
••
P OPUL!R RA.DIOS 

XK 
GRA.TIS GRA.TIS 

XK 
PRENUMERA.NTER 



If POPULÄR RADIO 

Genomskuren cell med pla t, 
torna hal h utdra gna, 

Den nya Nohelackumulatorn 

är idealisk för radion 


Jämn spänning. Ingen självurladdning 
Stor kapacitet. Oöverträffad livslängd 

ar vad den n ya ackumulatorn bjuder Eder, Helt byggd av stål, med 

stor styrka och ringa vikt. Okänslig, med högsta verkningsgrad är den 

den bästa och billigaste 

Inga glasburkar - Inga ebonitkärl - Ingen syra 

Infordra anbud direkt från oss 

.4ccuD1ulafor .4.-B. Leif Nobel 
Observera 

d en solida stålkonstruktionen S:t Eriksgatan 101, Stockholm Telefon 3216 15 

Störningsfri radiomottagning 
kan ernås med , GO RLERS s törningsfria antenn , vii , 

ken ingår bland de nyhe/e,r som vår nya kat alog 

innehåller. Sändes mot 15 öre till porto (i 5'öres frirn,), 


Största sortering i alla slags radiodelar, 

radiorör, mätin strumen t etc, 


STÖRSTA SORTERING - FÖRMÅNLIGASTE PRIS 

FÖRST MED NYHETER 


BEGAR AGENTVILLKOR 

RADIOKOMPANIET 
Avd , P. Odengatan 56, Stockholm. Tel. 32 2060, 

Ledande spcc i a lfirm~"1 fö r .:11 1" s lags radiomtlte riel. 

SEM 

Nät-Transformatorer 

Lågfrekvens
Transformatorer 

Drosslar 
'ör radio 


I varje önskat utförande 


AKTIEBOLAGET 

SVENSKA ELEKTROMAGNETER 
ÅMÅL 

Telegramad,. .: Magnete,. - Telefon : 104 



Redaktlan, pren ume r o t i onsk on l o r och 

f rå 9 e a v a e I n i n g (endast fred agar 15-17) 

SVEAVÄ G EN 40 - STOCKHOL M 
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MAGASIN FOR RADIO OCH GRAMMOFON __________________________________1....Te I. Na m n a n ro p ,N ord Is k R o log ra vy r> 


Te l eg r ama d r.ss, R O T O G R AV YR 

TEK NIS K R EDAKl O R, I ng en i ör W. ST OC MAN 

Postg i ro 9~0 . Postfa c k .04 50 
Träffas sä krasl fredagar kl. 15- 17 

Prenumerationspris 111 år kr. 5,-, 1/2 år kr. 2,75, 114 år kr. 1,50. - Utkom me' den 15,e varje må n ad. 

IN NE HÅLLSFORTECKNING 

Efterskörd fr~n Berlin u tställningen 

En min iatyrhögtala re 2 57 

R~d ioteknikens ABC 

T elefon isändning på ko rtvåg 

f ickmottaga ren , 

Nä tt ransformatorer 

R adioreknisk rev y . 

Hur en ny mottagarmodeIl kommer till . 

Ny~ böcker 2 75 

Rad ioindustriens n yh eter . 

EfTER T RYC K AV ARTIKLAR HELT ELLER 

FRÅN R EDAKTI O NEN 

I detta nummer 
publicera vi fyra stycken prakt iska artiklar, vilk:ls inne· 
håll torde int ressera den experimenterande amatör n. 
Au bygga högtalare har :inda från radions förstu år 
varit synnerligen omtyckt, och vi ha tidigare pubUcerat 
ett flertal högta larbeskri \'11ingar. Den här gången gäller 
de t en dynamisk högtalare av mi niatyrtyp, vilken tr uts 
sina små d imensioner ger synnerligen gott resultat. 

I samband med artikeln om kortvåg telefoni vilja vi 
påpeka, att ingen få r sända uLan att ha licens och alt 
var oeh en, som tänker gi va sig in på kOrlvägssändn ing, 
i Sill eget intrese först bör bli medlem i Förellingen 
Sveriges S"ndareamatörer (5' l , tockholm 8. Han 
fil r cli, tekniska r ild och upplysniugar samt kom mer i 
åtnjutande av den stora erfarenhet inom kortvågsom. 
rådet, som SSA under årens lopp sam lat. 

Första delen av P opulär Radios Radiolexikon har 
blivi t något fördröjd men utk ommer senast den 20 i 
denna mJnad. Alla bes tä llni ngar, som inkommit, komma 
dii ofiirdrijjli gcn att expedieras. 

Populär Radio. 

DELVIS UTAN ANGIVANDE AV KAL L AN FOR BJU D E T 

bl? !xi~l e 
ANODBATTE RIER 

BUSCK & Co. A.=B.
1!xi~e ACKUMULATORER GÖTEBURG U1LSIIVGBOllG 

AterlörslilJa re bög rabatt Tel. 50544 lel.5102 

http:Telegramadr.ss
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En förstklassig sk iva för egna 

inspelningar 

1. Upplev sensationen 
a l t höra Er egen röst. 

2. Bevara barnens röster. Lika roligt 

',,.,,., .II,,, 
,~,. ··.Ir,· "o 

med en skiva som ett foto. 
3. I stället för telegram sänd en hyllning med »Din egen röst». P R S E R
4. Låt grammofonen med hjälp av »Din egen röst» hålla middagstalet. 

Typ P15' Kr. 1: 205. Har Ni någon bekant eller släkting långt borta blir :o Din egen rösh ett 
» P20' » 2:mera personligt meddelande än ett brev. 
l> P25' » 2 : 806 . Låt »Din egen röst» för framtiden bevara Edra musikaliska talanger. 
» A25* » 4: 

TI LLVERKARE:TIl l SALU HOS ALLA .. Siffran anger skivans 

RADIOlA·REPRESENTANTER diameter i cm .SVENSKA RADIOAKTIEBOLAGET 



N: r 11 15 NO EM BER 1935 7:e A RG , 

Efterskörd från Berlinutstä lln ingen 

Av civiling. Mats Holm gren 

D 
en Xr LL;[>:te radiuut tällningen i Berlin, 
dr ll 12 :e i ordningen, var den största be

t df~<.1n~c besD.kuruntalet som någonxin 
hållLts l den tyxka huynd"tnden, Ut><hlll

lLingi:>lwllarnas sammalllagcla gohyta hade i år ut
ökat. till 62000 k\'adratmeter, och däl'Ined har man 
J;y kat ' slå världsrekord när det gälle!' l'adioutställ
ningar. (; rnolll eJd"rådan, som helt ödelade en av 
ue s töl'sh t halla l'lw, fic'k uts tällningen en extra re
klam, och följden bIe\' a it en hel massa människor 
!; tJ'ömmade till, av vilka en stor (lel endast voro 
nyfikna på brandens härjningar. Det \'ar den helt av 
tI-ä by).!;gda hall nr 4 l';om jämnades med marken, och 
el t val' ett bekant faktum, att hallen på sin tid upp
förts sum p1 prurisorium och att den sedan något 

FiU . 1. A" cf s morlell (I V :"'icTT/r /l -, ' 8c1!lllu711ll()ttagal'c iiI' min· 
drc pnlliu än jjoTtlrsmodcll clI . 

t l ' t illbaka yar avsedd att rivas. Beträffande !;jälva 
hallen var alltstl ej så stor skada skedd, men desto 
större voro de förluster som gjordes ay dc i denna 
haII utstä llande firmol'lla, bland v Hka bdllnno sig 
Siemens, 'l'defunken, AEO Te-Ka·Dc och Blullpunkt. 
TrldunkeJl hade bL a. utsWllt ett par större kl'nft
föl'~t~lrkare, a \-,'edda att användas vid stora. poli
tiska mötell, och S iemew; risade en mitng-d :LX ;;i na 
nY,)Rte 8chatullmottagal'e. 

Bland AE G :s intre, Ra ntnste nyheter nu- en it ll

ordning kallad Magnetofonen, Som belulII t använder 
Mcle den tyska och engelska runura Ll iull för upptag
ning och magasinering a I' program h nga stålband, 

Pir;. 2. i \ EG:.q M a{Jltct ojon, i 1:il7,r;1l en mcrl fiu fijrdcla t std l
pulvcr bekliida. jilm l'cJnMt er~ iittcr det hittills an /; iin rla 

slå.lban (/ cl. 
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Fi.g. 3. MaYiI -(ofol1 cn i aI·bet e. 'Till 'Vii nsf cr ses mikrofonen. 

på \'ilka ljudet på magnet isk "äg rcgis tl'eras. l\'Ingne· 
tofonen är n utveckling av el 'nna sak. Skill nadcn 
är den, att man här upptagit ljudct på en smal 
»Cilmrcm:,;) ), \'iIken på ena sidan för setts med ett 

Pig. 4. El/. i.nta lo ll rull c tooes u t ur MagnctoN'lw rL 

skikt a v yt tCl'.·t fin fördelat st; lpuh·er. En rulle 
med dylik »film» har ungeritr 30 cm diameter och 
vtiger i l'unt tal ett kilo. D en varar i 25 m inuter och 
kan sedan den använts avmagnetiseras och :'\ter 

Fig. 5. Förslärkare och mi krofon Ull Ma!Jnct of on cn. Mikro
fonen iir förs edd m cd cft ill Strll11l 1311 t, 80m v isclr om mmt 

talal' för s/orkt eller !{jr svagt . 

Fi l]. 6. D en modc/'1wst e »cn raltsa rs t ii lllnin.qcn» to n lrar stOl' 
f i/;ye/·/iinli.l7l1 c l . Inifrdn och 1dåt ses mtta'rna tör störn/.nos
dämpnill!J, /adillf/ 7.:o lnpelLsalion, ljndl1lyr!vit, vägfiilla, 7danfl
färg, av stäuminy 8(1 mt in - och '/Irkoppli1l!l. ( Ul' »Fu.nk-

Slunde».) 

användas flir annan in.·pe lning. Föl' närvarande fin · 
nas två modeller, en l'epol'tageapparatur och en 
kontors· o'h hemmodell. Den förra lJestår av tre bitr· 
bara lådor, innehå llande urverk och skivtallrikar, 
specialföl'stäl'kare lllPU mikrofon och hörtelefon samt 
slutligen högta lare. Apparaturens skötsel är den 
enklas te tänkbara. Den "kel' med ett antal tryck
k nappar, som ordna ts å, at t det icke finnes n:'\gra 
möjligheter att göra fel. 

Atel'givningen är gou ; upp till 5 000 perioder upp· 
gives allt komma med ordentligt. F il men hal' i in

Fi{f. 7. Ncufel(l (~ [(uhnkes st a tionsv iilj(uantom at med finfler
.~ lviva. P(l ~ iclorna finnas alfabetiska stationsrcyister, clar 
varje station har ctt tv l1s iffr igt t a l . [,öpal'/w invid 8tali.Q-/1.~
l'elli8lrcn inställas för (ltt nwn s!-;,all veta, vilken st,at'ion 
8(nn för til/N Ilet (wly sslws . V i d tryck på klWP'PC11 muler 
fingerskivan försdnner station en , oeh en 1/)/ sIaNon kan 

ins tälla.~. 
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pel. t ski ck ouegrbin ad h{\J]ba l'het ot h slites ej märk
iJal't \'id u ppspelni ngarn a , Magll t oronen unses Il ; ) 

, tOl' fJ'amJid '([som protokoUförare rid t, ex. dom-

F i fl, 8. Sr'llll l.lU-lIl otlaua r en )Schwar~ t(:/Jl ,l» ii,' försedd ?II (l 
en » /lO m pa lls -lIka la», 'l/i l7.-et iiI' lIa IlIma sale 80 m den ktinda 

aeroplans/calan . 

stol fijl'llandlingar och ,·amma nt dden. D ess styrka 
liggel' i den enkla sköt eln och det förhå llandevi 
bjJliga in pelningsmaterialet, 

Al'ets stör ta sensa t ion i fråga om instiillnillgfl-

F i(J. 9, LOe"llJes enkrcl li1110t!ngal'e »Gildcme·is l en, arbetal' 
n (istan utan ål r koppli1/.IlSreg lerin.lJ. 

anOl'dningul' för rundradioapparater levererades av 
fi rman Neufel d lind Rullllke och bestod i en s tations
\'~iljarautomat. I en mott agare, en sllperheterodyn, 
har ma n helt giltt ifrå n användandet av vridkonden· 

Pl!l. 10, KaGos selekUoll li l.;r ets kan kop[lla~ till nU'j e 'IIIo/ta
[Iare. D en kan Iit'en anTändas 80m TOgf älla. 

satorer i fij r selekt ions· och oscillatorkretsarna och 
i tä ll t a n \'~in t en hel mängd fa sta kondensatorer, 
'om i \' i s a kombinationer kunna inkopplas i kret· 
a rna, så att man kan ställa in vissa för utbestämda 

stationer. I ör säkerh et' skull finn e, en li t en n iu
kondensa tor föl' fini n -tällning, och dess \';}riation 
ger ± 4 500 perioder. Den \'erkligt r iginella. ny. 
heten be t är i att omkoppliu,;en ioiköte ' med en 
f iuger, kiva. A tt shilla. in en statiou t illgår p~ samma 
sätt som vid ' fl all tomattelef u , F örs t let a r man r eda 
p;. ett nummer i en alfaheti kt uppstiilId tabell, 

F'i[l. 11. Gra ct.~or »(Jntna.I», IL mo lta.[I(u·c med fI1 0der n 
ex l er i{i l'. 

som finn es på apparaten. V arje station har ett två· 
iffrigt nummer, vilket Sl,IS på nummerskivan, och 

när p['oceu uren äI' undanstökad, kommer den ön
ska de sta t.i onen in, om mau inte begä rt fel nummer 
förstås, precis som vid en telefon. Hurnvida denna 
nyhet kommer a tt slå igenom eller gå till histor ien 
ganska s nar·t är inte värt att avgöra nu. Så mycket 
kan emellertid sägas, a tt lösnin gen på avstämnings
problemet i denna form inte är billigare än den 
vanliga med \Tidkouden 'ator, 

Tekniskt set \'al' anordningen emellertid mycket 
intressant. oudensat or el'na äro utförda med 'ilver· 

Fill. 12. En ((./! sl r öm S8uper 1ned 3 r å!Jliingds(lnwåden från 

LOClre. 


belägg på det nya keramiska mater i alet Condensa e, 
och gell om en mycket sinnrik t gjord omkoppla re 
med kulor som kontak tol'gaIl inkopplas kondensa· 
torerna i vis a grupper. Genom en med ty k o'!'lllld· 

lighet genomförd beJ' ~lkning hal' det lycka.ts konstr'uk
t ören att nedbringa antalet smtlkonden at orer t ill 
ett beundrau, värt H~ bt väroe. Vi.d de peov, om man 
yaJ' i tillfUlle att göra, fungerade det hela väl och 

http:lycka.ts
http:koppli1/.IlSreglerin.lJ
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tilldrog sig Il<lhuligtds i l1ög g'r'a<l allmiillheteJls 
intres,'c, 

Ett ]lytt Ill'L,gnei sh'\.l håller ptl att nb'ecklas och 
kommer att < i'skilligt ö"eririiffa nickel-aluminium
legedngen. Det. innehiUler en legering med kobolt 

Fig. 13, Phili!" , ' nva, /"rajtfiir"tii/·/,;m·e. 80m i sig 8äges törena 
kla88 _l - och klt/ 88 B-!örstärkrll'J/IH fijrd clar. V an liga glim
lampo/' 1l1l1'iiJlda8 80m sfabi/i sa/ol 'C " för' allodspännil/g€/l. 

och titan och besitter en koerziti"kraft, som är nära 
llubbelt så stor som nickel-aluminiumlegeringens och 
fem gånger så sior som det gamla 13 % koboltstålets. 
Enligt uppgift blir emellertid detta nya magnetsU\.l 
så dyrt, att det knappast kan tilnkai:5 kunna kon

i"ig. L'F. K i;rli,1 lqs a1ilvclhiiqtalw 'c, 8 0/,~ uj/jJhängd 'i ta/.et 
förrl elllr ljud et li k f ormigt at alla ,' ido r . .lTan ser hä" tyd

ligt T" o l «} ' ~ i det cl cktrodYllamiska llögtalars1/st tSmet. 

kurrera med det stål, som numera nUlli )'en användes 
till hög talm·emagl1der. 

Folkmottagaren, il.\' "lIken Ull ytterligare eu miljoll 
stY 'ken skall börja tilherkas enligt order från högre 
ort, har fått en efterföljare i den s. k. Arbeitsfront-

POPULÄR RADIO 

empmng-er. .ii.ven d.ell OR Hppat'U Hyp il[' konstruerad 
uv mynJighei 'rna och 'kall i S<IIUJll a utWl'l1l1cle till
\-crkas :1\' ett fledal fau!·iker. Apparaten iir a\"~,e dtl 

riO. lj. l'tt el'('cnlra ;ng al; tr(/ö prum spolen (t. h.) gcr huO
talurT,oJ/1'1l störrc 1'Örelscjl"ihet. 'l'lit äiJ/81el' 'visa s den iild,.c 

1/Icto(/ell. 

att ::Invändas för gemellsamhet a\'lyssl1ing <1\' poli
ii·ska tal o. d, samt som muttagare i skolor och sam
lingslokaler. Dfl man endas t siktat på mottagning 
a\" tYi;];:a stationer, iir apparaten gjord som en åter'
kopplad rak fYl'al'öl's trekl'etsmottagal'e mell stOl' 

Fig. 16. Por/ati'r mottagal'c, tillt: cl'l;({(l (t v Scibt. 

ut o'ångseffekt, Endast ett av rören användes som 
hiigfrek\·ensförstärkare. SIntröret är en triod. Ingen 
inlJyggd högtalare finlles, ntan apparaten skall be
gagnas att driva en eller flera separata högtalare, 
D<~ publicerade kurTorna visa, att mottagaren hal' dc 
bästa egenskaper i fråga om ljudkvalitet. 

TiO. 17. Jlacos kOlllJlin!lSul', -inmonterat -i ett smakfu.1lt bakel-it
hölje. till- ocl~ fru..nkoppla/· motta.gal·c ol)h andra clektr-islcn 

appandcr på bestii.mll lid. 
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ENDAST EN JATTETILLVERKNING 
•• 

MOJLIGGOR JAMNHET 
Detta påstående låter som en paradox, men den som 
sett framställningen av Philips »Miniwatt» inser snart 
dess riktighet. De med ofelbar precision fungera nde 
anordni ngarna för tillverkningen av deta ljer, för rörens 
hopmontering samt icke minst för de otaliga kontroll

åtgärc!erna vore en ekonomisk omöjlighet under mera 
begränsade förhå llanden. En run dtur i Philips rör
fab rike r är för den tekniskt intresserade en upplevelse 

av sällsynt slag. 

PHIL IPS. "MINIWATT" 

- ---- -------125 gång e r kontrolle rade -----------
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ELEKTRO

SKANDIAS 


D 
NYHETER 

»STANDARD» -mottagarna äro kända för 
smakfull yttre form, gediget utförande, tek

I nisk fulländning och högsta tonkvalitet. De 
äro ej endast etervågornas lydiga redskap, de 
äro musikinstrument, som behärska hela ton
skalan och giva varje ton naturlig must och 
klangfärg. Varje apparattyp representerar det 
bästa inom sin prisklass, och samtliga motsvara 
de högsta fordringar som kunna ställas på en 
modern radiomottagare. 

Alla våglängder 
aHa prislägen 

alla finesser 

K 35 för växelström Kr. 175:
Elgrafon» » » 235:
EJgrafon » alJström » 255:
Colonial » växelström » 330: 
Senior» » » 398:
Dirigent» » » 445:

V dra dterförsäljare sid till tjäns t med broschyrer och dem onuration 

EnsamtorsCiljare _

Elektriska A.-B. S KANDIA 
STOCKHOLM 3 - Göteborg - Malmö - Nässja - Karlstad - Gävle - Sundsvall - Umeå 
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Avsedd för inbyggnad i appara
ter med knappt utrym me eller som 
extra högtalare. Ä ven användbar 
som komplementh ögtalare för de 
höga frekvenserna. 

H 
är nedan Le-krives en liten elektrodynamisk 

, högtalare, som kan allvändas SOl~ komp le
ment till någon av de fo rut besknvna dyna

mi ·ka högtalarna . Elt filt r bör då använda:': 
sa att den lill a hÖ fTla laren nbart återger de högre fre
k enserna. Man får då bättre återgivning av dessa. Hög
talaren kan också användas för inbyggnad i mindre ra

dioapparater eller kan monteras i en liten baffellåda: 
som fotografiet vi ar. 

På grund av den lilla konen och den lilla baHeln bli 
dc laO"a tonerna något undertryckta , men frånsett detU 

iir lj udkvaliteten god. 

. H6glalarells SIIIIl dilllen sioner fram gå vid jämi.örels e .med tänd
sticksasken. U·järn et i jiil/magn et en kan med ford el ga ra:; gro~re 
/fl en blir dr) b pSl,{irligare att bocka. (lasugaingar kunna ga ras for e 

bn.-Jcningen enl. lig. 2.) 

F ä ltma gneten_ 

Magnetspolen är lindad för 220 volt likström. Vid 
drift från växelströmsnät måste likriktare användas. 

Centrumtappen (fi g. l) är av 3/ 4" rundjärn, som 
tillsvarvas som figuren visar. I änden, som skall vara 

vänd framåt, borras ett hål och gängas med 3/ 32"_ Skru
ven i detta hål skall fasthålla styrskivan. Hålet borras 
noggrant i centrum av tappen_ Ett ~tycke från fram
änden skall i tappen vara nedfilat eller svarvat ett spår, 
50111 fi g. l visar. Detta är avsett att reducera läckningen 
från tappen men är ej nödvändigt. I motsatta änden av 

tappen borras ett hål för fastsättningen och gängas med 
3/ 16"_ Båda ändarna av tappen skola vara plana och 
fria fr ån rost och dylikt. Därför är det bäst att svarva 

tappen. 

U-järnet tillbockas av 1/ 8X ll / 4" bandjärn, så all 

det får den form, som fig_ 2 visar. Längden på band· 
järnet skall vara 117 mm. Fyra fri gående hål borras i 
varje ände för 1/ 8" skruvar_ Yttre hålen i varje ände 
försänka s för kruvar med flata huvuden. Senare borra,; 
hål i j ärnets l ångsida för centrumtappens fästskruv. 

Framstycket är ett stycke bandj ärn 1/ 4X 11/ 4", S0111 . 

a\'såo-as till lagom längd och inpassas mellan U-järnet;; 
skänklar, så att uppmärkning för hål kan göras i fra m
stycket genom de förut borrade hålen i -järnet. Efter 
uppmärkningen borras hål i frmmtycket och gängas med 
1/ 8". (Se ng. 1.) Man får flitigt anv~inda vinkel vio. 
tillverkning av delarna, så att de passa i varandra virl 
hopsättnin gen. I framstyckets mitt skall ett 20 mm häl 
upptagas för talströmspolen ; bäst är att svarva della 
för att få så släta kan ter som möj ligt. Har man gott om 
tid och tålamod, så ,i r det ingenting som hindrar ;11t 
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Fig. l. Detaljer t ill jältmagneten. C: centrUIntap p, F: frall1 sty !c c. 
Ti ll höger bobin jiir jältlindningen . 

borra och fila upp h il.let, edan man fö rst med en cirkel 
r itat up p detta i fra msty kels mitt. 

.j ärnet. och framstycket hopskI'u as, va rvid till ses alt 
kontaktytorna ligga p lan t mot arandra. Centrurntappen 
in ätte på in pla ts milt i hålet, och i U-jä rnet ritas Tt 

cirkel n mt tappen, .-om sedan bortt ages. Ci rkelns medel 
punkt upp märkes och hål bOHas fö r fästskruven. Dett.:! 

hål borra så stort, alt inpassuin CT a\- tappen kan ske, ii 
alt den kommer mitt i framstyckets hål. När tappen il!' 

rä tt inpa ad, skall det vara 1,5 mm brett luftgap om
kring densamma. I deLLa luftgap kall sedan tal ström

spolen anbringas. 

Fältlindningen. 

Bobinen till fältspolen till verkas av ett 21 111m långt 
mandr illrör. Detta skall vara sil. °Tovt, att det lagom går 
på centnnntappen. Två stycken gavlar utklippas ur 0,75 
mm t j ock mässingspl åt, och hål uppsågas, så att gavlarna 
gå på röret. Ena gaveln fastlödes på röret, den andra 

Higrres på ett s tyck 0,3 mm presspan och avritas två 
gånger. De två presspanskivorna utklippas och påsättas 
röret. Dessa presspanskivor tjänstgöra som isolation mel
lan lindninrren och mässingsgavlarna. Den andra gaveln 

fa stlödes, och en bit isoleringsband pålindas röret mellan 
presspanskivorna, så att dessa tr yckas mot gavlarna. Ett 
hål borras i ena gaveln för anslutningstråden till spolen. 

Samtidigt borras även hål i -j ärnet, så att tråden ~rån 

spolen kommer ut på baksidan. (Se fig. 2, t. v.) Bobinen 
lindas full med 0,08 111m emaljerad koppartråd. I början 
och slutet av lindningen iskarvas grövre, väl isolerad 

tråd. Som skydd över lindningen lägges ett lager vaxduk. 
För att hälla ma netspol n stadi ot på sin pla ts kan man 
lägaa ett par gUllunibitar mellan denna och framstycket. 
( ~ fig . 2 och 4.) 

På marrnetens översida fastsätte ell kopplin~splint för 
anslutn ingen ti ll nätet eller likr ik taren. I modellhögta la-

Fig. 2. T/il viil/st er det kompletta höglalarchassiet m ed konen delvis i gCll omshårnin " . De /1 lUllIla. pric"wle linjen anger ~{[r 
lamm och ' ygrelll s'lII äro hopsydda. T ill höger ses höglaLarchassiet jmmijn ln lIl ed kO ll en bOr/ Lagen men med u!lsl römspo[en pa sin 
plals i la f/ gap t. A: Ifllstr iimspole, S : .Ityrsk iva . !' : k on, T : tyg remsa, K : GIISlu lnlllg.lkoll lol.-tcr lål lalsll åm spoleIl. G : gll l/lIllibllar. 
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J) enll ll bild /lisar tydligt hur kon cn är jastsydd vid l l' "remSall , 
SUfI! i ,ill tllr är fas/,kläm ci mellan /lZasonitringarna. T ygrt!m Sllll 
jllr ej w un nas hårt II tan må te ligga i en liten buk t, så aU kon en 
"an röra si~ nr'1gorlwu!n f ritt ett litct styck e i båda riktningarna , 

ren är koppling plinten till verkad av två styck n 5 mm 
tj ocka ebonitplattor, 50111 sammanskruvats och fä sts vid 

-j ärnel. Ledningarna fr, Il magn t polen gå in genom 
ett pa r hål mellan ebonitplattorna till ett par skruvar , 

OIl L gå genom detl övre plauan, där mutLrar för an luL
lL inacn äro påsatta. Ledningarna f rån spolen löda såle
des ti ll huv urtct pe skr uvarna , varefter ebonitplattorna 
l äggas saLl1m an och fast kru as i U-j ärnet. 

Strömstyrkan i magnetspolen är omkring 15 m vid 
220 volt or·h motståndet allts' ca 15 000 ohm. Olll syne ' 
har denna högtalare synnerligen ri nga trömförbrlJkning. 

Talsl ,-örn ,~pole ll. 

Bobinen till tal strömspulen göre a ett 20 111m grovt 
!'polr li r , som ha r 1,5 111111 tj ocka väggar. 'polröret ur-
van'as eH r urskäres l å insidan , å a tL styrsl ivan lättare 

skall kunna ' lpa sas. (Se {i er_ 3.) E tt spår n dskäres för 
l in tt ilJ gen, D'nna måste utlöras sa, att den går fr itt i 
luItgapet. pol röret lindas n ed 200 varv av sam IlLa trad, 

Oll1 användes till maeTletspolen_ Trådändarna fr ån sp o
len lämnas så lållaa, alt de räcka öv r konens radie ti ll 
ansl utningskontakterna K bakom k nen. (Se fi g_ 2, t. v. ) 
Eade börj an och slutet av li ndningen ma te vara vid 
spolens f räm e d l, där konen kall fastklist ras. Tär 
polen ~ir färdiglindad indränk den med acetolllösnin" 

~ eUlIloid, löst i aceton) o ·h l ämnas att torka_ 
tyrs ivan (fi <T . :3) tillverkas a 0.3 mm tjock pre5~ 

pan . DL metern kall vara så stor a tt kivan lagom oår 
ilL i lI r tagn ilL "'cn i talströmspolen. Fem stycken 4, mm hål 
upptagas med hugg pipa i slyrskivan , så att den blir ij äd
rande men ändå föm lar håll a tal lrömspolen fixerad i 
luftgapet. Hål borra i sk ivan ä en för fä stskruvell; 

detta hål tlll tage så stort, tt det Linns möj lighet lt 

inpassa spolen mi tt i luftgapet. tyr skivun fastl immas 
i 'polen, varvid ti ll s att den blir plan, a att talströlll 
spolen blir lika lättrörlig i hägg r iktningarna. Tär 
sp ol n är färdig, skall d n pa sa i luflgapet, å a tt den 
kall röra sig fra m och åter utan att beröra centrumtnp p 
ell er ham tyc e. Mell an cenlrumtappen och slyrsk ivan 
anbringas på !'kruven en b ricka, som skal1 vara så tjock, 
alt tal ström polen kommer i j ämnhöj d med fran; ty ·ket. 

(Se fi g. 4 .. ) 

KanelL 

Konen är av vanligt gr papper (s. k. venskt kraft
papper, ca 0,15 mm tjockt )_ Mått n p kOllen visa 
f i o'. 3. Flikarna uppklippas försCiksvis, sedan konen är 
hoplimmad. är talsLrömspolen är inpassad i konen se 
fiO'. 4 ), så aU trådarna från spolen gå in på konens 111

si da, fa stl immas konen vid spolen, och n tunn sytråJ 
linda ' nagra varv över flikarna . Innan IUllnlet lämnas 
alt torka, tillse att konen ej sitter nett på tal stI'öm
spolen. 

På ett stycke anligt vi tt tyg uppdrages en cirkellinj c 
med diam. 145 mm och en med diam. 100 mm. Linj rna 
Våstrykas med acetoruösning, Olll sedan får torka, så 
ri par inte tyget upp sig efter klippningen. Tygrern an 
fasts. s vid konen_ Passar inte tyget, så klippes det a , 3~l 

att det bl ir fr itt från rynkor n '-r det är fastsytt. I-Tel n 

Fig. :1. Överst s s styrskiwn samt bobinen jör talst röm spolen_ I 
verk ligh eten muste innerdiam etern vara något större än 17 m m 
och yll erdial1l etem något mindre ä" 20 mm jör a ll spolen skall 
gä j riu i I"jt gap et. (Jämjör jig. l.) Durund er m ltskiss t ill 

högtalarhonen. 
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Fi~. 4. Talströmspolen på sin plats i lujtgapet. Den får ej komma 
i minsta beröring med centrumtapp eller framstycke. A: tal
slrömspole, S: styrskiva, P: kon , C: centmmtapp, F: jramstycke, 

IV!: metallbobin, G: gummimellanlägg. 

tygremsan får ej strykas med aceton , ty den måste vara 
mj lik och böjlig. 

Stativet. 

Ur 	 en 3 mm t j ock masonitskiva utsågas två stycken 
-ringar till den storlek, som fig. 2 visar. Tyget fastkläm
mes mellan ringarna, som sedan hopskruvas med fyra 
järngängade skruvar med flata huvuden och muLtrar pli 

babidan. Fyra andra hål borras för träskruv, som skall 
fasthålla högtalaren i radioapparaten eller vid baffel
lådan. 

Två stöd a\' 2X20 mm bandmässing eller järn böjas 

och borras SOlIl fig. 2 visar. De ändar på stöden, som 
·kola fastsiiUas i magneten, borras frigående för 1/ 8" 
"k ru \' . lärnskruvar med kullriga huvuden användas. And
ra ändarna av stönen fastskruns i masonitringarna med 

j ärngängad skruv och multer, sedan talströmspolen kom
mit p sin plats. Trådarna från talströmspolen dragas 
längs konens insida upp till tyget och gå igenom detta 
till en kopplingsplint, som är fast~att på ena stödet. (Se 
fi g. 2 samt fotografierna.) Här sker anslutningen från 
ut anustransformatorn. Över ledningarna på konens JIl

sida klistras ett tunt papper, så att de .silta stadigt. 
Ett sätt att centrera talströmspolen är att linda ett 

papper runt denna och fastskruva den på sin plats. ' är 
papperet sedan tages bort, skall spolen gå fri i luftgapet. 
Föd. har centrerat oen under drift, d. v. s. magnetise
ringsströmmen inkopplas och talströmspolen anslutes till 
en radioapparat via en lämplig transformator. är ljudet 
är rent, är centreringen färdig. 

Som ingångstransformator använder förf. den i Po
pulär Radio nr 11, 1933, beskrivna. 

Baffellådan. 

Modellhögtalaren är inbyggd i en ganska liten baffel
låda och är avsedd som extra högtalare för ett mindre 
rum. Naturligtvis blir Ij udet bättre med större låda. Lå
dan till modellhögtalaren har en storlek av 180X] 80>( 
100 mm och ger gott resultat. Framsidan är kvadratisk 
och av 10 mm tjockt trä. Sidorna äro av 4 mm tjock 
masonit. Ljudöppningen i lådan har en diam. av 110 
mm och är överklädd med tyg från insidan. Baksidan 
skal! vara helt öppen eller överklädes med tyg. 

Skall högtalaren användas för det högre tonregistret, 
bör det rörliga systemet göras 5å !lätt som möjligt. Pap ' 
peret i konen skall då vara tunt och hårt. 

S. Thurlin. 

Populär Radio Landets största och mest spridda radiotidskrift 
med en konstant upplaga a\J 10.000 exemplar. 

• 	 Är saklig, vederhäftig och opartisk • A.\"handlar i form av populära konstruktion be
skrinlingar den praktiska tiIHimpningen av nya 

• Utkommer regelbundet den 15 ,arje månad 	 konstruk tionsprinciper 

• 	 G .,1' amatören utförliga beskrh·ninga r ö,er intres• 	 I nnehåll e r tekniska heskri\'ningar ö\·er goda kom
santa experiment ocll apparater inom radions ochmersiella mottagare 
närhe '·liiktade områden 

• 	 B('~krh-er p1\. ett Uit tfn ttli~t sätt nya uppfinniugar • Avhandlar alla nyheter på radioomr1\.det 
och principer 

• 	 Är den idealisl,a amaWr lidsk riften 
• 	 Innehåller det minsta möjliga av teoretisl,a ut • Upp kattas på grund av sin ,ederhäftighet och 

läggningar opa rtisl{het i:h-en av fackmännen 

.. 
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Radioteknikens 
ABC 
11. Hur skall detektorn få tillräcklig 
anodspänning? 

augustinllmret gays exempel pil ett felaktigt 
dimensionerat detektoI" teg i en mottctgare 
med 100 Y auod~pännil1g. Nu är frågan, hur 
man skall få tillräckligt hög anoch;p~lnning på 

detektorn i delta fall. :Nagon skulle kanske "ilja ploc
ka bort motståndet R 3 (se augustinllmret) under för
modau, alt R2 vore til1r~ickligt som a vkopplingsmot
8t~llld, Enligt det populära betrakt elsesiiUet stoppar 
.in l{2 vilxe!;'Lrömmen, som i s tii.Llet går genom C4 och 
primären. (Se f lg'. 1.) :.\1 II i n !I'kligheten har pri· 
mill'en ::; tÖlT(' viixels t t örnsJUot::;Låud än 30000 olun 
(utom vid Il e Higsta frekvenserna), varför y~ixel

::;tl'ömmrn delar sig och största delen gill' gellOm R2, 
1I11118la delen gellOm C4 och primiil'ell. Härav följer 
alt ett silrskilt o.\'kopplingsfil te r är nöchänc1igt i 
anodlaetsen. Kopplingen enligt fig. 1 är alll<l ej 
himpljg i modem<1, motLag<1,l'e. (Den som e.i är för
trogeu med anviinc1niugen av dylika avkopplingsfil
t el' hämi.' :J .· 1111 DL' 7 , l O:!!), .' id. 190. ClOllgh-kopp
lingen a\'hancllatl e,' i m' l, 103~ . ) 

- [nu skulle knuua tii nka s ig a L i fig. 1 in s~ltta en 
dro.'sel i fÖI' ening me(l en kondem:a tor som a I'!;:opp. 

T ig, 1 . Cloug/I -kol/plil /f! l;(u~ cj nn r ii ll äa8 /lt an ackopplill!l8
filt l'i del ckto1' 1I 8 alwä1ir ct ... FUll'et 7,:rtn ell . utgöro s (IV en 
{( r ossel (ii,f,:(J)J/!Z(/ (Z r id X ) 'i f ör ning med "ondel/ Rotorn 0" . 

V l .' ilet. kto r rur , V 2.' slllf rÖ r. 
"4= 0,5 ." l-'. H~= O,OS m C(Johm. 

l ing-f;filter föl' aH Hi. tiuga spiinning:,;fall. EH dylikt 
filter har Yi,:;:;edigcll l'illga effektivitet vid låga fre
kven;;pl', men Yid dessa hal' jn enligt OY,lll ]{2 en Yi ::; ;; 
il ykopplings \'erkall. Likströmsmoi st å nde t i (1I'o iS ~el n 

iiI' k::tus kc~ ett eller annat tnsental Ol!lll oclt behö\'(Jj' 
knaplJn s t t i:1ga" i lJetraktantle jämfört med R~. n
h1 ga yi 4 ltd.. nnocl ström ocl! kall t r olll' ~lkna en l. 

:wgustinllllll'd , få. Yj el s piinningsfall ~II +/1000 X 
30 000 = 120 V, aU[,; ;"1forlf:uande ol'i rn lig t. Yi föl' :'öka 
i ,Uillet m ed ] ,5 mA oel! fa tlä J ,3/ 1 OOO X30 000= 
43 ,T. llänid fil!' detektorn :;3 V p[l aJllJllell od! skull(' 
allt s ' "id c1 enmt sp ~lllning dr'Uga l, t> nd... Delta i.ir' ju 
l'imliga siffrol'. 

Genom dylik pas"lljng .' l'~Uming kan nwn allts<"t 
komma fram till jJl'ttktiskt vänl efnlla r(' sult at. Dpt 
fOl'(lras blott att lllan "et på ett UlI gCGi l' , hu r ,'tor 
anod strÖllImen blir i d tcldOl'll I' ill vlika anod..p~lll

llingal', och dc Oy all i:'llIgil'na siffrorlla klllllIa h ~i l'

yidlag tj iina som lprl ning, om rö r med ett u ppg il' c t 
ime motstulId meIla11 10 000- 1ö 000 oh III aIl\' illllla~ 

i detektorsteget. 

Plera möjfigh ef a . 

Vi ha allt :rL med anordnin gen i fig. 1 och med en 
deo. sel i aykopplingsfilh d ko mrnjj- upp lill i)\, er 
50 V anodspänniJlg, men det ta räcker ej Iii r CJl kraH
detd:tor. D e' :5u i om ilI' koppling! n i hAga en SlI1ula 

osii.ker mc(l IläniSyn till st abili teten. 'D' ig. :2 \'i~al"ll 

annan koppling. H ä r bar motsh nuet R 2 er!:'.a U ,, llled 
en lägfL'el,,'ensdrossel D med ell j udukta il S n1- Ile],,;, 
m got hundratal henry "id (len lik s tTÖTll sbela ·tuirl"' , 



F i{J. 2. O m 1I10t ·t d ndet er sa tt es 'med en dt'08 sel, blil' Cloug/!
'"opplill(I en praktiskt använd bal' 'lcid 100 V a11,odsp(inJl in.'!, 
H P-dr08seln samt 1)(}.8Sl1gelcondclls(/torernrt tur H F äro [Ö/' 

enkelhets sku.ll ut elämnade. 

0 4=0,5 rlF. R . =10 000 olllln. 
0,= 2 u 4 flF'. D=100 H v id S 'illA. . 

SOIU det blir fd \.ga om. En dylik dl'osscl gCl' i motsats 
till mot st · ndet R.2 (fig. 1) ganska god avkoppling, 
mcn fö r a t vara på den säkra sidan använda vi i 
aUa fall ett avkopplingsfilter R '3 C~ . I auodspän
nillgens intresse göra \ci R '3 c.i större lin 20 000 oltm. 
(Ca kan ökas, om filtret belti>ver göras effekthal' e.) 
Dl'osscln D har ett likströmsmotst~ mI av kanske ett 
par tusen ohm. 'L'otala motståndet bl ir alltså mindre 
än i föregående fall och anod 'pä nningen därför 
högre, knnskc 60 Y. Minskas Ha t i ll 10000 ohm, val'
rid Cj even tuellt Hlr göras störrE', komma vi upp till 
65 :'L 70 V anodspilnning på detektorn, om vi räkna 
med ell allolh;tr iim av 3 ~ 2,5 mA. IJängre kunna vi 
knappa.·t komma med denua koppling. Skulle det vid 
cle prak tiska pl'Oyen Yisa sig, att detek torn tlil' över
helasiad (. tat ionen höres 'taeka.'t p. bå da sidor om 
den riitta instil llningell, s ragare vid inställning på 
l'(~sonans ), så få r man antingen skaffa en t ransforma
to r' med hi,;grc om.'ättnil1gstal eller, vilket är uä tJl'e, 
elt·fj'ekt'i,.a l'e Sllltl'i)l', som ford rar mindre sig uELl
.ö l ä nning pil gall ret för samma utgl1ngseffekt. 

P ig . 3 v,i. a l' den allra enkla '·t koppliugen av de
t ektorn. Clo l1 rrh-kopplingen har hål' f r tLDgåtts men 
a vkoppl ingsfiltl'et R:3 C5 bibehållit '. G1\. Yi ned med 
R 3 t ill 10 000 ohm, få Yi ungefär samilla anod piln
Ding ::;om i föregå nde fa ll på detek torn. I j i.imrörel ~e 

med de bLela förcaående kopplincra rwL har kopp
li ngen i fi g. 3 de n nackdelen, aH det ektorns anod
l iksh'öm fl teL' genom lTansl'orma1:0I'lIS pl'imi.Lr lind
LLing och ma"'nei.i s rar kä rnan, \'al'igeuom primär
i11 d u l;:h~ m;en sj unker ocb ba~ l' egistrc t fÖl's,·agas. E u 
li kshiim av ;~ mA tål a. dock de fl c ta t r;J11sfol'lll a to1'(cl' 

1'0l'ULÄU HADW 

vid, lltOlll de som iiro speciellt "jorda för ClouO'h
koppling. I nU'je fall är däm})uil1g av bllsregistret 
vida a tt föredraga framför förvrängning av ljudet. 
Diil'för iiI' koppliugell i fig. 8 vida bättre än den i 
auo·us t inumret. Kopplingen i fig. 2 är Lättre i fråga 
om ba så tcrgivning, men den fordrar en extra drossel 
mcd hög induktans och blir alltså dyrare. 

D et ektorns anods]Ji.inning beroendc aD slutrÖ'/'ct. 

H ur s tor allodspän11ing detektorn fordrar är \'iel 

en bestiimd koppling, t. ex. enligt fig. 3, bel'ocude av, 
hur stor signaJspiil1ning slutröret behöver på gallret 
föl' att bli fullbelastat. Vi skola L n. ej ing[l på PIl 

kva nt itativ behandling av denna sak. Skulle ej ('l" 

l'onlerlig anodspänning kuuna ås tadkommas på dc
te leto l'1} , få r man ')'(ira röret Vl t ill lågfrekvensröl' 
och anviinda en diod som detektor före detsamma. 
H~irvid ger röret VI u 11ge fi.i r dubLelt så stOl' dis tor
tiollsf!'i utgångsspänning som förn t. 

Den erforderliga gradeu av avkoppling i detek
torns anollkl'ets är beroende av den sammanlagda 
fÖl'shirkllin o'sgraden i lågfrekveusiransformatorn och 
slutsteget. Ett effektivt slutrör nödvändiggör om
sorgsfull avkoppling av detektorn, för sä vitt e.i slut
steget sjiilvt ii I' a vkoppla t mC'delst utgåugsdI'ossd och 
kondensatol', men detta ~lr numera högst oyanligt. 

Son; en intressant omstiinc1ighet vid den galler
likriktande detf~ktorn kan niimlla~, att anud, p~ill 

uingen .:tiger, clä e11 ,'ignal inkommet'. Detta I:,iiller 
dock elJtlast, om ett mo ts tånd finnes inkopplat i 
anodkrelsPIl. V ifl inkommande signal sjunkcr näm· 

ligen anocTströmmen, och spänllingsfallet över mo t
ståndet i allodkretsen blir mindre. AU tså,tiger pän
ningen på anoden. Detta gÖl' att detektorn ej lika 
lätt iivCI'behlstas, som om anO dR piill11ingen vore fast. 
Vid motständskoppling av detekt orn har dellua snk 
rätt stOl' bet,ydeh:e. 

Pir;. J . .D CIL l'itl.-7I/ s t c k oppli "gc ll In ' d et ektorn, m ed lil;;
8triimsb ela s l arl )' ), i 111 ii /' . 


C,,= :? aj ! 1Ii'. R3=10 000 Oll/lI, 
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T"e--
Av SM5ZE 

D
et är san t, all god telefonisändning kräver en 
god mikrofon. Men en förstklassig mikrofon 
är ingalunda överkomlig för vem som helst. 

Visst är en dylik värd sina pengar, men det 
ä r en ringa tröst fi:ir den, som inte har råd att skaffa 
sig en sådan. Men ly kligtvis finns det bill igare rnikro
foner, vilka förvisso icke besitta de dyrare m ikrofonernas 
fö rnämliga egenskaper, men vilka icke för ty väl lämpa 
si.,. för enkla experiment med telefonisändning. 

L. '. < ricsson för i handeln en li ten kolkornsmikro
fon , som kostar endast Lvå eller tre kronor, men som 
trots sitt billiga p ri s ger fullt tillfredsslällande resultat. 
Förf. har under nå on tid använt en dyli mikrofon, 
bl. a_ \'id e perim nt ffi .d ändn ing på kort distans med 
den för någon lid sedan i Populär Radio beskrivna ultra
kortv gssändaren, och har därvid kunnat konstatera, aLt· 
mikrofonen ger en modulalion, som är för , ll. nansvärt fri 
fr n för vrängning. För sång och musik är mikrofonen 

Fi ". J. Hur mik rofon en hän ges lI/J/! i stativet . 

kanske inte så lyckad, ruen fiir återgivande av tal iir den 
för träfflig. Och när det gäller telefonjsändningar ama· 
törerna emellan, är del ju för det mesta fr åga om samtal 
och inte om n gra musikaliska ulsvävningar. Men för 
elen, om tycker om att uppbygga sina koll eger i kort
,-ågs t rn med musik, så fin w det ju grammofonskivor 
och pick-ups. 

Mikrofonens montering. 

Här nedan skall beskrivas, hur UVIE-mikrofonen upp
hänges i ett passan de stativ och hur den förses med en 
modulaLor. Modellmikrofonen är visserligen avs dd att 
användas för amatör ändningar, men naturligtvis är det 
ingenting som hindra r, att den användes för heminspel
ning av grammofonskivor eller fö r pr ivata »utsändning
ar» per tråd. 

Vinj ettbilden visar, hur mikrofo nen kan förses med 
stativ och hur den upphänges i detta medelst gummi
snoddar. Stalivet u tgör av för ändamålet ti llsågade tru

kl ot ar, som fastsk ruvas på sätt, som tydli "t framgår av 

fig. 1. Mikrofonens upphängning anoxdninrr ka n varie
ras på en mängd ält. Man kan använda gummiband 
eller spiralfj ädrar. Det enkla, te ättet torde vara att 
använda gummiband. Ur en cykelslang kl ippes vinkel
rält mot slangens längdriktnino- en ammanhängande bit 
av gummit, som träng på runt mikrofonen, tre hål 
borra i gummiringen och tre gUllun i!moddar trädas i 
de sa, som sedan ko, las ia t vid lämpl iga fäs ten i mikro
fonstativet. 

Innan mikrofonen definilivt upphänrres i stativet, löda

eLt par isolerade kopparlrådar på mikrofonens bak ida. 



2G4 

~ll /'1 T 
s 

Enkel anordning Nr m oduleriIl " av sändare. ObserveraFig. 2. 

att Irans/ornzatoTlls sekundär shuntas ave" som dä.rför ej fur 

vara alltiör stor. Dr .- kort vågsdrossel, M T.- mikrofon transformator. 


Den ena tråden fastlödes vid mikrofonens metallhölje, 

den andra vid den skruv, som är isolerad från detta. 
Tr, darna böra helst vara mycket tunna, och för att inga 

skakningar skola fortplantas till mikrofonen, lindas de 
lämpligen i spiral sista biten . (Jmfr vinjettbilden.) 

Mikrofontransformatorn. 

F ör mikrofonens anslutning till sändaren fordras en 

mikrofolltransfonuator. I denna skall den pulserande lik· 
ström, som uppstår i primärkretsen vid membranets vib
rationer, omvandlas till en växel spänning. Denna växel

sp ~inning måste sedan förstärkas för att kunna modulera 
sändaren. Vid mindre effekter kan man dock låta växel
sp ~inningen fr ån mikrolontl'ansformatorn direkt påverka 
sändarröret och därigenom uppnå en modulation. I vilket 
fa ll som helst må tL man ha en mikrofontransformator. 

En bra mikr ofontTansformator bör vara av- sådan be· 
skaffellhet, att den förstärker all a frekvenser i sarmna 
grad. En dylik transformator är emellertid en ganska 
dyrbar historia , och som vi ha alt göra med en aansk.! 
enkel mikrofon , behöva vi inte skaffa oss någon ko_tbar 

mikrofontransformator. Det skulle vara omotiverat, då 
ju mikrofonen inte kan prestera någon oklanderlig åler
g ivning. 

Mikrofo ntransfonnatorn til1verkas alltså aven vanli ij 
lågfrekvenstransforrn ator. I Popuhir Hadio nr 6, 1933, 
vi sades hur det går till. Man pl ockar ut pl åtarna i trans
formatorns järn käma och lindar 200 il 400 varv av 0,2 
eller 0,4. mm isol erad tråd utanpå de or dinarie lind

ningarna. Sedan gäller det alt prova sig fram för att 
konstatera, vilken av de förutvarande lindningama, pri

mär- eller sekundärlindningen , som ger det bästa resul
tatet SOI11 mikrofon tran -formatOrliS sekundädindning. E" . 
kan man också fö rse pr imärlindningen med ett antal 
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uttag, så har man ännu större möjligheter att var iera 
omsättningsförhållandet. Delta (förhållandet mellan pri
mär- och sekundärlindningarnas va rvtal) bör vara någon

ting på VlO eller 1/ 20. Som man ej alltid vet, hur 
många varv det finns i lindningarna, får man prö, il 

sig fram. 
Beträffande mikrofonbatteriet så kan detta utgöras av 

et t ficklamp sbatteri helt enkelt. Har man sedan ett varia· 

belt motstånd i primärkretsen på 100 eller 200 ohm, så 
kan man variera strömstyrkan genolll mikrofonen, vilket 
har en viss betydelse för uppnående ilY bästa möj liga 

lj udkvalitet. 

Hur mikrofonen kopplas till sändaren . 

Mikrofontransformatorn kan kopplas till sändarrörets 
galler, som visas av fi g. 2. Den lågfrekventa växelspän
ning, som uppkommer j mikrofontransformatorns sekun

därlindning, kommer att påverka sändarrörets galler. 

Härvid blir sändaren modulerad. 
Det ursprungliga värdet på gallerspänningen (vilo

spänningen) bör injusteras, för alt man skall kunna upp · 
nå gott resultat. Detta kan ske genom användning av 
ett gallerbatteri, som inkopplas mellan sekundärens nedre 
ände och j ord. Motståndet i sekundärlindningen ersä tter 

gallerläekan. 
En anllan metod "isas i fig. 3. Här kommer ett tre· 

elektrodrör att fun gera som variabel gallerl äcka . Växel

spänningen över mikrofontransformatorns ekundiirl ind

ning påverkar här modulatorröret V~ gall r, medförallde 
motsvarande variationer i modulatorrörets inre motstånd. 

Ports . s id. 180'l 

~T 

~ 

+ 
Fig. 8. EiJ ef.-tiHlre TlIod lll l'rillgsall ordnillg m ed 1II0du.lalorrör (f', ). 
Della rörs n egatim galler/örspänning varieras, t ills biisla r e· 

sllltal ern ås. 
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D
ubbelgallerrör äro synnerligen användbara, 

då det gäller att åstadkomma radiomottagare 
med små dimensioner, avsedda för lyssning 

i hörtelefon. Dessa rör giva rätt bra resultat 

med en anodspänni ng av 3 il 9 , då de fungera som 

delektor, och man kan p.nvända ännu lägre anodspänning 

äl; så . .J List genom nedbringandet av anodbatteriets storl~k 
kall man Iii små dimensi oner på mol tao·aren. Anodbatte

rier äro j u ganska skr ymmand' "aker. 
Vid elt ti llfäll e byggd vi en moltagare med dubbel

gallen'ör, som hade t å seriekopplade 4.,5 V fickla mp"

balteri r som anodbatter i. Avstämningsspolen (en cylin

der;;pole ) hade ca 10 cm diameter och var liggande, såle

de:; med hori sonlell axel. D nna spole t j änstgj orde myc
ket bra som ramanlenn vid lokalmottagning, varvid mot

tagaren måste inrikta" så att spolens axel kom ungefär 

vi nkelrält mot riklningen till sändaren. Återkopplingen 
nI, t givetvis utnyttjas rätt bra; vi ha alltid lutat iit 

det hållet, att mall bör göra det bästa möj liga av åter

kopplingen vid enklare mottagartyper. Man vinner oer
hört härpå. 

Fickmottagarens koppl ingsschema. 

Den moltagare, om vi nu skola heskriva, är byggd 

med tanke på att fe min ta möjl iga rum >nsioner. Effek

livitet n har fått komma i andra rummet. Med en spole 
med. blott 40 mm diameter och en vridkondensator med 

p r tinaxisolering kan man ej få någon högre grad av 
effektiv ilel eller selektivitet, men som vanligt kan man 

hjälpa upp förh ållandena avse\7ärt medelst återkoppling. 
Det hela hänger på, hur väl man kan få återkopplingen 

alt funO'era , Den in lresserade hänvisas bl. a. till Populär 

l-rörs mottagare med små dimen
sioner. Avsedd för dubbelgallerrör 
eller modernt miniatyrrör. 

Radios handbok »Selektiva mottagare», där detta problem 
i detalj behandlas. 

Kopplingsschemat för fickmottagaren visas i fig. L 
Avstämningsspolen utgöres av delarna L l o h L~, air 

vilka den sistnämnda kortslutes vid mottagning P' me!

lanvi'trr medelst strömbrytaren Sl. Om man :oå vill, kan 

man utföra spolen enbart för mellanvåg eller långvåg, 

varvid Sl bortfaller. Spolen avstämmes medelst vridkoll
densatom Cl . Antennen anslu tes, om den är liten, direkt. 

lill punkten l på Ll . Vid längre antenner begaO'nas en 

seriekondensator, Ca, på 100 a 200 cm, detta för alt 

avstämningen ej skall ändras för mycket och selektivi
teten reduceras, Har man en någorl unda god antenn , är 

det naturligtvis möjligt att [\led denna enkla molta "'a,'p' 

Fig_ l, Kopplings (;hema jör jickmottagaren med dllbbelgaU..,./'iir. 
C,=500 CI1l.. C,= 100 cm. CI= 500 cm. Ca= 100 a 200 cm. R= I 

l1Ie{!ohm . 
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l 
a ven avl~ S51la utländska stationer, förutsatt att återkopp

lingen fu 11 o-era r bra_ En jordledning bör användas till 

mottagaren , ehuru ej någon ,.ådan är utritad i schemat. 

Dubbelgallerröret arbetar med gallerlikriktnin.g. Gal
lerläckan är ansluten till plus glödtråd, men om åter

kopplingen blir hård , är det bättre att ansluta läckan till 

m inus glödtråd. 

I anodkret n l igger återkopplingsspolen Lt och å ter

kopplingskondensatorn t. Ingen högfrekvensdrossel ä r 

,i :;ad i schema t, men en sådan är ofta nödvändig, för 

all man skall få detektorn alt s änga_ I så fall inkopplas 

drosseln i _erie med telefonen, i den ledning, som gå l' 

till anod n . Ledning n till å terkopplingsspolen skall ut

tao-a5 före dro_ el n, d. v. s. närmast anoden. 

R ym dladdnin e'sgallret (sidoskruven på rörsockeln) 

skall som ynes anslutas till anodbatteriets pluspol. iII 
lnall an ända h ögr anodspänning, kan lllan gå upp till 
ca 20 V, ej högre vid d sa rör. I modellapparaten har 

använts Tungsrams DG 107, men Philips' A 14l lämpar 

sig även för ändamålet. 

-

..... 

Spole .- ,..
"'r 

T(C]Jb 

...L.----- 8~ 

[ 

l
I-

-

--

Fig. 2. ( T. v.) Monteringsplan och kopplingsritnillg. 
Fram sidan och bottnen i lådan ara utfällda, för att led
ningsd ragningen lättare skall kunn.a visas. Obser vera 

att de lllsaUa måtten på lådan äro invändiga mått. 

Fig . ., . ( T. h.) M ottagaren sedd från samma håll sorn 
i tig. 2 m en IILed framsida och botten åter infällda på 
sina platser. M ellan fjädrarna a och b äro battericma 
inspiinda. Det jinns två battericr ( seriekopplade) , ett 
på vaT(~era si,dan ..i låd.~n o~h ~art och ,:U ~es((ende uv 
tre smaceller. Roret ar pa sm plats l "-allaren , m ed 

avstä/1Lllingsspolen lItomkrin n • 

Praktiska kOTlsltuhtionsdetaljer. 

Avstämningsspolens konstruktion framgår av fi g_ 2. 

Den lindas p å ett spolrör, 40 mm i diameter och ca 55 
mm långt. De skilda lindningarnas placering framgår a\' 

figuren. Tråden är ca 0,2 mm, dubbelt silkesom punnen. 

L: har 75 varv, Lt 60 varv och L2 200 van7 • L 1 och Lt 

lindas som enlager~polar, med varv intill varv. L2 där

emot ruslinclas, för att alla 200 varven skola få plats pa 
ett så litet utrymme som 6 mm. Under lindningen får 

l1lan pen la på celluloidIösning, så att varven bli liggande 

ovan på varandra. (Observera att utrymmet för Lt ska: l 

vara 12 mm, j 5 mm, som är angivet i ritningen; övrigCl 

m ått äro riktiga. SpolI-örets län o-d bl ir a ll tså 53 mm.) 

Sifferbeteckningarna på spoländarna äro dcsarmna som 

i fig. 1. 

Då spolen ä r fä rdigl indad, strykes den helt och hållet 

med tunn celluloidIösnmg, så a ll l indningarna bli lig

gande på sina pIa t er. Det finns givetvis impregnerings

medel med bät tre högfrekvenseO'enskaper, men i förelig

gande fall har denna sak ej så stor betydelse, främst 
Forts. :1 sid. 280 
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Av ing. J. Schröder 

nättransformator kan tillverkas utan alltför 
vidlyftiga hjälpmedel, och beräkningen av denE
n 

samma med tillhjälp av tillgängliga anvisningar 
och diagralu är sa pass enkel, att vem som helst 

bör kunna gå i land därmed. Även om en arnatörtillver
kad niittransformator inte hlir lika prydlig och nätt som 
en fab riksgj ord, så fu ngerar den dock lillfredsställand " 
för utsatt att den är rätt beräknad och rätt u tiöi"d. 

Färdiga plåtar till nättransformatorer finnas tillgäng
liga i marknad n i olika dimensioner. Denna plåt är 
kisellegerad och är på ena sidan försedd med påklistrat 
tunt papper för isolerin O" mellan plåtarna, eller också är 
plåten överdragen med ett isolerande lack. 

Köp spolslommen färd igtillverkad! 

I della sammanhang må påpekas, att det knappast är 
någon affär att sj älv tillverka spolstom11len till trans
formatorn. Även om till verkningen av dylika s. k. bobi
ner inte erbjuder några oövervinnliga sVih-igheter, s är 
det ganska svårt att komma över något lämpligt kl i ' ter 
för alt få fast bobingavlarna. Vanligt klister vill gärna 
lo na, sedan transformatorn varit i drift n tid pLI 
grund av den i tran form torn utvecl lade värmen, som 
gör de fl esta klistersort rna spröda. D t torde därför 
vara klokast att inköpa bobinerna färdigtill verkade sam
tidigt med transformatorpl åten. 

Lindnino-ens utförande. 

Det ti llgängliga lindningsutr) l11met frarn O"å r av tig. l, 
som visar bobinen i genom kärning. D n skuggade tan 
får upptagas av lindningar och isolati Il. Lindning n får 
ej gå utanför linj en a-a, ty i så fall riskerar man a ll 

a ,...--------'---, a 

Fig. J . T ransjormatl)fuobincn i genomskärnin g. Delt skuggade ytan 
an giver lilldnillgsll trymrnct . G ndnin "en bör ej gi! 

utanjör linj en a 

de yttersta trådvarven kunna komma i kontakt med j ärn
kärnan, vilket kan ha menliga följder. 

Lindningen utföres med varv intill varv och lager på 
lager, som fig. 2 visar. S. k. ruslindning bör alltså ej 
användas. Som isolation mellan varje lager användes tunt 
papper, t. ex. vanligt skrivpapper, av 0,07 mm tjocklek. 
fellan varje särskild lindning, t. ex. mellan primären 

och första sekundärlindningen, lägges en isolation, be
stående av relativt tjock kartong ell r presspan (ca 0,5 
mm). Vid beräkning av utrymmet för lindningen måste 
givetvis även all isolati n medräknas. Bobinen måste ha 
10 il 15 % större utrymme än samtliga lindningar plus 
isolation beräknats upptaga. 

På bobinen lindas först pr imärlindningen snyggt och 
ordentligt med var in till varv. Mellan varje lager lägges 
en!. ovan ett isolerande papper, som överpenslas med 
schäIlaeklösning eller annat isolerlack. Man använder 
vanligt skri papper eller liknande tunt papper, som klip
pes till i en bredd, drygt lika med bobinens och aven så 
dan längd, att papperet blir ca l cm längre ~in det färdig
lindade lagrets omkrets. Skarven lägges på de sidor av 
bobinen, vilka ej vetta åt järnkärnans bell. (Se fi g. 3.) 

l är primärlindningen är färdig, borras ett litet hål i 
boLiugav In , tråden avklippes och lödes fast vid en 
mångtrådig och böjlig l dare av något grövre dimen
sioner, som lindas några varv, innan den stickes genom 
hobilltraveln. P samma sätt förses, innan man börjar 
linda, början på primärl indning Il med en dylik Löjlig 
anslutningssladd. Härigenom förh indras, att uttagen gå 
av. Uttagen göras 25 cm långa. 

Över primärlindnin cren lindas sedan en bit kartong 
lIer p resspan, som klipp s till i lämpliga dimensioner. 

Skarv n p lac.:eras enl. fi g. 3. Ovanpå denna kartong lin· 

s 

O 

Fig. 2. Tnlden lindas m ed varv intill varv. i"f elLan lagren lligges 

eli 0.0? mm tjock pappersisolation. el li r !rliddiametern 


inklll sive omspinning. 
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Fig. 3. Samtliga skarvar på isolationslagren läggas åt endera av de 
med pilar markerade sidorna av bobinen. 

das sedan »högspänningslindningen», d. v. s. den lind

ning, varifrån anodspänningen skall uttagas. Ett litet 
hål borras i den motsatta gaveln men på samma sida som 

primäruttaget, och en vid lindningen fastlödd uttagstråd 

drages därigenom. På samma sätt som primärlindningen 
lindas därefter sckundärlindningen, med tunt, isolerande 

papper mellan varje lager. Ett liknande uttag som det 
första göres för anodlindningens mittuttag. Observera att 

alla uttag framdragas på samma sida av bobinen, där 

primärlindningens ullag dragits fram, detta för att man 
sedan skall kunna få in plåtarna i bobinen. På samma 

sätt lindas de övriga sekundärlindningarna, den ena ovan
på den andra och med ett 0,5 111111 mellanlägg mellan 

varje lindning. Ytterst lindas den glödströmslindning, 

som har den största tråddimensionen. 
Skulle två varv, tillhörande samma lindning, komma 

i kontakt med varandra , skulle det medföra att ett större 

ellcr mindre antal varv bleve kortslutna. Ligga de båda 
varven intill varandra i samma lager, blir visserligen ej 

spänningen, som induceras i det därvid kortslutna varvet, 
sa stor, endast några tiondels volt, men strömstyrkan blir 

dock otillåtet stor. nder sådana om~tändigheter kommer 
det kortslutna varvet att giva upph:)v till en intensiv 

värmeutveckling, som kan medföra att trandormatorns 

isolerande mellanlägg förstöres, s.l att ett överslag kan 
inträffa. 

Man måste därför noga akta trådarnas isolering, när 

Fig. 4. Hur plåtarna inskjutas i d c" iärdiglindade bobinen. Obser
vera att samlli"a ullag äro g jorda på en och samma sida 

om plUtpakelct. 
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man lindar transformatorn. Särskilt den emaljerade trå

den är ömtil.l ig och måste behandlas med den allra största 

försiktighet. Alla lödskarvar mellan lindningarna och 

uttagen måste man noggrant täcka över med isolerhand 

eller med ett i schällack doppat tyghand, så alt inte löd

skarven kan repa sönder den tunna lackisoleringen på 

närliggande trådvarv. Givetvis måste man tillse, att alla 

lödskarvar hli så små och nätta som möjligt. 

lämkämans insättning. 

Nu återstår endast att plocka i plåtarna. Detta tillgår 

så, att plåtarna en för en stickas in i hohinen genom att 

IYIitthenet tryckes lied och stickes genom öppningen. (Se 
fjg. 4.) Varannan plåt stickes in från vänster och varan

nan från höger. När öppningen är full, pressar man ihop 

pbltarna på de ställen, som på fig. 5 utmärkas av pilar, 

så att mittbenen i plåtarna komma i rätt läge. Det visar 

sig då, att man kan få in ytterligare en del plåtar, vilka 

sedan pressas ihop på samma sätt, och så fortfar mall 

tills öppningen är helt fylld. 

Vid den fabriksmässiga framställningen av små niit

transformatorer hrukar man, sedan transformatorn ~ir 

färdiglindad, underkasta den s_ k. vakuumimpregnering, 

vilket tillgår så, att transformatorn stoppas ner i en he

hållare, ur vilken luften pumpas ut, tills trycket i behål

laren endast uppgtlr till nå CTra hundradels millimeter. 

Härefter insprutas ett slags isolationslack över transfor
matorerna, vilka hiirviJ grundligt impregneras. Amatör n 

får nöj a sig med den isolering, som kan åstadko mmas 

med de i schällack indränkta mellanläggen. 

Nu återstår endast ett litet prov för att konstatera, att 

inga kortslu tna varv finnas i någon av transformatorns 

lindningar . Anslut transformatorns primärlindning till 

nätet, som givetvis måste ha den spänning och det period
tal, vartill transformatorn beräknats, och låt sedan trans

formatorn stå inkopplad i tio minuter. Blir den efler 

dessa tio minuter inte nämnvärt uppvärmd utan endast 

litet ljum, så är allting riktigt. Skulle däremot lindning

arna hli mycket heta, kan llJan vara förvissad om att det 

finns kortslutna varv någonstans. 

Fig. 5. Plå/paketet sammanpressas vid de m ed pilar markerade 
s/iillelLa, d ella jur alt nätt benen skola t.onuna i sina rätta lägen 

s(/ a/t il/Ila an/alet pMtar gur in i bobinen. 
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Av Civiling. Åke Rusck 

iUottagal'e med stor band
bl-edd erfol'dl'a Jåg stömings
nivå, 

Ökuingl'n :lV bandbredden hos moderna radi.omot
tagme föl' förb~iHl'ing m' ljlldhaliteten medför en 
uaekdeL Stömingarna göra sig nämligen betydligt 
mera märkbara vid en mottagare med stor bandbredd, 
iiu man fdlIl början är böjd a tt tro, Ökas bandbred
de ] tin den dubbla, skulle man ränta sig en höjning 
:}Y s törningRförnimmelsen med 3 db, emedan den 
a pparaten på \-erl;:ande störningseffekten fördubblas, 
Sa enkel iiI' emellertid l'j sa kell, emedan de högre 
störningsfrehensel'na ii1'o betydligt mer a besd1'ande 
för lyssnarna än de läg-re, oell cUtd ör ökar störnings
fiirnimmelsen med ett gan"ka ;;tort \'ä1'de "id eu 
öklling ,w band I.recltle II , C. il , .\..iken och G, C. Porter 
hos ilell Telepholle Labol'atories ha gjort en experi
mentell undersökning a" o\'aul1ilmllda förhållanden 
(j e!l dänid kon.'taterat, a tt desamma ill'O sämre än 
man fö rs t "itntat. 

Försöken ha utförts s1t , att :20 olika personer fått 
m'göra bur mycket störningsni\'ån behöver ändras, 
11ttryckt i decibel, för att förhållandet mellan för
nirnmelseJ'l1a av önskade signaler och störningar 
'kall vara ofö rUndrat. I medeltal ha därvid följande 

r esultat erhållit s : 
Om störningsni\-ån är extremt hög, blir "id en ök

l1ing av bandbredden från 3500 till 7500 p/ s änd
ringen i förhållandet signal till s törning endast obe
tydligt: .större än "ad som kan väntas på grund av 
den ökade stör-ningseffekten, eller närmare bestämt 
omkring fldb . (S törningseffektens ökning är nngefär 
~,3 db.) Sådana höga s törningsniYäer, som dct här 
lir fräga om, innebära dock att de flesta lyssnare 
,<: k1l11e anse lll.ottagn ingen olidlig t dälig. 

Om s iöl'ningsni\';lll ii L' låg, \'ilket den m~lste yara, 
. la ansträngningar göras föl ' a tt förbi.lttra ljudkva
Jitf'trn genom en ökad bandbredd, är iJl\'el'kan pä 
signal-störning"föl'll~lllandet \'ida störr _ I vis. a fall 
\ll';;aka r en bandbreddsökning fr-flll 3500 till 7500 
p/ s en änd rilt g- av störningcns hörbarlwtsni\'ä med 
l ;::> el b. 

De t mil, t e dock 01 en cT,l", att b'alitet;;förbättl'ing
en hos fti ergiyningcn : tm instone i n:lgon mån bi

drng'Pl' till att minska obehagr·t ar dcn ökade sLör
uiJlgsbakgnmc1en, Detta förh ållande iiI' vis::ierligen 
myckl'i. S\~lrt att rent siffel'miissig t uttrycka, meH 
;:;t mycket kall dock sägas, att \'id cn fördubhling av 
!len mottagna bandbrcdden erfordras en ökning av 
fiUtstyrkan som är mer än 3 db, och som kan bli av 
s torleksordningrn 8 fl 10 db, för att ej störningarna 
"kola bli mera nwrkanL, iLn \'id mottagning me(l 
liten bandbredd. En följd av kra vet pä god ljudkva
litet (genom stor bandLredd hos mottagaren) il r 
alltsii ett behov av öka de sändareffe!der eller min
skade störningsspänningar. Ett annat siltt för eL'

n[, eude av samma resultat \'Ol'e att \-id ut '~indningen 
öka moduleringsgraden med ökad modnlering:::;[rr
!n'ens oeh att därigenom poängtera de högre frekven
sCI'na. I mottagaren måste man därefter korrigera 
h~irför. I ett sådant fall skulle emellertid med nl1

\'arande f!'pkn'nS<l""täncl mellan sändarstationerna 
in tel'fercns"törningal'na tillta i oroväckande grad. 

För goda resultat med en mottagare med stor band
uredd erfordras således antingen en hög signalnivå 
eller en låg störningsni\'tl. 

(Radio Engineering, maj 1935; Wireless World, U 
juli 19r.) 

Kopplingstdd med små för
Justel'. 

Den biista kopplingsh-åden nr födustsynpunkt ~\r 

gi\'ehis oisolerad tråd, men i moderna mottagare 
kan en sådan s~illan am'ändas pa grund ay det kom
pakta lJygglladssättet och de komplicerade kopp
Jingsschemorl1a. 1\[an har därför lagt ner ett het."
dan(le arbete på a tt få fram en j"olerad kopplings
t L'; d, som med fördel kan am'ändas ä\'cn vid mycket 
höga fr ekvenser. Detta har även lyckats tack vare 
ett isolationsmateJial, bestående a v cellulosaacetat
bchandlat tyg, inmängt med ett fnktbesi ilndigt låg
förlnstiso la tionsämne. 

I praktiken intJ' iiffar det ju aldrig, att trå den lig
ger dir ekt intill dt jordat metallföremål aJlnat iin 
i Hägra pllllktC'l' eller efter en sa mmanhiln,gande lill
j !;' . De mätningar, som gjorts p il den nya koppling!;
t diden, ha cmellertid utförts med tro den helt om
giyen m- ett lcdande skikt, yilkl-,t rts 1adkoll1lOit" gl' 
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nom neusi.inknlll O i k\' j 'ksilycr', Viu :!1° C och en 
relativ fuk tighetsgrad av 50 procen t erhölls di·in'W 
följanrl c resultat : föl'lustia k1.Ol' vid 12000 kc;' (25 
m \'ågHiun'd) = 0,005. I~ola lonsmotsHtnc1 = S3 000 
megohm per fot koppling h', d vid 400 volt lik"tröm. 
Kapadtet till jord = 22 ,u/iF per fot vid 12 000 ke/ s, 
Genomslag:'hållfasthet (ued:,;iink t i kvicksilvel') = 
1600 volt växelström. Vid 49° C och 90 0/ O relativ 
fuktighet erhölls en förlu stfak1.or av 0,01, en Iw
pacitet av 28 p,uF per fo t \' id ]2000 kel s och en 
f'uktighe1. sabsorpt ion millure än 1 procent a v vikten. 

(Electronics, augusti 1935.) 

Penlleabilitetsavstä.mning "iu' 
me!lallfrek,'ensh'allsfor
ma.torer. 

En hel del olika åtg~lrder ha vidtagit.. lluder den 
senare tiden fö r att miwska fr ek\'en 'val'iati ollCl'na 
hos mellallfrekvenskretsa rna, t, ,'x, a ll\'äucIandet av 
luftisolerude tdmkonuensat or-er sam bättre och sta, 
bilare spolkons tl'uktionee, Den nl11liga gljmmer-isole, 
l'ade trimkonden satorn är i allmUnhet allt för käns, 
lig för iIndeinga t' i luftfuktighe t och tempCnltllr. Ett 
nytt siHL, som visscrli o-cn föl' .slogs för uågl'u å r se, 
dan ro n som först nu bör jat prakt i 'kt a1n-ilndas, ~iI' 

p\~I'll1cabilitei: avshlmning- aV' m ell an frekvensen, H äl' , 

Yid an \'~indas fa ta kondensatorer av god kvalitet 
tillsammans mcd j~il'Il puh l' ]lolar, vilkas llld uki:an ' 
er kUJlna vari eI'u, genom ~i ntll'in g a \' j~i rDhi. L'n ans 

Jil O'c, DcHa kel' medelst lI<"tgr< In'uvar, om skj nta. 
u a nför sldirmboxen. Detta a ystämning s~ltt fllfl ge r-ar 

uligt uppgift , ~'nnetligen ti l1f red sstiill andc, o ,h cn 
lJ etydli gt bättr~ f l'ckvcns aL ili b~t rhL 11 ' ä n Vill 
dcn ('amla m todcn med gl.immerisolerade t l'.imkon, 
d' ll,at or er, Vidar iLr jäha i:rim niIg pt'Ocednrcn 
förcnklad, w~nom att frekv nsi.indringen vid lJCI'Ör[ln, 
(let a v insi:Ullllin o' , skl' u \'cn med ('u ;kl'U\'mcj sp l ~il ' 

m:yck mindre vid. pC1'mcabiJi e1 sar s Uimni n~. 
(Electronics, augusti 1935.) 

Hatodsträll' ih' föl' Yisuell ay
stiimnin . 

Till Dl cl1lg fa lden utföranden av ullordnin o-ar fö r visu Jl 
avs tämning har n intre sant ny an ordnin O' kommi t. Del 

är d t nya amerikans a r öre t 6 :..5, ett kalodstrålrör i 
miniaLyr, som här åsyftas. Röret besLår av två delar. el1 

triodd l, som t j än Lgör 'om lik Lröm för ,tärkare, och eLl 

katodstrå ll'ör m d en skä rm, belagd med flu ore~ceral1de 

ämne. Katoden är gemensa m för båda rörsystemelJ . Kon
troIIel ektroden för ka todst 'åles)'stemet är inu ti röreL d i, 

rekt förbunden med triodens anod, kill naden i bel vsnirw 
" l::> 

a\' katodslrålrörets skärm fram går av fig. 2, där de slre(;

kade ytorna äro obely ta. ontrollclektl'odens spiinnin" 

POPULÄH HADIO 

Fig, J, Det n)',~ allLuikalZska katorlstrålröret för visuell austiimning. 
l roret ar aven Utbyggt ett triodsystem , vilket tjäl1 stgör som 

likströms jur s tär kar e, 

ä)' emellertid he tämd av den gallerspänning som på 

lägge trioden, ( e kopplingsschema, fig. 3.) Ett serie

motst&nd på l megohm är inlänkat mellan triodens anod 
och anodspältnin n- b il an, till vilken katodstrålrörels anod 

är d irekt ansl uten, Gallerförsp änning till trioden ulta<Tes 

h ån anordni ngen för au tomati k volymkontroll. Då gal

lcrförspånn ino-en ökar, genom all moll aga ren stiimrnes 

till l'CSOnun" med den inkommande ig-nalen, mi nskat" 

anodströmmcn, spiinn ingsfallet över anod motståndet min
skar i sin tur och or a a r en höjni.ng a kOlltrollelektTo

dens pänn ing, Hfirvid blir den obe! sta sektorn av katod, 

strålrörets känn mindre. ' id minskad O'allerförspiinnin<T 
" b 

bli r förhåJl and t del motsatta. Röret är försett med ameri, 

b nsk standardfaltni ng med 6 sti ft. lödström förbruk, 

ningen är 0,3 ampere vid ),3 vol t. Vid 250 volt anodspiin 

nill IY är strömförbrukningen för ka lod,:tr!l.ledelen 4,5 mA. 

<~ @ 

'iallel·sll. ==-~ V 

Fi ff, 2, Ju s/arl.-are s;ffl1alen blir, desto stun'e blir ,I m belysta 
.lek/ om av jlli orescel1 sskiirm en, 

.\ , ",I•. 


Fig, 3, KopplilllO ssrhPllw jiir det nJa a/:stäm ll;lI g rörd, E5, 
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Vid seriemotslandet 1. megohm erfordras för i det närmas
te helt ly ande yla en negati galledör pännillg av - fl 

volt. Vid O volt på gallret är den oLd 'sta klorn c :a 
90° _ Trioddelens anodström il1- i detta fall 0,25 mA_ 

K todstråleindikatorn kOI11Iner äkerlioen att lå ta tala 
om ig i fortsättningen, då den är m ycket känslig och 
a rbetar utan tid fördröj ning samt fullt aperiodiskL I vi ssa 
Iall blir röret glasballong upphcLlad under anvi1nd
nin r.-en, varför man vid montaget bör ti llse, att erforder
lig avk Inincy genom venlilali n kan ske_ 

( Elecl/'onics, sept. 

1935) 
1935; Radio Engineering, aug. 

Batteriladdni ng med "inu
In-aH. 

S dan gammalt ha r vindkraften använts för att alstra 
m kan i,k II rgi, fö r kvarnar, pumpar etc. På sistone har 
emellertid vindamas energi även tagi ts i br uk för alstring 
av elektrisk ström. The P ioneer Gen-E -Motor Corporation 
har upp tagit ti ll verkning av en m d t åbladig indpro
peller dri,'en 6 volt likströmsgenera tor för maxi malt 5 
ampere. Anordni ngen är avsedd att användas på platser 
utan tillO'ång til l elektri 'k lröm fö r laddning av r adio
ackull1 ulatorer. Apparaten placeras p en mast på ett hus
tak eller liknande och är försedd ffi d reläer, som ur
koppla vid överladdning oeh för stor ind tyrka, och är 
g ivetvis u tförd motslåndskrafti . mot äd r O h ind. 

Tnom parentes kan omnämnas, atl i Ryssland f inn as 
llUll1era vindl raftverk utförda för en mångdubb It törrc 
effekt (nåO'o t eller några hundratal kilowatt , som sam
kö ra m d < nO'- och vattenkraft tat ioner. 

(Radio Engineering, nug. 1935.) 

Eli aIlOl·t1uulg föl' automat- ' 1< 
sl'lekth'itetsreglering. 

eptellb rIll.lmret omn~imnd s den automati ska. Iek 
l.i \'itet regleri ng 11 och hur den i princip utföres, genom 
utnyttjande av motståndsändringen hos ett l ktronrör 
,id " ri rand . gallerförspänning. Det variab la mouån 

det a r parallellko pplat med en av tämd krets, vars reso
llan8kurva ändrades med motståndets hun tande inverkan. 
Vi kol a nu vi a, hur en sådan anordning kan utföras pit 
r elativt enkelt sätt_ 

En lagförlu lkr Ls, avstämd ti ll rn llanIrekvensen, är 
induktivt och fast koppl ad till en av melhnfrehenskret
sarna. Kretsen är inlao'd i ett r örs anodtillednillg och blir 
därför huntad ffi d röret anodimpedan , vilken över 
transformeras till mell anfrekvenskr tsen, vars resonans
kurva blir fla ka re, ju mindre motst, ndet gÖl'e, e :fig_ 4. 
Kun a l representerar no rmal, hög lektivitet id O volt 
gall erför pänning, medan kurva 2 är d n resulterande 
re onan~ku r van , i I låO't inr motstånd ho det använda 
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Fig. 4. R eso/l.a/l.slw rvor för normal och reduceracl sclekl idtcl. 1,,
jällt visas schemat jör dämpningsanordnin gen. 

röret (Mareoni 1l-I 41 ) vid + 2,5 v It på O'aIlret. Selek
livilelskun-an kan varieras mellan dessa värden genom 
ändrulg av gallerförspänningen, t_ e. _ genom an lutnin rr 

till den pännin O', om anvi~ndcs för den aulomati ka vo
lymkontrollen . Hiirvid öka starka signaler ga ll cr1ön;piin 
ningen, varvid röre ts inre 110tsland l1lill ~kar och selekti
\ il t:;kur an bl il' [J <,Ickare. Vid svagt i ignaler blir för 
håll andet det motsatta. 

Vjlk t rö r, som är himpligt alt am ända, är b Ioend\'! 
på den tillgängliga kontroll pänn inrren. Allodi rnpedanscn 
bör min ka till ca 1.0 000 ohm " id starka signaler och 
stiga till en megohm eller mera vid vaga. Ett JH 41 
med 60 volt på anoden uppfyll r el ssa vill kor för en 
galler pänninO' variation av h loLt 2 5 olt. 

I det speciell a fa ll , ,'id vilket kurvorna i fi g_ 4 UPI 
la fr iL, var spol en i dämpkretsen placerad på lO 111m av

" ~ 
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h I.'f MIC" OV~L TS ~f} fl, 
5~~MICROVOLTS AN D u .....OER 
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. 
Fil{. S. Frek venskurvor j ör H aga, m eddstrrrlw oe fr stark'l .signn! r 
,;id (In vänd ning av d en rrul ol1lat ;slm selcla iv;te.lsrcgula lO rn en!. 

jig. 4. Kur vorna (iro upptagIla "id 300 m l'an /iin ",1_ 
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sLånd från mellanfrekvenstransformatorns avstämda s 

kundärsida_ DeLta avstånd är dock helt beroende av de 

använda spolarna och deras skärmning, varför praktiska 

försök alltid måste företagas för olika mottagare. En sak 

av stor vikt är att dämpkretsen avstämmes exakt till 

mellanfrekvensen. 

(Wireless World, 4 okt. 1935.) 

Kal)acitiv spällllingsl1e1are 
för högfrekvens. 

I nr 10 av Populär Radio 1935 beskrevs en spännings

delare för högfrekv(~ns, utförd medelst en fast och en 

variabel konden sator. Den sistnämnda var av s. k. pistong

typ och hade eLt synnerl ig n stort variationsomrade, från 

0,0001 till 50 pF. (pF = ,upF). Nackdelen med denna 

anordning var att den var tämligen skrymmande. Vi skola 

nu omnämna (' Ll i Radio News beskrivet enklare utförande 

a\' en kapacitiv spänningsdelare, som visserligen ej med

ger så stort variationsområde men i gengäld är lättare aLt 

tillverka och dessutom tar synnerligen liten plats. Fig. 6B 

"isar det principiella kopplingsschemat. El är den inkom

mande och E2 den ut"ående spänningen. Därvid blir 

E~=ClE I// (Cl+C2)- C~ är en glimmerkondensator av 
gott utförande, Cl en omkonstruerad standardvridkonden

sa tor (CardweIl). Alla statorplattor och samtliga rotor

plattor utom en borttagas. Två halvcirkulära plattor av 

koppar utklippas och monteras på ett par isolerande stöd, 

såsom framgår av fig. 6. Radio News föreslår bakelit

stöd. Detta är emell ertid mindre lämpligt på grund av de 

sLora förlusterna hos bakelit vid högfrekvens. Ebonit, 

bärnsten eller något keramiskt material är att föredraga. 

Denna kondensators verkningssätt skiljer sig rätt avse

värt från den konventionella variabla kondensatorns. Den 

jordade rotoplattan avstänger det elektriska fältet mellan 

statorplattorna a och b. "",är rotorn är helt invriden, är 

kapaciteten mellan a och b minimum. Minimikapaciteten 

reduceras ytterligare genom den jordade skärmen runt 

POPULÄR RADIO 

Fig. 6. iVy variabel kondensator med variationsområde .500: J , 
avsedd /ör kapacitiv högjrekvensspänningsdelare. l jämförelse 
med en pistongkondensator tager den nya kondensatorn ringa plats 

men har ej lika stort t·ariationsområde. 

kondensatorstativets bas. Förhållandet mellan maXlllll

och minimikapaciteterna har på detta sätt ökats från ca 

30: l till ungef~ir 500: 1. Om förhållandet mellan maxim i
kapaci teten hos Cl och C~:s kapacitet är l: 500, blir vid 

en ingångsspänning av 50 111V utgångsspänningen 500 .uV 
vid maximikapacitet hos Cl och l j-N vid minimikapaci

tet. Värden över eller under detta spänningsområde er

hållas genom variation av ingångsspäningen . 

Kalibreringen av spänningsdelaren göres antingen ge

nom uppmätning av kapaciteterna eller genom direkt 

spänningsmätning, varvid en känslig radioapparat utan 

automatisk volymkontroll tillsammans med en ulgångs

effektmätare kan användas som rörvoltmeter. BeLräffande 

kalibreringens praktiska utförande hänvisa vi till Radio 

News , då det skulle föra allt för langt att gå närmare m 

på densamma. 

(Radio News, okt. 1935.) 

Erkänt förstklassig svensk tillverkning 

ANODBATTERIER 
i alla utföranden 

Tillverkare: 

SVENSKA A.:sB. LE CARBONE 
SUNDBYBERG Telefon 1820 
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Hur en ny motta garmodeli 
En glimt bakom den moderna kommer ti ll 
rad iofabriken s kul isser 

Fritt efter amerikanskan 

Hur kommer egentligen en ny arsmodell av en raJiomottagare 
Li l['i Varje radioamatör har äkerligen n ll 'on g ng önskat sig aU 
kllnna följa den myst iska och högvetenska pliga procc"s. varA slut
li ga result at i furm 3\ »nästa års och alla tiders mottagare» han 
nll f- [ nöja sig med alt häpet b IInelra . aviiJ. Redaktionen, som 
kan allt , har genom en specialöveren5kommelse lyckats få en full
tämli g inblick bakom kuli -erna och pre. enterar härmed - för 

första gå ngen i vä rldshi storien - en fullt autentisk skildring av 
den nya modellens ti llblivelse. Vi ha valt att följa utvecklingen av 
en av årets mest typiska mottagare, Philotonc-fabrikens dubbel
synkroniserade dual-ratio knee-action triple·hemispheric multi-tuhe 
many-wave veryhet erodyne, i reklamen även kallad »radion med 
den uuderbara l· dan~_ (P hil otonefabriken är som b k::mt Lelägen 
i Sver(Te m n har li ksom sina konkurrenter inom land et gå tt in 
för största möj li ga an ta l engelska fa cktermer i sina tekniska 
appa.ra tbeskrivningar. ) å här går det til l. 

Pltilotone-konc m ens verkställande direktör (bland Philotones 
egna kan, ke mera beka nt så 'om »Gubben») konstaterar en vacker 
dag, att försäljningen g tt ned oroväckande, tillkallar tekniske 
chefen och ger order att en ny modell omedelbart skall läggas 
upp. T kl iske chefen npptäcker med Llandade känslor att han 
nog lär bl i tVllllgen a tt kunst ruera den nya motta garen sjä lv, 
eftersom chefskonstrukt ören är på ' meste r. Han rekvirerar hos 
inköpsavdelnillgen ett exemplar av »Radiokonstruktörens Han d
bob och en räknesticka med logIog-skala. Gubben skickar ut ett 
PM m d riktlinjer för den nya modellen: den skall vara portabel 
och kompak t konstruerad. Tekniske chefen skisserar upp en rak 
lrerörsmottagar med radi ka lt nykonstruerat chassi och sfäriskt 
höl j a" bak ·I it samt anska ffar specialformar till bakelitpressarna 
för 9 378 kr och 14 ii r . Försäi jningschefen konfronteras med 
iden och påpekar att Te glöm t ut rymmet t högtalaren. Special
fonnarna skro tas ned. Nytt PM fran verk tällande : kompakta mot
ta gare pil retur, kortvågsband är tidens lösen ! Tekniske chefen 
rebirerar ett exemplar av »Handbok för rad iokonSl ruktörer», pre
num eration på Populär Radio och en räkn' ticka med komplex 
logloglog- kala, va refter han Higgcr upp ett nytt chassi, nya av
stiimningskonrlensatorer och spolar med ett frekven sförh~JIande 
av 3 : l mellan varje band. Tekniske chefens handstil är emellertid 
en smula g \ '. rJä t, och ki en missförstås därför en smula av 
hitr,idand e chefskon truk tören, som nöjer sig med att lägga in en 
' kruvlltväxling på 3 : l i ratten till av lämnin g kondensatorerna. 
Genom koppling mellan spolarna för olika !lvs tämnin g,omr den 
uppstå döda punkter i förfärand e mån gfald; spol- och omkopp
lin gs y tem konstru eras 0 111 och kä rmas in. Förste rit aren fä ter 
uppmärksamheten på, a tt det nya spol y~temet int e U r plats pil 
chas"iet. Tekniske ch (en tar hur t niittransfonn atorn och skickar 
ett PM lill verkställande, i vilket han framhä ver fördelarna med 
den nya 25Z5-kopplingen med nätmatning utan transformator och 
med direkt helvll.gs växel-li kstrÖmsomformning. Memorandum från 
Gubben : 25Z5-rör kommer inte på fråga, eftersom det finn- 6920 
st. likriktarrör av typ 80 i laO"er, som först måste (T. åt. Tekniske 
chef·n lägg 'r pil 10 cm på chassiet. 

Försä lj ningschefen har lyckat f- reda pil., att Luxoriola-fabriken 
t,in ker lancera en ny kla S C-för tärkare. Tekni ke chefen slopar 
ögonbl ickl igen slut 'teget och sätter in en ny klass C-förstärkare. 
L uxoriolas chefskonstr uktör slopar klass C-förstärkaren och kon
stTueraT n ny klo s D-för tärkare, som han hört att Star & Star 
tänker använda. Star & Star slopar kla s D-förstärkaren och 

fö rser i stället ina mottagare m d inbyggd askkopp och automa
tisk cigarrettändare. 

Lådorna ti ll den Il Il modellen anlända från bakelitavdelningen. 
Tekniske chefen erinrar sig plötsligt, att ha n glömt meddela ba
kelitavdelningcn att ehas iet breddat" med 10 cm, tar därför bort 
ett mellanfrekvenssteg, det avstämda högfrekven ssteget fö re första 
de tektorn, 8 mi krofarad av nätfilterkondensatorn och hy ter ut 
transformatorn mot mot. tåndskoppling. Sedan han d '·S ·utom ut
nyttjat det 12 mm breda mellanrummet mellan tregangkondensa
torn och chassiet till att plocka in 16 mOlst ånd och 5 kopp lings
kondensa torer, lyckas han få in det nya chassiet i de nya lådorna. 

hefen för serviceavdeln in gen påpekar, alt nättransformatorn tre
gangkondensatorn och filterkontlensatorn måste tas bort, om mall 
vill prova eller byta ut något av de 16 mot tänd n eIJer någon av 
de 5 kopplingskondensatorerna, men mutas till työtnad med ett 
par flaskor »Gamma l Lp it.cns» och ett halvt löfte från tekniske 
chefen om ·utbyte av samtliga lödförbindningar i den nya modellen 
mot skruvar och klämmor. 

Gubben återkommer från Raclioingenjörernas Tekniska Kongress 
och tillkännager, att hög fidelitet är det senast e. Känsli ghet och 
selektivitet fLi offras j nödfall, men hög fid el itet måste den nya 
modellen ha. .' chemat ändras. K lass C-för tärkaren slopas och 
utbyt es mot två slutpentoder i klas A. 

Genom ett misstag f rån verkstadens sida bli skärmbu.rkarna för 
mellanfrekvensen 15 cm i d iameter i stället för 7,5. Tekniske 
chefen avlåter lt digert tekniskt meddelande till verkställande, 
dä.r han pilvisar alt vida skärmburkar höjer Q-värdet hos hf
transformat orerna och ökar effektiviteten så mycket, att ett hf-steg 
kan slopas. Gubben hoppar över de bifogade beräkningarna över 
Q.värdet och ger fabriken order att fö r det första ta bort ett 
hf · teg och sätta in en gvävningsfrekvensoscilIator för att uncler
Hitta inställni ngen på kortv, g, för det andra att s,itta in en mellan
brusundertryckare, eftersom det pI stAs att Zen ith skall ha en 
51Idan pä sin nya modell. Tekniske chefen och verkstadsehefen 
konferera och komma överens om alt det blir bäst att placera 
svä-vningsfrekvenso 'cillatom och melIanbrusundertryckaren inuti 
15-cm-burken och lata saken bero. 

Nä ttransfonnatorerna anlända från fab riken med ut tag på sidan 
i stället för i bottnen . Efter en längre skriftväxling med trans
fonnatoravdelningcn beslutar TC att låtsas som om det regnade 
och mont.era transformatorn under chassi t i stället för tregang
kondensatorn, vilken i sin tur pl aceras på en liten hylla, som får 
hän ga ned från högtalaren. Likriktarrören befinnas lämna 200 
volt spänning. Transformatoravdelningen påpekar, alt TC begärt 
400 volt ekllndärspänning i täJIet för de 800 volt med uttag pa 
mitt en, som skull" ford rats för att ge 400 volt output vid helvågs
likriktning. Efter att ha tillbragL tre sömnlCisa nätt er med att 
för 'öka få experim ntapparaten att fflngera med 200 volts spän
ning uppdrar tekniske chefen åt gågossen (som är radioamatör 
på lediga stunder} att rita upp en likriktare med rör i brygg
koppling, varefter han avlåter ett långt P M till Gubben, lItmyn
nande i ett förslag att auvända två 25Z5-rör i bryggkoppling. 
VerkstäUande begriper inte riktigt tekniske chefens komplexa 
I'cktordia!ITam, och eft.ersom äv n han glömt bort de 6920 typ 
80·rör n, godkänner han för lage t. Samtidigt ger han direktiv, 
att mottagaren skall vara en I ngv!gsmottagare med hän"yn till 
exportmarknaden, som ser lovande lit. Tekniske chefen lägp;er meJ 
sorg i hjärtat till ytterli gare ett hf-steg Oell oscillatorspolar fö,
750--2000 m och blir därigenom tvun gen alt ,indra mellanfre
kvensen från 260 till 465 kel s. Han blir inte glauarc. när han får 
ett PM frÄn inköpschefcIJ, som frågar varför ända in i o. 8. V. 
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han ändrar mellanfrekvensen sanuna dag som ett parti om 5 000 
mf·transforma torer för 260 kel s anlänt fr n verkstaden. 

Säsongens 
största se lager 

Glo ·lJetrottcr: 

128 E O-rör Superheterodyn., 3 ~ågl1ingd slJand 

143 

341 

342 

381 

104 

108 

109 

1 5G; 17- GGG; 735- 2.140 m. 

S-rör Superhe te rodyn. , 4 ~ iirrl i i ngdsområ

den l' 5:;; G"" 175 ; 175----535; 735
2.140 UJ. 

Radiogrammofon med automatisk kiY

uytal'C'. Mottagaren samma som H3. 

Radiogrammofon med elektrisk gram
mofon. Mottagaren am ma om Ha. 

Radiogrammofon 
12-rör Superheterodyn., 5 y1'l.gliingdsomr1\.
den 7- 16; 113--55 ; 55-17;:;; 175-555; 
735-2.140 m. med automati k skivlJyture 
och in. peluingsanordnlng föl' gra mmofon
sk iyor pe r m ikrofon ell r di rekt för upp
tagning a,- rad ioprogr am. 

Bilrndio 5-rör super, 3,5 wa tts utgå ng. 

Samma som 104 men med separat hög
t alare. 

Bilradio 7-rör s uper 6 waLts utgå ng med 
separat högtalar e. 

A.-B. RUTHS RADIO 
Norrlandsgat 2. Tel. 231215 
ST O CKHOLM 
ÄterfiJrsäljare antagas där vi 

icke äro representerade 

De första t illverkade apparaterna visa sig vara begåvade med 
en otrolig instabilitet och börja s\'änga vid minsta beröring av 
vilken ralt som helsL. Eft t!rsom verkmästaren på plätavddningen 
lir tysk och inte förstår svenska, få r t ekniske chefen med hjälp av 
vidlyftiga armrörelser beshivu hur han tä nkt s ig formen på den 
nya skärmplåten mellan första detektorröret oeh mellanfrekven:en. 
Verkmästaren missuppfattar gesterna, konstru erar ett tredäcks
chass i efer helt nya principer och beställer nya stan sar för 14· 3'H 
kr. T C får en kopia av ritningen och skickar den resignerat till 
verkställande med en utrednin g, som visur att det nya chassiet 
kommer att prakti . kt ta get tredubbla apparatens känsli ghet tack 
va re den förbättrad e skärmningen. 

Den energi ske generalagenten för en ny högtalartyp lyckas fä 
inköpschefen att beställa han s högtalare till den nya modellen. 
Allt är fröjd och gamman, tills d l hefinnes att chassiet är IS 
mm rör högt för att både det och den nya högtalaren skulle fil. 
plats i samma apparatlåda. Tekniske chefen sAgar ut bottnen i 
bakelithölj et och monterar chassiet IS mm lägre. Detta medför 
visserli gen att hålen på fram sidan fö r avstämningsrattar och om
koppl are inte passa , men den saken avhjälpes enkelt genom att 
chas ict mon teras upp och ned. I ett PM till Gubben framh åller 
T C, hurusom man genom bottenlöst hölje och epokgörande nytt 
monterin g:ssä tt av chassiet vunnit förd elen att kunna trimma och 
justera apparaten utan att taga ut chassiet ur lådan. Gubben 
r{'tllrnerar promemorian med en ironisk förfrågan, hur tekniske 
chefen tänkt sig att man skall kunna byta ut mf-röret och andra 
detektorröret utan att ta ut både chassiet och högtalaren. Tek
niske chefen gnisslar tänder och gör framsidan av apparatl ll.J an 
löstagbar . 

Biträdande försäljnin gschefen skri,·er ett brev till verkställande 
direktliren, där han frågar, varför den nya modellen, som skulle 
hu levererats för två månader sedan, ännu inte kommit fram. Han 
påpekar bittert, att i ett is, t distrikt 50 procent av hela mark
naden redan är ur rä knin gen genom order, som tre konkurrent
firm or la gt embargo pa. Gubben skickar ultimatum till produk
tionschefen : den nya modellen skall till verkas och levereras ome' 
delbarIigen. För att ;;Iå ned de tre konkurrenterna i skoskaCten får 
försäljnin O'sehef n order. att sä tta ned priset med 15 kr och i 
stiiIlet minska åt dör. äljarrabatterna. Reklamchefen makulerar re· 
signerat trycksaker för 18300 kr värde och trycker nya, upp
tagande det nya pri set. Kos tnad erna rapporteras till verkställand e, 
som vid en hasti g kalkyl finner, att man nu Illås te sälja 34 procent 
fl era apparater än man först I änkt sig för att täcka de nedlagda 
kostnaderna. E ftersom detta inte innebär mer än 122 procent 
ökning utöver fjolarsproduktionen, finner han int c kalkylen alltför 
avskräcka nde. Han löser därför med glatt mod biljett till Are 
och ämnar just bege ~ i g av, då reklamchefen kommer underfund 
med att de sista ändrin garna, som tekni ske chefen gjort pil mot
ta ga rna , inte rapport erat s till honom, med resultatet att alla tryck
saker mllste göras om. 

Verkställande st iger med nå got mindre glatt mod på tåget. En 
telecrrampojke sprin ger i kapp den avgående expressen oeh räcker 
honom elt telegram h ån vice verk fä llande, som just r epresenterar 
vid Radi ofabri kanternas Förbund skon gress. Han meddelar, alt Kon
gre sen i stabili seringen,; in treS 'e beslutat, atl inga uya standard
mottaga re få släppas ut i marknaden under den nya säsongen 
ulan att i st iillet en energisk kampanj skall sä ttas i gång för 
bil- och båtradio. 

Verkställande far till Äre. Tekniske chefen far till vilohem. 

Vhm. 

Önskas köpa 
Ett e ll er flera hö g tal aresys tem 

Loewes t p LS 98 nya eller be gagnade. 
Begagnad e defekta If, t ransformatorer 

av Baltic fabr ik at typ TG 31 kapslade . 

Svar med lägsta pris tiIl Ove Karlsson, Töltedal 
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Runil ra tlio 01'11 ratliosHkningar. 

D Cll 7- 0 JU:! r s 1D~{;; a nord wul e .sn~ nska 'l'cknoJ ogW rC'llin
g-pn C1I k ul' ;: i HJlJne t »Rundratlio och HatlioRWrni nglll"» , nu
\' id i fii rC'l~i : llin.:;sform framlade~ en sp r it' \'änJcf nJla och 
in lre 'sall ta J'a k ta a \' framstå.c nue auk lorit 'te r [rå ulll dldet. 
Des :J. fÖ l'elii" nillgars irllleh, Jl J1ar nu bli \' i t t illgi,ingligt föl' 
e ll st(; lT " nll miinlrc t i och Illed utgi\'[[lldet av S\"'n: IGl T pk
nolog (ureuingens sk rift Y1:r 12, bcLitlad »IHundraclio och Ra, 
c1iosl iirllingar», 

I ell illle dning,·,tllfö l'unlIo H\' ci"ilingenjö r S\'en i\'orberg 
Jii mna s (' n "n mnul nfll ll und e redogörelsl' för .: tö rnin gs fr:lgan 
i S \'c ric;e ocli dess hf' ltandling a y ::'lamarb lsuelegatio n n mot 
rac1io~W l'lJin gil r , ' ['l'll:'gra f\' c rket~ l'adiohyr' och E I\'erks Cö re
ll ingen. Av l'äl'".ldl t i n tres e iiro de fak ta , som t!lla. m ot pn 
s liil'lIin ,"sla g och ;;o m t\'ingal de O\'!llllliirnnda o l'gallil'a tio
uorna a tt sölw en f ramkom lig \'äg för s tii rni ngsuckiimpning 
P:l frh' i1 lig g-I'uud, (l sa marbeLsdelega tione ll ~ meddelanele 
Il :r J l Gnn s ' n rId i ing. Xo rb el'~ ' a nförande frarn s tiillda 
ön.·k -må l ge nomförda, ~pec i e llt f r{lg-a n om liccllsmeclel till 
s tUrn ings],;lm panjc n.) 

En Fyn ncrl ig-en ins(r ll l,l h ' 0 '11 ö\-crs ildl ig artikel Ur »A II
m iiTl ur ien te rin g' r l; ralldp ra d iol1\o( lagn rl clm ikens nU\'H r il uele 
~t ih lll [JUll kL » [1.\: ('i l'i lin g ' n jöl' Hildin g E. B jörkluncl. ÅJJmänt 
J_,a rak te r isor a . ['ndinl1lo( ra ga rl ekn iken s nu \'a ra nde s t, nd, 
pllnk t .·om cn lI L\' cclding Jllu t i främs ta rummet iikael selek, 
ti\'it ' t, högre fiil' stiirkning, bUtt r e Ijudätergi\'lling ocll s ist 
mell icke mirl.~t i en I: n .~t drh'en automatisering. F.n gene
rell reLlogö rel ' e liimnas för se1"k ti , i(cl. medel, s; 'om moder
ml spoJnr m ed järll[lul \'(~ r kärll or , lågfli rlus tkolldensatol'er och 
nya l:igW-rlustmateria l. I sa mbancl hiir mcd beha ndl as uancl
urcdll i<regl cl'ing, ll1öj lig-göra nde \,[lriubc l sd ektivite t och t.011

fiirg-: knutroll. Ett ~i il'sk il t kU [li te l ä gua åt; elek tronrörens 
llt\'edd ing oclt dc a \' de uya mångelekt rod rören bet ingade 
kop pliug':u na, "\\r(n li!n li k f udingrcglt'ring, »s Wrningsdödure» , 
tyst 0(:\1 \' isUl'1l t\\ 's ti imning beha ndla s eul,elt och ldargö
rancle. I k or thet ollll1 iiIlt l1f'S itHm e n elel f ra msteg beträffan, 
dl! ~ 11I (' s l'eg Ocll Il i;.l',ta l al't~ , bil raclio och mo l ta gar t iJJve rkning. 
Sow. a\' .' lutning går föl'faUal'pn in pt f nllDt icla fö rbiittringar 
genom ul. a. all lu mn t i 'k sc lek tid tets regleriug och kont ra ' t 
f Ul'sl i·irkning. 

D el. centra la i »Rnntl l'adio och Radiostiirnill ga r» u tgÖ'res 
ax li njPiugouj iir R '1' , Gla s' a rtikcl OIll »R HdiosLörning-ars 
uP I ~lwm ~ t och a ,'h jiilpandp», Rfter e ll kortfatlad matemati -k 
u tt'edn ing om [le ri ndi s ka f ö rlopp och impulsc r ~å r fÖI·ralla 
ren in 11[l !l1ottagal'l' rtS sä Lt a tt reagcra, sUil'llingen, frek,en ~, 
herocnlle samt hi;g- re. llek ti \'e låg-f rek\'en ta s iiirniuga r. 
SWl'llin g-snhå u oth dtil.'mcd . nmma nhUnganclc fl'i\.gor, stör' 
lJing:-rnä tnillg, . tii miugarn a u tbredniugs \' iiga r. principerna 
för tii rningsskyclcl och s t i.i rn j n~. ' .ö!mj llg fö regii kapitle t om 
kOli 'trukliou' [\\. s törn in gsskyc el , ;;om lii lll llu r en lll ii ngfald 
goda l'Hd föl' lill\' cl'kning :\\' effrkri\':'t ·lii l'l1ing -·s l'j'lld. E fte r 
e ll mera kortEaU'a d bellnucll in g n.I' atmo :--fii l' iska sllirningar , 
s f'iil'l1 inga,l' frii n a nnan l'Cldio uch s tUrlling-al' f r 1i n \'a gström s
anliigguingar liimnar fiirfut tun'lL en mycket ful l. tii'ndi g re
c!ugi irel : ' f öl' s törnillgarna fr:ln l'ta rks tri imsc!ekll'i .--' I;:a appa
ra t '1', ;;;tsorn mn" kiup l', li kr ik t:H'p , k r'nfUecJn lnga l', ele ktr ifie
m(\f' \ranor , e lektris ka in s l.allatioller i hem, industr i oc ll 
lan thrllk, hus hå ll s<l ppa r'lte r oeh mcd ici nska :lppa ra tc r . Upp-
at u iiI' u tan mo ts tycke dCll hii s ta ammn nfatl alllle redo

gli r<o'l'e Il [Öl' rad ios ti imingar. _om pub [cerats 1M s\'enslm, 
o(' h (hl elen ;:;n1 11 t idi i! t ii I' l' ll kel och Iii tlffltt lig, rrkoll1rncncle
ra s rll'n p,i. d,,'- ' ·'H ma. le \'ar och e ll, som har in t resse av 
It lthijrande f r[lgor. 

Dl' .\ . D llnh:lnlts fih'!?c!r'ag om »S tiirningskän sligheten 

27 

För varje ändamål fi nnes en passande 
MAGN AVOX"HöGTALARE 

Nya låga priser 

TJERNELDS RADIO 
Hudiksvallsgatao 4 - STOCKHOLM - Tel.fon 332001 

små 

leksaksballonger • • • 

eller en radio med för 

svaga rör ... går inte 

väl i längden! Tag inga 

onödiga r isker: sätt rät

la r öret pil rätta platsen 

(.J. - nya, k raftiga Tungs

~ ramrör i Er radio I 

i~t'K"-T~~M 

Garanti för högsta effekt! 
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hos mottagaranIäggningar» ger Uisaren en uppfalluing om 
bl. a. radio- och störningsfiil ten natu r och utOredning. Vi
dare definieras a ntenners skenba ra effektiva böjd: h. = 
E/ Eo, diir EJ ä r anten nens emk och En är fiil t ' tyrkan. Kopp· 
lingen mellan störning källan och an tenn en u t t rycke med 
hjälp av ö,'erfö ri ngsdiimpningen: dö = .. /E., där st 
li r SLU rningsldillullS kläm spfinning o("h Eu den diirav föran
ledda sWrs pänuingen i a n tennen. Av uttrycken PH 'kenbnr 
unl:eunhöj d och öH~rföringslHim pni ug erh Ile et t ut t ryck 

fö r anl iiggni ngells sWrningskliu .·]ighet : S = - ~ där k 
dö' h., 


ii I' en konsta nt. 

I en tabel l liimnas resulta tet fr:'lIl e tt stort. untal i TysI,

land utWnla mlitllinga r av effek ti ,- (l, l1tenn höjd , s törni ng.'
diimpnillg oc1l den dä rnr LJerä lmade • t,-,ming l:i:iin s lighe ten. 
Uttryck t i ord JWl1 resnlla .et amman fattfl' på följ ande 
sätt: Inomh usant llll er äro 'iirskilt s tö rningskiin 'li ga , S tör 
ningskii ns li rrhe ten ho en u tomhu an tenn är betydligt mindre 
ii n ho inomhusa ntennen, Förh' Il andet är a v s torlek ord
ni ngen 1 : 10. Det ökar dock hastigt meu l'ino-den bo an

. 	1: nutilledningen inomhll-. En tanLDtenn på tak t (en i 
'l'ys ldan d mycket a nvänd a nt nnf rm ) med skännad nell
ledning har end ast ] / lOO a v inomhusan tennens störuings
k tin sli .e; het. lIIätmi llga rna ge mlijligb t a tt bedöma, hill' sto r 
sW rningen få r \"ara fö r a tt vid kon tanta moUagningsW r
ll i't lla nd n ge gOd tagLJar kva lit , t [l:1 motlagnin"en, eller hu r 
stor den nytt igll fiiltstyrkal1 måste "ara ,'iu besti.imcla a n
ienn förll' l la ll den och bestlimd störning, 

Ö\'l' i ~a uPjJsat Sf~ r i boken iiro : ,>ll:llliostörningarlw och Ijud
k'-fl liteten» a v ei vilingenjör Erik Löfgren , »S törande pul.'a
tion;;(e nomen hos likstl'öms niit uv tekn. d r F. Dahlgren och 
»-Siikerhets krav vid nii ta nslu tn a mottaga re och störnings 
skydd» a v t · lm. d r H . Ster ky, Yilka inrymma en mängd 
yärdefull fl uppgifte r och syn pu nkter, som Yi a" utrymmes
~ldil ej hä r kunna ' il närmare in på. 

»RuncJradio och radiosW rningal'» har utan t Yl , l en 'tor 
uppgi ft att fylla i kampen mot ra uiosWrningarna, ej 'blott 
lir ren upplysllingssynpunkt utan :inm som upp [ag-bOk föl' 
awa tö rer, för äljnl'e och uu dra, . om i in uagliga gä rning 
komma i kontak t med , tiirniu gsprobl emet, och Populilr Ru
lia Yil l p:1 det I'a rm a le r e-kommendpra u n am ma. Pl'i 'e t 
iiI' ih'en sli. pass öl'erkomligt som 4 kr. 

Å. R. 

I{ollsten att räkna. Av civilingenji;l' C. A, StriimLJ.;l'g, Sund
~Y~CrgS Bokhandel, i di tro Pri ' wrono r: häft. G: -, iuLJ. 
I: ;)0, 

l fiire lalet till s in bok a nge r f örfattaren, att han a ~'se tl 
den samma niirma, t om en h jälp för »d em som äro i be
1101' e llor ha hI t re' 'e a y att uppfriSka s ina i -l,olan inhiim
t arJe matematiska ku nSkape r». Det m~ rrena st tigas ifcå n, 
a tt hoken på ett YPIP rligt slitt f yller denna uppg ift. Dänued 
ä r ock il agt, att den \"[lrmt må a nli"falla ti ll rradioa ma
törernas bruk, ty \' i1keu amatör l,ä nner ,ig ej inrangerad 
i den ovan a ngi \'na presumerade lii ekret Il '! 

Boken ger en komprim llrad men iindock sa mmanhänga nde 
och ö\'ersikll ig f ra ms tällning a v de dkl lo-a s te ma te ma ti ska 
hjiilpm el len : allmänna räkllelagar, eknlLi oner, runklion ssa m
LJRml a v oli ka slag, logarritmer, . eri cl', grafi. k fram ställning 
m, m, Dessa partier göra den till en utmiirkt hand- ell er 
nppsla<>sbok Yid ut fö randet a v räkneopera tioner , med vilka 
man even tuellt int känner 'ig riktigt hemmastadd; (1et 
bör kanske omnämnas, a tt t. e .-, rälm esticka ns andindning 
lignas en gan , ka u ttölllmanue be1la ndling, Men de allra rJ1(;st 
fört.jlin ·tfnll a ny nitten n v boken utgöra för l"i sso kapitl .Il 
om »Kriti sk behandJiug av s iffror:. samt »Sa nnoJikhetskal
kyl », Här fi nn as många korn a tt taga \'ara på även för 
den i mu tema t iken gan 'ka högt b va ndra de tu ek va re de t 
stäudiga an knytandct t ill dcn prnkti ka tilHimpnin gell a v 
de matematiska p rinci perna oeh de oft a il['dele f\'!l clio-a 
resonemang, ge nom ,-i lka f cJfö r delningslagar och pr~LJabili
tets11l'obl em ö\'el'förfl till I"anli gt »SlI llt lJondföl'l1ufl» , Dett a 
i f örening med den fö re1lildliga fram ställning;stil en giira 
öl ]lecicllt dessa pa rtier a \- ,boken till en siil'de lc' uuc1erhilol
'lande tank 's tiillnre, 

Vhm. 
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Ny alkalisk ackumnlator m ed förb ättrade egenskaper. 

A ccwnnlator A.-B. L eif Nobel, Stockholm, tillverkar en ny 
al ka lisk ackumulator, vilken, enligt vad som framgär av ett av 
Ele klrov~irm ' institutd utfärdat provningsprotokoll, synes överträffa 
hi ttills t illgängliga ackumulatore r av alkali sk typ, Nobel-ackumu
la to rn "- så kallas den nya ackumulutorn -- hade s, lunda mindre 
\-i kt och mindre volym per amperetimme iin den alkali ska acku
mulator av annat fabrikat, med vilken den jämfördes. Kapaciteten 
per vikt- och volymeuhet är alltså större hos Nobel,ackullIulatorn. 

För att de erhållna r sultat en skola vara av något värde, mil.ste 
emellertid d förhålla nden, under viJka jämförel eproven gjor
des, angiva '. Bilda ackumulal orerna , som nominellt voro på 22 
a mperer immar, voro frä n början laddade, och de urladdades först 
med 2,75 A till en cellspänning av 0,8 V. Därefter uppladdades 
bada ackumulatorerna med den för Nobel-ackumulatorn normala 
ström styrkan och tiden , nämligen 4,71 A under 7 timmar, mot
svarand e 33 ampererimmar. Slutligen skedde urladdning med 2,75 
A ned t ill en cellspänning av 1,1 V, varvid urladdningskurvor upp
togo , visande spänningens variati on med tiden, 

Resultaten, som erhållit s av detta j iimförande prov, äro följande: 
1) Nobel-ackumulatorn har 19 % större kapacitet än den andra 

ackumulatorn, trot ' att Nobel-ackumula torns volym endast är 
63,2 % och dess vikt endast 73 % av den andras, 

2) Den andra ackumulatorn har endast 53,2 % av Nobel-acku
mulatorns kapacitet per liter volym eller, uttryckt på annat sätt, 
har 87,5 % större volym per amperetimme än Nobel,ackumulatorn, 

3) Den andra ackum ulatorn har 9 % större vikt per ampere
timme än obel-ack umnlatom , 

4 ) Vid urladdningen inställer sig Nobel-ackumulatorns ceJJspän· 
ning hastigare på det normala värdet, och spännin O'cn hå ller sig 
under hela nrladdningcn mera konstant än vid den a ndra acku
mulatorn, (Detta är av betydelse t. ex, då ackulIlula torn använde ' 
som glödströmsbatteri vid rad iomotta gare. ) Nobel-ackumulatorn 
har något h ÖI,'Te spännio " per cell och h1l. lIer en medelspänning 
av ca 1,23 V per cell vid 8 timmars urladdning, 

lI'o bel-ackllllwlafom, delvis u.tdragen ur sitt stålfoclral, vilket ör 
genomskuret för att tydligare visa den inre konstruk tionen. 
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BOCKER 
av bestående vå·rde 

R ADIOTEK N ISK 
H A N D B O K Del II 

Av civilingenjör Mats Holmgren 

AllClr[1 (Iel r ll ay RaLl ioteknisk handbok inllehttller 

lll'akti 'Im till iiwpuiJlgal' av de i första delen a\'· 

l luudlade gmndlägganr!e "akerna, An;iklen iir att 

mö,jIi gO'ö ra beräkning ay de i en radiolllottagare 

ill>(åeude kop[Jlio.(!;~e! e lll ell tc ll , ,.il atl llIun ej belJii· 

yer \"tilja ·to rl eken hos t. ex, shuntkoml ellsa torn 

till ett katod motst:illd prL In, UL, ulau kan !Je ·t:illl' 

mel lIe s s torlel, wed lJäu ' yn till hu!' j!od å tergiv· 

lling HI' ba~regi s tre t Illun ön :;kar. Dia ,~raw f iuuus, 

ur "ilka Lly lil,R "linl en lii tt kUll lla' L'll ållu~ , ~IC'd 

hjiilp a \' lJnndhoken kau Ulan !JerilJ, nu filtel'kretsal', 

fUrstiirkning och selekth-itet i hö!!frekvelLskrel~ar, 

u tgan~S"l liLonil1g Yid detektorel', fÖl'~tiirkningsgrad 

i Irtg Frek\'C' lk 'te;; o, ti, V, Ma n kan beriikna, hur 

stor kOIlLlen ;;a torn i de tcktol'll anod krets f ! l' "ara, 

om d n j s kall sk,il'a bort a lltför mycket av det 

högre registret, samt en hel de! andra l ilulande 

,aker, Slutligen redo,t:;öres i korthet nit' mottaga r · 

lIJiitn ingar samt g(>s a n\'i sn ing föl' m:ituing av den 

llJaximala dif;lol'tionsfria effekten hos ett slutrör. 

Schema för en en kel miiLsau(]are för trillming samt 

en ~tli inni ng inLlikato r för an slutni ng V>L mottaga' 

rens ntgång, 'sida fu ll "ta ndi ga den praktiska delen 

av boken, 

Ovans tående böcker kunna r kvireras från 

POPU LÄR 

POPULÄ R R A D I OS 
R A D I O L E X I K O N Del I 

Av ingenjör W illiam Stockman 

Pr€llli euoIc föl' 4:e kvartalet, 

InnelJå ller utförliga förklaringar ]J:l alla mLlio· 

teknif<ka on! oelL uttryck, Illustrerat. {' lkomwel' i 

ett fl erta l de lar, "aray en del "urje k"ar ta I. tgör 

],omplett en "ärdel'u lt uppslagsbok, som ej böl' 

saknas på någon ra,liOlllans bokhy1![l , 

Fön;la dele n, SOlll n Lr beriik11l1,1 aH utkowma 

omkring den 1 noyewuer, lJur uli \' j t nagot fiir "cnaLl 

wen 1Itkoll1mer om uflg ra få dag:ar. 

POJlI/. /iir ]((uli()~ RCL(liolc,r; iko/L 

gel' E der s\'ar 11a alla r a diutekni 'lm frågo!'. lIilr 

uågra E'X mpel ur del I: "ad är akus ti:sl, kort 'lut· 

niug; "ill bUgtalare ? " ilka olägeohe ter lue(lför u(>n'? 

Hur nnllgi't tj ut i mottaga re med lllikrofoni ska rör'? 

Vad iiI' alllpel'f'timm e? Vad är :uupIitulldis torlion 

och an,!ra ö\'ertoll '? Vad iir anudförlust? Hur fun

gerar en flllpaSsuill(!;stmllsfol'mator? Hur yel'kar 

den automatiska vOlymkontrollen? Vael lIlenns med 

a,'kopj1ling och a\' '-,imni ng ? Vall är a \'stiinmings· 

skärpa? 

.\lla preuuwerauter erlJålla des, u verk föl' 35 

öre per del. Bokhandelsj1ri se t är kr , 1: 50 per ilel. 

närmaste bokband ,I eller från vår exp, 

RADIO 
(Nordisk Rotogravyr) 


Box 450 Postgiro 940 STOCKHOLM Tel,: Nord isk Rotogravyr 
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V~eu 
tiee 6.i:ätee 
r;adic,~~ 

Förse Edra radiomottagare 
med de hypermoderna ra. 
diorören 

Tillverkare 

The M. O. VALVE Co. Ltd .. 

LONDON 

Generalagenter för Sverige: 

A.~B. CALVERT & CO. 
GÖTEBORG 

Telefon 711 90 (Radioavdelningen direkt 35058) 

Tveka icke! 

Eder radioapparat 
behöver ett TACO

antennsystem 
störningselintine'l'unde till 80-85 % 

Taco,antennen är en ny, 
vederhäftig antennkon' 
st ruktion, speciellt av' 
sedd tör allvågsmottag' 
ning, d. v. s. en enkel an' 
tenn, som automatiskt 
delas i två idealantenner 
ocn nedledningar för 
rundradio och kortvågs, 
mottagning. 

Taco,antennen är synner' 
!igen effektiv för lång' 
distansmottagning och 
gör mottagaren praktiskt 

taget störningsfri. Den 
ger största signalstyrka 
utan lokala störningar. 
Den är mycket lätt att 
uppsätta. 

Taco,antennen kan Ni 
lugnt rekommendera Ed, 
ra kunder. Ni gör därmed 
inte bara dem utan också 
Eder själv en god tjänst. 

Återförsä ljare antagas. 
In fordra rabattvillkor m. 
m. fra n 

A B ANTRAD Norra Bantorget 29 
• - • Stockholm, Tel. 212297 

l å n ~t provningsprotokollet. ohel ·ackuIl1ulatorn har enli gt 
upp "if t ,i v 'n andra förd elar framför de hittill s använda alkaJj , ka 
ackulllulaturerna . ålunda har den ytters t ringa sj iilvllrladdnin g. 
E ft e r 3 m ånader har den kvar hela 91 % a v laddningen och håller 
fortfarand e normal spännin g. Vidare kan d en a vgiva lång t större 
strömstyrka än andra alka liska ackumulatorer ul a n att för störas . 
De förbättrade e" enskaperna äro främst att tillskriva cn n) aktiv 
mass!! i plattorna samt e n fc;rbiittrad inre konstru ktion. Ramar 
och amIin gsskenor ,iro så utförda, att enskilda plattor ell er ficko r 
ej g nom glappkontakter eller oxirlbildningar kunna komma ur 
funkti on och härigenom reducera a kllmulat.orn s kapacitet. K OIl

ta kt tällena äro omsorgsfullt utförda samt sv ' t sade, där så l å t r 
sig göra, varigenom motstå ndet i fo garna blir minimalt. 

N obel -ackumulat orn betin ga r i marknaden un gefär samma pri " 
som andra alka li ska ackumulatorer. 

Amerikanska radionyheter. 

A .-B. Antrad, Stockholm, representerar här i landet ett s tort 3n
tal amerikanska radiofinnor. Bland dessa firmors nyhet"r kan 
nämnas följande: d ynamiska tra tt- och konhögta lare samt lösa 
trattar för 1110nterin N på konhögtala re, dynamiska mikrofoner, kort 
vå gssuprar med alla nya fin esser, komb. s[indare o(; h mottagare 
samt »transceivers» för kort- och ultrakortvag, antenner till d :0, 
sändarrör med grafit anod samt kraftlikriktarrör, styrkristaller för 
sändare, If-transformatorer för 2 20000 p/ s el. högre, kondeil
satorer och motstil nd, mä tin ·tru ment och mät sändare m. m. 

Ett hf·n 'itfilter f tir all ströms- oc h lihtrölm;mottagare väntas in. 

Nya stömingsreducerande antenn er. 

Radiokompaniet, Stockholm, har ti lI stäUt oss en beskrivning 
över en s törnin gsrcdllcerande antenn av Görlers fabrikat, utförd 
m ed ett slags hryggkoppling. Den effektiva delen av antennen 
skall lik~om vid skiirmade antenuer anbringas utanför störnings
fält et. En stavante nn , som börjar minst 2 m över husta ket, rc
kommend eras av fabrikant en _ Nedledningen är dubbeltrådig. Upp
till är den ena parten a nsluten till stavantennens nedre ände, d en 
andra parten är fri. Nedtill äro båda parterna anslutna till brygg-

Brygganordningen till Görlers störningsreducerande antenn. 

anurdningen, som är inbyggd i en liten låda , försedd med tyå 
ins täJlningsrattar, märkta »Entstörer» och »Laut stärkc» och av
sedda för s törningskompensatiun resp. avstämning. (Det är allt så 
ej fråga om någon volymkontroll. ) Vidare finns en våglängdsom
kopplare för mellan och långvåg. 

Av beskrivningen 'yne' fram gå , att förutom motta garen (till 
vilke n brygganordningen anslutes medel st en skiirmad, kort l ed
ning) ä ven ant ennkretsen skall avstämma till d en mottagna 
statione ns frekv ens. Därefter skall kompensationsratten vridas, 
till. s turningarna försvinna eller till s ett minimum av störnin gar 
ern ås. Detla ska ll inträffa vid en vi s in stiillning, som dock är 
n1l got olika för olika våglä ngder. _ lan maste alltså e ft erjus tera 
kompensa tionsratten för va rj e s tation, som tages in. 

Kapac iteten hos nedIedIlingen upp gives kunna vara upp t iI1 
1.1 000 cm utan oläg 'nhel. En speciell kabel tiLlhandahå lles ii;r 
ändamålet. Vidare finns e tt nytt störningsskydd för inkoppling 
mella n mott a ga ren och nätet. Enligt UPPflift frå n Radiokompaniet 
hd de första här företagna proven med den nya antennen giV;l 
goda r e ultat. 

Bland and ra lI vheter rn iirkes e n 2-gan gkondensator på 2 X·1.5 
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i l."}' fiir ko r t\'ag~lIlOttagare ~alllt t{'.- tpinnar med inb, ggd glim. 
lampa. 

A.·B. An/rat!. Stod rholm, fiir i marknaden l!n a merikansk antenn, 
henämnd »'J"aco», vilken är av t)'~en m"d lugohmig nedledning 
och al lt så för~cdd meJ tran [onnatorer bådl' u~ptill och ne··dlill. 
An tenne n fun gera r utan omkoppling på alla våglän gder, enligt 
up pgift mf'llan 12--2000 m. T ypiJe teckningen är 20 F. Ant enn ens 
p rinci p iir ~amma som vi tirli ga rc i P opulär R adio be krivi t i 
'Hmhancl wcd urtiklll r Ulll an tenner Ill e r! rlubbeltr diO" ned led ni flg . 
~'ted tilllljälp av di[feren ti a ltra ns [urIllatorer utbalan eras de ;" 
nedi 'dningen uppfangade s törn ingsRpänningarna. Endast si gnal· 
spänni ngen n ' r fr811\ till mott agaren. 

HeEulta t t, om ka n 'rhå lla, med en uylik ant enn, är hUHld 
s<ddi gen bl' roend e av t va saker: transformatorernas kopp l ing och 
l, on t rukt ion samt uen e ffektiva antenndelens placering. Trans
fo rmaturerna ,iro utförda enli n-t nyas te amerikanska .er farenhe ter. 
För de olika våglä ngrlsbanden finnas olika transformatorlinJningar , 
vilka genom en d..l kon stgrepp fils att fun g ra oberoende av \<ar· 
!4ldra . Omko~plin g för olika vågtingusband är siH nnua obehijvlig. 

BeLr,iffande placeringen av den verksamma (horisont ella) all
tenndelen är denna uv fulls tändigt vital betydelse. Vi ha tidi gare 
framhiillit nöd\'ändi ghl'l en av a tt denna del anbringas utom , tör
nin g Hilt" t fle l! de' IItom pa sil ~ t or höjd . om möjlicrt , det ta för 
a tt stör ta lIlöj l iga si gnalspänning skall e rhållas i an tennen. Fi r
man Antrad har här ta git s ieget fu ll t ut, i uet att de förse alla 
s ina antennanläggningar med minst 7 m höga master, mellaa 
vilka ant ennen~ hori'ontella cl'el uppspännes. För att ytterli ga-e 
öka ant t>nncns effek t ivitet använder man träma tc r och delar upp 
metall stagen medelst i olalorer. Ofta se r man ullbbeltrådiga trans
fonn a tccrnedleuningar anbragLa på antenner, som sitta i höjd ,ned 
take t. l dylika fall gör tran [ormatorantennen, hur goda transfor
matorer som :in användas. föga nytta. 

\'id vårt be.ö k hos finn an kördes e n allvägsmottagare på Taco
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a n t" nn. Den fran ka kortvågs ·tationen P onto i togs in synnerli " 'n 
lörningsfritl. Vid omkoppling till en inomhu an t nn bl ev fö rha l

landet s if,'l1 uI/ tä rnin g be tydli gt sämre, och konto rs lIlaskine r '1a i 
~amma hus omiijliggjorde njutbar motlagning av nämnda "tatiun. 

Finnan levere rar även pa, ande nä tfjltcr till liks tröm, - u h 
alls tröm mott aga re, för a tt s törninga r ej tikola ku n na inko mma 
nä tvägen. På väx Iström är ju nä ttran forJllatoru i regel för edd 
med skärmlindning. 

Nya högtalare. 

Tjerne!ds Radio, Stockholm. I för g. nummer meddelade vi 
vi sa dala för en ny Ma!!navox-högtala re, modell 33. Vi skola h ~ir 
lämna en del komplellera nde uppl)' ·ningar. 

Högla laren är försedd med »kurvmembran», med dubbell>öjd 

il1agnavox' nya högtalare, modell 33. som har »kurvmem brar»> 
och mycket kraltig lältmagn.et . IngringstranslormaLOrn är som 

synes rikligt dimension erad. 

"DUAL" 

GR~MMOFONMOTORER 

Aven för inspelning av skivor 

Begä r offer t 

Akti e bol age t Nickels & To ds en 
STOCKHOLM C - Telefoner 10 88 19 och 1016 10 

En glad dag! 
»Paketet från 
N ATIONAL 
a nlände r» 

Vår nya katalog 
åer utkommen! 
Sändes gra tis och franco 
på begäran 

NATION A L RADIOFABRIK 
KUNGSGATAN 53 AVD. R. STOCKHOLM 

http:l�ltmagn.et
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Magnl7vo x' tratthögtalare för stora effekter. Tratten kan tagas isiir 
jör möjliggörande av behäm transport. 

yta (samma sak som :il awi»·m embranet), ,'ari geno~l enligt upp· 
gift bättre spridning av dc höga tonerna ern , sa att man ,j 
behö,'er sitta mitt framför hö otalaren för att hiira hela tonre· 
gi"tr t. Talströlll spolen har 15 ohm vid 400 p/s, S att det är 
möjli g;t att anbrin"a ÖV rf(jringsledningen till högtalaren melbn 
utgå ngstra n 'forll1 atorns seku ndär och talströmspolen, utan att för· 
lu: t rna bli all tför stora i ledningen. Primäl'en i tram;format ol'll 
ka n enli gt uppgift belastas med upp till 65 mA. Trioder rekom· 
menderas av fabrikanten framför pen toder på grund av den större 
nytt iga dämpningen av det rörliga systemet. 

Mod 'lI 33 Iltmärke vidare av en mycket kraftig fältmagnet , 
som bör matas med 12- 30 W men som redan vid 6 W ger stor 
luftgapsindllktion. Därav följ er stor känsli ghet hos högtalaren och 
stor nyttig dämpning av det rörliga y 'temet, vilket medför mera 
naturtrogen återgivning. Härtill bidrager även i detta fall lätt· 
het Il hos det rö rliga sy. temel. F pkvenskllrvan häller sig ~nom 
±15 dh mellan ca 55-9000 pi s. 

' ältmagneten kan även använda som sildros,;el, emedan hög· 
talaren [ir försedd med kompensation5lindning för i talströmsp o· 
len inducerad störnin n'sspänning. Vid matning från likströmsnät 
bör fliltLindnin gen shuntas illed en glimlampa, vilken oskadliggör 
den vid brytni ng uppkommande överspänningen. 

E n annan Magnavox·modell tillv r kas för större högtalaran· 
läggningar. Den är transportabel och försedd med en delbar tratt 
med 57 cm öppning (totallängd 99 cm). Talströmspolen har SI 
mm diam. och 15 ohms impedans vid 400 pi s. Högtalaren tål 
25 Et 30 W vid de lägsta frekvens rna. Fält. et. skall ha 15-35 W. 
En modell med permanent fältmagnet finn s äV"n, som tål upp till 
7 W talströmseffekt. 

FICK..lVlOTTAGAREN. 
Forts. från s id. 266 

därför att en konden~ator med pcrtinaxisol ering användes. Dylika 
kondensatorer ha nämli gen 'tora förluster. 

Dimensionerna hos h dan får räuas efter de tillgän gli"'a de· 
larna. I modellapparaten ha använts vridkondensatorer på ca 
SO XSO mm. 

Batteriet är gemensamt för glöd , t.röm och anodspänning, i det 
glödströmmen ntta <Tes frA n den första, närmast minuspolen liggande 
av 1.5 Y·cellerna. Sammanlagt användas 6 st. dyLika celler, som 
erhållas i batterier (stavbatterier) om 2 st. celler. Varje dylikt 
stavbatteri är alltså på 3 Y. Från början inköpas 3 st. dylika 
3 V,batterier. Ur ett av dessa tagas de två 1,S V·cellerna ut och 
kombineras med var sitt av de två . terstående batterierna (rätt 
polaritet!), så a.tt slutligen 2 st. batterier på vardera 4,5 V er, 
hållas. Papphylsorna förskjutas, så att de hålla samman ana tre 
elementen, pch den överblivna papphylsan skäres i fyra lika breda 
ringar, med vilka de iria delarna av batterierna isoleras. 

De ursprungliga 3 V,hatterierna ha 20 mm diameter och 70 mm 
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höjd. De äro a v J:Iellesens fabrikat. (Fås h'å n A.·B. Nils Mattsson 
& Co., Stockholm.) 

Lådan till mod llapparaten är tillverkad av 1,5 mm pel'tinax· 
ski,'or, sammanhållna av mässingsvinkJar och skruvar. Man kan 
även använda 4 mm kryssfaner, om frontpJattan göres av pcrti. 
nax. Ett tredje sä tt är att göra frontplatt:l , tak uch botten (de 
två styckena pil. 85XS5 mm) av pertinax och böja ihop de lre 
ater-tående sidorna av l mm aluminium. 

Innan vrid kondensatorerna monteras på frontplattan, dragas de 
ledningar, som äro streckade i fig. 2. H'lr de håda 4,5 Y·batte· 
ri erna mont eras framerar av fig. 2 och 3. I fig. 3 är det närmaste 
bat teriet horttaget, varför det bortre är synligt. Detta har plus· 
polen uppåt, görande kontakt med fjädern a, som enligt fig. 2 
,il' läst vid l dväg<Tcn. (Om denna är av metall, måste fjäd ern 
i 'oleras.) F jädern a tår i förbindelse med ena telefonkontakteu 
s~rnt med rörets sidkontakt (rymdladdnin gsgallret). Genom den 
långa, fjädrande pLå ten b kommer det nyssnämnda batteriers 
minllspol all sammankopplas med det andra 4,5 Y·batt eri ets p)IIS' 
pol, som är vänd ned t. c fig. 2.) D >tta ,enare batteris min,, -· 
pol är alltså vänd "ppil t uch "'ör kontakt med en tredje fjäd er, 
vilken är fä st vid kOnlakthylsan J, mottagarens jordkontakt. Dc 
två batteri 'rna bli allt s, seriekopplade, och spänninn'cn (9 Yl 
kommer at t li gga mellan fjäd ern a och jord. 

Glödspännin gen uttage- över den närmast jord liggande 1,5 y. 
<:e]) t;n medelst en sladd, som i fig. l och 2 är märkt med k. Denna 
kan t. ex. förena ;; med ett metallbleck , som stickes in mellan första 
och andra elementen (frå n jord räknat) , eller oekså lödes sladden 
t ill zinken på andra elementet. Lödningen skall i så fall ske 
kvickt, så att elementet ej uppvärmes mer än nödvändigt. Det 
bör kanske nämnas, att zinken alltid är negativ pol och kolet i 
mitt en av elementet positiv pol. 

Eftersom röret tål högst 1,3 Y på glödtråden , får det någon 
överspän ning vid nytt batteri. Dett.a in ve rkar ofördelakti gt p;' 
li, shngdeu, varför antingen en reostat eller el!, fast nlOtstiind på 
n' gra få ohm hör inLLigga . Kist är en reostat på ca 10 ohm, i det 
ma n då ej bch"ver \ ida på mer glödström än nödvändi gt. ]'l Ian 
spar då både rö r och glödström selcment. Det sistnäll1nda m' ' te 
i varje fall utLytas eftcr någon tid , und er det att de övriga cel· 
lerna i batt r i t räcka gancka län ge, ty anodströmsförbrululingeu 
ä_i' ll.linilnal. 

J\-hn får vidtaga sär~kilda åtgä rder för att få batter ierna at l 
stanna kvar P' sina ditta rIat r i motlagaren och göra f;od 
kontakt med fjädrarna. vstämnin o-:;spol'n få r även fästa på 
lämpligt sätt. 

Ledningsdragnin«en i fi g. 2 stämmer ej exakt med fig. l , i det 
kontakt en 6 på L, förenats med minns glödtråd på röret i stället 
för med jord . -Iottagarcn går vi 'se rligen hra ändå, men det kan 
vara onödigt att få in , i avstämningskretsen, vilket bEr fall et 
vid koppling enl. fig. 2. Det har alltså här blivit ett ritieJ. 

F ör aU höra lokalsändaren med denna mottagare erfordras ej 
någon vidlyfti'" antennhistoria. En jordledning förbättrar resultatet 
och reducerar handkapaciteten vid avstämnin g och å terkopplings· 
reglering. 

TELEFONI " ND J 'G PA KORTVAG. 
Fort", fril.n sid. 2M 

Sändarrörets ga llerspänning kommer härvid att variera i takt med 
motståndsvariationerna i modulatorröret. Härigenom kommer bär· 
vågen att moduleras på samma sätt som förut. Samma sak gäller 
betriiffullde vilospänningen på gallret. Denna kan varieras helt 
enkelt genom ändring av den negativa gallerförspänningen p" 
modulatorröret. Beträffande storleken på det r ör, som skall an· 
vändas som modllla tOlTör, gäller, att även tt litet förstärkarrör 
för mottagare är i ,tånd att mod ulera efter l1 mat iirförh Ilanden 
relativt stora effektbelopp. Observera, att ett särskilt batteri er· 
fordras för modulatorröret~ glödtrad. 

Till sist ett litet råd. Tänk på att telcfonisändningar störa 
ofantligt mycket mer än telegrafi med CW. Nyckelknäppar gllr 
det alltid alt få bort med passande filter, med baktonssändning etc. 
Men vid telefonisändnin g är det just bärvågens modulering, som 
stör. l osclektivu rundradiomottagare i närheten kan man därför 
mycket tydli<Tt avlyssna de budskap, som skickas ut i etern, vilket 
j u kan vara mindre behagligt för radiolyssnarna. Man bör därför 
undvika att sända telefoni under rundradiotid. 

Nordisk. Roto~ra.yr. Stockholm 19J5. 
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POPULÄR RADIO ID 

Radioinstrument 

FABRIKAT GOSSEN 

Transportabla eller för panelmantage 

Eleklromagneti sk Iyp 


Vridspoletyp - Termoelektrisk typ 


Likriktartyp - Varmtrådstyp 


G ENER A LAG EN TER 

BERGM AN & B EVING 
STOCK H O LM 7 

(. / ;RAH~ ) 

.. ,.., ' ,... ....................",... " "." , .......... 


Älsla specialfab rik för spolar och 
omkopplare 

Våra spolar och omkopp lare kännetecknas av s~än
di~t förbättrade tekniska data oc h noggrann JusterIng, 

Valsomkopplare 
med kontakter av rent silver fram . 
stä llas med 6- 8 eller 12 kontakter. 

Ensa mfO'rså'/jare: 

Elektriska Aktiebolaget S K A N D I A 
Tunnelgatan 14 - Stockholm 

AIne rikanska 

Jllottng-nl'(~ bli alltmer jlopulärn, S,ilj 
(Ott kn1lite tsmllrke, som ger Eder god 
f;"rtj;in ~t oe11 lllin ~ tn serl'iee , Föl,i andc 
nl orlc' !I ('r lw n lla kortdl.g och priser
n;[ ink l (1( lt'm p;od iHt' rf(jr~ flljnlTa,batt: 

6-I'ö l's Yäxclstt'öm lit'. 285:
11- » .-\lIstJ·öm » :n5: .- » Vä xelstr öm » 435: 

10- » "äxelstJ'öm » ,;25:

Engt·os : l\,l'RT BROBERG, i\lalmö 

Yästet·g. :t~. Tel. 14225 


Fabriksnya förstärkare 
realiseras 

l st. 40 W KI <lSS AAA Prime, Uf, 

förande: Panelmontage med elek tr iskt 

spel bord samt inbyggd kontrollhög' 

talare, Lämplig för centra lradioan, 

läggning e, d, 


l st, 18 W Klass A för mikrofon, 

picbups och fotoc ell, Lämplig för 

biograf ell er andra större lokale!'. 


1 st. 15 \'II Amerikan sk, med eleb 


tri skt spelbord, 


6 st. Förstärkare för all ström , sa m, 

man byggda med elektrisk t grammo' 

fonverk samt radio, A vsedda för 

större serveringslokaler o, d, 


Nihmare tekniska detalj er efter hiinv iindelse till 

Berg:rnans Radio 
Drottningg.34 - GÖTEBORG - Telefon 19053 

'Nå·r Ni läst 
detta nummer, visa det 

då för Edra vänner som 

äro in tresserade för 

RADIOTEKNIK 

http:Drottningg.34


JROYAJL 
5-6 rörs Superheterodynmottagare 

för växelström eller allström 

..RADION MED SVARSSIGNAL.. 
Denna mottagare är synnerligen förnämt utrustad i 

alla avseenden. Den är utförd som golvapparat i den 
vackra svenska, flammiga björken och försedd med 
stor, elektrodynamisk konsert-högtalare av t yp Super 
High Fidelity med hög effekt och underbar tOn. 

Det mest utmärkande för denna mottagare är emeller
tid skabnordningen. Apparaten är närrdigcn utförd 
med en skala i form aven Europa-karta, på vilken 
finnes ett stort antal stationsnamn, vilka signalera rätt 
inställning genom att en ljuspunkt tändes. där statio
nen har sitt geografiska läge. 

Pris Kronor 395:

V6r intressanta flerfärgsbroschyr sändes gratis och franko 
Äterförsäljare antagas å platser. där vi ej äro representelQde 

Årets nya Centrum-mottagare äro byggda enligt de nyaste principer samt 
med användande av senaste förbättringar och erfarenheter, som gjorts 
ifråga om superheterodynmottagare. Alla spolar, såväl högfrekvens- som 
mellanfrekvensspolar, äro tillverkade av litztråd på siruferkärna, vilket. i 
hög grad förbättrar spolarnas elektriska kvalitet och egenskaper. Gang
kondensatorns oscillatorsektion är specialskuren och noggrant beräknad 
efter apparatens mellanfrekvens. 

I och för att uppnå en osedvanlig jämnhet hos mottagarna ha vi infört 
en fast inställd återkoppling i meJlanfrekvensförstärkaren, vilken blir 
noggrant injusterad vid trimningen av apparaterna. Dessutom äro appa
raterna försedda med en från en duodiod styrd, automatisk volymkontroll 
och fadingutjämning, vilken styr såviil blandarröret som mellanfrekvens
pentoden, som därför har en s. k. »exponentialkarakteristik». 

.,.. . 
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Fabrikanter: A.-B. GYLLING <Sr Co.. Stadsgården, Stockholm 
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