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I detta nummer 

pubLi pm Yi e ll a r li kel om skill'lJllJing, s III torde 
"am IlV tort ill tr es~e fö r am a tö l'en . I denna a rti
J,el r etlogöl'e för olika s lug a v . kiinnnillg och de 
h ärfö l' till g ruud UggHu(]e princip m a. 

Fltt s toJ' inLrc~se fÖ l' f inlles f . n, flir mii tllingar 
av olLka 1:lg , helst så dana, om k llo.ull u tföra s med 
enkLa j o 'trulllent. E tt Ll.v lil,t äl' glimlampan , som 
lämpa r sig utOJilrkt föl' llpp miituing , \' mol.slånd 
ocll konLl ell ,'ato l' r uv bögre vilr Ll eu . Vi lämna där
fij r Il lle,l,rh 'ning över n tly lik mätanor dning. 
D,m b iindige am a tij l'en fll r cn besl, rivnlng över en 
in t res a n t spollinclning:'ma 'Ldll m od rä kneverk. 

Tell' \'is ioll 'n kommer m ed iU,e rhe t, eburu de t 
iLnnll kan dröja Illlgl'a ar, inna n Yi ha el u här. 
Vi pabli er a i detta n umm et· en a r tikel Om televi
s ionens t re];:" nsförbå llancl en och vilka fOl'ddngar 
s om s Uilla s pil f ör tiirka re, fll vända vi d te levi
SiOllslllotta gning. 

lIed c1et ra n ummer fijl jer en llost"'i r oblaDkett Ii 
35 öre, av edil för rek\'isition av den nya premie
bol, en , >Ra diot'd mi 'k 11:)1)c1bol,)) , Ilel r, SOm beräk
Has för lj "'ga fä rdig några c1 agar efte r detta num
m ers utgivande. 

Populär Radio. 

E FTE RTR YCK AV ARTIKL AR H E L T ELLER DEL V I S U TA N AN G IV A NDE AV KAL L AN FORB JUDET 

Et t radiofabrikat, 
som P opulär Radio har kunn at rekommen
dera, kan Ni k ö pa med full t förtroende. 

Säg att Populär Radio rått Er att k öpa det. 
oGynna i Ert eget in tresse vara annonsörer. 
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Radiokrön ik an 
av Wir el ess 

I 
s o(;kholm~ Had ioklubb höll ny ligen ej ilingen
jör Göran Kru e, känd amatöl' -·ti lHla l·e sedan 
mänga å r tillbaka, tt intressant föredrag om 
amutöl'sändni ng och korh : g~)'adi o. Vi ha nu 

~i.\'en i vergc hunnit ä l1l.ugt, a tt myndighete l'l1a 
insett den stora betydelsen av f\~indaramatöl' rna8 
rerksamhet, ' -arför denna med tillgängliga medellln
dcrstöc1 s. Alla sändaramatöl' r äro ammanslutna 
i Föreningen \'(~riges Siin c1 areamatöl' r (SS ), och 
hela verksamheten är av sällan Il<ltue, at t ingen sän
darama Wr gärna kan arb -ta pl; eg n h nd . Bland 
annat kommer han ej å f ;J: t f ram u tan de mera er
farna kamr aterna råd, ty kortvåg n är nu en sak 
för sig, där fö rhållandena äro väsen Hgt olika dem 
på vanliga rundJ'ac1iovåglängdcr. 

F ör att bliva sändaramatör skall man fÖr ·t avläg
";.L telegrafering prov (sändnin g och mottagning i 
. O-takt) och därefter lö a sändarlicenR, som kostar 
40 kronor en g ng fö r alla. ändning utan l icens tir 
·trängelig n förbjuden. Var och en, som funderar 
pä att bliva sändaramatöl', bör förs t sätta sig i för
bindelse med SSA., som lämnar alla erforderliga upp
lysnhlgar. Postadressen iiI' Stockholm 8. 

• 

De kOJlst ruktion beskrivningar över apparater för 
tmder ökning och provning av radiomottagar , som 
pä senar tiden publicerats i P opulär ,adio, ha väckt 
stor uppmärksamhet bland landets servicemän. Det 

f in ll emellertid fortfa rande många, om ej in et t 
den stora betydelsen av a tt ha fö l'. tklassi O'a hjälp
medel till itt förfog nd . en kostnad, som ned
läg"es på t . ex. en enkel sig'llalgen rator, uctalar sig 
rä tt oart. Utan en signaJgenerator av ett eller annat 
slag kommer man j längt. I varj fall gä l' arbetet 
förf~ir1igt långsamt, om man ej förfogar över erfor
derliga hjälpmedel. Den, am är myck t skicklig, kan 
klara siO' med mycket enkla och ofta rent pl'ovi 'oriska 
anordningar, men det är natmligtvis bättre att ha 
ordentliga mätan rdningar, så att man bara har att 
koppla in några sladdar och göra erforderliga prov. 

En signalgenel'ator med tillhörande »output meter» 
möjl:ig"ör eu mät ning eller ätmin toue en upp katt
ning av mot tagarens kHnsligh t , vilket är av stor 
betydel e. De 'utom kan man avgöra, om selekt ivi
teten är god eller dålig. Ljudkvalitet en (fid liteten) 
kan man tillräckli,'t bra bedöma med hörseln, då det 
gäller servi e pä mott agare. För servicemannen kom
ma vanligen ej rena mät ningar av för tärkning ocll 
selektivitet ifr åga, men därigenom att han f r till
fälle tt prova många mottagare av olika typer, kan 
han rätt snart LiIda . ig en up pfattning om, hur ha llS 
mätapparater skola reagera för olika mottagal' typel'. 
En förutsättning ä r då att mätapparaterna ej ändra 
sig med tiden utan att t. e.-. signalgelleratorll bibe
håller en viss utgång pänning, reglerbar mellan vis
sa g6 in er . una förut ätt ning är ej å lät t att upp
fy lla, men efter om det ej behövs ·fL stor grad av 
HOg rannhet, bör det kunna gå. 
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Mätning av stora motstånd 

och kapacitete r medelst glimla mpa 

Här nedan lämnas beskrivnin g på en enkel mätanordning, som vem som helst 
kan utföra för en ringa kostnad 

Av ingenjör E. Seger 

D
et ~i r. vid nnner ii!ming a \' radiomottagare 
ofta öuskviiet a tt kunna ].;onl-rollera väl" 
(le11:1 p:1 anod· och gallermol t; nd ,tc . De 
högohnunU ta t e (lllpo oll1n metel') , som för 

niirvarande finnas att t il1aå i ma rkna den iiro eme1 · 
h>rfid Se pass dy ra , at en rar i O<lJl\;1lör och i många 
fall ä ven en l'adiorepanlti.il' ej anser sig ha l', d att 
an ka ffa en dylik. Det fin ll emelledi(l mk n -'u ",. t 

att med enl la lljålpmedel u tför a en mii.t ll iJlg, ,'om 
iiI' lilll'tlckli gt noggranll för re )'a bello\', 

PrinciZJen tÖ)' mäta'/!( r dninge-n. 

Samma p['incip ät· tillämplig på s, väl kapacitet ~· 

80m motsttlndsmätning ( fig. 1) . Ör er en glimlampa 
G koppla s en kondensator C O'c mt i el' ie därmed ett 
mot, tänd n. (Det i glimlampa ns sock l inbY ffgc1a 
motståndet b >höver ej adägslla .) D t hela a nslut es 
till likströmsspHl'lnin6en E, t . ex. ett 220 V nä t. , om 
bekan t mä t e en vi;s lllinimispännin r åda mellan 
lampalI s elektroder, innan <len ly. r npp. Denna er
ford erliga p nunillg kalla vl glimlampaus i ä lldspän· 
Iling. Tändspilnllingen lign' r betydligt under d n 
sptinuin g, som lamp:'Ill unrl , r drift är utsatt f Öl", även
så är den högst olika föl' olika ex >mplar isanuna 

p ,, "', a l,'"" =: '7- JIr' p ; 2 S' ' .;,;15" ':~ tc'. :-1 t ~""'f ", ,-,:; . . - .. '! 

""[J. 2. BXIJln1J el lJtt ku rva j ör Jll o l ,~tttl!!lö'/ll iU nillrt . !lUllande 
jöl ' _tt b e~ li~mt t 'iir"!! 1)(7. k Oi/ r/ 1l11 'a/ont C. D en II iii ' visade 
T,wn ; an gil lle,. , j u cn ,.)' I7t , '/llun /I sä?' T.ild T.:lt/' r a mdstc 
1I))]!uuras -i t" (1 )C öii, ·ö7.-i /t full , u iilloll do tö,' en 7J s/iiuul 

ulim ltH/I )lo . 

tilherknin 's ·erie. St lunda licner t . ex. tänd,-päll ' 
!liugen ho den typ a\' gl.i mlampor, ~om Philips 1111

mera föra i ha Ildeln under belliimningen strömsignal, 
lampor, mellan 160- 1 'O V. Xl' glimlampan aV:'echl 
för 220 V, skall milt pänui ng "ll E vara 220 V, shunt· 

E 


Fig. _1. P1'iuCi1l8Ghema t ör mä tanordning n. G glimlampa, a 
7condensator, R 1not8ttlnd. Sp iil1ningen Jj) ii,' J JO eUm' 220 V 
li7cstr öm, varvicl gli mlmnpan 8kall ~;(/-I"(t f Öl' 110 1'esp. 220 V. 

konJ en a torn 0 = 1 mf(1 samt sel'iemotsUi.ndet R= l 
nW<Tollm. Vid i nkoppjj g h illcIes lampaJI ej "'ena -t, 
bel'oende P' a it lampaD ej erhå ller ~i n U nJ 'piinnin o', 

förriin 'piiIlningen över O uppnll t L, J eUa viirde, vill, >t 
inh äffar efter c:a 1 sehlUd. Lamp,lll locknar emcl· 
Jel'ticl omedelbart för a tt efter yttcr .ligare 1 ekunrl 
iJtcr tii nda . L ampan kommer St [UD la at t blinka med 
'n m gorlunda k n tan t fr ekv cn . Antalet hlinkning· 
ar p r minu t (B ) ut gör ett mt tt på de j h eL. en iII' 
(o t ende vii.I'd na h O och R. . l u llda öka r B, om R 
minska' vid lonstant O. För hlJll;lndet ä r detsamma, 
om C min ka vid konstant R. 

Ex.) E n -O V glimlampa samt en konden sator 
C = 1 mf d och ett motst[ll1d R = 1 megolllu anslutas 

For tll. l s id, 78 

http:l'adiorepanlti.il


POPULÄH RADIO Gl 

,, 
Av Rolf Wigand 
(Hochohm G.m.b.H., Berlin.) 

K 
ondensatOl'cr och spolar äro inte blott en 
radioapparats utan över huvud alla »tråd
lösa» apparaters viktigaste delar. Förlus
terna i spolar och kondensatorer Uro be

roende av de isolermaterial, som komma till använd
nillg. ~ledan man förr st't gott som uteslutande an
vände ehoniteller pertinax till variabla kondensa
torer, har man numera allmänt övergått till att 
anv~tnda kera miska specialmatcrial, som Galit, Galan, 
Frequentit eller F requenta. Man har numera alldeles 
övergivit bl'Uket av vridkondensatorer, \vilka som 
dielektrik um ha pertinax eller andra tämligen för
lustbringande isolermaterial. De ha ersatts av luft
kondensatorer. Till fasta kondensatorer har man 
hittills ;\llYiint glimmer på grund av dess små för
l uster. Men genom a t t anviinda olämpHga höljen och 
genom olämplig konstruktion ur högfrekvensteknisk 

F ig. 1 . .1!:8fii.mningsk·/"ets m.ed fast kapacitet och variabel 
.sjiilv·indu7.. tion. Dcn II nare kan t. ea:. u.tgÖra.s aven spole 

·med förskjutbar jiirn1l1tlverkarna. 

synpunkt uppkolllma emellertid förluster mellan kon
taktklåmmorua. I marknaden förekomma vidare s. k. 
vickelkondensatorer eller r ullblockkondensatorcl' med 
dielektrikum (mestadels bestående av papper) och 
kondensatorbelägg (stanniol- eller silverfolier) vira
de kring en ~tav och som yttre skydd ett li t et rör av 
presspan el. dyl. F örutom större för luster besitta 
de ~iven den nackdelen, att de vid större kapacitets
värden, som fordra många varv, äga en icke betydel· 
selö. självinduktion, dIken i många fall är föga 
önskvärd. Men genom att göra kontakt med belåggen 
utefter ]lela deras längd blev det möjligt att fram

ställa s. iL induktion,'lfria kondensatorer. För vissa 
ändamål är dock ej heller detta tillfyllest. 

Sedan man börjat använda keramiskt material för 
tillverkning av kondensatorer och spolar låg det nära 
till hands att ä ven använda dylika ämnen till fasta 
kondensatorer. »Hoges» Galit-konuensatorer, t illver
kade av firman Hochohm G. m. b. H., vilka beskrivits 
utförligt i decembernumret av Populär Radio, ut
märka sig ej endast genom ett mycket högt isola
tionsmotstll.nd och obetydliga förluster utan även 
genom juUkomlig induktionsj-rihet. Där induktions
frihet är av vikt böra sålunda främst dessa konden
satorer komma till användning. I svängningskretsar, 
som bestå aven fast kondensator och en variabel 
självinduktion (variometer) (fig. 1), beror avståm
llingskretsens kvalitet i vi8s mån på kondensatorns 
förlustfrihet. Detta kopplingssätt, som mera sällan 
kommer till användning i radioapparater men där
emot rätt ofta i sändare, har på sista tiden mu 
s törre betydelse. I England t . ex. tillverkar man re
dan nu spolar med för~kjuthar högfrekvensjäl'nldirna , 
alltså variabla självinduktioner, med vilka man ge
nom att förskjuta jä rnkiirna n och därmed ändra 
sj älvinduktionen kan företaga avstämningen. Med 
tillhjälp av Galit-kondensatorer kunna dylika kretsar 
med mycket små förluster fram ställas. 

Vid oscillatorkopplingar i superheterodyner måste 

C ig. 2. Oscillatorkrets med 8 , 7,; . paclclingl,'ondensato/', ·v ar.~ 
k apa citet ej f år förändra sig m e(L t iden . Ililand är det önsk
v ärt att ä t:en på denna plat s använ da en kondensator meel 

små fijrlttster. 

tillses, att oscillatorkretsen följer de övrjga stäm
kretsarna, vilket kan ske endera genom att man ger 
oscilJatorkondensatol'D en speciell skivform eller se
riekopplar densamma med cn fas t kondensator. Här
för behöver man inte alltid anviinda en kondensator 
med små förluster, ·enär kretsens förluster genom 

http:tionsmotstll.nd
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1-'ig. :J. Sl.:ärmflllll c/'l'ö r III.cd a'!;"fiill ld anoll/,;/'ol*. llär fon/l'(/s 
r cla/i.];l S/O/'(/, h/(luk/iollsfria kl)ndensalorcr. 

~ tcrkopplingen i alla fall upphiin'l~ . Det hal' dock 
mänga giinger visat sig liimpligt att göra sUi.mkretsen 
så födu ·thi ,'O Ill möjligt, sä att Illan kan kl ara s ig 
med svagare l tel'koppling oeh i görligaste mån und· 
vika den farI iga öyertonsbilc1ningen. DfL emellertid 
villal'e s:"! Yiil H\'sHimningen som kalibreri ngen måste 
v~n'a konstanta med tiden, iiI' det gh'etvis av stö rsta 
\'ikt att \'~Uj a en fullgod konde.nsato t' . Aven i detta 
fall erlJj mIa Ca lit·kondensa torerna sto l'a fördelal', 
alldel es bortsett från ,att Je vid til1yerkllil1gen enkelt 
o<;h bekv~imt lMa sig justera till ett be.'tiimt viirde 
med mycke t liten tolerans. 

I mottagal'kopplingar med skiIrmgaJlel'l'ör på hög· 
frekvenssidan begagnar mali ofta tranSfOl'lllatorkopp
ling. Ofta d sar sig dock med hänsyn ' t ill de numera 
brukliga högfr'ekvenspentodernas höga inre motstånd 
den s, k. avstämda anodkretsen vara att föredr·aga. 
(Fig. 3.) Den erbjuller tJock vissa svårigheter, enär 
de lJåda kretsarnas avstiimningskondensatorer ha 
olika likspänningar oeh man följaktligcn vid enraits
avstämning antingen är tvungen att anviinda kon
densatorer med isolerad axel eller ocksft måste sluta 
svällgningskl'etsal'na med stora kondensato rer, vilka 
stoppa Ukspiinningen. (Se fig. 4.) I första fallet bc· 
gagnar man sig av särskilda kondensatorer, som ur 
högfrekvenssynpunkt jorda svängningskretsens från 
röret vända ände och som för att fylla denna uppgift 
måste vara induktionsfria men ej behöva ha särskilt 
sIuå förlustel" Kapaeiteten måste vara så stor, att 
kondensatorn i förhållande till strömkällan, mesta
dels ett. niHanslutnillgsaggregat med högt inre mot· 
stånd, hal' tilIl'iiekligt lågt växelströIllsmot~tf\Ild föl' 
alla förekommande högfr'ekycnser. Detta g~ilIer ~i ven 
sft snart kondensa torel'l1a skola inkopplas i sväng· 
ningskretsel1, men dessutom måste kondensatorerna 

P i,q. '1. ...., l'i c l.:olluclI!wlo l'cr äro Il ii" ;'l1wttai .~tii, m7;;/'et8al'na 
tör (lit mijj / iqgöra anslulning ali vr iclkonrl nll8(1l0rrnws rolo'l'er 

t ill jorä. 

sinsemcllan vara lika för att inte störa avsti.illlningen 
och, något som är siirdeles viktigt men som ofta för
bises, deras förluster få ej vara större än vridkoll' 
(lensatol'lls och böra helst nll'a Hunu mindre, så. att 
inte cn med bögklas 'iga spolar och de biista vrid· 
kond ~nsa tore r försedd appara t: bctydligt fÖl'siImras 
genom inkoppling av hlockkondensatorerua. I detta 
fall bör man använda de sWl'sta Calit-kondensato· 
rerna, som besitta alla för detta iilll1amål önskvärda 
egenskaper . 

Det må påpekas, att man i kortvågsLUottagm'c dd 
anvHndande a v vickel- eller t'uJJblockkolldensatorer 
orta stöter på svårigheter , cnär den av kapacitcten 
Oell sjHIviudnktionen hos kondensatol'll bildade sv~ing· 
llingskretsens resonaniSf rek\' ns kan falla inom kort
yågsomd l!lct och där förorsaka luckor, där motta· 
gUl'en ej svängel'. På kortvåg tillkommer ett annat 
pIns hos Calit-kondensatorerna, nämligen deras ringa 
vikt, som tiIlftter absolut säker montering av konden
satorerna i koppliugstrådarna, varigenom man bl. a, 
undviker lå nga ledningar, 

Fasta kondensatorer kräva särskilt beaktandc nät' 
det g~illel' a tf begagna dem som gallerkondensatorer 

+ 

----1---....-
J-'iy . {j. Gallel'/,;ond e ll .~ato /'c1'lt-a ·i moI8tå1l(I,~koppl(t.d c för8lär

kare lIläiStC fram/öl' allt ha högt ·isol(ltiotl811!0I sfd.nd. 

http:isol(ltiotl811!0Isfd.nd
http:moI8t�1l(I,~koppl(t.dc


i 

03 POPULÄH RADIO 

mo t 'frllldskoppladc förs liil'kare men ävrll vid den 
ovallniImnda kopplinaen med a\'stiimd anodkrets med 
skiirmgaIlcl'l'ör och slu tligen ävell vid drosscIkopp
lade först iirkare. Det cfterföljande rörets gaIIerläcka 
iiI' niIstau geuomo'åellcle myckct högohmig, och det 
iiI' därför ett oavvisligt kravatt en sådan konden
i:lMors isoIationsmotstt ud ä r m;ycket högt, ty den 
ström, som skulle uppträda redan vid det minsta 
isolatiousfel, RImlle f ra mkalla ett rnärkhat't, Spi-ill
uingl'lfa ll i gallerIäckall , var igenom gallerförspälllling
en blir oL·iki:ig·. Detta måste framför allt undvikas 
vid rör llled mycket ·tor branthet o~h hög förstiirk 
ningsfaktor, \'iIket lIe flesta numera i bruk varande 
rörcn ha. Dielekif'ikumds goda il'lolcringsförmåga. lik
som ih-en dcu goda isolationen för övrigt göra Calit 
kondensatorC" r siirc1eIes ulwänduara som kopplings
konden i:iatol'er. ( e fig. 5). 

})e stöl'l"e Ca] i t-koIlllensatOL'erlla kun na merl fördel 
a m-iindas .·om ad wpplillg,' kondensatorcI'. I Hg. 6 ha 
n'Cllue $k~il'mgallcrröl's gaLlel'för~p~Lnn.ill (Tar , skärUl
gallerspiiul1iugar och n llodspiinuingar tagits från 
saUlma spLinningsdelare. De med rött tecknade kon
rlensatorema tFina till att jorda dessa punkter ur 
högfrekven'ssy npunkt i:lå att rören ej kunna påverka 
mrandra. Det. hal' i m; ngn fall vi~at sig svftrt att 
göra dy lika kopplingar stabila, enär ofta kondensa
toreL'nClS förlustmotsti'U1d och särskil t deras induk, 
tans verkar . om kopplingsmots tånd och dLirigenom 
gÖL' hela systemet instabilt. Dessa s\'årighder kunna 
i hög grad fÖL'lnin:,;kas om mall begagnat' tillräckligt 
stora och framför allt induktionsfria kondensatore!" 
llled SlUc förluster. 

Kortvågsamut0l'en kan i mtlllga fall ha stOl' an
vändning fö r Ca li t-kondensatorer. Deras stora genom
sJ.agsh ålHasthet gör dem anvLinduara även på kri
tiska tä llen i medelstora och små sändare och i 

Fig. ,/, Fa8ln kO}1(~cn atore /" anuänrlas ojtn i s/ilm/.'r l,santa 
h08 k Ol·t'l:d. ljSmottu {/(we. t. e;1!. för att br c (Zn l i t elt smaU 

våf/liin!Jclsbnnd övcr hela (1!;,~ tällW in!J8sJ.;ala II, 

syuuerltet clHr förstkla ssiga fasta. kondeu'ia torer med 
små förluster ~lro absolut erlordel'liga, t. ex. som 
tiLbat.~kondeIl satore r i svängningskretsa r eIlel' ing:· 
ende i kapat:iti m piillninnsdehue (t. ex. C lpitts
koppliugcn), som ing,- i svLingni ngskretsen. - ko ·t· 
\';lgsmottagare bruka sLil'sk ilda kopplingar .. <"'att 
anpassa kapaci tetsvaria tiouen o~h diinnell den er~, 
ltålIna v,- glängdsvariatiollell efter amatörernas smala 
våglängdsl.Jancl. I många fall amänc1es IlLirför en 
yariauel 20 cm kondensator med en parallellt kopplad 
fa kondensator på 30 cm. För omkopplingsuara 
mottaga re, avsedda för fl el'a våghlngdsbanu, a nvän
der man t. ex. en kopplinl:; en ligt fig. 7, \"id vilken 
en lämplig fast kondensator ligger i serie med vdd
kOl1ll ell~atorn och parallell t meu dessa Linn u en fast 
konc1en. ator. Genom att förändra de fa sta kOl1llen
satorernas vLll'den kan axstämningsområde t yarierns 
l.Jetydligt. Nödvändigheten av hllgvUrdiga kedsar gÖL' 
att IDan endast kan an vända fasta kondensatorer 
med mycket små förluster. 

Det är självfallet omöjligt att inom ramen för en 
kort artikelutföl'ligt behanclla alla använc1ningsmöj
liglteter för fasta kondensatorer. Emellertid ha några 
av de riktigaste användningssätten beskL'i\-its och 
fordringarna på kondensatorerna j olika fall angivits. 

.f
] ;' ig, Ii. Yid anv ii,ndnil1g (I V il1(lllkNonsfria kondensatorer m ell smil törlustcr Mm man Ull or.:1~ me(/. anvii,näa 80m1Jl a 
all /wpplill!J8kond c1l8alorCI' till två efter vanmdl'a följande högtl·ek,j;en.~ste!J. I prM;;t'iken anviimlcr man doc/v 'i l'e!Jcl s/villln 

aä,'ol>plill!JskonclcI18atorer föl' varj e steg, 
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Av civilingenjör Åke Rusck 

S
äkel·t har \7ar och en, som l>yggt en radiomot
tagare, kommit i kontakt med sbirmnings
problemet. Många ha kanske d~i.rvid infört 
skärmning endast för att det skall så vara, 

n tall att ni.irmare fundera över vad skärmningen in
nebi.ir eller hur densamma bäst utföres. För att ge 
en uppfattning om dessa saker skall i det följande 
en kortfa ttad översikt lämnas över olika slag av 
'kiil'Inning och betingelserna för dessa. Vi skola där
vid skilja mellan skärmning mot eLektrostatiska fält, 
mot kon t..'l.nta magneti ka fält och mot varierande 
magnetiska (elektromagnetiska) fält. 

Skiirmning mot elektrostatiska fält. 

Om tvll isolerade kroppar förses med cn elektrisk 
ladduing komma de att på verka varandra med en 
kraft, som strävar att stöta dem ifrån varandra om 
laddningarna äro av samma slag (positiva eller ne
gativa). Är deu ena kroppen 'negativt laddad och den 
andra po 'itivt, är kraften emellan dem i stilIlet av 
attraherande aTt. Denna egeuskap att en elektriskt 
laddad kropp påverkar en annan elektrisk laddning 
med cn viss kraft säges innebiira ntt kroppen omgives 
med ett elektriskt fält. . 

Placeras i ett sådant fält från en laddning A en 
oladdad kropp B, upptdida på denna inducerade 
laddningar. Se fig. 1. Antaga vi att kr:oppen A har 
posith' laddning, får den del av B som befinner sig 
närmast A negativ laddning, medan dess motsatta 
del blir positivt laddad. Sununan av laddningarna 
på B ~ir lika med noll. 

Vi skola nu se hur en skärmning utföres. Omgives ' 
B med ett :;kal e av ledande mat erial, få VI en anord
ning enligt fig. 2. IJaddningar induceras då på skalet 
e såsom figuren visar, och det fält som kommer att 
påverka B astadkommes av summan av fälten från 
laddningarna på A och e. Det visar sig nu att ladd

ninga1'lla på e fördela sig så, att det resulterande 
fältetinnallför skärmen blir noll, förutsatt att skär
men alltigenom är av gott ledande material. Xnd
ras laddningen på A eller ändras dess läge i rum
met, kommer laddningarna på e att ändras, men 
så att fältet innanför skärmen fortfarande är noll. 
Är någon del av B jordad ställer sig saken något 
annorlunda, i det att strömmar komma att uppstå 
i dess jordledning allt eftersom fältet från A ändras. 
För att hindra d tta jordas skhrmcn e, varigenom 
dess poten tial fixeras. På så sätt ernäs häl' fullstän
dig skärmning av kroppen B från utanför skärmen 
existcrande elektriska fält. 

S];:~irmllingen kan även företagas på ett annat sätt. 
Omgives den positivt laddade kroppen A aven sl;:ärm 
(sc tig. 3), induccras på skärmen:; insida en negativ 
och på utsidan en positiv laddning. Alla tre ladd
ningarna komma nu att \'erka P< B och det resulte
rande fältet blir lika stort som om ingen skärm 
Wrefunncs. Jordas emellertid skärmen e, avgår ladd· 
ningen på sk~irmens utsida till jord och det resulte· 
rande fältet utanför skärmen blir lika med noll, var
vid alltså kroppen B bli r opåverkad a v laddningen 

-från A. 
Som ovan antyddes erfordras för fullgod skärm

ning att skärmen är tillverkad av ett material med 
goda ledande egenskaper, och ju hastigare fältct va
rierar ju lägre nlOtsfånd måste skärmen ha för att 
skä.rmningens godhet skall vara oförändrad. Skiirm
boxen bör vidare vara utförd med lågt överg:111gs
motstflnc1 i skarvar. \llra bäst är givetvis en hel

[EJ 1- +1 
A B 

i<'i.g. 1. Elek/,r'isk influ.ens. Den l(Hlda.de T",-opp en A a18/rar i 
B en posiUv och en 'II egntiv laddning nv samma. storlek. 
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+. 
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+ffi 0 
-t-A 

+C 
Pill. 2. A..lllla,,·alen B 8 k!Jdda.~ från på];el'kan al) Laadninllen 
från A ge/lom (dt den O'lilgives mod en skii-nn av Ledande 

material . 

pressad eller ~ödd skärmbox, då däremot en endast 
hopfalsad eller hopskruvad sådan kan vara sämre. 
Framhållas böl' dock att man mfuJga gånger även med 
enklare medel kan erhålla en i det nHl'lllaste fullsWn
dig elektrostatisk sldil'ml1ing, i synnerhet om fältets 
frekvens ej är allt för hög. Sålunda åstadkommas ofta 
sk~lrma.c1e rum genom att väggarna omgivas med ett 
finmaskigt jordat metallnät. Sådana rum användas 
t. ex. vid viss, mä ni ngar, som måste försigg:l utan 
påverkan av u tanför verkande elektriska fält. 

Skcirmwing mot konstanta magnetiska fält. 

Vi skola först behandla det fall, där det konstanta 
magnetiska fältet alstras aven permanent magnet. 
P fl samma sätt som en elektriskt laddad kropp om
ger sig med ett elektTi kt fält, omger sig en magnets 
poler med ett magneti kt fält. Ä ven den magnetiska 
influcllsen, d. Y. s. förmågan hos en magnetpol att 
hos ett magnetiserbart material uppväcka magnetisk 
polaritet, är direkt motsvarig till den elektriska in
fluensen. 

Skärmning företages här enligt fig. 4 genom att 
omge det föremål B, som skall skyddas, med ett hölje 
av mat r ial med hö" magnetisk ledningsf.örmåga, d, 
v. . höO' p rmeabilitet (permeabilitet kan sägas vara 
en di r kt mot s"arighet till den elektriska lednings
fÖI 'mågan). ~'lateI'ial meu hög permeabilit et äro t. ex. 
jäl'll och nickel. 

Skärmning n::; godhet blir beroende på det ma"ne
'" tiska. motståndet i skärm D . Kunde detta nedbl'incras
'" till noll, bleve skärmningen fullkomlig genom att inga 

magl1etiska potentialdifferenser dt'L kulle uppträda 
mellan olika delar av skärmen. Har nämligen hela 
skärmen samma potential (utgör en magnetisk ekvi
potentialyta) , blir fältet innanför densamma lika med 
noll, i full överensstämmelse med förhållandena vid 
elektriska fält. P å detta. sätt skyddas en del elek
t ri ka mätinstrument mot inveri~n av jordmagne
tiska fältet (s. k, pansargalvanometrar) . 

Ett annat sätt att skärma är att omge hela magne
len med en kär'm av material med lågt magnetiskt 
motstånd. Di:lremot lönar det sig ej att försöka omge 

endast en av magnetens poler med en skärmbox av 
exempelvis järn, Skärmverkan blir i detta fall prak. 
tiskt taget lika med noll. 

Skärmning mot konstanta elekt romagnetiska fält 
skiljer sig delvis från det ovan behandlade fallet med 
permunentmagnet. En ledare som passera av en elek
trisk ström omger sig som bekant med ett magnetiskt 
fält, Omge vi en sådan enkel ledare med exempelvis 
ett järnrör, är det magnetiska fältet uta.nför järn· 
röret lika stort som innan detta insattes. Genom att 
draga både till- och återledningar parallellt och nära 
varandra åstadkommes dock att det magnetiska fäl
tet blir i uet närmaste lika med noll utanför ledarna. 
Genom att omsluta den apparat, som skall skärmas, 
med en skärm av material med bög magnetisk led
ningsförmåga åstadkommes dock även i detta fall 
liksom vid det ovan behandlade en i det närmaste 
fullkomlig skärmverkan. 

Skärmning, mot varierande rnagnct'iska fält, 

Då en ledare eller spole genomlöpes aven vilxel
ström uppstår omkring densamma ett i takt med 
strömmens frekvens varieranue magnetiskt fält. Dess
utom alstras ett elektriskt HUt, som har en l'iktnjng, 
som ilr vinkelrät mot det magnetiska fiiltets . Till 
sammans bilda dessa två komponenter ett elektro
magnetiskt mlt. 

Vi skola nu se huru de åtgärder, som erfordras för 
skärmning mot elektromagnetiska fiUt, i stort sett 
äro de amma, som måste vidtagas mot elektriska fält, 
även om själva skärmnillgsprocesRen måste tänkas 
vara en annan. 

Skäl'mnjllg mot elektromagnetiska fäl t grundar sig 
på elektromagnetisk induktion. I fjg. 5 är A den 
spole, som matas med växelström från en generator 
och uts~lnder de elek t romagnetiska fiiItet, från vilket 
vi vilja skydda en apparat B. H~irföl' inlägges mellan 
A och B en kortsluten spole O, Det av A utsända 
magnetiska flödet inducerar i spolen O en spiinning, 
,'om fmmdr iver en ström med motsatt l'ildning mot 
st römmen genom A. Härvid utsänder ~lven O ett 

+ + 

+, + 
~ [[l _ L,L ' 0
+ A i !\ 

C + + + 
Fig . 3. En Ojordad skä?'nL skydda.?' ej B frun pci-!;erkan a u 
Laddningen IJå i l. Förhållandona blI ungefär d08(1)j;ma SO'/Jl 
om ej skärmen G f Ulvnes. JordCHI diir&mot skäl'nLen intråd r 

sl.;äl'lnv erkan. 
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elektromagnetiskt Hilt och det blir SUlllman av detta 
fUlt och det 1Il'spl'ungliga, som kommer att inverka 
på B. Som redan n~ill1nts motverka de båda fälten 
varall(!ra och i gyullsammaste fall blir alltså sum
man av deras vcrknjngal' på n lika med noll. Vi ha 
således hill' edtållit skärmning av B genom att mel
lan A och B iuHtgga en elektrisk krets, varvid de i 
denna uppkommalllle induktionsströmmarna åstad
kounna skiiI'mniuO'sverkau. Skärmningen kan emeller
tid knappa"t bli fullkomlig m el den i fig. 5 visade 
anordningen, h~irför e!'fordras att B helt omgives av 
spolen '. Föl' "ldlrulJIiug anv~lnc1es dock i allmänhet 
ej en 'pol , utan den apparat , som skall skärmas, om
gives med en skii1'1nbo,- av ledande material. Ideuna 
skiirmbox alstra~ nu genom induktion strömmat', som 
motverka det elektromagneti -'ka f~lltet från A. 

Föl' goel skäl'l11Ili ng erfordras ett H\gt mot tänd i 
skUrmuox ' n, , jiiha ~kiirmmaterial,t bör ha god elek
tri sk l dn ilJC' förmåga och skarHuna böra ej erbjuda 
några extra öve l' O'~ ugsmotst.,l'l11d. Som en allmän regel 
gäller att Idirmningsverkan ökar med ökad tjocklek 
hos skUrmplåten samt med ökad frekvens. Det bästa 
materialet till skitl'mar är främst koPI ar men iiven 
aluminium, vilka iiro avgjort öyerhig 'Ila det många 
g,'lllger' allviinda tenn 'oliet (stanniolpapper). Detta 
gäller ätlllinstolle vid tonfrckvcl1!cicr. - jd högre fre
kvenser bl i l' 'Id llnaclell i skiirmning,_ verka n mindre. 
Jag skall ncdan nilmna Il, gra ungefärliga siffror för 
skHrmningsverkan vill olika fl'ekvenser och tjocklekar 
för koppar och t ennfolium. Jag mi'tste dock speciellt 
p, peka att . iffrorna endas t äro att fatta m relativa 
ta l för att ge en uppfa ttnlllg om variationen i käl'm
niuO'svcrkan och ej ilom några absoluta mfttt p, vad 
som kan crn< s med ett visst skii.rmplåtmuterial. De 
äro nngefiirliga värden från ett generaliserat fall, där 
en plan skärm placerats mellan tv.1 koaxialt liggande 
spolar. Med siffran 1,00 beteclma 11 i Ilet närmaste 
fn Hkomlig skärmning. 

En ak att beakta iiI' att skärmning innebär ökade 
födustel' i dcn krets som alstrar det elektromagne
ti 'ka fiiltet genom att den energi, som crfordras för 
aH framcl! ·jva stI'ömmurna i sk~irmeJl, tages från den

+I:-I'--S _ _ +--;-,N1+ ~II 8 I 
A + . - + 

C + 
Fig. 4. A p)J(tmten B skyädas fn II- pä t:erkan av den pel'ma
n enta magI! ten t f/ cnom att elen omgi1'es metl en skärm 7necl 

{jorl magl/cti8k l ed,n ing8förm{i.{j(l. 

A c B 

Flg. ;j . D et av spolen A a lsf1'arlc el cktl'()-lIwgnetis/w fält et 
clstadkol/ l1l1.cr en s /'röm genom spolen G, som alst'rar ett fii/t, 
som lIl ot r rkar fiUtet frän A . Härigenom skyddas B tran 

lJii,vel'/.'o-n (I.V .eL 

Tjocklek av F]'ekn!ll~ Skiirmningsvcrkan a v 
skä I'mpltt ten p/ " koppar l"cnnfolium 

i Ulm 

0,05 1.000 0,0f> 0,002 

O,Hi ] .000 0,00 0,02 

0,50 1.000 O,DO O,OG 

1,00 1.000 0,9S 0,20 
0,0;:; 2.000 0,25 0,01 
0,] 5 2.000 0,75 0,04 

O,GO 2.000 0,95 0,18 

1,00 2.000 0,99 0,40 

0,05 4.000 0,,,0 o,oa 
0,15 'HOO O,DO 0,10 

0,50 4.000 0,D8 0,45 

1.00 4 -C1OO 1,00 O,SO 
0,0::; 10.000 0,80 0,00 
0.1:; 10.000 0,97 0,40 

0.50 10.000 O,Dl! 0,80 

1 ,00 10.000 1,00 0,95 

nu kretl:i. II~il'Yid yjl:>al' det: sig: at t förlusterna vid cn 
viss giyell frekven s 11; ,. ett UlHximmll för en ,-is·' plåt
tjocklek. öka ' eller minska ' pI' ttjocklek n vid kon
stant frehens omkl-illg detta yärcle, adaga förlus
terna. S()m exempel kan niimnail att vid ovannämnda 
fall med tn koaxiala s polar på nU' sin siua om en 
skärm uppnås yid en freIn-ens av 2.500 p/ s detta 
maximi"iil'cle för kopparpli'tt vill tjoeldekcn 0,07 mm. 
MaximiYilrdet syne, för flkjuta sig mot tunnare plåt
tjocklekar yjd ökad fl'ek\'ens. 

Vid IL ga frekyenser är ä ven ganska tjock koppar
pUlts skHl'muiugsverkan li'tg, beroende pli att ju lägre 
frel"' ell sen tir, ju mindre bli de i sk~irmen inuuceI'ade 
strömmarna. Här ger emellertid jiil'll biittt'e r esultat 
p:1 gl'11nd av siu höga permeabilitet. Skårmar föl' 
låga. frehensel' böm d:h'för utföras av järn. Vid 
högre frekvenser gel' koppar dels bättre resultat och 
dels mindre eJlel'giförlnster. Förln tema hos järn 
öka niiml i flen f'nu ~bt med frekvensen . Som ett unge
fiirligt yiirde på gränsen mellan de lämpliga anyänd
njngsområdenu mellan j~irn och koppar kan 500 i'l 
1.000 p/ s al1giva~ . Givetvis spelar den anv~il1da järn
kvalitetpl1 här en stor roll. 

http:clstadkol/l1l1.cr
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En redogörelse för vilka frekvenser, som komma ifråga inom te

levislionen, samt hur förstärkarna skol'a konstrueras för att släppa 

igenom dessa frekvenser. 

Av ingenjör Erik HuUegård 

det följande 'kall redogöra;' föl' \'iIka fo1'u
ringar, som i fl'ekvenfian,eendp st~i1las på en 
televi sioJls:.lnläggning, 

I'relill1in~iri an tan'u \,j, ait \'i vilj a betrakta Yi'u' 

te lc \'isiollshill fr:'tn ett a\'sUtnd av 2 meter. Detta 
a \·'.q j·ånd iiI' bl. a , b roenc1e ~n Iiur nu nga personer, 
om samt idigt s kola bet rakta hilden. Vidar'e knnna 

\'i fd 'tn filmtekniken hä m La de n erfarcn hdcn, ntt 
bilden, för ntt ge ett behagligt iuhj'\'k pä ilskädarcn, 
viiI' lIetr'aktas från ett av tänd, l, som ej ll~imll\'Hrt 

iJ\'el'stigel' 8 gg-l' bildltöjden h, För amatörfilm räknar 
lUall med 

1=4, å8xh (1) 
och för biograffilm kan man ::;tullllom kOlUma Hnda 
lIed till 

l = h. 
P Öl' tcI evi sionen~ \'illkomlllande 'torlle \'i dock uncler 
de niirmastc < l'en fil nöja oss med det ovannämnda 
g-rälls\'iil'det 8, varav vi erhålla en bildhöjd 

l 200 _ 

h =g=8 = 2:J cm. 


Bildförhållandet, \'armed ayse' fiirhällanuet mellan 
hildens bredd och höjd , viilj es lämpligen lika med 
det yjd filmen anv~inda, d. v. s. an t ingen 4: 3 ell el' 
6: 5. Härul' crhålle -. bi lcJbredden ..j 

4, 6 
b = ...:. .h eller - ' Il. (2)

3 5' 

bl = 33,3 cm, b2 = 30 cm. 

Linjcrastret, 

Nu lIppsb l' frågan i hU[' många rader bilden skall 
uppdelas föl' att kunna utsändas mcdelst en tclevi-

Rion ' :sändare_ Detta be,' ä mmes dära\' att åskådaren 
av bilden på det antagna n.\'ståndet av 2 m ej skall 
kunna ur'skilja de olika linjerl1a utan erhå lla intryc
ket aven sallunanhällO'ande yta. Ett norma.lt ögas 
synskärpegr~ins ~ir lIugchir 1 bågminut, yal'lned me
nas att ögat föl' aU l{llUna särskilja två n~irbeli.i.gna 

punkter måste betrakta dem hån ett sådant avste nd 
att vinkeln Cl nppg[[r till ll'liUi';t 1'. (Se fig. 1.) Xl' 
vinkeln mindre ~ill l' , samma nsmälta de båda punk
tern a för åskådaren till ett :;:tmlllan h ~illga!l(le hel't. 
Värdet på a ~ir olika. föl' olika människor. I alll11~il1-

het torde de!; hå lla s ig mellan 112' och 2'. Det iiI' äxen 
beroende av belysningel1s intensitet, i det sYll "kiirpan 
t illtager (a minskas) dd ökaLl belysning, Fysikaliskt 
kan tiIh -m'oll av -tt. dylikt griius \'iinle på Sj'nskiirJlan 

Fi!} , ,L, En 1i inkcl. av w!ll cfär .l' IL/flÖJ" !},.iil1,~en fiir ö!}at.~ 

'npp!ö8Hi1L flsföl'/nå.!}o , 

förklaras chira\', att ögats nät hinna ej ar ljuskäns
lig över hela y t :w utan endast pi'l de c:a 120.000 tätt 
sammanpackade llerväuuarna. 

För att nu bilden ej ,'kol lI fl'amll'iida som en -'am
liug paralldla linjer, få r u \'ståndet mellan bildra
derna ej överst iga l', lnätt frå u ögat. Om antal et 

http:norma.lt


68 

billlradcr per bi Id betecknas mcd a, erhållcs: 

h 
tCYQ = • (3)
'" a · l' 

Genom u tbyte fl" tga mot a samt insättning av de 
all tagna vii.rclena crh i'tlles : 

2rr 25 
360·60 a·~OO' 

25,360·60 
a = ='130;

200· 2 rr 

1'ig. 2. ri(t w/; sö lmh/I/cn n/i a/.lu ihcrgtl!lgC/r at;(rllubrtde pä 
gnmd (IV a·tsiJkni1ll/sh å l cl s I/rcdd (b). 

'Vi skulle a lltsrl behöm använda 430 bildra der per 
bild, för att på 2 m :1\"8t· nd kunna betrakta en 25 
cm hög televisionsbild utau att besväras av linjc
rast rc t. Detta torde emellertid ilnnu ligga något ovan
fö} del teknh,;Iit lUöjli rra , å tminstonc vad mottagnLugs
appnraillrcll betrMfal'. Visserligen lära amcrikanska 
försök pågå med upp till 400 bildradcr, men en av 
de firmor, som synes ha kommit Hi.ngst (RCA Victor) 
arbetar f. n. llled 240. Deutsclte Reichspost och de 
fl esta tyska firmorna anvUmla 180 ra de r, mcdan 
ellgel mannen Bah'd nöjel' sig med 120. Samtidigt 
förekonuna ett stort antal system med Higrc antal 
bildradc!' från 96 ända ned till 30. 

3Ied hän yu j'ill den fÖl'egtlende beräkningen skulle 
man förmoda, att de hittills erhällna bilderna vore 
synnerligen dåliga. Att r esultatet dock ej behöver 
,'ara alltför nedslå nde framgår av följande jii.mfö
r else. Som exempel kunna vi taga en a v Telefunken 
p<1 radiou t ii Ilningen i Berlin, llösten 1984, utst~i.lld 

anläggning. Katod trål rörets diameter var 35 cm 
och 1.Jildhöjden 2~ cm. 180 bil drader an vändes. Be
trakta vi denna bild på 2,5 m avstånd, få vi 

l 2.50
h = 23 = 10,86; 
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U l' ekva.tionen (3) crhålles delare 

h 23 
tg Cl = ~ = 180·2.50' 

VHl'ur fås vinkeln 

23 360 -60 _ l '. 
Q 180.250· --m- - ,76, 

Då sålunda när'beten till de uppsa.tta grällsv~irclena 
1/ .2 re~p. 2' cj Hr alltför avskräckande, kan r esultatet 
betrakt as som fullt anvä ndbart. 

Bilcljrekrensen. 

~~ista fl'<1ga blir hur många bilder, som skola re
produceras per sekund. En normal ljudfilm upptager 
numera som standard 24 lJilder i SekUll(lcn. Emeller
tid föreligga ej fullt analoga förhållanden, då jn hela 
filmbilden reproduccras på en gång på den vita du
ken, medan televisionsbilden däremot belyses punkt 
föl' punkt. Den viktigaste skillnaden ligger emeller
tid på annat hå ll. Från stumfilmens dagar veta vi, 
att ett normalt öga ej besväras aven bildfrekvens av 
16 bilder per sekund. Gt'änsvärdet Iiuger dock cj 
lungt Ilcdanför. ö gats t röghet gör att synintrycket 
kva l'hålles på näthinnan under den mörka pel'ioden 
mellan tyå bilder. Vid dct i televisionsmottagare allt
mer am'ända katodstl'ålr'öret tillkommet' emellertid 
den fluorescerande skärmeus tröghet, vilken direkt 
aclderas till ögats tl'öghet. Man skulle därför kunna 
erhålla fiimmerfri mottagning vid betydli o-t lii.grc 
bildfr-ekvel1s än "id filmåtergiming. I s jälva verket 

Fi.r;. S. Vid Ilögre ! r e7.ceIl 8cl' jiJ r suagllil dell i an or/kretsen 

Cl'hållll a Spii7l 11i'JIgcII ClV liic 7,:kalluc il cl e·rna. 


lJestämmes bildfrekvensen dock ej av kravet på flim
mel'frihet utan helt enkelt c1~irav, att den upptagna 
bilden ej frlr visa all tför stora oliklteter mellan två 
på vara1ll1ra följande exponeringar, antingen mI dessa 
ske medelst filmkamera eller televisionskamera. För 
ljudfilmen har man av ekonomiska skäl stannat vid 
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en bildfrekvens a v 24 bilder per sekund. Vid när
bilder av föremål i rörelse bli bilderna härvid dock 
MLgot suddiga. För t.elevisionens vidkommande torde 
det åtminstone tills vidare vara lämpligt att, såsom 
exempelvis skett i Amerika, använda samma bild, 
frekvens som ljudfilmen. Härigenom vinnes den för· 

Pi!J, 4, Koppling tör fÖl'bättrad ateryivnillll av höga 
frekvens er. 

rlelen, att befintliga ljudfilmer direkt kunna utsän· 
das som televisionsprogram. Tyskarna använda för 

ina 'sändningar 25 bilder per sekund, vilken avvi
kelse ej ä r större än att ljudfilmer även hill' kunna 
anviindas. Orsaken till detta :val a v bildfrekvens tor
lIe ursprungligen ha varit att man tänkt använda 
50-periodig belysningss tröm föl' synkron i 'ering av 
samtliga tcleyision,'mottagare, varvid endast relativt 
enkla synkl'oniseringsanordningar erfordras. Då nu
mera detta system på gl'llnd av otillräcklig noo'grann
het t(H'de få betraktas om ett övervunnet stadium, 
bor de in te t hindra införandet av n internat.ionell 
,' i andard, nä r teleyj ionen en gång på allvar slår 
igenom. 

])(: högsta jrckvensernn. 

För att få en uppfa ttning om hur höga frekvenser 
en televisionsöveI'föring ed ol'dl'nr, skola vi betrakta 
en bild, sammansatt av omvUxlande vit a och svarta 
linj er, vilkas tjocklek är lika med bredden aven 
bildl'ad . När denna bild avsökes vinkelrätt mot lin
jerna exempelvis med en nipkowskivas hålrad, er
lu lles cn v~ixelstl'öm, vars grundfrekvens f med ovan 
andinda beteckningar blir 

_ b.a · Q a2 · b - n 
f =-h- = ih' (4) 

.~- . 2 

där n betecknar anta1et bilder per sekund. Själva 
övergången frfin ett vitt parti på bilden till ett svart 
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skulle emellertid, om den kunde ske ögonblickligt, ge 
upphov till oändligt hög frekvens. På. grund av av
sökningshålets utsträckning erhålles dock en succes
siv över'J'ång enligt fig. 2. Den häremot svarande 
. tl'ömmen har följande analytiska uttryck: 

1 = Imax::2 (sin n·f· t-i,sin 3 n f· t + 
(5) 

+ 1_. sin 5 n f· t - ..... J ' 
2:, 

vilket gäller för en halvperiod av grundfrekvensen. 
Vi erhålla allt 'å en serie växelströmmar, vilkas amp
litud sjunke'r med stigande frekvens. När vi på grund 
av tekniska svårigheter som hittills nöja oss med 
a tt överföra grnndfl'ekvensen, införa vi sålunda ett 
ej ov~isentligt fel i systemet. 

Om vi, för att taga ett numeriskt exempel, beräkna 
gl'unclfrekvensen föl' den ovannämnda Telefunken
anläggningen, erhålla vi ur ekvationen (4) (den an
vända bildbredden var 26 cm) : 

f = a 
2
. b.n = 1802 .26.25 = 457 k / 
2 h 2 . 23 , ,5 c s. 

Dc härtill kommer a tt, ä tminst onc för en del system, 
c :a 10 % av den för en bild disponibla tiden åtgår 
för utsändande av synkroniserillgsimpulsen, ökas 
bildfrekvensen i motsvarande mån, och vi H.ro där
med uppe vid c :a 500 kels. För de tidigar e niimndn. 
amel'ikunska systemen erhållas givetvis H,nnu mJ'cket 
högre frekvenser. 

För att dessa i:lvängningar, som i sig sjiiJva äl'O 

högfrekventa, skola kunna utsändas över en radio
sändare, måste dennas bärfrekvens väljas mycket hög. 
Det. mest använda frekvensområdet är 25 till 60 Mc/ s 
(megaeykler per seku11d fL 1.000.000 p/s), motsva
rande våglängdsområdet 12 till 5 meter . . ör för stiirl;:
ningen använder man på sändarsidan antingen bär
fre]n'ensfi)rsiärkare eller likströmsförstiir'kal'e, vilka 
senare anses vara speciellt lämpade att förstiirka de 
fn'aga st.römmar, som komma från fot.ocell en och dUr
j'ör användas bl. a. av Deu sch e Reichspost. På motta
garsidan Ur superheterodynen så gott som allena
r å dande. I l.'elefunkens bildmottagare användas så
lunda fyra mellanfrekvenssteg, vilkas kretsar starkt 
dämpats för erhållande av tillräckligt br ed r esonans
kurva. För att förstärkningen ej skall bli för liten 
anväudas speciella r ör med en branthet av 8 a 9 
mA/V. Efter demodulatorn (detektorn) användes 
vanligen Il1otståndskoppling. Som bekant sjunker 
härvid förstärkningen för högre frekvenser på grund 
av i kretsen ingående kapaciteter, vilka visa ts strec
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kade å fig. 3. Dessa kunna emellertid sammanslås 
till en resulterande kapacitet , Or, yanid märkes 
att föl' galler-anodkapaciteterntl, Cga, dc dynamiska 
yHrc1ena skola <111YHndas. Om dessa hdc:knas C'ga 
edu'Ules 

för första röret: C'Cfa = C"a (l+ -! ) (6)
b b F 

för andra röret: C'ga = Cga (l + F) (7) 

diir F betecknar för's hi rkningen j st eget. Os beteck
nar kapaciteten mdlan ledningst. n den och jOl'd. För 
a tt fÖl'hUt t r a å tergivningen ar de högsta fr ekven serna 
har man flera metoder a tt \-~ilja på . S;J[Il exempel 
kunna vi taga den i fig. 4 vi::;ade kopplingen med en 
induktans L i serie med anodmot Ntilndet Ha. F öl' att 
minska galler-anollkapaciteten oeh iika fÖI'stäl'kniug
en kunna yj samtidigt införa skiirmga llerl'öl' eller 
högfreh enspentoder. Dimension eringen Rker lämpli
g'en så , a t t ano cl.mo tsUlUdet Ra .- ii tt . lika med r ea k
t au 8en ;F l'öl'et och den r e, ulter a nde kapacitet(~n 0 1' 
för (lell hög,· t.a ön, rfiirda fr ekvensen. 'Ti.dar· böl' in
d ukt a useu .L \-iiljas '- ', att föl' sa mlIla f'r ekve ll s g~i lle r: 

(8) 

Tages iml nktansen stön'e, erhålles ltiigl' > fiil's t iirk
ning för LI e högsta frekvenserna, d Iket ibla nd ka n 
\-m'n, liimpligt för att korrigera e\"en1 uella bri ster i 
detta fl \'seende i andra delar :l\' a nliiggningen . .Ju 
",Wrre in cl uk t ans som an\"ändes, desto miudre blir 
ii \' en den fr å n ka pacitetcn hiir'l'öf'ande, skadliga fas
ni(lning' l1 \'id hög re fl'ekven 'e l'. 

IJe liigsta jJ' (' ln;cnseJ'l/ a, 

Vi iive l'g~ llll t ill a ndl';} iindell m' vå r t frekvens
~pektrum för a t t undersöka, vilka de lii.gs t.a frek\'en
ser äro, som böra övel'fiira s vid t elevisionen. l\!an hör 
oft a den i'!sikten uttalas, a t t lI en lägsta frekvensell 
helt enkel t skulle utgöras av bilLlfrekven 'en och aIltstl 
vanl m- s t ol'leksor cl nin gen 24 :'t 25 p/s. D ettn, 6'iiUer 
emellel'till end as t för sula na överföringar, diir sa mt
liga bil de r ha exakt SHIllInu totala l.illsr~ircle, d. v, s. 
praktiskt taget elldast. föl' s t illastående hilder, I van
liga fall \'a r ierar bildens mecl elljusi:itYl'ka 'akt a kring 
ett \"is.- t jiimYiktsliLge. •' ä förekommel' emellertid 
plötsligt en seellförHndrillg, nll'd cl medelljusstyrkan 
t. ex, sjunkel', Om det nya jä m\"ikh;lLige, ,'om di'! iu
tl'äder, \'nrar Il; gea minut.er, motsnll'ar delta en f re
kvens av endas t några. t usendels p/:'. D å IjnsRtyrke
nu'iatiouerna kuuna ske praktiskt t aget hur lå ngsamt 
som helst, ro, ste vi t.ydligen räkna med a H kunna 
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ö\'erföra i.iYen fI-ekvensen noll, d. v. s. likström. I 
s.i~ilva ved;.et ii I' den motsti:'tnclskopplade likströms
för ,' Hi l'kal'en (allts, ntan ga ll erkondellsa torel') en av 
de ti(liga,·t am-iimla förstiil'ka r kopplingal'l1a för tele
vi sionsHndam;:'tl. Den är emellertid rä t t besvä rlig att 
hantlll<lva, och dessn t om svår att aptera för niitan
slu t llill"". Mau ha r därför i stället sökt använda den 
vanliga motst; n cl s-kondensa torkoppIingen genom att 
på W.mpllgt RiHt cl imensionera de ingående del a rna. 
Första villkore t iiI' . dä a tt gallel'kT'etsens tidskonstant 
göres av samIlla s torIel; sordning som tiden för en 
peri od a.v de längf';amm a svängningar, vi önska för
sWl'ka. 'l'iclskonshmten uto'ör es prakt.iskt taget av 
proclukh~ n a v g ;J lle l'kollden sa torn Og och gallerIäc
ka ll R g, varvid Og rniites i fa rad 0 \: 11 H.g i ohm eller 
C" i mikl'of'al'ad och Hg i megohm. D ;:'t man använder 
s tor j'idslwn st nnt i gallerkretsen, fär mall givetvis 
nu'a sy nnerligen uoggrann med att tillse, att intet 
röl' " enom öye l'bela stIling erhåller positiv gallerspän
ning, \-a rigenom långvarig blockering skulle inträcla . 
Ytte r l igare fÖl' bii.ttl'ing av det låga regis tret kan 
ernå ,: " cnom t ilhimpa nde :tv den j f io', 5 ang i\'lla me
tod en. JHi r' har ett extra bela 'tningSlHot ståncl Rf med 
Rhnutkoucl 'u.-'a tor Of i nla"1:s i serie med ano(]mot
"bindet H<l. )Ioi'stånclet Hf f i'! r här ej förväxlas med 
ett. nmligt :l.\'li:oppliug 'motstånd, Anordningens funk
t ion blir följ a n de : ri d. sjunkande frekn:ns ökar impe
dansen hos ga llerkon de nsatOl'u Og, dIket tenderar 
alt m inska föl' stiirknin gen. De nytUlkomna el emen
ten ~kola IlU cl imen:,; ioneras St , att impedall sen hos 
or samt idi g t bör'ja r , t.iga. H i·inid ökar anodbelast

I,'"i!!. [j , flopp/inrI för jijruältJ'(/(1 ä tcmir/lin.rl (/ 1; säriil låga 
80'/11 Il iigo frekve l/8er. 

ni.ngs impeda usen, vilke t r esultera l' i en förstHrknings
ökning. De"sa b åd a. vara utlra. motverkande fa ktorer 
bidra o'a nu a tt ldt.lla för sHirkningskurvan jHlllll ned 
t ill mycket l:. ga fr ekvenser . .i-\.nda lled till lik.stl'öms
fÖl'shirklling kan man dock gi\'(~tvis ej komma på 
det ta si.itt, 
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15 

Här nedan givas några vinkar an
gående monteringen av delarna 
på chassiet samt instruktioner för 
mottagarens trimning. 

D 
e två elektrolytkondensatol'emu e30 och 
Caj mtu,de i..,oleras från '!ta. sid, eftersom 
det !i istl1iiml1da ej skall va f'a sp~inllillgs· 

fÖl'Hlllle, D e mOll t(~rClS dädör prl ett stycke 
bak eli t (Klrerkat i fi~ . • , jan,) , som i sin tur m 'llelst 
lmltat' hi><tes vi d chassiet. 

Innan meJltitLfrekvel1, transformatorerna fastskl'U' 
nu;;, bonas 6 mm httl mitt för de inuyggda tl'imkon· 
dellsatOl"I'Il<lS jn. tpl','knl\·al'. D eu SOI11 sj~ilv an;er 
,ltt tilhel'ka melJanfrekvenstransfol'matorel'l1a enligt 
lH.'skrivningen till »Snper 34» har ka nRke sn1righet 
fl rt nnskuUa dC' . "må tt-imkollden ··atorerna. Därför 
vilja vi nii mnn, att dylika kondensatorer med en maxi· 
mikapa cite t ,1\" 220 cm föt'as i lager av R a lliokompa· 
)) id, Odengatan 56, S tockholm , f\..ven fö res en typ 
p:"t max. 70 cm, lilml'lig filr ~wdl"a iillLlamå l. (E tt au· 
!Hd; ruill'ke, som varit tiUgtingligt llHr i landet, hal' 
visat s ig mindt'e t illförlitligt, då veli.iggen ej yarit 
t illriickligt f jkidra u(1 0.) An elr;) typ0t' med stön!: kapa· 
<:itctel' iDviin t as. 

) JeLta ><annnanhang kan päpekn . , att det vid fiir· 
fr: gniuga r ho» l'aLliofil'lIlorna angåeude priser etc. prt 
radiodetaljer tir liimpligt att bifoga en fÖl'tedming 
iiver de delar, 'om avses, samt ett frankerat ,' \'<11'13' 

kllY('rt Jlwd Damn och al1l'ess utskr·ivl1a. Firmorna 
ha då bloH att fyll :l i p ri serna i för teckningen samt 
:'ltersiiu(ln denna i det frankerade km'er tet. Bärige
Horn spara ' lIlycken li d . P il'll1orna. kn una i annat fall 
ej medhiuna att omgående besvara alla förfrågnillgar, 
som inkomma från ama tö rerna , och dessa bli ju lidan
(lp på detta, 

_fdlanfI: >kvenstJ'ansfol'matorerna J[]!'1 Odl MF2 äro 
symme Lt'j i'kn, d, y, s. b. da pola r na och båda konden· 
s' iO l'en Ja iil'o lika !';tora, varför det ej spelar någon 
ron om t r ausformaLorel'lla niclas 180°, (Detta giil1er 
d e i ma Le l'i ellistan anginlH transformatorerna mell 
jiimpuh'er-kHl'lIa. ) 

Yågliiug(l omkoppl a L'p11 äe ej av standardtyp utan 

må ·te siirskilt hestälJus hos Elektriska Aktiebolaget 
Skandia, S tockholm. V id beställning begi:ires Prahn::; 
spcdnbpolomkopplal'e för P. R. »8\1pe1' 5», Denna 
omkopplare äl' försedd med tre st. trimkonc1ensa tOl'cr 
för långvågssekt ionerna, (Dessa tl'imkon densato rer 
äro ej visade i kopplingsschemat för »Super 35» mell 
iiro utritade i monteringsplanell, fiO', 3, jan .) Om· 
kopplaren levereras med 60 mm lång axel och mOll· 
t era s Plt ch assiets framkant på ett par bnltm' med 
fl \'stålldsstycken. 

Grammofonomkopplar'en vi.d ella 's ids vakkant 
monteras på en 1 mm tjock bakelitski\"a, vilken i 
:;in till' fäst'Cs vid chassiet medel ·t bnltar. För axeln 
gÖ l'es ett hftl i chass ipHlten med 6 mm större diameter 
iin axelbllssnin o·en, så att den senare överallt har 3 
mm avstånd från pJMen. D ell vanli ga fästmllttern 
a ndndes ej, u i an omkopplaren fästes medels t ett 
par Skl'1IVar vid bake1itskivan. Äveu det variaula 
mot. ·tåntlet R15 skall ya ra isolera t från chassiet, var· 
för det mOlltel'a S på en 3 mm tjoek pertinaxskiva. 
Småmots l. ft nden och en del a v kondensatorerna iiro 
monterade p~ 50 mm bt'eda bakelitlister, fästa på 
a \'stånd fr[lll chass iet, Den list eller »hrygga », som 
llppbii r a lla rno t.: Ltlnc1en till lågfrekvellsWrsW.l'kar ' n, 
HL t es medelst bultar med 6 mm HlUga avstålldsslyc
ken "id cha l'l. iet. bakknnt. DenuR kant ilr Hlnkt ned· 
Hilld i no', 3, jau, 

A.\' de t re a \'stillUflingf!spolal'na mont.era, LJ oel! 
L~ P;l chassiet s översida medelst sm1\. m~L':is ill gsvink · 

la r. Spol a rnas inbördes cen1rumavstånd ska ll va nl. 
95 .mm, O ' cil1atorspolell L3 monteras liggande uncler 
clt as'iet, p1\. ett avstånd hån pl1't1en av 20 mm. 

Då samtlio'u dela r äro på sina pln.tser, borras h:"1.lcll 
för kopplingstrådal'lla, Den skärm:lde systoflex, som 
anv~ill(les till gliiclsl:römsleclningn rna, skall st6ingt 
tao·et vara provad med 1.500 V likström; ma n måsl:e 
d~irför' tillse att få en skii.rmad s;ystoflex a v hög kva· 
liteL På var och en av uil:arna mås!:e minst en punkt 
genom liidning fÖl'oinclas me<l ett i chaBsiet fastdraget 
lö(lbleck, e\", via en kOl't are koppl.i.ugstl'åd. Överallt 
diil' man ka n mis "liinka < tt ell dylik ' bil'lnad ]pdning 
kan komma i kontakt med andra delar, vilka ej äro 
förbundna med clwssiet, måste lllan drag<L ett gl'ÖHe 
isolerrör ( "ystoflexeöl' utan skärmning) utanpå 
skiiJ'mningen. 

Vid koppl ingeu av mot tagaren draget· man liinrp
Ii -"en fÖ l'st glöflströmsledningal'na, därefter kopplas 
likl'iktarröret, filtret och l :"1.gfrekvensförstM'karen 
samt mellan· och högfl'ekyellsdelal'na. 

Ellligt lIIonteringsplauen (fig, 3, jan,) 'kola h ";. 

a\' ledllingarna till HL; skiirmus, Skärmningen ska.l1 
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emellertid ej anslutas di,'ekt till 
chass iet, varför Jessa skärmade 
ledningar till hela sin Uingd mas
te förses med isolerröl' utanpå 
skiirmningen. Pick-up'ens eventu
ella metalJdelar, grammofonmo
torns stativ (statorn) samt 
skärmhöljet pil. pick-up-ledninrrar
na föd,indas inbördes med en led
ning, som iiven siHtes i förlJindel
se med skäl'mhöljet på de tytt 
nyssnämnda ledninga rna till R15. 
Denna ledning anslutes genom en 
kondensator pä 5.000 cm med 
minst 3.000 V provspänning till 
clta..siet. Skärmhöljet på R15 an
slutes till minnsledningen enligt 
monteringsplanen. 

Paddingkondensatorerna CI0 
och Cll på respektive 1.380 och 
2.500 flflF utgöras vardera aven fast kondensa
tor, parallellkopplad med en trimkondensator på 500 
cm. Sillnnda är Cl0=1.000+500 fl,uF och kan varie
ras mellan c:a 1.100 och 1.500 N/ F samt Cll = 2.000 + 
200 + 500 fl,uF och kan varieras mellan c:a 2.300 och 
2.700 flflF. (Här användas alltså tvtt fasta kondensa
torer på 2.000 och 200 ,upF, parallellkopplade med 
en tr'imkondensator pli 500 cm.) Dock kunna ju kOll
densatorel'nas väl'den variera åtminstone ±10 %. 

För aH eliminera inverkan häl'a v kan man göra C10 = 
1.000 + 100 + 500 fl,uF, men Cll får alltför stOl' varia
tion genom dessa ±10 o/u, varför man få r öka eller 
minska den fasta kapaciteten eftcr behov. Bäst vorc 
ju att f1i kondensatorerna uppmätta från början. 

Mottagat'cns h'imning . 

För' att få ett ll tgfi ngsläge vid trim ningen av mel
lan/"rekvenstl'unsformatorerna 'kruvas dessas trim
kondensatorer i botten (muximikapacitet), varefter 
skruvarna vridas ett halvt varv tillbaka. )Iottagaren 
instil lIcs för mellanvåg (200-500 m). Tl'imkonden
satorn på Cll skrnvas lliistnn helt in (nära maxi
mum). Gal1gkondensatorns t rirnkondensatorcr skru
vas iII nästan fullständigt. )lottagaren anslutes till 
nätet, och man \'rider avsWmningsratten, tills en 
station kommer in. (Volymkontrollen skall härvid 
vara fullt påvriden.) Så snart man hör en station, 
justeras gangkondcllsatol'lls tl'imkondensatorcr b~itt
re, varefter turen kommer till mellanfrekvenstrans
formatorerna. Hörs stationen mycket starkt, går man 
häl'vid över till en svagare station, ty på starka 

Cn 

1-'ig. 1. Fotoom!i. (IV det f(in!,ig'"oppZacle chass iets 1mclersida_ 
Pitanta visa olika dcl(lljel". 

signaler fungerar den automatiska volymkontrollen 
och försv~ rar inställningen. Bäst iiI' att sätta AVK 

ur funktion, vilket enklast kan göras genom att kort
slut.a kondensatorn C19. (Att kortsluta RH g[lr ej, 
ty hihTid adderar s ig C18 till den primbira avstäm
ningskonclensatoL"ll pli Mb'2.) 

Vi skola nn ha stationsskalan att s tiimma. ( ~Iotta

garen är fortfarande inställd på meIlaml1g.) Vi ta 
jrl en station nära nedl'e iinden av skalan (200 a 250 
m) och justera irimkondcnsatorn på C3. Däreftcr gä 
vi upp till 500-metel'SOI l'ådet och ta in t. ex. Bnda
pest. Nu instä lles 11, tills denna station hör bra. 
Yl pl'ö\'a sedan med andra stationer, spridda över 
skalan, och visar det sig SVl rt att få in dessa, få vi 
än ha pL trimkonclensatorern:l i mellan[reln·ensen. 
Alla fyra i:ikrnvas t. ex. in ett fjärdedels varv, var
efter man tar iu en station och ställer in dem exakt. 
Man har då något liigl'C mellanfrekvens äH förut. På 
detta sätt kan man prova lUed flera olika inställ
ningar av mellanfrckvensen, t ills man f inner den 
6itta_ 

Om skalan ej stämmcr mcd dcn station på c:a 500 
m, som man tar in , lo sa r man skalan, så att denna 
kan vridas utan att rrangkondensatorlls instiUlning 
rubbas. )l 3..n vrider skalan, tills den visar precis pä 
den statioll, som iiI' iusWlld. Därefter fastdrages 
skalan på axeln, och mall vrider gangkondensatorl1 
ned till en sta lion niira 200 m. Stämmer ej skalan 
hHI', justeras trimkollden.~atorn pli Ca, sä att skalan 

Forts. ä s id. 80 
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Hur den händige amatören 

själv tillverkar en lindnings

maskin för avstämningsspo

lar samt spolar till trans

formatorer, drossla'r m. m. 

Av S. Thurlin 

D 
e radioamatörer, som någon gång lindat 
en spole till en ltigfrekvenstransformator, 
drossel el. dyL, veta ju, att man mfiste 
ha en spolmaskin av något slag. En växel

llorrmaskin i ett skruv"tycke går bra, om det inte 
~il' fråga om allt för må nga varv. Men ~if' det något 
tiohu;;en a l varv, som skall lindas, blir man trött att 
\'eva i hori sontellt läge. --tvtixlingens storlek mi't .· te 
lUan också taO"a reda på. I de fall, ääl' utväxlings
förhållandet iir ett jiimnt tal, gäl' det ju bra, men är 
det exempel vis 1: 4,5, iiI' det besv~irligare. U tväxlingen 
i en si'tdan mu, kin bör ej överstiga 1: 5, i synnerhet 
om lindningens dia meter är s tor . 

Hill' neuul1 beskrivna maskin är remdriven, och 
räkningen a \' \"a rve11 sker fdlll den axel, på vilken 
bohinen skall piac l'3S. SImlle remmen slira nflgot 
viu lindningen, så hur det ingen betydelse föl' varv

räkningen. Det enda kritiska i så fall är fastsiitt
ningen av bobinen, så att den inte slirar på axeln. 

Tillv erkningen av stativet. 

Basplattan till stativet bör vara av trä som inte 
slår sig. Bäst är då ett stycke tjock plywood. Gav
larna utsågas ur något t unnare trä i den form, som 
fig. 1 visar. Hålen för lindnin "snxel n borras så stora, 
at t en bussning av mässingsrör kan inpressas i gav
larna. På hö ara gavelns utsina pålödes en bricka 
omkring bussningen eller lagret, om mail vill kalla 
de t s .. . Denna bricka kan sedan skruvas fast i gaveln, 
så sittel' lagret stadigt. 

Alla rör, som nämnas i beskrivningen, äro av den 
sott, som bentimnes mctndrillrö,l'. Godstjockleken är 
nära 0,5 mm och rören finnas i jämna millimeter 
från 3 och uppåt. 3 mm röret går lagom in i 4 mIU 
o. s. v. Alla mått i texten gälla ytterdiametern hos 
röret. 

Lindnillg.'axeln är av 6 mm grov rundm~issing, 210 
mm lång. Linhjulet är av Meccanos fabrikat och har 
IIi' ~3 i prisli ·tan; hålet får man borra upp och sedan 
löda fas t. hjulet på axeln. Stora vevhjnlet är av ebo
nit och av samma tjocklek som meccunohjulet. 'l'rä 
kan också användas, men då måste det vara tjockare. 
Skäran filas eller svarvas upp. Som axel för hjulet 
Hnvilndes en 3/ 16" skruv. Ett 6 mm rör med en längd 
lika med hjnlets t jocklek sättes på skruven. Därefter 
påsättes hjul et, som har ett 7 mm MLl och som för
setts med en busslling av ett 7 mm rör. En mutter 
påskruvas och tilldrages hårt, och det hela skall vara 



g; avpassat, att hjulet går fl'itt på axeln. (6 mm 
I'(iret en aning längl'e ån 7 mm rör -t.) I gaveln p:1 
"tativet bonus ett par hål, och triiet mellan dem bort
s~ gas. I det uppkomna spåret fas sitt es ,'evhjulets 
axel med en mutter på hakslIlan. Tuck yuee detta i:ipål' 
kan sedan remmen sp~tI1nas lagom lIc rt. 

Remmen kan nU'a av Jitder. Den göres rund genom 
att Dlan spetsar den i ena änden och dra .-re r den 
genom en skarp, 3 mm grov hugb'"Pipa . Så a"passas 
ett stycke av remmen och hopfogas till lagom längd. 

Vän.-tl'a gaveln på "btivet skall vara löstagbar för 
att man ' kall fä på bobinen. EIl vingmutter på en 
3/16" skruv fai:i t hållcl' t;aVelll, och en 't ritskruv, som 
gt 1'i ett spår i fotplat tan, styr gaye111 St att den 
kommer vinkelriitt mo t axeln. Ji.ven bulten med ving
muttern gå t' givehii:i genom ' amma spår i fotplat ta n, 
sil att den senare kan dragas ut. Utförandet ft'amgå l' 
;iX fig. 1 i:iamt fot.ografierna. 

KOl1eI"lUl för fastsättandet av bobinen pet axeln 
snll'vas u,- hit eller ebonit. Storleken är- ju beroende 
a huru stora spolar man skall linua. För lil111ning 
av grövre tråd i:iättes en extra "ev uirekt p;"t lind
ningsaxeln (denna vev prickad i figuren), och sam· 
t idigt påträdes en spiralfjäder, som låse r axeln, så 
att lindningen inte springer upp, Oill man släppC'1' 
Vf'ven. ji.nrlen t.ill denna fj~ider iiI' fi-tst i gaveln. Den
IM fFider fär ej ligga om axeln vid lindning med 
utvilxlillg, ty då går axeln för trögt. 

Räkneverkets konst)"/( Miau. 

Kugghjulen tiJl verket i lllodellmaskillell finnas hos 
Forsnerg A.-B., Klambergsgatan 44, Stockholm. Stor-
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leken fr-umgår av fig. 2. Antalet kuggar må ste vara. 
tio. Det iir ju ingenting som hindrar att anviinda 
vilka kl1'rrrhjnl som helst, bar'a stodeken hålles ino!l1 
rimliga grilnse r'. Innan mall börjar tillv rkningen av 
verket, tll' det Wst att allskaJ1a kugghjulen, och 
eftel' de~sas stodel, fål' man rätta övriga måt t . Alla 
m, tt i fio·. 2 o·tilla föl' ovannämnda hjul. 

Betrakta vi noga. fi.gmen, se vi aH yel"ket iil' av 
enkel konstl"llktion. Gängan <1, som bestt'u ' ay en l"lIlld, 

uppklippt i:i ldva med flikarna böjda t Hll' . iit håll, 
ii.i' fastsatt på li.ndningstL'.:eln. Den fly t hu' övre kugg
hjul et en kUl-!:ge för varje varv av axeln. :Näl' nio 
val"\' lindats tar kuggen e .i en kugge i hjul nummer 
två. Diire[tcr visar verk et tio varv. Niista gång me)
lanhjulet flyttar sig en kugge, visar verket tjugo 
nuv o. ~. \". .l.' iir st\. verket visar nittionio och vi veva 
ytterliga re ett varv, flytta s ig alla j re hjulen el1 
kugge, och. vi aYl~isa h å n nedre visal'en och uppå t : 
e t, noll, noll. Övre Yisarell angel' ental, ntista tiotal 
och el n nedersta. hundra ta l. Om alla tre v.isarna fr än 
början ,·tällas på noll och man \" ('vl1r, tills de åter 
alla tre visa noll, hal' lillllning, a xeln gfltt eUu8ell 
nu\'. Vitl nollinställ ning veva c, H:', att ent. a.lsvi sa ren 
kommer på noll, tiotalsvisul'en stillles pi'l no n genom
att \T'ida dennas kugghjul t\.t höger till Holl, hundra
talsvisaren insttUles på sanuna sätt till 11011 ~ t viin
stel'. Jleu tre hjul i vel'ket komma "i lIpp till nio
huuch'anittionio var,-. :Men vevar Illan yt1e l"ligare ett 
varv, i:iå att alla tre ,-i sarna åter sh på noll , har 
axeln gått ettusen varv. Så är d(~t bara att göra an
teckning för varje t usental vm'\' p; ett papper och 
fortsätta vidare. 

Pi(/. 1. Arbetsri/lIillg till 8polmaskin. ViinMra gaveln har etl 8pår i to/plal'/an, .~å. al/, den kan tagas loss tran bas
1i7a/la'll. ,17Ia. m(Ut ~ mm . 



POP(J f,ÄH ItADIO 

Tillvalcning (/.'V 'l'iiknez;crket. 

Fr'am· och baksi dorna till verket tillklippas av 1,5 
eller ~ mm mässingsplftt. De ha bägge sa mma bredd, 
men bakstycket iiI' något kortare ocil rakt a vklippt 
i iivcl'kantcll (s fig. 2). Dc lägga~ noggra nt på val" 
andra, va l'eftcr' bonas Lre st. 4 1Il1Il h~ ] föl' axlarna 
och tre st. 3,G lIlm för skl'u ntrna, som samma uhålla 

verket. De senare lu len föl' 'ä nkas på fr amsida n föl' 

en 1/ 8" skruv, S ' att när skruvUl'na isätta', skall 
framsly k ,t nua plant, i annat fall f'r man fila av 
skI'UI'skallarmt något. Tre ,tycken 5 mm rör a r sågas 
och mas i riLt viukcl i iLndarna sa lIlt pt t riidas de 
tre skruyurua. På så s~itt f:ir ma n rii tt avstånd mellan 
fram · och hak 'idorna, )Iuttn1l' pås iL ttas fd\.n bak

idan, vilka samtidi gt fasthå lla cH par vinklur :)\' 
miissing för fasisiittning a v räknever ket \rid stativet. 

Som axla r för kugghjulen anviLndas t re ::;tycken 
n\" J mm l'lllldmässing, 3-1 mm lånrra, ett n ågot kol" 
tare 5 mm mä"s iugsröe fl:: t räfles axla rna, p, dessa 
::;cnur'e rör fästas kugghjulen. H a r man tillgång till 
::;\'ar\' bortfalla. ju rören, ty CUL svarvas ax.lar-na av 
i) mm rundmässing. IUl föl' r ilknekuggarn a e och f 

borras genom ku agbj111 och axel, va l'efter en 2 mm 
mäss ingstråd i silttes, avpassas t ill lagom längd och 
fn stlödes, äl vonn i axlarnas tl'flmilnda och gängas 
föl' 3/32" skruv, Hill' fastskruvas visal'na, Dill' verket 

iiI' fiIrdigt. Saknas gängvcl'ktyg eIler ilro axlar-na av 

I' Ö!', klina "i sm'nu löda:::; fast. Eu spintlfjHdel', 'om 
trycker mot hjulet , pfts iittes de två ned L'e axlarna 
föl' at.t i)ku friktionen, 'å att axlarna stanna på 6itt 
p]a t ·" sedan ma tarkuggal'na huggit i, Visarna t ill· 
\"el'kas av 0,5 mm plå t o<:h mrLla s lämpligen röda. 

Slmlau få r dct u tsellde, som vänstra bil(lell i hg. 2 
visar, och fastklistras pä verkets fra ms ida, sedan hål 
upp tag its föl' axla rna, Skalan tillklippc ' ,ty t j oeld. 

ri tpa pper, som scdaD fernissas, rUer oeks, liigges en 
l mm t jock cellllloidskiva över föl' att skydlla skalall. 
If, l föl' axlarna 111< ,' te ä ven borras i denna, 

~ii r mat arkuggarn a. e och f ha det hige, som Eg. 
2 ri sar , så fa stsiittas visarna s[[, dtt dc peka pä 999. 
J)iirmell flkall illjllste l'iugen vam får'dig. Löder man 
Ja~t ri sar'na, s[[ får man nog UIHlva r a cellll]oid~kivan 
föl' att undvika en l itCll eldsn1cla, ellel' od{ s~ kan 
lI1an ta cellonpl:H i stii Jlet, som ej iiI' elrlfarlig. 

Giingan, som siHr[' jJ i\. lindninO'saxeln, klippes nr 
PH 0,5 mm 1l1ilssillgSpl ö't, som sedan i a tl iides p i\. ptt 

T 111111 rör, som samtidigt tjänstgör som bu"sning, När 
sk.ivan är fasUöcld, klippes den IIPP rakt mot centrum, 
iindar na u tböjas lago m föl' fl tt den skall mata fram 
Pil kugge för nu'je \'tll'\" uta n att hngga, D en skall 
Ili'l bli som CIl högeegänga på et t val'\". Dill'pfl f~lste [' 

man dcn på axeln med en sax 'pl'int eller dyL Verket 
inpassas p ft sin plats och f as j'skrllva s pä lindnings· 
maskinens högra ga \'el med trHskrll\' genom fiist 
\' i nklarn as hål. 

/7 
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Ri{/. 2 . .'h·betsrit n'ill!7 till j'(ik ll cverkel . 'vi/kel allli iindas IrG T,;II!7ghjul /Il e(Z vaj'tleru tio k'llggar, Oii.ngan d iiI' (l1IbNlg t 
1)(1. ISpolaxelll . Alla, md:tt 'i, mm. 
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Hur undgå nätljud vid drift på 
likströmsnät? 

S
il. snart det blir fråga om att driva en för· 
stärkare med någorlunda hög förshirknings· 
grad fl.'ån likströmr:;nä tet, uppträder svårig· 
heter att få förstärkaren tyst, d. v. s. fri 

från nätljud, i synnerilet om man vill anr:;luta en 
ledning av mcr lin några få meters liinO'd till ingångs· 
'idan. Detta kan \'ara fallet vid överföring av musik, 
t. ex. fre n ett rum till ett aunat, varvid mikrofonen 
<inbringas i det ena rummet och förstärkaren t ill· 
sammans med högtalaren i det andra. 

r föreli ggande fall funnos till hands följande ap· 
paJ'ater, me(l dIkas hjälp det giUlde att överföra 
pianomusik från ett rum till ett annat, f::iom låg i 
lindra änden a v våningen: 
l l'eiszmikrofon, 
l mikrofontl'ansfol'mator (samma som är beskriven 

i ur 6, 1933 av Populär Radio), 
l 3-rörs mikrofonförstärkare, batteridriven, 
l huvud.föl'stiirkare med 2 rör, chil'av en kraftpentod 

som slutrör, 

l högtalare, elektrodynamisk. 


Arrangemanget var rent tillHiUigt, och llet giLllde 
att kvickt iordningställa det hela, Stt att det funge
rade hjälpligt, d. v. s. gav god ljudkvalitet och någor
lunda tYRt bakgrund. Den slutliga anord ningen fram
går a\' fig. 1. Som synes användes av hm'udförstär-

Under ovnnsti\ende rubrik komma vi nU i. forlsättningen 
InfUra meddelanden om experiment och undersökningar, 
80m 'Vi utföra, ocb villea kunna. ,'arll av intresse tör lii)Oil~

kretsen. Vida.re kOnl.nlIJ.. en del Rl)()llratcr och miita.noru
Ilingllr snutt ~ul\'ändllillgen av desamJna. titt beskrivas. 
Vi börja.. i de tta. num_mer med en rcdo~örelse för ett för
söli med musiköverföring. 

karen endast slutsteget. Det viRade sig nämligen, att 
denna förstärkare val' olämpligt uppbyggd, stt att 
kraftigt nätljud uppkom vid användning av båda 
stegen. Genom aU koppla bort första steget, d. v. s. 
minska fÖl'stärlmingsgraden, kunde man emellertid 
få bort det mesta av nätljudet. Denna nedskärning 
av förstäl'kningsgl'aden i huvudförstiirkaren möjlig
gjordes i detta fall därigenom att mikl'ofonförstär
karen hade tre s tecr• Med en tvås tegsför 'tärkare skulle 
totala förstärkningen ha blivit alltför liten. 

En sak av stor betydelse med häns~'n till nätljud 
och andra störningar är var den långa överförings
ledningen skall insättas. Som allm~in regel gäller, att 
denna ledning ej får vara hö )·ohmig. Närmare ve
stämt skall den ha ett motstånd av ej mer än ett 
eller annat. hundratal ohm. Här avses växelströms
motsHndet (impedansen) Ö\'er de u tgttngs resp. 
ingå ngskIämmor , mellan vilka ledningen är inkopp
lad. DeRsntom skall ledningen vara av lämplig typ 
för iJ'råga\'l1l'ande impedans. 

Av ovanstående framgår, att det vore högst olämp
ligt att inHinka över'föringslec1ningen mellan mikro
fontransformatol'n och gallret på första röret i mikro
fonförstärkaren eller mellan transformatorn på 1:3,5 
och gallret på sI utröret. Motstånden (impedanserna ) 
iil'o här a v Rtorleksordningen 100.000 ohm eller mera. 

~ 
~ 

L e dning 
Im 

220!/= 

-/,sv - 4,s V 

Pig. 1. Koppling8sc!tem.a tör ljlldu'ver t öl'i'll{Jsanläggning med /Jatlcridl'iren tör!ursf!i.rkm'e och ntitdrit:ct 8h/18Ieg. 
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ElIda~ Lr[t alterliaLi l' lit l's b llii rfö r, uämU'Tcn H tt 

Hi gga öI'cl'förin 0', 'lcrllli nge ll an ti.ugen 111 ell a u J i hofo· 
lI Cli oc lt ntikrofon1.I' <lu 'lo rmatOl'Jl eller In ,1lHIl mi!uo· 
l'oufÖl, ·,tii l'l.;:al'cu och t l'HllSfol'matOl'J1 på l: 3 5, lIIilu()· 
(tlll ' ll ' m ot ,tånd (v äxel h 'öm, mo l. L, mlp t ellet' im· 

peianse n) tir kuu' lm några hundra oll m , n tgttugs· 

rÖl'e t:,; lto~ llI ikr fon föl' ' Wr karen inre motstc ud , vil · 
ket ju är riix ,l, (l'öm,~motstc liuet på ano ds idall ho,' 

röret, av stod kl-:i()l'Ull l llgen 10,000 ohm un uer föl' C' 

ligga nde a r beisför lH Ha nden , 10.000 ohm tLl' en alltföl' 

,;tor impcda n, fö l' en Hingre 1 d11 ing, varför CUtla 

möjligheten ä r at. t inkoppla öI'el'fö ri ngsledningen 

!Il Han mikr :fonen och m ikl'ofoJltraJl s (ol'ma i ol'n , dä r 
imjJcuan 'en ä r av rätt ·torlek, ol'dniug. I fÖ J'e ligg. ud 

fall rfordl'ade en l dn ing ay C :<1. 20 m liingd . 

Anledningen till a t en rlyLik hing r c ih-edör ing r.;· 

l ed Il ill u' kall Im liten illlpell<Jl1 ,' ii t' d ' n, aU lednin O'en 

då bli r mind r c kän 'lig för slöl'lliugar, t. e x: . påverkan 
f1'a n b lyr.;uings niil et, J u m indre irupeda ll leduiIlg n 

klr, desto m indl' > kiin lig ä r den för störn inga r. 

E mellerl id siittel' e f l' ktförl u ' en i leun ingen en grälls 

Il dM, Xl' det fr å ga om kortare lerln in O'a r , l,an m an 

gä _ued till cn impedalls av U[lgl'i:l liot nl ohm, mell 

"id Hi. uc"rc ledn inga r ä r det lämpligarc med stÖlTC 

i mp d a ns, om ej störningar lägga hinder i vägen, 

8 0111 h umg. r al' koppling s' l em~ t uttogs . l'öm 

t i ll m ik rofonen fr~ Il m ikl'ofouför lth kal'ens glöd· 

'l rörusbatteri, s om ,-al' p fl 4 V . A nodspänu ing t ill 
mihofonför tiil'kal'en eI'ltöll~ h All ett a l1 odlJalt ' ri p:\ 

100 V. D[l ingen I' olymk ontroll var 'l nol'flnad, in · 

:<aUe' lämpliga r ör föl' a tt lagom st Ol' f Öl's ti"rkning 

'k nUe erlldlla ,', D å s Intsteget f ordrael e l'in' ''a i u å u O's, 

:,;pä u ui ug förefa nn ' ingcn r jl"k fö r ii r t: l'ud afltJling av 

u lg" ng röret i Ill ikrol'on för tä rb,L'en. 

I avsik t alt få s örsf a möj liga a nodsp u.nn ing Plt 

slut röret i huvudföl's Wrkal'en uUog, gal1i'l'för. piin · 

ningell :från ett batt L'i. 

8ec1aIl apparatcrna nppstäLlts på I'c:p. p lat.t:[' lit· 
lades p[l fö rsök en osl.;iiJ'IJl(l l (lllbb -ll>(laJ'e mellan 

1I1ikrofon och mikl'ofontJ'a ll ' fo l'IllH 101'. ~\.ppara mcn 

nU' för ö\Ti~t samm an kopp] a u cnl igt chclllat, Minus 

g löd t r, Il p. mikrofon fiirshirka rell amt k til'lHlll hos 

transformatorn 1'01'0 jordad e till l'utienlednul gF: l'ö r. 

l\likrofonkl'etsen blev härvid au oma tiskt jordad. Re· 
..; u lf a t ct av della :fÖl' ' La p rOl' l-a r ett kra ft i rl nätljuc1 

i llögialal'en . Ledningen mel lan mikrofon och m ikro· 

f llh n [or matur utbytt mot en 'kär J1l cw dnbbel 
ledal' , , 'ars hölje jordades. H ärvid reducera des nä t 

lj udet till s' dana propor t ion I' , att a ulägguiJ)gen 

kunde ta 'as i ,bruk för dct aniedda ä ndamåle t. 

l\lik l'ofonförstäl'kar('n val' uppstä lld pi\. c:a 1 ID 

m'sl;- 11(1 l'råll hu \'udfö rstär kar cu, ot'h letl lli ngen emel· 
lau ntgjord es a v osl iirma d duubelleuHl'c. L ikström !'; · 

Hiile t hmlc i fön~ l iggulldc fall plu spolen jorda d \'i l· 
ket Hn m er ökar sd'u:ighcterna att få en förstärka r e, 

,om mata fråJl n~i.t -t, tYi-if:. Ga lleL'Lilledn ing. rna. i 

rÖl'shi L'karua iiro s i.il'l;k ii I- • töL'lli ug: ld insligll, I'urför 

det g iiller a tt hrdla ues,:a ledn iJJgar kort a, ,'il t. ex. 

,'kall lcdnin o'en m ellan mikl'ofo ll t l'Hn (orlOat01'l1 OCII 
första röret. ga Llcr vam . kor L, om m öjli.g . 

Ovan har j P' pekai ' möjligheten a tt anbringa d Il 

Irtnga öITerföl'ing l drling n meUau ..lutrör och ut· 

"ftnO's trall format or el! r mellan u tg' ncrstl'a n forma.· 

t01' och hög alare. D en i:tnllm nda met d 'n iiI' ej 

liimplig viLl l1ögta lal" m ed mycket Hl.gohmig talström· 

s pole, emedan aLl Wir stOL' effel tfödl1 t erhålles i 
ledni ngen, D o k kunna ,'~i l' :;l il o a a npas nin gs t l'a ns· 

COl'll1ator cr inkopplas meJ hm den I. nga överförin gs · 

ledllino'en och s Int rörd resv. högia lalTll , vardd led· 

niug il kall gil'a >: p a 'sande impeda ns. H iirl'id erfol'tl· 

l 'a ,' i \ ä tl'an!'lformaior t:l' i stället We eD , 

Ol'an nämndc alt u\' erföriD gsled nillg n s s tömings
kä nslighet bli l' milldre, j u lIlil1ul'c impc lall ' INlni ll g >11 

Il a r. K iillsligh cten föl' stöl'nillgar iiI' naL u rli"lvi iiven 
b r oende av h u r stOl' förstiirk lliun en UJ' efter l ed· 

ningen ifJ-ä o'a, Lcd uingc Ll m ella n m ikro fonf'örstä l'lGI' 
l' 'n och Itm 'udföl's Ui t'l;:m'en ä r a v uell na a nledning 
r elativt okäm::l ig föl' ::;löJ'll ingar. GÖl'CS uen ml lednin g, 

Olll ä e l'ela tiv t IlögolllUlg, mycke t le Hg, liE!' _m lleL'
ti d kapaci tetcn mellun de två tr' darn a i ledJliJtgen 

och dårigcn om kapa 'itetcn över tr<l nsfol'matorns lHi

m iil'lindlllng allLför '(or, rilkc t menlint inverkar P;I 

Jj ndhali t eten . 
Den m etod, >i (H,LLOnl U allriill[ s föl' a lt konllna if r[lU 

. tÖ m iuO'aru;;t, f n 11 Jl ~ltet, Iwr i ,' l()r t sett oåU uL prt 
rltt låta en b u -dt rive u fÖ l's l i.irkar e sköta om (len 

ltuvudsakl i o ':1, fö r stärkningen och endast driva shlt· 

s teget, 'om fo rdrar 't or effek t, fr~ n nClt 't. D etta kall 
ju s Ugas l' tU 'H a t ln'ing-gå problemet, m en auol'tl · 

n ing>Il äe l/fule p ra kti sk och ekonomi 'k t 1'örsYilrli"', 
E lllt'llcr id i.l!' e11 al' \'; r<l lll elarbptare ,ysselsatt mctl 
CH d l experimen t, g fll'lldc u t på anvilndning ··u a v 

uii. ttlrivna f örshi rk a l'e i s tönc omfattniu<>', och kom· 
mer att u t:fÖl'1i gt J'eJ,ogÖl'<L för de sa f ö r 'ök i e t föl-

I 

j a nd c nummer a l' Populär Rad iu. 
i~S bet-ydelse ä r att m ikrtJfo neu anpa ssa s rii tt till 

gaj[ r kr et 'eli ll~l fur stR tö re t iföl's t i\L'!;: al'eu, d. v. s. 
i LIetta fa ll t ill lllo L.tåll U t p å 100.000 olun . Mcd hu· 
rU llfört:;lä1'l a l'e11 an;tä JJgd a u:slu el' mall e11 hÖl'telefoll 

efter t redje töret i ruilnof MÖL' ·tärk ~ll'en och utpro· 
n ll' det utlag p :\ tran iSfol'Jlla tol'n, som l-.id speln ing 
ger .tör..; ta ljudstyrka i hörtelefonen . 
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~LiiT J1\G A V STOR A MOT STÅND. 
Forts. t rän si (l. 1-9. I . ' 
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/I B c 
F iy. S. K opp l ill y8sc hem(1 för /c oll lplel t miil unorcl ning för lIJJp
m ätn·i.nIJ av JlLotst l1nd och kondensa l OI' 1'. V id JtI.ots ld nds7Ilät 
nill IJ inkop plas C och tiet okända m ol.stand e.t (W Sl'li1 es v 'i (l 
R,c. V i d kapacit -/slI/ ä tn il/ !) inl':01!1l1as R, och den ol.:ä nå a. 

Tconclcil sa torn (/ 1/ 8I IL t 8 vid <-',t. 

t ill 220 V likström, L ampan kommeJ' att blinka 82 
ggr per minut. Min ·Im. R. ti ll 0,5 mecrohm, öka r all 

talet blinknin"ar t ill 134 per miuut. Vid R. = 3 meo'

ohm avta bli nkninga r na ti ll 24 per minu t. 

Uppmätning a:v kapacitet&r. 

Man kan Se lunda med hjä lp a,· n serie olika ka
paciteter , t. ex. från 0,- t ill 4 ,/IF och ett konsta nt 
motstånd, l~= 1 megohm, erh lIa en serie bl i11kvär den 
och med des as hjii.lp upprita en bJinkkurva, diir a u
talet b1inkar per minut uppri t a om f unktion av 
kapa cit t en 0, då R h1We ' kon. tau t. Med h jälp [[,. 
e li dylik mätknna. o ,h et t mot t:\nd R = l megoltm 
kan man edan bestämma t örre kondensatorers Im
pa cite t genom att räkna antalet bUnka r per m iJlIl 1. 

Up pmiitning ((,/) mots tånd, 

Om ma n i ·tt'ilIet l'ä lmar bljnka n la f öl' ulika värd ' il 
pfl mots tå ndet R, t . ex. 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5 meg
ohm vid t. ex. '=2 mf Ll , kunna dessa blinkvärden i 
sin tur sammanställa s t ill en mätknrva, med va rs 
hj älp man seda n kan be-'Uimma moistå mlsvärden 
inom gränserna 0,5 och 3,5 megohm (se fi g, 2). Med 
andra värden på C och R ku nna andr a m~itolIlråden 

erhållas. 

A llm ä-nna synpunk ter . 

De gl'ällilvär den, mellan "ilka metoden vid given 
glimlampa och mä tspänuing ä r använ dbar, bestäm
mas a v l amp ns tändspänning. SMunda kommer ett 
mycket tort värde på l{ ej a tt med ,,'i va t illr äcklig 

POPULJlR R ADIO 

. v~i nn illg över C för att h imla la mpan - den förblir 
shi.d d . (Detta berol' på " tt kondensatorn O ej hal' 
o~indli lYt ·tort likström..motst< nd. ) Min 'kas lt <ludra 
idan R und L' tt " is t vä l' l e, cr11rillc r glimla mpan 

() medelba r t 'i u t iindspiinni llg och förblir tänii. Gränt'; 
"ii rdena på C och R kunna Hitt utp rovas i nu'je siir
sk il t fall . om framgå r a v ovan. t , ende, får man ej , 
i'cdal1 mälku rI' rna n ppgjod., u tbyta 'limlampan 
mot en ny av -'amma el ler annall t yp , d, det ta skulle 
göra kur vol'uu oanvändbara. Dessutom mås te mall 
noga till ' e, alt den använda lll~itspäl1ningen E är 
d n amma, om då ku rvorua uppgjordes. E n annan 
sak, som Vi -'SC1'liO' 11 faller av sig själv, men dock 
ka n ke bör påpeka, är att endast liks trömsspänning 
kan komma ifråga för dessa mätningar. 

Mäta nordn illgcn kan liimpligen utföras som fig. 3 
\'i ar. R är det motstånd, föl' vilket kllpacite tskurvan 
iii' uppgjord , samt C den kapacitet, för vilken mot
slåDrl::;kun'an ä r (rjord. O ~ir eH omkopplare med 
liigena 1 o 11 2. G är glimlampan, Skall man m~ita 
ett okänt m tU\.ud Rx, kopplas delta mellan kläm
mOl'na A och R Omkopplaren O lägges till 2, bli Il
karna per minut räkna: ol'h motst: n d::;väl'det avlä l' e~ 

på mot t ndskurvan . Vid kalJacHetslll ~itnin~ ansln
le den o/dncJa konden atorn ex till klämmorna ]J 

och C, olllkoppla relL l ägges till 1 och blinkar na per 
minut best ämma. . Det .lökta vär det pil kOl1 densa tOI' Il 
erhålles \Il' ka pac'Het sku rvan. 

.. 
E tt h'yekfel hal' insmugit sig i artikeln »Grafisk 

l'esultantbe täumi no-» i febr ual'inumret. P å sid. 44 
skall sti: 

B >!.:is (se fig . 3 ) : 

H. RlZ= -;; alltsa c = 
R · a 

H 
J 

- Red. 

'N..å'r Ni läst 
detta nummer, visa det 

då för Edra vänner som 

äro in tr esserade fö r 

RAD I OT EKNIK 
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Vu I/Io tl.agare. 

Rlekt1' i8 !.;a Jikti cu(J 7agct , ' /.' fl1ldia , St ockholm , kOJllme r llIe(l 
en liten 2-rörs all t r Um mottaga re (2 rö r + likrik ta rriil' ) . 

lu t rör ii I' PP 401 . Motlaga r 'n hal' inbyggd Grawol'-högta 
Jare av elel tr odynamisk typ. Vid u tJand mottagnillg ka n en 
even lll Il 101m Isilndal'e ute. täJl"as medelst den inbyg-"'da v g
flillan. Piek-up-nn In tning fin nes. L dan iiI' u tfö r l a v bonad 
hjörk. Typbeteckningen ä r SIra ndia ~Li1ia Al lström». 

a mma fi rma (\ 'Itager med den tidiga re oillJjil lJlncla He
jektosta tantelUlen i en ut tiillning av s törni ng skydd, S0111 

an ordnas i samband med venska TeknologEöreningen . för 
Iilsningslmrs om l'l1ndl'adi och radiosW l'Il ingar den 7-9 
mar . 

'l'l' ;mkoll dellsa /'O"el' och pOlellf iometml'. 

fla d iol,o-mpanic/" .':Jlocl.;hoLIJI , Jnl.;cl'för ClI 11cl mu ngd deta ljer 
Il\' tort intl'e se för amatör n och apparn tbyggaren. BI. n. 
kan nämnas trimkonden atorer (semhTal'iaulrr kondensaton!r ) 
av tmCl'li l1ig konstruktion. Dessa f inna. f . n. i torlekarna 
220 och 70 cm, men uveu typer med ·törl'e lmpaci tet kom
mer att fö ras. Isolermaterirr let i dessa kondensatorer ha r 
små förlus ter. 

Ji.-B . T l'ako, Stockholl/~~, generalagen ter fö r ;) 'ntos~-pro cl u k
lerna, för i marknaden c1 ubbelpotentlometra r, bes til.ende av 
Lvft samman yggda ator-potentiom trar. Denna kombina tion 
kan även erh1l1las sammilllbyggd med strömbry tn re. K ur vor 
tillhandahållas örer motst1\l1dsvl1l'iationen bos snm tliga typer 
av potentlomelrar . 

Gl'mnmofoncha ss i et· och p i 'c-uvs. 
Cosl/lOcord L t d., EIt{j l f1m d , har ' nnl oss sin kn tttlog övcr 

"rn lU l11ofonnyhetcr, bland vilka milrk s fö ljande: pick-up, 
Ill odell 21, med mot lägre f rel"'ens r t igande f rekvenskurva , 
]mmplett med s täll och nåJkopp amt inbyggd vol mkon t roll , 
\'idare \'olymkontl'oll , modell 3, med lrlhJliull ad pot ntiome
ter pli 10.000, 25.00 eller 50.000 OhUl efte r önskan. Fö r p ick
ups utan inbyggd volymkontroll märke ett p i k-up-s töd 'med 
dylik nv logaritm! k typ, även för ' tt med nå l kopp fii r b 
gngnade nålar. Samtliga ovanuil Il Inda llelaljer ha bakeli tLöl j . 

Grammofollcbas iet modell 55 är l'eclan t idl"'are känt l 
S,erge. Det lever ras även inbyggt i prydlig l: da som en 
enhet, avsedd a tt k ombin Ta med rad iomottagarcu. Då fram
Sidan fä ll es ned, kommer grammofonchassi t au toma tisk t 
f rnm ur lådan. Den senare kun At r til lslu tas under npp
spelningens g, ng. 'l' ill denna enhet fi nnes ett skivskåp, pu 
vilket enhet n kan placera , så ntt det hela bildar en tr evlig 
grammofonmö1Jel. 

Mät in8trument. 

Jngcniö1'8fin na Hugo 'l'illqlti8 t, Stockholm , generalagent 
f ör HarlmallD & B runn A/ G, fö r i marknaden tt par kä ns
liga lik, tl'ömsins trll meut fö r la boratoriebruk. 

iI1 on u -vi (} I är en H iflspolega lvan ometel', a ,'sedd i första 
ha mI om nollin trUlli nt vid bryggmlitnilJ gar, Nollpunkten 
ligger emellertid i nli rlJ eten avena iindell på ska lan (gra
d erad 10--0--50) , varför gah 'auometern ii '>en med fördel 
kau a nvä ndas som nl ikroamperem ter. F u llt utslag erhålles 
fö r 300 /u\. (6 f'.A per , kaldel) . Inre mots tå ndet lir 150 ohm . 

1[Olla 1) b G II har samma utförande, men in re motstånde t: 
iir 5 ohm och kiinsli?'beten 20 p.A per ka ldel. 

.lIi IT(/ -v i ur en kombin rad ,' isare- ocb speg 19a!\'auometpl' 
,IV kraflin- kon t l'1lk tioll men med sroA dimeu ioner. Vridspo

»Mi rr(l vi», T..:omuin rad 'vhar ,- o~h 8pcf/elgalvan om tel', 

len lir upphiingcl i tt tl lllt metn Ilband. Inre mot lAndet ho ' 
ins trumentet är c :a 70 ohm. Strömkon tan ten om visare
gal,>anometer är c:a l pA per ska lde!. Vid spe elavläsn ing 
erhå ll 1 mm utslag föl' 0,022 ,<tA. " id 1 mskalavs tänd. TUI 
in trumentet kn n lever ras lämplig . kala och belysnings
a nortlll ing för noggrann avläsning vid uag lju· . 

Slutligen föres cn typ av enkln dekadmot tånd i enheter 
med vridoml,opplare. E nhetern a äro försedda med kåpa a v 
bakclit o b ha smil. d imcn ian r. Omkoppla rna äro helt in
byggda men åtkoml iga f lir rengöring. Va rje enbet har tre 
kontaktl yl or och kålt a llts även användas som poten tio
meter, På bestiillning kunnn kopplingsskenor erbållas fö r 
sammallkoppling av t re eller fcm cnheter. S.lt olilm mot
ståndsvärclcn finnas : 10XO,l, 10X1, 10 X10, 10X100, 10X 
1.00 ocb 10X10.000 ohm. De tre förstnämnda enheterna äro 
bifilärlindad , de tre öVl'iga chaperonlindade. Noggrannheten 
iiI' för 10XO,l ohm ± l % , f ör övriga enheter ± 0,2 % . 

D kadmofsttlntlsellhet /' med I;/' idomkopplar e. Finnas f r ån lO XO ,l tilll0Xl0.000 
ohm. T 'ids lwll slanten varierat· mellan lS5Xl 0-$ och - 'rX JO-B. 

TTurl lll[L. nn « B r auns -dsarega.1 IJanom c
te,,, )j[onam a,. 

http:lll[L.nn
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F nl n lii :sck re l sen . 

»:\Icd a nledlling a ,' alt j ng byggt "HP-t n "IIl" , dIken iir 
beslni\' en i P opuHit: H a c1i o, a U,C; ll s ti l~l;$±, vill :ia;; mcc1 clela 
föl jande. J a rr har hyggt uPl>lI l'aten f ijr 2:20 V lik l rij m, allt 
<l Ull at iiI' bor ttaget. ~\pparatcn gih : a lldele ll rmärk t. 

O. F. {(rll ·7,s80 1l . Ya lh a Il:wHg. 2, K :u ·L kroll a .» 

»Nu bu,"ja1'l;» omued.es in 'ä llLl a na m n och adr t's ', Stl sk ol a 
\i !Il dde1a dc )lpgiircl a npvl '8 I1i11 g:11'11 n. 

* 

P{)l'lill i l; SII 1J{: I'J, d c /'(nlYII ,för SO illl l/((. r CII. 

. I niis l'a ll UHllll e r kotu llier att int'ly ta r l1 k onst ruk tion.·lle
~ krh' nin :; öl'er lIi.i!' a"b ilda de l'(','cmot tagn re , \'i1ken I' id l)rov, 
~om ,i f ö reta g il , vi. a t ig m OL n \l' :l h eigt tä llda:1l , pråk. 
~lo ttagal'cn li t: n 5-rör" lill !) rhe lerody n med ett Ilög, (re ln'cns
.-te"', bIa nda rrö!' (hcptod) , e tt m eIlo nfl'ek l'cnsstp"" m ctall 
ll e t ek lor , t:lr inör ,'am t k Ia , B-;:lu trör. D ' 11 ii r flY edd a lt 
al1viinda p, I·an li .... a u t no, L judkvali teten är f ör cn lJa ttel'i 
Iil otl agnr ' yn n(' rligen god och t a ck ,'UI 'e 1dass R -kopplingen 
ka n . tor lju cl ;; tyrka. rh ,l I1 us, 

SUPER 35. 
Forts, tr:'l n sId . 72. 

y j a l' uen ,~l:1liuu , om k o= 'J' in . l'U u,\r lila n rlf c r u pp l ill 
GOO 1Jl- 'btionen , och om d Cll lla h ur ä ndrat Hige p [[ skalan, 
lo ' . a l' m a n ,her slw lau prl a xeln Odl \Tider d 11, till deu 
" i. fi l' r ii tl, p r c i ' på . il mmu sii Lt .·om fu mt. Seda n gill' ma n 
:H er n ed l ill 200 m-. lati nen , s om llii 11:11' Undr:1 !: illstii llning. 
nch jus t ' l':H l I' llllk UIJlI ell sa t Ul' U pii '3 o. ~ . Y. D et k a n \' :1 1',[ 

,,;kiil u t t iiwJll jns tp l'[[ lrilnkoI1 11en .·alore l'u u]l' " och C, cn 
~ lI1ula llnd ert l'imnino'CIl !'; g, ng. Della : ka ll göras, el ;l llJalta 
g :1 l'e ll ilr i ll 'l iilll! [1:1 2 O II l-. ln li on l-'u . 

r,"t l:ingl': g f a r l.!l a n \'u1'lc'n ,,!'i da ~k :1.1a n p rl ax e ln ellet· 
.i l! ·t('nl ~n n .U'k u l1 tkn sa LU rll s t rilllkon !1 PllSa fot·pr. Fi; l'.~ l ins ti.illes 
]I: eJ I s t:l t iun niLl':l 2.000 III. \'fln'id CIIl j mile l'a s . till s sta tioneu 
il iil'S •.å 1'l':I ,'om miijligt. (MellanEr('k l~ n Ir ::t ll .-form a torema 
ftt pj 1'iira.-. ) l);il"f ll~ l ' in s t ,i1l 0~ ti ll en .tati .1l n i.ira 1.000 ni , 
" ch hil l' j tl ~teras de s pccie lla I:"t ng l': gsll' illll:onll cn sa tol' ern n, 
()m :lila I:lngl', ~;'s t :J li ull cl'IJa k uuun a li tet på idan 0 11) )1[\111 

Il et IJtt sk a lan k on I' i, irct f1 J·rtw· uågra miU imeLer, t ilb 
"Imla n " t im Uler, 

l a rb tSl'itningCII till ,~po l :lrll :.l. ii I' lli fl m t rn prl 8pol1'ö1' II 

nllg in::11 Ull 33 Ulm. Df>llJla ll im l ' ll ~ i(l1l är 'm llc rtid s \':lrliU
g iing lig ; ck nä rm a te c1 imE,n s ioIJ ' m a ä ro :30 och 35 Jll111, Vid 
;-)3 m m sv ö! r ör ka n Ill a ll linda 'Hi och G:l I'a n ' p : r e.· J1. 1,1- 1,2 
och r". Li mllllng 'liing r1 el'llil bli re p. 25,G och 20,5 mm. Pii 
);Ll]o' I'll"~sckrion erna linda ·· 1' 1.0: 11 . G3 + 05 + G5 0('11 ·.1:7 + 47 + 43 
ya 1'1' . 

Yid li igs(a IlliLspiinning. l10 Y, linr Ju!'!:l ·"öra.' en k ompl'o
m i ·S. Diil' ii I' ned re , piinning, g rtill se ll ho ' r ef,'l.l la to I'l'(iI' ·t C 2 
Jl ~l~ " Ot !'Ur Il Ög;, l'n1' fö r g löll s t rörn ltlen bli l' i knappa ·te l aget , 
:-' k ::1 11 mott u"'lu 'C' n llrh'a s bes Liin cl ig t på no 1', iiI' det d.iirf ör 
Iii lll plig t a l t in",il tta ett f as t 1l 10tSt: n ll i , tiillot i iir röre t C :!. 
] ) , t är Hlld1't fö rdelaH j"' l att bibeh:1Ila likrik ta. rrörct (Y ill 
rl l'ift P' lik ,;I I'ÖIll ) , i lle t clek trolstk onclensatorel' b Hr l' id k UIl
Il a illlyiiudas, I' ilket cj iiI' f alle t (be trä ffaud e Cao och C3 1) . 
om motlaga l'en ;i11l1 1" 1. flir liks t r um sdl'ifl. A andra s ida n 
111i r d t jn tt rör ID ra ntt lJy ta u t. 

Yi l' lllJli e l,' ::I i Li i ta n u rrun cr en lllale l'iellis ta fiir »Super 
3G». l'ölj a ll rl ' k ncl ell!:'a.lo r ' 1' 111 :1 · e li n. en provspHnnillg nI' 
m ins t 1,50 lil, ·tröm : e" Cu, Co, C21, 22 , C32. Konelensa
t or el'l1 fl C 1S och Ccn bö ra 'ara g lim m eri. olc raue f ör a tt man 
pj ka ll behö,a. lJeJ'a r [l h ick ning m ed ittfölja nde f ela ktiO' ga l
ICl" pilu lling på rören 'V l (Jch y ,J , I a nl1a t f a ll m:1s te mall 
l' iU j a kO!Jllensa lo re1' m ed hög prOySlliinnin .... (mi n: t 1 .500 V 
liI;A rölu ) . 

I u ii t a llllUlllle l' koUlll'l u I' i alt lIpi< k1'il" fl Ilul' »Sup l' :\G» 
\l tfures SO Ul gol l'l ll ö!J '1. 

~Jl ;1.T JE:]~ J[J '. JLJL][ S T ]l. 

l 3 -ga llgkollll eusalo l' Il l" ll lli ikl' lIsk nla H. isol. r otor (T ol'o tol', 
ty p 51;)), 

2 j fF -l r Ul1 s COl'llIafllre l' fö r 110 kels ( I:'ra llU , tYll A ) . 
l n tg1i n O':· tran ' t:or m a tol' (cv.) , 30 : 1 och 25 : l (B & O ; f ör 

11igobmig ·1.-d.I'u. llögtaltu e ) , 
1 ,' ilelros 'e l , c :a 10 n \' ill 70 lO .\. , l" :a F O ohm, 
1 spolomkoppl al'e, spe ial t illl' -rka rl f ör P . n , »S upe r il;;», m ed 

3 st. I, ng l' ags-t l'imkQn l ensa tore r (Prahn ; se texten), 
p ot n t iolll t r, 0,5 lllcgohm , med. strömbryta re (HIG, S~ ) . 

2 k Oll r!cn s ::t t ol' ' r , el. -Iyt. , Hi f,F (C 30 , C3l) , 
~ tJ :0, tOl'rel.-lyt ., 25 f~ }' ( 2:J , Ci!7) . 
111 :o, 2.uI!' (C 2S) . 

2 d :0, l ,aF ( C~." C,") . 

10 tl :o, 0,1 ~,r,,, in d nl, (it) l1 s i' !·i a . 

J t1 :0, 15.000 'm (Cu) . 

1 el :0. ] 0.0 CUl , he lst glimmel'i :<oleracl (026) . 

1 Il :0, 10.000 cm ( ,,) , 

1 r1 :0, 5.000 cm ( ~aa ) , 


1 d :0, 2.000 cm (C u ) , 

2 cl:o, L OOO cm ( '4 , G lO) . 

2 el :0, 500 cm, s m inlri ll ll1.1 (t ill C lO och 11). 

1 el :0, 200 m (till 11) , 

1 d :o, 1GO 'm , " u r iubel (C29) , 

1 d :0, 100 cm (t ill GlO) . 

1 li :0, 100 cm , h ' J t glim Uleri 'o le rHcl (G 1S) . 

"Jo d :0, 100 cm . 

2 Ulot:- l nd, 2 m cgohm (R2, H ,3), 

1 el :0, 1 magobm (H Ill) . 

4 1:0, 0, - m egohm (H.l , n I l , R'4 , R~,, ) . 


il d :0, 0,2 m c"'obm (HI2 , Rl7, 11 2a) , 

l fl :0, 0,1 m egohm (R21) , 

2 II :O! GO.OOO 011111 ( R 4, R t ). 


J el :0, 30.000 ohm (R2.;) . 

:2 el :0, J 0.000 ohm (R., R a) . 

2 el :0. u.OOO olim (ll9, R lll ) . 


1 d :0, 2.G()() ohm (H "" . 

l el :0, 2 .000 olnu (Ho . 

1 el :0 , 1.000 0 11l1l (H,~ ) . 

~ II :(J , ~~OO ohm (H 7, 1( 22 ,). 

1 () :0, ~,j O ohm (R !) . 

1 11 :0, 17G 011111 (n o,,) . 

li rö r hall tl r , 8-1Joli ga . fi;r ~OO m .-\.-I·iil'. 

:I II :0. u-poli g (fi ir Va). 

1 :. Ium iuiu.m plat, 4JG X :l70 X 2 Will. 


D iv. koppling,' t l': d , ~ys tol'l ex , slum' m el] mntt e!', ~ kiir1Usrs


tofle - e tc, 

Nordi.•k Rotogr.vyr, SIOckholm '935 . 

http:omued.es


Radioinstrument 

FABRIKAT GOSSEN 

Tonsportabla eller f ör panelmontage 

Elektromagneti sk typ 


Vridspoletyp - Termoelektrisk typ 


Likriktartyp - Varmtrådstyp 


GEN ERALAGE NT ER 

BERGMAN & BEVING 
STOCKHOLM 7 

RADIOSANOMA 


RADIOFABRIKANTER 
Om Ni vill få avsättning fö r 
Edra tillverkningar 

I FINLAND 
bör Ni annonsera 

I RADIOSANOMA 
Begär provexemplar och 
annonstariff från 

RADIOSANOMA 
Helsingfors 
Luorsik. I I A 

Förmånligaste annonsorgan 

B I L L I G A annonspriser 

Största radiotidskrift Finland 

cf!åt binda in 1934 
o " ., o o 
ar s ~ . argang av 

POPULÄR RADIO 
Magasin för ra di o och grammofon 

Pärm enligt ovanstå
ende avbildning rekvi
reras till ett pns av 

Kr. 1:50 
+ porto från Eder tid
ningsförsäljare eller 
expeditionen av 

POPULÄR R AD I O 
POiltbox 450, Sthlm - Postgiro 940 

U ndertecknad rek..,. irerar härmed att s3nc.l as m oe postförskott" ... . . ex . 

parm till POPULA R RADIO ' 9H a Kr. I: 50 + porto. 

B OlltId: 

PO Jtad' ~ ll ; 



•
serien 

Populär Radios Handböcker 


Hyll nedanstående kupong (eller skriv av den) 
och insänd bestlillningen till närmaste bokhandel 
eller direkt till 

Expeditionen av 

POPULÄR RADIO 

(N o r d i s k R o t o g r a v y r) 

Sveavägen 40 

Stockholm 
Postfack 450 Postgiro 940 

Från 

eller expo av Populär Radio, Postbox 450, Stock
holm, beställer undertecknad att slindas mot post
förskott: 

...... , ..... ex. Radiotelmisk Handbok, del J, kr. 1 : 50. 

ex. Horlvågsmottagning, kr. 1: 50. 

ex. Selektiva mottagare, kr. 1: 50. 

ex. Ton]wn-e[,tion, kr. 1: 50. 

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


Posta dress: 

finnas att tillgå följande för alla radioama

törer oumbärliga uppslagsböcker: 

Radioteknisk Handbok, del I. 
En \ägledning i l"luliomätningar och mottagar

[(Onstruktioll för amatörer och senicemän. A l' d
Yilingenjör Mat.s Holmgren. 

Ur inne'hållet: Grundläggand€ enheter och beräk
ningar, - Kapacitet. - Induktans, - Impedans. 
_ MIitbryggor. - Dynatronen. - Matchning av 
kondensatorer och spolar, - Rörmlitning. 

Kortvågsmouagning. 
Den modema svenska standa.rdboken för kort· 

vägsamatörer. Rekommenderas al' Föreningen Sve
riges SändareamaWrer. Al' civilingen,iör Mats Holm· 
gren. 

Ur inneM.llet: De korta vågornas utbred,ning. 
Speciella kortvågsprO'blem. - AlLmänt om syäng
ningskretsar. - Spoldata. - Högfrekvensdrosslar 
för kort\·åg. - Olika kort\·ågsmottagare. - Väg
metrar. - Kortvå.gssändare. - Förkortningar. 
Q·\(oc1"n. - Kort \·ågssla tioncr. 

Selektiva mottagare. 
En redogörelse för möjligheterna att uppnå stor 

selektivitet med enkla detel,tonnottagare. Beskriv
ning av superheterodynens utveckling. Av ingen
jör W. Stockman. 

Ur innehållet: Känslighet och selektivitet ge
nom å terkoppling, - Mjuk återkoppling vid växel
strömsmottagare. - Ljudkvalitet. - Stor selekti 
vitet med enkla medel. - SuperheterOdyn eller 
rak mottagare? - Den moderna supern. - Väg
ledning vid mottagarbygge. 

Tonkorrektion. 
En redogörelse för tonkorrektionens grunder och 

praktiska tillämpningar. Av ingenjör W. Stockman. 

Ur innehället: Vad är tonkorrektion. - Selek
tivitet och tonkorrektion. - Tonkorrektionens be
rättigande. - Tonkorrektionssteget. - Några 
praktiska försök med tonkorrektion. - Resemot
tagare med tonkorrektion. 

NordisIe Rotogruvyr, StockllOlm 10S5. 




