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rr POPULÄR RADIO 

Varje radio.fjandlare 
måste hava en modern, pålitlig och lättskött 

RÖRPROVARE 
"Ontra"-rörprovare ORe 5 
för växelström 110-125-220 volt. Stabilt, transportabelt u t~ 

förande . Provar alla europeiska rörtyper utan tillsatssocklar. 
Omkopplingsbar glödström : 2-4-6,3-7,5-13-16-20-24-3,)-55 volt. Reglerbara anod ~ , 

gal1er~ och skärmgallerspänningar. Emissionsmätning med prec is ion s,mA~ meter, 2 mätom~ 
råden 0-5, O-50 mA. Vakumprovning. Kortslutningsprovning medelst glimlampa. 

Motståndsmätn ing: 1000 ohm-l megohm. Konden satorprovning. 

B egär prospekt. 

Ensamtorsoljare _

Elektriska A.-B. SKANDIA 
STOCKHOLM 3 - Göteborg - Malmö - Nässjö - Karlslad - Gävle - Sundsvall - Umeå 

NYHETER 

Ferrocartspolar 

Gangkondensatorer 
Aeroplanskalor 

Grammofonmotorer 
Kortvågsdelar 

Dynamiska högtalare 
Picbups 
Mätinstrument 

m. m. 

Ny 

ORMOND 

Permanentdynamisk högtalare 

med det nya nickel,aluminiumlegerade stålet 

Diameter 200 m m 

Kr. 26:-
FJrmånligasle inköpskii lla ror återförsa'ljare och repa ratörer. 


Vår nya katalog som opplager säsongens Tl yheter u/ko mm er i slute t 


av m.i nade n . Sändes mot 25 öre i frimärk en. 


RADIOKOMPANIET 
Avd. P. Odengatan 56, Stockholm. Tel. 32 20 60. 


Ledande speci.llfl rma för alla slags radiom ate riel. 


Eddystone kortvågsdetaljer 

INGENIÖRSFIRMAN ELECTRIC 
STADSGARDEN 22 STOCKHOLM. 



DODULJfR 

Redakt i an, prenumerat ions k o ntor och 

frö g e a vd e I n i n g (e nd ast f reda gar 15 - 11) 

SVEAVÄGE N 40 - STOCKHOLM 

Tel. Namnanrop .N o rdisk Rotogravyr> 


T.legramad r" .. : ROTOGRAVY R 


Postgiro 940 - Postfack 450 


Pre n ume ra ti a nspr i s 1/1 6r kr. 5,-, 1/2 6r kr. 2,15, 1/4 

INNEHÅLLSFöRTECKNING 
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15-80 m utan spolbyte . 


Moderna mottagare. 


Ski vinspelningsapparat 


Från vår t laboratorium . 


Radioteknisk revy . 


Radioindustriens nyheter . 

Med detta nummer följ er 

233 

235 

240 

245 

bilall'" från exo. 

MAGASIN FOR RADIO OCH GRAMMOFON 

TEKNISK REDAKTaR : Ingeniör W. S T OCKM AN 

Träffas säkrast fredagar kl. 15- 17 


~I 

6r kr. 1:50. - U tk ommer den 15 , 8 varje m6nad. 

FRÅN REDAKTIONEN 

Ny handbok 

Populär Radios RADIOLEXIKON 


Populär Radios Radiolexikon, som lix utarbetat 

a v in gen jör W. 'SLockman, innehåller utförliga fö r

klaringar på alla racliotekniska ord (Jch uttryck. 

Lexikonet är illustrerat. D et kommer att utgivas i 

ett f lertal delar, ,ar och en av 'Ilmma omfång som 

de hittills utgivna ra diohaudböckerna. Komplett 

lwmmer det nya , er.\<et a tt utgöra en , ii rdefull npp

slai(sbo~{, som bÖl' finnas på varje radiomans bok

hylla. 

Alla prenumeranter erhålla l :a delen IlY Populä r 

R acd ios Radiojexikon för 35 öre. Denna del berlik

nas förl(')ligga färdig om~l'ing oden l november . öv

r iga delar, som utkomma en varje kvartal, erhållas 

pu samma villkor. 

Populär Radio. 

E.FTERTRYCK AV ARTIKLAR HELT ELLER DELVIS UTAN AN G IV ANDE AV KALLAN FORBJUDET 

jJrp~tx 
bl? !xibe 

ANODBATTERIER 

1!xibe ACKUMULATORER HXLSINGBOItG 
A.terförsiilJare bög rabatt lel.5t02 

BUSCK & CO. A.=B. 
GÖTEBORG 

Tel.50H4 
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G lobetrotter: 

128 E G-r,ir Sypcrlwlc rouy n., :; dglii ll glhbal1l1 
Hi- u;'); 1, .- ;;5;') ; , 35- 2.140 m. 

143 	 8-rör SlIpe rhete rollyn. , 4. dl gliiJl g-usom d
u eJl 16--::>5 : ;; :-r-l/ti; 17G- 3;;5; ',;{;:; 
2.1-10 m. 

R llrliogrllmmofoIl mcu allloma t isk sk h '341 
l>ytarp. ~Iotla gtlrr ll sa mIll U som 11:0.. 

Rauiogram mofon mcd cleldri sk gram342 
mofon . Mottagaren sammll som 143. 

Radjogranunofon381 
12-rör Superlle ero rlY ll ., 5 '-[lgliingdsområ
Il cn 7- 16 ; 1 55 ; 55- 175 ; 175- 53;, ; 
7:~ ;j-2.J40 Il!. ID el all lo mali l, s k il-l>.v!a r c 
ot;ll ill s pe lnings,IIlOrtl n ing- tör grammofon 
skiyor [le l' mikrofon cller dir I, t fö r u pp
tagJling :1I- rad io[l l"Ogram. 

Bilradio (j-rör 'npe r, il ,5 wa tts u tg:1ng. 104 
I 

'amma som 104 mcn merl se'parat hiig108 
ta la re. 

B il rad io j-rör super G wa tt ut .,.ft ng men109 
se pa rat tlöotd la r . 

A.-B. RUTHS ,RADIO 
Norrlan,dsgat 2. Tel. 231215 
STOCKHOLM 
Återförsäljare antagas där vi 

icke äro representerade 

Säsongens 
största schlager Nel-· ,()~I! 

det 	qår f - i -:-~i 
g

i«ff!i 'Vi\0fl/1 ~et~ol.:okg f.r.ån. le11 r 

8 5 

~ 	 expJrfl'a:~. ett modernte 

~a m:~":' ,:~':'.!19~:j: :: 
finna", bättre don. Sätt räl 

1\ ta röret på rälla platsen 

(\I;j nya kraftiga Tungsl'aml'öl' 

O
II, i Er radio! 

fT~~M 

Radi o 

Mät. ocb kontroll· 

instrulllent 

Signalgeneratorer för appa' 
ra!trimnin g sa mt mätning av effektivi, 
tet, selektivitet och fidelit et. Specialut, 
förande för servicemän o. reparatörer. 

Tonfrekyensgeneratorer 
Ljudmätningsapparater 
Mätbl'yggor för motstånd, 
kapacitet och induktans. 

Rörm ätn i ngsbryggor 
OFFER T P Li B EG A RAN 

lJri s list.l n:r 15 utkommer i oktober sam t 
1:'1.,.1: 5 r~ld io h.:lnd bokl 5::e uppl. i nov. 

ELEKTRISKA 
INDUSTRI.AKTIEBOtAGET 

110." 607' R STOCKHOLM 6 
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Televisionen på Berlinutstä lln ingen 

Av ingen jör Erik Hullegård ;dl' ;'\ dig-l' ll ; h.'l"kUIll1l1 H!H1P l'<l(1i()lIi~liilluing

H!'lla i nr'd in ha tl>le l'i si()ll~aplJal'ai.r'l" föl' L 

kom m it "l' rhn 1!J:2~. Fil!' \-m'je ii1' hal' "tölTe 

11 t1Ylll m e bel'etts, 0("11 P~l d!'Il ny ligen a n;In

lad e tolft !' ll t ~tii1111iIlgen rli"po ncl'a dps eII lH'1 11<111 f iil ' 

j"p1(' \-isiollsllemonstI-atiOJ1l'I'. r (lellnn had!' man lI p P

b'yggt en » ele\'i s ionsgat a» m ed f,n'a »kiirhall()n>, ;w 
"ilka Il e m eIl l'l'" la sym1s å fig . 1 . l' te ftl'l' rl ~lllla gal a 
hade Rik~l"llllLlradi()b()]agd ut"tiillt :20 st. "(Ti('mii,, 

.·ig f t ilJr crka ck h: le \-i"i()JJSnlOttagal'l~ ;1\' olikn j';lbl' i· 

ka t , Yilk;l samtliga yj "u rl es i rlI'ift. Man h;1l1p utmiil'kta 

tillfä llen·till jäm fö !'elsf.'1' lliil'ige!1oJll att alla apP;l-

P

Fiq, J. Jlittljal/f/ c n i 
»fclc /; iN iOl/N!la I a 11», 

l';llel'lw "isade :sHJllllla i> l'og l',llll, llii_mligcll det som 
ntsiindes fr;IIl"'ij-zll'lH'IU,iindm'(,1I i det iniilliggande 

!'arliotorneL 1'a fi g Ul'l'll kan Il1 HIl OI;IllWl' \'al'je appa

l'a se ('Il ]';lkt I1PPSUI('llde metallsbn', som utgilr den 

(Tfoull'rliga antenn e n. ~;}Jl1llla autcn n ;In\' ~illll e -' föl' 

mottagning ,1\" Si l\' iil ljud !-'Oll1 uild. ~Olll ;;y m' ~ iieo 

,l PPHl' ;l lv l'lla p] a(,(,I',l dC' ptl llpphiij ni ng;ll', nll'igenum 

dC' hli hit ta l'(' tillgiingliga fiit a"krldal'l1a (fig . :!), 

'1' l'1l'\' isiolls!-':at;]JI \ a l' p rl ;llla s i rlor omgiYPIl nI' dl' 

olik,l fiil'P r:.1gP f1" i<iil'"kilda l1[~bllnillgal', rliir lJJ. a. 

llya "iiwln iugss,n d P Ill I!FJllo md l'u',ulp,.; , nll'Oll1 mera 

lIedaIl. 
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Ffg. 2. Tele/unkens mottagare demonstreras . 

R'iks1'nndrad'iobolagets tttställning. 

Den av Fernseh A/G tillverkade mottll garen föl' 
·tol'projektion enlig t mellanfilmförfarandet demon
strerades av Riksrundradiobolaget. Själva mottaga
r en är tämli gen normal, med undantag av att ljus
värdena äro omka.-tade, så att en negativ bild erhål
les på katodsh ' lrör'ets skärm. Denna bild ka~tas pä 
cn film, som d~irefter omedelbart framkallas och pro
jiciera s på en ca 9 kvadratme ter stor dnk, som ::;ynes 
i öITe \'Llnstra hörnet på fig. 1. Storpl'ojektionsmot-

F ig. 8. Upplu.gn1ngska/llcra n på tclcvision8ragnells tak. 

POPULÄR RADIO 

t agaren var medelst kabel förenad med en i trädgår
den kring radiotOl'net uppställd t elevisionsupptag
nings\'agn, \'a rvid all tst scener frän t rädgården över
fÖl'des till projektionsskärmen i telc\'isionshallen. To
tala fördröjningen uppgick till ca 100 sekunder. 
Fig. 3 \'isar upptagningskameran på televisionsvag
nens tak. 

H iUskinllls uppfinnare, Paul Nipkow, fyllde den 
22 tlllgnsti 75 ål'. En efter honom uppkallad, med 
hålskh'a arbetande sändare visades å\'en på utställ
ningen. Den har levererats av AEG. A fig. 4 ses 
Nipkow och rilu;sändningsledaren Hadarnovsky vid 
dopet av Paul Nipkow-siindal'en. 

Slutligen visades ä\'en Ferllsehs upptagningsappa· 
rat med ljusstrålprojektor samt en av LOl'enz till
verkad, med magnetiser'at stålband arbetande ljud
fÖl'dröjningsappal'at, avsedd att användas tillsam
mans med en mellanfilmsändare. 

Post1;er!cets utställning. 

På Postverkets utställning visades bl. a. ett par 
kompletta televisionsmottagare, av vilka den ena 
synes till vänster på fig. 3. De voro försedda med 

F'ig. 4. PUlll Xill k ow-8iilldo1'cn invigcs. 
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F ig. 7. Lor wrs I c /c c i s!oi/ s lI1o!l',,] llrc. 

l" i[l. ;j. Vn del (l V I)081 [(;r{..c t ~ liI8fällni.l/[I. 

kat LI ::stI-åltör av Hudec konstr uk tion, i vilka en svag' 

gasfylln iw r am iin de Iö r att fö r bättra strålkoncen
Lra t ic)Jll·n . ~\. pl>a raterna arbdade, li!c om de fle:·ta på 
n b tiU1 J1 ilJgen, med 180 bil cl r aclcl' och 25 bilder per 
s pk\llul , 

I de t p EL fig , 5 s:ynliga m indre rummet u t. ·tälldes 
iild rc och nyu r e de a ljer till t elevisionsmo ttagare, 

~ .. om spegelhjul och katodstrålröl.') delvis i genom
:skiLJ 'D ing -'h HJl'sedda med förklar a mie t ext. V ida rc 

förc ko mm.o 01 i ka typ 'r a v ultrakurt n l" "; ' iinclan öl'. 
TiU Lely, ande a v hil tlpnukt a n ta lets bctydel. ·c föl' 

1>il(lens kn1litct had e ma ll uppställt fyra filmpl'oj 'k
t ionsappm'a tee, i vilka ett och samma häudelseför
J() PP nmtid igt vi fia cles. Dc fyra filmema voro emel
lcl'ii ll , il. prcpa rel' illlc, att d f~ m() t svarade en televi
s ion.·lli ld med resp, 1500, 2500, 10000 och 30000 
hildpuu kt er, 'fV:Ol ol ika filmer kÖl'd's , a v vilka den 
e ua , :'0 111 endast "isade h -enne hunulen, framtriidde 
Te la th' t br a i alla apparater na. Den andra filmen 

P i[J , G. M otla!llling mCll LO C/l:es apparat,. 

cWl'emot, som "isade ni't g'l'<l spo l'tande ungdoma r, blev 
nListan ;ligeukiinnlig i appm'a t eJ'na m(~ l l det Higsta 
bildpunktanta l et. 

En m' u t ,,;Ullningens attrak t ioner u tgjordes a v de 
b~lda telefonhytt er , dä r \'em ,'om \-i1l e k unde g~l i Il 

och fönl ett j'eleflln'iill1l tal och S:I mtidi gt "e den lilan 
talade med, , ri d denna l)n'l'föl'ing amändes endast 
(JO lilljer per bild, Ingån :rl'n till den (,na hytten "y nes 
till vii n :' tel' på t ig, 5, 

'L o U' c , 

Till d(; hiista bilderna. som "isade" P:"l uts iiillniugen 
hörde de som <est;vlkomUlo.' med L oewes nppa
l'at, vilken uta rheta t:' under ledning av d r 'hle
: inger, TilI en del berodde detta på den vä : eu tJ igt 
<jkade lju ,,;styrkan, som nu i.ir mer iin fem g: ng-et' 

Ffg. S. Cha ssiet lill Loe /(:c8 uPlhI /'a l , 
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Fig. 9. Mottagning m ed DOClGCS fjulå..l·smo dcll. 

större iin förra året. (Se fig. 6.) Då emellertid ögats 
känslighet för ljusvariatiollf'r växer med ljusstyrkan, 
har denna stegring medfört, att man vid en över
föl'ing med 5 bilder per sekund får en starkt flim
rande bild, som i längden verkar synnerligen irri
ter ande. Om man fÖl' all eliminl'rd denna olägenhet 
ökar bil dantalet, exempelvis till det dubbla, måste 
samtidigt ä'-en fl'ehenkbandet fördubblas, vilket 

Fi!l . 10. T el efu'IIk cl1ö tclc riöiol!Sl/Iottogare, typ F e IV. 

Fig. 11. JJIottagll,i ng med Telefwnke'll8 aPPaI'ot. 

medför en hel del olägenheter. Dessutom skulle svå
righeter uppstå vid utsändning aven vanlig' ljud
film. !lian har i stället löst problemet så, att man 
samtidigt med en fördubbling av bildantalet redu
cerar linjeantalet p('r bild till hälften. I stället för 
att sända 25 bilder med 180 linjer, s~inder man så
lunda 50 bilder med 90 linjer per bild. Härvid blir 
det erforderliga frekvensbandet oför~in(h·a t. För att 
emellertid bildens detaljr i kedom ej skall för lSåmras, 
placerar man li njerna p< en efterföljande bild mel
lan dem på den närmclst föregående. På en tjugofem
tedels sekund har man Se lunda överföl't 2 X 90 = 180 
linj ' r, d. v. s. lika många som enligt den äldre me
toden. ~Ian kan föreställa sig saken så, att en bild
yta uppdelas i 180 linjer meJ. numrering uppifrå n 
och ned. Första g:"tngen örerföras alla linjel' med 
udda nummer, an dra gången alla med jämna num
mer, så åter de udda o. s. v. På grunJ. av att alltid 
varannan rad över'hoppas, kalla tyskarna denna me
tod för radsprångsförfarandet. Samma princip an
viinde ' i det av l'\1al'coni utarbetade system, som om
nämndes i julinumret av Populär Radio. 

För att åsk i\.dl iggöra det nya systemets fördelar 
hade man bredvid yarandra uppställt tyå för övrigt 
likauana mottagare, av vilka den ena visade 25 bilder 
per sekund, den andra 50 med radspräng. Appara
terna kördes med full ljusstyrka, utan modulering, 
van'id alltså endast rastret syntes. Skillnaden var 
kolossal, i det den förra apparaten vi 'ade en starkt 
flimrande yta, medan den senare var fullt stadig. 

Loewe har ä"en lyckats tillämpa denna metöd vid 
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1" ig. 12. Ta kanten n med motvikt 
törultrukortvåg (t. v .). 

Fig. 14. DemonstTation av T elefun
k pl!-1[ul'olns' ' ystem föl' stOl'pro
je/,;tion (t. h.) . Obs(Jl've'ra mannen 

Nll vällstcl' 0-/11. skärmen. 

sändning av normal kinofilm, varvid en hajskiva av 
speciellt utförande användes, vars avsökuingshål röra 
sig i motsatt riktning mot filmen. Även negativa 
filmer kunna överföras. D en s~indare, som användes 
vid demons trationerna, var synlig genom en stor 
gla r uta . Det hade varit meningen att p.1 utställ· 
n ingen demonstrera et t 240·linjer ' ·ystem. Då emel· 
lert id hålski van föl' sUndar n ej blivit klar, fick man 
i stiUlet använda det äldre 180-linjerssystemet. Vid 
konstruktionen av motLagarna (Hg. 7) är emellertid 
den kommande utvecklingen redan förut sedd. S.1· 
lnu ua [il' han dbredden tillräckligt stor för att mot· 
svara det m -(1 högre Hnjeantal ökade frekvensbel1o
vd. Vidar ~i r kaioc1 stt'ålens kOllcentration så l.1ng t 
c1 1' l\-en, som fordr as för att 240 linjer skola få plats 
int iU varandra. Slutligen iiI' mottagaren på baksidan 
fÖl"edd med t venne omkastare, a v vilka den ena kan 

.fl 

Undra linjeantalet från 180 till 240, den andra bild· 
fre kvensen från 25 till 50. 

På f.ig. lägger man märke till det helt inkapslade 
katodstrålröl'et , va rs diamet r är 30 cm. Den nyttiga 
bildy tan blir härvid ca 17 X 19 cm. Apparatens pris 
iiI' 00 R)L id en jämförelse med fjol årets modell, 
som vi as på fig. 9, lägger man främst mklrke till 
min slmi.ngen av ant alet i nställningsra ttar. Delta l1ar 
huvudsa kligen äst adkommits därigenom, att kipp
anordn ingarna, som arb t < med thyratronrör, gjo rt ~ 
så dl'iftsäkra, att ingen efterregler ing erfordras. P .. 
filT . synes kippaggre!Tat t längst till höger. 

I trä.dgitrden kring ratliotornet utshilldes iivCll 
L ouwes stora televisions\'agn. 

'l'ele funlcen. 

Arcn Telefunken llumon::;tl'el'ade racL<;pr~ ngR D1 to· 
den, dock endast på en apparat . B il d! valitetell V:lI ' 

ungeHir' densam ma om på Loewes. Ål'ets slandard-

Fig . 13. Sch ematis /;; 
bild a:v Telef'unkens 

appaTat (t. v.). 

1J'ig. 1S. Lorenz' televi· 
sio1J.sm ottagare (t. h.) . 
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1'i!l. JG. Jfiillers t elevisiorls1nOl
fu!!are (t. v. ) . 

F i!!. 17. T ek a des t Cl c1;is ioJ!81110t
toga r e ( I. h.). 

moLlell, F e IV (fig. 10), va r do<:k u tföl"d för 25 bilder 
och 180 li njer. Bildytan ~ir 18 X 22 cm. KatocL tr< 1
I'öret:; sk ~i l"m intar en S\"iig t bak~tlutande ställning, 
S0111 a vpassats så, at t en person, som betmktar bildrll 
h å n en stol på 2 meter s av ;· t<lnd, får bildytan vinkel
l·titt mot synlinj eu, Med appara1.l'n levereras en spe
ciell kort\"· gsan tenn i fonn av en 2,5 meter lång 
gumm ikabel. I ön'e ~i. lILlen ii l' dr una försedd med en 
ögla, ,-a l'med dtm kan upphiingas p~ lämpli gt stä 11e 
i rummeL När bi.ls t.a platsen ut.prO\-ats, kan man 
fästa. antennen medelst en medföljande sugv, rta a \' 
gummi. Denna an tenn iiI' dock ej tillfyll est vid s \" i't
rare mottagningsförh rdlanden, d. v. s, vid mottagning 
(lyer längre avständ eller i "Wmingsrika områden. 
Ma n få r då uppsätta en t akantenn (fig. 12) , best:l
ende av en vid en ba mbllmast fil ·t lodrät an tel1ntJ"åd 
p [t 2,5 met er samt ev. en chknlär motvikt. Antenllen 
kopplas till den skärmaLle lledledningen över en för'

kort ningskollllellsator på 3 a 5 pF (1 pI" = 0,9 cm). 
Fig, 13 är en schema ti 'k bild av televisionsapparaten. 
C och D före 'tälla de till antennen inkommande 
ljud- och bildd gonw . K kil' bland:usteget, dill' äVE'n 
uppdelningen till lj udmottagll l'cn 1\1 och bildmotta 
garell L sker . O är högt.alaren, B kippaggregatet oeh 
A katods t råll'öl'et . På skalan, som ä l' graderad i 

megaher t z ( i\1llJ:\), i'tterfinnas s t-ationsnamnen Berlin 
och Brocken, Avs tämningen sker medelst r a tten G 
som p~ en yanlig radioapparat ef ter ljudet. ur hög
talaren. E är \'olymkon trollen och F klangfärgsre
gula torn. Med ratten H r egleras bildens ljusstyrka, 
mellan I påxerkaf' bildkont rasten. 

Stor uppmärksamhet tilldrog sig Telefunkells de
monstration av K a rolus' storprojektionssystem. P å 
(~ n 4 kYadrutmetel's t avla hade 10000 glödlampor 
nppmonterats i 100 rader (se fig. 14 längst upp till 
y~in ster). I en skrn bb i närheten fi ck vem som ville 
pl acer a sig framför en upp tagnjngsapparat, varvid 
en bilLl av hmudet \'isade sig i 6-faldig linjär för
stor ing på taYlan, Skrubbcll n u' öppen ut i'tt, så att 
ma n gellOm direkt jämförelse kunde övertyga sig om 
bildens likhet med originalet. Fäl'g-en var glllbl'tlll, 
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r ig. 18. Teka(/c,~ sjJ c{/ e!skrli V f Dr ratl81lrång8l11 c toacn. 
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Omkopplingsbar spole med 

tre våglängdsområden för 

kortvågsmottagare. 

D 
en i det f'ölj ,lnde beskr ivna spolen kan 
a mii.nc1as s,l vii! till vanliga kortv, gsmot
tagru'e med detektor och efterföljande lå g-
hekven::;steg som till s . k. kortvåg::; till::;at

se r, avsedda att anslutas till rundradiomottagal'c 
med endast mell a n- 'Il lång våg områden. Ett angi
I'<:lI'lue av i \' ilka tidigare nummer av Populär R adio 
~ Olll dylika kortn gsappal'ater beskrivits är kanske 
j .'in ordning. I nr D, 1931, beskrevs en 2-rör'S ba tteri
mo Uagare llied s. k. l'örsoekelspolal' ; i nr 12 sam ma 
äl' en »ko1' t\'< gsdetekto1'» för an: ]utning till ru nd
radiomottagare utan högfr ekven 'fö r>itiirkning ; i 
nr 7, 1D33, en kOl·tvågstill 'ats med l r ör ; i nr 10, 
] D34, Im kOl'h'[[gstillsals för allström med oktod . 

Hw' förlus t /' i spolen 1111clvik a, . 

E n a r betsri 'lning till spolen återfinnes i fig, 1. Den 
kan 1 indas p il. et s polr-ii1' lllPrl GO a 55 mm diametcl' 

5 

/ 
/ 

6 
_ -w;_ 

Fit7, 1. Ä ?'be/s /' it /i i ll g /i II l,01"/ l/å ysspoTc lör tre v ugW1 /11d s
oIT/nItl n. ~ I cr lt'op pTil/ gs8floT cn L , montems hwli sl iimspo l n 
J /I. 1)i(l 1l1 f en~ pu. (/ t (Jl'uo'e 81JoTr urc t kun v (lra 50 el 55 "/1W L 

och be.,tå e som synes av tre skilda liuc11lin o'ar, 1-2, 
2-3 och 3-4, kopplade i serie, (Se c1ell schematiska 
bilden av spolen i fig. ~.) De tre lindningarna ligga 
på , t t Yl 'st :lvständ frän varandr a, och de tta. ä r myc
ke t vik tig t. I'nnkterna 2, 3 och 4 å r'O a usl11 na till en 
omkoppla l'e pii. s[ldant sii tt, utt antingt' ll el L'n 2---4 
eller delen 3-4 av 'polen bill kortsluta s, K ortslut.es 
uelen 2--4, a nvändes enda ", t delell 1-2 av spolen , 
!';om häl'l'id t äcker ett \' ~\ gli lngc1 soml';old e (lV u nger~ir 

1-1,- 2G meter, KOl' t!:i l u h ·.-' delell 1-4, i:jilnsi.göl' delen 
1- :1 av spolen och täcker 111lgefiil' ~O---i5 meter. r å 
det t r edje v, gliingc!l:iomdldet, ca 35- O md 1', 

tpnRtgör hela spol en. EnklaRi: kan om kopplingen gö
r as med 1:1. en SlDdd, ' om är fa st ull !:ilu t Il till p nn k
t en 4 och hal' en krokodilkliimma i andr a ändan fö l' 
a nslutning t ill punkterna 2 och 3 resp, ladden bör 
ej vara Hingre ~in att den lagom l'ii ckel' fr am till i (1'å
ga V:1l'iln Ue konta k lpullk tc r p; spolen . 

polen lindas med ~+±+ ] O varv a\' O, mm 

t1 l1 bl)elt bomlll1sol1l ,~pUnllen koppartI'< d. Spolaru a 
med 2' och 4 yarv 'kola lind a. med va l' vmellanl' ll m, 
om fr amgår av fotografiet i t ig. 3. ~h tt en i fig ] 

böra hiUJ as. Varyavs1.å ndet g-öre. i u ngeGi l'lig öI'er
cu.'sUimmPl e mecJ ritnincr och fotografi. Detta :1\'

stf! ud har stor inverkan p~ r e p. spolar s \" glä ngd s
om t', den och ka n j u t era , l: mottagareu iir f iil'<lig. 

8po1 11 p, 1 varv 'kall van1. t ii.tlindac1 . Hål må. te 
göras p , lämpl iga släl len i spolröz'e t, så a ttiLudarna 
ti1L \'ar och en av d ~ t r polaJ'lIa kn Ull a fii ta, or
dentlig t', Efter lindn ingen koppl a , e(} n spoJa1'l1i1. i 
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se rie, oclt förcningspunkterna lödas ordentligt. Hela 
'polen kan allis:l ej giima lind as i följd, utan val'je 
del muste lindas föl' sig. 

Aterkopplings polen L2 lindas på ett spolrör med 
10 mm diameter, som nedsiinkes i nn ti det grövre rö
ret, på vilket Ll ä l' lindad, och fa stkila' i detta me
del st Iräkilar. Aterkopplingsspolen lindas liksom 
avsW.mningsspolen i t r e sektioner, vilka äro så pla
cerade på 'polröret , att de komma mitt för sh lmspo
lens sektioner, då rören si.ittas ihop. P[l å terkopp
lingsspolen finnus dock inga u ttag; av denna spole 
äro samtliga varv inkopplade på alla tre våglängds
oml'ådena. Spolen lindas med 3+4 + 7 
nu' I ' a v ca 0,3 mm dubbelt bomulls- eller 
dubbelt silkesomspunnen tråd. Alla tre sck
tionerna äro Ultlindade (van in till val'\' ) . 

Då. varm vstt'lllden på Ll senare äro in
justerade, å att l" glängdsonmh lena pasi-iu, 
och dan val'van talet på '- tCl'kopplillgSSpO
lcn el'cntuellt justerats, böra spolarna stry
kas med en tunn lösning av celluloid i ace· 
tOll. Härigenom bli varvcn fixerade, och för 
l us terna i polen bli ej niimllv iid Rtörre ge
nom denna behandling. 

I rubriken här ol'an ta las om förlusterna 
i . polen. H iirmed avse: de förlllRtc !r, som 
kunna uppkomma gcnom a tt dcn kortslutna 
delen a v sUimspolen på \'erkar dcn arbetande ..
delen. Det är därför som al·"tänd en mellan 
spo lens tre sel tio ner skola vara minst så 

Pig. Z. Kopp/.ingsschema tör k ort l;dgslillsals, oIllJ.OPlil·ingsoa.j· 
fur tre v å.glängdsomnlil en. 01)8. aU kond cnSCl/ orn 05 skall Ud, 

f r ån pnn7d e-n mellan de t r å (/rosslanu/., ej j-rån a.noden. 

CJ = ca ~{j cm. 0 4 = 50d10Ucm. 
C, = ca 100 cm. 05 = 300 a 500 CIn. 
Gs = 150 cm. RJ = ca.3 'IIl.CgOhlll. 

stora, som a nges i fig. 1. Beträffande förl n. tema 
spolformen, så skulle dessa avsevärt kunna minska 
genom andndning av keramiskt material, men spol
formar av cl:r1ikt material äro ännu ej så lätta att 
uppbringa i marknaden. 

1)()lcns användning. 

Vi skola nu tala litet om den praktiska använd
ningen av denna spole. De 1111.da fotografierna visa 
spolcn inbyggd i en kortvågstillsat s, vars kopplings
schema atc~l'ges i fig. 2. Det prakt iska utförandet är 
ej alldeles oklanderligt. Spolen och Yåglängdsom
kopplaren böra monteras närmare varandra, s1\. att 
ledningarna ej bli mer än några få centimeter lå nga. 
(S , fig. 3.) Spolen får dock ej komma alltför niil'a 
några metalldelar, varfiir ilterkopplingskondensatorn 
l iimpligen kunde flyttas till ett annat ställe på pa
nclen. Stämkondensatorns stator och rotor förenas 
genom direkta ledningar med kontakterna 1 och 4 
r esp. på spolen Ll. Dc,'sn ledningar böra ej "ara 
alltför långa, högst 5 cm. 
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Pig. 3. Ett prakliRkt utjiirandc (W korfr dgs
/ insatscn i tig. Z. 
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Moderna mottagare 

ReA-Victor, modell 128 
5-rörs super fö r 540-18000 kels (555-16,lm). 
Aeroplanskala med 2 hastigheter. 3 W utgångseffekt. 

D
enna mottagare, som tillverkas av RCA 
}Ianufacturing Company i Amerika, har 
t re -våglängdsområden, nämligen två kort
vågsområden: 16,7-55,6 m och G5,6-175 

m S[l mt ett mellanvågsomr' de: 175- 555 m. Då kon
struk Lionen är synn >digen int ressant, återgiva vi 
här nedan mottagarens kopplin gs~chemn. De tre våg
längdsområdena äro uppdelaue på tre kilda spol
.-·ystem, A, B och e, vilka inkop plas med Ist tre
viigsomkopplare, >-..: 1, S2 O. S. v. A äl' mell:1ll\'~ g, B det 
högl'e och e det lägre kortl'ågsomr:J.(let , Vid inställ
nin '" på B kort 'lut as spohu'na A o h vid inställning 
på C spolarna B, delta för att spolarna A :s och B :s 
egen vågHingd T' ej sk ola förorsaka absorption från 
kretsar'ua B och resp. och giva upphov till »döda» 
punkter på dessa ..; istnämnda Ydglängclfiområd p . 

Spolarn::\. A o h ~Lro inbyggda.i am ma skkirmburk, 
sp~len B i en siirskild burk. 

Som framgår av schemat har motiagaren ett hög
frekv"n steg med röret 6D6, en skärmgallerpen Ioel 
(»högfrcln"enspentocl» ). Härefter följ er heptoclen 
GA7 som oscillator-modulator. Mellanfrekvell'iröret 

ltlln_c"• . _ 

är ett 6D6. Sammanlagt finnas hå mellanfrekvens
Lransforma tOl'cr, alltså fyra kret sar. rd.ellanfr e kven
sen är ,100 kc/s, Totala antalet stiimkretsar i mot
tagaren är, om oscillatol'kretsen ej med riiknas, sex. 
}Ied o."cillatorkrct sen blir det sju stycken, 

Som detektor tjänstgöra de båda sammankopplade 
diodsträckorna i en clnbbeldiod-skärmgallerpentod, 
6117, ocll sköta .'amtidigt den automat iska volym
regl eringen. n öglrdn'ensröl'et får full, blandar- och 
ml!llanfrekvensrören halv reglering:;~pänning från 
Ra, som samtidigt utgör manuell volymkontroll. 
GR7 är mot-·tåudskopplat till slutpentoden, en 42:a. 
Omkopplaren 812 lägg r en extra kondensator i ser ie 
med gailerkondensatol'n på de bäda kOl'tvåg:banden 
och reducerar här igenom kapa 'iteten, Basregistret 
dämpat alltså ay'iktligt på korhåg. 

-. 
IoAt\, ,

, 

,----
I , 

:~I;t ..I . 
1 00 l:;'
I - _ IU1uha. J ...... 
I 

: fI'l'" a. TAll! N~"Il 
~=====_="..-::'---~ L _____ _ 

f{oppNngs8chrll1ct för RC.i-"Vic fol's lllu ttug(( /" C, modell 128. 
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F
WderhUSdS k.UgglljUI. i mOddlmaSkiDe.ll hul' 
102 knggat', mellanaw]ns lilla hjul 11 och det 
,' im'a. 70 kuo'gal', Hjul 4-1 11<U' 3 e11 , l' 85 

kugn'al', (Je fureg, llurumel' av ropulii[' Ra
dio,) Axla rna 1 och 4R gå lika for t , ty ant alet kug
gar i \'j n kel\" ii.'el ns lJ tlda hjnl iil' delsamma. Am'äll
des D1l'cc:Jnohj ul 'om hjlll 4-1, biiL' ut\'ilxlingsfÖl'hå l
l audet mellan fFid eL'hll S och ,'k idallrik ca 1: 1 ", 
SpiLnues fjiiclcL'l1 1~ \<-tr\-, 'Jå gru' kiytulll'iken ca 
200 val'\', \'ilIut lllot.-' nu:Jr en insp Ining.,tid av u\'e1' 
t-n minuter , och ändå har inte fj~i (lpL'l1 g: tt lled 
fnllt, Med dt ,'p,'tl'unii , ltd på s ki\'an as 0, ,-, mm 

skulle i n::;pel llingen f:1 e1l bredd P' ena s idnl1 0111 
skivltålet n\' omkri ng 70 mm. En ~G ('m ski\'a ,' ];:lllh: 

di ku n na lns pcln , 3Jan kan dock ej JMa f jädern 
n t f ullstiindigt, utan få r niij,l sig med en 18 

e ll er 20 CII1 skin l, om ma n C'j d U d raga upp under 
in spC'lnin gen,' gft llg. "iU man göra en . å h ng in
~: pel nillg, att en 2;) cm skint skull erfO!'(]ras, så 

kall \'cl'ket upp dragas u nde r g l'a \'eringen, "'-trvi.d 
m<ln nedtryckcl' k11 3 Jlpc:n 37, 'tt Il t-t spii nhak E~n fr igö· 
r e .. oc ll int e 0 1' 'Rkar \'ibr at ion, De t l' iicker om man 
spiiul1!'l' fjiiul'L'll 5 :'t 6 van, .'i.L' eld [riga om musik

upptagning, ~il' u t \'ti. rl'e a t t o /"oa \-eL'l;:et med en upp
!1l'aguing mitt 1I11(lc r illSpellliu gclJ, om m an YiU ha 
en kOl'l'eld ldergiYllillg. 

Beskrivning aven enkel men 

tillförlitlig styranordning för 

graverdosan. 

Av S. Thurlin. 

O\'unst· ende hänvisningar gälla fotografiet o('h 
l' it ningar i föreg. nummer av tidskriften. 

G1'(( r('l' tlosans stYJ'lli,II(J. 

Anordnin g\~ n föl' styrning a \- g m verdosan iiI' kun
ske den viktigaste delen a\' maskilleu och fonlt'ar 

stOl' omsorg i utförandet. 
Mcccanoked:ian iii' jn int e a pl'cci jon"u tförande, 

s[t IIlan får inte ställa föl' stora fordringar på den
samma, D ' il lital' i alla händelser iute, och i mOll -11
maskinen ha r den ini> vållat någl'a olJeltag, K 'uj an 
hLUes å splind, att llen kvarligger pft hjulen . K edje
hj ulet 49 (fig. 1) har en friktion sskinl., som till, Lel' 
t yr 'pindeln 2 och \'erket a tt g:1 oberoende a v \' ar

andra, om man så vill . Men friktionen mellan hjul 
och sl,int m~t 'te \' a r a sft stor, att slirning ile ute
..lut en utan yttre. p:'\.verkan. 

Fig, 1 visar , huru fl'iktionsUllOl'dning 'n är ,am
m an, 'utt . Et meceullohjul iiI' inklämt m ell, il t \·< 
s tycken plana fr' l;:tion~skivor, 6 och 7. S kivan 7 är 
fastsatt på axeln 3 med en skru\', Ski n tn 6 iiI' på
\'el'ka d uven spiJ>a ifjii.der 5, som i sin tur lt5.l1es 
, piind m' t oppl'inge.u 4, D enna fa '{b ,'dl e pfl ,lxoln 

a meu en s lu'm-. F iil' °'en bor t l ipas p :'\. hjul 9, sil att 
det blil' plant pa d t äll ]1, där f rikt ionsskh-ornfi 
komma i kontakt med h julet. F ett p 1\ try k . frik
tionsi:iki \'01' och ltjut Axeln 3 g:'\. l' gellom ett stycke 
rör 2\ om .:amt idigt u gÖl' stöd föl' kugghjulet 
Röre t 25 f ai:illödc::; i lagerstödets fot, sedan hjulet 
, i ll passats mot hjulen 9 och 10. 
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Fig, 1. Styr anordnillgen sedd fra lil ifnm, Ous. alt avs t ån det 111 ilan l agr et 13 och hjll/et 10 mas l e göras så ' l ort, 
att h jll/et. 10 k an t ty ttas f rigå I/ d fnh~ hjulet S, På 1"i tningen iir delta avständ för litet . , : sk iäa lldk, G: U'l/Il /!/lli l )/att a. 

I: i n15peln i Jl g8skiv a, fl : bandjärn , 

F r iktionsanordningen Lir t ill för att man skall 
k111111a göra ett . l ut ' p1l. l' på. skivan, när den är in
spelad . Niir inspelning n ä r klar, vrides veven 16 åt 
höger eller d nster ett rar \' , beroende på om inspel
nin gen sker u t ifr ån o 'h inåt eller omv~i o t. F ör att 
fä iO lu tspår bör man \'em med en hastighet, söm iiI' 

lluuuelt så stor som den spindeln hal' i yanliga fall 
I'id in pelningen. När man \'C~nlt ctt va rv, sä h:'i lle 
I'el'en stilla, under det 'kiv tallriken går li tet över 
ett Värv, y:ou'eHer man lyfter gra" erdosan frt n ski
,,;m. H iiri nen om fä t' mall ett cirkelspft r vid slutet av 
. ki \'an, vil ket ii.l' t ill stOl' nyt a "id uppspelningeu, 
Ty man behöI'er d ' ej tö. och pa 'sa pick,np en, nä r 
. 'JÖ ~'an iiI' sIn t pilla d. Att lutsp' r och ci r kel pill' 
skol a va ra om ouul el'ade (d. v. s. fria frän ljud ) är 
ju en given sa k. 

, rid gra \' el'ing inifrån oc h ut· t lupas as hjul 9 mot 
h j ul 8 och d el gnn' ring ulifr <11 och lnft t hjul 10 
mot hjul . Det fl' ia hj ulet fastskruvas på splndeln, 
'} at det följer denna J'l1 n t, <lock utan a t t beröra 
hjul 8. Ovannämnda tr hj ul äro av Mcccan os f a
brika t. H julen 9 o ·h 10 ha nr 30 c, hjul 8 nr 30 a i 
pr i l istan . 

tyrspi ucleln 2 iiI' a v 1/4" runt stål, som gängas 
n oggran t med 1/ 4" W itworths gänga (se ng. l och 
4). G~inn'a n sk all passa i lec1al'lunt tern 20 ( fin' . 3), 
lltau att glappa eller gfl k~lr vt. S tyr spi ndeln hillles 
väl iusmonl, S~l att rin,;a f riktion upp, b l' vid styr
nh li,en. Spindeln m ' ste "ara absolut rak, i anna t 

fall g' sp;, r en i va randra vid g l'a\'l:~ringen. F ig. 1 

visar, huru spin u In 2 är l:wrad i vanliga kon takt , 
hylsor, som fas tskruvas i lagel'stöden 11 och 12, I 
la ' I'Ct 13 ~il' en 4 mm b lkul a inlagd, som på l'erkas 
as en spira lfj äder och t j iinstgör om stöcl lager. St; 1
kulor na f in na s i cykelaffä rer, 

Lagel'stöc1en äro i h 'tL delar, som lörlas 'amman, 
nr r de ~iro fiil'Cli ga. Däreft r bOlTas hftl fö r hylsorn a, 
..om tj ~illstgö J'a som lager. Hylsa n t ill lager 17 ay
såga . , så att axeln går rakt ioenom. I lager' 13 in
pa fisas fjädern 14 och s ii\ lkulnll 15. Spi ralf.i ädern 

Flg. f . Gnl/) I'dosan m ed 'lIw ttCI' f ij ,· siv/'sl)indc/n samt mlll
'V iU. V i(l g l'((vc7'in .!l m d8te !len på !lasan b fintliga 1:(1))11/.

k on t ro llen a lltid v ara f ull t på d l·agCJ I . 
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Fi.q. 3. (}ra1:erilos lln, till vans ter 
scd(~ tran sid.an, till hö.qer u.plIi,fran . 
.1Uivarmen 23 skall vara böjd så 
mycket, att den /, o11lmcr alt ligga 
parallellt m ed inspcIJl in (Jss/.;iv an, dd 
grll ,/; crn('Ur!n ligger pa skivan och 
har d.en rätta v inknln mo t dcnna./ 

26 

ska ll hlilla axel 2, så att den ej ka u förskj u tas i sin 
hingdriktning, men axeln skall ändå gå Hitt. Ve ren 
16 ~ir av mässing. 

GI'(Lccrdosan. 

M;; tten i fig. 1, ~ och 4 g~illa för en gl'<lverdosa av 
märket »Red-Star» , som finnes hos Radiokompaniet, 
Odengatan 56, Stockholm. Det är dock ingenting 
som hindrar att använda en dosa av annat fabr ikat 
och däl'Vid utgli frän dennas !;torlek och form, så 
att nålvinkeln och trycket mot skivan blir lagom. 

Hur ledarmuttern 20 är fastsatt på graverdosan vi
sar fig. 3 och fotografiet. Den är t ilh'erkad av ett 
stycke 20 mm tj ock rundmii ssing, som genomborrats 
i sin längdriktning och gängats med 1/4". Gängan 
blir så lång, att en s. k. maskin tapp med frigående 
fäste mäste användas för a t t fä hela muttern 
gängad. Då muttern är fär diggängad, provas den på 
styrspindeln, varefter den sågas mitt Hu, sli att 
man får precis en halva av muttern. Spåret efter 
sågen blir s~ilede' vid sidan om muttern . mitt. Slut
ligen filas den plan efter sliguingen och provas på 
styr spindeln. 

r~ graverdosan finnes ett Liste, som bortskruvas, 
och ctt s tycke bandm~is .. i ng, 2 X 10 mm, böjes i \'inkel 
om dosan och hål borras för fastsättningen (se 22 i 
f ig. 3) . Bandmässingen böjes, så a tt den kommer 
att ligga plant mot dosans baksida, när den ä r fast
satt. E tt styck 1 mm tjock vinkelmässing (21) 
fastn it as och lödes mellan ledarmuttern 20 och do
sans fä st _~ . (S tryk li tet fett i lec1armutterns gängor 
vid lödningen .) Ett M I borras i fästet 22 och en 
häva rm 23 fast k r u\'a8 eller lödes. Denna kau vara 
av 3 mm rllndmässing. E n motvikt 24 av mässing 
påsättes hä\-armen, så att dosans tryck mot skivan 

\ . 27 
~ 

kan regleras. En stoppskr-uv fasthåller motvikten på 
rätt plats. 

E n gravernål fa stsii ttes i dosan och ledarmuttern 
20 lägges på styrspindeln 2 (se fotografiet). Det 
hela placeras över skivtallriken och inpas. as så, att 
stiftet kommer att passera över skivtallriksaxellIs 
centrum. LutniJ1gen skall vara omkring 80°. Lägg 
några träkilar under styrspindeln så att mått kan 
tagas för höjden från lådan till lagr n 13 och 17. 
Dessa m ' tt ä ro endast ungefär ligt angivna i fig. 1 
och 4. För att få dem be ·tämda utgå r man Rom 
sagt från ulilens vinkel och läge pil skivtallriken. 
En inspelningsskiva lägge p,- ski\·tallril en vid 
måttagningen. När man på detta s iHt fått spindelns 
rätta läge bestämt, borras hål ilagerstöden 11 och 
12 fö r la.gren 13 och 17. Därpli fastskruvas lagerstö
den på sina pla tser. För att hindra vibration i styr
spindeln fastskr uvas från undersidan två stycken 
bandjärn 1/4"X 1/ 2", som fig. 1 .i <1' . 

Användas inspelningsskivor, som äro tunnare än 
0,4 mm, mliste en gummiplatta läggas som underlag 
för skivan. I annat fall vill den vika -ig uppåt fram
för grayeruå len vid inspelningen. Under alla förhål
landen är en gummiplatta aH rekommend~l'a, men 
plattan får inte vara tjockare än att skivlallriks
axeln räcker genom denna och inspelnillgsski\·a n. 
Lämpligaste tjocklek på <Yummiplattan är 2 mm, och 
den finnes hos Kuntze & :0, Drottninggatan 45, 
Stockholm. 

Skivtallriken skall vara a\- den tyngre typen, som 
är gjuten. En skivtallrik a v pressad ph t är för lätt, 
men det ta kan avhjälpas genom att smälta i bly eller 
fast skruva blyplattor p. undersidan. Ismältning av 
bly stöter på en del svårigheter, dkirför att plyschen 
på över sidan Hit t blir skadad av värmen. Likaså kan 
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Ji'ig. 4. Styrspindelos liige ihe/" sk ivta Ul·iken. Ktlgghjnl och 
1:e r iil·0 hii /" ej II/ritade. 

skivtallriken lätt slå sig av samma orsak. En kraf· 
t ig skivtallrik maste helt enkelt användas av den 
orsaken, att gängen på \. rke1. blir jämnare, ty skiv· 
tallriken tj ~in stgör sum ti<liot som svänghjul för ver
ke t. I modellmaskinen användes en gjuten tallrik 
med ~5 cm diameter. Ut den måste nogg-rant pas·.;a 
på axeln och gå absolut plant utan att skeva ~ir 

j u jäl vklar t. 
En skivtallriksbroms (stoppanordning) a v Hm· 

lig, kraftig typ fastsättes på maskinen som fotogr~~· 
fiel'll<1 vi:sa. 

SkivhiUlnren 1 är av ebonit och tillsvarvas s.om 
detalj bilden i fig. 1 visar . Rål borras för skivtall· 
riksaxelns topp och för skruven 19. Den sistnämnda 
kan vara en vanlig 1/8" skruv med kullrigt huvud 
eller hellre ha den form, som fig. 1 visar, Flå slipper 
man använda skruvmejsel vid skivbyte. 

Dcn l kt1·iska l,; l)lJplingen. 

Ledningarna från "Taverdosan gå till ett par kon
takthylsor, som fas l: krunls på en ebonitplatta (se 
fotogra fierna). Därifrån g ledningarna till ett par 
kontakthylsor på lådans bak ida, till vilka förstär· 
karen inkoppla. . Fig. 5 visar denna koppling. Vidare 
är en kontrolltelefon shuntad över graverdo an i se
r ie med ett motstånd på 1 megohm. Detta gel' t ill
räcldig ljudstyrka i t elefonen för att kont rollera 
inspelningen. 

P å !Traver-dosan finnes en volymkontroll 27, som 
måste ställas på maximum vid gravering, s mt en 
h~ln1rm :.6, som samtidigt utgör strömbrytare och 
1ft. anordni ng för gnwernålcn. När hävarmen 26 har 
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det läge, som tig. 3 visar, är dosan kOl'tslu ten, så att 
ingenting höres i kontroll telefonen. Vid provning 
må te därför en nål isättas och hävarmen 26 vikas 
Uppe t, varvid dosan och kontrolltelefonen bli klara 
fö r inspelning. Strömbrytaren i dosan är till för att 
möjliggöra tyst nålbyte, när dosan anv~indes som 
pick·up. Angående inspelning av skivor hänvisas till 
nr 6, 19;~5, av Populär Radio. 

Vid inspelning är det nöd,':.indigt att ha en signal
lampa vid mikrofonen, så a tt den uppträdande vet, 
när iuspelningen kan börja. Lampan t ändes frän in
spelningsapparaten med en strömbrytare och få r 
lys.:')" Se Ulnge gnl\'ernålen ligger mot skivan. Vid 
strömbrytaren kan man också ha en kontrollampa, 
om man så vill. Lamporna och stl'ömbryta ren till· 
kopplas ba tteriet som fig. 5 visa t' . Batteriet ka n in
bygga s i maskinens låda, och " tl'öm bry taren med den 
ena lampan kan montera pfl maskinen. Ett fi k
lampsbatteri och vanliga skalbelysningslampor kun· 
na användas. Genom seriekopplingen av två lampor 
blir ljusstyrkan försvagad, så att den ej irriterar 
den uppträdande. Lamporna färgas lämpligen röda 
med lamplack. 

LämZJliga skivor. 

Förf. har gjort ingående prov med en typ av i n
o pelningsskivor, som heter »Contiphon». Dessa sld 
"01' finnas hos Clas Ohlsson & :0, Insjön. De iil'O 

mj uka, ·å att de fordra r inga t ry k vid inspelningen 
(ca 70 a o gram), men älldå mycket hållbara för 
uppspelning. Med dessa skivor ha goda resultat er
hållit s med en nålvinkel ända ned till 55°. Men vid 
Flå liten d nk l Yill spånet från skivan trassla sig 
om gl.'uvem:ilen eller lägga sig framför den . För 
att komma ifrån denna olägenhet kan gravernålen 
n-i das en aning in mot . kivnns centrum, sä upplin-

Forts. 11. s id. 248 
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Pir!. 5. U pptill 1' i8a8 hu }' in8pclningsapparaten T,;oppZa s. L ed· 
nillgCll'na f nZn [örstij,rkanm an slutas vid F . G i11' graver 
dosan . I sej'i e me/~ kontrolltelefol1 cn K · Ziggej· et;t motstånd 
R ptl 1 m cgohm . Ne/ltm visas kopplingen (11: s igJlflllnm1l 01'na. 
L ampan I samt strömbl'y tarcn befimw, Sig 1: i d in spelnings

a))pa/·aten, lampan II vId m:ikrofo nen. 
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Från vårt 

la boratoriu m 

Svårigheter vid kapacitetsmätn ing 
medelst negadynvågmeter. Konst
grepp vid mätning av större ka
paciteter. 

D 
en i föregående nummet' be,'krivua meto
d:ll föl' kapacit,e t 'miitning hr jämförelse
VIS enkel, men n ssa saker måi:ite iakttaga -., 
för aU mätresultatet skall bli riktigt. Till 

att uörja med skola vi n~got förtydliga de i föreg, 
nummcr " i,'na anvisningarna, 

D;'i lokals~inuaren användes som hjälposcillator, 
är ju denna modulerad, men detta har ingen s törre 
bct:ydeJse i fÖl'eliggande fall. AnYändes en lokal oscil
lutor, bör denna. emellertid vara omollulcrad, En ut
läuusk eller avhigr;en r unuradioshnuare kan ej an
vi-iudas som hjiilposcillator, ä,·cn om man kan fr[ in 
den på \'ågmetern, ty den kan Hitt fönä xlas med 
andra, lika starka stationer und r mälningen, varvid 
resultatet blir felakt igt. 

.Am-ändes en lokal hjälposcillator (t. ex, dcn i P op, 
Radio l1I' 10, 1933, L 'krima), bör denna. ej placera, 
alltför nära vågmetern, elIer, räHm'e sagt, spolarna 
pe oscillat orn och vågmct rn 1örn. ej ha alltför fa st 
koppling till varandra, ty i så fall vilj a d båda 
oscillatorerna »dl'aga ihop», d, u ' niirma , ig l'eso
nans, och resonanspuukten blir ej -'å skarpt marke
ra<l , d. v. . det tysta området mcllan vissliuo'arna 
blir bredare. R esonanspunkten ligger mitt på detta 
område. 

Meu lokalsändaren som hj~ilposcillator tj~i])stgöl' 

vugmet erspolen som raman l"'un. E n dylik måste ju 
van]jgen orienteras i förhållande till !'< iludaren , men 
inomhu. blir fältet fr ;'lll dcnna å pa s vriuet, att 
riktnin gen kan bli en helt annan . Vid användning 
av en lokal h jälposcillator ä l' l;:oppling~·gl'aden mellan 
spolarna beroend av hur dessa odellteras i förh I
lande till va randra. 

Som omtal,u]es i före"'. nummer m~lo" te nonual
kondensatol"lls 1"0 t01" au lu tas t ill dell jonlad,e kon
takten på vågm terspolen. Denna kontakt kan man 

leta reda på gcnom att medelst en ledning i tur och 
orun ing jorda spolens båda kontakter, under det 
man avly nar lokalsändarens eller oscillatorns in
terferenston j hörtelefonen. Vid jordning a v den ickc 
joruade kontakten pc polen försvinner härvid sän
dm·en resp, os illatorn, ty Yå.gmetcrspolen blir ju 
kort luten. Normalkondensatorns rotor skall alltså 
anslutas till den andra spolkontakten, den jordadc. 

Kopplingstdtdarna mellan spolen och normalkon
dcnsatorn böra vara styva, Slet att de ej äuul'a läge 
under mätningens (7, n"". Komma des a tråJell' t. ex . 
nUrmare varandra i och med att 02 anslutes, blir 
kr t ns noll kapacitet något störrc än förut, och 
ökningen auderas till 02, så att man erM.ller ett 
m got för -tort värde pii. denna. Felet på ",'Tund ay en 
liten ändring i trådarnas lägen blir dock obetydli ,,"t . 

An slutes 02 medelst t. ex. ett stycke 2-ledare, så 
bli r dcn mätta kapa it t n lika med sammanlagda 
kapaciteterna hos 02 och 2-ledaren, yarför man er
h:"t llel' ett för stort \'~il"de på 02. Xl' 2-ledaren där mot 
från börj an ansluten till stator resp. rotor p {l nol'
mulkondensatorn och C2 vid andra avhi ningen in· 
kopplas till andra änden av 2-ledaren, r hålIes intet 
fel vid mätningen, ty det är den t illa""rla kapacile en, 
som man mäter·. Denna utr~ig kan man t illgripa, om 
C2 ay en eller UItDan 01" 'nk ej l an an Intas medelst 
korta ledningar. 

lYo'nna lkondensatorn. 

D ' n Yid m~lln ing n a m·ända normalkondensatorn 
har man tor nyLla <1\' ävcn ,"id andra radiotekniska 
miltningar och experiment. Dylika kondensato rer äro 
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1"ig. 1. 7}'n'in .,.iin ler t ill höger: 
Raltic-kondensator med »ral.. 
f r el,Tensknrvrr», logaritm 'i87~ Ma
nells-kand fl.s fllol', Ballic-kanelen
.~ator mell »raT.: kapacUelslcw'V(l» 
smnt hCI,l/ illvc l' /va IZ 1/,01"lna1l.011
(lCnMLior'ln (l anonlning för lt1l tf

,,,ilva nele rzv pa rallax! l 'ritl a J; 
liisniit.r;en. - 17 injettbilden visar 
en 1110,lc]"1/. I:omm e/'s iell l lO/'Ina l

k Olldensator·. 

mycket d 'ra, men man kan själv iordningställa åt 
sig en användbar kondensa tor och h t a kalibrera den
samma. F ig. 1 vi ar längst tm höger en Manens' 
vridkoncl cllsator på 600 cm med halvcirkelfoI'miga 
skivor, inbyggd i eu aluminiumkas tr ull, på vilken 
halld taget a vlägsnat. Om en botten av aluminium
pl:\t a nLringa s under l'a ·t rullcn, blir kondensatorn 
helt käl'mad, vilket ofta iiI' fördelaktigt. Mitt för 
skalilidex t äro på kastrullen anbragt ett par mär
ken mitt (iver var iJndra. Des'u ha samma funktion 
som den vita kartongstrimlan på vågmeteru, nämli
gen att eliminera avläsning fel på grund av parallax. 
Vid a vhl ning håller man ögat c , att de b' da mär
kena sammanfalla. 

Kalibreringen bör ej ske, förrän kondensatorn in
byggts, ty nollkapaciteten blir törre härigenom. (Ro
torn . kall förbinda , med metallhöljet. ) 

Av de i fig. 1 visade omonterade kondensa torerna 
år nr 2 fl-ån vän. ter en Manens' kondensator, ehuru 
den har annan !;:urvfol'm ä n den till normalkonden-
a orn Illl,ända. Dessa kondensatorer iiro mycket sta

bilt byggda och lämpa sig därför bra för ändamlHet. 
Nr 1 f r i\n Ytinster är en äldre Baltic-kondensator 
med Hak fl'ckven 'kurva», vilken lämpar sig bra för 
yfLgmetrar, oscillatorer och siglla lgeneratorer. En dy
lik kondensator anvii.ndes i den i ap rilnumret beskriv
na högfl'e!;:yell fl g'eneratorn. ~r 3 från vänster är en 
itldre Baltic-kon densator med hah- irk'lformiga slö
vor (»l'ak kapacitetskurnI» ) , Yilken kil n användas 
till en amatörbyggd normalkondensat or. åua Bal
tic-kondensatorerna kunna erhå llas i marknaden till 

tt pri ' a\' omkring 1 krona per styck. 

Srärighct el' 1:id mätningen. 

Då \Tågm etern medelst normalkondensatorn instäl
les på I'esonans med lokalsä ndaren, före anslutningen 

a v den kondensator, som skall mätas, bör resonans
punkten naturligtvis helst falla t ra x i närhet Il av 
maximum på normalkonden atol'n, ty man hal' då 
möjlighet att mäta kondensatorer, som ii.ro ni.i.s tan 
lika st ora som normallwndensatorn. En s~i rsk il(l n g
meterspole kan tillverkas, som ger resonaus med 
lokalsändaren nära maximum P' normalkondE'nsa
torn. nvändes en lokal hjälposcillatol', kan man 
ju välja en våglängd, som ger den önskade resonans
punkten pc normalkondensa torn. 

Emellertid vill vågmetern ej svinga, högfrekvent 
med så stor kapa 'tet över spolen som 600 cm. ~Ian 
kommer direkt in på det lågfrekventa s V~lng lljngs ()1ll

r ådet vid ökning av gJödströ men. N ll. go11 högfre
];:\"en t s v ~ingni ng kan de,förinnun ej förmLirkas. A Ut
s. är ingen mätning möjlig med s stor kapaci tet. 
Detta gä ller vid en spol e fö r meLIam' g- området. Hög
frekvent svängning kan erhållas upp till c . 4 O cm. 
G l'~in n kan dock vara olika i olika fall . Mätomr,ldet 
IJIir allts< ej stöne än 0-400 cm. 

Vill man mäta större kondensatorer kan man 
emellertid seriekoppla dessa med mindre kondensa
torer och miita den resulterande kapaci teten, varefter 
man ur ett nomogram bekvtimt k an få fr am den sökta 
kapaciteten. Så t. ex. skulle vid ett tillfUlle noll
kapaciteterna hos ett par t r imkondensatorer med 
l·esp. 1 000 och 1600 cm maximikapacitet mätas. Noll
kapaciteten hos 1 000 cm-kondensatorn kunde mätas 
direkt och befanns vara 240 cm. 1 600 cm-kondensa
t orn kunde däremot ej mätas. (Vågmetern vägrade 
svänga högfrekven t.) De två kondcnsatOl'erna kopp
lades uärför i erie, och den resulterande kapaciteten 
(av de tv · nollkapacite ternu i ser'ie) befan ns vara 
161 cm. Med tillhjälp av nomogrammet p, siu. 12 . 
»Radioteknisk handLok», del I, beräkn ' . nollkRpa
dteten hos den stöere kondensatorn till ca 490 cm. 

1]'ort9. :1 s id 2t8 
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Av Civiling. Åke Rusck 

Ett nytt utgångsrör - en 
principiell nyhet. 

En rÖl'nyhet av intresse är det amerikanska slu t
röret 6B5. Detta är elYentliO'en ej ett utan tv rör, 
som 'ammanbyggts i en gemensam gla.'ballong. Lät
ta st erh tllles en uppfattning om rörets nOl'kningssiitt, 
om det rita:' 'om hå skilda r ör enligt fignr 1. Det 
mest iögonenfallande på detta koppJilwsschema är 
att fö rsta rör ets katodmolstånd, . om ger au tomatisk 
gallerförspänning, samtidigt tj ilns tgör som kopp
lingsmot.·W.nd till andra röret. Gall ret hos första 
rö ret (VI) är negativt i förhållande till katoden, å 
a t t vilken vanlig koppling som hels t kan anvä ndas 
fl'ån det närmas t föregående röret. Andra rörets 
( 2) galler ~ll' emellertid positivt i förhållande till 
s in katod, och denna positiva förspiinning är lika 
st or som Vl:S negativa förspännin g. Följden blir 
därför en avsevärd gallerström i V2, som orsakar ett 
i)< lågt viirde p~ jnre motståndet fr å n galler till 
katod, aH mot Htndet R kan a vvar as och er sä t tes av 
det jämförelsevis låga katod-gallermotståndet hos 
andra röret. 

GC110m att mo tståndet R kunnat borttagas, har det 
sammanb,Yggna röret fåt t det enkla utseende som 
visas a v f ig. 2. Höret är synnerligen enkelt att Hn
sluta genom att i normala fall ingen gallerför pä n
ni ng erfor dras, och det ka n med smärre ändringar 
dil'ekt am-iindas i stället föl' n pentod som slutröl' 
i l'ad ioapPul'atel', speciellt dill' god "crkningsgrad ä r 
ltöd ,·ändig. 

310tst, n det R har ej som i vanliga fall kunna t 

shun tas med en passagekondensatol' för växels t röm
men på grund av dess samtidiga funktiun som kopp
lingsorgan. H ärigenom orsakas på grund av s . k. 
negativ återkoppling en försUirkningsminslming 
VI. Detta är visserligen en nackdel, som dock mot
verkas i vi ss mån ge om den ökade för st ärknings
faktorn ho V2 på grund a v arbetspunktens förläg
gande till tt område med betydande positiv galler
förspänning. Den erforderliga ingångsspänningen ä r 
därför av >;amma storleksordning som vid större 
pentoder - ca 15 volt ingångsspänning för 4 watts 
utgångseffekt. 

Den nega tiva återkopplingen har även en fördel, 
nämligen att uppkomsten av övertoner och därmed 
samma nhängande distortion undertryckes, ävenså 
blir röret synnerligen enkelt att anordna i push-pull, 
emedan ingen speciell utbalansering crfordras. Fig. 
3 visar hur ett par slu Lrör av den nya typen drivas 
i push-pull från ett motståndskopplat rör. Vid en 
anodspänning av 400 volt erhålles i en belastning 
från anod till anod av 10 000 ohm en utgå ngseffekt 
av 20 watt. Verknil1 fT 'graden är 40 a 50 procent. 
För denna u tgång 'effekt rfordras ett effektivvärde 
hos den påtryckt a sig nalspänningen, r ä kna t fl'.ån 
galler t ill ",aller, av 60 volt. 

H,öret äi' i olikhet med pen toder reJativt okänsligt 
för felanpas ·ning. F ör ett enda rör (all1.· §' ej push
pull) är den normala belastning"impedansen 7 000 
ohm Dien kan utan större olägenhet tillatas va riera 
meUan 4 000 och 10 000 ohm. Ett rör 6B5 lämn ar 

-+R 
r---------~~--------T 

----------~~----~-----~ 
F 'ig. 1. V erkwings8uttet hos 6B.j t61'.~tä8 l ättast, om elektro ----------------~----+ 

derna delas u pp pd t n), s7"a da Tör. Fig . 2. D et nya. röret och dess k oppli:lIg. 
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vid 300 volt på aIlOll cn cn utg;ingseffekt 
av 4 wat t, vanid en ingånCfc "pänning av 15 
yolt ffekti vt erfordras. VCL'kningsgraden är 
då ca 25 procent. 

CWireless World, 5 juli 1935.) 

Televisionens fll"amma,rsch 
Amerilm. 

Vill en nyligen a v hållen kongress m.ellan 
föl' 'äljarna för Radio Corporat ion of Ame
rica (ReA) höll bolage t' president, mr David 8ar
noff, lt f: lL'edrag, vari han bely~te 

nu varande ställning i Ämel'ika och 
för den närmaste framtiden. 

I siua labol'atol'ieföl'sök ha . HOA 
långt, att de ha frams j'ällt 343-linj cr bUder - för 
något år sedan hade man endast 30-linjer. Bildfre' 
kvensen, som vid tidi 'ar'C sys tcm var 12 bilder per 
sek., är nu ökad t ill 60 bilder per sele De sa fram
steg möjliggöra en mottagning- ÖV r begränsade av
stånd av förhållandevis klara bilder, vars storlek 
kunnat öka utan att tydligheten minskats. Mr 8ar
noff menade, at t man inom t elevisionen kommit läng
J' i •örenta taterna än i någ t annat land. Han 
kon ,·tat eraUc ,·idare, att rent laboratoriemässigt har 
t elevisioneu kommit relativt långt, men DU återstår 
att överföra laboratoriercsultaten till det praktiska 
livet och att åstadkomma ett ystcm för s~Lndning 

och mottagning av televisionsbildcr, som kan sam
nUUllii Llka~ med det nuvarande systemet för ui~iind
nilig av lj ud. 

Televh;iollen. u t\'e 'kliug kl'äver därför ej blott 
kommersiell fraIll..'SLällnin rr a,- apparater ulan ett ro 1
mcd\'ctt>t arbete efter ett visst ystem. H A bar 
uppsUl lt föl jande plan för det for t. atta arbetet: 
L PIH'iitianue l av den första moderna television ,
sändaren i Amel·ika . Deli nu station skall placcras i 
n ~irheten av RC :8 fOl' skningslaboratorier och rund
radio::>Lationer i Hu dio City (.rJ w York) . 2. F r am
ställning av tt begrän at antal televi sionsmotta
gare, som skola u1-plac ra' p.l 't rategiska obsen'a
tiompunkter, för at' RCA : l clc\'i -'lonssystem skall 
kunna prövas, ändras och fö rbättras under verkliga 
dl'iftförhållanden. 3. Organi. at ion aven experimen
tell prog-ramtjänst med erfordcrlig studioteknik för 
att utfinna den bästa formen för televisionsprogram. 

Enligt denna plan skall man försöka fastställa 
de tekni ' ka och programmässiga fordringarna på en 
regelbunden, föl' allmänheten avsedd televisions
tjänst. Det kommer emellertid att taga en tid av· 

+A 


Flg, 3. Två stycken 6B5 i pllsh-pnU-koppliJ//} . 

12 il. 15 månader, innan man hinner bygga sändaren 
och mottagarna o'h kan sätta igång med sänd
ningarna. Kostnadel'lla beräknas till ca en miljon 
dollar. 

Vid televisionen användes ett särdeles komplicerat 
system med tusentals samarbetande element, som ej 
blott var för 8io- måste funktionera rikt igt utan 
även må te vara synkroniserade med andra delar 
av systemet. Vid l'undradiomottagning kan man få 
en hel del olika mottagartyper att funktionera till
fredssUillande med en I'ltandardsändare, vilken som 
h l t, och trots de o rhörda framstegen inom r adio
tekniken kan en 10 år gammal mottagal'c fortfarau
de brukas, ih -cn om den ej ger rc 'uIta t, jämburdiga 
med moderna apparatcrs. Något liknande kommcr 
i ck a tt vara faD et inom tele L ion n. är kommer 
varje betydande fÖl'b ~ittr.lng av sändaren att göra 
motta crurna obrukbara, om de ej för~Lndras i mot
svarande grad_ Det ä l' därför tydligt, a tt en allt för 
idig standardiscl'ing sim Ile komma att hindra tele

visionens utveck ling. Det är därför lämpligast att 
för t g, in för omfattande praktiska försök, som 
knnna bilda en grundval för sena re standardisering. 

(R A News ervice, nr 15 1935 ; Electronics, maj 
1935.) 

Automa,tisering gör radio
mottagaren »foolproof». 

Radio Engineering framstiiller i julinumret frå
gan : 8kall n ly~snare till i\. tas att felaktigt anviinda 
sin radioapparat och därigenom erhålla di\.lig mot
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tagnilJf', eller skola apparaterua uUm'mas s", att lle 
vanliga felen vid inställningen (~.i menligt påverka 
mottagarna " goda funktionerande ? 

Uh'eckIingen har hittills n: 1.t cliil'hiin, a tt mot· 
tagnmas kontrollorga n reuucerals t ill i huvudsak 
en volymkontroll och en aysHimnil1gsanonlning, och 
det ~iI' de a v dessa organ kontl'ollerade fllnktionel'lla, 
so m det nll gä ller att göra oberoende av lyssnarnas 
brh;tande förmåga t ill eH korrekt halllltavande. In· 
föranclet av au tomatisk ba skompen a tio n t illiörsäk
r ar en korrekt fl' ekvenskarakt ·,J'i i ik, oberoende av 
den manuella volymkontrollens sULllning. Verklig· 
het.: Lrogen och gou ljudrepl'ouuklion lUln erhå llas, 
utom vid allt för låg signalnivå och vid interferens
störningar, genom användandet a ven effektiv au to· 
mat isk volymkontroll, kombinerad med automatisk 
selektivitetskontroll. Avs tämmes emellertid mottaga
t en felaktigt, trots ue i de flesta fall nu förekom
mande op tiska avsHLmning'sindikato1'erna, :11'0 de i 
(let ovanståen de omnämnda :1 tg~i rderna av föga \'iir
de. De t f.r a msti't r med andra ord som önskviIrt att 
fÖT';;e mottaga ren med en anordning, som a utoma
tiskt illl'cglerar den p:'\. den exakta sändarfrekv-en
s n, efter de t lyssnaren själv gjort n grovinsi:äll
nin g. H~irigerlOm erntls ej blott att radiomottaga r en 
lJlir »foolp roof» , u tan ~iYen att antomati ..:k korrek· 
t ion erh'll~s för en del förhä lla nden, över vilka lys.. 
naren ej ha r direkt kon troll, ·tl om t. ex, frek\'ens
d rif hos oscillatorn. 

Hadio E ngineering framhåller vida re, a tt en långt 
driven automatisering av radiomottagarna skulle va
ra till stort gagn icke blott för det omeuelbara 
handha,-andet utan även för utvecklingen och full· 
konmandet av apparaterna, samtidigt som den möj
liggö r för lyssnarna a tt fullt utny t t ja mottagal'nas 
stora prestationsförmåga . 

(Radio EngineeI:'ing, jnli 1035.) 

!{ontrastförstär),are - ett 
led i st.rä\'andena mot perfeId, 
Ijudåt,ergivllillg. 

En svaghet vid raclioöverföl'i ng är att nuvarande 
anordningar ej tillåta överförandet av de ljudstyr· 
keval'ia tioner, som i praktiken förekomma. E n 'ym
foniorkcster kan t. e.T lämna en hög 't varierande• 

ljudeffek t, liggande mellan relativtalen 10 miljoner 
o'h 1, mot"va rande 70 db. j tcrgimndet av ett pia
nissimo är lJ gränsat av att dh'er se störningar , t. ex. 
mikrofon- och r Öl'br-us ho. s~indare och mottagare, 
taga överhanden sa mt dära.v att, på gnllld av 1l10du· 
leringsgra dens begränsade varia tiol1smöjlighet, en

dast stYl'keförldllJanden pd maxima lt 1000 till 1 a 
10000 till 1 (30 a 40 dlJ) kunn a överföras. (Vitl grall1
mo[oniHergivuin'fa r ~il' detta ya r iatiollsområcle Liuuu 
mindre.) Fö re siindaren måste diItfö r l juc1styrkeva.
ria l iOJl erna. trängas ihop inom de av sändaren bl~ 

grtinsade Y31'iaiiousområul' t för aH sedan, om verk
Ii o'hets trogen återgivning öuskas, expand eras \'iel 
mottaga ren. 

K ompl'ess ion "n av IjudsLyrkeförhållandet sker vid 
s~inclaren manuellt och blir diirför en smula god tyck
lig. N · gon .i~imn hopt6i.ngn ing av ljud 'tYl'homt'åuet 
iiI' givetvis Sy rll' a tt åstadkomma på detta sätt, ocb 
den kont rollerande f år i allmänhet inrikta sig på 
att: t ill ' , att moduleringen hå ller s ig inom vi ssa 
gl'icinser. En antom3 ti sk expansionSil nord ning i mo t-

Input 

L "n ~OIr 

70 ,--~---.-c;':-'-..-", 

(ja 

II 

15 30 <lO &0 10 
r~cfifi~, Input d b 

Fig. 4. 110PI'UII!J8sc ll cmu j ör Gmcril.;a il sk ko n iTa stfijrs tii rka 1'() . 

Dia!Jmllllll ct åskMlli!J!Jul' jijrloppct i bådc sundal'c och mot· 
tagare. 

tagal'en ger i motsats hiir· t ill en efh~r en vis f ixerad 
km'ya arbetande expan ' ion, . om ålu nda i a llm~in h et 

ej motsvarar kompressionen "id s ~indaren . Trots det
ta ernås en betydligt förbättrad återgiyning genom 
automatisk expansion vid mottagaren. En sållan an
ordning benämnes vauligen kontrastförstärkal'e. 

T figur 4 visas ett förenklat kopplings~'('hcma för 
en kontTastförsh irkare, föreslagen a\- ' V. N. 'Weeden 
i juniuuml'et av Electroni s. R ören äro hå ameJ'ikan
ska av typ 56 och arbeta med en variabel gallerföI'
spiinning, om erhålles genom likriktning' av de in· 
kommande signalerna och som alltså blir propor
ti onell mot dessa. Hören ha normalt et t inre mot
s tånd av ca 10000 ohm och arbeta på en ULg:lD gS ' 

impeda ns av 200 till 500 ohm. Gallerför:'p~inningen 

Ee avpassas så, att då inga signaler inkomma är 
anoclströmmen i det närmaste lika llled n oll. I denna 
a l'uetspullkt n Lll'llla r s ig inre mot t. odet oiIndJjghe· 
ten, och den effekt, som utvecklas i den yttre lJelas t
ningen, vilken end iV t ya r av stod ksorduingen 500 
ohm, blir d~il'för mycket liten. Når ingå ngssigl1alemH 
öka, minska r den neg'at iva föl'spänningen Ptl rören 
på grllnd av den genom likriktning uppkommande 
spiilllling'n Ex:. Anoclströmmcn genom röt f; n ökar, 
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inre mot ti'tndet minskar oclL når ett minimivärde 
av 7500 ohm vid en maximisignalnivå av 35 db över 
miniminivån. Ökningen i förstärkning på grund av 
deuna reduktion av inre motsh ndet blir approxi
matiyt lika med 35 db. Sålunda kommer en 70 db 
signal, komprimerad till 35 db i silndaren, att upp
träda som en 35 db signal efter mottagarens detek
tor, men efter kontrastförstärkaren är den åter ex
panderad till det ursprungliga värdet, 70 db. (Se 
diagrammet i fig. 4.) 

'Vireless Engineer's septembernummer föreslår 
T. S. E. Thomas en annan typ av kontrastförstärlm
re, arbetande med reläer, som inkoppla olika yttre 
moist· nd i utgångsröreLs anodkrets. Reläerna styras 
med hjälp a v den likriktade signalspänningen på 
principiellt samma sätt som i den ovan beskrivna 
kopplingen. Reläernas tillslagningstid är av s tor
leksordningen 1/ 1 000 sekund, och omkopplingarna 
ske omärkbart, utan;.; törningar. Fördelen med denna 
metod framför en anordning, liknande den tidigare 
beskrivna, säges bL a. "ara att den ,j medför ökad 
uppkomst av övertoner \"id .. t ora arup1ituder. Trots 
detta synes 08S den förstnämnda metoden vara att 
föredraga p i\. gruud u l' . in större enkelhet och därför 
att inga rörliga delar ingå i apparaturen. 

F öl' att kont rastförstärkaren skall få så stor be
tyd -1se, att den kan komrua till allmän a n vii ndning, 
cl'fol'dl'uS dock att ären kompre... -ionen a l' signalerna 
utröres au tornatiskt, \'al'Vid expansionsanol'dningen 
bör konstrueras så, att dess ,-erkningskUlTa blir 
in\'ersa funktionen till sändarkompl'essorns. Först 
härigenom kan en f ullt natm· trogen återgivning med 
hänsyn till st Yl'ken1l'iationema erlttllln fl . 

(Eledronics, juni 1935; \\rirel(~ ~; s Engineel', sep
tember 1!J05.) 

Radioprovare med gliJmrör, 

Som i föreg, numm.er i korthet omn;imnd ' ~ för Elel;tJ'i~ ka 
r1Tvt icbolage t Sknndia, Stockl!olm, i l1Iul'kn llden en ny rallio
pro"are, benämnd »Onlru-Reyisor», Den bestii.r av ett glim
rör, n glödlampa ~amt cn omkopplare, m ontera de på en rör
ock l f ur in sättning i motta gllf('llS olika rö rluiIla re. Ett rör 

i ta get a vlägsnas ur mottagaren, och »Ontra-ne\'isol'» iu:"ät
(es i s lHllet. Härvid blir glÖdlampan inkopplad i stiill et fUl' 
de t urtagna röre ts glödtråd, och lyser cHI lampan, så har 
röret tydligen glUds trölJ1. (Lampan är' för 19 V; special
lampor knnna även erh:\llas.) 

Då omkopplaren Sil r i läget »A», är glim röret inkopplat 
mellan rörhilllal'ellS anod.kontakt och ena glödtrådskoll ta k
ten. Finns det n iigon allodspä nning' på rörhållaren i fråga , 
s: lyser glimröret. Är det t. ex. avbrott i a nodlJ1o ts l~ ndet, 
förblir glimröl'et smekt. Röret lyser starkare, jn högre a nod
spänningen iir och jn mindre motst:1ndet är i allodkrcr 'cn . 
Med n:, gon vall a kan man därför även bedöma, om anod
illo l~ ll ndct hal' rätt yitrde eller om det ändrat >: ig. Då. om
kopplaren sta r i läp;et »G», är glimröre t inkopplat mellan 
rörhttl l arell ~ anod- och gallerkontakter. Är anodspunning pil , 
vilket ll ~'S ' prova t~_ i'ft .-'kall glimröret lysa, för s:1 vitt ej 
a'-brolt för finn i gall erkretse n. Ligger en gallerlucka till 
gallret (mot Wlldskoppling), kommer drnna i serie med 
glimrul'e t. som hunid lyser mycket lil'>1gt och nalurligt"i s 
"yagare Un i läget »A», Yid tran . fo rmatorlwppling lyser 
glinuul'et st arkare, I(unner man redan förut till, hur mot ta
g:n'en Ur koppln.r1. kan man sftlnndn. lätt kontrollera, att a llt 
,il' i sin ordning. )[a n llw ste tn.ga hiin 'YIl till eyentnella ga l
lerfiltcl', d,ll' natnrligtvis filtermotsttllldet neclsiitler glim
röret. lju ' ·[y rka. Är det t:l mot"Wnd korlslut't, lyser rön" t 
I1ng<'fi'tr lika sfn.rkt iliigena »:\» oelL »G». (;]imröl'et ur a v 
~ tr0Jl1kiin sli g typ, så atl det lyser ib'en då ::;(o ra mot -' l~!ld 
iiro inkopplade. 

»Onll'a-Hc\' i.'ol'» kan ä ,-en al1\'iindn s ;;om resona nsindika
tor. IHi rri(1 kopplas glimröret parallellt: uver h ög la laren (ej 
talströmspolen) och lyse !' kraftigast vid r esona ns (om ut
gång::;spiin nin gC!l iir ti llr,kkligt stor), 

» On tl':l-n c"i~or» är förserlc1 med nllllig 4.-l1olig batterisoc
kel. Föl' proYllillg' ilY skilrmgallerrör och hexoder finLJ us sUr
"killl:l mdl<il ).'ucklar. 

Erkänt förstk lassig svensk tillverkning 

ANO DBAT TERIER 
i alla utföranden 

Tillverkar e : 

SVENSKA A.::B. LE CARBONE 
SUNDBYBERG Telefon 1820 

http:koppln.r1
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På förekommen anledning 

få vi meddela, att nedanstående av 

PATENTKONSORTIET FÖR RUNDRADIO 

utfärdade licensmärken 

icke gälla för efter den 1/ 8 1934 tillverkade och/eller försålda rundradiomottagare. Vi fästa härmed 
uttrycklig uppmärksamhet på, att våra anspråk på grund av nyttjande av genom oss kontrollerade pa
tent under alla förhållanden komma att göras gällande för alla efter förenämnda datum tillverkade och/ 

eller försålda för·emål. 

Med vårt tillstånd tillverkade eller importerade rundradiomottagare levereras f. n. av fÖ1ljande fabri
kanter och importörer: 

Ata=Baltic Radio A.oB., SIockholm-Lidintö. 	 Bröd. Anderssons Velociped = 11& Radiojabrik, 
Gölebort· 

Dux Radio A.=B., SIockholm. Eleklriska A.=B. Skandia, SIockho lm. 

Eleklriska Induslri A.=B., SIockholm. A.=B. Förenade M öbe ljabrikerna, Linköpint. 

A.=B. Rolhs Radio, SIockholm. Skandinaviska Grammojon A ... B., SIockholm. 

A."B. SIern 11& SIern, SIockholm. Svenska Orion Försäljnints A ... B., SIockholm. 

Svenska A.=B., Philips, SIockholm. Svenska Radioa"'iebola~el, SIockholm. 

Svenska A .=B. Trådlös Teletraii, SIockholm. A.=B. Harald Wålltren, GÖlebort. 

De av förenämnda firmor levererade rundradiomottagarna måste numera vara försedda med något av 
nedanstående märken: 

eller 

KONSORTIET 
•• 

FOR RUNDRADIOPATENT 
STOCKHOLM 6 Telefon 337550 
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'V 118k(l R(/(lioaktielJolu{IC1. Stockholm. har igångsatt rill
"crkuing' ay kivor föl' grallHuofonin speluin,t;, D essa skh'or. 
SOm alHän<1as av .\,-B , nadioljäns t ~all1t Finland;; Huml
l'Hrlio, iiro lae1.~kh' or m ed ldirna in' vapp r'ller all1HliuiulY!, 
Yid ('n demonslrHI'ion, som ,'i hpI'P ,ldp,~ t illfiille att överyara. 
gju rd C's dt flertal inspplningnr U,l uylika ~kiyor. ])('l~ npp
tO"" l'llllllrndioHlllSik, r!l'b kopieradps \'(Inli"fl grauJlllofon
,.;kh'or, Oell i lJ,1Lla falll'n Idpy rt's lt1ta fe t IltOillord(~ IIt1ig t gott. 

tprgiyuingCII bley ]1ruk ti,U taget lika bra som ori,dnalet. 
yilkl'( pj dll ~iig'l lit eL 

De 1I~'a sl.iYorna bliva inoIJl ko r t till"iiugli"a i markna
dl'lt. Dc blinI fiirpal'ktHl,' i i,,;<' nklistr:1lh', lnf t tiHa fodral. vil 
ka reuu eera lnl'tPtli' inn'l'kan PlI lapksl;iklf'L ]lNta h:hllnar 
lIiilllligC' 1I ~ :t sm,' nill,r:om i luf te n, och fOdl'1II<,{ biir pj öppnas, 
fiirri.in skh'nn skall sppla ,.; iu, Enlig t nrJpgiH iiro skivorna 
oJ. ii nsl i;!:l föl' fllkti~hl't. Pil forlralL't finna:; utförliga an,'is
Bingar ht'l riiffullde in~JlL'lniH,~ samt fiil'nll'ing, 

l'nvp~kh' ol'lta finnas i ~tol'lekar nwrl Hi , 20 oeh 2,; cm 
diamele r . alllminiumskinll' lI:l enrla~t. med ~:) t:Ll\ ,liame l: e r, 

"ia ",1r t b('~iik rl eUtons tl'e rHrles iin'l\ l'U ny :;ignalgelle rfll'O!', 
som am'iiml,'" u te P'l fabriken fiir trimlling a" ratliOlnotta
~a rHa, .\,' stort iut r e~"e \'ll!' ii H ' ll en ka torlstn'lleo,;cillogl'af, 
~Olll 'In sitgs ah~()lnl. otlllll Jiil'lig ,' id injll~ll'ring :1\' mMtagarna 
l!!Prl ,':uiabel hnllcUll'r'cllL l'n ri;ret" flnore~,'('n sskii l'm ,fra lll
tl'iidt1 l' motta ga reIlS rC' ,;rnlallskll!'\'n, yal' ~ hrp(ll1 oel! fonn sii
Inn(la liiH kunr1" Iwnt l'O llews, 

IlIrJul/ iiJI',;; f il' lI /11 II- ~} I(' (' II'il ' , •...,/I)(''''IOZIII. fiir i marknallpn fer
l'IwartlllHte ri a l, lids i fonn HY Illaltor, som knnna stansas 
och s kiir:ls samt "ammanprl's ,;as till kiil'nor Ut:UI \.Jinlleme(!el , 
,Ids i forlIt :lY fii\'[.Iiga ].iinLOr a" olik:l f()rm, ~ il S[)m stad<iir
nor. L- och E·kiinlOl' Slllllt lIlantplkiirnol', ]W sis t niimnc1a ha 
l!i.i,~ permeabili te t och I'i nga y tl l'l' fiill. 

~ r\lnm:J fi n n' l fi;1' i lIl urkn:lclrll n,"'l typN av plektrolyt
k"!lllpn~at()!'l' r a,· mii rk"t T ,C,(', ,; ."F-kolld l' ll,.;n tOI'('r med 
;;00 \' :t r \.JeL~~ lliillll i!l g' !J ll dimensionernH 6,'X2!) !lUll, 3.:;0 y 
al'!JI't" ,'[Iiinl(i!l~ n;;X:2:2 mlll, Eli "1)('['iPll kOllrlensator [ii\, bil
lll [llta ~al'P iiI' 11'1 O,,; ,IIY och hal' 1:2 Y Hrl>elsspi,inning, 

, L-B, :\' id,c7" &: 7'odsr II , S I 0(''''' O!1iI , fiir i m:lrlma()c l1 lllye
k"t kraf'tiga s ppcialmotol'pl' :\" luiirkrt » ))1181» fiir .. kidn ;;pt>l
lIiug', Morle ll 40 lJ iil' ell likst riimslIlolor l" l ;; 000 och lO (JOO 
gelll yi el resp, ,Ii oelt ::\:~ ,'ary/ min, mo(lell '1;; {j Pll Yiixel
stTömsn,lOfOr jJil r esp , 4000 och ,()(Jo ;:-:('m, lIi\ e);1 motorerna 
iiro "111 k"pplill !!shal'tl nil' alla uä t.' pH l1niug:! l' or h om"UU1\.Ja ra 
fiir,R (' lIr'!' :33 \':tn' / ll.liu, D r· l e "Nel'a~ merl 30 cm ,'Id\'
tallrik ol'h ha a utoma tisk stHl't- och ,to[J[ltlnorCllling, 

7·jr.:rJ/ (' /cls Ra(/in, Slrw"h olJJl , fiir i markna!ll'11 en n~' Magna
nn::-hiigtulal'e. lllod ell a3 , :1\' serlll fiir liP)) till 7 Vi' ta lströms
pffekt. Dimensioner: "tii rMa rliam. :2;;, Illm, stiirsta djup 15" 
!!lIll, Fii1tlindningen k:lll r r h 'llIa ' !I1I?,1 1 :2,;0 Plll'r :l JOO ohm, 
:H ~edd fii l' 100- J '7" rl'~p, 17;:)- 27,-, y, Iliigra laren hal' IH'utra
li~ ,' ri ngss[lo1r' uch är fiil'sed,l ll tpa llllivpr~ alrrans[O!'lllator 

tiir olika sllllriil', Yi å terkomllla i uiisla llumIl1t'r med ut
fi>l'liga l'e be:-.;.k l'h-nillg. 

TELEYISIO~E~ p.\. DBHLl ~nTST.'\..LLNINGEN, 
Forts . f rrtll sId, 232 

m en lwlllelHintryekf' t "'Il' rlo" k fiin1'tnansYiirt gott. änm om 
nUln givet,'is lWllllp IlrAkilja rll? olika lJil<l[lllnktel'lla , S~'ste
mct Yal' aYI"ls~at för ii'T rfiil'ill::;' prl normala tt'lefonfiirbill
nebcr, nln'i,l 10 ~eparata IWllal('r ta~ i an"pr:"lk , 

F crflsch, 
F crnscll uts tiilld e ett s tort antal apparater, a" yillm en 

del ,;yna s pIL fig, 9, ,'id, 211 i flina l1nmrpt nv Popnliir Radio, 
Av alla n[)pnrater, som yi~a des ptl ntstii llttinge ll, g-tl\'O des~,l 
dpn s tiil'sta IjllBstyrkan, D å man ellflasl !'iin,le 2:) bilder per 
.'l'kunll, ble" pnwllel'tirl hiirigl'nOlll flilllrallllet sYllne rligen 
st~iranll e, DI' ~"1 a pparat,,!, hade iin'l! rlen störs ta bildytan. 
niimiigen UX30 cm, 

Yirl efl intre~sa nt (](,llwns rratiol1 ny ett 320-linjr"r~sy;;tem. 

I)lors,'aralltle 12:3 000 lJild1lllnkte r, visarll's ntstä llningens de
taljrika ste bild, Di\. äVl'1l ltiir enda s t :23 bilder 11C'r sekund 
iiH'I'Uinl es, yal' hilrlr' n ,lock ~:tll.'k:l flimnlll!le, 

J,o ren;:: och 'V. il rdmlll (', 

I år ut s tiillas teleyi ,'ionsappilrlLtc r iinm a ,· Lorenz. som 
lnetl s ig förenat elen klinde telf'visionss pec ialis ten ~Innfre (l 
YOll Ard ~'ll!1 {', Ett exemplar n \' apparaten had e monterat", i 
eu rotera nde gla,'monte r, Rå att all:t detaljer noga kunde 
stu deras, Bildytan iiI' H) X 22 cm, Av de f~'ra in s tiil\ning~
rattarna C'e fig, ]ij) anyänc1as de tn't viinstra för anUim
nill~ och ilterkoppling a" ljndmottngaren , de ty,"[ bi;gTfl föl' 
a,'s!iilllning' a" bildmotta gH ren oeh re~lering ay inghngs
amplitllrlE'll, Striimbrytaren sitter pä hligra , icloYiiggen , D e t 
hiig-e,'nknerncle katorls tdUl'i,ird arbetar med ii UOO V på ano
,len, I~ l 'ktromagnetis k i';trftladiinkning nny iind cs f ör ,'ert i
kalriirel ~en. Plektros tuti;;k föl' bOl'isontalrörelsell, B ilda ki pp
sYHngningnrn:l alstras i thyrntronriir. som eftel'l'mjns a" e tt 
fiir s tii rka rstf'g, B ildmottaga rens lI1rllanfrekH'Jlsfiil's tii rIm re 
arlil~tar med 4 steg. YlUS handfilter ha en breclll Il\' 500 kHz 
(;.00000 p/s j, Likriktningen l;ker i kn tollsträlröl'et. För ljucl
mottagningen anYiindes detektor och t".l 11l0tstanrl skopplarle 
fiirstii rkarstrg sam t (\~' namisk hi;gtn lare, Tota la effektföl'
hrnkning"ll iiI' 83U W, 

Jfiillcr, 

En nykomling plI teleYi~ion somrrlllet yar firman :\Iii11e r, 
Hamhurg, SOl!! c1emonstI'NHc.le den i f ig, 16 Yisaue apparuten, 
Ka t()rl~t n'ilriiret, SOUl konstruera ts a" dr Bll S;;C'. uppga \' 5 

":Im n" "t t nytt utWral.ld ' och anYiincle bl. a, kera miskt 
isolationsmate rial fö r eJelarol1monlNing-en, Det föl' äsk>. rla
rpn m est iiigonenfa llande yar den starkt bl llgl'öna färgen 
pa bUrlen samt rlen liIga ljus, t ~- rkan, Alla öniga apparater 
P'l nt"tiillnillgen Himnillle nästa n ';\'lll't-vita eller snlgt sepia
fii l'gar!e bilder. Med rl e ptl framsillau ,;.rnli~a ra tta rna regle
ras bUu~kHrI1a, mec1elljuss tyl'1.a. ljn(l~ t,nka och förstärkning, 
I hildmottagaren , so m iiI' ('n RUIWI'!t p!:prorlyn. :.\m'iindes l!iig
freJ.s ensWl'stiirkning fiir(' \.Jlandarriirct. ,arpftcr följer en 
lllP!1n nfrckv('u"röl'stii rkflre lued 'Il \.Jaullbredd, tillril('kli~ 
ii \' en dr! ijyer;:-:ii n,~ till 240-liujl'l'ssys t em, Efte r likrikta ren 
kOlllluer en 1:'tg;frek,' enSfiil'stiirknre, som ii"en ö,'erW I' lik
st riim skol11posa nten, HlI'igl'Bom alltså ilH'Tl 1:li11!r' ns ruerle l
ljus,; tyrka n tr' rge riktigt , Firman betonar särskilt. att lllall 

fiir biida kiJlpng-g-regElten enllast :lm' tind e r högvakuumrör, 
me, l ,' ilka man llppn: II s tiirt 'e clriHsHkel'bet iin merl gasfyll
rIa riir, :\Ied en enke l änrlring kan omkoppling ske fl':tn 180 
till 240 linj pr, Ä,'el1 fiir ljlllltno ttagal'en anytilH1l!s en SUPPl' 
m ed ~ tC)r hunclhred rl i mt'Uaufrek"ensell , "arigenom ![lan blir 
obProentle a y en'll tur11a fl'ek" ensY'1l'ia f iOlle r i oscilla torll, 
exe ll1[lelyj" om niitspä!lllingen vari e rar, 

T Okl/dc, 

Den enda på nt~tiillnillge ll demonstr e rade mottagaren m er! 
me1;:an l k t rörliga (lehu' ntg jonle ' ay T ekades apparat. med 
Sj)egelskruv (fig, 17) , Fig, 18 Yisar ~.iä!l'a spegelskI'llyen föl' 
en Ulottagare enligt I'nrls[Jr:~ nl-(s lll eLo<l e n , Som ljuskälla an
\'iindp~ dels en ,'pec iell glödlampa Uled en ll1ng, rak glödtråd, 
del.;; en glimlampa, Rårl'l systemen gii.vo (lock ganska ljus
, ,'a ga bilde r. D it ~pegelskrU\'ell ej ger en ohjektivt iakttag
\.Ja r bild ntan endas t rtt. .' ul:lj r'ktivt bildinlryck, iiI' en dylik 
apparat ej direkt jämförbar med katodst r,tlsmot tagn rna, 
BL a, änrlra!' bilrl ens läge vid en l'iil'e l ~e pi hu\'uclet, yarjämte 
bilden endast' kan nj)pfat tas inom ('[1 1'I'lativt liten Yinkel. 

7)('/ (',1', 

Fiir att st imule ra alllatiirNlIfl att s jii!ya bygga teleYis iollS
JIlott'agarc utsUillde Dptex s in fr:hl L «eipzige rlllti ssan i Yl ra, 
kiinrla byggsat" jlimtl' b~'gglln (\ s lJb kl'inlillg (se Populiil' Ha
elio lir 5 ), Ännu sil Jiinge tyck,; del (lock ,'ara ett gallska 
dyrbart nöje, SOUl r! t'SsutfJlll end ast !iimpar sig för me m 
för;:;igkomna amatörer. 

Llsliil1nil1{WIlS fa c il, 

Som e n tsHlllrLHtnfa t tning ay u ts tällningen, r esultat kan 
lllan siig:a. att. mottagarna nplwisfl en ayseyiil't ökad s:'tvill 
kyalitet som lju s,. tyrka, samtidigt som de blivit mera liitt
ski jtta o 'Il i en del full än\n mindre otYlllpliga, Till s Int 
k 0!11111l'l' ett ~liid:iHnrlr; medrle lu nde fr: n ty,;ka postyprl, t, 
Iliilllligen att lllan under inneyar;,ilJ(!e ::;iisong sa nllolikt kOlll 
me r fl t t: lika linjeantalet till 240 )le r bilrl, ni rigenolll bilc] 
kralite tr-n komuler att ytterligare hiijn s, 

http:utWral.ld
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15-80 METER UTAN SPOI,JBYTE. 
Forts. från sid. 23 f 

Bdräffande kort"[lgs tillsat 'cns funktion hänvisa vi till 
artikeln i nr 7, 1933. Ol>serH;ra att lwndensatorn 05 i fig. 2 
hlir ovan a v misstag ritats frrlll anoden på röret. Den bör 
i s tället gå ut från punkten mellan dro~~larna HFDl och 
HFD2. Antennkol.1clcn ~atol'l1 e, hör hel. t "ara rcglerbar, så 
att man kan und"ilm »c!öc!a punk te r» i åtcrko[lplingen. Gal
lerkondensutol'll C, bl'r VDra av gorl knIlitct nmt glimm er
isolerac!. Gallerläckun Imn p,1 pro,- un sluta~ ti ll minus gliid
tråc! i s tfillet för till pIll' . 

B etriiHande kopplill~e/l till l'ulldl'adiomotlagaren böl' föl
jande framlirtllas. KOPlllilJ "'cn Illcd c1rossel (HF'D2) är 0ll
c!as t fullt E>ffekti,-, ifa ll kon Inkten A kall anslutas direkt till 
toppu mIa n a v första s t iimkrch en i mottagaren, t. ex. till sla 
lom på vridkollrlen.' alol'l1. (Ob~.! Kort ledning.) Om A föl'
enn s med mottagaren:' antennkoutakt och denna stär i för
bindelse mcd en primUrspole eller ga r till e t t uttag- pu rund
radiomottagareIls förs ta s tämspole, fås d · lig effektivitet 
hos kort'd'tgs til\:::at e11 . I detta fall mås te p ' den senare an
ordnas en s tiirnkrets, a "st1lmd till samwa n glängd som 
rundradiomottagaren. lJenna stiilllln·ets inkoppla' i sliill e t 
för HlFD2, och till d ensamma koPvlas indukti,-t en spole med 
mLnclre antal ,"an', "ilkE>1l medelst en kort, ["iunad 2-ledare 
s;ittes i föruindel 'c med rllndruclioll1otl'agaren.-· nnlenn- och 
jonll;:ontakter. Härvid bort[aller l(Qnclen~atoru C5. OnlI1
st· ende gäller, om röret i korh'ågstillsatscn lir ett skärm
gallerrör Uer ett rör med stort inre motstånd. 

Kortdlg ' drosseln HJj"D, kfln besta ay ]50 HUV ca 0,2 mm 
emaljerad eller silke,'omspuunen tri'ld pii ett spolrör med 
omkring 15 mm diameler. Samma tdd ka u anyäudas till 
s täm polen. å terkopplingslindnillg. 

SKIVINSPELNINGSAPPARAT. 
For t. . frän sid. 239 

lIas 8p1\.net lättare. De tta k fl Il dock meMöra , att llttlell 
pr ssas ät ena sidan, å att ankaret lägger sig fa s t mot 
ena magnetpolen. 

Fel och deras avhjiilpallcle. 

På fotogl'llfiet, som vi sar ma skinen nppifrån, finn es en 
.in spelad skinl, som Ur felaktig -å ·tilh·ida, att ett »buller» 
uppstår som l>akgrund, niir skh-an nppspelas. lilan lmn se, 
att den hal' en s tjärnfonuig bildning eller se r flammig ut. 
I hiir nUmnda fall har della uppkommit genom att en gaw
mal, felaktig centrifugalregula to r or aka t 'l'ibration i ver
ket. Samma f el kan uppkomma prl sId , fln , om styr~pindeln 

·kommer i Skakning eller om en lä t t skivtallrik med slitna 
·lager komme r i vibra t ion . 

Om spåren vid gra"eringcn Yilja gå i ,a rall dra , så kan 
detta ha flera or:aker: 1) för t Ut gra'-el'illg, 2) krokig styr
spindel, 3) för drllig t . päud friktiousanordnillg, 4) illa 
.gängad slyrspindel elle r glapp ledarllluLter o. s. ". 

Om gra'l'erdosan "iIl hOIJpa prt skinlll, si't är vinkeln för 
s tor mellan skiva oclJ l1<'i1. Om tonhöjden "trierar vid upp
s pelningen, så har ski,"Utllriken gå t ojiimnt vid in ·pelningen. 

Är ljUdet orent och förnängt, Sfl har distortion upvstå tt 
i slutröret vid i n8pc' ln ingen på grund a'l' ö'l'erbclaRtn.ing. 
-KolIlTolle ra iuspeluingen med milliamverclllctern ( se ur 6, 
·19:~5). Hall ledniJlga rua fr:1n 111tkl'ofo11 och hm'udfi irsWrkare 
Jig-gR för nära nll'andra, kan ,1tcrkoppling med [LLföljallde 
di ~ tortiou uppkomm a . 

Om gra 'l'erdosan t ju te r, när mikrofonen är inkopplad, kan 
d Ha bero p[l a ku sti sk ,'ttcrko!Jpling mollan gra" e rdosa och 
mikrofon. Här'l'id m: s te aYSLå n{] et ökas. Eventuellt måste 
man placera mikrof on och graverdosa i skilda rum. 

I fig. 1 finn es ett fe l, i dct a lt röret 25 sel' ut att gå 
g nom ett hii! i ua lldjiirne t B. De tv, bandjärnen skola 
emellertid gå PLt nU' s in sicla om röret 25 samt. parallellt 
med spindeln 2. Bill a ballcljiirnen Iwmma hiirvicl pu. samma 
sida om sldvtallriksax eln L 

Om andra fel upp ·trt vid gm'-ering med här beskrivna 
<skivinspelningsnpparat, sLå r förf. gärna till tjänst med an-

POPULÄR RADIO 

visningar. Likaså demonstre)'a s glima modellmasldnen, om 
hiin\'i'tndel e förs t göres till ticl s kriftl~ns redaktion. 

FRAN VART LlI..BORATORI ' l\f. 
Ports. fr un s id. 241 

(l d l ta monogram är den viins tra sneda linjen n~p;ot krokig, 
varför de avlästa ,'ilrdena bli mindre noggranna.) 

Den o,-an beskrivna olägenheten, att högfrekvent S"ällg
ning ej erhålles vid större kapa citetsvärden, kan elimineras 
genom alt vågrnetcl'1l utbytes mot en annall högfrekvens
oscillator. Användes en lokal hjUlpo>;cillator, läter man helt 
enk(elt denna och vågmct'ern byta plats. ~ormalkondensatorn 
samt den kondensator, som sl;:all mätas, kopplas då parRllellt 
med oscillatorns svUngningskr ts. Oscillatorns egen vridkon
den sator s tälles ptl noll (minsta kapacitet). Interferensviss
lingcn kan som förut 1l.Vlyssnas i vågmeterns hörtelefon. 
Btlde vugmetern och oscillatorn jordas . Vågmetern instiilles 
på en lämplig våglängd, sft att resonans erhålles nära maxi
mum på normall,ondeJlsatorn. 

Vid sådana mätningar som den m'an beskrivna lmnna 
fel inl<omma genom alt de använda oscillatorerna ändra s in 
frek,- ns. i\liitningen a v en kondensator utföres emell ertid 
på så kort tid, att det ej kan bliva fråga om någon f reJ!vens
iillllring av betydelse, förutsatt att batterierna tjäns tgöra 
normalt. Man böl' emellertid taga som regel att alltid efter 
en utförd mätning kontrollera, att. intet ;indrat sig. Scdan 
elcn mätta kondensatorn bortkopplats, skall sålunda r esonans 
erhå llas på normalkondensatorn på exakt samma gradtal 
som förut, innan den mätta kondensatorn inkopplades_ 

F el kan även tänkas uppkomma genom att man förväxlar 
grundton och övertoner 110s oscillatorerna, så att man vid 
den ena a,-Hisningen får r 80nans med grundtonen, vid den 
andra med första övertonen. Grundtonen är emellertid star
Imre, varför man kan skilja dem M. Liimpligt är att i början 
miita några kond ensatorer meel känd kapacitet, så att lilan 
"et, at t allt är som det skall '·ara. 

Bcstiimning av rcg7erinf/sområ.de hos en 
gangl;:on4ensatol's tritm/condcnsalol'cl". 

Ibland kan det vara av intresse att veta, JlUl' stor kapa
citetsvariation som kan erh[t1la!' med trimkolldensatorerna 
hos cn vi ss gankondel1sa tor. Är elen erhållna kapacitetsiind
ringen t. ex. blott 20 cm, riieker detta ej för att ntjUlllna 
nollkapaciteterna i s tämkretsarna. Vnnligen erbålles en änd
ring; av 50 cm eller meru . 

Antag, att vi skola göra cn d~' lik lwnt rollmätning på en 
gankondensator under användande av lokalsändaren som 
hjälposcillator. Härvid anslntes parallellt med "ågmeterns 
a vs t:iimningskrcts dels llol'lnalkondensatorn, dels gangkon
densatorn, vars rotor vrides helt ut ur statorn och vars trim
kondensatorer ställas på minimum (beläggen så längt som 
möjligt från varandra) . Både gangkondensatorns och normal
kondensatorns rotorer förbinda med den jordade kon takten 
på vågmeterspolcll. dern s statorer med den icke jordade 
kontakten . (Vå~metern jordns på vanligt sätt.) Vågmeterns 
en'en vridkondensator s tälles som vanligt pä minimum. 

Ku vrides normalkondensatorns ratt, tills resonans uppnås 
med lokalsändaren, och grn.dtalet antecknas. Därefter in
skruvas tl'imkonclensatorn prt gangkondensatorns första sek
tion så långt det går (endast första sektionens stator är 
inkopplad till vågmetern) , och normalkondensa torn m in8ka8, 
tills resonans :'iter uppnås med lokalsändaren. Även detta 
gradtal antecknas, 'l'al'efter man ur normalkondensatorns 
kalibrerillgskurva erh[tllel' dou sökta kapacitetsändringen 
hos första trimkonden ·atorn . Däl'eflcr upprepas mätningen 
för gangkondensatorns övriga sektioner. 

Vid denna mätning )·ir lIen mätta sektionen hos gangkon
stlimma nollkapn citcten med rotor och trimkondensator p:1 
del1satorn hela tiden ansluten till dgmetern. Vill man he
minimum, gör man en aYläs ning på normulkondensatol'll 
redan innun gangkollllell atorn an. Jutes. Man kan elå bes tiim
ma ökningen i kapacitet, som erhfllles genom gangkonden
satol'l1s anslutning, och denna ökning är lika med nolIka
paciteten. 

Nordisk Rotogravyr, Stockholm '935. 
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POP C LÄR TI ADIO HI 

Två nya kvalitetsmottagare 
66 A: 6, rö rs all strö mss lI per med 6 av' 
stä mda siruferkretsar. P ris kr. 295:- . 

66 \'(1 : 5' rörs växclströmssll pe r med 6 av, 
stämda sirllfel'kretsar och 1J watts slutrö r. 

Pris kr. 295:-. 

In ford ra p rospekt och å ferfö rså'ljni ngsvillkor -

TJERNE LDS RADIO 
H ud iksva llsg" t.n 4, Stock h o lm . - Tel. 3320 C1 

OB S .I Ä ndrad ad ress. OBS.! 

Katalog 
gratis! 

flland n Y)l ct el'na i , {il' 

kata log' nä mn a \"i: 

Eleganta ael'O[lla nsl<a10 1', IWll1pletta spolellheter 
för suprar, Iwrtr ågslleh11', f e1lToca rtspola r m . m. 
Pel'manelltd~· I1 . högtala l'e, (l ia m 1(;;) 111m .. .... 15: 75 
Eleldl·od~· ll. högtahwE', <liam l ;;;; mm ." 10: 50 
F ris l'änga lllle högtala re, cliam 20:; ]l llll ." 6: 75 
Hllllblocl{skolldellsa lul'er, iI1l1u k t ioll SEL' L<I .. ... . O: 20 
Eleldrolytl<cllllellsatorer, ,-'; + 1;; ~[fd :;00 \ ~)lt 2: 95 
Tllbula l'lWJ1l1ensa.tol·er, 2:> ~IE(l 2.:; \ 01t .. .. O: 90 
:'l -ga ng lwntlensatorer , m a lc:JH1l1c , m. 1,I1 11age l' 6: 

' "{tr H,\,ut l.-: omn n h;a fHlo g" sUn d ps et R .\ T I S på b('gii r an 

NATIONAL RADIOFABRIK 
Ii: r ); Lo S G .\ T .\ X .'5 3 S T o C J( n o L ;\l 

I ()}; tillverka för snabb leverans: 

Specialtransformatorer 
för radio, fö rstärkare, likriktare, labo ratorier 
o. s. v. 

Autotransformatorer 
upptill 1000 vart. 

Drosslar 
för varje ändamål. 

Likriktare 
S,nkronurverk 

N Y II t k o m n a p T i s l i s t O T S ä n d a s p å b e g ä T a n. 

ELEKTROTEKN. VERKSTADEN 

ln g. C. B. Hansso n 


Postfack 92 ÄKARP Telefon 226 


......... .. ......... 
' " ......(.......pRAHN ......') 


.............. ......... 

.. ..... 
............... ......... 


Älsla specialfabrik för spolar och 
omkopplare 

Vå ra sp ola r och omkop pl are kä nne teck nas av stän 
digt förbä tt rade tekniska da ta och noggran n justering. 

Valsomkopplare 

med kon tak ter av rent silver fram; 

ställ as med 6 - 8 ell er 12 kontakter. 


EnsamfO'l'sa: /jare ,' 

Elektriska Aktiebolaget S K A N D I A 
Tunne lga tan 14 - Stockholm 



I HL ~~ J U MN A NOEHSSO 

KÖ P I NGS E L E K P? I S t< A 
A F F Ä ·· 
KOPI~~ P 

En AR STOKRAT motto g o rvä rl d e [l 

Luxors 10-kret5super 


LUXOR 696 DW, superheterodynmotta

gare med 8 rör och ro avstämda kretsar 

samt med 3 våglängdsområden, långvåg, mel

lanvåg och kortvåg. 

Det stora antalet goda kretsar gör, att selek

tiviteten är oöverträffad. Variabel band bredd 

möjliggör lokalmottagning med utomordent

ligt god ljudkvalitet. Den variabla känslig

hetsnivån i förening med station sljus ger en 

säker och störningsfri inställning. 

Två 9-watts pentoder som slutsteg och 

två högtalare Luxor Briljant kombine

rade med Luxors klangfärgskontroll med ton

korrektion garantera ett naturligt och rent 

ljud även vid mycket stor ljudstyrka. 

- god svensk radio 

T I L L V E R K A R E: R A D I O F A B R I K E N L U X O R A. B. MOTALA 

~·ordi8k Rotogruyyr, Stockholm 1935. 


