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RADIOKOMPANIET AVD. P 
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Nät-Transformatorer 


Lågfrekvens

Transformatorer 


Drosslar 

för radio 

var je önskat utförande 

AKTIEBOLAGET 

SVENSKA ELEKTROMAGNETER 
ÅMÅL 

Telegramadr.: M a gnete r - T e lefon : 104 
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INN EHALLSFORTECKNING 

årmässan i Leipzig . 

En po r tativ battcrisuper 

En högfrek ven generator 

Väddens största sänd are 

Förstä rkare på li k t röm 94 

Radioteknikens ABC, VI 

Från VJrt labora torium 97 

Radioindustrien s nyheter ror 

R ,\d iodokto rn s brev låda r02 

FRAN REDAKTIONEN 

En portativ superheterodyn 

LJes krin'i' i dctta JlIll11ll1 Cr. D en na LJe~laivlliug tonI c 
ii " (' 11 yara a" ill l res 'c f ö r del11 , som lin s ka t s ig en 
ba ltc l'idriyen s uper fl \' ~tation i1 r typ. Fu l' at t n erl
hrillga dimcllsio l1e l'lla till clc t m ins ta möjligu ILar 
llPIlWl mot (a gar!' LJ~-ggt >; Illyck t k Ol11pn kt., m e ll , 'kall 
ll [, 11 e j ~llHiind as som r e '·cmo ttn.e:al'e. l.an ju u t
rymme!: ta ~ t ill li tet s tUue. A \' Yik t ,il' att. lee! 
llin " ill'JIa i lll clll1llf rcky'n. teget h å lla kor la elle r 
sk ii rlUt • , så att cj ill~ t abi l it e L up pkom ID r . 

I ~n mband m cd a r t ikpln 0111 ()~' n atronell i [ el. I'11
:nillull1rct lltirnnde \'i , att en s ignalgenerul or ku url e 
ii" I:Hlkonuna. med enkla medel. i villw n C11 ll .y
nll tl'llll ingick so m os 'illa to r. Yi bes kriva Ull en 
d ylik ~iglialg-Pli e l':1lo l' , som yem som Lel ·t I,a n 
InLIlI s tiill a . K lI s tnaden fur t!l' IJ Sl1Jllma. blir synner 
ligen I;'i g-, Ptl anua t s time i dNto. numm er l1eskri
H' P11 3iin gl'IH'mt or, a \, >iel!(l föl' exa Id:1 m ilt
n ingar ol'h 1ll0Ls Ylll'<w(! e Yill :1 högre! fo rdringa r . 
Ayell i denna a111'illld cs u rIrnn(roll som oseilla tor . 
D e ll na s tlil'I'C !!'l'n era lor ill gar i lIen mätutl'u. tniug, 
som Ulliga r e hp~kril' i l~ och yilken i och IlIed denna 
al'likcl ii r f ull s tiindigt be lllUldlncl. 

Artil,eln om inbyg,~lJnd av »Ntl l1 l' ö5» JUrI le plt. 
g-rnnd Il" ntrymnH'ssktil ö \' er~t-i'l till näs ta 1111111
m er. 

Populär Ra dio. 

EF T E R TRYCK AV ART lKLAR HELT ELLER DEL V lS UTAN AN G I V A N D E A V KALLA N F ORBJUDE T 

Ett radiofabr ikat, 
som Populär 
dera , kan Ni 

R adio 
köpa 

har kunnat 
med fullt 

rekommen
för t ro end e. 

Säg att Populär Radio rått Er att k öpa det. 
Gynna i Ert eget intresse våra annonsörer. 
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POPULÄR RADIOS V ÄGLÄNGDST ABELL 
-

Våg!. ochVåg!. och E ffektE ff ekt StatIon InstllllnlngSta ti on InställnIng frek vensfrekvens kw Ikw m kelsm kel s \ 

2000-1000 m (150-300 ke/8) 

1035 155 Ko w' no 7 
1875 160 Brasow 2U 
1807 166 La.h t i 50 
1724 174 Mosk\' a 500 
1648 182 Rad io-Paris 75 
1571 191 Kll nigswus terha usen 60 
1500 200 D roitwich 150 
1442 208 Iinsk 100 
laSD 216 Molal a l f,U 
133D 22{ W a rs hall l~U 

1304 230 L uxemburg 150 
1293 232 Chllrkov 10 
1261 238 Kalund borg 60 
1224 245 Leningrad 100 
115-1 260 Oslo IlU 
1107 271 Moskva 100 
1071 280 T iflls 35 

1000---600 ID (300-500 kel .) 
882 340 Sara tov 20 

84G 355 Rostov :w 

800 375 verdlo k 50 

748 401 lIIo SkVII 100 


600-200 m (500-1500 kel . ) 
578,0 5111 R amar 0,7 
669,3 627 Ljubljanll II 
559,7 536 Vllna 16 
5-19,5 1146 Bndapest 120 
5311,6 550 Beromiinster 60 
5:n,0 565 A thloue 60 
522,6 674 Miib lllckcr (Stutt Irart) 60 
514,6 583 Madona. 15 
506,8 592 'Wien 120 
409,2 601 Suudsvall 10 
401,8 610 Florens 20 
483,11 620 Brussel I 15 
476,9 629 
470,2 638 Prag I 120 
463 ,0 648 
455,9 658 Lnngenbcrg 60 
449,1 668 Nor th RegIonal 50 
443,1 677 Sottens 25 
437,3 686 Belgrad 2,11 
431,7 695 P il r is '. T_ T . 7 
426,1 704 Stockholm 55 
420,8 713 RO ID 11O 
415,5 722 K lew 100 
410,4 731 Tallinn 20 
405,4 740 Miinchen 60 
400,5 749 Viborg 13 
395,8 758 K utto,,"'lce 12 
391,1 767 lIIldland Regional 25 
386,6 776 
382,2 785 Leipzig 120 
377,4 795 L wow 16 
373,1 80{ Scottlsb RegIonal flO 
868,6 814 Milano 50 
364,11 823 Uum iln!sk stn 
360,6 832 Mosk wa I V 100 
356,7 841 B erlin 100 
352,9 850 B ergen 1 
340,2 859 
345,6 868 Poznun 1,7 
342,1 877 r,ondou Regional tiO 
338,6 886 Grnz 7 
33lj,2 895 H elsIngfors 10 
331,11 OO~ Hamb llrg 100 
328,6 913 D nepr opetroVSk la 
325,4 922 BrUnn 32 
321,9 932 B r ilssel 111 
318,8 941 Glit borg 10 
315,8 950 Bresiau 60 
312,8 059 
309,0 968 
:107,1 1177 West Regional 50 
304,3 986 Genua 10 
301,11 9D5 H !lverSllID 20 
298,8 1004 B ra tislava 13,11 
296,2 1013 North National 110 
203,5 1022 Mad ri d 1I 3 
291,0 1031 H eHaberg 60 
288,6 1040 Len ingrad 10 
280 ,7 1050 Scottish NatIonal 110 
283,3 1059 lIarl 20 

-280,9 1063 T irnspol (Ode88R Onkhta) 10 
278,8 1077 Bordea ux P_ T_ 'j', 12 
276,2 1086 Falun 2 
274,0 1095 
271,7 1104, Neapel 1,5 I 


260,11 1113 K oslee 2,6 

267,4 1122 Belfast (North Scottlsh 


RegIonal) 1 

265,3 U 31 B örby 10 

263,2 uro T urln 7 

261,11140 London National 50 

259,1 11~8 hloravska Ostrava 11,2 

257,1 1167 Monte Cenerl Hi 

2.55,1 1176 K öpenhamn 10 

253,2 1185 Charkow 10 

251,0 1195 Frankfurt 17 

249,2 1204 Prag II II 

247,3 1213 L Ule P_ T _ T _ 5 

245,5 1222 T rIest 10 

243,7 1231 Gielwi tz l) 

241,9 1240 K iruna 0,2 

240,2 1249 Luxemburg 150 

238,5 1258 Riga 11\ 

236,8 1267 Tyska s t n :er 2 

235,1 1276 Norska s tn :er 0,7 

233,11 1285 Belgisk stn 
231,8 1294 

230,2 1303 

228,7 1312 Svenska stn :er 1,3 

227,1 1321 Budapest II 0,8 

225,6 1330 o rdtyska atn :er 0,11 
 . 
224,0 1339 Mon tpellier 5 

222,6 1348 In ternationell våg!., typ l 
221,1 1357 lta Uenska 0_ norska stn :er 
219,6 1366 Krakow 2 

218,2 1375 cbwelzlska atn :er 0,5 

215,8 1384
-215,4 1393 Franaka stn :e r 
214,0 1402 Sveuska stn :er 0,4 

212,6 1411 Bukares t 12 

2U,31420 FlnBka 0_ jugoslav. stn :er 
200,0 1429 Internationell väg!., typ 1 
208,6 1438 Nylregyhaza 6,3 

207,3 1447 SlIanska s t n :er 
206,0 1456 F ranska stn :er 
204,8 1465 T ysks atn :er 
203,5 1474 Engelska stn :er 
202,3 1488 Sovjetstntloner 
201,1 1402 Internatlonell väg!., typ 2 
200,0 1500 InternatiDuelI vAg\., typ 2 

KOR TVÅGSST A TIONER 

Vägt Anrops- SpoleSt ation I Kond_ 
ID signal N:o gradtalI 

58,31 Prag (Tjeckoslova klet) OKIMPT I 
110,26 R om (Vat ikanen ; italien) RVJ 

50,00 lIIoskwa (Sovjet) RV59 

49,83 Zeesen (T yskland) DJC 

49 ,58 Daventry (England) GSA 

49,40 Skamlcbaek (Da nmark) OXY 

45,38 Moskwa (Sovjet) lbW72 
 .38,48 Rad io Na tions (SChweiz) RBP 

37,33 Habilt (Mar ocko) CNR 

31,55 Melbour ne (AustralIen) VK3ME 

31,04 Duven t r y (England) GSn 

31 ,38 Zeesen (Tyskland) DJA 

31,31 R ndio Nations (Schweiz) H BL 

81,20 Daventry (England) GSC 

31,28 Sydney (Australien) VK2ME 

30,89 Rugby (England) GCA 

25,63 Pontol se (Frankrike) F YA 

25,53 Daventry (England) GSD 

25,50 Zeesen (Tyskland) DJD 

25,40 R om (Italien ) 2RO 

25,28 Dllventr y (England ) GSE 

25,25 Pontolse (Fra nkrike) FYA 

24,41 Rugby (Englund) GBV 

23,38 Rabllt (Mar ock o) CNR 

19,51, Rom (Vatikanen ; ItalIen) HVJ 

19,81 Daventry (E llg land) GSF 

19,73 Zeesen (Tyskland) DJB 

10,63 P on tolse (F rankrike ) F YA 

16,89 Zeesen (Tyskland) DJE 

16,88 B ulzen (Holland) PBI 

16,86 D a ventry (England) GSG 

16,10 Rugby (England) GBJ 

13,97 Daventry (Englan d) GSH 
 I 
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Vår mässan I 
• 

Leipzig. 
Tvåkretsmottagaren kommer åter till heders. Reflexkopplingen på tillbakagång. 
Högfrekvensjärn och keramiska material pupulära. 

Av civilingenjör Mats Holmgren, 

U
tvecklingen på mottaO"a 

r teknikens område gt\r 

stiindigt fram~ t och äv n 

nnder r ådande f5iif5ong 


och mella n säf5ongeI'uu komma nya 

appal'uttyper . I al1mänhe bruka r 

\'åI-mä sa n i Leipzig bj uda fögn. nytt, 

men i år ha omställdighet r na gjort 

förhällandet annorlu nda. Den tyska 

racli llHlu trien har nämligen enats 

om att icke läppa ut några nya kon

~truk tioner mellan 1 febr lIa r i och 31 

j uli E tt gansIm ·tort antal firmor 

ha därför i all ha·t "läppt ut nya 

apparater i lagom tid före må san, 


Jro ttngevre, 

Sär skilt påfalla nde är det stora 
antalet nya tvåkre s,tl'erör 'motta
gare, vilken typ föl' någo t år sedan al1delc ' höll på upern, men det hal' varit sv l't a t håll a ner e priset 
att försvinna ur marknaden. Denna mottagare har på dcnsamma, då den . mrmingom urar a t till en 
alltid utmärl t sig som en billjo' och aod distansmot mottaga re av känsligare och seleIdivar klass. En
t,vrare för den stora massan ly. snare, och man för· h etsaren med t vå eller tre rör har vi serligen varit 
vånar 'ig knappa 't ö\'el' att den å t erkommer. Den billig mcn j varit tillrä kligt lättskött och ej lämpat 
g1\.ngna säsongen har i stället haft trerörs reflex- sig att förse med stationsskala, Det är tydligt, att 

En av ut8tiillninushallal'lla, 80m inrymmc /' en avdelning tö,' ra ddo , I bak
!l1'unden 'es 1·!t1L(11'a.diosändar ens master, 
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.l fo ttaga"/'c i scha t ull. (Si cIlleIIs.) 

mall fUllllit hoppet i pri ' fö r stort mellan denna euk
la m ottagare och den vanLiga s lipern med fJra kret
sa r eller mera. Td,k1'etsnren böl' al1tså ha en stor 

mi. ion att fJUn , genom a tt den kan göra s till ett 
pl'is, som liggel' J ä l'emella n, och ~om pa 'sar vm till 
\":111 folk i allmiinhet vill kORta p å s ig. Sk r iket efter 
extra selekth'itet har lagt sig n å"ot, och JUall bör
jar mera sätta \"ärde p, Jjurlha lit Len. 

R eflexmottagal'c ha ju tyskarna lin der el hå se
naste [\l'en varit specialister på, men Ula n hal' tydli 
ge ll kommit un del"fund med, att detta sä tt aH re
duccra kostnaderna fört med s ig cn del olägenheter, 
'om niis ta n iii it upp förtjänsten. Merkostnaden på 
'a 15 matk föl' den icke refl ex kopplalIe appn l'aten 
hal' ansett ' \'iil upp l'iigas a l' vins len i dl'ift. 'iike l"he1-, 
rnimh'e rÖl'kn ssatio ll och framför allt bättrc ljudkva
li tet. 

I ~;lJUtljga f;törl'e mottagare, allts ' såda na med 
III J l' ii II i n avsWilllla kretsar, fUl1uos på HI. nndalLtap: 
u~ir .i~i rnldL'l1e~polar i högfl"kv n~kL-e t 'a l' och mel
lanfrek ven -filt cr. Bet räffande mellanfrekvensen ha l' 
deLta helt natmlig t ft'amtringats av att man j ,' tor 
ui sh:ikkuing lI'<ltt upp till fl 500 kel s mellaufee
],:Iens, vilket i Si ll tur nödländig g-jorts därav att v t
tCl:ligHre en l'ad a pparater fö l'i:;e t t~ mcd 1'<.1gläng~1s
olll rådet 15-50 m. 

Tekni skt ett klll111e ma n anteckna n ilgul 115'11 tel' 
på nk r 'tslUottagal"Ua:> omdllle. Som t egel ::Il1\'~inde 

mml antingen t u rör med högfeekvenspe utod som 
detektor eller tri) rör med vanl iga tL-iodel' som föl'sta 
och a ndl'U tör . I en del fall had e mall skala me(l s"ta
tionsnamn och eH ~iirsk i l el kompenseri ngsauol'dniJ1O' 
föl' ol ika allt 'UIWl', Trenne m ottagare voro föl' edda 
med . k. l'i'ull'sti,imd högfrekvensförstiirkuing. Den 
ella a l' de;'sa n ll' i lH'illcip en t l'e['(il':s-i vå krds-appa
r at, diil' fö r.·l a hetsen endast be ,tod aven cylin der
spole med skj u tkontakt i likhet m ed dem, so m i ra
dions baL'1ll1om ulII-iillCle ' vid kr·istallmottagare. Den 
andra hadc ett r ör mindre och var i stället reflex

kopplad, men utl'llstad med. samma l·i.'tavstämc1a 
cylinc1 el'spole ll~l rJ\last anteullen. Fördelen mell 

dessa nppal'ater ligger' jn för' sta hand där i, 
att de kUDlI<t föl'se' med noggrann sta 'l ions

skala. 
l lle nya trerörs-tr elnelSJIloltagul'na , lcl'fanu man 

gcnomgrleJllle järukii l'neRpolae, och återkoppl inge" 
ral' ';c Cl llon1na(1, att sviLugningsgl"iinseu höll s ig 
k Oll ' la n t med. sa mma ins tällning (iver hela våglängds
områ dena. D eHa undedättade ghetvis i hiig g r ad 
inställningeu. En appm'at VaL' ll essu tom för 'cdd med 
alltomatjsk \'olymkontl'olJ, men hm fnllständigt ele ll 
lIa v l'kad kunde icke utrönas. Atla nya modelle[' i 
denna kJ nss hade lSet t dageus lju s i jämförelse med 
de tio nya Trerörs reflexmottaga re i det ni.'tgot Jl ög re 
prisläget, som uppvi sades vid B!'rlin-ut tiillningell i 
augusti lD34. 

Bland appa l'a tel' med mer iin tre rö r fULlIlOS en

dast t re li e1t nJa typer 11 i'shi.llda. '1.'1-: \ -01'0 fy en tön; 
och ell femröl"s, (l en :>Cllure eH :>uper mel1 e1 t hii~

fl" 'henss tt'g fiil'c blnnuHLTiil"et. ,\ \- de f()t'l'U t illlhog 
s ig den ella säl'skild uppmiil'ksamhct p: gl'llDd HY 
(let enkla Rilt t, på vilket 1I1:11l lÖRt prol)]eDll' t mc(l tyst 
;ws tiill1l1ing_ (l(>1l0111 en draglling i I'olymkou t l'ollell s 
l'att kOl' t. l utpR lågfl'ekl'l'n ·'ell, och mall knn shillH 
in på cn anna1l s ial ion uta n a tt hchiira höta ud. en
det fri'tu mellaJJli llgauile Rta tiouel'. Vid tL'yclming Jln 
l'attell kommer den lIya s ial ione" j1\ med (len styrka 
80m best'ämml1s ay \'olymk olll roll LlS lu'sprllub liga 
i nstiilln ing . 11<1 11 ,~lipp e L' allts;\ a H mellan s iatiouel"lta 
lTida nerI yolymen orh sedan [ller \'l 'i c1<l 11J)p d('u

'a mma. I hamtidcn tOl'de ingen 1~il t rc ,l Plin 1'a l, ~om 
ha f' a ntomati~k vol ymkontroll, konuua m:t vara 11tH n 
den na ullnill'kta och enkelt rl: tadkomua fin ess. 

Förutom HH yttcrliga l'e en rad appal'ntel' fÖl'setts 
med korhåg ,~om";jd(> hade man lilll'crkat ('Il ser ie 

Forts, A sill. 100 

Ext eriör av trel'örs trcl7.' l'e tSI7I o f,t(l gar.e. (Saba,) 
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5-rörs superheterodyn med högfrekvenssteg f~ 
blandarröret, metalldetektor samt klass B-slutsteg 

R6 

C22 

Rit Rlf'---+_____-c::::::rlC-+ -+_ ______-+_--'~-."iulJ,. 

'--______ --'________ -'--________---'_______ $2 
~__~+~I;"U", 

1'ig. 1. [l.Opplill!J8schemn för l)(Ltt eridl'iven, lJOl'tativ s'1I.pel'h et el'odyn. Rören äro töljande: V,: VP81, V2 : lC6, VJ: VP21, 
V J: P Z15, Vo: ~4 UB. Värden 11U motstund och lwndensatorer tötj(L här nedau. 

e, 1.000 cm. C,O 0,5 ,ull (ind.-fri) . e,8 100 cm . 5.000 ohm. NJO 0,1 m cgohlll. 
e~ 1 pl,l (inri.-f'ri) , Cll 0,0005 pH + 2.000 CIII. C19 100 cm. 2 1nc.lJolIIJn. R1l 1 ·mcgohm. 
(.'4 0,5 ,uF (ind.-fri). C l l 100 CI1~. 020 0,5 .aF. 0,25 ·m cgohm. UH 0,U5 mC,lJohm. 
C; l.aF (ind.-fri) . Cu 0,0005 /lF + 500 cm. C21 5.000 cm. R6 2.000 ohm. Rl,1 5.0UU ohm. 
Os 'E OO cm (gl i'mm er). Cta 1 /lF (ind.-f';-i). C22 8 [tF (el. -lyt .) n7 0,1 m egollJln . Ru 0,1 m egohm. 
08 0,1 ,uP (incl.-fri ). C16 0,1 /lF (inri·-t1·i). 1~1 0,1 me,IJohm. II 0,08 m egohm. R15 0,5 m egohm. 
Ca 0,5 .uF' ( ind.-fri ). C17 0,5 ,uF (inri.-t1·i). R2 = 5.000 ohm. 0,01 megohm. nIG 0,05megohm. 

____--'l_ __ 

F
örfattarcn har Ull

der hösten 1934 ut
experimenterat en 
pol'tabel batterisu

per, som givit mycket goda 
l'e nItat. Appumten är myc
ket ekonomisk i drift för 
a tt mra en så pass tor bat
tcr imotta o·are. God känslig
het har erhållits genom de 
moderna batte 'iI'ören. Fer
rocartspolar sörja för selek
tiviteten. StOl' ljudstyrka 
erhålles genom användande 
av klass B-slutrör. Dimen
i:lionerna äro i invändiga 

m' tt: H~O mm höjd och bredd, 190 mm djup. Vik
t en är komplett 15 kg. 

Ilandhava lIdet av appar'aten ~i.r mycket förenklat. 
Av fotografiet framgår, att endast t v' ratt9r finna '. 
Den över t a är stationsskalan, den neder ,ta crsätter 
tre tattar, nämligen s trömbry tare, volyrukontl'oU 
samt våglängdsomkopplal'e. 

M ottagarens kOPIJlingssc,hema. 

Som fr amgår av kopplingsschemat, fig. 1, följer 
efter antennkretsen en variabel HF-pentod. Nästa 
krets ligger efter detta rÖrs anod. Blandarröl'ct ä r 
en heptod. Därefter följer ett mellanfrek\'en steg med 
en IIF-pentol! med transformator i galler- oclI anod
kretsarna. Mellanfrek vensen likriktas med en koppar
likriktare, som följes a v en silkrets och en tran;,;for
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Fi[/. 2. ö'uc/'st ~ C8 dcn !änli[/a. 1/Iottag(lrcll. P tl lockets 'insida 
ä,,. slutiollslau cllcn iU8 1u ck en lIudcr ' /1 jjiidcl·. l ' Clltill ses 
räskcm mell uallerienl(~, scdan ChU88ic t 11l"ta[/i l s. cILwn-ula
tOT/!. s/ål' lällg~t till vii.n.s l el'. Obscrvcm dc mecl tunt tyg 

överkWdda ljudhä./cn i b r7,'I:ii.ggPTI. 

mator, som matar dl'i\'röret. D~irefter följa (hidrans· 
forma tor , kl ass B-slutr'ör samt pcnnanelltc1Yllami'k 
högt alare. 

Galler ' p ~inningen t ill första röre a\'kopplas med 
filtret H,!C2, anodströmmell med RlC5 samt skiil'm
gallcl':5pänuingeu meu R2 4 , Anoch;piinl1ingen stoppas 
med C6, gaJJel'spihmingen till b p toden går genom 
R4 fn Il ,' lliilll1ings rlela L'l:m R5RI!, rL\'kopplad med C8, 
Anoc18h-ömmeu till hep toden »,'ila:» meJ RuOn samt 
skiinngallerspi.i.nningen med H7 10. För erhå1lande av 
s törs ta kiinslighet· göres R7 reglerbar. 

CI3 odt Hg iil'O gallerkondensator och Hi.cka till 
oscilla torgalIret. Paddingkondensatol.'ernas viirclen 
i.iro \'ill 1) Okels melIanfreheus: Cll = 2.250 em, OH = 
900 cm. Des 'a \'äl'den finnas ej i handeln, men jag 
tog htl variabla p<1 0,0005 ,aF och parallellkopplade 
dem med fasta konden satorer Il. l'esp. 3.000 ocLt 500 
cm. Jag fiek dem justemde till rätta \'iirden P~l Sven
ska Radioakiiebolaget. Eft rjllstering fiek sedan gö
ras vid trimning av signalkretsarnu. 

Strömmen till oscillatol'n:5 återkopplingsspole och 
»anodfYaller» u\'kopplas med R901S, lVIellanfrelnTens-

POPULÄR RADIO 

röret f. r Sill gallersp~tnl1ing liksom första röret från 
\'olymkontro llen H!2 samt a\·kopp1a. med H1oC 10, 

Skär mgallerspiinllingen tages genom RI:l och avkopp· 
las med C170 i\lellanfrek\'ens 'n Ekriktas som förut 
nbimni ' med en kopparlikriktare, ma tatl från ett ut
tag p. ekundären 3--4 för att j dämpa kr' isen föl' 
myek t. RI 4 är belastnillgsmotsh ndet. H ö" fl'ekven. en 
bort 'ilas med ett filter, besU ende a \. 11 skLirma(1 
fel'roctll't dl'ossel (P 22.) samt kondensatorerna 0.18 

och 019. 

Tal ·trömmen matas ö\'(~ r C20 till tra nsformatorn , 
\'a r 'ekundtlt'sida är shuntad med HI 0, samt vidare 
till d.rhröret. Galler 'p{inl1ingen justeras med R16 

till för röret liimpligt viirde, 
.Av drivLl'an. formatorer föl' kraftiga sIntsteg fin

nas tv <1 typer a v Perrantis fabrikat, .AF 15 (c) samt 
en billigare typ, AF 17 (e). Jag har föl' min llel ralt 
den dyr'aI'e, vilken ger utmärkt bra resultat. Den 
!Jilligare är också bra, det ~ir endast fordringarna 
som !Jestämma valet. Slutl'öret ~il' av 2·wattstypen, 
men för den som nöjer sig med mindre ljudeffekt 
finn s det mind!' drivrör, t raDsfonnatoL' samt slut
rör, och de 'sa !Jli m;yck _ t lJilEgar . IIögtalaren bör 
\-ara dynamisk. Ja rr anviinder en Magnavox, typ PM 
254: vars transformator är oll1koppling:,;!Jar iiven för 
klass B-slntsteg, vilket är mycket viktigt för erhål
lande av aod kvalitet o ,h ljudstyrka. Hela allod
Spii11l1ingeu filtreras lutlio'cn metl '22, en elektro
lytkollden 'atol', som måste montera,' vertikalt, med 
kontak tskruvcn ned: t. 

Hitl . 3. Mot.tagarch(l8siel sett lJll/'i/nl l1 . Vill ua.kkon/ en .~itta 
d' /,,1da r ' glerlJClm 1)(/Ulli'll,ljkondc1l80Ior(?/"rj.(! för oscilla/or
kretsen. Bla rl(/a/,rörGt ör /l elt 'inkapsla.t. De tvt/, högfrckvens

/J e/I/uden/a ii1'() fÖ/'scdda m ed 8kärmh(l.ttar. 

http:vii.n.sl
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Fi[j , 4, MOll l el'ill[j8 pla Jl Cl', l'ä den övcl'8 ln lii/dclI 8es chass ic t upp ifnl n, ]J ä 
d ,n m.ellers!a. 'w/ äel' it ,.u?I, och på Ilen 1/l'dcI'8/a lJ il llen liIw l ell es 1tn(/el' ifi'dn 
tII en mcd uortf ag n hug/a/a r e, så a ll a l/o, deta /j er på ua sp la lla 118 lIuder

~ idn lJl i synliga, 

f'I'aktislC(/, konstruktionsdetaljer . 

För a tt få a ppara ten t ab il skä r'mas 
\':i sa ledningar, H ö,.,.fre k\' n rörens 
a nocUedlllnga r må "te alltid sI ärma . 
GaUcrledningal'll :1 Löra d~i remot ej 
skä rmas utan skola. l st ället O'öras så 

kor ta som möjl igt g lom änd < måls
enlig pla ering av delarna. 

R atten med tre kon1L'011e1' ä r så 
gjor d, att axeln på p otent i ometern ä r 
genomborrad och ett stift islaget 
hålet. På denna axel skjutes sedan i n 
en uppuorrad axel. E n skåra är upp
tagen utefter ena sida n, var i t ift t 

pa " a t·. f a n ka n all tså föl' kjuta a :s:
lam a i längd rikt ningen m "il ej i sid
I "d. Nilr man n ider på r a itet! som 
'itt r på den !lya axeln, n ides också 
po'tent iometer axeln ru nt . p rl jälva 
ratten baksida "i t ter en m tallskiva, 
i \' i lken hå l bOI' I'ah; lii tt "i ell ring. 
Trycker man in ru tteu, vilken hålles 
i f ri gflen ue lä.ge meuelst en fj äder, 
griper ett sti ft ini något a v h, len 
och följer sål nnda med l'uni , uär man 
\Tider m t t en . tiftet si tter i s in tnr 
fast på cn il rm, \'ilken iiI' Wrbunden 
med spol mkopplaJ'en, som skift a r 
vågHingd solll l'åc1 . T vå vipp.' t römbry
l a re omkas ta s med en a n n på axeln. 

Appa ratens chassi ~ir tillverkat av 
~ mm halvhå rcl aluminiumplåt. Den 
som ej ha r t illgång till verkty" och 
ka n göra detta 'j illv, ka n nog få de 
olika delama t.illkUpp ta och bockade 
hos nä rmaste pl:'\tslagare.has 'i t 
best. r av sex dela r: frontplatt a n, si
dostyckena , basplattan sam t t vå s töd. 
De olika dela r na s n tiH t och utfiir'n,nde 
CI'al.Og:lr av kOlls1l'ukt ionsritniwr en. 
Haspla tta n ',lutar ett stycke ifr ån 
ff'on tskinlJl . J den uppkomna öppning
en skju te r högt ala ren upp. På så ä lt 
minskas a ppara ens höj llrn:ltt aL' e
\'~il't . Sidostyckena ä r o ursägade föl' 
att chai:\siet skall bli så liitt 'om möj 
lig t . 

p } sido:'iyckena ä r o et t par hop, 
uockade stöttor fa 't satta, vIlka 111'0 
oumbärlin'a "id t rimningen, dä appa, 
l'a ten m, . t e st1\. stadigt, St a it ma l~ 
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Fig. 5. Arbets'ritning Ull chassiet. 
A.lla, hål, som liro betecknade med 
två cirkla r , bo'rrQ.s 1/8" frigdende 
och fÖrsiiukas. Längst n ed chas
8ict sett ulJpifrån. A.llCl mått åro 

mm. 

att få 

POPULÄR RADIO 

MaTERIl~LLISTA 

1 st. 3-gangkolldcnsator (lilla modellen av 'iVcruqvists fabri 
kat) _ 

1 » skala, »Radiofon» (Forsners A/B). 


1 » spolsats, »Colvern» 10.14.8, ferroeart (Forsners A/B). 


2 II ftI.F-transformatorer, »Colvern», 110 kels, ferroeart 


(Forsners A/B) . 
2 » »preset»-kondensatorer, 0,0005 {tF, »Colvern» 


1 » koppardetek tor, »Wes teetor». 

1 » ffF'-drossel , »Görler» f erroeart, för mellanfrekvens, F' 22. 


l » Lll'-transformator, 1 :3 A 1 :3,5 . 
l :II driv t ransformutor, »Ferral1ti» AF 15 (e) (Bergman & 

Beving) . 

l » högta la re, J\la gua vox Pi\I 254 ('l'jernelds Radio). 

2 » H F -pentotler, »·M:. reoni» VP 21. 
l » heptod, »Syl,ania» lCG 
1 » drivrör, »Tung ram» P 215. 
1 » kla ' B-rör, » COS801'» 240 B. 

2 » vippströmbrytare, en enkel och en dubbel. 
1 » väska (fås pil bestlillning hos A/B Väskan, Stockholm). 
.1 » 2 V ackumulator, »Varta» typ L 3/2. 
1 » 45 V anodbatteri, »P ertrixlI. 
1 » 90 V anodba tter i, »Pertrix». 

..

-J25

IJ4 /72 

30D 

lätt kan utföra erforderliga justeringar. När trim
ningen är klar och apparaten skjutes in i väskan, 
fällas dessa stöd upp utefter sidostyckenas kanter. 

Frontplattan kan, om man så vill, sprutlackeras, 
helst då med isblomlack, vilket ger en hållbar och 
vacker yta. Högtalaröppningen samt hålen i v~iskans 
baksida täckas med svart s. k. gas, som kan köpas 
i varje manufakturhandel. 

Fastsättningen tillgår så att man till högtalaröpp
ningen gör en pappring med hålet lika stort som det 
i frontplattan. Tyget spännes sedan ut på ett plant 
underlag. Klister strykes på pappringeu, varefter den
samma pressas fast på t~ get. Niir klistret torkat, 
klippes tycret av utefte r skivans ytterkant. Ringen 
lälYo e sedan emellan front kivun och högtalaren, när 
denna fastsättes. Över hålen i baksidan av väskan 
klistras tyget spänt på insidan. 

Anodbatteriet är uppdelat i t il. stycken, ett 90 V 
och ett 45 V, vilket njorts för att få appara
tens dimensioner så smil. som möjligt. Hm anod
och glödströmsbatterierna placerats väskan 

ett lämpligt uttag för metalldetektorn (D) 
har sekundären 3-4 på M2 omlindats och försetts 
med ett antal uttag. Man kan också tänka sig att 
använda lind ni.ngen 3-4 om primär och lägga den 
i V3:S anodkrets med änden 4 närmast anoden. Där
vid skulle den andra lindningen tjänstgöra som se
kundär, i vilket fall änden 2 jordas och kontakten 1 

Forts. 1\ sId. [02 

framgår avett av foto
rrrafierna. 

Alltcllnkontakten är 
anbragt i övre vänstra 
hörnet av frontplattan 
och jordkontakten i ned
re vänsha hörnet. Den 
sistniimnda gör direkt 
kontakt med plåten och 
behöver ej kopplas till 
någon allnan punkt. 

Vid andra mellan-
fl'ekvenstransformatol'n 
C~12) är V3:S anod kopp
lad till ett uttag på pl'i
mären. Emellertid erhål
les något stöl'l'e förstärk
ning, om hela primiirell 
får ingå i rörets anod
krets. I detta fall fflr man 
öppna transformatorn, 
så att man kommer åt 
änden av lindningen. Föl' 
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deUlla tidskrift har tidigare lämnats en redo
görelse för, hur mätningar för objektiv bedöm
ning av r adiomottagare företagas. Ävenså har 
den härför erfo r derliga apparaturen beskrivits 

med undantag av själva högfrekvensgeneratorn. Ne
dan skall i korthet visas hur en sådan tillverkas. 

Denna högfrekvensgenerator ingår i den uppsätt
ning mätapparater, författaren fö rliden vår iordning
tällde för Kungl. Tekni ka ög kolans räkning. Det 

ursprungllga kopplingsschemat har erhållits av Sven
ska Aktiebolaget Trådlös Telegrafi (Telefnnken), som 
amitnt det i en typ av trimsändare. En del förb~itt
ringar och ändringar ha vidtagits på detsamma, och 
det slutgiltiga schemat visas i fig. L 

Som styrsändare användes ett sk~i.rmgallerrör, i 
detta, fall Telefunken RENS 1204, i dynatronkopp
ling. Delta rör är kopplat t ill ett förstärkarrörs gal
lor. Genom denna anordning erhålles en tämligen 

konstant frekvens oberoende av de yt tre belastnings
förhållandena. ' n dynatrongenerator är dessutom i 
si själv en mycket frekvenskon tant svängningsal
str are. F r ekvensen be tämmes av parullellkretsen i 
skärmgallerrörets anodkrets. 

Modulering av högfrekvensen sker genom s. k. anod
modulering, varvid som moduJatorrör tj än tgör ett 
Tungsram AL 495. Samma rörtyp användes även som 
högfrekvensförstärkare. 

Vi skola nu litet mera i detalj se vilka for dringar 
som böra ställas på de ingående delarna och huru de 
kola hopbyggas. 
N ätclInslut·nings.aggregatet består a v en transforma 

tor med sekundärt 2X 300+4+4 volt och ett likrik· 
tarrör (i detta fa ll Philips 506). Transformatorn ä r 
försedd med en extra lindning för avskärmning av 
högfreln' ensgeneratorn från nätet . Denna lindning 
skall jordförbindas, Kan ej en transformator med 

ji'·ig . 1. Kopplingssch ema fö-r lIiUansl llt n miits/inda-/·e med dynatron osci./ latol'. 171 oscillalol"rör, '2 hög! relcvensj'örs/ii1·
ka1'1'ör, V.~ m o(Lulaton ·öl·, T mOd-ulc1'i11gstramst01'nu"t01·, D moduleringsc11'oS8 ' 1. 



90 

-
~ kl 
V. I' ",,,.....J(tt!,, 

Pig, 2, J(al'io l'el'i'/I!/8klll'1)(/. tör mcllCL1w(/g, a vsedd atl a/lvändas 
'vit'L ins tällning 1HZ den frekv ens, v id vilken mätning skall 

företag as, 

sk~il'mlindning erhflllas, 001' ett högfr ekvcnsfilter in
lilgga ' i nättilledningcn, Silning av den likriktadc 
spiirmingen sker medelst cn d~imp pole på c:a GO 

H nry och ett pa r' 8 ,aF kondensatorer, <. om framg<u' 
a v koppl ingsschemat. Spänningarna till dYllatroncll 
måstc vara reglerbara, och de uttagas som synes me
delst ett par spänniugsdelare, bestående av fa sta och 
variabla motstånd, Nätan lutningsdelen kan antingen 
byggas i en låda fÖl' ' i g eller till sammans med själva 
llögfl'ekvensgeneratom, Det senare är kanske av prak
tisk h il att föredraga. Därvid måste dock omsorgs
full sk ~irmning vidtagas. S~lrskilt bör nättransforma
torn a v kiljas frän moduleringstransformatorn me
delst en kärm av jämpIät. Glödströmsledningarna 
skola dragas tvinnade och väl skilda från rörens 
gallerledningal', så att ej 50-periodig modulering in, 
kommer på sändarell, 

rorCLÄR RADIo,. _ 

ilIoduleringsclrosseln skall \'ara a v gott fabrikat, 
ha en induktans av omkring 30 Henry och helst vara 
utförd med skivlindning, d. v. s. med ringa egen
kapacitet. 

Mocluleringstransjonn(dorn lJör vatöa en fÖl'stklas· 
s ig lågfrekvenstrallsfol'mator, Dess omsättning lir gi· 
vetvis beroende av den spänning, som den i kombi· 
nat ion med högfrekvensgeneratorn använda tonfre, 
kvensgenera torn ger, Bäst är givetvis en omkopp' 
lingsual' transforma t or, vanid den inkommande ton
frekvensens stor lek i för sta hand avpassas genom 
omkoppling. Pinregleringen göres enklast medclst ett 
\'<l riabelt mot ,tänd över transformator'us primärsida. 

LUmpliga ga llerförsp~inningar på rörcn erhållas 
o'enorn fasta mot -tänd i rÖl'ens katodtilledningar, vil
ka motstånd shuntas med kondeu::latol'er enligt sche
mat. Kondensatorn på 10 ,aF vid modulatorröret kan 
lämpligen vam av elektrolytisk typ, 

A.vstämninglJlcondensnto-rn C bör vara utförd med 
rätlinig fr ekvellskurva och ha en maximjkapacitet a\' 
4.60-500 p .< (pikofarad = ,upP) . Drl det iiI' av bety
delse aH knnlla inställa och avhisa sm!\. frekvensc1iffe

l> '" 

Pig. 3. Kalibrerill-gsklll' va f ör långnJ,g. 
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Fifl · 4. K (Llibrcri'llfls1w n ;or, al/sedda att användas vid sel e" 
tiv i te t811lu. tn inO({ 1". P{J dc, a- 1, Il1' uor 1.;an m an wl:l.åsa, h1W 
m ånoa {j /'aller ska lan 81,all vr id(l s, t ör att uW,11. sl.;aU 1ft en 

V iS8 Q'/Yl;ikel se fdin en viss instiUlel f, 'elevens. 

renser , mäste kondensato rn förse.' med en utväxlings
anordning, t. ex. ett drev och ett snäckhjul. \.uviindes 
en utviiXli ug avI : 30 betyder detta a t t 15 varvs 
vridning erford ras för aH omsHilla kondensatorn fr'fLn 

ma:ximi- till minimikapa itet, Som in täLlningsskala 
föl' nä.ckdr \'et ä l' en il'kulä.r celluloid, kala (ka n 
cr'htlUas frtlu ,-B. I ngenjörsuten 'ilicr) u tmä l'ld. Di
r ek t, pt'L kOlldensatora . eln måste cl essu tom en hum
skala placeras, som angel' det antal varv, su tt khjulet 
nidits . Är skale n delnd i 360 grader, innebä r detta 
att 1G X360 delstreck motsva ra c :a 1.100 kels inom 
det högre fr ekven om rådet, d. , . Hwje skalliei mot
smral' c:a 0,2 kel . Konden at r n med n tväxlings
anordning mås te göras ~IllPrli o-e n talJiJ , så at t ej 
frekvensvuriationel' iII komma g 'uom skaknin <Yar och 
vibra t ioner. Död :rången i väx In böl' vidare reduceras 
till ett mi nimum. Olägenheterna av en viss dödgång 
ka n dock und i kas genom a tt ma n alltid gör in täll
ningar na med samma vri lninO'sr iktning. I stället för 
en utväxling av kondensatorns rörel e sku lle man 
kunll, a nviinda sig av en \Tariabel koudensator med 
liten kapacitet pal'allellt över den normala av ä m
l1 ingskondensatorn. Kalibreringen ot:h sköt eln för

svfi ras dock diir vid i så hög gr'ad, att den först före
slagna a nordningen är avgjol't att föredraga, 

Spol(wnct i resollanskretsen ä r o av Aga-Baltics 
fabrikat och äro av en liten, kompakt, korcrlindad t yp, 
De ha inbyggts i skärmboxar av 1 mm kopparplåt. 
Spolarna iiro utbytbara och försedda med en extra 
kontakt för jordning av sk ~irmlJOxen, En spole an
vändes e. ·cmp "l\' is för fr ekvcnsområdet 500-1.500 
kcl s och en för 200- 600 kel s. Den erforderliga in
duktansen bli 1' i dessa fall c:a 0,15 mR och 1,25 mR . 
Den önskade torleken avpassas enkla t enom prov. 

K oppl-ingskondensa.torns el sto rlek är relat ivt kri
tisk. Pftföres f'öl's t iirkarröret allt för stora amplitn
del', ön~rstyres det ' amma och en dålicr kUl'vform bos 
den utgående \' iL elspänningen LIir följ den. Med en 
,todel a v 10 a L pI<' hos el uppn ft dde" i den byggda 
högfrekvensgenera torn tillr~icldig u tstyrning, samti
cligt som den avgivna spiinni1wen bl(~v r ent inusfor
mad. lir'ägava rande konclensator tillverkas enklast 
genom att run t en sy to fl exisolel'ud ledare linda någ
r a va rv koppartråd, 

ögf rekven sen nttage' genom en kondensator om 
2.000 pF över ett ,'ariabelt motst fiucl på 500 ohm. 
Genom r eglel'in ff på detL< mot stånd kan den utgä
ende högfrekvensspänningen val'ieras mellan O oeh 3 
volt. Spänningen upplll ~ites exempehis med en ter
mokol'svoltmeter, avsedd för högfl'ekven ', Författa
r en har använt en sådan a v fabrika t Gossen . Givetvis 
kan en rörvol meteI' lika väl all\'iindas föl' sp tiI1nings
m~itningen. 

Spiinn ingsdelm'en är av kapacit iv ty p ocl! har be
skri Hs i nr 10 av P opulä r Hadio 1934, ti ll vilken 
a rtikel hiinvi as betriiffa ll<le konstrukt ion och in
kopplinO'. i\Ioduleringsmätaren yaI' be -krh-en i nr 2, 

1935. • 
Skiinnningen c v 11ö"11'ekvc11 generatorn bör utfö

r l1 synuerlirren om~org fu llt med exempelvis 1,5 mm 
alnminillmplfit. 1.1) vik tig ak att ob 'ervera är att 
lorket l)ör kr uva' fast vid appara tUl lan o h detta 
med jämförelsevis ID, Tiga ch tätt sittande skruvar. 
God kontakt mella n de olika delar na av skäl'mbo 'cn 
ä l' s}'unerligen betydel 'efun fö l' 
. trålning f r; 11 siinclaren. 

aii förh indra direkt 

Justering och kalibrering. 

SiInda ren br ingas i fuuktion genom a tt dynatro
nens anoll- och skärlllg' Iler piinningal' inställas på 
Himpliga \'äl'deu, Anod pänningen skall dä rvid ligga 
omhing 20 ä 50 yolt, 'kärmgallel'spiiuningen vid un
gefär 100 \'olt. 

Prekvenska libreringen har verkställt s genom jiim
F orts_ Il sid, 103 



· e t dröjde förhållandevis Hi nge, innan man 
. lJ lev rikt igt på de klara med, a tt en oklan
; derlig mottagning endast kan s~ikras ge

nOm iillriickligt stor s~indareffekt. Bort
sett f rän de politiska orsakerna är jakten efter högsta 
möjljga antal kilowatt att betrakta som ett led i den 
tekniska utyecklingen. 1-\nnu så länge befin na vi oss 
blot t i första stadiet aven utveckling i riktning mot 
stölTe siindarstyrka. 

Liksom man för n fi. gra ål' edan anStlg en ändare 
med 7 kW effekt som någonting storartat och just 
nu h1lnnit cHirlt iin, att en sändare böl' ha åtminstone 
150 kW effekt föl' att anses mäl'kv~irdig, så kommer 
helt säker t den t id, då effekterna nå upp till 1.000 
kW och därutöver. Men ha vi \'~il hunnit dit, sft är 
det trolig t, att vi in te längre behöva besväras av 

n 

Cincinnati Sä'llder 


atmosWl'iska störningar och fading och dessutom 
slippa ifrån den nu många gånger besviirliga inställ
ni ngen av mottagarapparaierna. För n~irvara.nde kUll

na mottaga rna vi sserligen s ~igas ha nå tt en viss 0Tad 
av fulländning, men en förstoring av sändamas ef
fekt skulle kUlllla medföra oanade möjligheter och 
förenkla och förbättra mottagningen pi\. ett sätt, som 
iil1nu ej kan överblickas. Om vi en g:1ng komma dit, 
så ha vi samtidigt en rundradio, som blivit fri fr i\.n 
alla störningar, och vi slippa målt ~i nda mottagare med 
alla de.'sa nu nödvändiga skalor , knappar, yttre se
lektion k l' t sa r och annat. I stället kan man blott 
genom att t r ycka pä en knapp eller medelst en enkel 
väljaranordning som pli v:1ra moderna automattele
foner koppla in önskade stationer, utan att bCl';väras 
av störningar. 

Crosley rundl'adiobolag i Cincinnati (TJ. S. A. ) har 
nyligen tagit ett s teg i denna lIh'ecklingsriktlling 
genom inrigningen av sin jättesändal'e, som övertrHf
far allt annat, som finns i den vägen. Genom en 
sändaJ'effekt pi\. icke mindre ä u 500 kW och en mo
dern enmastantenn har man så gott som eliminera t 



d 500 k W. Av Eckart Klein. 


a tmosfäriska störningar, fading och interferensstör
nillfYur i mottagaren. Crosley's ide att öka sändaref
fekt n frän 0,05 till 0,5 och i"edermera till 5 och 50 
kW och slutligen nu till 500 kW för att minska stör
ningarn a har s,tlullda vi 'at s ig vara fullt riktig. 

Den nya storsändaren ä r belägen 35 km norr om 
in 'innatj, Den oerhörda effekten medför givetvis 

mycket stor r äckvidd . Denna ändare kan sålunda 
höras l ika tydlig t i det 1.000 km avlägsna Newyork 
som lokalsändarna därstäde '. Vid gynnsamma at
mosfäri ska förMllandel1 och lämpliga mott agare upp
gives räckvidden "ara 8.000 km, d. v. s. stationen 
nå r prakt iskt taget över hela världen. Den som önskar 
höra Cjncinnatisändaren kan ju försöka P' en våg
Hingd av 428 ID, motsvarande en frek vens av c:a 700 
kels. Men det gäller att ly sna på rätt tid. 

De vetenskapliga förundersökningarna samt de 
praktiska undersökningarna och experimenten, vilka 
bedrevos med största grundlighet, togo ensamt fem 
år ianspr' k. Stationens definit iva färdigställande 
tog tYå år och kostnader na uppgingo till 400.000 
donar. Anmädming värt ä r härvidlag att sändaren 
är så konstruera d, att den mycket väl kan moduleras 
till 100 procent, vilket möjliggör en betydande ökning 
a v räckvidden. t ändningens kvalitet säkras 
genom det stora frekven somfånget, som sträcker 

E'ig. 1 . Sta,/ionshuset m d 
den 253 111 höga ant emlfflUl8

l en, 8011L en 8aH~ u.tgör hela 
(l.ntennen. Spl' inr/bru.nnal'na 
1rOl)),töl' stati.onsh·uset sörja 


tÖI' aVkylningen av lcllZ
vattnet. 


F' ig. ~. Dc i en rad 1/ppsWll

dn s/å/sk.å ll en mGcl cle oZ'ika 

fijJ·8ti:i,"}.;al"st e.r;GlI . I tÖl'gn tn

lien manöv r uordet. 


Pir/o 3.• ' x stora kvick si lvel'

likri/"I.m-e fiirsc sä.ndarrii1'en 


metl allodsl.röm. 


F iO. 4. Vottenlcyltla ,wo kW 

Sällrlo lT ör am;ä.ndes i, O;11cill


Il([ t i -siill (/cwell. 


sig f r fi n 30-10.000 
[lI s. 

Denna väldiga 
sändare, var ' kon
struktionspl'inciper 
endast ifråga om 
vissa d t aljeI' skilja 
sig frän våra egna 
sändares, är t ill 

konstruktionen 
mycket intressant. 
Sedan man frångått 
den ursprungliga 
planen att endast 
anviinda några. få, 
mycket stor a sän
darI'ör, då det visa
de sig vara synner
ligen komplicerat 
både att bygga och 
handha dem, har 
man i stället för
utom de många an
dra rören begagnat 
Kig av åtta slutrö r 
om 100 k\V yardera 

Forts . I'l sid. 103 
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Några tips av intresse för den 

experimenterande amatören. 

I 
nkopplillgen a v mikrDfDncn till mikrDfDnför
stiiI:kar eu el'ujuJer inga sv, r igheter . H mu en 
dylik inkoppling sker har t idigare beskr ivits i 
denn a tidskrift. (N I' 6, Hl33.) 

l\Iikl'ofo ll en~ transformator kan ju a Ilslutas direkt 
t ill gl'ammofonuttaget på r a dioapparaten, men då 
rUckel' iu te fö rstii rkuing >11 för gra mmofon i nspelning. 
I sena re fallct må te en mikrofonWr 'Uirkare anviln
da s. Schem a t fö r en dylik vi a r fig. 1. F öt'st ärkarell 
ii.r iIv n an o.rdnad för iukoppling aven Ullla tiirbyggd 
bandmikrofDn, SDm kDmmer ait Leskrivas i ett föl 
janJ e nummel' . lIf ikrDfontör.'Ui,rkaren ä r helt batte
r id r i \'cn. 

InkoppLingen av mikrofDllföl'stHl'kat il till huvucl 
försWrka ren stii tc r på en del SV( r ighetel' , nä r huvud 
försHir karen drives från likstr ömsuiit. Sv1\r io'heten 
ligger i att fö. ' för stä rka ren fr i f rå n niitbt'us. Dirckt 
jDrdnin« kan inte amiin\la ' (d. v, s. t ill mttenled
ningsröl' eller dyl.) , uta n dd jordning a v sld irmled
ni ngill' Dch dyl. f år man a nsluta de a till den jDrdadc 
polen på nätet . I dc fa ll där plus är jOl'dad ~i ro 

svå righetcrna st.örre, ·'örfaita r en ha d till en början 
ctt dyl. nU t lDed plus .iDrda(t ) Ien set1::tn vederbörande 
vi(] E I\'erket på begiiran gjDrt den erfo rderliga Dm

kDpplingcn, så att minn ' på n~i.tet bl .inrdad, miirk
tes en Leiydlig skillnad till det bä t tre. Nu 
möjligt att lik trömsnätet hiil' :11' sär

skil t vårt . 


Växel trömmell är bet.ydIj ot bättre 

n ~i l' det giiller för tä rkare_ D~irfö r dr i

vas alla större förshirkaI'anLä ggni ngar 

med \'iixelström. TIuvudDrsal en h~il'till 


ä r att man pt'l växe.lström kan få ltöga 


Vig, l , Ko ppli17gsschc'ma tör S-/'örs m ik/'%n

f Örstärka'r e. V id Al ans111t es 1!J.'ikl'o!oncn i 

scrie in d miT"r otonbatter ict . P otentiometcl'n 

/Jå O.l 1ncr;uh m tjäna/- som v olym k on t roll och 

bör va /'a logaritm i,sk. L edn ingarna N !örb in

rlas c~cnt ltellt 11I e(l -ntltets j onlade pol , ( Sc 


t ext en,) • 

anod sp~innin g:H, vilket ej gå t, på likström. Skall en 
försHil'lwranlägfTnil1g drivas på likström, använder 
man en DmfDrmare föl' l iks tröm till yUxelström, mcn 
dctta blir alltför dyrbart för ama tören. Dc amatörer, 
SDm ha likström på n~i t et, få di:ir·för experimentera 
sig fr am, så att ett fTDtt re 'uIta t crnås trD ts svå 
ri ....hetcl'ua. 

'fill dc experiment som förf , gjort hal' använts dels 
en Rcisz-mikrofOll Dch dels cn lJalldmikrDfoll. MikrD
fDnfö r sHirkaren hal' varit a nDrdnad enligt fig. 1. Till 
huvud(öl'stärkare hal' använ ts den i Populär Radio 
n r 11, 193::1, beskrivna kompcnsationsko.Pplingen. Den
na fö rstiI rkare kan rekDmmenderas på grund a v sin 
prlsbiJlighet . E n baHcl'idrhTeu hnvudförstä rka rc s hil
ler sig oekonDmisk på gr'\llHl a v att ett kraftigt sln t 
rör m', te användas och anDclströmsförbl'ukningen 
d~irför blir . to.r. 

De kDpplingar mellan förstiirkarua SDm prDvats 
visas i fig. 2 o.ch 3. KDpplingen cnl. fig. 2 ned iHter 
totRIa för stärkningen mcn Ur bi llig. De 1 m H'tllga 
lednin fTa l'na skola skiirma' och kä rmnin gen jDrdas 
till den pol på nätet om är jOl'clföl'bunden .•J n mindrc 
kopplinn'smDt 't:'\l1d Hl som anv~indes, dcsto friare blir 
för tiirka rpn fr ån lliitljud, mcn samt idigt sjunker 
för s tiidm ingsgr aden, De v ~ir c1e l1 som schemat visar 
kunna. anvilnda . Ingflllgskopplingen till första röret 
i huvudfi,irsHif'karen är som synes densamma, 'om 
a m'ä nel . \7id pick-u p-anslutning. 

K opplill O'en cul. fi g, 3 ii.l' b~ittre men erfDrdrar spe
cialtrall' COrmatDrer. tSom vi se anv~indas tv :'\. trans 
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formato rer. Utgångstl'all 'formatol'n Tt inbygges 
lämpligast i mikrofonförsW rkaeen och ingllllgstrans
fOl'matoJ'n T2 i huvudföl'sUirkaeen. (Så kort galler
ledni ng 'om möjli"'t !) 

TJ'ansfol'mat orplftt o 'h spol tommar finna s ho, Ra
tliokompaniet, /1 ngatan 56, Sto kholm. Utgl'tl1gs
t ran formntol'n Tt lindas med 10.000 varv 0,1~ mm 
lackerad koppu l't rfld t ill primär. rrill sekundär an
v~in de. 0,4 mm lackerad koppartråd, som lindas ovan
p: prim~iI'en med 1.000 varv. Anviindes spolstomme 
med melJanviigg, lind as ena halvan av primii.ren först, 
mrefter man fortsätter pil. andea sidan om mellan
\-äggen m d de återst · ende 5.000 varven. Sekulldiiren 
linda på amma sät . Uel1an primär och sekundär 
higgas några. varv olj duk. 

Ingångstransformatorn är lindad med 20.000 varv 
0,10 mm lackerad tråd . Denua lindning ~ir sekllndiir 
och anslntes till huvudfö,·stärkaren. Ovanpå lindas 
pl'imären med 'amma tråd oeh samma antal varv 
'om u tgång. tra n forma orn sekundär. 

De bägge h gohmiga. lindningarna pli transforma
torerna sammankoppla llled. skärmad kabel, vilken 
utgör överförin 'sletlnirwen. Skärmningen jordas t i11 
den jordade polen på nätet. M(!d dennH koppling 
blev' för täl'karen nicisLan alldeles fri fr' n nätbr us. 
F öl' att ytterligare eliminera l;:\'arval'ande niHljud 
anslöts ingi.'tngs f:J>a nsforma. torns k~irna tHl andra r o
rets glödtr< d. Pt .'å sätt ole v förshi rkaren alldele::: 
[I'i frän nätljnd. 

llikl'ofonförstärkaren i n bygges liimp
ligast i eJl nluminiumHlda, ::;om fö rbin
des med nätets jordade pol. Samtidigt 
prövar man at t j )J'd a mikrof'on tran 'fol'
matorn och n tgän" 'transfo l'Ilw torns 

Pig. S. Lt1!101//mig öGel'förillgsle(ZninlJ m ecl 
t'·u!l storm atorer. L eclni l1ganw Nl fÖl 'b in das 
m erI. tl ii tets jonlaäe pol, ledningen lh m ed 
rm liimlJlig zWl1 k t i huvudfi:jl'stäTkarens glöd

s /,-Ömskrcts. 

B5 

F'i.,q. 2. Enl;;last e koppliugsanordning mellan 
rn'ilcroton- och hl/.v1t(tföl·8tt'irkarlU~. Kontak
terna I och II förenas med. motsvarande 
ko ntakt er ,i fig. 1, V f ä,1' t öTs/a Töret 'i huvucl-

förs/MlCi!!" n. 

järukäl'llol' samt minus glödträd mi· 
krofonförstäl'karen. Ofta kan en jord
uing a v de sa punk ter (all tid till den 
jordade polen av nätet, ej till verklig 
jord, såsom vatten- eller värmelednin cr ) 

medföra en min Iming av nätljudet. 

~liI rofonförsHirkareu ~i.r som synes 
försedd med en volymregulator, med 

vilken förstäl'knillgsgradell kan l' >gleras. Denna re" 
o'1l1ator utgöres a\- en lorraritmisk potentiometer 
på 0,1 megohm. Vid användning av ' 11 r eiszmikro
fon 'amt förstä r-karen enl. Ilr 11, 1933, blir för
stäl'kningsgt'aden alldele' för stor, om volymregu
lalol'll s tälles P' maximum. Den måste därför in
stiillas på. en lägre förstärkniu O' gracl. Har huvud· 
för :·täl'karen emellertid endast tv~ rör, mt ste yolym
regulatorn vridas upp högre. 

Slui'röret i huvudförstäl'kul'en bör ej vara av kle
naste laget, ifall man avel' att spela in grammo
fonskivo/.'. Ett slutröl' som ger 2 W distortionsfri 
utg, ngseffekt är lämpligt. Man måste räkna med 
att ett dylikt rör ger mindre effekt Yid drift på lik
ströIllsn~it, emedan det vanligen ej kan h full auod
sp~inniug. GravertiOSalls Idinsligh t bestämmer emel
l rtid ock~< , bur kraftigt slni'röl' ma n måste ha. 
Ävcn skivmaterialet inverkar härpå . Av myeket . t or 
vik t är att rrravel'dosan aupa . sa. riktigt till slnt
röret. En omkopplinCI bar utg<lngs transformatol' kan 

tlluuda vara t ill to r nytta . 
Till de ovan beskrivna transformatorerna böf' helst 

amiindas en trnll~ fOl'matorph t av högre kvali tet än 
den ,"au liga, som förekommcr i niL/:t rans(urmatorer. 
S. k. hö rrlegerad plåt ~if' himplig. Lindningar'na kunna 
1'11 'Iinrlas, men mall höl' ~iudå li nda n:"tgorlunda 
j~imnt. 

S. 1'hurlin. 
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Radioteknikens ABC 

VI. Beräkning av spänningsdelare 

och katodmotstönd vid högfrekvens

rör med variabel branthet. 

översikt av de hittills publicerade artik
lama, ingående i serien »RadioteknikensE n 

ABC», torde vara av intresse för nytillkom
na lä 'al'e och även för d m, som kanske ej 

köpa tidskriften regelbundet. Vi lämna därför här 
nedan en dylik översikt: 

J. 	 Något om st römstyrka, spänning och motstånd. 
(Nr 3, 1934.) 

II. 	Ohms lag och dess tillämpning i praldikcn. (Nr 
4, 1934.) 

III. 	Flcra exempel på tillämpningen av Ohms lag. 
(NI' 7, 1934.) 

IV. 	De två andra uttryckssätten för Ohms lag jilmte 
till ämpningsövningar. (NI' 8, 1934.) 

V. 	 Skärmgallerspilnningsdelare och katodmotstånd 
vid högfrekvensrör u tan variabel branthet. (Nr 
11, 1934.) 

Ifråga om förkunskaper fOI'dras enda t de fyra 
enk la räknesätten. Föl' den som har en rälmei:lticka 
till förfogande och kun använda densamma under
lättas räkningarna i mycket hög grad. 

r---~-c===r~----- + 

Fig. 1. Vanlig anordning av sp(i.lln 'illgsclelor n v itt skii r mgal
l en'öl' m ecl variabel branthet. Potentiomet el'n P är J,,:oppla(l 
80m v.arinbelt :~not8Idr/(l ~?h ..tjä~"st~ör 80m VOlY1nT~gulat01·. 
!JIot8t(~ndet H. ([,1' endo,~t ?wIlvnnd/gf t det fnU a·tt anodströms
källan hal' högre spii.nning än man fdl' lägga pd rÖI'ets ano(l. 

VgM 
-35 -30 -25 -20 - 15 - 10 -5 O 5 

PiO. B. j j nOds! rullts-!JaUe1'81läl1n i ll(jsku n;o1' tör höo{rekce'l18
pentod m eil v Ol'iab el 1) /"anthet. An odstl'öm;m cn är Vill In'insta. 
Iwa·1Oth et ( V g =--iJ5 V ) ?nuck et t-it en. J)e! sam·1/I.a gällor mn 

skiil'mgallerstl'ömmel' . 

Den vcmliigaste an.ordningen av spänningsdelCtren vid 
t'ör med va1'iabel bmnthet. 

Fig. 1 vi 'ar den vanligaste anordningen av spHn
ningsdelaren. P är en potentiometer, kopplad som 
var iabelt motst ånd. Den tj änstgor som volymregu 
la tor. Då kontaktarmen sh r vid a, är P kortsluten, 
och vi ha precis samma koppling som vid ett rör utan 
variabel branthet. (Se nr 11, 1934, sid. 324. Beteck
ningarna på motstånden äro desamma.) Motstånden 
Rl, R2 och R3 kunna alltså beräknas på samma sätt 
som i detta fall. Vi veta, hur stor negativ gallerför
spänning röret med variabel branthet skall ha, då 
det HI' inställ t för ma:\.imal förstärkning (maximal 
branthet), vilket just iir fallet, då P är kortsluten . 
Vanligen skall gallret ha minns 2 V. Dessutom veta 
vi, att anod och skärmgaller skola ha si na besUlmda 
spiinningar, t. ex. 200 och 100 V resp. Det är lH't lätt 
att enligt ovannämnda anvisningar beräkna motstån
den Rl, R2, R3 och R4. P behöva vi ej ta h~insyn till, 
eftersom den ä r kortsluten. 

B eräkning nu 1/olymrcgttlato1'n. 

Då kontaktarmen på P står vid b, är l'öret inställt 
för minsta förstärkning (minsta branthet), volymre
gulatorn står på mhlimum, Det g~iUer nu att beräkna 
r. Vi veta enligt rörtabellen, < tt gallerför pänningen 
vid inställning på minsta försWrkning skall vara t. 
ex. 20 V. Eftersom gallret är anslut et t ill punkten 
b och katoden till punkten a, sko la vi, om vi för ögon
blicket bor tse från spänning fallet i RI, ha en spän
ning skillnad mellan a och b av 20 V. Punkten b 
skall vara negativ i förhållande till punlden a, vilket 
den aut omatiskt blir, då ju a ligger närmas t. plus. 

Något som i hög grad förenklar rHkningaI'l1a är 
Forts. 	il. si<l. 103 
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Hör nedan beskrives en enkel 

signalgenerator, som möjl iggör 

upptagning av resonanskurvor för 

bandfilter och ör till stor nytta vid 

tri mning av mottagare. 

D en signal gen l'utOl' som här skall beskri
vas iiI' visserligen av det enklare slaget, 
men det är dock en »riktig» signalgene
rator, d. v. s . en, där signalen ej gäl' »ge

nom luften» t ill mott gal'en utan kommer in via en 
konstant nu på va nligt sätt. Generatorn är givetvis 
modulerad, och för a tt man 'kall klara sig med ett 
enda rör hal' använts ett skärmgallerl'ör i dynatron
k ppling, vilket samtidigt alstrar b. de hög- o h l e g
frekventa svängningar. För enkelhets skull har glöd
strömmen tagits från en 4 V ackumulator, under det 
a tt anod- och skärmgaller stl'ömmarna uttagits från 
likströmsnätet. 

SianaJ generato l'n kopplings 'chema vi as i fig. 1. 

I skärmgallerröret anodIu:ets Lig"'cr den högfrekven
ta svängn ingskretsen Ll0 10 2, vilken är lagd när
mast anoden, sa mt den lågf rekventa svängningskret
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sen L303. Ti ll spolen Ll är kopplad spolen L2, som 
endas t har några fä varv. Kopplingen är dessutom 
gaDfika lös. Över polen L2 är shuntad po entiome
tern P, som ha r ett motstånd av endast 30 ohm. 
Denna är tillverkad aven vanlig glödströmsreostat 
på 30 ohm, vars motst ndsel ' ment försetts med en 
extra kontakt i den fria änden, varigenom reostaten 
förvanLllats till en potentiometer. Detta är högfre
kvens pänning, delaren eUel' »at tenuatorn», med vil
ken signalgeneratorns utgångsspäuning regleras. 

Låg{rekvensspolen L3 utgöres a\r pl'imärlilldningell 
i en gammal lågfrekvenstransformator, vars sekull
därlindning lämnas öppen. Spolen avstämmes sken
bart medelst konden satorn 03 på 500 cm, men i verk
ligheten har man även att göra med transformator
lindningarnas egenkapaciteter, av vilka sekunchir
kapaciteten, överförd på primärsidan, blir mycket 
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F i g. 1 . Kopplingsschema tÖ?' enkel signa-lgenel'Cl-to'l'. R öret arbetar 'i ([;ynatronkoppl iJng 
1d.{/freTc1:ent. KOil,dellsatorerna e3, C4 e; och 06 böra vara av induktion8fd typ. I brist 

hal' MI/vänts pri-miil'en i en iildre lr1{/trekvens t1'Cl--nsfonnatm·. 

et 
02 
CJ 
el 
a. 
Ca 
07 
Rt 
R~ 
R 3 
R . 
R. 

500 cm. 
25 cm. 
500 cm. 

11-'-F' ( 500 V= J. 

3/-lF' ( SOOV=) . 

0,1 f tF (1.S00V=). 

100 Ii 200 cm. 

1.400 ohm . 
500 ohm. 
500 ohm. 
ca 0,1 l1'!-egohm. . 
25 ohm. 

p = 30 ohm. 

och säinger bd.de hög- och 
pri lälnpZi!l låufl'ekvensspole 
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större ä n Ca. :Med ovanniImncla värde pfl C3 erhölls 
en moclllleringsfrekvens av 800 a. 900 p/s. MotStfUldet 
H~ skola vi senare komma till. 

Kondcnsatorn C2 tir en Balties mikrokolHlensator 
P~l 25 cm, som ha r halYcidwlfol"llliga skivor. Denna 
konden sator am·ändes vid uppta gning av resona ns
kurvor. Genom att nniera densamma ändrar· man 
signalgenera torns frekvens, så a tt den asviker mer 
eller minelre från den först lnsUiUda r esonansfl' ekven
sen, d~i r signalgencra torn är i reSOll ans meel elCll 

mottaga re, so m under sökes . P å grund a v att e2 tir 
liten l förhållande till elen i kl·etsen Ll l '2 i ngäende 
tota la kapaciteten erhLtlles en moi C2 :S vridnings vin
kel nrtgorlun da propor t ionell fr ekvensiindring. Den
na proportionalitet blir nal,urJin'tvis siimre, då e l 
instiille i näl"lleiel1 av minimiläget. 

SignaIspäl1nillgen uttages gennm en 7 dm lä ng 
kabel, som , lutar i de båda stickkon takterna 1 och 2. 
(Se ä ven fotografiema. ) Denna högfrekvenskabel ut
göre av ett skänna t systoflexrör, i \'ilket dr[t O" its 
en 0,5 Ulm koppartr i't d. Skärmhöljet a v metaLl utgör 
dell ena ledningen och koppartrttden den andra. 

.lellan denna kabel och den undersökta mottaga
rens ingång inkoppla en konsta ntenn (konstgjord 
an tenn) , hestäen ctc av konuensatoru C7 och motsti't u
de t Hj. Denna kon stantelln motsva rar ungefär en 
normal i nomllu a nt enn och har yalt s därfö r a tt Ilen 
iIr enkla re än den nurmala kon stanteuuen lJled ka
pacite t, induktans och mot t.\ nd. detta fall spelar 
det ju ej så stOl" roll , hur konstanteuncn är utförd, 
men UlaIl lJör nat urligtvi -· ej ansluta kont a k ema 1 
och 2 t ill mottattareu: a n tenn - och jordkontakter, ty 
u't blir ju ej all: l1 , t. amma som nä r en antenn all

, lutes till mottaga ren. 
Som synes hat' ingen dro 'sel an\'iin ts föl' silning 

av nätströmmen, men en vis ' u t jäm ning åstadkom
nps genom kondensator erna 5 o h C4. 

Ett pl"Uhlem fö r sig u tgör sktirmningen, så snart 
det gäll er anslntning till likströmsnät. I för eli o-gan
de fall 't:. r skiirml: uau i metalIi k förbindelse med 
rotore1'l1a på l oeh '2 och iir ej aosllI t en till nå
gon annan pu nkt i kopplingen. D€,tta gjordes av prak
tiska skiil , i det 2 skJ'u rades direkt på plåtv~iggen 
i sktirmlihlaJl. B~ittJ'e ,"ore a t t använda n-idkonden
satol'cr med isolerade axlar, \·aJ'\·id dessa kunde för
enas med sk~irmJådan och den senare anslutas till 
veL'ldig jord, t. ex. vattenledningsrör. Om t. ex. en
dast Cl har isolera d axel, kan C2:8 axel isoleras från 
skärmlådan, så att denna kan jordas. 

TiLl verklig jord (vattenledning) iir anslutell ar
men på potentiomei.ern P samt metallhölj et på hög-
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Pig _2. Si.gnalgeJl cr(L{orns inre. Vi d framka.nten scs UU höger 
mi7.Tok ond Ilsal orn .fUl" 'hlsfii.Uning av frel;;ö ensen pa sidan 
o m reS Oll (I/I.~. D /'/W kon del/ sator kan dd en bestii-IIHL i ll

stiil/ lIillg av 7111v lldratlen [lraderG8 ·i, kC/!!. Bakom skii.1'Inld 
dan :' es Mgfrc 7cl: e ll .~ dro:s., eln. fUl" II t l/1u;(i-lIa 80m 1nik rofon
Imll sfol'nwlol" och diirfM förse lld m Oll en x l r a. lindning 
och d t II n l al ulla!}. På dr08se ln lira k onel ' 1l 8alont och mol
st anäet m onl crade. S kiirlll{Jan I-rÖI·Ct sos i bortl·e hÖ!lm 
hö1·/I t (I"V s /.'t'i " IIlIl1,zai/.. - Vinjet t bil/lcn visa )" signalgcnera.
f OI' ns ylt r e. R ör t (Jeh sllolen a'rO 1irlaf/ll-Cl, v(n -jämt c l;;rJJlsI

anlennen är visa d i sönd erplockat skick. 

Irekvenskabelu. Kretsen LSC;l ~il· fl\' utrymme,·skilt 
montcrad ntanfö[" skärmLurken men bör helst inbyg
gas. Motst tL nd en H2 och Ha skulle kunna hi.nkas göra 
ell viss nytta som ~ topp för llögfr e];:vensen men ha 
ej al1\'~in ts i Dlodellappara ten. Att insii.Ha drosslar 
i utg_ nersleIlningarna har ansetts vara all tför om
ständligt för att komma ifråfTa vid denna enkla 
siglUtlgenerator. 

Pordl'ingar lJ(i sviing:ni'lbgs7o-ets(tl' na. 

Man kan cj bygga samman en dynah-ono. cillator 
med \"il]':, d 'la r som helst och lJ er~ikna att den 'kall 
fungera. Dell ltugfrekventa ,·vtingnillgskrei.sen Lt lC2 
hehö\'er visserligen ej vara någon ex t relll låg ödnst
krets, men spolen fär ej vara allt-fö r dålig, ty eL-t 
fås inga högfrekventa sväng ningar. "\r spolen på 
gr[insen t ill vad som fordra ·, kau det h~il1tla at t 
svängningar crllL lIas över större delen av \',lghingds
områuet men ej dd fullt inVl"iden eller lliira fuU t 
invriden e l. Kapaciteten blir här för stor för den 
relativt dåliga spole, som användes, d. v. s. kretsells 
godhet blir a lltför liten, för att svängningar s];:ola 
kunna erb ~ Ilas. Den i modellapparaten anviinda po
len räcker nätt och jiimnt ifråga om godhet. Den är 
lindad på ett kam spolrör med sex kammar, som må

http:insii.Ha
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Pi!}, ~ , Al et od, alt oöra en li lleiil' pol lItiomet r mer ener 
minare lo!/ar i-tm'is/c genom al1 sl1ltnino av lastet motstånd 
mc(/. lI'Io t pot entiomete!'l/. m inianiiind.e sju.nkande 1:{i.nl e))!. Mot

sUhtden kunna inkoppla s enligt n) eller o), 

t er 48 UUll tväl's över två motstående kammar. Den 
har 90 varv 0,25 mm dubbelt silke om punnen trae]. 
p , a 5 mm a vsh nLl från denna spole ligger den 
l illa k ppling " pol n, som har 3 yarv O, mm tråd. 
90-\'un'sspolen har trå stickkontakt I', en i vardera 
ä nden av spolröret, vi lka pc s a i en spoJhållare, mOll
terad pii skärmh dan s botten, 3-varvsspolen är an-
luten till henne kontak tltylsor, fa stskruvade i ena 

~illclen av spolröret. I dessa pas a tvelll s tickkon
tak ter, mOl1 tenlcle i ena iinden av val' .'in ledning, 
ansl uh~n t ill 30-ohll1 fl potentiometeru. Denna anord
ning av kon taktern a hal' gjort' därför att ingen 
.·polhiUlare med fyra kon ak ter fanns till gänglig. 3
varvi:ispolen måste f i.\':er a ' på spolröret, så att den 
ej kan förskjuta si ,",', ty eljest kan signalgeneratol'ns 
utgfi llgsspälllling variera inom vida g6inser. Även 90
van'sspolen måste naturligtvis ligga fast p1't spol
rör 't. en o\'alJ b 'krivna polen ilr- avsedd för mel
lan v,'l"somr~ det (200--00 m ). F ör långvåg har ej 
n i\gon spole till y r ka ts, men i ntet hin drar a tt malJ 
gör även en dylik, Spolarna bli allt s1't av utbytbar 
typ. 

D ,t är ej vanligt a t t Il ,;ignalgelJerator med dyna
tronoscillator vägrar a tt modulera, d. v. s. oscilla
t orn svänger högfrekvent men ej lägfreln·ent. Detta 
beror i så fall P' a tt lo1gfrekvenskreisen ilr alltför 
dålig. Med en gh' en lågfl'el{\~en pole kan man ofta 
ft osciDatorn att s r iinga genom att t a en mindre 
kondensa tor i lågfrekvcnskretsel1, mcn sam tidigt blir 
moduleringsfrekrensen högre. Vanligen spelar detta 
dock ej st!. stor roll. Moduleringsfrekvenseu kan lig
ga lltlgonst ädes mellan 400 och 1.000 p/ s. Den stan
c1ardis r ade frek vensen är 400 p/s. 

I detta sammanhang bör pc pekas, att ett batteri
r ör iiI' 'vårare att få a tt. svänga. som dynatron än 
ett indirekt uppvärmt rör. Därför är det fördelak
tigare att am 'ända ett viixc!stl'ömsrör eller ett indi-

l'ekL npprärmt likströmsrör, om dä matas fn IJ 
viIxel- r esp. lik. ·j römslJ ät. E n s ignaJgenerator som 
dell oran beskrivIJa kan mata med anod- o ' h sk~il'm

gall erst l'öm h å ll ett anodbattcri a v standa rdkapa ci
tet. T t.al a shömföl'brukningen vi i tIe angiVlUl. på n
n ingarna är cndast 5 a 6 ID . 

E n .~ak att komm a ihåg är, att anodspäuningen 
mås! e 'ä rskiH illl'egleras f r \'a rje rörexemplar, : t 
minstolle vid mwändnin' av hattcriI·ör. Anoc1sp~ill 

Ilingen måst st i en vi s relation t ill kärmgaller
>'pi.innillgen. I föreliggande fall gick det br a med e n 

anod p iinniuO' av 55 V vid lS;:; V skä rmgallerspäl1
ni ng. I eH annat fall kan det fordras ett annat värde 
på anodspäl111ilJgen (vid samma skärmgallel'sptin
ning) , föl' a t oscillatorn skall svänga högfrehent 
Ö\'er hela v<lglängd 'skalan och dessutom moduler a. 
Anodsp~inningen bör all tså utprovas i varje :ärskiIt 
fal1. Röret m" ste ,'ara ett skii.l'mgallcI'l·ör. En pentod 
fnngerar ej s m dynatroll. 

1\1ot . t:1ndet R.l iir inlagt för att något dUmpa. den 
le "'fr ekventa kr eL 'en och däri r'enom få fJTlll1SaIUlI1are 
modulerin g. Göres detta motst1i.l1d alltför litet, slutar 
generatorn att modulera. I modellappal'atell visade 
sig 100.000 ohm vara ett liimpligt Yärde. Är lå ' [re
In' n ' kretsel1 dt lig, Lör man ej y ttedigal'(~ dämpa 
uen medelst ett moist" nd . Med strömbrytaren S3 kan 
H\gfrekveni:ikret:en kortslutas, varTill o 'cillatorn 
sYiin"'el' endast högfrekvent , d. v. s. sig nalo'cn eratol'n 
blir omodulerad, IIilrvid ilndras samtidigt genera
toms frekv ens (v,- .-' Iängd) en aning. 

Konclensatol'U el Lör \'ara ::1.\' logaritmisk typ eller 
iil1JlU hellre a\' typen med rak frek\'enskurva, d~!tta 

föl' att underlätta inst iU1nin"'cn vid de lägl'c yågläng
derna. på skalan. En kondensator med halvcirkel for
miga 'k.ivor är miud l'e lämplig. (Obf;. att d s a kon, 
den atorer ha statorskivorna formade i stället för 
rotorskivol'na för a t t ge den öll skade kurvan . Detta 
g~iIl l' t. ex. om »Manens» kondensatorer.) 

Nätsp i:inni ngsc1clul'en R I har tillverkats av asbes t
lindad moist. nd stl'äd, som upplindats p, en lämplig 
·t omme av isol e l'unde material. T otala moi'stfllldet i 
Hl är 1.400 ohm och ströms ~rrkan därför ca 160 mA. 
Spii nningarna till i gnalgeneratorn uttagas med tiIl· 
hjälp av krokodilkHimmor. I de fal där lliiJ-e ts mi
nuspol ä r jordad kopplas en]jgt fi g. 1, men om 
plu_spol 11 ä r jordad, anslu te lämpligen sJaduen 
märl t +135V till pInspolen, sladden märkt +55V 
till minus 80V, från pluspolen räknat 1135-55=80), 
samt sladden märkt noll till minus 135V, från plus
polen räknat. Härigenom slipper man fli ackumula
torn under alltför hög sp~in.IJing till jord, likaså 
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11 ögfalG1'c tör f r ck ,,;c lI " OIW'( det 3.000- 10.000 p/s. (Il..Örting.) 

mottagare, företrädesvis suprar, för enbart kortvåg, 
d~ir Om T",luet Hl- flO m delats upp i t\'å eller flera 
områden. Vissa av dessa apparat er \'01'0 ä\'en an· 
v~indbara för området 200-600 m, medan det längre 
rundradiobandet uteslutits . 

~ :.\gr a verkligt goda batterimott agar-e voro att an
teckna . amt ett antal nykonstruemde bilradioappa· 
ra ter , som tills vidare försetts med vanliga 4 volts 
indif'ckta rör. De voro dock '5. konstruerade, att 
de sen ~u'e kunde fabriceras för 6,3 volt, automobil· 
rör, vilka ej ännu släppts u t i Tyskland. 

Radiodetaljel' . 

Bland material för radioapparater m~irldes några 
nya keramiska kompositioner. »Diakond» är namnet 
på ett nytt material, som har dielektrieitetskonstan
ten 16 (Kerafar har 40-80) och förluster i sallllna 
storlcksordning som de välkända materialen Calit, 
Calan ocll Frekventa. Förlllstvinkeln är mycket svår 
att m~ita och tg o uppgives vid 50 m vtigliingd vara 
mindre ~in 1 X 10-4. Förlll tema öka emellcrtid till 

GnUll!/lw/oniuspelningsaplla'/'at, inbyggd -j. v iis7w. (Teletu.n7cen.) 

POPULXR RADIO 

siffmIl 7 X 10-4 om mater'ialet upphettas till 250 gra· 
der. Dielektrici tetskonstalltcn ökar med 2,5 % vid 
samma temperaturstcgring. Matel'ialet »Tcmpa» hal' 
något sämre e:ycnskaper men i geng~ild synnerligen 
liten temperatlIrkoefficient bäde i fd.ga om förluster, 
diclektricitetskonstant och utvidgning och är alltså 
ett mycket gott material för normalkondellsatorel' 
och normalspolar. 

I princip har an vändningen av högfl'ekvensjärn 
ickc iindrat sig n~i.mnviirt. En hel rad falJriker ha 
taait upp tilherkllingcn av järllkäl'l1or och Hirdiga 
spola!' för både fabrikanter och amatörer. En ganska 
int rcc'sant spolkonsh'uktion rar utförd på det enkla 
sättet att en krysslind::ul spole helt inpackats i cn 
bakelitburk med järnpuher. Spolen användes till en 
\", gftllla . 

Tyskarna ha ju att kämpa mot brist på sina rå 
yaror och därför märkte man cn tydlig tcndcns hos 
dem att anv~incla inhcmska material i större ut 
sträckning. Sålunda hade aluminium i många fall 

Vl'idsllOl einsl1'1l1n ellt av- 1I1li.v el'saltYll m ed 2700 skala (lIo1'n.) 

fått el'sätta koppar, t. ex. för antennlinor. Trådom· 
spinning av äkt a silkc eller bomull hade delvis cr· 
sa11.s med spinning av konstsilke eller andra ceUu
losamaterial. En litztråd mcd pappel·,'omspinning 
såg förtroendeingivande ut, och spolar med denna 
tråd verkade tekniskt vederhäftiga. En annan hög· 
freln'enslitz var omspunnen med en gles lindning av 
ceIlulosamateria1. En spole med denna tråd uppvi
sade en dämpningsminsknillg i förhållandet 3,6 till 
2,05 vid 300 m vågläug!l och i förhållandet 14 till 
3,2 vid 170 m, allt i jämförelse med två gånger 
silkesomspinning. 

Bland nya detaljer märktes eii nytt glimrör med 
fyra elektroder. Röret var a vset t att användas för 
sta tionsindikering i samband med störningsdödare. 
När glimljuset nått en viss llöjd i röret, där den 
fjärde clektroden befiner sig, »låses» lågfrekvens-
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, '/'CI/skn / 17.:I i (: 1!oluyd 'J'nl dliis 1'clc,Ij/'([fi, ," fackliolm, hal' 
)'ii r o,,~ d CmOll Sl l'c ral CII ny 'i'elcfulIk('n-kr:l H lJiiglnlare, lik
~()m (1 (> 11 fiir cpJlcu cl t~' )le ll f ör"edrl Ilw (l K n wi-membl'all, 
IIiig tn la rPIl 1w l' i n byggd ing,wgs t raJ If< fo rma lo r, som <lIl PUS
.":1 1' t::t1 ~t l'öm spol c n, v ilk e n 11[1,1' lG olnn s m of'shi nl1. t ill slu t riir 
IIwd omkring 10,000 oh ms oplill1:J 1 "lJolllw1il ,tn ing', Dy lilm 
I'lir ii ru T r;Jcfl1 Jlkeu njEX~ J3H 11 och ll f:0.' ' J R23 Ll \'illw 
gr' omkring:! "r llis to rl ions fl'i u t'g'lngscfl'dd , Dletht hlir i 
fii J'l'lIing m ell Pil nornl a l rlllldrallioll ii ,~t 1l 1al'c llol'Iu n l rum ", 
~ t.ITka, m e n i kombinnrion JII ed (' Il fl " 111' n,l'a krnftlliig-
1<11"l'lIa räcker ('tt dylikt slu( rijl' fiir Pli lid biogrnfsnloll,U;, 

D c 'sa hugla 1:Jrc ,iro H llL ~ ;'l llIyckeL kiill Sli "';( ellL'r ha lIJt'd 
anaJ'a onl JIl}Tket hug I'crknillg,'gl'illl. l)dt:L beror bl, 1L. p il 
elen kraf t iga f iil tmagJle ll' ll. \'iel lik,;t röm::;tYllen , ELA KllG, 
för brll ka !' de lllla 20 :\', \'id I'tixelström ty pelI, E Li\. KllW, 
4" '1'_\, Hugtalal't'Jl I,UII en!. u ppg ift t-illföra .' eJl tabtrölll~ 
,Hekt a l- upp t ill ;; ,V. 

D 'IlJOII 'rrariUlIl!1l f ii r " iggil'k tJ i biografe n ~), \l'Cal1i [l» , lliir 

rlf'1J tomma salollgp!I f~' ll l 1C':; med Jliu;;, ik fn lo ue lL n .I' a 1,rafL
högtalaren , k opplad h ll ('11 \' U llli ~ Telef ll llken-Jllolta g-are m ed 
-Jn rrör REXS 137-+ ,l. Ell li ~t II I)lJ" if t cll' i <1 ,; (le orclinal' it' 
högta 1;,ll'lln P:l rl e llJl<l l)i graf. yi lka iiru :l" 1ilmH lld rnl. 
(rrlt! en enda fÖI'.-:i tii rk:nc )U eLt ~ , ;; ,,, dh lor l iOIl!« ri n tgå ng, 
c.ffek t. Ett e1lLla rör HI' lI e n kra ftig-ar l" i \"Il nliga l' llurl
rad iol11ottnga re am'ända tnH.'n, ,fÖl'IlIUl' :!l][" ii f ylia cn 
f ull s a re biografsalong :l , ' }) .\.rcIt Lli a~» ~ I orl ,'k med mn sik, 
(letta tack 1'[11' 1:' de l1 ,1'a j,nlf thögta Jnrna m erl hiig "erk
lIin"':; 'Tad, I och m ed a t t dessa hög tahnc u tsläppa , i mark
lI[( llen. I1l;ijliggi..ir ('~ flll onl llflJl/l c t ll \' hi;)::' lala rnnlä"'guin g:l r 
liran kraHför :; tii rlwl'C', I' il k;\ , C'1I11 1'E' ju ,'ti,illa i< ig dyra v:i (le 

n ll s kafElling uch lI n ll,'rh :"i1I.. 

R"rliuli olillwni ol , OUe/l(lu/rt!O [JU, I:>/UCUW/.Ill , för i m a rk
naden stora krafthtigtahll' II y amerikansk tilLverkning 
(»Wright -De (;0 , tor)). om ta la upp till 1G uch 25 VI' tal
. tri;m~('ffek t. l G ;\'-hiigln ];1l'cn 11[(1' 310 Ulm konc1ial1l te r 

01']1 iD lUll c1ialllc te l' prl tnJströlllsp l11 'n, ne~s;L hligtalul'l! 
;iro fiiltma lall e. D e Hro al' 'cddll för 'törre If bIer ::>alllt 
clan, 'vanor e tc, 

En a lln:ln in t r cssa n t högtalarc iiI' Philips n y a pCl'IUanellt
,1 ,I' Il<lllli;: lm a ,- " tö l'l.'e typ, med 200 mlll diamCl'e L'. Elll ig'l 
llppa ift s kall Lll'nl1 a t ilJlL upp ti ll 9 W t al t rö ru seJ'fekt. Eli 
dylik l! iig talare 1Ia r v ro vkö rt ' för oss och IH myck et bra, 

tlklic/)nZ"gct 'l'ra/"o . R egcringsgafan ;'0 , "Iu 'v/wlm., hal' 
lilI :, tiillt O ";,' en ny elekt roelynHmisk högtalare i lii gTc pri~ 

klas ', Högtalare n ha r :;ynne rligen . m il. dimcns ione r (,' tilr
~(a dinm. J 53 n1.m , .. tö rs ta lljup Ca e j llIm). I'arför c1 e ll 
liimpal' s ig för invyggu:1el i mottagare, eliir dct ,il' tdng t 
Olll u t rymmet. I<'ii l tlll a "'J1ctcn iir a , sedd för 220 V och 
Ilar 11ncl\'r normal t1rift e t t motstii ncl a v ('fl 10.000 Olllll , 
\'ariör strömförbrnkllingel.l ,il' ca 22 mA, H iigta la rtm lIar 
p :"t bygg u. ing. ng-sl ra n fOl'ma tor . 

J)enn" h (j~ l :.t ln r e hUJ er li 1\.1l a s med (T;ul sfo l'lUator för a n
tillgen pelJtud- elle r t riod ' ln f l'Öl'. Äyrn ·tun t.! m odelle r al
~tllllrml typ \' ;intns illkomm;J. 

KO~n.FJ,X ;Arl'OnEJ l~, ICDli;PULHön OGn ,\l\DRA ~mÅ
DJ,;L AI1, 

il 'vti vuuZugcf 'l '1'(1 ko. ;-;tUr;/,'/1 01111, föl' i murJmaden elel,tro
l,I'tk onLlen~atl) r e r a" lIiiirkf' t »Apl'o,'ox», En 1)' [1 är på " 
." 11'. lll eel arvets~pä1lning- 4,:;0 Y och maximi~})Ulllling [)!l;; Y, 
t'n alln:1II tnJ pii :2 X ~ .'I F, 1T1I~ c1 ,amma "piillningsgr;iLl~ C I'. 
~lll tl i::(1'1I fin llas l]P I'auli ga mindre t ~ ' I)[,I'II:1, al'~ec1d:l Htt 

~llllll la s ön' ]' katOlllllOt" t: 1I11. J!;n LIrlik !tal' r, ex. ~G ,uF 
och ~G Y u rh!'l ,,~piinning, Yilbtåellcle fi"'ul'cr "bu IIt;::ecndet 
ho!> L1 p~sa k oIHlL'Jl"a ton' L Sam tliga kondensa t ure r iiro a l' 
lor !.' tsp, 

,\,' S'1 1l11l1 a IlI iirkc Jinna " g'l iulluc l'lwnL!ell,,,lu!'er, I' ilk a 
kllnll:1 l'rh:\lla ~ IJlP<l ('11 toleran " H\' ± 2 0/ ", 

],'If(/iu/,-Olll!)(l/(icl, , ' fu ckl1o/m, har nu .1': IL in iil' el.! sWrre 
I ,I'P ('I' tU- de i J' öreg', Ilu mmer oIHniilllnda IrimknndensaLo
I'l'J' ll:L. Dessa IillllflS allt s!'!. i \'tird en p;l 70, 220, 1,000 och 
1,000 ('111. \'ilket ,il' llllix irniknpacitptp rl1a. Miuimikapaeitc
Il'ma hus LI p tl' ;1 ~ t ijl',f:1 (YlWl'lln htL llDJ'llll,i tl's t ill rt'''P, 240 

o(; h !!IO ('111, U('~:;a kUlIlIC'n"ll'orer ha sm;1 dimens ioner 
(l1ia111. ca 30 111m). 11 'g lc rirl g'eu ~ker w e il tillhjälp aven 
~kr1J.\'1lI 'jsel och kall göra ' fr tllJ antingpn uI'e l'- elle t' und r
,..;idan . Ht'liigge n ii 1'11 orLleutJigt fj ii clr:lTIl! e oeh i ~ olerll1atc

ri;t1 eL ,il' "limme t' mellan boliigg n oc.iJ fö r önigt ma 
t erial JUed smii för[l1,; l:er. D pssn kondellsatOI'er fy lla ett 
,iuom amatiirkre t,' ;Jl.' länge kiiut b ' ho\'. 

D e. sul'um fiira s fa ~ tn , gliJllllle ri soleracle konden satorer, 
helt ingjutna i va l-elit , lill 1,lgl pri s , D e f innas i Yiirclell 
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mella n 25-5.000 CUL E n in lre:> 'aut ll j1 bet ,-i l' len ("ld dro
ly tkondensa tor på 4 ,li E" med ej m in d re ;·in 1.000 Y arbets 
~pälming" 

Am atören ba l' oftn beh ov nv isolera nde lister f ii r mOlJ 

l'ering n v motstå nd och f\1ll {1 k !lelen atorer" Dylik' l 'fö ra s i 
en tvp f örsedli m ed lödhleck ,Id vilk a m ots t tln dell elle r 
konclen'satorel'na kunna fa stl ö~l a ~ . A n lu tnin g- g iir seda n 
till lödhleckcn s and ra li n de. 

WN 	 GOD GRA)[~IO E'O::\INSPELN rNG APP11.HA.'l'. 

Svenska A ktiebolaget T n l.dlÖs 'l 'e l egm f! , Stockhol m, lWlll
mer med en intressant nyhet , en grummofoni rlspplnill i!:S
apparat fÖl" f olie.'kivor. B åde app:na t ' l1 och . kivorna ä m 
av T elefnnk ens tillverk ning. ppa n Lten ~i r i nhyggd i en 
disk a och kan I,itt tran spor l'eras . Den innefatJa r en f ör
s t'l rl, ll r e f ör g rav r dosan, f ör e 111 ID -d t vii gliml :unpsin
llikatorer, vilka mÖjli"göra kontroll av den dosan tillförda 
vlix -lspHnn in gen. Virlare f inn e ' en piek-np fö r upfl.' pellling 
a v sk ivan, vilkct ka n göril s om crIPlh::ut ef t cr in speln inge n. 
HärvId omkoppla s fö rs tli rkaren o 'h an vändc~ fiir uppspel
ningcn , varvid en högtala re alltJl in koppln ~ I'ill sllltl'(il'ct 
i s nillet f ör gm ver dosan. 

'l'ill a pparaten hör en Tel t>fl.l nken-mikl'ofon av n y t yp 
med flera parallcllkoppla de k olkfun ra r , vilken ,l r il ktLn ~

lig, a tt ingen s iirskild mikrofon_r ;irstiir:kar t> rf orrlrH. 
De nya foli eski vol'ua ntgöra~ a v 'n zinkplåt , ~om pli bte da 

s idor ii l' ö,'e rd ra (Ten m ed ett. "clatinlik na nc!c) ma tc r ia L i 
,' ilke t 1l:'\ I · n gra " er a r. "å len g:h " al d r ig ii llll:l Jl rl till zink
plftten . Djupet h os 'pflret re~lera. genom fUrskjutllillg :1\' 

pn viU Pli g-nher dosa us ann . 
Vi rl dem onst ralionell av den on cn om ta lade u~'a I,ra ft 

ltii c.t a laren hel' d lle-' vi t illffl Ile [ I t- gii ra (' Il int :Ll ning prl 
Pli dylik skiv :1. med 'l'elef unk ells i n ~pel n i ll g '"ppil l' a t , oeh 
re nlbltet 'l'nr \l tomorrlen tli~t. Diirpll spelade un »ri];LIg» 
grammofonskh'a genom k rafthö.g-ta l:1 ren. ,.nrullder mih:ro
fonen ,'a r uppst'.ill rl mitt f ram Fö r högta laren, på n:"lgra m e
t'ers a ," ta nd f rå n denna, och mu il,stycke t LO;;. UJ1 P p:'l 
iuspeln ilJ g' 'a ppa r aten, D ,i refte r lades den ~f1. l nn cla i n 'p!'la rl c 
~ ki \'a n pft gra mHlofl nen och sp elnrle. upp genom luaf th iig;
tala.l'(·ll. D eLta pro" va r myck et ;i\'e rl-ygande. te r~ivnin gell 
kunde n,:ippeli gen skiljas fr å n ol'ig inn le t (gr ammofon Sk iv[lll ) 
aIlnat li n ifrllga om de för ya g:ldu ba s tonern a , h,ir försva 
ga de ::>i lITa d ra t» p n. g rll nd :1V lIppt'ngn ingcn fru n en a nna n 
gramm ofonsk h'a. 

.Al a-Fox' R adio . l'oll lonjti.1'gal a l! .1 5, , ' fo ckholm . har för 
o~s demon~trera t en . igu nlgcl1erat or a v s törre typ, som 
firm a n kons t ruera t. D en na generll or är IleU nH t alls lul:ell 
till växel. t rÖll1. B il de hög- ocll Iflgf rek vensosciJl a torn liro 
plekLronkopplade. Den l.l tghcnc1e, mod ulera de spii llnillgen 
kan regle ras mellan ]-20.000 f lV , va r jä mt e e tt f a s t u ttag 
finn es f ör h ilgn; spiinninp;. IIiigfrpln'pnsen m utes m 'd elst 
C'tt te rm oelektri skt instnmlent. 

(;pneralorn h a l' f öljand e våglii ngclsnm r rlflen: 18-4;') . 200--
noo. 7(j 2.000 m samt ett mell anfre k\" e l1 so11l 6i.rl l~ : 100- 230 
kels, a mtliga yå glä ng(ISOll1 l' ii.den kann' l s,inka >' genom ill
kO[1pli ng aven serick ourl ensa to r ; mella n Creln"enSOl1l l' :1 rlet 
liiij es IlUn id, så a lt provning a,' m ot taga re med h cigTC mcl
lan rr ek ven. ,in 230 kcls m ö.i liggÖ res . 

Dylika s ignalgenera torc!: till verkas a " f irman pli. bestiill
n ing. Et t exemplar an,li nd es f . n. " id S' rv k earhete ptl 
ra rl iOlllotf'a ga re , 

»'l'e le l.' is ioll ens / r cl,:I;ell.<ijÖrh uUa n (Le ll .») 

I a r tik eln m er! o"alls tåend ' ruhri k i fö reg:'l. enrlc: numm e r 
lia r insmll~it'ig t t t ry t:ld.I. P:1 ' ir!. 68, a ndra ~ [)a lt (' n , 
ra d 4 k a ll sUI : 

23 360' 60 I 
Cl = ---'--- :::::],76 ~ 

180' 250 2 n 

Efter a r tikelns tryckning lia r meddelande ingft tJ, a tt 
så viil Baird som Marconi övergö t t t ill 240 hildrader. 

POPULÄR RADIO 

J'J'f( !lClwtl c lll i llyel1 , 

PopuliiI' Rfl (llos Ii'l' iIgea I'delning iiI' frHm ~ t a,'~ cdtl fUr de 
a" tidskrif tens lli s arc~, vilka vid hygga nde a v i ticlsla' Lft en 
be ·k:rlvn a a ppa rater mUta svi't righeter av ett ell e.r a lln a t 
s la g, .. a mt f jj r de ex perim enterande amatörer, som syssel
ä tta s ig m ed i ti ds}, riJten h 0skrivna kopplil1gn r och fln

Ol'(l11ing~r. 

1' ek ni k a förfrågninga r :w ovannämnda slag kun na e j 
he ,' a r a s per t elef on . r: ock h[llles f riigea vdelningen öppeJl 
f ör personlig t besök f r edagar k l. 3- 5 c. m , (SvenvH gen 40, 
1 t r ,) , varvid liven k or tare tclpfonförfr[lgningar besvaras 
(namn anrop: l o rdi sk Rotogravyr). Alla fr:1gand e ombec1
j as h ä rmed :l l:t s å vit t möjligt "insända sina för f ri'tgninga r 
per post. T elefon fö r.frrlgnillgar besvaras endast pil ovan 
nug-ive ll t id . 

F rflgebrev, som gUlla g r:ln sklling eller kOU1plettering [[" 
kopplingssch ema. kunna i r egel ej besnll'as omgftp nd e. 

F Öl' at t nnde rliHta arbetet me(l fr :''tgorna s hesvarandl' 
omb clja s fl Il a f a gein ä nclarc ntt iakttaga följande r eglpr: 

1. ) E fte !: 11 ev. r edoaörel:e föl' lien omfrå ga de a ppn
t:at(~ns k Oll t rnktion e tc. u ppställ RS fn'l. goJ'ua i tm och ord
n in g ocl.l nU Il1 r e r;I ~ . D en f rftga nde bö l' all li cl ta en kopia 
!lV f r-:i g("brevct. , s il a t t , i c1 he v :ll'a n de t h 'i nv i. Il ing blott 
Jlch ij,cr inl s t ill frugans nummer. 

~ ) K oppl ings 'e11ema eller figu re!' ml'tste rita : pii e tt 
ii r s k il t papper, ej på det pa pper, Il:l v ilket fr tlgorna !i ro 

llppsUUl tla. 

3) An tCd,lling:lr med r i"icl - elIE!!' b][lpel1llR Löra ej giirHs 
i schema t, emeda n dessa ffi l'gPl' brnk n uny,in (1 as flV Q. s ,' iel 
,iudringal' och k O'llll)leLt ri11"a1' . 

" ·I.H,m:l ö" er kompletta m ott agare eller a ndra a ppa 
l':lLel' u f:a rlJc tn c' j , utnn h ;ll1 visas I ställ e t t ill kOllstruk 
tiOll be, krivningarnn. i P opulär Hn dio. E j hell er utarbeta s 
11l011 l e l'in o 's111a ncl' (' ller k opplin 's ri uingaI' till publicerade 
kOll s t ruH iouer , I l'egel lHfölj es n ll'je kOllSI'l'uktiollsbeskriv
ni ng l t idsk r iftpn av dylik monteringsplan och kopplings
l'i t n i.ug. 

1) ) F örft:iigniu gar, s om giilIa i P O[JuUir Hadio beskrivwl 
e ller olu ta la de Dppa r a te r eller auordningar, li ga företräde 
oeh be ·,-a ra s Srlvitt m öjlir; t om g1't ende. ö vriga fiil'fl':lgnin gar 
lJC's ,' a r C( s i deu ln l' de inkomma. 

e ) .\.n'oc1c feir frå go rnas bes vara nde bel'iikuas eft er ar
l> eh.: fs om [fl tl n ing och uttages genom pos tförskott. F iir fl'flg
lIi 1]ga r a ng[lelldt: i tId !{\'iften publicera de kon.-t. rul.;tion l)rs 
Ui.m plighet i oliln l fall o. dyl. he._varas Iwgiftsfr itt , mell 
s,·a r~ li or l.o IJör m edsändas. 

E~ 	POR'l'A,TIV S PER. 
L'orts. fr~n sid. 88. 

an sln t.e. t ill III talldetek t orn" I:': detta s1i tt erh å lles alltså 
en viS ned h'an, fo rme l'illg. utan att tra nsforma torn beh ö
,' c'r omlinda' . 

}, ed leduing av n id l.iii r O" fl ll a nförl" a mt sehemu och 
f oro l'n f i J: t r or jag ej det ska ll stöta p :i n : gl'a större svå
r igheter" Rt t hygga en f örstk la ssig r eseradio, som f ungerar 
li.ka br. i Låt ['111'[' h il som nte i campiIfgWlte t. 

'1'111 (le a ma tö r er, om li r o intresserade, Hi mnar j a g giirna 
y U 'r liga r e up ply, ningar oeh dem on st.rerar liven modellappa
r a ten vid h ~im'~i n cl e l s e t ill P opulär Radio. 

'1' . Malmqvisl. 

http:mellanfrek\"el1so11l6i.rl


POPULÄR RADIO 

RADI0.rJ P li VARlVIÄSSAN I LEIPZIG. 
Forts. från sid. JOO. 

pä rren upp. 1'iIl f olkmottagaren hade IDa n fu;taukolDlDit 
tillsa appara te r av variera nde s lag, ', . om bely ta skalor, 
e ·tra vågfli llor ocb selektionskretsa.r samt t. o. m. hela hög· 
f rekyenssteg. 

Mottaga rn as yttre Yisad · llågt'u var ia t ioner från det 
va nliga . S' lu nda hade det blivi t m odernt a tt placera högta
laren på sidnn, sil. ll t t I: dan blev ]; g och lång. ll'unklstypell 
llominerade i såYiil trä- som bnkelitu tfÖrancl e. E n f irma 
la ncerade en helt ny 'or ts r a d iolå da med uppräll ba ra döna l' 
med metallbeslag på f ramsidan. tföran den i helt svar t 
eller vi tt ellcr i !äckrtl. fä rger fö rekommo ii l'en. 

T elev i ian Il I te aJldele med s in f r nraro ; man hän
"is , d t ill vau 'oru kOlDlD a Skulle u nder BerIinut tii llnin"en. 
E n utomordentl ig por ta bel ka todstr , l o cill ograf i ny-tt ut
föra nd hörde till de intressa ntaste a k rna . Som ersä ttning 
f" r televi ionen hi tta de man ·n revroduktion tll para t för 
' malfilm med ljud. BI:JUd hiig ta larna mä rkte IDlln at t del) 
pcrlllauen tdyuamiska rued nickel-a luminiummagnct gå tt 
f ramåt. 'tort intresse fanns för llUgtaj ll rean l ~iggll.inga r över 
huvud taget, och tyenne specielh l tratthögta la rc för fre
kv n "oll1n'ldet 3.000--10.000 perioder visad '. 

Leipzig-mil. ~ a n ha r m em t ill uppgift tt vara en kOlll
mer 'ieD mil sa , och de telm iskll nyheterna, i den må n de 
icke liro d irek t säljba ra, bruka fl\. Slå ti llbaka, men t rots 
d tta knlllle ma n i å r med tlllfredsstäJlel e konsta tera , a t t 
b sökaren ä yen r ent tekniskt kunde fA god beh A.llning a v 
radioll t Ui lIn ingen. 

E N Hö GFREKVENSGENERATOR. 
F orts. t rdn sid. 91 

f örul'c meu en k\"arlskri ·ta ll.kon trollerad h jälpsändures over
toner . Dll en silda u oscilla tor i allmänhet ej stå r t ill f ör
fogande, mftste andra utvägar t illgt'ipas. Man kan t . ex . 
a nvända s ig l v en del ra diostationer, som tagas In på en 
mottaga re, T ill densamma kopplas högfre 'vensgenera torn, 
dock u ta n Ulod uleril1"". Av tämn iugslw nuensatorn varieras 
därefter, tills et t in te l'ferenstju t uppstå r mella n den mot
tagna ta lionen och högfrekveusgenera t r n. D den sist
nämndas frekvens tindras, "kal' eller ID inska r interf rens
tjute t i tonhöjd. F rekven. en inj u "teras nu så, att s, le. noll
viivlling inträder, d. v. s. interfe renstju tets frekvens blir 

sli låg, a t t ton n ej h" res. ennu in ·tällning p kondensa
torn svarur då mot ra diostaöonens frekvens. p. sA sätt 
upptagHs ett antal kalibreringspunkter, och eH 1."11 r"a över 
högf rekvcn generatorns frel,vcl1s SOlll fun ktion uv konden
'ator instiillningen UPPl'i tH. , Kalihreringskurvor för den lwu
. t ru rade apparaten vi a i fi ' urerna 2 och 3 f ör ruellun
r espektive lUngråg. (Kondensa torn C var en Aga-Ba llics med 
rä tlinig frek,-ens\" r iat ion. ) 

I all miiilhet erfo rdras e j någon Wrre ab 'olut noggrann
Ilet på f rek n ')1 ·en. S:11nuda f öreskri va d amer ika llBka not"
merna fö r miilningar pä rad iomottaga re a tt mll å ndal'ens 
kallbrering ska ll ,' a ra r ä tt på 2 kel s plus 0,5 procent a v 
bärfrekvensen. Mun kan dii rför am-ända ig av rela tiv t 
grova 1alibreri n kurvor, då den önskade fr kyen en skall 
instä llas. Dä remot li r det ytterst viktigt att fre kvensdiffe
renserna ä ro exakta . Detta gäller h uvudsakli"ast vid selek
ti \" itetsmiif nillga r . I e am rikanska normerna tillit hä r ett 
fe l av [) p rocent p t't frekvel1sändringen . Föl' att fi\. Hit tball
tetliga kalibreri ogskurvor, som do k ge t illfreds tä llande 
resul ta t, 1m!' dels de ovann ämnda kU I"Yorna uppgjorts, med 
vilka de t önslw de v1irdet a v f l'ek,' ensen i.nställes och dels 
de k un -or, som visa " pll f ig. 4. De ~sa angi\'u d t all tal skal
delar på Il b 'llxli ugen , om sva ra mot en fl'ekvensändring av 
1 kel s. De a k Ul'\'or a m 'linda , som tidiga!' f r am hä ll it, 
huvudsakliga t vid upptagnin O" uv selekt h' ite t kurvor t ill 
rad iomottaga l' , 

Högfrekv nsg ner tor n har om 'Ylle ej för ett s med n å 
gon anor dning för eliminering v varia tion r i n ~itspän uing
en. Detta lIa r ej h Iler befunni ts niidviindigt. En uppmUt
n ing a,' f rek" ensändrill ""en på grund av spän ningsya ria tion 
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ha l' givit ,1 il O ,~ kel s änd ring vid en minslming respekt ive 
ökning av nii t piinningn f rån 110 t ill 107,5 r epektive 112,5 
volt. Denna frekvensändring lir ynbarli O'en a,' ingen som 
hels t b tydel - ab olut .- lt o 'h av föga vikt r ela th·t taget. 

VÄRLDENS STÖRSTA SÄNDARE. 
Forts. (rdn sill. 93, 

och av vilka vart Oc:ll ett ä r 1 ,3 m lå ngt och kostar 6.250 dol
Itll'. För a t t bortföra det vurme tie a l:; tra under drift, måste 
Illall tillföra 23.000 kubikfot luf t i m iuu tc.n ocll en milj on 
gallon kylvalten per dag. Denna va t tellIOängd mot.· varar de t 
dagliga behovet för 6_000 fam ilj er . Vidare b e l"iilm a s denna 
mammul -·ä lluares ener" ibehoy upp"å till 15 milj oner kilowatt
timma r per å r. F ör att illlls Lrera "ad detta vill sä ga, ka n 
n~imnas, a t en när belägen sta d med 105.000 invåna re endast 
fÖl'IJ r ulm r 11 m iljoner ld lowattim mar om a ret f ör belysnings
iindamlH. 

Stati on ' IlS tekniska il t r ustning iiI' synuerligen ändamåls
eulig. D en gcntliga ä ndaren olika delar ä ro inkapslade 
i metall och placerade i en ra d bredvid yo.ra ncl ra. Genom 
tora glas l"Uto l' k an man se siindarrören i a rbete. Genom 

jtirneWrrar k uun a teknikerna kOlllma in till sii nd:lraggrega ten_ 
]'ör a tt utesluta ya rje olycksti llbud, som a unars Hitt kunde 
uppst IDeu hällsyu till de höga spänn ingar, m d yiika ma n 
h iir a r lJeta r , fr · nkopplas strÖlDlDe.Il automa tiSl,t, S' n a r t 
en a y dessa clör nt r öppnas. 

Mitt i manöverhalleu befinner s ig den vuldiga s ta tionens 
l> hjiirnal>, som b t:'ir av ett på t r s idor ör erbyggt skr.iv
oord , På detta ynas k ppJingsanol"dning r, mä t instrumen t 
och med olikfärga t l jus ly ' ande signallampur. Ingenjören, 
'om s it ter framför detta boru, kan sålunda med fil. och 
bel,väma ha ndgrepp manövrera dCll viihliga -ändar cn. Alla 
möjli"a t ekniska fine ser ha hlir !( lllmit till a nvä ndning. 
S lunda f inus även en telef on med högta la re, d. v, S. den 
telefoneran de beb\.iver inte hå lla någon hörlur i handen utan 
lwn bel,yiim t avlyssna sam talen, som å terg s av den i man
i j crbordet inbyggda bögtala r n , Tack va re en i bordet in 
byggd mil{rofon kan han själv telefonera utan att behöva 
gripa till nå gon hörlur, var igenom han har händerna fr ia 
ti ll anna t arbet även under pågående s mta!. 

T ill lu t något om jiiltesändarens antenn, som inte iiI' någon 
an tenn i vanlig m ning. Denna :.verlJ kalanten..n> u tgör s näm
li ""eu av ll et 253 meter höga och 450 ton lunga a.nteuntornet. 
Detla ,-ila r p t venne i en enda p unk t varan dra berörande, 
~tora, lm l ru nda isola tor r a v porslin, nv vilka den ena är 
f nstgjord vid tornet, meda n den a ndra vHar pli en sä rskild 
uctonggrund. Denna p unktformi""u beröring med jorden m öj
liggör en utmä rk t isolation..iiv n ren t a rkitektoniskt impo
n 'ra r det ta torn om en värdig repr sentant för denna radio

tation, vars r öst oa\'brutet u nder fj orton t i rrunnt· dag för 
dag ""ur s io ' hö rd över bela Amer ika, ja, unda bort till j or
dens me t a \'lägsna yr' r. 

RADIOTEKN RE S ABC. 
For ts. f rån sid. % . 

ntt M.de nno(l - nch skiinnga lle r t röIlllnarna i röre t bli 
mycket små, då. röret in ·tälle för minsta fli rstiirkning. 
Vi behöva ej a ll ta " :l dem i betrakla ude. Hä rav följ er ["en 
alt lläu ningsfallet i R l kan försu mmas. F ör berfIlm ingen av 
P IJ 'höva Yi blot t ldinua R2 o Il Rs samt a nod"lliinningen, 
vilken ofta ä r Ullgot högre " id instlillning" f ör minsta för
stä rkui.ug än \" ie! in tällning fö r hö"sta försWrkning, detta 
!Jer oend pI att röret d rar mi ndre s tröm, a rfUr totala be
la stningen p å. a nodströruskiillall 111' n' got mindre. Vi a nta , 
a t t auod punningell " id ill s t ~Ulning av YOIYUll'ogulatorn på 
minimum Li r 21 0 V. Vi an ta yirla rc, a tt lh och H3 tidigare 
berä lma b; ti ll 50.000 resp. 30. 00 ohm. 

E nli t exemplet ovan skulle spiinnin skillnaden mellan 
a och b va ra 20 V. :\1ed a ndra ord är splinning falle t över 
P 20 y, •' pä nning fallet över J 2 och R s ammanIa da bli r 
då 210- 20 =190 Y och ·t ri) trrk, n genom R 2 och H a, som 
vi knnna ka]Ja I; 

http:st�rkui.ug
http:str�lDlDe.Il
http:RADI0.rJ
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V 190 190 0,019 

1 == R == 50 .000 + 30.000 = 80 .000 == fl = 
= 0,00238 A = ::! ,38 illA, anllnrl:l~ Lill 2,-L m.-i._ 

Ströms tyrkan genom P blir den:aml11<l ,;0111 gPflom n 3 och 
n~, nll t. : 2,4 mL\. Den strölJl , s om Yid a kOllImer in frii II 
kaloden. är ellligt vad onll1 ":l g l ~ ti: li tf' l1 , aLL Yi h lt kunna 
hortse fdll1 II C' ll sam llla. Vi kUlIna allt~ii. v:'t enkel t s iitt he
I'ukna motstå ndet i r, vilket \ - j kalla HI!. Spiillllillg,.j'nll,'L 
[i\-('l' P k:tll:l Yi Vp_ 

V!, 20 20.000 
R" = I =2,+ / l.000 2,4 

= ,';.340 ollln. a nunrln s till 8.300 ohm, 
Potentiometern P skall all t_ ii nua prl , _300 ollln_ Det ni_ir

Illa t b ögre . 'LalHlu nl\'iirdet H r ] 0 _000 ohm, Yilket. Yi elu diir 
Yiilja. Alt motstå nu s \'iircIf't bl ir II: got f iir s tort s p'lar ingen 
roll. D~irelllot bör mnn f' j yiil ja en potrlltiol1leler med liig rt~ 
\'i'lrde un det beräknad e, t~' man kan da ej komma lIell til l
rUcklig t i fö r 'tii rkning: dcn lI eg"a tiHl. gall e l'föl';:pänningen 
g-l r nldr ig upp till 20 Y. 

Vid heräkningen iiI' det ej nudl'iin digt at t ta häns~'ll Lill 
(jl?n cyentuella ökningen i anorIsjliinuin g- v id i n -tlillning fijr 
minsta furs tiirkning, Dcnna ökning hal' ellrla s l till fuljd, att 
strumm en genom T' blir en Hning 't(j l'l' e iin (lc lI IIl cd utgång,,
punkt fr im Jlormal uuorl späuning lJeru knade, FUJjll n iiI' pn 
nil go t RWrr ~pänning HU 20 V (i cxelJl plet oya n) Öl-e l' 1', 
\'ilket ej ltnr n i1 gon betydel se, 

En fo rd ran som man uppställ er på volymrl'glC' ringsanord
nin ~n r vid rör m d variabel brall the t iiI' at t s kärmn-all r 
spänniugen slw Il n u'a någorlunda konsla n t , alIbift oberoencll' 
:l\- , 'oly mrcgnlatorns in ställning, Denna uk ha d hitliII s 
I: j tagiL liii n ~YIl t ill IUcn skola 1\ t l'kl)mma tlii I't ill i nusta 
artikel. 1':n aJJU UIl "ak. som i llug g ra d ka n iuv rIm på del
prnkti ska resulta tet-o ilr den .tora tolera11scn m ed a \'.:ecn!II' 
IX 1l10t.. U·md s,'ii rclet h os de mot. tand, s om finnas tillgilng
liga i m,lJ'knar1cn, Toleransen ur l'auIigen ±10 0/0, yilke t be
tyder ntt ett. mots tånd på t, C'X, GO,OOO ohm kan lm vilket 
Yi[l'[le :'OJll heI.;t mellan gräll. erna 45,000 och jG.OOO ohm, Vi 
"knIa i. ni.i s ta artikel ;lterkomma iii-en till denna 'nk. 

FRÅN VI R'l' LABOR iTORI 'M. 
Forts. från si ll , 99. 

, kUrllllmrken_ D el bör s iirskilt framhållas. att Ile hiil' be
~krivna anonlninga mn (>j all." 111111fyIla . iikel'he l:<förc'krit:
tema , n1l'l1 dC't rör ;; ig ju hiil' mm 0111 rX[J0 rilllC'ntella an
ordninga r . 

Vid en dynatronoscillalor finne, ri s k föl' alt skill'llI
ga IIcr. trumlUcn hlir fur slo r Yi rI hug skiil'lugallerspiill
Ilino', SklirmgaIIers Lrummen lJöt· lliirfvt' kOl1 t r ollmiilaf<. Vill 
elt hattrrirlir I'vr den ej ti ll n tn s u11pgtl t ill ,mer lin om
kring fi m.\, d, anocbpHnningen ii t' inregl ra d enligt de 
ovau Iiillluade anl"i Slling:1rwl. Ofla iiI' Il et nöc1 riindig-l , 
~li rskilt I'id indirekt uppviirmc1n ru r, alt Iligga n ega (iv ~plin
ning på röre ts st:,- rgaL!rr, \ ilket i t1en h,i t' lJ e~l,ri\'JHt gen e
1'11.1-01'11 har uoll. pR.lluing, 

Till h iigfrek\' enskabeln mellan s igllalgenera tor ol:h kOllsl
:tutenn kan man :lJwända enkelt.rfldlg, blYlUllntlad telefon
kabel, I'flnic\ blyma ntelu tjänstgör SOITl ena ledning, 

KOlIs lanlennen iiI' i föreliggande fall inbyggd i ('n »KIlCo» 
:llItennregulator friln Akti ebolage t Harald WMIgren i Göte
horg, De illre delarna i d nna ant nn regulator ha fUl' t 
plockat.- ur, \'arefter en kondensator (C.) på 100 CIll med 
~Ul: 11imC1l8ioul'r inmontcmt tillsa mman , mf'd tt Jllotsttllld 
(fu) på 2.; ohm, Det scna rc utgöres av n bi t motstilnds lr:hl 
p:i " I) ohm, a Ylindad fran C'n u '!Jrsl"trå(l om 2,000 ohm per 
m eLer och l.lpplinUall med nfl ,~ot n ll'\'mellallruLll 1>:1 en 0,15 
1Il1ll tjocl, n-Iillllllerskiva med dimensiouerlla 25 X8 mm. Man 
kUll ock sft auvUurla 0,08 il 0,1 mm konsla nlallLrftd , Genom 
IlppIillllning p å en dylik tunn glimJUeJ'ski a hIir moLsl-~lIId e t 
f<.r nnerllgen induklans- Ol:b kapaeil-ets[ l' itt. Inom parell te. 
sagt är induk tansfriheten här ej "a n Ud\'iilldig, eftersom 
\'allligen ell iotluktanSS)Jole ingelr i kons tantcnnCll, Strii11gt 
laget blir k011stanl-cun en ;;kiinnas, m en drtta klI' ej hlir 
ansett.- nurlv1indigt. 

Oj-u/lkomliglt el cr 71 08 dcn Z, cs ],-r; L' //(( liirll/u lgc li c mtor/l. 

En :l "nk el s ignalgeneJ'a Lor , Olll rl r n hii t' be krinul. JUrls Le 
hIi gun~lca ofullkumlig'. Om man kiillllc r de"" :,-aghetel', kan 
man emcllcrtill vid an\' iindning n Ut hi in:YIl til l dessa, \':lri
genom genera torns all\ iindllingsmujli «l1<' tN bli mindre be
griin!>acle äH OJJJ man ej vet n:lgot Hll~' M il Ll ess I;,\'alifika
I inner, 

. 'o m OY:ll1 omtalals alll'iilHles S OIll lliigf rek\' e llspotcnti o
lucLe r en yalllig gIöd s LrömsrcoShlt, ,Iii r 1l10l.sUIIIlls r;lden iiI' 
lI ]}plin<1:tcl Pli I' ll "a n ~ka lunn rr.m"a a l' i.-olera nde JI1ah!rin1. 
IIiirigenolll IJ IiI' 1II0t UUHlels indllktans t iIlrUckli <r t li ten, ol'h 
('genkapacilr te ll iir ohc l:.Hllig, D cnna högfreky ens[Jo t nti o
m eter har C'lIleIler t irl en s tOl' n:lr~ klll'l , niiJllligen a tt s igllal
g-rnera to rJl f< u tgi't ll gs~ pii lIing elllh, ;;t: kan regle ras mell fl n 
Yis :1, ganska ;:; Ilii nl gl'iinse r, E'1l uet:rrllig fiirlJUltrin illetta 
:l\' eend e skulle e rn tl;; lII ed CH log;aritmi;;k lIolellLloweter, ml'lI 
logul'itmiska gIULi~trulll s r eo;;lat('l' finna ,' j u ej, D en om iiI' 
lit t hiindig kan ju gul'll clt n~'tt m ot~tii.l1lbelelllellt till s ill 
r eo ta t, I' fln-id lIIu t" lrllld s t r: den 1I11111inda, 11i't CH isolerrell1 sfI. 
lller1 mot po len t ionl l'te rns JIID x illli läge t illtagunrle urelld, 

De t. f inns oc:k~il en allll llll metod alt glinl CII rlitliuig 1)0

lcntiolllc te r ml~ r eller lIii llClre logil ritmi 'k, vilken d sett al1
Yiin ll i e tt pur aruc rikall;;ka s ignalg u era tore r_ l';nJigt fig, 
:3 a 1111"lut:l s mol 'tand Ined Uiwplign ya rd en JJ1('\laH et t tInta l 
punk tc r pl"1 1lI0tsliindselemen tet oeh 111 inimiiinrlen, men llI ot
.-ta ll dCIl IWlIlIll iii-eli awlnLa ' enligt fig , ~l b, i -il [all med 
nnc1ra Yii1'llclI, ;\1euiJl"e ll ä r att göra ll1o tl-;bl udet i delen 4- 3 
mindre il Il i delen 5--4, 11I0 lslrlll det i liden 3-2 mindre än i 
delen B o, .. , v. Dessa deJa I' kunna t , ex. mot va ra lika 
stora I'l'id llillg.-\-iuklnr bo' pol -·ul:iolllctel'l1. Av det s:lgtla 
fm m"år att H , iiI' Il eL mi mita nI' t ill iiggSlIlolstånc1 en . 

E n Il nnall SHlp;llet 11 0s denna igllalgcuel'a lOr ii l', :, tl 11 L
g;lIlg"illlpel1 tl ll -eli ej ,ir k(\n la nt ul-u ll yari er a r merI poteulio
Illl' te rus iu Liilluing;, Då ~ell erato L'll ej är a Y:iedd a lt lI1LijIig
gurll IlJ iilllillg- n,' selektil' jt I, e tc ., b ,lr deunH 'ak dock iugell 
hel;rdeIse. Den 11 skl' irlla s ignalgellcra to l'll iit' ful' öl'l'igt i 
de tta nys ' nele lflngt f i'rdl'lak tiga re Ull mäng-u. kommcrsiella 
liknande appara te r, dur ·ntgilng:;f;lJtLnuillgen reglel':1 .-' medelst 
eH pot entiometer pit f lent hundra ell e r i vi s~a fnIl flel'3 
t u -en ohm, En yal'iel'allc1 u lgull", ' iml1edau inrerl, ;1 r pLI s~ 
.-iilt at t den ynl'ierar lien m ellau .. ignalgeneratorn och m ot
lagarel i inkopplade kunslnnteunplls egeusl,aper , 

:;;ignalgell em loms ut~;mg' iinni ng ii I' lJel'ol' lI tl e a y niit
s jJiillnillo-l.'ns va r iationer, m n efterso m de t rj g-iiIlel' }Iågra 
ex a kta m iit II ing-:II', brllöY(~r mali kll appa s L ta hii llSyn hii r till 
,-id lldCt IIU lik ,tröll1 , nu t. Yi<l ualleri dr i[t hill' ma ll 1.011
t rullmii ta spiinningarnn. f rå u fiHodba ltel'jet nch hiHla des a 
Srt kou:ln n la s om m ujli"t, t «dngs -piinnin g 'Il varieral' något 
m en ,LY -lämningell lio ' IU'et en L IClC2. 

Dil s ignalgf' IICl'atol'1I ä r i nk011plnd till mottugar ' n , med 
kOll s laJl tenn ' Il r,Dl ' lIan, s kall man ej kunna »tnga in» gen c
mLorn pli m o ta ga ren , i f all bugfrek,-en spotentiolu 'tel'lJ in
;::tU lIf's i mill imiHige t. (JIodllleringen bör yara p:1, och en 
hugtal:1l' e tillkoppla s mot tagaren,) Skn ll E' "ignalcn IIiira .. j 

lllottnga l·ell. \'isnr - della att s ignalgene l'tll.orn iiI' alItEUr d.l 
li gt ::; kiirm:ul e lle r nt l hug-frl-'kl' ll nsen gill' ut i batte riletl
nill "a l'lllL. D et k an iiI-en h ällIla , att potcnLiometcrarmel1 ej 
gör ordenll ig k on takt IIlPtl f< julYll kontuktskruven i iinden ny 
llolpJl l iollle tel'l1 , 

1'å r lografie l'llil srs n ledni ng grt 1I t t ilL'ummau;' m ed 
hug[rek\'enskabC'11l genom dCJl i solerande bn, s ll ingell prl hugra 
s idan :l\- "kiil'niliitlan. D IIn,[ ledning ii 1' jordlellnillgen, yil
ken fUrb inrl pr l1otenri olll r te rn , mi ttkon takt ~amt kabelns 
Il1 c l-allhvlj e med n kOlItak thyi a bak t ill p:"I basplat tau. Till 
denna hrI~:t alJ Slllte,; ('n lC'dni.llg, som fö r t ill nUrrna.- te va t
t-('lIlerluilIg';l'li 1', K:llJdll f rll' ej komma i kont.akt med Ifldall, 

P:1 Vi g llC ttl lildclI ~ r .-; koU'I ~ll1 te11 Jl Il sunderlllockal!. KOI1
11 1' 1I~ll to rll . Licker II t lit· hakeli t h ~· I. a n ocll moht IUlll et 1>tl 
s ill g li mlllcrskh-a ses lig"-(lJ)(l e f ra mföl' li euna . 

Vi lin P.j \'arit i. tillmIIe alt uppmli ta 1l1 0dnleringsgraden 
11 0_ dl'n be, krin1n s igna lg ncra tol'll m elt ' s koja eventuellt 
:i t rkom nm til I d ' nna a k , 

T n U. la nUlIlm er k OJlIll1er alt. omtalas hltl' man gtll' tiII
\-ii ga id up ptun-Il ing a y resol1an skurvol' p rl JIl ottag-are m ecl 
t ilIllj li lp a \. c] pn 0 ,,111 lJeskri\'na s lgnalgell c l'n tol'll, 

Nordisk ROIogrovyr, Stockholm '935. 
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N A TIONAL RADIOFABRIK~ Avd, 24, Kungsgatan 53, Stockholm 

Modern r ad ioservice 

T elefon~l' 
50 46 .i3 
21 .13 12 

Su pcrh ckr()t! yn er ,~ v ,i l , 0111 <.:n kbre mot, 

1.1garc ju ste r.1s oc h Iri111111.1S df<.: ktivt med 
til l hj;i lp ,1V sig nalg <': l1 c r.llor, 1.1 g fr<.:kvens' 

o, cillator o ..1nJra moderna h j;ilpm<.:dcl. 
V id , tö rre app.lrater angi ves på hegära n 
bn, lig hdcn i mikro\'o lt . 

I\L !\- VOX Radio 
Pontonjärgatan 15 . Stockholm 

PANDETIKON 


ä r det mest effektiva o h bekv äm n medlet för impreg

nering av högtalarspolar, lim ning av hög talarkonen , 

fastsättning av högtalarbeklädnad, hoplim ning av spol

formar, hoplim ning av lådan. T ub er il 75 öre och 

k r, I : 5 hos färg-, järn-, bok- och pappersha ndla re. 

W E I JMERS n / B 
STOCKIIOLM Va. -Telefo n : :IS O: 24 

Har Ni tåOnkt på 
att det snart är hög tid att på allvar taga itu med 
arbetet i Eder trädgård? 

Det resultat Ni uppnår, ar beroende av de kun
skaper i trädgårdsskö tsel, som i besi tter. 

Oka dessa kunskaper genom att Jäsa Allmän 
Svensk Trädgårdstidning och följ dess råd, l 

får då större utbyte och nöje av Er t räd~å rd och 
köksväxtodling. 

Två häftell per mållad om varclcrJ 32 ;tdor koppar 

djuprryck, 

'[-'1' :1 11 A l lmän Svcm k Tridg~rds tidnin g, Ilox 450, Stock
h ulm 1, r ekv. undertecknad J tc sä nd ,\s mot pos tförskott 

ett k van,ll a 2: -
A ll m:in Sv ensk Tridg ~ rdsti d nin g iö r ett halv1r a 3: 75 

. Jl11 n: 

T i el : - . . . , . .. 

Adress: 



•
serien 

Populär Radios Handböcker 


Ifyll nedanstående kupong (eller skri~ av den) 
och insänd beställningen till närmaste bol,handel 
eller direkt till 

Expeditionen av 

POPULÄR RADIO 

(Nordisk Rotogravyr) 

Sveavägen 40 

Stockholm 
Postfack 450 Postgiro 940 

Från 

eller expo Il v Populli r Radio, Postbox 450, Stock
holm, beställer undertecknad att sändas mot post
förskott : 

............ ex. Radiotelmisl< Handbok, del I, kr. l: 50. 

ex. Kort\'ågsmottagning, kr. l: 50. 

ex. Selektiva mottagare, kr. l: GO. 

ex. Tonlwrrektion, kr. l: 50. 

Xnmn: ........ .. .. . .. ... .................... _.... ............... .. 


Postadress: 

finnas att tillgå följande för alla radioama

törer oumbärliga uppslagsböcker: 

Radioteknisk Handbok, del I. 
Bn "ägledning i radiomätningar och mottagar

konstruktion för amatörer och servicemän. Av ci
vilingenjör :Mats Holmgren_ 

Ur inne'hället: Grundläggande enheter och beräk
ningar. - Kapacitet. - Induktans. - Impedans. 
- Mätbryggor. - Dynatronen. - ):Iatchning av 
kondensatorer och spolar. - Rörmätning. 

Kortvågsmouagning. 
Den moderna svenska standardboken för kort

vågsamatörel-. Rekommendera.s av Föreningen Sve
riges Sändareamatörel-. Av civilingenjör :Mats Holm
gren. 

Ur innehållet: De korta ~ågornas utbredning. 
Speciella kortdgspro'blem. - Allmänt om S"äng
ning'Skretsar. - Spoldata. - Högfrek\"ensdrosslar 
för kOrtl·'lg. - Oli l;a ko;·t,·:1gsmottagure. - Våg
metrar. -- Kortl"i't g-:;.;iindare. - Förkortningar. 
Q-koden. - KOl't,·;"igsstntioll r l'. 

Selektiva mottagare. 
En redogörelse för möjligheterna att Ullpnå stor 

seleJdivitet med enIda detektormottagare_ Besllriv
ning av superheterodynens utveckling_ Av ingen
jör W. Stocl<man. 

Ur innehållet: Känslighet och selektivitet ge
110m återkoppling. - Mjuk återkoppling vid växel
st römsmottagare. - Ljudkvalitet. - Stor selekti 
~itet med enkla medel. - Superheterodyn eller 
rak mottagare? - Den moderna supern. - Väg
ledning ,'id mottagarbygge, 

Tonkorrektion. 
En redogörelse för tonkorrektionens grunder och 

pra.ktiska tillämpningar_ Av ingenjör W. Stockman. 

Ur innebålIet: Vad är tonkorrektion, - Selek
til' itet och tonkorrektion. - Tonkorrektionens be
rättigande. - Tonkorrektionssteget. Några 
praktiska försök med tonkorrektion. - Resemot
taga re med tonkorrektion. 
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