör E. Seger 

E
l. anodSp~j.llll iu gsm~itn~ng ä r ofta Öll sh .~irrl 
nd pr'OYlllug av ra dlOl11ott agare, lllPrl p rl 

grund av in trumentets s trömförbrnkn ing; 
ger denna mätning ofta mi ssvisan!le resu l

tat, om den utföl'es på vanlig t sät t. Ett sä tt Lir a tt 
medelst en_milU a mperem ter od t med k tinnedom om 
de i a nodkre sen ingående delarna motstå nd.'vtll'den 
be. tämma den -'piill n ing, som ligo'er' p rÖ l'e ls allod . 
Då emellertid dell ua mä tuiug ii I' 111 in(11'e clcuc .ut !leh 
de '1l t om riit , h e ~:;viil'1ig, clfl ma n måste bl'yta kr'et

sa rna för iuko ppl ing av mi lliam pe l'emetern, vill jag 
a ngin~ en a unan metod, som grundar s ig pli el en 
vanliga miLtbrYbga u p rin ' ip. 

Vi sko la föl' ·t Letrakta bl-yggan, so m bestt r a \. ett 
ba tte ri E, de fyra mot t ~ nden Hl, R2, R~ och RI s;lmt 
gal va nomet el'11 (fig. 1 ) . I pllJlkteu Å delar sig 
d n ström I, 'om utgår fn 11 batteri et , i trå ' h'öm-

B 

c 


F i!J. 1. Wh6a / s l oJt e - br!log(~ f ö,- 11/.ot st t1l1 ds,,, u tn i -J/ g, ]J il val 'S 

lJrinc ip den i artikel n beskt'hma -mätmetoden (il' gl'nntl(ul . 

mar, Il och h , vi lka p assera Ih r esp. R 3. Åntaga \'i, 
att galvanometel'n G är strömlös, kommer tyllligeu 
'amma ström 11 som flyte r geuom Rt att passer a 
R2 samt a v samma skäl 12 a tt gå genom R 4 • Splin 
ni ngsfa llen .i de b~ da rr renlednino'arna R 1R2 samt 
R3RJ äro lika stora eller samma som batteriet p01
spänning. EHer-so m galva nometern an t ages nu'a 
strömlö ' är också spänningen mellan punkterna B 

jande ekvationer: 

11 . Rl = 12 • Ra } 
Il . R2 = 12 • R4 

Salllmansti-ilIas dessa båda ut tl'J'ck fii \' i 

11 ' R I = 12 , Ra eller R l = R3 

Il' R2 12 , Hi ' U2 R4' 

\' W, et; gtiUer- endast lI ndcr fli r utsii ttniug att ga l ano
Dl t ' l 'U ~ir- sir'ömlös. 

A 
J 

~ 

E Tt ~ 

~ 

C 

1,' i(j . 2. Spii-n nin 'l cn E öecr 1l/.ot.~ / (Ll1 dct R {l er u pphov Nll 
stn Jmrn n J. Smn exem ]H!1 (ml a!les, 'ltt 8pun n i/l[len 8ka.ll 

't/l dt as 'i {lIIH I./ en 8, som h ar CJ:akt hCtlVlb späilnin gen E . 

}I au ka n så!uuda, utgående f rån ett kon tant m ot 
s t ~ nel uv kän t värde samt f ijl'h llan 1 t mellan tvenne 
undra motstånd, beräkna s torleken av ett f jä rde r.uo t-
.' ta nd. Kalla vi dett a okä n lht motl:!Ullld för R 1, få vi 

RaR l = R2 • • 
R4, 

J\l iilb l'y ("~ans olika u tformnin o'ar skola vi ej hUt, 

gå in på, ulan end ast t i ll ämpa dess princip på spän 
u iJl g-slllätlJ.ing . 

.11 iitfel, so m UPIJlw17l 'lIw genom 
rolt1llctel'IL~ eglJnförbrukn ing. 

)[ot"U'm det R i f ig . 2 ä r fll1. lu t,t i ill en ,päu ning 
E, vilken ger uppho, till ström. tyrka n L Pu nkten 
B delar Ulols l:l nc1et R i tv nu lika ' .ora dcla r AB 

A .
:10 + . 

~ 
B I 

E 
30 

~ 
C 

Fig. 3, På t7n m d au voltm e/er ll ' egc ll fö rln''l/kn ing ( strö-m 
1/l 0 1/. i ) ö/';(/ 1' Sl )(i,m1i l1 gs[rtZlet i, elen Ö'l/1'C hIl lvan (IV m o /s/lindet, 

d . v , .~ , .~ ))ä nlling (::n i plln kten fl [all er. 

http:clcuc.ut
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och B , nll'dcra lika ml'(l ~{. S]lilllllingsfalleJl i de 

håda hahomu ~iro då lika ol"! I ranIt'l 'a lika mc(1 

E = ]. R. Skulle mUll nu mctl en ,oHmctc l' försölw 
2 2 

A 

l·' iy. 4, Jliir får 'rol/Jll el ern sin ~ /rum frr1.n eli siirsl.:ihl ]Jo
f cn!ivlIl c l el' A.1JC, och p)(ukl ell, B blir ob cl,(l8/ad. 1)(1.. yul
I;I/I!O)// C/CI"I/. iiI' ,~triimli)li , iii' SlJiinni.lI.11 en d/m llaml/w i. ]Junk· 
t cma l? och D. I !örcliY!!([lIdo fu/l, belalltu'r docl" m!ilu1!ord

nin(ten "'rumkiillul1 , l;orför slliiJlnil/!!en L' ev, fuller. 

miit'a n;'got a\' des:sa b;"tda spiinnillgS\'ärden, t. ex . 
"piiuningen melhlll B och O, :sImll e man eJ"llålla ett 

mil b'iinle, 80m under:; teg' det verldiuu \'ii l'det E.. Fig.
" 2 ~ 

g \"I sar voltmete rn illkopplad. r iir yoltmcten1~ mot
I';tiln<l, i strömstyrkan gCllOm rolhuetl>l"n, lo ström, 
~tyl"l{;ln i sh i1c kan B O. 

Yi kunna nu uppsWlla följande e1;: \"1.\ Oon : 

TIIsättas \'il rdena pLI lo och i L, \'j 

, (?e e) R e· R1, -e = -:- + - - = e+ -- :
R r 2 2r ' 

}; = e(2+~, ) ; 
E 

e = . 

(2 + ~) 
Av detta uttl"yd: se vj, att miiiTiinlet e iir' lika 

A 

I-'iy. ,J. A.·/lIIllI/, miilll/lordllil/[J för /l.1I[l-!: i!;;CllIde au /J OluSllii ll !! 
-i 111t-Hl,tcn R . Pol ell!iolll c l ern hol' hiir ersatts m,crl ett !'ar i (l
l, eU mots/ånd H:j. Mätano1"(ll1in[J ' Il" t:y cntiirlJrllknillY blir 
härigenom, 11 I/I/O t ni illare. m en ouurtlnill.'lcn m ell pol en tio

m.dcr iiI' dock (inr/fI1näl,~ cJ/l.i!laI'C. 

POPULÄR RADIO 

nwd hah·i\. "p~inningen E först då Il~illlllal'cn ~ir lika 
R

med 2 ell er med iIIl(Il'a ord ch II ttl'ycket = O. Detta 
'2r 

jntriHh.ll', då r = 00 ell el' R = O. Det ':PIUU'C f'aIJ et kom· 
mpr' hii l' ej ifl'aga. 

Vi ha s' lund a fUllllit, att man först med en \'olt:
mete!', \'a l'S inre motsi< lid är oändligt ~t"ort, erhft llel' 
Tiitt ~piinnil1gsväI'de. Vissel'ligen Ur 'pänning(' ll mel· 
lan B och O j ust i det ögonblid: mätningen göres 
den som voltmetern vi sar, men dct vi.irdct har mall 
ingen g1ii(lje av, dft ju sp~innillgen alltao'cr ett aHlla t 
\'iinle, s, snart \"ol tmeterll bol'tkoppla '. 

A, nordn inga,r fÖl' b el(lstwing"~f/'i sZJiinn-iu .']slIIiit-ning. 

För att nian a lltför \"i(llyftiga anordning'fIl' kUllna 
utför'a ell korrekt "pänl1ing:sm~itning i ett fall som 
de'lta, kau man tillgripa en metod, som har stora lik
hetel' med O\"llll Hllföl'fla bryggmiituing. Denna metod 

Fiff. (j, ~1[[lI ni))[J (/./) Clnodlik8pännillg en på lII olsliinds l,;o ))/J1Cl,/ 
'rör i Ii ks l ri'im"llIo tla!lorc. P, iir lIiil s/Jållllillf/CJI. ]lotsländc /. J(, 

v rl'ri cras, ti.l/s !/uln/l1omel ern bli1' slrÖ'm.lös, 1:ureft er spän
ningen {/. 'vli:iscs 1Jå vol/m ckrll. 

framgih av fig. 4, Parallellt med motf; t ~llldet R kopp, 
las en mätkl'ets, best' en de aven pot ontiometer ADC. 
('II o'alvanoll){~ter a i:iamt voltmetern V. Vi önska 1111 

t . ex. mäta spän n ~ugell BO. PotentioIllctel'armen D 
inst.älles så, att ga lvanometern G blir strömlös. Punk
terna B och D Jm då samma spilnning till O. Sålunda 
är spänningen mcllan B och C lika med det vii,j'dc, 
som el\'läses p <'l. voltmetern. Eftel'som gahanomet'el'n 
G :11' ~triimlös unde!' m}itningen, );:omm PI' spännjngen 
mellan B oclt O ej att få ett anuat vi'il'(Ie, då milt· 
kr'etsen bortkopplas. Vi få saillma ekvationer som 
\id mätbrygga ll i fi g. 1, där R4 utgör r esultanten till 
de len DC av poten1.iometel'lI och voli:metel'lls inre 
IIlot"tål1d. Vid denna miitnil1g sWlla s inga andra 
krav prt \'oltmetel'll iin att den \"i sar r~i tt. Mä tkretsell 
kan förenkla::; euligt fig. 5 genom att poteutiometeru 
..:..\.DO cI'sUtl es med ett yariabel1. illotstrtnc1 AD. Volt, 
metern visa 1.' J'iUt spiinningsviirde, dA G ~ir stl'ömlös. 
Vi få ekva tionen: 

http:jntriHh.ll
http:SlJiinni.lI.11


11 POPUIAH HADIO 

I detta fall u tgÖl' l' yoltmderns mot ·tånd, vilket 

R
~ir kon~tan. För att få fram förh ållandet ---1 måste

Rz 
R1 kllllJl ;1 vneicl' :'ll': . 

S01l1 ett exempel taga Yi anordningen i fig . 6, där 
det g~i,ller att mMa likspänuillgell p~ rörets anod. 
Ho är rörets likstrumsmotstånd, <1. v. s. anodlikspiin
1\ ingen d i \-jdera el m ed anodl ikströmmen. Följa nele 
\'ä l'flen allh ga Yi nlra förhanden: 

R()I'e L~ liksttömsmotst{llld Ro = 80.000 ohm 
Anodmol strlo dct R1 = 0,2 roegohm 
FiJtermotståndet R2 = 0,05 mcgohm 
Drossclns mOl:;t; ud R3 = 1.000 ohm 
Voltmetel'm' mot"Urnd r = 3.000 ohm 

v'i få (l å 

!iL + R22 R3 R 
Ro r 

200.000 + 50 000 +1.000 R 
80.000 

R = 15.687 ohm. 

I detta fnll skulle ett variabelt motst ftnd p[l 25.000 
ohm va ra liiml'ligt som R 

Vid lIe mä t ningar ,'i hitt.iHi:' behandl a t, har den 
. Ilödiga m iil,;(römmen, d. v. s . den ström som mi.ltan
ordningen förurIlkar, utt agits från den strörnkiilla , 

.-------r--vlNV'INv---+ 

Fig. 7. lJlii!r/llOrdniJl{j 111. , rl. egen slTumkiilla, IJ cs täen(/c av 
ett !Inoä lJa/,/ r r; lJå t. C;l'. 120 . I rl et/a falt Mil' den mii tt a· 

"tr&mkälla n fultständigt ob elastad. 

~om matar själva mottagaren. Vid likströmsmotta
gare är det g> nom milt ·trömmen uppkolllna sp ~i n

ningsfallet utan betydelRe, om miits [römmen nttageR 
direkt h l'tn lIä tet, men ~tiiller sig saken a nnodlllllla 
d(l växel- och allströmsapparut'r, diir miHströmmcn 
mflste uttagas efter l ikriktaren. Gellom att studera 
ett likrikiarrör s belastningskul"va finner man, hm'u 

den IIttagna liktik tadc spi:inniugen sjunker merl 
ökat strömuttag. SImlle vi sålunda låta mä.tanord
ningen bela 'ta likriktaren, komm E' l" denna att under 
sjiih'a miijnin~lHI lämn a liign; spU,nning Hn annars 
och hela mUt ningen blir missvisa llde. Då vi lltgingo 

fr {lI1 att m~itll ingen skulle göras b'l <lstu U] (' s[l"l , bör 
miitstl'ömmen i täUd uttagas frl'tn en särskild ström· 
källa, t. ex. ett 120 V anodbatteri, varviL1 mii tanord
ningen kan utföras enligt f ig. 7 eller fig. S. I övrigt 
ti Ug< r själva mMningen som onlIl heskrivit!:;. 

Praktiska lJynpunktcJI'. 

Den icke matematiRk t int ressPl'ade l i is~u"'n har Ila

turlighis hoppat Ö\,(~l' de ovall anfönla fonnl el'ua, 
dIket emellpdid ej hiuc1!'ar att han ka n dl'agn f nll 
nyt 1a av de beskrivna mätmetoderllu i praktikeu. 
)[an har blott en sak att tiinka. på, n ~imligen att ej 
avhisa voltmetern, förti·in galvanometeru~ Vil-ial' e . Uh 
p1l. noll, 8:180m ovan fr amhålli ts. Gahnnomctel'll kall 
utgÖf'Ui:l av en känslig mill iamp remeter, t. ex. med 
fullt utslag föl' 1 fl 2 mA. För mycke noggl'HllTlil 
miitningar erfOl'dras ett kiinslig~lre in strumell t. J,n
nan galvanometern a nslutes till den punk[', val': sp:in
ning iSkall m~U'as, bör mall in reglera mätallordnillgells 
potentiometer eller variahla motstiJ.nd så, att volt
me crn redan fr un början vi!:;al.' ungefär den sp~i ll

ning, som man tr01' förefinnes i miiJpunkte n. I annat 
fall riskerar man att fft all tför stark st. I'öm genom 
ga lval1ometern. 

Som o\'an nämnts fonlrar man a v volillle tern PI1

dast att den skall visa rät t. Voltmeterns egenlörbrnk
ning har ingen stör-re betydel. e, utom a l t anodbat

teriet, som använde t ill mät.auordl1in cren, bl i r h:h-
dare bela ·tat, om voltmet erll ha r sLor cgenWrbrllk
ning. :lied hänsyn h~irti1l bör man sluta 'hömkre1' 'en 
endast umlel' själva miitningens utförande. IIiirtill 
användes strömbrytar en S i tig. 7 och S. l'otenti omc
tern P i tig. 7 ka n ha ett vä rde av 50.000 ohm (1 W) 
om voltmetern har en egenförbrnkning av 2 mA., och 
20.000 ohm (3 W ) vid en egenförbrukning ho ,.; vol t 
metern av 6 a. 10 mA. Förbrukar voltmetern iindll 
uIJP till 40 mA, får ma n t aga eu potentiometer för 

P ifJ. 8. Mii./ (W01·dlliJI{f. diir po t e/ltio/l! c tern ('l "~ll tf" m ed ett 
1'a l'iab clt 1110t8tålld . 

större belastn ing, t. ex. 20.000 ohm (5 "\V ) , D e"sa 
\'ä rden gälla för ]20 V anodbatteri. H m' lIl a Il lik
stl'örnsnät till för-fOg;UlIIe, k~lll jn detta auv$indas som 
:;trömkälla Hir miitallonlllingen. 

http:motstiJ.nd
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Rundradio- och telegrafimottagare med 
elektronkopplad detektor. Stabil hög
frekvensförstä rkning ned tiH 10 meters 
våglängd. Av Gunnar Jansson, SM6VX. 

D I; flesta, SOm äro intres. erade av ruudra
d io- eller tele~rafimot~aglliug p<1. korta vå
0'01', ha nog onska t f;lg en apparat, som 
i.il' helt nätili'i\-en, som pö. tt njutoart 

siit t ul'iyer en högtalare och som Ur k~il1sli g nog fÖl' 
att t a upp även de 'vagaste signaler. 

Här nedan kommer nu att beskriva~' en mottagare, 
som ger l>ctd dcn kri.t~ nc amatöl'telegrafisteu och den 
r u nclradioh nngrige amatören sitt lystmäte. Den är 
yggd för 220-240 volt lik tröll1, men O'enom några 

smUl're ä ndl'.ingar kan man lätt avpa. sa den föl' ~l.ll

nan päuning. De moderna 20-roltsrör n o'Ii i syn
nerhet högfreln'euspell toderna ha 0"j OJ-t det möjligt 
att bygga en moltagare, som har stor känslighet oeh 
o-od ~tabilitet ända ned till tio m ters vi\glängd. Föl' 

att fullt kunna Uillyttj< de goda I'i..irell kräves emel
lertid en omsorgsfull skärmning. 

IIögfrekvenssteget li ar högfrek\'enspentod med va
riabel Oranthet . Detekto rn, . om iii' elekll'Ookopplad, 
Ur medelst en jJet:ia.ldrossel kop plad iIl .lutl'Öret. 
Klangfi.ll'g.·kol1 trollen möjliggör utestängandet a v 
lUotOI'Sllrl' oell andra störningar. För den, som skall 
taga emot telegr afi, har detta stor betydelse. Genom 
det \"tu'iubla lllot:,;Uindet över Dr2 hal' man möjlighet 
att t ill viss grad kontrollera lågfrekv n sfi\r.~ tärk

ningen. D tl 111<:1.n f ått in en sta rk stat ion ell er stn.rlm 
signaler men bakgrunden a en eller aunan anled
ning är orolig, kan man göra. den t ll l lsUilldigt tyst 
genom denna regleri ng. 

Kopp l-ingssch c17W ouh konstnlkUonslletaljer. 

Glödst römmen hålles konstant medelst Philips re
gulatorrör 1928. Detta hillclrar naturligtvis inte, att 
om 11i.it t pil. p latsen, dil l' man 001', ej va rierar i spän-

Rs 

l f' ig. 1 . Motta.garens kOJlpling88che·ma. 

(' / = 100 cm. U7 = ./00 cm (g l iJII."III cr ) . G/3 = 5.000 om (glimmer) . R2 = 40.000 ohm. J't,. = 50.000 ohm.
" = 100 Cln. Os = 0,.1 Idi' (in.il.-f ri) . 014 = SO.OOO CIIl . N., = 10.000 011,111-. Ra = 10.000 ohm . 

U., = 2.5 cm . Ca = 0, l .u F (in d .-fri) . e/J = 4 f,F . R. = O/ i meoohm. Hlo = 1 megoh1lL. 
e. = 50 cm (glimm er). C I O = 0, 1 .uR (ind.-fri) . 0 16 = B f'P. R. = W.OOO ohm. RI1 = 0,5 megohm.
U, = 100 cm (glimmcl-) . (,'1/ = J ,uI' (in(/ .-j"ri) . 017 = 2 ,uJ". RG = 10.000 ohm. R/2 = o:a 500 ohm. 
C. = 100 om (glimmer) . H = J .uP. RI = ,jaa oh 1/1 . 1'~7 = 50.000 ohm . Ri:: = 30.000 oh·m. 
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Fig. 2. Mott(/!/(/)'{;n sedd från över- och um,(lersillorna· mecl 
10cl,; ?·Csp. lJOtt n (I.vt(f(Jna. Man ser IHdligt delarnas p[(I,ceT'ing 
i skärmJaeken sI1mt den (1-11 b1)10. s/ciinll1:ii(J!/en m ellan hög

fr 1.:vens- och detektorsl egen. 

n ing, ett nlll li g td\.d linda t -motstä nd användes. Före 
r egulatol'J'öret ~ir i ulL gt ett filter, best:'\.ende av Dr4 
och 10. I modeUapjJaraten förefanns t rots de indi
r ekt upphettade r ören en irrHerande nätton, då Dr4 
ej användes. Denn a ton VHr allcleles ohörbar i hög
talare, men hördes i hörtelefon. För den , som avser 
att bruka app::uatel1 för telegraf i, kan ju detta vara 
norr s .. stör~l nde. Det gä l' lä t att pröva sig fram från 
fall till fall . )Ian kan också försöka att lägga kon
deusatol'Il e L6 efter regulatorl'öret , så uppstå r ett 
filt er. Den b'lödströmsdrossel, författaren anvä nt, ~Lr 

onödigt stor, men lien fa nus just till bands, då appa
l'aten byggdes. Den <rjorde mottagaren fullständigt 
tyst vid ly 'sning i hörtel fo u. 

AnodströmIll ·'u sila ' genom drosseln Dr3 och kOll

ueusatOl'n e15. i\lall kall event uell t sInta anodström
men med en särskild strömbrytar e, Man g ' 1' t lunda 
hlte rören auodström, fÖrri.i11 katodel'lla blivit upp
hettade. Rören h därigenom större livshingd. Dess
u tom kun Jll a ll ju vid telegrafering br'yta al1odström
men och d~Lri"'enom slippa höra sina egna nyckel
ImLippal'. 

Avstämninrrskondensaiorerua el och e2 uro I> ort
vågskowlensa torer pt 100 cm. Fininstiillningskon
densatoru e:1 är Pl 25 cm. Den manövreras h tlr med 

eu t l'umskala, men natu rligtvis :11' varje god fil1in
,tiUlllingsratt användbar. För kretsen L'Iel kräves 
ingen särskild finiustäI.1ning. Avstämningen är här 
icke kritisk. 

Spola rna lindas helst pli spolrör, ·0111 lnllll1a fas t
sättas i l'örsocklar. F ör de koda t e vllglä l1gdsbanden 
gill' det bra att linda spol a rna direkt pl ocklarua. 
Varvantal äro angivna i tabellen. 

Detektorn ä r »elektronkoppla d», vilket ger god 
fill'stärkning och god stabilitet. .f. terkopplin gen reg
leras medelst en potentiometer Rs, om variera!' 
skiiT'lllgallerspänningen. För dctektol'sLegets spolar 
måste rörsu kla r med fem ben a.nvändas . 

Spolarna,8 till-ver7cninfJ. 

Vi taga som exempel en spole för 40 m-bandet. 
Överst pl: en rör'sock ·l eller på ett i en såda n fast ·att 
spolrör linda vi med 0,3 mm dubbelt bomullsom,_plln
nen tråd gallerspolen L3, som är p1\. 11 varv. Övre 
ä nden förbinda vi med sockelns gallerben o h nedre 

Sp'oltnbell. 

Våglängds- Anta l varv Uttag på -Iband ro L , L! Ls Ls 

X ,an'160 55 30 55 
80 28 20 28 1 » 

110 »40 11 9 11 
[) 5 520 '/4 » 

10 3 3 3 'h » 

ä nden med anodbenet. Ungefär ett halv t ",arv fel: n 
slutet göra vi åtel'kopplingsuttaget. P laceringen av 
dett a uttag får man pröva jg fl'Rm till. (De i tabel-· 
len allgivna varven äro u ngefärliga,) U ttaget för bin
d s med sockelns katodben, so m i sin t UI' via spol
h< l.I a ren kommer att stc i kontakt med detektorrörets 
katod. Som regel gäI.1er, att antalet varv mellan nedre 
ä nden och uttaget skaI.1 vara så stort, att det ektorn 
s \·~inger med normal sktLrmgal.Ierspänning. Därm d 
är spolen L3 klar. 

På samma 'ock 'l skola vi nu linda p rimär/oipolen 
L2. D nna Il ar' 9 varv. :Man gör ett andålld mel lan 
de båda spolarna på 5 mm. Spolen 1.t:::; bi'trla tind< l' 
förenas med sockelns glöd tl'fldsben. Att observer a ä r 
att nedre ~Lnden pä denna spole skall kopplas till 
högfrekvensrörets anod, övre änden till plus anod
spänning. r'ft La giir övre ~inden till ga llret, nedre 
till jord. Spolen L2 lindas nedanför spole.n 1,3 på 
polrör et eller rÖl'sockeln. 

polF! rna till högfrekvenssteget lilllJa också på 
rörsocklar eller spolrör. Häl' anvUndes liimpligen 0,5 
a l mm tr. d. lo: om det h~ir bara iiI' fl'l'tga om en Iiud
!lj ug, anvtindas eu(1ast två av sockelns ben. Al1tenn

Forts. 11 s id. 31 
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Anordning för åsta~kommande av 

vilket är nödvändigt för erhållande 

Av ingeniör Erik Hullegård 

P
I,oblcmet aU åstadkomma en anordn ing för 
cxakt an;täll1uing a\' radioapparater har i 
mtl.l1ga al' sysselsatt konstrukWrel'lla. I lJör· 
jan nöjde man ,ig med att ställa in efter 

hörseln, och så sker väl ännu i dag på de flesta 
apparH ter~ Så snart det blir fJ'ån-a OIll en ni\gorlullda 
selektiv apparat kan emellertid gall ska hafti,,,, dis, 
tortioll llppstå, även \'id en relativt obetydUg avd· 
kelse hån den rätta instiillnwgen. Ju bHttre ljud
kvalitet apparatel'l1a lämna, desto meta gÖl' s ig llenna 
nackdel miirklJar. Dessutom ligger det i !':iakens natur, 
att det Lir uästan omöjliO't att åstadkomma en exakt 
avsHiulIIing med tillhjillp av hÖI'seln. Av fig, 1 A 
fI-amgår att elf a vstämnillgskrets har den f lackaste 
delen av kurvan just vid resonans och därför endast 
g r en obetyrUig sänkning av ut~ål1gsspiiJlningen vid 
en li ten a\'VikeJse från den rätta frekvensen fo, Ta
gel' lilan dessutom i betraktande, att det mänsklio'a 

A B 

./-

1-
Pi,g, l, V 'i.d A ang.,. Ilen oruva delen av l~w'lJan vw';a,uo1l8
o-mnil!e! vid ·in8W,Uning m edels t o?'thos lco1/, glimimlikalor och 
filmande anordningar, Vid B angel' den grova linjen 'vm'i4

tionsomrd,ll et v iet (lutornat-isk av stämnillg , 

örat pil grnnd av ~il.l logaritm iska känslighet är syn, 
nerligen okiim;ligt fö l' små ljud tyrkeul'iationel', 
fl'allis t:. s \'årighctel'na i ~illnu bjärtare belysning, 

Ett steg i rätt riktning utgöra de sedan några iiI' 
använda opti!'>ka a\·sti.illillingsind ikatorel'lla, Den ti ld

exakt avstämning av rundradi.omottagare, 

av bästa möjliga ljudkvalitet. 

sta typen to rde ha 11 tgjorts a v en mi IJiamper'cmeter, 
som inkopplade)'; i detek tol'n~ flllOdkl'ds, En Iltrcck, 
liug hiil'av utgör orthoskopct och liknande konstruk
tioner, d ~i r a mpel'cmetel'lls Yisa l'e ersatt,,, med en rör, 
Lig bHindare, '0 111 mer ellcr m inrl!'e avskärmat' ljuset 
från en glödlampa. Vidare fillIlas anordningar med 
på olika sätt inkopplade glödlampor, om vid riktig 
avstä nming antingen lysa upp elJel' slockna . Ibland 
anviindas cle>:s<l lampor samtidiO"t till att upplysa 
skaHönsh'et på apparaten , Ingen av clel:isa metoder 
torde dock ha vunnit n:1 {)'on ~tÖl're utbred ning. En 
del fabri.kanter all\"äuda ett glimrör, dih' en ljus-

w 

Piy, z, D-iffer e'ntia!l;oltrnetcnL8 i nkoPI)li llg 'vid anvu.lldande (tv 

m ctal/defektor (»Wesfcctor») m e(! d'(l,blic!sil!.i.'l likl"iklni.ng , 
P i och 1-'2 sidoavsfii,mda lo 'etsal', lV metall(lctclvlo/' , DV (Hf

f renfiLtlvoltmefer , Cs IjUkorlwndcllsaf01' . 

peJ, re med variabel längd anger avstämningen , Glim, 
r Öl'et kall exempelvis p~herkas av anodlikspäuningen 
P' ett eller flera av de rör med variabel brant.het, 
som tleltaga i den a utomatiska, \'olymkontrollen, 
Ibland användes ett separat rör för amma ändamål. 

En originell metoLl är att som indika tor i litäIlet 
för gliml'ör anviinda ett katodstdUrör av speciellt 
enkel konst.ruktion, I motsats till de i televisions
mottagare nlllDgen använda ka tocl!:ltråll'ör'en finDas 
bär endast ett par avhinkl1 ing, 'pla Ltor. Aven dessa 
skulle för ö\Tigt knuna uDlln1ras oeh ersättas med 
ett par utanför rÖI'et placel"ade spolar, varigenom 
ännu enklare konstruktion erhålles. Röret är unge
h i)' lika stort. som ett I.lol'lnalt radiorör och iiI' i ena 
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i.inden försett med cn fluorescerande skiirl11, p; dIk en 
deu fr'än glödtråden utgi'tende elektronströmmen alst.
rar CH ]y.-'Hllde t'liick. Om nll avlänkningsplattorna, 
resp. spo In ma, på vel'lzas .av en högfrekven t , pänning, 
resp. ström, lltdrag 's den lysande fbcken pfi sk~ir

men till en linje, vars längd är proportionell mot 
högfrekvenscns a mpliilld. 

Ä ven metodema med optisk indikering lida emel
lert.id uppelllJarlig'en ;LV lIe ovan piitalade svagheter', 
som framgå [1\- fig. l A. 

DV 

Fi!l. S, SI,'eletlschellla fur snpcrhdcrocl!fn III Gcl (/Illomatisk 
avsliimnin!l. B blancl(lr-ru,,', UJ<' mcllanf-rekuclIsfijni!ii1'!cu1'e, D 
dem oclllla/()!" ( 2:a dc /cktor), LP lägfrCkvcTl8fö-rstärkarc, S 
.~luI8t C!f. Fl o~h P2 sidoav8tibm da kretMr, DV differential

voltJlI/: t '1' , (' 8 "ökarlcunclPIISU to)', 

N y m.etod tör antonwti8lc avstämning. 

Piir att. avhjälpa ovanllämnda olägenheter hal' förf. 
samarbete Jlled Ing, E. Hultman utat'hetat ett för

slag till automatisk a,v!:ltiimning, r-;om här närmare 
skall ]Jc . kl'ivas. 

För enkel hetens i'kllll vil ja vi antaga, att motta
garen u tgiir('f; aven superheterodyn. I sista mellan
lt'ekvenssteget ilJlsllltas tvenne a vstillllllingskretsar, 
vilkas resonansfrekv8nser, fl oeh f2, llled ett visst 
belopp skilja sig fr ån mellanfrel{\"ellSen fo, \-arvid 
den ena ligger över, ueu andra unllcr densamma, se 
fig. l B. Strömmarna från dCBsa båda kret.·ar lik
riktas i en Westeci.or, 'V (fig. 2), och H\. diirefier 
lllOtverkande vara lldra ptherka en differentiaholt
meter, DV, ntan riktkraft. rh fig. l B framgär, att 
resulta ut.en till de b{tda motverkande strömmarna 
,-id riktig avsWmuiu(y är lika med noll, d. v. !:l. volt
metern pc verkas ej av någon kraft. Det viktigaste 
iiI' emellertid att kurva n just i denna punkt har sin 
störstn Omuthet., Vid en anordning enligt f ig. l A är 
förhc Ilandet det rakt motsatta. 

På ditferentialvoltme1 erns axel finnes en variabel 
mikrokomlcllsator eller »sökarkondensator», Cs, som 

exelll]Jelds iiI' paralJellkopplml nWII oscillalol'kl'et
sellS elvsWmningslwuupusa101'. 

F ig. 3 visar ett. skeleUschema föl' en komplett 
super 111('(1 automatisk itvr-;täl1lning. 

Om vi nu antaga, att in stiillningell aven station 
lJlivit något felaktig, lIppst{u' eul igt fig. l B en kraft, 

,F'ig, ·1, Yid .il l'i8ag en rarioll./ med duvbe/dioa, vid U en 
anon[nil1!1 '1I/lIn likriktlIre. 'l'1lr/; itL en diftcrcntiul/;of!IIII.; l cr, 

80m TGagCi'(/r för hiirlfn:kvcl1 " , culFiindc8. 

~ 

i:iOlll str'ävar att vrida mikrokondensat.orl1 es i't t ena 
eller andra hållet, beroende av pt't vilken sida om 
den r~i.1.ta avstämIlingspunkien maIl hamna t. ),TUr es 
Hide.. , ändras emellertid osci llatorfrekvenscn, varricl 
mrllanfrekvenspn alltmer närmar sig Il et. rii.tta vill'

det. ,Just l denna punkt är drivkraften noll, nuföl' 
rörelsen upphör. 

T nder sjäha avstämningen blocker'a" Ilen ant.oIllil
tiska l'eglel'ingsallordningen, vilket kan skt, genom 
att avs tämn.ingsratten förser-; med en fjiidriln ue an 
ordning, som antingen kortsluter ellE'r urkopplar 
diffel'entialvoltmetel'll eller läser dcn mekaniskt, vil

ket lii.mpligen sker i ett centra llii.ge. 
SImlle jiimvikten av någon anledning l'ubbas, t. ex. 

om oscillatol'frek\-eIl!:len varierar med spänningen, 
upprepas samma förlopp som ovan. Mottagarcn hål

l es sålunda ant'u!ncdiskt avsJiimdi c.1)lzkt övercnsstä-rn
m0lse mcd dcn inställd(t 8tati.onens bärvåg. 

Fig. 4 A visar en modifierad utföri_ugsform av fig. 
2, d~ir llletallddektor'Il ersatts a\- en dubbeJdioll. )1{'cl 
bi lJeh!\llande av samma grundpriJlcip kunna föl' Ö,-

rigt ett flertal olika kopplingar uppgöras. 
1',n inh'cssant variant \"isar (ig. 4 B, dill' hela lik

rik tningsförloppet eliminerats Odl de högfr'ekventa 
sh'ömlllurlla hän kretsarna Fl och F2 tlircld förts 
till differentialyoltmetern DY. 

Om en ntk mot tagare aJ1\'äl1de" i stiiJJet för en 
super, förändras kopplingen så tillvida att differen
ti;l lvoltmrtern Hu' påverka en mikrokondrusa tor föl' 

nllje l apparateIl ing[tende avstii mningsluets. ])pss
ut om mäste apparatens gallgkondew,;a tO I' ii YCllpå vel'
ka de hllda kretsarna Fl och F2 så at t det l'iiUn fn~ 

kn'llsWrhi'tllanllet mellan [0, fl oeh f~ inneh~tlles. 

http:r~i.1.ta
http:Westeci.or
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SUPE 

Fyra rörs allströmssuper med a 
nätspänningar mellan 11O-·-22C 
utom oscill atorkretsen . Fördröjc 

' -'ileti[jctrc kOll struktionsdetalje-r. 

I ];:opp Jin"'~ 'c!loma c uger den grova linj e 
j 'h,1 iet utan enda ·t ena nii tpoHm (p, 

Ilen negat iva), vilken Vl k mua kalla nol 
nolJedningen. Denna. ledning utgör mi nu 
anouspiinningen. hassiet är icke ::nu;lutet 
nu:leclning n annat än genom kondensatorn 
tecknet under CG betecknar all ts. chassiet, t 

att jOJ'dt ecknet under 5, 'om är den vanl 
kondensatorn, beteckmLI' verklig jord, t. ex 
lednjug Tör. Som I>yucs är chassiet vida.re 
till jord genoUl ett mo tstånd Rl, som har tiI 
ait förhi ndra. en eventuell uppladd ni ng av 
Detta är allts, fullständiot isolerc t från n 
anslutet till mottagaren. jordkontakt gen 
st å ndet Rl , SOUl hal' ett v~lrde av 0,5 megohl 

D en stora SII PerheterOd.,Yn.JllOUclgCll'e, »sup.el' 

34», som vi be~kl'e"o föna året, aLl .·ågs av (/28 = 2 .'tP. 


il e f'I es ia all1atöl'l~ l' alltful' dyrutll' i till  029 = 1 S0 cm. 

0.10 = 16 flP. 

verkning. .lv llenna Huleduillg beskl'i,a vi e.l1 = 16 ,uP. 
i år en mindre apparat, ~om stilJler -'ig betyd ligt 	 (f.1. = 0,1 f'F' . 


Oa,1 = 5.000 cm.

billifYarc i tillverkning men som tl'O( ~ de1ta lW "i1:tc'r III = O/i m e.lJoh11/.. 

sYl1l1el'ligen goda egenskaper. /,' 2 = 2 me.fJo1/J1n. 


Ra = 2;',0 ohm .
Koppli ngsschema t för den lIya sll]lcl'hetcL'odynen, R ,j = 50 .000 ohm . 


»Super 35», visa~ i Hg. 1. Som synes hal' mottagar'en R., = 10.000 ohm. 

R. = 2.000 ohm . 

som blandarrör en oktod, fiil'egångcn ~l\' ett bal1dfil H, = 800 ohm . 
ter med två sUlmkl'etsar. Eftel' oktoucn följ el; ett 	 R s = 10.000 ohm. 


No = 5.000 ohm.

me Jlanfreh ensföl'shll'karriir och uilrdt CI' cn dubbel RIO = 5.000 ohm . 

diod, hos vilken den ella diodshii.ckan a1lYH.udes för ](,,, = 0,5 11I egohm.


aj" = O, megohm.
likriktning' av signalcI'l1a och deu andra föl' automa RJa = :3 m cgohm. 

tisk volymkontroll. Efter llublJcldioden följer ett låg R", = 0,5 m egoh'm. 


HJJ = O,;; m ego/un . 
frekvensförstiil'karröl' , so m i sin till' JIIiltal' ~ll1tri)l'et. Ru; = 2.500 ohm. 
RI7 = 0,2 1nc[johm. 

(f J = 500 cm. GJO = 1.380 l'f1.F. U/9 = 0 ,1 ."P. RJ.3 = 50.000 ohm. 
C2 = 500 om. Ou = 2.500 Pi,F. (:20 = 100 cm. RJ9 = 1 m cgohm . 
c,~ = 500 cm . e" = 0.1 ,uF'. C~I = 15 .000 cm. R!o = 0,5 11!ello7t.m. 
L'4 = 1,000 um. r: J.1 = 0,1 ."F. U2~ = 0,1 !,P. R'J = 0.1 11/ cyohm. 
Gr. = 0 ,1 ,uF. UH = 0.1 ,uP. e ta = 2" flF. R"~ = 300 ohm. 
(fG = 0.1 ,uP. GJr. = 0 ,1 ,liP. !! J = 1 ,ul~. R23 = O, ·lIw [jolLm . 
O, = 100 0 111,. Gir. = 100 cm. U2,i = J llF. RN = 1.000 uhm. 
08 = 0,1 pF. G17 = JO.OOO cm . ()26 = 10.000 UIIL R25 = 30.000 011'111 . Piy. 1. E OllPli'11[jS8Cll ma tör »Super S5». 0 ,/ 
09 = 100 ~'m . ClS = JOO cm. C' 2i = ... /; llF. R!6 = 175 ohm. ma.lis /d. iil;en 
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latisk omkoppling för olika 
Sex avstämda kretsar för

'omatisk volymkontroll. An
visningar för tillverk
ning av bandfl lter- och 
oscillatorspolar samt 

till mellanfrekvenstransfor
öm motorer. 
ler 
föl' 
mi -

rd- Oskii l'made ban(],J ilterspolar. 


d >t »Snpcr 35» hat- på ingå ug''';i:; idan ett illdnktid 

rd- kopplat bandfilter mcd spolarna Ll och T-' 2_ Kopp 
en- li ngen meUan spolama hat· ft stadkommits gcnom aLt 
tet dcssa utförts uta n skärmburkar och placcrats på 
:lft lämpligt avst.: ud f rån varandra_ Inga särskilda an
i t. ol'dnil1gar, såsom koppling 'kondcnsatorer eller kopp 
len l il1gslinduingar, ed'of'llras, varför detta baudt'ilter 
10 - iiI' synnerligen lät att < t adkonuna _Den första band

fUterspolen, LI, är försedd med sär. ki lda primär

lin dningar föl' mellan- och j. ngv' g. Den andra band
filter 'po lcn, L2, är kopplad till blandar röl'ct V I 
en oktod - via gallct'kondensatorn '7 . Heglcl'späu
ning från diode n 'F:l tillföres oktodens .' t 11'galler ge
nom motstftn c1et H2_ Endas t röret VI på \'crkaR a 
den nntomatiska yolymkon trollen. 

Oktodens oscillatordel är kopplad prl vanligt ,,;LiU. 
Konden .'atorn 3 utgör tredje sektion i gaugkonden 
satOl'll CIC2C3, som är av »rakt» lltföl'and , d. v. 
lItan sp ecia lskl1l'lla oscillatol'l"ki\-or. CIO oeh ell li ro 

6~3 
?~2 

IS 
110 -/50 II 

f /fl fä]" olika. niitsl)ii.nnill ,qal' s/cc!" .qcnom u tbyt e av ?'cOlllal,oITöl-, v an; itl (t!t(! cl'!on/crli!la omkoppli-li {f(/1' m uttagaren sk e au/n
8ITans.frn'maf or n omlcopp/(t ,~ , så alt rät! anpa.~8ni'no crhå71r'8 '1;;11. olika. ftllOd8piinnino(w lJå sllltröI·et . 
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de båda »paddingkondensatorerna», av vilka 010 au
tomat iskt kortslutes på mellanvåg. Xven oscillator
spolen L3 är oskärmad, och för att undvika koppling 
mellan bandfilter- och oscillatorspolarna ä r elen sist
nämnda placerad på undersida n a v chassiet, sflsom 
framgår av fig. 3. 

IlcmtillverkJning av mellanj,·ekve1l,.sbctncljilter. 

Mellanfrekvensen i »Super 35» å l ' 110 k / . De 
använda mellanfrekvenstransformatorerna, illFl och 
MB'2, kola utlrför vara byggda för denna f rekvens. 
I modellapparaten ha a nvänt feno artbandlilter, 
men den som är intresserad av att tillverka mellan
fI'ckvensbandfiltren sj älv kan följ a beskrivnjngen 
över ' de t ill »Super 34» hörande filtren. (P opuHir 

Pl1ilips 
Fabrikat T 'lefunken 

Vnh'o 

Bia BIla nör VI . . .• . . . . . . .... . .. . .. .. 
 CK l 
)[ P -rör V2 .......... . ..... . .... . . . . . . Cll' 1 
Oelrktorrör Va ..... •. . . . . . .. . 
 CD 1 

el!' 1~~-:~ ::~. '~r,, ···.·, ·.'. ·.·.· ·.·.·.·.:·.·.:. : ·.·:. ·. ·. ·. ·.·.·.·.:1 I ') 
-' -

Likriktanö. Vn .... ........ ... ... .. e y 1 
Hcgll!. -rör Y7 

1l0--J 50 V .... . ...... . ...... . . .. . () 2 
, .,220 " ... .. ..... . .. .. . .. . ..... .. . . 
 '-' 

Radio lll' 10 och l J , lD33.) Dessa \'01'0 hyggda för 
110 k /s, \·a l·för el' passa il en till » uper 35». Hår 
erfOl'dra: emellertid enda t t. å bal1dfiltel', beståen 
de av vardera ty1\. spola r yilkas inbördes a vstånd 
kan reg-Ipras. B1\da mellanfrek\"!:n. bn ndfi ltl'en måste 

Forts. i\ sid. 2 

- - - - - - - - - -'------:T--+---T-----T-_.L-.J.- - -t--  .... -1-

siP1 
125, 5 

I 
I~S 

-+=~4I"S 

130 /06 

. 

~~ 
+1 
~ ~--+60 

120 

~~~~-r-- /20 --~--~ 

___~----__L_-

--./~~__ __ -L 
30 

4 -+20 

--~~----------- /~----~--~~SS 

~----------------------------- 400 

230 

70 

90_ 90 ---{ 

9". - ----# T~ ---....,..---
4c 

~ 

Fi, . 4. "betsl'itning till chassiet , 8()/n fillve l'kll s a,v 8 mm t j oel. aluminiumplåt . Målt tö,. 1JZa ccring a v rör, gan.lJkondcn
satar och elekl1'01ytkoncle1l8a torer äro utsatta. ö vriga (l clal· plnec/'as m ed ledll i-lI g av tig. 2 och ~ . 
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Denna a n tenn !Jli l' ·töl'l1 ingsfriarc än 
en I'a nlig antenn, under fönltsiiUning 
a tt de !Jilda horisonte lla an tenndela rn a 
iiro placerade sY'mmetriskt med hiin
syn t ill störningsfiiltet, som van ligen 
[{onlIner från boningshuset. Det ta Yill 
kor ka n kna ppast liga vara uppfyllt 
" id a.nordningen pil bilden. B~ist är 
a tt f å ant nnens horison tella d e l s:1. 
lå ngt bOlot f rån de t stö m nde fä ltet som 
mÖjligt och så högt upp i lnften som 
möjligt. 

slu trör. Ila l' man cn t ri od i slutsteget, 
kan det hiinda att klan~fil rgen redan 
f rå n lJörja n är fö r mörk, och i s å fall 
"ör elen be. k r ivnR on kontrollen i n

gen n~7 tta . E nda u tyilgen lir då att 
in, [i ttn e tt t nkorrektionsfill.el', som 
[rumhil l'er det högre I'ebi~tret. va 11 !i. 
g;en pit uekostlla cl (t I' (let mgr . 

Jordning av antennen. 

lIden visa r en enkel a nordning för 
jord ning a v a ntennen cl tel' slutad 
m ottagning 'ller Yiä tlsk väclel". An
tenn- och jordkontakte rna på motta
ga ren u l:<.:;ö ras aven bl ll a r e fö r bOll y
comhspola l', fö l' del m ed en hylsn och 
en kontuktpil1l1'. Ant Ull Iadd n Ila r 
e n stickkonta k t och jordledningen en 
ll y lslwnlakt ell r s. k. lJiingkontak t. 
Då a n tennen s kall jo rdas, fö reua s de 
bäda si t n lillluda kon ta l,tema , ch 
motta "il ren ilr f ri. 

Effe kti l'i teten ho denna anord nin g 
kan di s lnl te ra . Pä landsbygden är ett 
ordentligt ii ksky<!'d av modern typ, 
montcrat ntanpä. llu ' iiggen och f lir
sett Jllell en Il tolll hu~j or(IlNlnillg. att 
Li1l1 ·Ö dn. 

,\1dre battcrimoUagal'c 

m ed bögfrekvensförstii rkning, i vilka 
ll~ra och effekti'm högfrckl' nsrör in
'iitta s, bH ofta instabila, l!. v . s . h ög
f rekven - teget 'jiill- ',änge ~ och omöj
li ggiil' a ll mottagn ing. I de a motta
garc fö rckomma l r egel oskärma de po
ta r , och all skärmn ing ut öres fl v en 
k Ollpar- eller a lum iniumpl:lt., fa t 'k ru 
I'ud på ha splattun ID lia n spolarna . D e 
'cna r iiro mont rade i rät vi nk >1 mot 
"Ha n d ra. 

En gansim av evä l'd förbiittring av 
skä rmningen kan i detla fa ll • tad
Iwmmns genom a t t haspl:J. ttan och pa
nelens ha k ida beklädas m ,d k oppur' 
r ll er a luminiumplåt.. (S ta nniol iir 
mindre lä mVLigt som skäl'mninl,'Smate
r ia l. j .L\ll a rle lar p lockas a lll ,;!i uo rt UL' 
appa r a ten och pEt ten fä. tes m ed nå gra 
slam'ar vid ba pla ttan. Man m åste 
noga ti ll se, att god kontakt förefi nnes 
ID !lan p låten på ba splaUan och plå ten 
pli pa nf'L 11 ; e\"l~n lUcllt ka ll Ju llh t 1\ 

,"a ra i et t enlla s tycke. 

S törning fl'i antenn. 

Bildcn vi ar en s. k. d ipolantenn, 
egentligen a vsedd föt: ko rll>a gsmot tag
ning. D en u tgö res a v tyll. i varandras 
förlän gning anbragta i leradc trådar, 
som id fl· t ,il sammnn tötallde än
darna li ro för'cdlla med yar in ned
ledning. e båda nedleduingn rna äro 
b ' nnade 0m I'arandra, som bUllen vi
sar. 

Risk för kortslutning, 

Vid mottagare med m etallcbas.·i el
I r med mc!:allbekiiid d basplatta fil r 
man tii nka på att medelst e tt und l"

lä gg ~l V pertinax el. dyl. isolera så
dan a delar från plåten, vars konlak· 
ter skju 41 ned alltför lå ngt pil under
ida n . Vi d t. ex, rö rhåll a re l,aniblu'llll 

kort. lu tnin g" uppkomma genom att 
l<onlak tfjädrnrna p1\. undersidan Ile
röra p låtcn i chassie t. ~ Ian bör all t id 

kon t l'ollera denna 'ak, innan resp. de
lar fii las på 'in pla ts. 

D. det ofta ä r f ördelak ti gt. att jor
da l<fil'l1an el! [' å tm in tunc Ll et ttt<; 
metallhöljc t på en lå.,.frek venstran·
fo rmator, f i't r m all "id a n ,ändande a v 
i le rande mellanHigg utfö ra denna 
jordn ing medel"t en siirskild ledn ing. 

'ronlwutroll. 

h:n toukontroll ay ett eller UUllat 
s lag ä r a lltitl ön k\' ä rtl v id e u ratlio
motUtg, re . B ilden ' isar, hur en dylIk 
kon t r oll anbringas öI'er primärl1ul
nin.e;en pÖl ntgån"s trtlllSfo rma torn. Ett 
va l'ialJelt motstånu 11ft 25.000 ohm 
koppla l sel'ie metl .11 fast konden· 

tor P' 10.000 il 20.000 cm. I ec1elst 
lIlots ttLl1de t ka n sedan klangfärgen 
regle ras. Bäst liimpar 'ig denna a u
ordning fö r mottaga I'e med pentod

http:nkorrektionsfill.el
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Hur en äldre mottagares svagheter elimine
rades. Stabil högfrekvensförstärkning genom 
skärmning och avkoppling. Mjuk återkopp
ling det viktigaste. 

I 
det följandc sko la vi redogöra föl' , 111.11' ett 

a matilrbyggt eXCllIP.lal' av den i ro. pulär Ra.diOS 
januarinummer 1931 beskrivna. »1'.Yttl'sj.l'eall» 
bragte' att fungel'a t illfreusstiillande, DE'nna 

lUottagarkonstruldion var vid tidplll1kten för moc1er
ni~er iIlgen ifdiga ej mindre än tre å r gammal, varför 
enbart. en tl'in1l1ing ay mot.tagarcn ej nlt' till rii cklig 
fi)l' a tt få den att någol'lund<L t illfredsställa moderna 
krav; dl~t yal' ,åhmda nödvi.il1dig1. aU även moder
niscra IIlotta~l'al'en i vis,'a avseenden, Då fOt,trurande 
ett st 01' t antal dylika ellE~r likJlande motta garc tor de 
vaea i bruk bland amatörer, tro yi, att deu här läm
nade redogörelsen kan vara till nytta på många hå ll. 

Den ursprungliga »Nyå l'st!'eal1s» kopplingsschema 
visas i fig, 1. Som synes hal' lllottagH ren ett högfrl~

kvenssteg med skiirmgalleniir, 

Jl li8lda/}J bcgfll/vnn rid byggcmdt.d . 

Det exemplar av »Nyål'stTean», som det häl' är 

fråga 0111, byggiles av en amatör, och då r esultatet 
ej 111ot8varade förväntningarna, inlii111nudes motta
garen till oss fö l' undersöknin", Det vi ade sig diir
\'id, att ett fl ertal fel begåtts vid byggandet, Sålunda 

anrULlIl es - i strid mot kons trnktionsbeskrirningeu 
- pel'tiuaxisoleradc veidkondensatoI'cr, vilka, som 
vi ofta framhållit, iiI'O hehiiftade 111ed stora förluster 
och diiyför ~il'O olämpliga i distan slUot taga re, diir 
man efte l'strbiva r n.lgorlunda förlustf ria a r ,'tiimnings
kl'etsar. (Föl' återkoppling kunna dylika kondensa
to!'er anrändas.) En a nnan och ej mindre betydelse
full oliigellh et med deR.·a kondensatore!' iiI' att de gå 
i,I'(igt och ofta glappa i larrl'e n, varföl' ill~Hillningen 

a v stationerna försvåras. Mottagarens iigare ville 
dock ' j gå med på att utbyt a koudensa torerna mot 
luftisolcr'ade å dalJ:1, vilket gjorde att 'IntresuHatd 
ej kuurle lJli det l.Jiista möjliga. Visserligen tir det 
lä ttnre att få högfl'ekvel1~steget stabilt ,. dä stämkret
~arna ha st ora fÖI' !u:ste r, men man fö r lorur i se lek
t idtet. SOlU av det följande framgår, förefunnos trots 
pel'tillHxkoudpn 'utol'ernu räU stora syäd ghe ter att 
Ut mot tagaren fullt stabil, llIcn detta berodde därpå, 
att fÖl';;; täl']mingen i ltögfrekvenssteget avsevärt höjt 
genom insättande ay elL högfrekvensdr'ossel i sti.il1et 
föl' motsti'llldet H~ i skiil'llJgaJJeL'rörets anod krets. 
Detta fö rklarar att lllOLIPllnppal'aten kunde \'ara sta
bil trot" den Rynnerligen minimala Sktlrmningell. 

Tig. J . 1(rJ P1J)illg88Ch H/(l. föl' 
»N!Jfl r sll ·CUU». /lur: ]J H 2, 

B 1, 1.5. Fl 51" , 

(! /=JOO CIII . C'?=;iOO cm. r 3 


= .LUIJO e)l/,. L'l = J,5U t'l1/, . U,; 

= 0,1 /,1' . Ua= 500 mn. C, = 
''l50 om. 08=250 cm. C9 = 
:! X ;iOO ('III. (J /O = '2 .000 cm .. 
('/l =2 ,uJ.'. G/" = 4 ,,,P . /l/= 
2.000 011.1/1 . R "=1,O.OOO ohm. 
H.~ = 2 rllI:gohlll . R. = 1 ,000 
ohm. R ,;=1.500 ohm. R6= 
800 ohm . R7 =800 0 11.111, R s 

= 110 ohm, 
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Fig. 8. :, l.;i88 över p/at'Tillgen (Il; 8pola r ueh I$kiirlllpla!al" 
eflcr fiir iilfrl1' i llgen (I '; motlagllr(; n. L J gallerspol e, L~ anod
8po l . S J t l rlfpnwg1i!J 8kännpl tl. t , S" Skäl'ml)Zåt, täck,andc 
jrOlllp latla1/8 ba.7'8ido, ;,;:, s7.'ärlllplål llå ba.~plal. t({.n , SJ t a·!.; 
ov I,mnrwe kopparp/d.l, frz.~ llöd(l, 'lJi d. S I. Samlliga. .~ /.. ii.nll]Jlåtf/r 

måste samma.nlödas. 

Ett a nuat fel bestod i :lit uVl'(tiimJlin gsi:>polen i 
sk~i.rmgall cn,ö l'ets Hllodkl'et:-; alluragts ligg':Iude pl 
,-'ji.iha ba plattan (av t l'ii ) samt på pH U\'s t< nd fr å n 
.'ldir'Olpl1lten :11' enrl as t uå", r a f ; mm. Hiil'igellom 
öka de:, yttedigal'e föl'1ustel'n a i ~tämk1'ctsen. Vid 
iilldl'illgeu :'l.\' mottagaren plockades elelarna på front 
plattan och på antenIlsidan om skärmplå1.en bod, 
nl.l'eCter ]{oppal'pl:"lt laue.<; dels prl frolltplaUans oak
sida , uel" P,l ba spla tI an p å fl. nteunsiJ an om skiil'Tll
ph ten. Samtidigt i-indradcs anodspolcns placcring, 
:-;;. att den kom att ligga på ~ Clll avst:'\nd från skäl'lll
plflt och 1aspJaUa och pä 4 cm a\'i;t; .llll fl';\n den 
plft ibekli.ichla f rontpla t1.all . Plareringen fl'amgår uv 

rig . 2, i'om tir en d 'a l' !l it alltenI1scktionell ~il' för.·cdd 
med (,tt Lak av koppal'pl , t , fa stlött vid dell \,()l'tikala 
sk~il'lnplåtcn. Detta tak har llock ellclust en brcdd a v 
!H') mm, o(~roentl e på att möjlighet måste fillnai-) att 
,-ill behov iaga ut eller u tbyta ski.inuga llel'l'öret. Föl' 
detta :.indamå l anviLllues t ill t ake t tnnn kopparpl tlt, 
som knnde böj a upp en "mula , då mall Lehö"de 
komma ;'i t röret. 

Det uppgavs vid inliimnundet av mottagaren, att 
lokal fl i.indaren på mellanvåg hördes bäst, dl. första 
kretse ns shimkoudensa tol' st-äll(lcs P;l noll. Orsakell 

Fi!l , ,J. ', oPlllin!lgSC Il CIlW ful' 
IIIOtlll!l!l1'cn r.! l el· furål/ä
ri llrlCll. D en> t jOC1-;eL linjen 
bel eo /,:IHII· :skiirlll lJ läten. So m 
(/ r. lnkfol' ·ill .~nll r.8 J~ 4.'18 i 
8täl/eI fÖl' B 1,/;;. Vii.1·drn på 
lI y i'llRo lta utter 'ulblJt!CL d e
lar OJl.!li1;0 8 Iliir H C f/eL1/.. öv
l' iy(t värde//' äro enl. fig. 1. 
G6= 15O Gill. 08= 150 CH!. 
( ' /O Il ortfllllc l' , 0 ,:,= 2.000 
('III. H., = 8 nWrlO ll'll1. R ,; 1101'1

j alle /·. R,,=50.000 uIUl/ _ RJO 

= 0,:; m cgohm . HI1 = O,l 
11/ ('rl" 'u ll. R 12 = 1.500 011111. . 

dsal1 e ig vam den, a tt fÖl'sta .·polens n gliLlIgdsom
kopplare ej tji.ill,·tgjol'de. D fl m oHagal'ell instiHldcs 
föl' mella llv:"lg, var alltså första kre tsen avsWm<l fÖl' 
lång", g och endast den unura för meUann''tg. VL g
hingcl.' omkopplaren val' av Pra hn-typ, förSf'dd med 
lödbled:. 'rd't den hade lagt:,; under en av mllttral'lUl, 
~om ej gjorde kon takt Dl 'd fjiLd cl'!1 i omkopplaren, 
Secla Il 1.1'ådeu fastlötts \'ill lii llbl eckct, fungerade råg
Jiingchwmkopplal"l1 olda nd ·digt. 

De fasta konrlrn satorel'na i an1cnuen hade cml 
koutakten fastliidd vid en mälOKings1ij-, "ilken var 
fa"tskrmall i ba 'plattan, Eftel'som trä ej ilr lämpligt 
!<OIll isolermaterial, bör ett dylik t montel'in rfssätt 
unddkas. 

Hill'meu hade hlltså. på ett par undulltag Uäl', till 
,-i11m vi skola. åt erkomma, all a miss1ag ifr, gn. om 
montel'in'" och koppling rättats till, oclt mottagarcn 
unuerkastade' ett förbereda nde pro\' . DI', ':-;[ö rin lian 
kon trollmiittes alla spänniugar samt anod- och "ktirJ)]
ga ll erRlL'ömmar. Det " il';ade sig vid provet, att hög
freb'enssteget val' hoppl öst in~tabilt, varigenom Illot
tagarcn blev fullsländigt oanvällllbar. 

, ' f al) il i f et ell 8 MeJ'ställcmdc. 

Mottagaren ha de redall en gå ng tidigare varit förc
må l för mod erui sel'ing, eh uru av drclak tiot "lag. I 
sti.i Ilet föl' mot.ståndet R2 hade inlagts en llögfre
hen:sdrossel i avsikt att bringa upp g l'a lleJl av h ö~' 
f're]{,'clI s[öl':,;tärlmillg, men olyckligtvi:-; hade denna 
dl'OSKc1 placcrats på samma sida om ski.il'lnpli'tten som 
spolen och kond(~l1 satorn i ltögfl'ek,-cll~rö l' ets galler 
h r ts. Deila i.LI' j u preci a1 t mata tillbaka ue föl'
Ktärlda högfreb-ellta spiinnillgarna till ga llerkret<:cH, 
och det ä r ej att förundra sig Ö'-Cl', att CH mottaga l'C', 
byggll på. detta sil tt, blir i hög genll instabil. Jjrosse ln 
hör hemma i högfl'ekyensröl'cts anodkrets och bör 
"lits, placel'a,' på samma s ida OIll sldrlllph ten som 
a noll spolen. DelJna änul'illg gjol'dc' nu , i det drosseln 
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Fi{J . .j. N uarstrcan i or i{J ;ua lll t!örand . l[~ht skiil'lTtl lir/gen ut
gjordes a v dc n -rerlikaZa 1J/ tl. ~om Sl/lI es m lian hii!J!rclwc lI s
rö,' t odl a ll o(/.'lJOZCJl . V i 1/. undringen tii ek l C8 !1"(JIIflJZatlans 

IJalL~ida· och dc lE;S ii~ un bl1.8p!atlan Ul crL 7''']JJ!lIr/Jlåf. 

(av flat typ ) monterades mitt ö\- r ,luodspo]cn, med 
axeln horisunjpll och riktad rak t mot ga ll el'spolen. 

E t annat mi ssta" , som ~i\'entyrad' ·tabiliteten, 
bes ou i ait högtalarkolltak t 'rna sam t kOlltak terua 
för gralUlllofonan,;lutniu()' monte raj's pä S:1n1l11a kOll ' 
taktlist som motiagar'cns anteullkon taktcl' och chir· 
ige llOm kommo att ligga mi tt för autenusektioncn. 
En åt l'matniug av högfrekvcn"spällniug från anod· 
kl'ctsen (detektorns ga ll er'kre t..;) ti ll "' alll~ I'I{J' etsen på 
högfrckrcWirörct ~i gclc diir-föl' rum, och ~iI'Cll tlel1 hög· 
fl'ekv0Ussvii.nnillg, som tilHiI'eniy rs fan n" kvar i hög· 
talal'uttao-ct, kunde genom denna olii mpliO'a place· 
ring iHeI'01ai as till m ot tag l'eus iug1'tngssida och föl" 
or 'alm högfl'eh en t instab ili et. eDlla. ak ()['([nade ' 
pa . 1't ~i t, ait kvn taktli ·tell siigade~ i tri'l bitar', så 
att högtalar- odt g l'ammofonkontald.cl'lla kUllde fly t
ias ch pIncera.' fl:' aDod,,,idan om sk~il'mp låt ' D. IIeIst 
bOl'de uessa kon tak er h,l p lacel'a ts borta vid andra 
~indcn av basvlattau, men denna pla.ts var cj lcdio- i 
fij re igga nue fall. I st~Ulet Un' man i m.·c, att hög· 
t alaniladden hä lles på gott uvst-ånd från ull tcmrled
nillg'cn och mottan-arcn: a nteulIs ida, 

Av stor vikt är att ledningar t ill sk~il'mph ten göra 
god kOll blkt med denna. Om pliHcn ~ir a \. alumini um, 
kan man ej löda direkt u tan bör a nbringa en hä rt 
t turageu bult med löd bleck på b, da sidorna av 
sldlrmp lftten. Helst bÖr endast en dylik kon taktpullkt 
finnas pli. hela plåten , och till denna pun kt draga~ 

alla lcdningar, som skola st fi i kontakt med skärm· 
pl ilt n. 

FÖl' att förebygga »handkapaciteb> 'aUes dc isole
rade kondensatoraxlarna i kontakt mcd mctallplltten 
på f rontplattans baksida . (Härvid m~·tste t illses, att 
rattarna - a\' isolel'ma tel'ial - iil'O p~ betl',)'g'gandc 
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siiH fästad e vid axcln och ha \"~U fÖrsiiukta. fiist· 
sh'u \' ar.) 

Då uc befann,;, att höghel_ven . 'tege t \'a r S\' flrare 
alt f t sta bilt på långv1'tg än pe mellam, g, reducc
rades förs tiil'kningsgl'aden pa låno-våg något gcnom 
att kondensatorn CG minskades till ] 50 CUl . F ör und· 

vikande av Cll samtidig minskllillg av för sUil'knings· 
gr adcn på mellall\'ftg ladc clellua koudensator iill 
s pol >IlS t()pp~i nde i stället för som förut till uttaget 
på spolens mellanvågsdel. 

Då ri hunnit s1't H\.not, val' högfrekvcIlssteget fort
farande fnlL<;tä lldigt inst alJilt. Förutom kUrmplåten 
mellan gallcl'- och ~lJIod polarna Hl!' baiSplattall på 
Hntellllsidan om deJlna ph t till ;·tö t's ta delelI p Li\tbe· 
kli-illel dIket ~lyen .rä llet· om fr'on i:plaHans baksida. 
(Koppal'ph t av 0,5 mm tjockh>.k an viinde. ,) Skiirm
niwrCll kunde dUl'J'iir anses vara relativt god, och 
orsaken till ins tabi.liteten måste sökas på aunat håll. 
Det befanmi, att cn kondensator på 2.000 cm, som 
insat te!oi In ·.l1au anod p~innings leulliu?:cn o·h nollan 
(sk iirmpl ~ti e l1 ) , tu~" bort d ·t mesta <v iustabilitetcn. 
H ögfrekH·lls:·tcITet \'a r n u stabilt utom vid de allra 
liigst a v~ gHi.ngderna på mC'l.lann gl:iomf't det, och den
na . ista. instabil itet t ogs bor t genom att uen \'er t ikala 
~kiirmpl< t ell komuiuerade. med ett t ak, s tl'åckande 

j O' cH styckc u t över au Lcnusektioneu enligt f.i~)' . 2, 

Konden a tom p, 2.000 cm är i el t nya ' hemat (fig, 
: ) betecknad med -'13, De nna kondcnsator nll' in

rluktionsfri. 
Ehl11'u dct nog 'knlle \' ara motiverat med Il liten 

negat iv gall 'dör 'pänning- p" lriig(l'ch ensröl'et inla
des ingcn dylik ( il uiprova lldc l a\' en lämplig spi.in 
ni ng skulle ha kl'~i.vt U1 hel del yLtc l'ligu l'e e XjJ ' rimen
terallue. Vida l'e böt' fl'amh 1'tllas, att mottagarell had 
skilda ra ttar föl' de b. da stiimkretsaru<1, varför cn 
volymregIe ' ing klIude å ·'tatlkommas gcnom sidoa\'
stiimning a v kre"tsar-na ~ t motsatta hMJ. 

Al) twlkOl/wwnde al; glapp- och tjutfl"i återkoppling. 

»Glappfri» 1 l.crkopplin o · iiI' dcn vikti"'aste förut· 
s~itill iwrell föl' att man skall f å god n tI.alld smottag
ning med en mottagare a enkl are typ, så. m »Ny· 
t l·stl·ean». Denna sak avhandlas ingåcnde i Popnlii[' 
Hadios handbok »Selektlva mottagare», n ll'fö r vi här 
ej skola n~i I'm< re ingå p, densamma. Y id d't ifråga· 
\'arandc exemplaret av »:NyåJ'stJ'can» var återkopp· 
lingelL mS 'k 't »glapp» ellcr, som ma n också siiger 
det fiircfauns tor »eftershi.pn iug» i fttel'kopplingen. 
Detta l'iittaucs till genom att tn gallcrhickor inlades, 
den ena t ill plus glödtre d och elen Hllfh'u till minus 
glödLd'ul, som framgår av kopplingsschemat, fig. 3. 

F'orts. 1\ sit.!. 32 

http:kl'~i.vt


POP, Ull RADIO 

Bildradio 
Den trådlösa bildöverföringen har fått stor betydelse 

bl. a. för tidning.spressen. Här nedan lämnas en redo

görelse för verkningssättet och konstruktionen hos av

sändnings- och mottagningsapparaterna. 

B
ildradio är överföring av stma" Ul.ende bil

der, s~ som fotograf,~er, teckn inga l" Skl:.i~ua 
handlIngar, t, ex, vaxlar, o, s, v, TeleVISIOn 
diir'emot !if' överföring av levande bilder, 

lSo m upptagalS a nti llge ll direkt eller via en filmremsa. 
Vi slwJa i det följande i s tora drag omtala, hur sän
clar ' och mottagare föl' bildöverföring äro konstrue
rade o Il hur' de fung 'ra. 

Fig. 2 visar' schematiskt en bildntdiomottagare av 
mouel'l1 typ, Denna är givetvis kombinerad med en 
rall iollloUag-a re" som tager iu de trådlösa hihlsigna
lern;}, lUen denna mottagare ~i r f'j "isad l fjguren , då 
den i priucip är av samma konstruk t ion som Cll 
l'Iwcll'acl iomottagare för kortvåg. 

I fi guren se vi en nIls B, 'om meucl -,t cn kugghjuls
uhäxUng drives 1'11llt a ven liten elektrisk motor D, 
Denna yals finnes i både aYlSändnings- och mottag
II ing:appaeat el'na. Samma motor (h'iI'el' en gängad 
spindel , som geiper iu i ett med 1l10tsVill'å nde g~ingor 
försett block pä apparaten E. Den senare kommer 
(liil'igenom att I ~lllgsamt förskjutas i valsens axel 
I'iktn ing, samlidigt som yalsen rotera r', D 'n bastig
hpt, lllell d iken appal'aten E förskjutes, sHlr i en 

besUimd r elation till valsens rotationshastighet. ,An
ordningen motsvarar alltså den styrmekani sm, som 
f Öl' g l'averuo:;an \'id apparater för ill pelnillg av gr'am
lllofonskivor. 

"t'V8 ('indl~i11g8a'PlJ(l!raten. 

S.. lång t äro avs~indJlings- och IDoHagnino'sappa
rnterlla lika. På avsändar'ens \' aLs a nbl'ing, . det foto
grafi, som skall överföras, Ljuset hån en kraftig 
lj nskiil1 a samlas a v et t linssys tem och kastalS mot 
I'<lhlen, så a tt en mycket liten ljusfläck uppkommer 
p{t denna. Då fotografiet lagts runt \'a lsen, tl'ii (fae 
lj usstl'ålcn ' fotogl'afict. Lju ' källan och linssystemet 
iil'o inuyggda i apparaten E (figmcn iiI' endast sc lw
malisk), varför ljusfliicken kommer att l<"tog"amt 
förskjutas utefter valsen, och eftersom denna i sin 

tur r oterar', kommer lju sfläcken att 
IJeskrint en spil'a1 runt "al sen. FÖl' 
v,uje varv, som valsen gör, fÖI' skjn
tes a ppal'aten E endast cu brUk
del.' millimeter , val'för elen eI'htdl na 
»ljusspiralcll» lwmnwl' a j t tiicka he
la ytan av fotografi et. (För varj e 
varT a \' valsen förs kjllLc, appm'aten 
E et t stycke. motsvarande ljl1 RfUic
kell s bl'edd.) 

Ljmw t frä n ljnsfHicken nppfrlllga 
HV en foj-o cell och oIl1yancl las i CH 

Fig, J, .{/)~ iil1dll illy.'w PJlamt fur /1 il rlöl; (? r
föril/ !/, ~t j o /ncell , B ledning till fön<lii r
1.'(1 re nch rad iosiill!lo re, O si IIrm c/.;an iSIII, 
n JO /(Jom!i, 80111 s7,rt71 iiv crf(j1 'o S, E 11/(111

urcr o/'Y(/H , /o' r eylcranon!n ill Y ji;/' 8!1llkrn
nisering , 
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Pi!!. 2. ' cll(; ilIa.fis'" bild av mOt/rlf/lJinfH ap
11fl 'l'a t " ,;. 11 styrm ekani8m , B '/;als m ed lju s
f.änsligt }Ja MJe/', C kuggd r ev , j) m ot or , t: 
lin ss!fst cm 1/1. , m. , P 7,:e n'Cc Il , U S./fllkrolli
scringsU JbOl'dn ·i1l.[! , 11: II ål8ki -vr1 , J'l l j uskälla" 

elekb'isk ström, Ljusa och mÖl'ka par
tier i bilden gim upphov till olika 
stark s t röm val'för \'i erhålla mria
1'ionel' i uen elektriska st r'ömmen, som 
stå i proportion till sväl'tningsgraden 
j>å fotografiet. Den sålunda erhiillna 
fotoströmmcn Ull' eHer erforderlig 
fÖl'stä t'kning modulera radiosändaren. 

Mottagn'in[J8a])llftmten. 

:Fio·. 2 iiI' eu sehema ti ' k bild a v 
llIottag uin gsappa ra ten. Ruut valsen B 
Jiigges ett lju skUnsligt papper. Appa
raten E innehåller liksom vid a vsän 
daren en kraftig ljuskä lla K och ett 

lin 'system, som ka ,'tar ljuset mot en enda liten fl~ick 
a\- det ljuskänsliga papper et. Emeller ti d ii I" i lju s
knippets väg iusat t en kerrcell ]1' eller a nna n all ' 

ordning, som möjliggör r eglering av ljusstyrkan ge
110m en elektl'i'k ström, vilken t illföres genom lefl
nin gen IJ. Denna ledning gå r t ill r adiomoitafra ren, 
som uppffi nga r signalerna från sändaren. Ljusst rålen 
kommer alltså a t t moduleras med bildsignalerna fr fi n 
siinda t'en, d. v. s . ljusstyrkan kommer att val'ienl. i 

takt med llessa signa ler. L.insfhieken på ,let ljuski.iu s

liga papperet åstadkommer en svärtning av detta, 
oeLL svär tningen stå l' i proportion t ill Ijusstyrkall. 
nIan kan dä rför åstadkomma, att en mörk punkt pil 
fotografiet på a vsiindaren ge l' Hpphov lill en kraft ig 
s\'ät,tning a v det ljusk~inslig a, papperet i motsvarande 
puukt, och en Jjus punkt på fotog ruiiet gel' uppho\' 
till en mindre kraftig svärtning av papperet o. s. v. 

L 

K 

S/Inkro '/ ~i8el · 'in[Jcn. 

En sak, som man emellertid mås te nU'a noga med, 
iiI' att motsmra nde punkter på fotografiet och på 
det ljuskiinsliga pa ppel'et skola vara framme i precis 
sammH öO'onblick, ty eljest blir den översända billlen 
HirTanskad. För detta ändamå l användes synkroni
se t' in o' mellan de båda motorer', som driva valsarna 
p, u\'siiudal'en och mottagaren. En synkroniserings
s ignal ch'e rsändes automatiskt för varj e varv hos 
avsiLnc1a rntlsen, och ,1enna signal bestiiml.l1er motta
gal'\' a.lsel1s rotat ionshastie' het. Går lllottagal'va lsen 
föl' for t, bromsa den litet föl' va rj e m r v, och gå r den 
för sakta , påverkas den av en kra ft, som ökar has
t ighet en något , varigenom mlsen bibehåller samma 
t'ota ti onsha stighet (6iknau i an tal va rv per tidsen
het ) som avsändarvalsen. 

I fig. 2 Uro visade ett par prii:>ll1or, som bryta ljos
knippet i rä t vinkel. Dessa ha emeller
tid ej någon inverkan på förloppet utan 
Hl'O betingade av praktiska skäl. H U,r 
en hålskiva, som har till uppgift a tt 
göra ljuset illtcrmittent. Hålen s itta 
ej i spiral uta n i cirkel och genom
släppa ljuskuippet med jämna mella n
rum. ):Ian få r på detta sutt ett raster, 
d. v. s. den på valsen erhållna spiral
l.injen kommer att be ·tå av ett antal 
efter varandra följalHle punkt.er , och 

F o rts . " sid. ;'9 

Pi{!. 3. JIutfa[/nill {!8appal'lltcn. fl k errccll m. 
m. , D 1JWnÖl;e /,01'!llln , E lj-usl.änsligt 1JrJ[JPCI' , 

p n1l8, G m o to1'. 
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mA-metern 
som universaHnstrument 

Shuntarnas beräkning 

M 
ed U idsPoleiust.Tu.meutet enbart. kun
na ,-i m~ita strömstyrkor upp till 10 
milliampere, t . ex. anodströmmar i 
högfrehcns-, detektor· och lågfre· 

!.:ven Tör, t. o. m. i vagare slutrör. Ett modernt slut
rör ha r em ller id större a nodström, 25 a 50 mA, 
,-m'för vi mt ste begagna en shunt. Så snart det gäller 
att m~ita strömstyrkor över 10 mA, måste en shunt 
använda . Vi skola här se, hur man berilknar mot
~tt ndsviirdet hos dessa shuntar. 

Fig-. 1 visar schematiskt ,-å r't vridspoleinstrnment, 
som antage ' göra fullt utslag för 10 mA och vars 
inre motst(lUd (R. i) alltage vara exakt 40 ohm. På 
lllstr'ulllentct ilr anbracrt cn shunt, vars motstånd 
heteckna s med Hs. De yUre tilledningarna, O'enom 
,-illm flyter .· t römmen I , som skall mätas, iiro an
slutna till shuntens khlmskruvur. 

Som \'i~aues i Pop. Radio nr 11 är spilnningen 
över' instrumentet vid flrllt utslag 0,4 volt, och efter
som instrument och sIr llnt äro parallellkopplade, är 
iivcn spii HU ingen ö\'er slumten ,4 volt. (Se fig. 1.) 
Det iie lULdör il'tlligt, ·a t t i med tillhjälp av Ohms 
la ' kuuna lJeri.iklla ' buntens motstt ud för olika mät· 
omr:1den. Vi skola genom ett exempel visa, hur detta 
t illg:'\. r . 

Antag, att \-i önska ett mätområde, där instru
mentet gör fullt utslag för 50 mA. I fig. 1 ål' då 
J =50 mA. Vid fullt ut.-lag går 10 mA. genom instru
mentet (genom Bi), varför end t 40 mA gtll' genom 
shunt n Rs. Spänningen -' ,'er R är \'id fullt utslag 
0,4 "oIt, Allt. 'å blir shuntens molsUlmi 

' - 0,4 _ 0,4 . 1000 _ !OO - 10 lRs - :10/ - 40 - 40 - o lm. 
1000 

Motstånd väl'det ho shlll1ten kan emelleL'tid di
rekt utriiknus enligt formeln 

l
Rs = - - ,Ri 

Il - l ' 
där n l>etyder det anta l glinger, vi vilja mångdubbla 
strömmen vid fullt ut.-lag. I exemplet ovan önskade 

\-i femdulJl>1a strömmen vid fullt utslag, varvid n 
alltså iiI' lika med 5. Vi få då 

l 1
Rs = --·Ri = - . Ri. 

5- 1 4 
Shuntens motsH'tnd skall alltså vara en f järdedel 

av instrumentets il1l'e motstånd, d. v. s. en fjär dedel 
av 40 ohm, vilket bli l' 10 ohm. Detta stiimmer j u 
med resultatet enligt den första. metoden. 

Vi skola taga iinnu ett exempel o'h beräkna en 
shunt föl' 250 mA. Här är strömmen tydligen 25
dubblad (250/ 10=25), alltså n = 25. Shuntens mot
:tll.nd blir il lItså, om vi redan från början införa väl" 
det på Hi: 

. 1. l 4,0 
Rs=--·40 = - ·40 =-=1,67 ohm. 

25- 1 24 24 

Just C1 'ing (t'V 1notståndl:iViird,et. 

Det är härmed ej sagt, att man kan mä.ta upp en 
bit motståndstl'< d till det värde, som man funnit 
a tt shunten kall ha, och löda fa t tråden vid shunten 
och börja miita, Resultatet härav skulle bli dålig 
noggrannhet hos instrumentet, tl . v. s. det skulle slå 
fel på kanske 20 Ofo . Vi behöva betydligt större nog
grannhet, varför vi måste j ustera shuntens mot
ståndsvärde genom jämförelse med ett annat instru
ment. Av praktiska skäl lödas från början motstånds

10 rlU 1 

40 SL7 L 

I 

: 0,4V :
J< >'1 

FiU. 1, Suhe'/ll(l. l i ,~1v bild (IL; ·n'id,s/Joluillslrllmenlct med im'c 
1IIolsl(J.nc/.et Bi. försett m ClL un shunt me//. molsllll/d.et Rs. I 

ii" den s/röln 80m. skaTt miitas. 
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tl'lidens ändar vid var sitt av kontaktstyckena (pol
skorna) på shunten. Som omtalats i den praktiska 
avhandlillgen i lll' 12 lindas l1lotsiåndstråden bifi
lärt på sadant sätt, att den vikta mittdelen kommer 
ytterst på bobinen. Vi kunna då justera motstånds
värdet genom att klippa aven liten bit i taget av 
den dubbelvikta träden, så att de två ändarna bli 
lika långa; för varje gång lödas dessa ändar samman, 
och vi kontrollera, huruvida instrumentet sI: r rätt. 
Genom denna prQcednr blir tlet ej nödvändigt att 
löda lo' - tråden fl', n kontaktstyckena var·je . gång, 
vilket skulle medföra stora olägenheter. Genom att 
klippa aven bit i taget av motsH'tndstråden komma 
vi närmare och närmare det r~itta utslaget. Tråden 
måste alltså från början göras något för lång, vilket 
hetYller att shunten från början UtI' något för stort 
motstånd, och utslaget på instrumentet blir något 
för stort. 

För' att veta hur lång tråden fl,ltn början skall 
göras, rHkna \-i lämpligen ut shuntens motstånd en
ligt den ovan angivna formeln. I en tabell över kon
stantantn\d leta vi ut en lämplig tråddimension för 
varje shunt. Kon -tantantråd ~ir striingt taget ej så 
Himplig till shuntar på grund av dess stora termo
kraft gentemot koppar, men i vrLl't fall spelar denna 
sak ej så stOl' roll och uppväges mer ~ill väl av för· 
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delen, att konstantan kan lödas jiimförelseds lätt. 
'l'ill förkoppliugsmotstånd är konstantantråden för
träfflig. 

Till ledning "id utväljanuet av tråddimension kan 
n~imnas, att till en shunt för 50 mA (se exemplet 
ovan) Himpligen tages 0,3 mm dubbelt silkesomspun
nen konstantantråcl, som har ett motstånd av c:a 7 
ohm pcr meter. T.ill en shunt på 10 ohm åtgår så· 
ltmda c:a 10/7=1,43 meter, varför vi taga en bit på 
1,7 a 1,8 meter och vika den el ubbel enligt ovan, 

KCtlib1·cri,ng. 

Kalibreringen av shuntarna tillgår S;1, att vårt 
vridspoleinstrument med påsatt .shunt iukopplas i 
serie med ett jämförelseinstrument, inställt föl' sam
ma m~itområde, samt ett ba.tteri och ett reglerbart 
motstånd, Det senare inregleras så, att Fimförelse
instrumentet visar en be Uimd strömstyrka nära eller 
vid fullt utslag. (Vid mindrc utslag tir noggrann
heten hos jiimförelseinstrumentet mindre.) Vridspo
leinstrumentets shunt avpassas nu så, att detta in 
strument vis'al' exakt samma strömstyrka. Att obser
vem iiI', aU mo s1åndstråden ej får avklippas, medan 
shunten sitter kmr p<l vl'idspoleinstrumentet, ty då 
gäl' hela strömmen genom instrumentet och kan för
störa detta. 

MO'l'ALASTATIONeN, 


Forts_ frfln sid. 6. 


ningen iiI' av Browll·Boveris fabrikat, Det är en 
G-fas gallerst"yrd kvicksilverlikriktare, som under 
drift kontinuerligt evakneras med en särskild va
kuumpump. Kvicksilverlikriktaren iiI' av allra mo
dernaste typ och har ett inre spänningsfall prl endast 
något tiotal volt. 

Det efter likriktaren befintliga. filtret hal' hög
spännillgslwndensatorer, tillverknlle av Sieverts ka
belverk, Drosslarna iiro av A,S.E.A:s fabrikat och 
likna till det yttre stölTe oljekylda transformatorer. 

Kylanordningar. 

'l'ill stationen hör även ett omfattande kylsystem. 
Riirens anoder kylas av destille]'at vatten, som cir
kulerar i ett helt slutet sy ·tem. I stora tubkyla]'e ky
le ' sedan det. destillerade ntttnet av ett öppet kyl· 
system med nlllligt \'atten]edningsvatten, som efter 
uppviil'mning i tllbk;ylaren kyles i ett utomhus place
rat kyltoI'n. H~ir lflter man vattnet finfördelas och 

regna nedåt mot en lnJtström, som av sig själv f; r sin 
rörelse IllOt vattnet, 

Hela stationen skötes från tre stora pulpeter ll~il'

mast ingången från gamla stationssalelI. Den mel
lersta är det egentliga kontrollbordet. Av de två öv
l'iga innehåller den bögra pådrag och instrumente· 
ring för hjälpmaskinerna och den v~instra samma nt
rustniug för kylsystemcts maskiner. Givet\"is iiI' allt 
i mesta möjliga mån automatiserat, och alla tänkbara 
säkerhet 'anordningar finnas, så att eyen tnella fel, 
sOlU kunna uppstå, icke förorsaka nftgon skada. Yi
dare iiro alla stativen lAsta meå dönar, Yilka iiro 
förregJ,lde, så länge spänningen iiI" ptl. DÖl'1'arllU kun
na icke öppnas, förriin alla sp~i.llllingsfi.irande delar 
jordats. 

Man blir onekligen imponerad av denna nya sta
tion och fl t· vid ji.imWrelse med den gamla i salen 
bredvid, även den cn Mar'collistation, en tydlig bilrl 
av blll' tekniken gått framåt på Il< gm få år. Den gam
la sbhOllen skaJI dock ej helt slopas. Den skall tills
Villal'e få den iil'all att stå kvar som reserv för den 
modernaste av Europas storstindare. -TO. 
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Rätt hastighet 

åt grammofonskivan för bösta återgiv
ning. Lött in justering vid vöxelströms
nöt medelst stroboskopskiva och glim
lampa. 

D
et ~lr U\' ganska stor betydelse f ör äter
givningen vid gTammofonspelning att ski
van roter'ar med rätt hastighet. Man kan 
ju lätt t aga tid och räkna antalet varv, 

som skivtallriken gÖl' per minut, medan en skiva spe
las, Gr'aderingen p:1 grammofonens hastighetsregula
tor stilmrner ofta ej alls, varför det kan vara skäl 
att kontrollera \"antalet pfl ovan anO"ivna sätt. 

H al' Ulun \'äxelstl'öm på ntttet, finns en möjlighet 
att på enklare sätt kontrollera hastigheten hos ski
van, nämligen med tillhjälp aven s. k. stroboskop' 
skiva samt en glimlampa. Den senare inkopplas till 
Yiixel...trömsnätet. Sl'oboskopskivan, som häl' är av
bildad, utklippeiS och uppklistras p:1 kartong, var
efter kanten klippes rund. Precis i mitten göres ett 
hftl , lagom stort för skivtallrikens axel. Stroboskop
skivall lägges ovanpt grammofonskivan, skivtallri 
ken sättes ig ng' och nålen sättes ned i yttersta späret 
på skivan. 

Om glimlampan uu får belysa stroboskopskivan, 
kommer man att se de svarta strecken pl't denna an
tingen stå stilla eller röra sig i eller mot rotations
rildllingcn. Has1-ighetsregulatorn justeras, tills strec-

BILDR ~DIO. 
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hela bilden blir' sål unda sammansatt av punkter. 
Detta UT el\' betydelsc rör frallist~lllningen av klicMer 
efter den mottagna lJil den. 

Figurerna 1 och ;1 d sa avsändnings- r esp. mottag
llillgsapparaten. Dessa ilro utförda på så sätt a tt 
yalsen med fo tog rafiet resp. det ljuskäm;liga nappe
ret tlr faRt och IjuskiUlan med linssystem etc. rörlig 
illuti l ' TlIli;l . J~n spalt i ya1sen släpper igenom ljuset, 
oel! fotografiet l'esp. papperct för skjuteR lållgsamt 
Jörbi spalten. Bilden resp. ilet ljn skiinsliga skiktet 
iil'o \'iiuda iII , i valsen. 

öyerföriugcll a y signalerna ske t' på korhåg, :"tt
minstone då det gällcr stora aVRtånd, säsom mellan 
~\u ' jTalicn ocll E llgland, som li gga mitt för varandra 

ken stå alldeles stilla. Man vet dfl, att hastighetcn 
är nästan exakt 78 varv per minut, om växelströms
nätet har 50-periodig ström, vilket vanligen är fallet. 
P eriodtalet finnes angivet på elektricitetsmätaren. 

Eftersom stroboskopskiva ns diameter blott är 9 
cm, kan man ha den p:\ under hela uppspelningen av 
en 25 cm,skiva och sålunda kontrollera, hur vUI 
grammofouvel'ket förmår att hålla hastigheten kon
sta nt, d. v. s. om hastighetcn är lika stOl' vid början 
SOlu vid slutet av skivan. 

pa. motsa tta sido!,' av jordklotet. I vignettbildell är

radiovågornas viig mellan Australien 0(:11 England 
inprickad på en jordglob. 

Ifråga om själva bildövel'förillgstelmikcll har lJIall 
kommit my<.:kpt långt, st\. att det numera ~ir möjligt 
att f< [ram bilder, som ilro mycket t rogna origiuald. 
Endast med tillhjtUp av t1' n fotogr'afiska metoden 
kan mtlll nppnll ett dylikt l' clS ultat. Bmellertid finn s 
det en sak, ~om gÖl' bil<.lö\"el'föringen oSiiker, niimJi
gcn störuingarna. När som hclst kan mall [å en bild 
totalt ,;polierad genom störningar, om det vill sig ma. 
)Ian har all ts, här aH k ämpa mot precis samma 
~\"ål'igheter som Yid ö\'el'föring av rundradio. Det Hr 

ej blott fn ga om a j-ulOsfiiri ' ka störninga L' utan 
~i~'en om stöJ'lIingar', som inkOlnrna \"irl linjeii reefö
ril.lga rna. 
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fiiltspoleu , samt för 200-240 V v(ixebtröm. 25 och GO perio
der , Des!'" högtalare tåla en belastning (viixels trömseffekt) 
I1PP till 1.G watt. Konen ii.r lWlTl1gerall , varigenom ,·iune. 
jiimllare frek,'enslmrva. 

Ny rÖnn'o1auc f ör alla, c lwopeiska rör, 

I novembernumret omnilrnnde Yi en n,r rÖl'prova re, som 
fördes i marlnwden a v iL-B, Niek els & '1'oIiHen, S tockhol-ln, 
P:1 denna rÖl'pronll'e kunde ej pr va s rör m el cngel 'l, 6- ocb 
7-s tift~sock el , beroende p:1 att iugn h{lllarc ,'oro apterade för 
de" ;.;a rör. Vi framiJöllo cmellertirl , att denna oUigeniJet 
kuncle elimillera f< genom am'iindande u,' en Iiimplig mellan, 
SOda, \, ]~'i rllJall för nn i marknaden en dylik so kel, S0 1l1 , kan 
eriJiillas separat, oeh allt~:1 Illöjliga ör för alla, um tidigare 
köpt denna r örprov[Lre, att ä,'en prova rÖl' m ed engelsk 6- oeb 
7-stiftssockel i densamma. 

Samtidigt har fahrll""n iindrat den ursprungliga t."pen, S[I 
att denna biidaneft el' blir utru stad me(1 socklar fiir ovan· 
niiumcla 'ngclSlw rlir, va ryicl mellan:'oek ell"l blir ö,·erflötlig. 
Denna rörprovare. vilken liksom elen ursprungliga typen heter 
»Excelsior» m Oclell 35 D, kan användas för provning av rör 
meel följand e g!liclsp:lnllingnr: 2. 4, G,3, ] 3, 16, 20, 24 och 
:JO V, Vi iliinn$:l för ön-igt till lien ntför liga be-'kriyningel1 
i nO\'emhernumret, 

Äy(!n lil; strömSlllod ellen fl " (]enna rörpro"are f iJlIles nu 
tillgiillgli g. Yi d delllla Im,iin(le. en fl "klllllul:ll.or flir g!lid
strömmell I'iel 1l11itning- a \' 2-, '1- och G,3-,'oHs rör. 

Nya flgll (Lrort) -hug/alorc, 

'J' j crn eld.,< Ra d io, S t;coc iifl n 139, Stucl.:holm, f ör i rnnrlma
f1'n tt fl erta l nya typer :"1\" » :\la.c' lIa, ' nx~ "Ulkiinda I 'ktro
d.nwrnisl;a ltögta lare, 11: rle merl och ntau f iiHmatuing, De 
fi;l' tnii lllllda kunna ' \" lll·llla ~ f{ir 1I11 til1 " e11 ] UO-J00 ell er 190 
-280 V, Illeu lllot;;tllnd i fiil tsw,lell 0 111 re"p , 2,500 och 6,;;00 
ohm. Oliltu typer fillna ~ för "iixelstrulllse ffekt ' r prl högst 
4, G och 7 watt. 

P crmallelltd.,·narniska ty pe r 'f inna ~ för , 'ii x ·\strömspffekter 
pil 3, 4 och;; watt. • fllIItliga högta lare Uro fU r "edda merl 

Fii.ltll1atall lJlagnavox -höfJ/alllre, typ DC jlil . för' 6 watt 
v ilxel sl t·umsctfek/. Slörs/a. diamet er ~ LO mm. 

ingi'lngstrall sformator, de större tYllerna meLl unh'ersaltran~
formato!." fiir pcutod- och trioLl slutrör .·amt för pus b-pull
slutsteg. 

Vidare milrkes »:\Ingn>l"ox» d ubbelhögtalare med tvenn e 
inh(irrle.· avvägda högtaJurcbassier, 1.00 1.1 te rn lie 11ii en ge
mensam bnffel. Bas resonansern:l hos de båda högtalarna 
iII'O inbördes f iir;;j;jutna . Denua högtalartyp har tidi~are 
utförligt beskrh' its i POlluHir Hadio. (N r 8, 1932,) 

S1irsldlt intressan ta 1.iro »~laglla\"ox~ krnfthögtalare, mo
dell 66, tör biografl'l", "tora samlingslukaler samt ntomlms
bruk. Dc kunna erhållas för antingen 100-1GO eller 160
270 V likström, med l'es[J. 700 och 2.000 ohms motstånd i 

Rtt 1Wl ' lJ CI'"/11an en ldY"l1 Mil isk(/, hÖll/re/are ali märl~e t ».1[(/g'/l(I
VO ,'l'». 'Pill väns / cl' /lm Pill 266 fÖl' S watt äixclsl1'(jm scffek/ , 
störst(/, diw/II,et el' 165 1mn, 'Pill höger typ j 'Jf 252 föJ' 5 w (/,tt 

v ii.:celsl t'örnsettekt, slörsta diamet er 235 mm. 

'l'jernclds R.adio Ur ensamförsiUjare för Sverge av »Mag
na YOX» högta la re. 

Inkoppl i ng av »Am peri,tc» pick-up. 

Den tidigare i des a 'paltcr omn1imnda amerikanska ]lick
IIp'en a\' märket »Amperi te» kIm ej inkoppla s till rnottagn,ren 
lltl gamma siHt "om en \'a nlig llil:l;-up, em erlan den fordral' 
en vIss pola risation. pä nning f ör a lt I;unna f ungera. Yi tLter
gh'a hlir et t sch Illa öyer inkopplingen. 

--------------------~--~-- + 

!:;! cltClIltL ö/;cr 'inkopplingcn av ».t1mperitc» piCk-'lIll till en 
t'a diollloltag(/,l"e. 

~om sy nes av 'chemat erbfllle\" pick-up'en sin spUnning via 
fiirMa låg freln'ens rörets (e,' . detektol"lls) anochnotstå nd, då 
olukopplar n liigges över till »G» (grammofon). Potentiome' 
t ern P, som bör ha ett ,'tirde u,' 0,5 megohm, tjUn ·tgör som 
volymkontroll. Pi ck-up'en komm er tydligen. om det glille\" 
cn likströms- eller ull s trömsmoUagare, att stå i ledande 
förbinlielS(j med nätet, varför erfonlerligu sl,ydcl~ tgiir(ler 
lll:1ste "illtagas, 

G'l"a.minojonnyllct. l'iuk-Ul>'S, 

,.,1.-11 . ]I. iekcZs ,e 'l'o dscn för i marknaden ett gnllnmofon' 
eha~si i n~'tt utförande, iles t.:"lende a,· el('ldrisk graml.llofon
motor och pick-up, inbyggdn i en snygg 1l'lda , srt arnUlgeracl, 
att chassiet kan (lragas ut ett st.ycke III' 1ftdan \"ill anviln
clandet. lliirvitl fälles framsidan automatiskt U]1p, så att man 
eudnst behöver draga i en knop]1 för att fii fram chassiet. 
-neler fl vsp Iningen av skh·a.u lmn chassiet skjut.as in 

lllclan, sä att eL ljnd från pick-up'en ej g15r sig miirkbart. 
i 
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Det. chassi, som IIHr ull\-ulllle" Hl' det i dessa s palte l' tidi
ga re om niimnda Dual-chassiet. som ii r utrusta t m ed he l
automa tbk sta rt- och stoppa 1l01'C1ning', Pick-up'cn iiI' skii 1'

mad , Aggregatet lmn erh:'llla s mecl antingen ,-H xels triimsmo
tO I' eJIe l' nnin' rsallllotor, 

Samma firma föl' i ma!'knadpn »Goldring» pick-ups i oliI,a 
type ocll utföranden, Yilla re kllu llUUJlJa »Golcl ri 111,,'» n:1I
autoJllu(, ,.lär en grnnllnofunn,'ll i tuget genom et t Hitt tryek 
upptill muta s fruJll_ 1;; 11 särskild öppning finn s föl' begag
nu cle nfllal', 

1i:o /pol cnliomelm r /11 c d. ' isolemd ax'cl, 

ne tidign re omniil1llHla kolpotcntiOln etrnrnn m - mUrket »Sa
tor», vilka föra s i l1lHrlOHlclen av LI, -B , ,!'ruJ..;o, StockJwlm, 
ii ro f;fnn t1iga förselId a m eel isole l'nfl u xe I. De finnus i ett 
stort a llta l olika typer och oh lJlyli rdcn : 2, 3, G, 10, 1G, 20, 
~3 och GO kil oohm, 0,1 , 0,15, 0,2, 0,2i'i , 0,3, O,G, 1 och 1,5 
m egohrn, Potcntiolllelrar mell logaritmis k motstfLlldsfördeI
ning finnas för \'I'ilinin,!!; meli- och mOl.sols , Dessa ha ett 

D ct il/rc (t-ven Sa t o/'-polcntiometcr, 

hegYIln e lselllotsUincl fl Y ::; ohm, Andra t-ypc~r llleel modifierael 
kUlTfo rm IM elt ue.!!;ynl1 cl~emotst, 11c1 av 100 ollm, Slutligen 
f illn:r ii\'l.'1I typcr med liIlj HI' rn ot ~ l ån llsfi.inlelning , En UI'O
,'chyr finll '8 t iIIgii u gli <', UpptHg'l lllk snm Ui g-n t~·p l' "amt a n
g iya n rle rno t:"t' nc!sdl'llet ,' id mots ([lIIe1 ~el e ll1 en t .t" ~ mittpunkt 
(a rm en inniden till lIiil ftC ll), 

Sa tor-poten liomet rurna ha mots Utnll,'elemen t IlV pressnt 
kol , -om iiI' m~'ck(·t h:ll'l och hil' l' h 'l lle l' s itt motst:"IJlll"värlle , 
K ontakt -'n fi>nnelllas fl \' pn l,ijjli,;; meta llskena aY en speciul
legering, Potcnliometr:1l'J1ll it ro s l,iil'rnaLle i metall, oeh en 
metalls kHl'1ll ligge r m ella n potentiometern och st römbrytaren 
i typerna m ed inbyggd ström bryta 1'0, En sH rsk iI el kon takt 
finnCR fur jordning ttY s kiil'lun ingCll , 

D ubuelpolen t"iomell' fll' till\"(!l'ku s äye lI, l ii mpliga fö r olika 
iilld a nu'tt , så som \ - ol~'mkontro lI m ell tonl(()!'r ktion , Sa tor
pOleu tiulJl etr :lI'J1:1 ;;1'0 godl,äuda [1\" S\-en ska E Ick t riska Ma
tericlkoJl troIla n~talte ll och S-mii rktll_ S lutligen iiro lie syu
nel'lig-en p ris billi ga_ 

Radio t/ clar tör amatörer, 

T j ernclrl s Ra.d·io, t:c(o ;iioen 139, ' /oc /;;holm, har utgivit 
en lJY rndl okata lu!;" fö l' ]935, IJIJl,taganlie a ll eh:"lnrla materie l 
för nmaWrbygge, BI. [I , märkes gangkonclensatorel' av små 
elill! 'n;:;ioue r, med tol er ans ± (O, l ,'-',/I F + O,G "I,,) ; differen
tinlkollllensato rer på :! X ::;OO cm, isoI01'>t<lc med bakl~lit och 
pro\'alle rnClI 2,000 V; s ta tionsskalu mell flyttbart! s ta t iolls 
uamn, spols,\"stem fö l' sllpel'll('te rotl~- J1 e r, tiickan de nigIängris" 

H ela utomatis /;; sl.; i1; -räxlu.,.e av m ii..,.z.- ot »Om'.,.a,')"(I», Iyp O . 

»Om'/"a./'(l» ,q'l'(/ 'mmofoncho88i, typ AG 1, med automatisk stll/'/
och sI OPP(tl1 onlnill {J , 

olUri'l ll ena l3- GO, G 100, 200-600 och 8 2,000 meter ; 
s käl'made ,- polar och me llanfrekn'llsba nllf ilter; inclnktions
fria k ondensatore r; Alphas hijgohlll, motsti'tl1fl; »SEi\1» trans
form atorer oeh c1 rosslar; kiil.'nbleck, spolstommar ocb vin
keIjiil'll fiir tiIl\'e rkning av tran sformar.orcr och lIrossiar ; 
g rammo{olllllo torer och '"' r:lJlllllOfonchassie r e tc, 

R(ltlioriil', 

A ,-B, 1'1"[11.:0, S t oc /,:ho/m , hal' ut~ i\'it en uy lis t:) ö\'e l> ,> Snto1'» 
raclioriir. D eusa mma upptagcr fl en kompletta seri en a y 180 
mA all:;tröUls r ij r , i \'ilk n seri e nu iI\'en ingtlr pn ok tOll, t y p 
1.: M O lOG_ Vidare m UI'I, es eu enkeldio!l med gIödspiinning 
c :a 4 V samt en elubbelclinrl m ed g lödspiinuing c:a 8 V, btlda 
flir 180 lIlA och tiIlb(irand u llst. rulll Sseriell, 

R e 'yulatol'l'iir a v miirket »Sato r» filln us fur 100, 1::;0 ocb 
l -'O mA, De t\'ii föl's tnHmnc!a reglera m eI.lan e:u 40-80 V, 
del s is tllUmn(la mellan c a 9(}'--~40 V, 

EK JIODEHN KOJ{'rVAGS310TTAGAHE. 
Forts, rr~ u s i1 J3 

kondenSil torn :ir pfl 50 em, Mu Il kan nwd fö rdel a n\'ii 1111 a 
NI \'uria uel kond ensator nv ,a mma storlek, 

Drus -d Jl Dn iiI' Pli 300 henrj' \'id [i mA. Slmlll~ det \'a ra 
8\-,1I't :ltt a ll skaffa en -å llan, kon man anyilll(la sekundi.iren 
pä \'[u'je god 11'tgfr('k\, en ;:; tl'ansfo l'mator_ :'Ilall kan oeks:''! serlc
koppln seknndHl' och prltu iir. 

Pol 'ntiollI cterll I b kOll t ,'ollpl'n r förstiirlmin gen i h(igfre
I,,-ens,' teget och rHil'lnecl ih -clJ inelil'el, t selekti\' it-eten _ Il: fur
s tiirkningl'1l m i 1Il; Im l' , ökar niilllligen ~kpnburt seleldjyi teten . 

llet01, to1'ns ga Ile rUieka ]1., iiI' p rl 0_5 m egolnn och ga llcr
k un elQ.nsato l'l1 Cs pil 100 cw , SWrre kfins lig Ltct mcn lJlurka!' 
ldang fHrg ge r' en gullerHicka IX 3 rn egolnu. Drt Hl' en ,"~nlig:' 
h ögJ'r e ln-CIl ,'lll'os -e l. Kan mall ~1{HH'a ell skiirmrlll SIllhIll , iiI
(l t r;[l luyeke t hättre_ 

Motstttncle t. R," r eglerar Ida ngfii rgcll, i\l,otstfm den Ib, HR. 
och nl'l m åste isoleras fl'l"ln f l'olltpla t tun, Kondensn t01'1' CIa 
iir P'l 10,000 CIJl , men i flcs ta fall iiI' j Ol'(lIeduing on(illig, :\Iun 
f al' vlI ra noga m ' <I att allu jUl'rIfö rbill(]nill "flr till ehassiet 
gvra go.-I k OlItakt m ed Iletta , D å liga Iwnta kt:el' gim uppho 
till illstabililet och klla st.er. Till rören allviinela, fiir~iil1kta 
rUJ'bållan) m ed fem Iwntuktc r, Sum s polh:"lIlarc a ll\-i.iIIIla ~, 
\"ill1ligu l'örlItlllare av gOll knllite t, 

Chass ie t bocka s a\" 2 mm a lLlminiumplå l , Pill tell hal' ,' tor~ 
Icken 3GOX5, O lIlm oeh bo('kas l1,ell G3 mm kant er pt aIl[~ 
iL: II. ]i r()lltpla ttall har stod -'ken 2_0 X4;;0 mm, 

,' k iirmn ingen bur g -'ras omsorgsfullt. Ett stycke alullIilliulYl 
med dilll en;; io!1(; l'lla 150 X 970 lIlm bockas t-iIl ga \'l!lr och bak
s treke. ?lIan gÖl' en fals på ::; mm i och fö l' fasts Httning \'i d, 
cha ", i och frontplatta, Seclan man fått detta att passu oe ll 
uOl'l'a t h:ll(,1l fö l' fast;:;ii t-hli.Jlg-en (om mun lloppar borret i: 
r ljlI !'\prit, skiir rl ctta mycket lii tt igenom) g-iir mun h',"! pl:H 
yii ggar, vilka m ell lO Hun iubiirlies mellan rum fastsätta 
m cilan cIctektor- och högfrekvellss tegen_ :'Ilau bar i. \.llIpriIw, 
geno111 0111 _ol',!!;~[u lla mätn ingur konslaterat, att en enkt:! 
skiinn\'Ugg har mycket då lig Sl,iil'lllverkan, nlJ'för en tlubbel 
vii"g hör Hnviinclas, ~\1eIlnn n ii tc1elell och !]!)tektorstegeL l'äe
k cr det !lied en en kel skiirm viig"_ Till s is t gör lIl an ett lock . 
:;om passa r ovanpå det h eltl. Falsarna Pll_ tl t~ tta äro endast 
bockaele å t baksida och gavial'. 

Pl'o"Vnrn fISres!lltul. 

i\lotta~aren iiI' nu klar för a \'])rO\"ning_ Slwlle !letel{tOl'll 
in tc \'ilj a s \'Hnga, far man ändra pa återkoppIingsuttngel;: 
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(lika :He rkoppliugsnll'ycn) , SlmUe högfrek\'cnsstcget däremot 
"jiily:;yän"a, fru' man sl,iljn 1,'1 och 1,2 m e r fn n ya rand ra , 
<l, v, ~, min :;ka kopplingsgl'ad en o 'h dlirm ed g radcn a\' 11ög
frekvcllsfi.ir::;tärkning, 0111 ej U1in"kning piL ' lte rkopplingsnt
taget hjiilpe l', , 

l!~örfattal'en har m ed d enna apparat m ed kraf.tig högtalal'
st~' l'ka tagit in d e fl estiL a y jordklotels rundradio "ta lionel' 
på Iwrt\'!i g, ]j'ör att ('lIdast nällllla e tt exempe l komme r 
Bnndoeng på ,Java in som en lokal s talion, D e fl e"h l allla
t'Öl' s tatiolle r komma in med s i g llal.~ tyl'iwn IU- B!), Den allra 
enldaste an t nu ger godH result'at, 

Föl' dell amatör, SOIl1 önskul' bygga m ot taITa r en för liig re 
niitspi:inllillg, bör rlettn vara Hitt nog, En(la~t m ot t:1nden 
R, och R7 behö,'a tilldras , e \' e ntuellt äyell nr. och H!I, o 'h ett 
passtlllLle regulatorrör an skal'rtl~, l'OPllliir nac\io s t tLI' gUma 
t ill tjUnst m ed Ul)pl~' 8 I1ingar hlirOlll, Den hiindige amatörpn 
10111 lätt lindra appa r aten föl' viixelstriilll, .lIUl'dd böra glöd
~trönl ledning-arna dl'ngas i ~löinurör. 

:\fot-tåndet Il!. lIlå;'te avpassas eftC'l' d ', t all\'Und a slut
röret, 'iI atL alloc\"trÖllllUl'll ej hlir föl' s t ur, 

Slwlle \'id bygguudct lIppst; 1I ,'Ig l':1 S\': righetcr, sUb: 1'ör
i'attaren glirna till tjlin.'t me d r ;l!! och tlll\' isningar. 

JGtö UltTaJB 1!!~lLll~ 

]lr;g ul. -rörFabrikat I HF,röl' I Dct,-ri,i r I Slu trö r 

1()28 
~alur ,,",' Vf; 1:1 KS::; 18:J :\1': Via 
' I'e !,' [unkpn .. !t!o::'ITS le!).! In~:,<s . ] ',:q I llE:-"' :'; l R~ :l u 
Triutrnll S ~();~-l X I R :W:-~G "N p 2020 :':\ 
rJ'ung- ~ ram " . Fl I' 21,lR 1-1 l' ~018 P P 2018 
Yah'o .. ........ .. n ~Gl D n 2;>1::; Il I, 2::18 D 

\I 201:1Philip" ,.. ...... n 211-17 I H 211-1(; I 

ST PER, 35, 
Forts, från sid, 20 

skii rilla S, Oktodl!l1 V I och m ella nfrekvc nsIi irsl'i.i rkalTöret Y2 

- e n ,;klirlllga lle rpentod (högf]'(~l"-en ,;pcntod) - e l' hiillu sina 
, 'kUrmga ller s p(inningal' från s piinnillg:;d ela l'e ll Usn.Rlo, :\Icl
lan Hg o h R n uttagp;; c:a 85 V till V2: .' s klil'lllg-a lle r , I punk
t(,~ n llwlInu H9 oeh Illo blir spiinningen bijgr p, llI en (len relll1
ceras fu etleb; t Rr, Ull c :a 70 V, som iiI' lagom fö l' ~klil'lngallel' 

ocb oscillatol'anod bos ol,toden, Vid clrift av mot tagaren ptl 
lliit mellan ~10-1:;O V kOl't~llItes automatiskt m otst:\ndet 
ltlo, Hll'ige nolll .' kiirlll "·alle rs pUnlling-a l'll a h å lla s uppe Yiu 
nOl'mHla \'Urden , tJ'ots att l1lottagarem< anods ptll1uillg hlil' 
liigl'e, Det va l' jnRt d e nna metod Yi rt'kOllllllelHlcralle vifl 
bes krivallrlct av »A llst römss upe rn» i 1lI' D 1934 av Populiir 
R a dio, oe h l'hilip~ hal' IIU i ma l'l,u a d e u u t.' liippt r egulator!'i.ir, 
försedda m ed stlclana f<oc ke lkopplinga l' att kOl't ;-; llltningen av 
mots tlll1rlct Hlo iin:-lIsom ö\')'i ga omkopplingar ske automa
ti skt Vill ill ~i i t talldc a v regulatOI'!'iir föl' 11.0--1;;0 V niit
:$pHnnillg". 

Fiirrl1'öjd. A , V .!,-, 

D en automu thika volymkontrollen iiI' allo!'dnad Jl"l likmlllde 
>: iit t som \' id »..\ rna t iirSUIWl'lJ), besln'i\'PIl i PopuliiI' Hadi o 
nI' G, 7 och O, 19B4, Högfrek\'('n~spiilllling' plle r riUtare sagt 
lIIe lla nt'l'ek\'ens ' ].l ii nnillg till di ocls trH clwn för A, V ..K, nUn
ges fl' rlll \' ~:s Huod, Förllröjnillgell :htHdkollllnes ge nom att 
diode ns Va katod la gts till katolleu på I'öret Y . och ej till 
miulIs letluillgclI , Diodanodcn frI I' hi'iri gel\ol1l e n n("gativ för
,: piinnillg- lika med "pii.llning"fall~!t ö \'e r mot 'tu lldet Ht6, 

"fots t:i nc\ tt H(~ o 'lJ konde ll satol'll C20 bilda eLt filter föl' 
.1I1t~llanfrekn'n.'cll, föl' att d ~'nna ej slwlI kOITlJn a in 1):1 r iir et 
Y., En h ligf r ckyew;(\l'os;;pl, ~l\';;ell(\ för n1pllullrrekyellsoll1dl
,<I e t , iiI' all fiil' e llJ'a/!;a f ramför 1ll0t"ttlllllpt HI" Denna tll'o,;sc l 
hör nll'a ~ kiirl1lfld, Göder s typ l" :!2 Ur I. e x, liilllplig föl' 
iindalll:"llet, 

f'otelltiolll e lNn lt!.; tjiill"tgi)r som ~' ()I,\'lnkont'l'oll hilde \'id 
l'lulio lllOt tagning och gl'[uTIlllofun spe ln itl g . ROIll lögf:rek," e ns
fiirtiW rka re tjiinst'giil' e n skiirmgalI -'r]l l' 1I11111 (»hijgfl'pkn~n s
jl 'ntod »), \' ilk ~'n Ur lJIotstiinrlskopplu(l ti ll slutl'öl'ct, Detta 
Ilt/!;öres Il" (l e n krafti"'astc s lu t pe ntodc ll i 200 111.-\ all sLl'öm s
serieu, TUIlI~o utl'o ll(' II, so rn ii I' a \' rH tl o\'uulig- typ, 11 tgiires 
a \' e rt fU;;1 1II0t's l:[ IH'\ (H23) ]11'1. 200,000 ohm i ~ [> ri e nH!d l'U 
nidkonclensator (('2~ ) p{l 1 ~)0 il 200 e 111 , inkuPl,1alh, mell n ll 
. lno(ll'l'Il :1 p: ltlg fl'ekn'll s- och ;;lutrGl'en , 

Nordisk Rotog r>vyr, 
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nd s intrör et s ke ty:1 omkop])lil1gar viel ö,'erg:"lng t ill mgre 
niit:;pUmling, lIels korts lute,:; mot "t i'L lllle(; H2J, Yllrige noll1 
s kiirll1gallcrspliun inge n ffi r uorma lt \'U nle, d e l ' förUndras 
antnl·t ya rv i utgitng;;t:l'ansforlllfl to rns primiirIindning, föl' 
att riitt nllpHss uiug mellulI s lutrör och högta lure skall er· 
lu"tllas, Yi "kola i llli" ta UUlTIlIl e r utförligare hrhallllla denna 
sak iiverl 'om anortluingarll (L viö likrikl:arll c len, 

,XYAHS'l'HEA:Y MODER~ISEHAD, 
Forts, fr[m siu, 24, 

Återkopplingen hl e \' hUri 'enoll1 lagom mjuk, Sil att man 
kund e s t iill n in ollletlell)al't' uncl e r RviingningsgrUnsen och 
härig'nnm lIj)[ln tl stOl' känslighe t och stOl' selektivitet. En 
högfrek\'t~ n sdro~sel bade d ('s~fö !'innall inlni(ts i s Uillet. flir 
motst:l llc\at H4, d å e n llrosse\ bilda r etL effel<tivare stopp för 
biigfrek\'ensell. 

Äterknppliugpn val' enl elle rt'irl HUlIu e j riktigt bra, ty just 
vid ~jiUnl .'\'iinp;llillg 'gl'i.ill" ell ujl]Jkom elt obehagligt tjut. 
som d e ls yerk ru] e störande" d e ls omiijli "'gjordc ,Herkopp
\ingcns fulla utny t t;ia,nde, Detta tjut rn:1ste o\'illkodi~en hort, 
Ett Illotståud p il 1. i300 ohm, shulItat ö \'e r Merkop]llil\g~ sjl o , 

le n, gjorde ell viss nytta, llle n cff 'ktivast föl' a vhjli1pand e 
av tjutet p tl s \'iingningsgriinsen val' ett lflgfl'el"'ent avlwpp
lingsf iltcr (R9C14 i fig , 3), inlag t i detektorns anodkrets, 
Detektol'll s allodspUnning uttogs hiirvid (lirekt frä u Vllls 
allotl~pHnning i s t:.i ll e t fiil' m ellall JJlotstiind e ll RG och R7, 
Till ,I'Up rllWl'a VI::;" O iltlarle~ vifl gallret till ,; lutl'liret ett 
induktiun~friLt m otstfL llcl ]1, 100,000 ohm, (Se urtikeln »Åter
kopplingslIlystrri e t mibte uppkla r as» i I'opuliir Har[io nr n, 
193B ,) 

]t.'ågra, nnlll ii rIvII illga r li e/rät/a nde lvo'llsfrukt'ionclI, 

Vi iirn ej i tilWillc att \'i 'H nugra fot o,!!;nll'ier av <l en 
mode rllbe,'ade »?>.'yi'trs lrean», MI n tlg'ra ll~' lilOl ej tOgOH .. i(l 
till fii Ilet ifriiga, lJoek torc\e d e fÖl'e tagna iin!'ll' i.ngal'l1a klnrt 
frumgtl al' nld o\'all sarrts , Vi \'il j a 'ä rs kilt fr:1mhiilla, att 
det glilld e att m ed mins ta m öjliga ii llliringnr och millsta 
m öjliga kOf<t.nafl uppnå ett \'i sst resnlt.at, l allnat fall hade 
(le t \'tll'i t lindalll:'Lisenli<Yare att illbygga t. ex , ano<is pole n 
m ed d etis \Tic\kond ensator samt :1terkopplingskondellsatorll 
i en h lt ~Jut('ll m e tallbux, Harle luflisol erarl e vl'idkonde n
sa tOl:er um'Ullts, skulle d c. t- kan s ke ha \'i sat s ig nödl; ii:tuligt 
att illuygg-a O\'nrllllillluda d e ta lje r i e n s luten box föl' att 
nppn:'i fnll stabilitet. 

KOl1(lensntorn P:"l 2,000 cm mot .'\'arar li e a \'kopplingslwn
cle nsator N' f iir hiigt'rt'!nc ns, SOUl fiirekomn:m rikligt i lIloc\el'lIa 
m otta /!;:1 r e , l förclig:"ande fall gick bögfrekn>nsen t~'dligen 
ut p{i a llods piinnings leflnin gcn ocb fL te l'llwtacles diirifl':'lI1 till 
högfrel,,'en s 'legets gallcrkre ts , 

Det i Ol'ig inalapllal'ate n Hm' iiuda m ot-s tåndet Il, har bor t
tagits, PllI Plhul eld e j giil' u tLgo n nrtta, utan t\'iiJotom fiir
sii lllrHI' ilte l'/!;iyningPll a\' lii gre toner, :Uots ti'lIIdet nlr avset t 
a tt hegrlin .'(l s trlim~tyrkall "ill e v, kOl'ts lutnillg m e lla n hög, 
tnlnl'uttng och lIIinn :; , Fiir att ll1uts t:'lndpt ,~kall e liminc ra 
all rbk Ul tlste tlet emellertid h a ett \'iircle tl\- 20,000 ohm, 
\'ilk ' i de tta fall iiI: otlinkbnrt, J s tfill e t fur lilan till sc, att 
nödiga f iirs iktighet:s:Hgiinl pl' \,jdtagn s , Är högtalarcn in, 
hyggcI, IWll1111 e r saken genast i ett annat Iii "e , (S e a rtikelu 
om »Ama törbygge oell s iil,erhet » i lie "e mbe l'lllll11ret,) 

Lerlningcn fr tlll högfrek\'emTöret~ ,:kiirl1lgalle r har allsln
tit~ till en liilllplig pUllkt pli 1Il 0 t~ trllld et l~~ , (I ch ~kUl'lrl/;a ll c r, 
~pHllllillgpn kan hiirig 'uom reglc ra s , ~ : att r e la li\'t sh))' 
fö rstii rkuiug e rld lles u tall 11 lt hÖ,~ rrek\' en :s,; teget bl il' in, 
"tabilt, 

S lut'lig(,1l \' i!ja \' i ptt rid bCJ,Wmlla .'tc a n å (la frå II \)yg
gaIHlct u \' Pli llylik oUlOrle rll mottaga re, som, ih'en m erl (l e 
0\' :1 11 hcskl'i\'lHl iiJ1(Jringarn fl vi<ltagna , iiI' ocrhört unde rli,igsen 
en IU O(]Cl'I.I kunstrukti on, A.lI\' j"lIinga rlla 0\':111 hn liimnats fÖl' 
alt lllöjli,!!;/!;öra [Öl' d em, ,om tidigar b~'gg t d cnna mottagare, 
n tt n tlgot morJ(~l'n isera ~am t tri 1II1l1U, tl e llsa m Illa , 8fl n Lt. r e, 
tiultat " kan I:llivfI n{I/';Ol'llll1dn tillfreds~tiillaJl(l e, GU ll er d et 
al t bygga en ny mottagare, Ilm'iimle r Ulall givetvis skiirm afle 
.' polal', /!;<lngkolldensal'ol' sa mt helst iiven mod eruare rör [iu 
i »:\'y:"u-st r ea n», 

Stockholm 1935, 
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p OP· LÄR RADIO lIt 

RAD IOREPARATÖR ERNAS 

b illiga inköpskälla l 
NATION AL RÖRENS ~l.'A PRIS L IS T A 
upptagande alla telmislnt data o. med nya priser 
nu utlwmmeu 

F.prr ocurt spola1' f1' 1'ln .. ... ..... .. . . .. .......... . .. 4: JO 
3-gang matcha d ll re(;is ions kollll. med ku lla

ge r in k!. pas :HHlc mikl'o, k,l l:t ... .. : 7;:; 
2..gang, d :o . .. _. :i :75""'0 " ., •••• • ••••••••••• • •• ,. 

\ ' oltmäh\l"c fö r Y;in'[ 'wh Uk : tl'ö m . ... . . frtl n 4 : ;'i0 
\'olymJwnlroll, 10.000 obm .. . ... . .... ... .. ..... . .. 3 ' 
PemlaJlentdyn. högtala re ... ... . . . . . .. .. . . . . . . ... 17: 60 
Electrodyn. d ;o .. ... 12: 50 

Alla för radioreparat ioner nöd\Iäntl iga delar, ver k
tyg, mätinstrument, etc. - Kat.·dog och r örlll'islista 

sändes gratis pii begära.n. 

NATIONAL RADIOFABRIK 
Kungsgatan 53 Avd. 17 S TO C KH O LM 

c2åt binda in 1934 
o o o a rs a r gan g a v 

POPU LÄR RAD IO 

M agas in för ra di o och grammofon 

Pärm enligt ovanstå 
ende avbildning rekvi
rera s till ett pris a v 

Kr. 1:50 
+ porto från Eder tid
ningsförsäl jare eller 

expeditionen a v 

P O P UL ÄR R A DI O 
Postb ox 450, Sthlm - Postgiro 940 

Underteck nad rekvirerar härmed at t sänd as mot postförsko tt .... ex , 

pärm till POPVLAR RADIO '934 a Kr. r: 50 + pon o. 

Nam,,; 

Bottad: 

Postadreu .-

Inlressonl 

är vår katalog för alla de som intres
sera sig för ritningar till möbler, båtar, 
byggnader, grammofoner, radioappa
rater, likriktar ,elektriska motorer, ång
maskiner m. m., m. m. Handböcker i 
a lla yrken. Verktyg ay alla slag. foto
och ritmateriaJ. Radio- och grammo
rondelarm. m., m. m. Begär katalog från 

Clas Ohlsson &. C:o • InsJön_ 

1Xdr Ni ldst' 
de tta nummer, visa det 

då för Edra vänner som 

ä r o in tr ess er a d e fö r 

RADI O TE K N IK 



us DEN SVENSKA 

SiUIPERHETERODYNEN FöR 

ALLSTRÖM 
Bandfilterkopplad superheterodyn, helt be

styckad med Telefunken universalrör, där

ibland den märkliga oktoden; dessutom för

sedd med "visseldlödare", Ijudvolym- och 

klangfärgskontroll samt stor elektrodyna

misk högtalare. 
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T E L E.. F U N K E N 
SVENSKA AKTIEBOLAGET TRADLOS TELEGRAFI 

Köp Telefunkens grammofonskivor 

"Rotherm.el-Brush" - kristall-pick-up 
t Ringa nåltryck och ringa dämpning av a rmatu

ren medför mycket obetydlig slitning av skivorna. 

2 Mycket god frekvensknrva, fri frän resona ns
toppar. 

3 Lättrörlig armatur, varigen om n[Llen följer spå
r et ä ven vid de lägsta f r elITenser. 

" Större utgllngsspänning än vid magne tiska pick
ups. 

5 Frekvellskurvan stiger mot lägre periodtal, var
igenom basnedskärningen bos skivorna kompen
seras. Utgångsspänningen är så lunda 

5 V vid 50 p/s 
1,25 V» 800 » 
0,2 V » 8.600 » 

6 Kris tall-pick-up'en inkopplas på salllma sätt som 
en vanlig magnetisk pick-up. 

ENSAMFÖRSALJARE: 

ELEKTRISKA A.-B. SKANDIA STOCKHOLM 

Nordi s k Rotogra"yr, Stockholm 1935. 


