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Nät-Transformatorer 

Lågfrekvens
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I varJe önskat utförande 


AKTIEBOLAGET 

SVENSKA ELEKTROMAGNETER 
AMAL 

Telegramadr.: Magneter - Telefon: 104 

Radioreparatörer ! 
I"i Himna sommarrahatt pit de flesta artil;lar. Pas

sa plI nu med inl,öp0Il \incler den tysta siisongen. 


:\"11 ,il' tid"Il inne för kÖll :1\': 


Kristallapparat fiir cnnll1in~ 011. sommnrnii,id 4: 8;; 

Kri stallcletektor ..... O: 80 

Hörtelefon ..................... ,.... " .. " ...... _......... 3: 7;3 

Gra mmofonstift (ask m. 200 st. 1 :mn sttllstift) O: 20 

Gllmmil,abel, fiir antenn o. jordled .. pr 100 m. 6: 
,\Iltelllltdlrl ........ "" .......... " ............... lll' m. 0:]0 


ocll hundratals anOra artikla.r. 

Y:h 11Y[] SOllllllflrkatalog med artiklar lämpliga för 
rlrsti,1C'n. Srl~om \'erktyg, rykeldelar etc., etc. S1111Cl(,3 

gr[] tis pi'l llPgii ran 

NATIONAL RADIOFABRIK 
J{UlIgsg. i,3 S T O C I{ H O I, ~[ Avtlelll.28 

Radiorealisation 
frlln siLsongen ö\"(~r1Jlinln samt mlLla (]elnr lltfiirsiil 

jes till C::1 1101\'0 pri~et. 

!\'ättransformatorer ,fru n ... , .. ,. G: GO 
LF-transf. kapsl. i bal,elit ........... ,.... . . . . . .. 4: 50 

Variabl. Iwnd. lnftisol. 300 cm............... .. .. 1: 25 

Dynamisl.a högtalare fr'ln ..... , ......... . . .. , .. .. n: 75 

Eleldrolytlwnd. 8 ,uF 430 1" ........ _........ ' . .. . 2: n3 

Motstånd fr:'! n .............. ,... " .. , .. .. ...... .. O: 13 

BIoekkond. frlln .. , ................. . ',., . .. ........ , .. O: 13 

LF-drossla!' fri'nl .... ,........ ,... . ' . . ............ .. 2: GO 

Avstämningsspolar fri'm ......................... . 0:D3 

Voltmeter för likström och Yiixelström O----G 


V. o. 0----240 Y. Kapslad i brun bakelit. Pri 
ma l;salitet ................ ,........... "" .. "".,,, G: ;30 

Potentiometrar 	med strömbrytare olika stor
k 1;:1r ........... , ......... , ... , ........... , ....... ,." .. 2: nj 

NYHETER- inkommit i 

Högtalare för stora effelder. 

Elektrolyt. Iwnd. arbe tssp. 1000 1". 1-2--4 ,uFo 


Trimmerlwnd. Frel;,enta isol. max. l;ap. 70, 220, 

1000, 1GOO ,u,uF. 

Realisationslista sändes mot porto 10 öre. 

RADIOKOMPANIET AVD. P 
ODENGATAN 56 - STOCKHOLi\I - TELEF. 322060 

RADIOSANOMA 


RADIOFABRIKANTER 
Om Ni vill få avsättning för 
Edra tillverkningar 

I FINLAND 
bör Ni annonsera 

I RADIOS ANOMA 
Begär provexemplar och 
annonstariff från 

RADIOSANOMA 
Helsingfors 
Luotsik. I I A 

Förmånligaste annonsorgan 

B I L L I G A annonspriser 

Största radiotidskrift Finland 

http:Avtlelll.28
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Re da kt io n, pre n umera ti an sk o nlor och 
fr6ge o vd e l nin g (endas ' fre dagar U.17) 

SVE AVÄGEN 40 - STOCKHO L M 

Tel. Na m nanrop .Nordisk Ro t og r a vy r. 

T. 'e gramod r... , ROTOGRAVY R 

Poslglro 940 - Postfock 4 50 

MAGASIN FOR RADIO OCH GRAMMOFON 

TEKN IS K REOAKTCR : In ge ni ö r W. STOCKMAN 

Träffas säkrast fredagar kl, 15-17 

Pre numerationspris 1/1 6r kr. 5,-, 1(.1 6r kr, 2J5, 114, 6r kr. 1:50. - Utko m mer den 15 . e va rie m6nod. 

INNEHÅLLSF Ö R TECK N I N G F RÅN RE D A KT I ON EN 

Rad ioindustriens nyheter. 

Radiodoktorns brevlåda 

TeIevi ion n i Tyskland 

r~n Vll"t labora torium 

Hur resonansku rvo r upp tlglS 

Radio i båten. 

Den hög talande telefonen 

»Sup r 35» om radiomöbel . 

Radio teknikens ABC, Vll 

Skärml~dor 

106 
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1 0 7 

1°9 

112 

I I 5 

I [8 

[20 

[22 

1 2 3 

I detta nummer 
publicer a v i en yU nlefll ll a r tike l ow b! tmuio, vil
ken a r tikel ing n, som i sommar Umna r ins tallera 
rarIio i s in Hgancles mo to r elle r >;cg llJå t, bÖ l' 
und r l, la att ta del a \'. Det finn-' en hel m a n 
'aker, , om man ej tänker p ' i ett !l, lik t fa ll In n 
. 'om ä ro v stOl' b tylle\. e. KOPl)li llg chema och 
I1 nyi,'n in a r IiimnflS föl' byggande (IX en lämplig 
IlIottagare, om bl. a . har den stora fÖl'delen a tt 
vara bilde enkel o h vil lig i . ti llverkn ing. Av tort 
in t l'e "C ä1"o k urvo l'lla över kän, Iigttet, .l k tiyit t 
() Il f ideli tet h o denna mottaga re. 

]J 11 experim uterancl e amaWr n f l r läm si " 
ett enkelt sutt att bygga skli rmlåtlor till motta
gell'e, fur tiI rka re, 'lgnaJo-en 'rMorer o. dyl. l eJ.1 
ann an a rtikel omtalas lm r ma.n tUlyänder en i nal
gcuprn tor f i;l' upptagni ng a \' re ·onnu. rn n ' or på 
moltagare. 

nde r i l1 0evarnnde k,artal komma vi att utgi,a 
andrn delen av »Rndi telwisk !Ja dbok», vilk n del 
huvud aklig n kommer a tt innelu'lI la prakti~ka 
lilI iimpniugar av det, III avhaudlarl s i del 1. 1'1'e
numerllll ter erhåll 'l iiven del II t ill det bill iga 
jlri et [l v 35 öre. 

. Populär Radio. 

EfTERTRYCK AV A R T IKLAR HE L T EL LE R DELV IS UTA N ANG I V AND E AV KA L LAN FORB/UDfT 

Ett radiofabrikat, 
som Pop ulär R adio har kunnat 
dera, kan Ni k öp a m ed fullt 

re k omm en
förtroende. 

Säg att Popu lär Rad io rå tt Er att köpa de t . 
Gynna i Ert eget intresse o vara annonsör er . 
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.J 

Uadioindustriens 

~Nyheter~ 


Ryuusat 8 .fUl' allvdys1notta[!(lFc. 

'l' j erll olas Rculio, S~ aviiu II.· 1 9, SIool,:Twlm, Ilar i mar]; · 
I1tlden t t Hippt n kOlUpl tt byg-g at · för 5-rör.' alldigssupel', 
till villien lel'ereras l oppling chema amt monteringsplane r. 
Supern li r uppbyggd kring den t idigare oUlnämnda allyftg~
spolen, en »rotorspole» med fyra spolsys tcm föl' skilda vå g-
liingd områ den, nä mligen tvenne l\Ort\' g:-omriiden sam t mel
lan- och I· ngvitg. F örsta ru r iiI' IJlandurröret, en oktod . r,i 
mellan- och lå ngvåg fö re å denn a al' etL induktivt kopplal 
bandCilter, på kor ll' :lg ny en enkel a ystiimnin skrets. Fiir 
utt möjliggöra en någorlunda enkel mekanisk upplJYl!gnu(1 
av spol ys lemet ha r man gj or t den förenklingl'l1 att liigga 
oscilla lorspolen på :amma 101rör som 'igua lfl'ekn:! ll skret
a rnas spolar. 

Efter blandarrör t r"lja t,'enllC mellanfrek\'ensrör (.Idrlll 
gallerpenloder) , kombinerad dioddetektor och för tHrkar y. 
tern för I gfr kycn en (dubbeldi od-sk~irmgallerpe lltocl) samt 
pentodslu l rö r . en en a diod ·tl'tickan köler den a utomatiska 
volymregleringen, 0111 verka r p;"l lllancl a l'l'öre t och mellan 
f rplcven rören . . ro ttagar n il l' :l\' del för yäxcI:;:trömsdrift. 

J 

»Frl1n läsek ret sen.t> 

) 'ndcrlecknad har inköp t lien a v Tje l'n elds Radio nyligen 
u t lilppla bygg a l en ."Sup r !.J» Ill ed a llnl gs 1101 ys tem och 
Ilar byggt amnutll mottagarl!u ula n n, gm sy' righe ter , Jag 
har nu uuder en mAnad t id proyJ;:ört dens amma och, som 
av nedaust. nde tab il f ramg r , rltå lli t mycket goda mot
tagning resul ta t på kor tvltg, t r ot a t t anlennen, om är av 
L-typ och c:a 28 m llt ng, har hah-a nellledningen liggaude 
pit pIlt ttaket . 

I tabell 'n ItU ej med tagits all a de europeiska stationer, 
Yilk:t h öras prakti k t taget som lokal ta tioner. F "rteckning 
öl'cr de. a s tuti ner finn es i Populiir Ra dio" handbok l>Kort
dlg~mottugning» . 

31,28 m idney, us lralien, VK2:\IE, söndagar k l. 1 .30
l .30· ) . 

31,3 m SprinO' field, Ma S., • S. ., W1XAZ, från kl. 21.00. 
31,4 ID ellen ctac1 y, ' . Y., • S. A., W2XAF, fl'. 1;1. 23.00· ) . 
31,5 m Rio d JUlll!iro, PRF5, lö nlagar k l. 22.00-23.00 (ore

gellJunden) . ) . 
37,3 m Rabat, Afrika , NR, öudagar kl. 22.0 23.00·) . 
44,5 m 'azaki, Japan, J V'l', k l. 5.0 12.00 (or eO'elbunden, 

·" fira s törnin ga r . 
48,7 m Ca racas, Syllam -rik a , V3HC, k l. 24.00-4.00. 
4. ,8 ID Pi ttsburgh, . S. A., W8XK, kl. 22.00-4.00*). 
4 ,9 lli Jobanu sbu rg, Afrika, ZT.T (oregelbunden, svåra 

s tÖl'Dinga r ) . 
49,0 m olumbia Broadca ting orp., _' . Y., U. . ,\ ., 

W2:;\'''E, kl. 2~ .00-3.00. 

4-0,1 m Bound Brook, r' . Y., U. S. A., "V3XAL, kl. 23,0 
4.00. 

l!'!era stati oner h a avlys na ts, vilka ej kunnat identifiera. 
De llJ d ") märkta stationenHl I;unna mottagas relativt 

POP LÄR RADIO 

Känd 50-åring . 

IIIf/cJljör E 1IJiI 1<1 IIolml]v isl. 

Den 26 maj Jyllcl' ingellj ör Ewald Holmqvist \'ill F.lekt.ri~ka 
Aktiebolaget ka mUa 50 ! r. 

Ingen jör H olmql' i t iir föLld i Guteborg och ntex.umine
ra de f rå n Chalmers T knislm In titu ts högre avdelning ilr 
19 . I juli am ma :tt· liI lt d idde elen nybli vne iugenjören 
an tä Ilning som off rtul){e ll jör , id .lS E.\. :s Göteborgskoutor. 
E fter a tt hava iIlllehaft her -b faLLninga rlla Yid A EA:s 
kon tor i Varb rg, Ka rl.·taLl oell K r! t inebamI1 (i"erflYltadc 
hUll å nyo t ill Göteborg och in (.rädd ' där som ASlJ}A:s förste 
tekniske re a nde pil. el Ua dislrik t. I januari 1911 befordrudes 
iJlgeujör Holmqvist til.! Slln dsvallSfilialen, dHr s tör re a rbets 
fiilt erbjöd sig föl' den energi -'ke ill genjören under den då 
särskilt Hvll"a utbyggnaden a v de norrländska di tributions
niiten ocb elektrifier ingen av den non'ländska ågverks- och 
cellulosa in du t ri en . I .A. EA: t j!ln t kvarstod ingenj ör Holm
q i t ill år 1919, då ba u inll'iidde som dcliiga re i El ktriska 
Ak tieboll1 get Skandia, där han i eu föl jd a v < r va rit tYl'el
ens orc1f örande. Som tek n i ~k chef j ilt bolag har han ned

lag t ett vittomfa l taud och målmed,' etet a rbete, och hans 
vid yu ta ocb kl ara hlick samt utprägladc k ommers iella be

tt vning ba r varit f irman t ill ovärderlig tj ii n, t, lngelljö l" 
Holmqv j t har gjort 'ig känd som en skicklig fackman inom 
h ög pä nning ·omrfldet. I nom raelion har ban sorn styrelse
medlem i Radiointres cntförbunelet I'arit en verksam kraft 
och förkämpe fö l' organ isation Ilv radiohandeln inom landet. 

Den ungllomlige jubilaren f1\.r säJ.:erligen på :in högtids
da g röna många bevis på uppskattning ocll vänskap fr: Il 
ota liga. vänner i in- ch u tlandet. 

s törningsfr itt. ö vriga stationer lJ -sväras av tid\'is llterkolll
mande Lörningar. V1\"liingde rna k rill '" 19, 25 och 31 meter 
tycl_as vara de bil ta . p å 49 meter börs t. ex. England och 
Rom j biit t re lin amerika n lm la li oner pu a mma band. 

Boris Sch iermon , 
Er tagatan 19, tockholm.) 

• 
»Eftel' a t t nu i c:a tt hal\' år h< provkört "Super 34", 

"iIk u jag med vi sa smil rre avvikelser byggt ef ter Eder 
beskriming 1 nr 10-12, ] 933, sk Ile j ag vara tack am fÖl' 
n /l.gra upplysningar an' ende moderniser ing a.v apparaten. 

F ör ö ri"'t fl r ja'" melldc1a, a tt jag ej bört någon mer 
effekliv '. P11arnt i denna klass ens blanc1 de bättre kom
mer. iella. 

C. G. Kii.iiriä, F örareg. 5, Kiruna.) 

http:2~.00-3.00
http:22.00-4.00
http:24.00-4.00
http:22.00-23.00


N:r 5 15 MAJ 1935 7:c ARG. 

Televisionen I 
• Tyskland 

Den europeiska televisionen 

veckl ingen i Tyskland och 

skola i en följande artikel 

behandla den engelska te

levisionens utveckling. 

Av ingenjör Erik Hullegård 

I 
TYi:lkland har jel vi ioneu 
uL eldats 'nabbt. Redan 
1032 p, började Den h ! 

R ich post. ina för ök 'iind
nincrar på ultrc kortd\.g. Å l' 1934 
utökade sändningen till a l' ävell 
omfat ta det t ill bilden hiil'ande 
ljudet, och f l'. o. In. mal'S Ul; nad 
i är är teledsion n en pel'Ulanen 
be tfindsdel av d n ka rundra
dion. Samlidi<>t ha bil derna kvalitet ökat. · hÖgiSt fio'. 1 och 2) . .-1..nt nn 'rna ha gi\'i t s eu speciell fonn, 

aViSev~irt, f r n u rsprunglig n 90 linjer p r bild fÖl' bl. a. för und\'ikande av alllför u tpräcrlad rik nings

att nu stan na vi d 180 som en prelimjuä l' tandard. v l'h D. Den ena antennen Lj ~ln I.gÖI' fö r bildsänd-

Mycket tala r dork för att d llna 'iffra nart kommer 11 in "'en pc 7,0 mcter ågWu"'u (--1-2 800 kHz; kRl', = 

att yU rligar höj ' " exempelvi , till 240/ i amband kiloh l'll', = kcjs), den anclnt föl' ljudsändningen på 

med överg~ngen t jll det l1ya sändning 's stem, som 7,2 m (ca 41 700 kR l',). A n teuncrua matas över il 

f. n. utarbeta i D. R. P:8 laboratorier . Troligeu 170 m lång hög(reh fl kabel a peci Il kon truk· 

kommer dctt y t<" 111 aU' demoll , tJ'erc , a be 'linnt tion. Antenneffekten är c:a 4 1 W. p . grund a de 

"tiillningen i aucrusti, s tora förlu terna i mahll'l dlli ng n må 'Le j ~ilva än

Sända!' II iiI' placerad i W itzlebcn, där antellnerna daren mell rUd asge betydli.rt tÖl're eH kt. 

upp tällt , p1'l t oppen av torne t till »Fullkhau » (se ändarens modulering kel' pH sadunt ätt a tt 
antenn. tl'Ömmell del mörka bildp< rtiel' ej nedgäl' 

t Bctd iffll Ullc lil1j 'a l1 talct in" l'kllu på lJildel'llus kvalitet till noll utan stannar på ett vid 25 a 35 Ufo beläget 
hiluvi as till art'· In »Tele\"! - iol1('llS frel{\'ensförhiUluud n» 

vilovärde. Ljnsvar iatioucrna ligga s< lunda inom mo-i PopuU' r nadio lit' 3, ] 035, 

har gått framåt med stormsteg. Vi redogöra här för ut

http:betydli.rt


108 POP LÄR RA.DIO 

li'iU. Il (t. 1:.): )Funktw'm'). FlO. S och 4: t ysT.; televisiol!sb i1. 

dulation området 25-100 Ofo. Den åter tående delen 
använde. till överfö randet av synkroniseringsimpul
serna på sådant så att antenn trömmen helt un
dertryckes vid slutet av varje bildl'ad amt efter 
v.a rje bild under en t idrymd av 5-7 Ofo a totala 
överIöringst iden. En av systemets fördelar är att 
mo ttagarr"rets katod träle är helt undertryckt vid 
återg' ngen efter varje bildmd 'e p. efter varje bild, 
emedan shroalströmmen junkit undel' det vär d (25 
Ofo modulering), om motsvarar en helt mörk bild. 

U1)ptagning8appamttH'e1~, 

Vid upptagning utomhus användes en televisions
vagn, ej olik våra vanliga ljudfilms
bilar (se fig. 3 och, 4). Vid direkt
_ändning framkallas film n omedel
bart och analy 'eras med en nipkow

' iva med 90 t. 6-kantiga hål, pla
cerade på en cirkelperiferi. SIri an 
drives aven synkronmotor och ör 
3 000 varv per minut. De i fotocellen 
al trade bildimpuls rna föra efter 
att ha pas erat en bärfrekven förstär. 
kare på 1300 kRz via en hö rekvens
kabel tiJl sändaren. Såväl Telefun
ken som Siemen tillverka dylik spe· 
cialkablar, . om vid en frek vens av 
l 000 klIz ej ha större dämpning än 
0,1 a 0,2 nepet' per km. Vid sända

ren demodulel'a d ankommllud 'ignalel'na, varefter 
bandet 0-500 kHz får modulera ultrako -håg 'sän
daren. F örstärkaren balldbredd är 600 kHz. Alter
nati vt till M rfrekvensförstiirkaren användas iisen 
likströmsförstärkut'e, vilket medför vi a 'ördelar, 

Vid användande av en a Fems h A. G, byggd te· 
levisionsvaan uppaär tid förlusten vid filmens tran '
port f rån upptuO'ningskameran genom framkallning 
etc. till analyserin O' apparaten till c:a 11/4 minut. 

I ptagning kan ske på upp till 20 meters avstånd. 
lilmnegativen bevaras för att senare kuuna ut än

das pil nytt. Film n analyseras mcrlelst en nipkow
Forts. d sid. 125 



09 OP LAn RADIe 

Försö k med enkel oscillogra f, av

sedd för undersökning av vågfor

men hos växelström mar. 

UpP:.laget t ill ilen i det följande beskrivna 
ostdlogl'3fen ~ir hämtat ur den tyska tid
:In' iften »F l1 nk», häfte 42, 1931 amt h~Lfte 

7, 1932. O. cillografröret ii I' ett glim rör av 
d e ll tYP 'am an vände som avsiämu ingsindikator 
(» ökarljus» ) i r un dradiomottagare. R öre t ä r a v mär
ke t »0. ram» och är avsett för 220 V likström_ Dess 
11 Lse JJul fl'amgftr av fotogr'afierna. Katoden utgöres 
m- en lång, rak tr,. d, som rä 'kel' ända upp i toppen 
ilY r öret. Anoden hal' formen av en rin "', som omger 
kat oden i dess nedre än de. 

Som analysator anv~indes en roterande pegel. Ro
ta tionell listadkommes med hj~i1p aven liten elektro
motor. 

Fj rr , 1 visar kopplillgsschemat för anordningen. 
G liml'öret G med kat oden k och den ringfol'miga 
anoden a är l serie med motstånden R i och R2 in
kopplat t ill likströmsnätet. Dra eln D och konden
Hator n 02 äro a vsedda att sila li kströmmen, som fly
t er genom gliml'öret. Denna silning visade sig i före
liggande fall ej vara nödvändig. Rl är ett fast mot
stftnd på 30 000 ohm avsett· att skydda glimröret 
för överbelastning, då in tet motstånd flllnes inbyggt 
i dessa rör. R2 ~ir en Sator -poi entiometer på 0,5 meg
ohm av den nya typen för likströmsbelast ning. Med 
denna potentiometer, vilken här tj änstgör som ett 
\'al'iabelt motstånd, kan Hillgden av l juspelaren i 

'~r~ G~ '~tC2 21o:~
D2~~1C, ~ -~-. -

Fig . 1. KoppUngs8chema f ur enkel oscillograf med glimrör. 
T: ingtlnU8t" U:lI sfo1'mCLtor , C+: glimrö1' med (l1wd a och lcatod 
1.", 	 Hl: skvdcl.~mo t 8tdnd, R 2 : motstånd för r e.qlering av vUo

8trÖl1111~eni rÖI"I~ t, D: sUdross el. 

"·limröl'et r eglera s. Varier ar ej l ju pelaren Yid va
l'lel'ing av R2, hal' röret ej r ätt polaritet, Yi!rföl' man 
få r r ä nda stickkont:1.kt en till nätet. I fö religgande 
fall \al' plu på nätet jOl'dad, varför sihlrossclu lades 
i minusledningen. Denna dro. el kan vara klen , eme
dan st römmen uppgår t ill endast 1 mA. Den kan ha 
fl et'a t usell ohms likströmsmot t· nd, utall at detta 
hal' någon menlig inverkan .· 

D en växelström, var s vågform man vill under öka, 
matas in på glimröl' cL genom tran format Ol'll T, som 
i detta fall u tgjordes aven mindre utgångi:ltrans[or
mator med omsättni ng tal 1:1. För at li kströmmen 
ej skall kortsin ta genom transformatorns , ektUld~ir

lilldning, är i serie med denna inlagd en kondensa or 
el på il p F . 

erknin lr ssä t et hos anordningcn iiI' följande. Gc
nom glimlampan flyter en konstant likström. Genom 
primären på transformatorn T flyter en vä. elström, 
som övert'r ansformel'as till seknndärkr't en, be.' trt
'nde av glimlampall, kondensatorn 01 och transfor
rnatorsekundären i serie. Under ena halvperioden 
hal' växelströmmen snrnma riktning som likströmmen 
och föl' 'blrker häl'vid denna, under andra. halvperio
den har växel t r ömmen rnots(btt riktning mot lik
strömmen, varvid dcnna försvagas. Likströmmen 
kommer alltså att variera i takt med viixelströmmen, 
och detta medför att ljuspelarens längd varierar i 
takt med växelströmmen. 

Första provet. 

För att kunna se de,sa variationer mftste vi skaffa 
oss en »tidsaxel» , d. v. s. vi måste sätta Jjuspelaren 
i rörelse parallellt med sig . jälv, så att den ka n alstra 
en kmva. Enklast ~ir att förse glimröret med långa 
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INg. 2. B Uden i ä n 1'oteran äe spegeln, tid en 1'en viixelsf1'öm 
( en rii ,vclatröm utan överton r ) ?/w ta8 i n på oscillografen. 
Bilden viSa?' v ii x ei strmnmen över lagrad pI! den li kstt'öm, 80m 

f lyter genom gl ilmrurc f.. 

sladda r, 1\ a t t man med ena armen hastigt kan föra 
det fram och tillbaka 1' 1'< mför en mörk bakO"rund, i 
ett plan, vinkelrätt mot synlilljen. Härvid framträ
der växelströmskurvan på. det sätt, som framgå.r av 
fig. 2. Det vita partiet betecknar glimljuset. Man 
ser alltså ej viixelströmmen enbart, n tan denna över
lagrad på likströmmen. Detta spelar dock ej någon 
roll, ty vågformen hos växelströmmen framtriidel' 
med all önskvärd tydlighet. Brytes växelströmmen, 
bli.r gli mljn bandets övre kant alldeles rak, repre
senterande en ren likström. Om den överlagrade väx
elströmmen hal' en v1\gform enligt fig. 2, iiI' denna 
växelström ren, d. v. s. fri från övertoner. I annat 
fall får växelströmskurvan en ment oregelbunden 
form. 

Glimpelaren skall nå l1alvviigs upp i röret, så att 
den obehindrat kan variera i längd u ppiH och nedåt. 

Enkel Fo tet'ande spegel. 

E t t bekvämare sätt är a tt låta bilden av glimröret 
förflstta sig genom att betrakta röret i en roteran· 
de spegel. En dylik a\' mycket enkelt slag tillverka
des på det sätt, som framgår a v fotografierna. Som 
motor användes en elektr isk dylik för 110 V, vilken 
i serie med ett stort reglerbart motstånd inkopplades 
till 220 V likstl'ömsnätet. Motorn fick i medeltal 
0,1 A vid 70 V. Förkopplingsmotståndet tog alltså 
upp 150 V. 

I ena änden sköt motoraxeln ut ett stycke, och 
axeldiametern befanns passa lagom till en vanlig 
kontakthylsa. Den senare fästes därför' i den omböjda 
änden av ett grovt aluminiumband, som på detta 
sätt kunde sättas f- t på motoraxeln. På alumi
niumJJundet fastgjordes, met} en träklots emellan, 
en liten fickspegel med dimensionerna 80 X 60 mm. 
Speg >ln surrades helt enkelt fast med segelgarn. 
Slutligen kördes kontakthylsan fast pti. motoraxeln 
med en smal strimla sehablonkoppar mellan axeln 
och hylsan, för att det hela skulle bli stadigt. Dess-
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förinnan hade den fäl'digmonterade spegeln tillsam
mans med rotorn avbalanserats på ett par eggar, be
stL ende av de två parallella kaIlterna på en smör
gllslåda av aluminium, på vilken lock t tagits av. 
XI' pegeln ej någorlu nda avbalansera c1, utan en be
stämd sida lägger sig nedåt, kommer det hela att 
'kaka obehagligt, så. snart motorn sätt i gång. 

Då a.vsikten var att senare göra en ordentlig 1'0· 

ter:. nele spegel med fJ'ra sidor, utfördes den först, 
spegeln sil primitivt som möjligt. 

Appamtenws ~~ppställn'ing. 

Av fiO". 3 framgår hur anordningen enligt sche
mat i fi O". 1 är utförd i praktiken. Delarna äro blott 
uppmonterade på en träskiva och hopkopplade. Till 
vänster på träskivan sitter ingångstl'ansformatorn 
T och till höger sildl'osseln. Vid framkanten är det 
reglerbara motståndet R2 placerat. 

Glimröret är insatt i en hållare, som plissar i ett 
hål i gaveln på en liten låda, vilken just fanns till 
hands. Den roterande spegeln (motorn) är fäst vid 
en bastant träklots, som bringar spegeln i höjd med 
gliml'öret. Då man tittar i spegeln, skall man vid 
lämplig vridning av densamma kunna se glimröret 
i hela -in hingd. Vrider man så spegeln åt sidorna, 
skall man se att spegelbilden av glimröret förflyttar 
sig parallellt med sig själv. Bästa placeringen av 
spegeln är snett bakom, till höger om glimröret. Ett 
ogenomskinligt kort bör anbrinO"as som ljusskärm 
på den mot en själv vända idan av röret, så att. 
detta ej lyser en i ögonen, men kor tet måste vara 
svart på den mot (rliml'öret vända sidan, ty eljei:!t 
blir bakgrunden i spegeln IjllS och bilden otydlig. 
Någon slags reflektor lönar det sig alltså ej att göra. 

Viujettbilden visar glimröret och den roterande 
pegeln på nära håll. I spegeln ser man bilden av 

röret. Ungefär mitt på det senare är anbragt en smal 
gummiring, vars uppgift är att åstadkomma en syn
lig tid axel. Gjjmpelarens höjd inregleras sft, att 
pelaren t opp sammanfaller med gummisuodden, då 
oscillografen är i vila, d. v. s. då ingen växelström 
är påsläppt. Liimpligt är att göra denna injustering 
llled spegeln i rotation, Ii att man få r den av gummi
snodden alstrade sval·ta linjen att sammanfalla med 
den lysande ytans övre begrä nsningslinje. Då växel
strömmen 'edan påsläpp I kan man lät t se huruvi · 
da de positiva och negativa ha lvperioderua äro lika 
eller om den ena är avtr ubbad. I senare fallet före
finnes di tol'tion. Men det kan vara distortion även 
om de båda halvpef'ioderua äro lika. ""\ i skola doek 
ej här nLi.rmare ingå på detta. 
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Då man betraktar glim pelaren direkt, för'efaller 
de topp att ar a ganska obestämt markerad, Tr'ots 
detta blir v~ixel trömskurvan synnerli gen skarpt 
tecknad i spegeln. Man skulle gärna vilja sätta en 
smal, vertikal 'palt på den mot spegeln vända sidan 
av glimröret, ty en viss förvrängning av ktu\Tformen 
erh. lIes på grund av glimpelarens bredel. Emellertid 
blir bi lden betydligt l jussvagare vi d anv, ndning av 
en dylik spalt. Ett lju starkare glimrör skulle na
turligtvi. r åda hot däremot . 

Synkl'o l~i8e1'ing. 

För att kunna iakttaga vågformen måste man 
åstadkomma stående vågor. För en bestämd frekvens 
erh;1Uas dylika endast för vissa bestämda varvtal 
hos den roterande spegeln. Synas i spegeln flera 
hela våglängder, kan man genom att gå upp i ett av 
de högre varvtalen reducera antalet hela vågHingdel' 
i spegeln. ~fan drar så att säga ut vågorna på läng
den, så att ej så många vågor få rum i spegeln. 

Att med tHlhjälp aven reostat reglera motorns 
var vt l så att st ående vågor erhållas är ej Hitt, men 
med någon vana går det bättre. Sannolikt skulle ett 
balanshjul på motoraxeln göra nytta. Ett grammo
fonverk med skivtallrik, där hastigheten kan regle
ras inom någorlunda vida gränser, är säkert att före
dra. Har man äxel trömsnät till förfogande, kan 
man ej göra bruk av en synkronmotor, ty dennas 
varvtal kan ej regleras. P ,l växelshörnsnät måste en 
likriktare användas för matning a v glimröret, men 
ett anodbatteri med ett par hundra volts spi:inning 
kan mycket v~i.l användas i stället, ty stl'ömförbruk
ningen ä r ytterligt liten. 

Spegeln kan mycket väl vevas för hand, om ruan 
gör en utväxlingsanordning, s a tt spegeln roterar 
hast igare än vevaxeln. Dock erbjuder det naturligt
vis vi 'sa vål'ighe 'er att hålla hastio'heten någor
lunda konstant. Om inte annat så får man passa pl't 
att betrakta vågfol'men i de ögonblick, då man lyc
kas få fram en stå nde våg i speO'eln. Härmed menas 
helt enkelt at t en eller flera vågor stå stilla i spegeln 
och alltså se ut precis som i fig. 2, om v gen är 
sinusfo rmacl. I annat fall vandra V ~ gorua hastigare 
eller längsammare ?l t ena eller andra sid n, 
Anv~indcs en elektri k motor föl' drift av spegeln, 

bör denna motor förse med erforderligt störnings
kydd. Spegeln bör lämpligen rotera motsols, d. v, s, 

l'tt amma häll som vi 'arn p, ett ur. (E n grammo
fonmotor har den rätta rotat ion riktningen.) Här
vid kommer ticLaxeln att pt\ vanligt sätt löpa ut åt 
höger. 

l Ng. 3. Den komptetta oscillograf en , m ed glim röret och den 
)'oterande spegeln l ämpligt u.ppstiillda i förhåltande t i ll v a?'
arl(ln~ . F ör a t t ögat ej skall il'ritem s av tlet dlr c l. ta l juset 
f r dn gl imrÖTet t lppstiilles en svar t sTeärm pd röre ts f'ram 

sida, Skär men t ål' give tvis ej 8kym;1na spegeln. 

11 ågot om oscillografens praktiska använd-ning. 

En oscillograf hal' man mycket stor användning 
för , Idealet iiI' ju en katodstråleoscillograf med hög
vakuum, men en dylik med alla tillhörande appara
ter ställer sig för närvarande så dyr, att den är 
oöverkomlig för de fle ta amatörer och ervicemän . 
En slingosdllograf är även mycket dyrbar ·och har 
begränsade användnin gsmöjligheter. 

Den ovan beskrivna glimoscillografen är ännu en
dast ett försök, men vi hoppas kuuna återkomma till 
saken 11 tet Hingre fram. Denna oscillograf har a v 
oss använts vid undersökning av vågfor men hos CIl 

lt\gfrekvensgenerator bestl'tencle aven dyn tron
oscillator och ett förstärkarrör. Denna gener ator ma
tades från batterier och hade endast en spänning av 
omkring' 70 V på förstärkarrörets anod, varför den 
erhållna effekt n var synnerligen låg. F örstärkar
röret hade i anodkretsen ett motst ånd p{l 10 000 ohm, 
och oscillografen klämmor 1 o h 2 (se tig. 1) anslö
tos i serie med en 2 f/'F kondensa tor mellan anod 
och minu glödtl'1\.d. Intet försök gj ordes att få 
lämpligaste anpa ning mellun förstärkarrör och 
gliUll'ör. Det visade sig, att glimrör t kunde styras 
ut t ill 50 0/o eller mera, och våO'lormen hos den er
hållna växelströmmen kunde studeras. D t värsta 
\'Ur att synkronisera sp geln. Vill man ut styra glim
r liret fn1l t, anbringas gummisnodden D, got högre upp 
iin i ,Tjgnet tbilden. 

Redan med oscillografcn i den enkla fo rm som 
]'orts. å s h!. 124 
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för en mottagares högfre

kvensdel med tillhjälp av den 

i föregående nummer beskriv

na signalgeneratorn. 

T 
ill ~ignalgenel'nl ol'll böl' ma u ha en indika

to r <1\' ctt ell l' annat sIar,. Vanligen a n


'å lLd ~ n »output meten> eller', fr it t övcr

satt, ntg.. ngs\'ollmeter, som i nkopplas efter 

mot agarcn. I c1 etla fa 11 skall o'eneratorn vara mo
dul erad. ni an kan i tället an r~inda n mHliampere
meter, om inkopplas i anoc1kr ·tsen till detektorn .i. 
mottagaren. Hä rvid köres generatorn omodulerad. 
Är detektorn av g-n llerlikrikt ande typ, minskar ut
. laget viu ökad iO'nalstYl'ka . Vid en anodliln-iktande 
detektor Okar däremot utslaget vid ökad ignalstyrka_ 

Vi skola i det följanue som exempel omtala, hm 
resonClnskurvol' upptagas på en mottagare med band
filter. De visade kurvorna äro upptagna med den 
beskrivna signalgenel'a tol'll och hänför a sig till en 
mottagare av typen »Växel st römstrean», beskriven 
i nr 10, 932, av Populär R.adio. E tt kopplingssche
ma för mottagarens högfreln-eni:ldel, med endast de 
viktigaste detaljerna utritade, visas i f ig. 1. Bund
filtret VH I' i detta fall något annorhmda utfört än 
i modellappa raten, vilket även gäller tredje stämkret
sen. Som indikator inkopplades en mA-meter med 
fullt utslag för 10 mA i detektorns anodkrets enl. 
schemat. I -jäl va verket va r eld en lliavometer med 
hunt för 10 mA. En indukt ionsfri kondensator på 

0,1 ,uF inkopplades mellan anod oeh jord på detek
to rn (C i fig. 1). Denna kondensator hör till, då 
l'Öl'et skall tjäns t-göra i rörvoli.metel'koppling. I detta 
fall blev det en rörvoltmeter med gallerlikriktning. 
Denna dämpar kretsen L3C3, vilket dock ej i detta 

fall hade nå Non m I1lig inverkan, då avsikten hu
vud. aklig n var a tt f· f ['am formen på bandfiltrets 
resonan. !run a . At erkopplingen ins tälllles på noll, 
huru densamma ' pl\. grund av kondensatorn C ej 

kunde göra ig gällande. 
Först kopplades mottagaren med endast två kret 

sar, L2C2 och L3C3. Kretsen Ll Cl bröts vid X. 
Konstantennen anslöts via den i mottagaren inbygg
da antennkondensatorn Ca (75 ro ) t ill t oppänden 
av kretsen L2C2, när mal'e bestämt l ill statorn på 

' 2. l\Iott abal' n ocll siCfnal o- nerat orn satte' båda i 
g' ng och fingo stä på »för vlirmning» i en kvarts tim
mes tid. (Påbörjas mätningen genast, kan man riske
ra att fö. märkbara iindl'ingar i avstämning etc. un
der mätningens gång.) Därefter inställdes signal
generatorn på en våglängd av 350 m, vilket utfördes 
med tillhjälp aven vågmeter. 02 på generatorn hade 
förut inst ällts i sitt medelläge (50 0 

), varvid 02 är 
till hälft en im-riden_ Mottagarens volymkontroll 
drogs p l\. fullt, och mottagaren avstämdes tii! gene
r a torns våglängd. Generatorns potentiometer vreds 
på sl\. mycket, att utslaget på mL~-metern i detektorns 
anodkrets gick ned till delstrecket 10 pil. Mavome
tel'lls 50-skala. tan inkommande s ignal var utsla
get på 50-skalan lika med 15. t. Inget gick lied till 
10 endast i resonansläget. P l\. båda sidorna därom 
var utslaget alltså större. 

Till ledlling vid mätningens utförande var förut 
uppgjord en tabell över kondensatorn 02:S inställ 
ning. Kolumnerna för utslag och ändring i utslaget 
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Fig , 1. Fö,. 1110Ja t 8chenw fö r hög
fr· ckl; el1.~ llclcn i S·,·ö/·s 'äix ci, lrii/J /S
IIlDttat/U/' , försedd med band/ill er 
på in[j(l J/{N8i da'll. i l och J äro mo t
!u[j(/)'ells a1l I CIl11 - 1'esp , jo rdkon'lakt, 
K kO lls / aJl tC1/J~el1 , 1I högf/·ek·vel1.' 
kab eln , mA. 'Iliilliamp er metern i 
detcfclOI 'n~ clnodkrc ts. Oa= "/5 cm, 

U=O,Z fAJ)' (ind ,-fr i) . 

yoro tomma. Tauellen w g ut P~l följande sätt, sedan 
dc lediga kol ulImerna ifyllts : 

'I.'ab ell 1: Vaglängd S5V 11/. 

I ResulterandeU tslag pii GO minskning i YiloInstä llning på et 'kalan utslaget I 
(P pil noll) 15,0 0,0 

JO,O 5,050 

o 140,7 0,3 
10 14.7 O,:l 
:W 14,5 0,5 

l a ,7 1 ,3 30 
4.0 12,0 3,0 
:iO 10.0 G,O 
GO lVi 3,5 

13.G 1,4 70 
80 H,G 0,5 
HO 14,D 0,1 

14,9 0,1100 

Mätningen t illgick på följande ,~ä t : f:' rst in t äll
tIes hörrfrekvenspolentiometern l' på noll, så att ingen 
Rigna l nadde mottagaren. H ärvid befann sig alltså 
rÖl'voltmetel'll, som bestod ay mottagal'ens detektor
rör amt milliamperemetern, i vila och utslaget på 
elen sistnämnda va l' 15, avlä st pil Mavom oterns 50
ska la . Där f ter in t älldes 0 2 på 50°, l' vrecls upp et t 
s ty ke, o h genom \Tidnin g på mottao'arens av täm
nln 'y ratt k n ~ollel'adcs, att mottagaren val' i reso
n allS med s igna lgenerator ll, dIken ju redan förut 
ins tällts på 350 m våglängd . Vid l'esonans ä r minsk
ningen i mA-meterns utslag störst, varför denna in
s ä llning ä r lät t att göm. Det är precis samma sak 
.'om att avstämma en mott agare exakt till en rund
radiosändares våglängd med tillhjälp av en avstäm
ningsin dikator . 

et ~ir lämpligt a lt illl'eglera signalgeneratorns 
potentiometer sil, att vid resonans en minsk ning i 
u slag t av åtminstone några delsLreck erht Hes. Å 

ndl'a idan bör man ej släppa in en alltför kraftig 
signal på mottagaren, ty höO'fr kven sröret kan då 
över belast as, varigenom r esultatet blir missvisande. 
I föreliggande fall inreo'l rades en minskning i ut
slaget vid re 'onans av 5 del streck pil Mavometerns 
50- kala. Vid resonans gick utslaget allt Ii ned till 

10. Om Yi anta att vilou blaget på mA·metern i täl
let hade HU'it 13,5, borde potentiomet rn l' ha regle
rats .'.1, att utslaget vid resonan blivit 8,5. Gör man 
den totala minskningen i u tslaget t ill bloU t. ex. 2 
delstreck i stället för 5, blir noggrannheten ho, den 
erhållna resonc n kunan stimre. 

MiMokondensato rns funktion. 

Vi ha nu miln'okondensat ol'l1 C2 iUl:iLä l1 d på 50", 
H11'Yid uislaget på mA-metern är lika med 10. De sa 
y~il'den införa \'i i tabellen. Vr ida vi nu ' 2 <t endera 
s iuan, skola \i se att ut slaget ökar, vilket betyder 
att 'ignaL-pänninO"en på detektorn (rörvoHmet 1'11) 

blir mindre. Vi gå n u fr am ystemati skt enligt t a
uellen och ställa först in 0 2 pft 0°. I fö rcliggan ' 
f<lll blev u t laget 14,7. Detta värde ant clmas i tabel
len. Kolumnen längst till höger behöva vi ej bry lSS 

om ännu. Därefler 'lälla Yi in 02 p, 10°, 20°, 30° 
o. s. v. nch ant 'clena v31'je gång ut ..larret i t abellen . 
Yid 50° f å vi en kontroll på att intet har ändrat 
s ig, seJ an vi fö rra gången st ällde in p< l'esonalJS. 
Ut 'laget skall for tfarande vara 10 del ·tre ·k i detta 
läge av C2. Stämmer ej de tta, få Yl justera potentio
metern P, tills ut laget \'id 50° ulir 10. Det kan 
ocks. hända att resonanspu nkten flytt a t ig, i vilket 
fall vi f å justera mottagarens avstämning (saun o
li kt ä r det mottagm'cns avstämning SOlU ändrats ), 
ti lls re onanspunkten faner p reci ' på 50° på C2. 
E ventuellt fä vi även ju ieta P nligt \'ad oyan sag ts . 

Nu m1iste vi tiin] a på, a t t eft ersom yilout , laget ej 
va r rätt injustcrat hela tiden, då Yi gino'o från 0° och 
uppåt på Cz, ,.ä m, ste åtmin.'tone de vid 30° och 
40 0 erhållna viirdena ha varit felaktiga. Vi gå alltså 
t illbaka och göra om avläsningarna pa t. ex. 20°, 30° 
och 40° och f å dt't n<lgot olika värden mot förut. 

Sedan fOI· t ä tta vi på andra idan om 50° pd C2 
och Hl t. ex. de värden, som ~iro angivna i tabellen. 
Vi kunna när som helst g1\. t illbaka till 0° för att 
kontrollera I'esonansut slag ts st orlek samt avstiilll
ningen. ~Ian finner sna tt, hur pass mycket man kan 
lita pa apparaterna. 

Som vi se av tabellen, ha samma utslag rhållits 
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för 0° och 10° samt för 90° och 100° på 02.· I själva 
verket ba u tslagen ej varit alldeles lika, men det är 
ej möjligt att avhtsa en skillnad pil. enda.st några 
hundradelar av ett delstreck. Nämnas bör, att detek
torn med sin mA-m ter utgör en mycket primitiv 
rörvoltmeter. Det huvudsakliga felet med denna iir, 
att tiDfll'ino·al·na i viloutslaget ~iro så smiL Häri"'·enom 
för våras avläsningarna och min kas no "" rannheten 
i mycket hög grad. Om det hela ..kulle ordnas på 
hiista siitt skulle man ha en my ket känsligare mA
II ter och kompen era anocUikströmmen. Man skulle 
~ck å kunna koppla en riktig rörvoltmeter direkt 
över sti-imkr' tsen L303. Emellertid är den hiil' an
vända anordning n alldeles tillräcklig, då det blott 
gäller att få fram formen på högfrekvensförstärka
reus resonanskurva. 

Vi ha alltså andra kolumnen ifylld och övergå till 
den tr'edje. Här behöva vi blott subtrahera värdena 
på de resp, utslagen från siffran 15, som är vilout
laget. Vi få då minskningen i detta utslag vid de 

olika inställningarna på 02, och eft ersom minsk
ningen representerar signalstyrkan och inställningar
na på 02 frekvensen på olika avstånd från resonans
punkten, så f;l vi alltså en tabell över hur signal
styrkan varierar med frekvensen omkring resonans
punkten. 

ReS01UMtsk1u·'van. 

Med ledning av denna tabell kunna vi nu upprita 
en resonanskurva. Hur detta tillgår framgår av fig. 
~. r· lUTa n uppritas på millimeterpapper. Längs den 
horisontella axeln (aIJskissan) avsättas gradtalen på 
U2: S r at t. Denna ratt är graderad fr' ån noll till 100 
pt vanligt sätt. Lilngs den vertikala axeln (ordina
tan) avsiittes signalstyrkan. Vad menas då med sig
nalstYl'ka? J o, den är ett mått pä den lletektorn till
förda signalspänningen, men, märk v~il, graderingen 
iiI' ej uppgjord efter spänningen utan efter utslaget 
på mÅ-m tern. Då signalstYl'kan i diagrammet (fig. 
2) t. ex. vä. er från 1 till 2, betyder detta alltså ej 
att siglIaispänningen över tredje kretsen blir dubbelt 
så s tor om förut. i veta endast, att sp~inningen är 
större vid signalstyrka n 2 än vid signalstyrkan 1 
o 'h att sp~inningen är störst vid signalstyrkan 5. 

Del' på grund av ovanll~imnda orsak, dels på grund 
a v att absk issan ej ä r g raderad i frekvens, kunna vi 
ej använua den erhållna resouanskul'van för att be
stämma hö<rfrekvensförstäl'karens selektivitetsgrad, 
men detta har ju ej heller varit meningen. 

Några ord om hur kurvan i fig. 2 erhålles torde 
vara på sin plats. 
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/ 

o 	 /0 20 30 40 5D 6() 70 80 90 /(JO 
Graellb/ pi C2 

Fig. 2. Resonanslcw··uu för andra och tredje stämlcl'ctsa.rna i 
mottugat'en enligt tig. 1. Liings abskissa,n är avsatt grade
l-ingen på mUcrolcondcltsatorn C!, liing8 ordinata.n utslagen 
på mA-m etern i detektorns anorlkrcts. FJft er8mn här gaUer
lib'Uctning törefinnes, besta dessa utslag i en m'inskning i 

v'i,loutslayet. 

I tabell 1 ha VI l vi.instra kolumnen inställningen 
på 02, motsvarande abskissans gradering. Vi ha ovan 
omtalat, att minskningen i viloutslaget på mA-metern 
representerar signalstyrk n. Vi ha alltså blott att 
avsätta denna minskning (tredje kolumnen i tabell 
1) ut fter ordinatan, så blir denna graderad i signal
styrka. Minskningen varierar mellan noll och 5, var
för vi gradera ordinatan från noll till 5, Siffran 5 
betecknar största minskningen i utslaget och alltså 
även största signalstyrkan. 

Ur tabell 1 fä. vi nu, att då gradtalet på 02 är 
noll, är minskningen i utslaget lika med 0,3, d. v. s. 
signalstyrkan lika med 0,3. Vi pricka alltså. av denna 
punkt i diagrammet. Den är betecknad med a. Så 
gå vi till nästa avläsning: C2=10°, minskning=0,3, 
och pricka av denna punkt (b). Näs a punkt blir: 
02=20°, minskning=O,5 (c) . Och ännu en punkt: 
02=30°, minskning=1,3 (d). P å detta sätt fortsätta 
vi och pricka av punkt efter punkt, till och med 
sista punkten : 02=100, minslming = O,l. Slutligen 
sammanbinda vi samtliga de erhållna punkterna med 
en kurva, som blir den sökta l'esonanskurvan. Denna 
kurva kan ritas på. fri hand, varvid man tillser att 
inga knyckar uppkomma. En vackrare kurva får man 
genom att anvällda mallar vid sammanbindningen av 
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Båtradioanläggningens utförande 

och fordringarna på densamma samt 

beskrivning över en enkel och billig 

radiomottagare, uppfyllande dessa 

fordringar. 

Av civilingenjör Åke Rusck 

-=----------~. 

E
n av de första och mest betydelsefulla upp
gifterna r adion fi ck i början av sin utveck
ling var att möjliggöra kommunikation från 
och t ill fartyg_ I nuvarande stund ha dess

utom de fle ta törre fartyg ej blott sändare och 
mottagare, med vilka de stå i ständig kontakt med 
land och andra sjöfarande, utan de ha även tagit 
radion till hjälp . d navigationen. Radiofyrar er
sätta och komplettera de vanliga optiska fyrarna. 

:Men det är ej blott föl' den kommersiella sjöfarten, 
som radion har sin tora betydelse. Den är av största 
vikt även föl' nöjess glaren, s väl i hemmavatten som 
"id långfärder, då speciellt vid utomskärssegling. I 
dessa fall blir det dock i allmänhet endast fråga om 
en enkelr iktad iörbindelse från land till fartyget. En 
' ilndare blir för dyrbar och 
kriiver specialutbildninfl' för 
kötseln, och man får därför 

inskränka sig till en mottagar
anläggning, med vars hjälp vä
derlek rappor ter och naviga

tionsvarningar kunna er hållas, 
rarigenom seglaren blir bä ttl' 
förberedd på vad som komma 
skall än g nom de av egna iakt
tagel ser av väder, viud, luft
tryck och temperatur dr agna 
slutsatserna om kommande vä
(lerleksIörhållanden. F ör den röl·. Avl;;opplh.(/sfill e1' i 

efter lysn ingar i radio kan seglaren ä ven nt'Ls av mera 
betydeI efulJa budskap från de hemmavarande. Dags
nyheterna bry ter lållgfar dsseglarens isolering f rå n 
yttervärlden och ger honom en möjlighet a tt Iölja 
med de viktigare hä.ndelserna utvecklinO'. Slutligen 
kan ju ä \"en en nöjessynpunkt Hlggas på. 'aken. Ra
dion ger musik och underhållning efter slutad daas
segling, vid långa färder över öppet vatten och spe
ciellt då man av ogyun am väderlek tvinga ligga 
Iör ankare, inblåst i eu enslig hamn. 

'frots alla ovannämnda fördelar är det dock ej för 
nä.rvul'ande en lika naturlig sak att radio skall finnas 
ombord som t. ex. en gra mmofon. Orsakerna härtill 
torde vara t vå . Dels finnes i marknaden brist på 
lämpliga båtradiomottagare, och dels drar sig båt
~iguren för att till de ofta dryga omkostnaderna för 
själva båteu lägga kostuaderna för en radioanlägg
ning. Den förstnämnda orsakeu torde dock så små
ningom försvinna, och vad kostnaden beträffar be
höver den ej bli av sådan storleksordning att den 
verkar avskräckande. 

Båtmdioanläggningens ~dfijrande. 

Vilka fordringar bör man då ställa på en ra.dio
mottagare för mindre båtar och på dess montering 
ombord ? Först och främst skall apparat en ge till
räcklig signalstyrka vid mottagning av svensk rund
radio, även vid vidriga vi.i.derleksförhållauden, inom 
hela det omr åde som kan tänkas bli genomseglat. 
Enligt vad jag tyckt mi .... finna ger vid färder på 
Östersjön en anlig rak trerörsmottagare (detektor 
och två steg lågfrekvensförstärkning) tillräcklig hög-

T<'i!} . 1. J( opplin.1j8schcma fö1' en 7;;e ~ bdtm ot tagm'e med. detekt01- och två lå!}frekvens
de t vd tö/-s ta 1'örens anodleretsal' ha ,i detta fal l ej v isat si!} 

va1'a 1tödvä,n4iga m en 1cttnnai a.ndra fall erf01'dras, Rören äl' O följa,nde: V t : H 2, V2 :'om är tvingad att göra eu 
H 2, VJ : PT 2, samtliga

a tronomisk ortsbestämning är 
tO/'er föl ja häl ' neclan,

tidsignalen \'illkommen, dl 
Cl = 500 pF. 04 =därigenom en mindre noggrann 
C2 = 200 pF . 05 = 

kronometer erfordras. Genom 0,1 = 500 pF. C6 = 

av M ar'conis 

10000 pli'. 
10 000 pF . 
2 pF. 

fabr ikat, Viirden på mot tånil och kondellsa

R l = 2 lll c!}ohm. R. = 0,5 rnc!}ohm . 
R2 = 0,5 megohm. Rs = .!il mcgohm. 
R3 = 2 me!}ohm, 
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Fir; . 2: X l/I" /; or. u/; r dcn [J CL a rm b 8kh t:na brUmottagG1'cn 
I/JllJ/,wlttt 7',anSl/(Jhet en , 1/ttryckt i clcciiJ el under 1 volt, (Se 
arl'/kcln »111 (d metodc/' t ö,' bedöm ning av l'undntdiomottagal'e». 

PUPII Z<l/' R adio nr 9 och 10, 19,'34 ,) 

talurstYl'ka, åtminstone föl' någon s\'ensk sändare 
och födlållan dena komma i ä r att ara rätt mvcke~ 
fÖl'b~ittrade genom 1\Iotala utvidgning. " 

Vad jälva utföl'undet av apparaten b t räffar bör 
~Cll göra ?m möjligt helt m Uell tät , hel 't inbyggd 
l en metallada (koppar ellel' aluminium ). Det mtlste 
sålunda an e oli.impligt at t am'unda en vanlig kom
mersiell Latterimottagare i en mer eller mindr sluten 
hälada. Redan efter kort tids användni ng blir en 
sådan apparat angr ipen av fukt, som fö rstör ström
brytare- och omkopplarekonta kter och nedsätter iso
lationen. Att taga med in ordinarie mottagare (om 
denna ~i, r battel'idriv "n) P< sjön torde därför vara en 
ganska oekonomisk åtgärd, samtidigt som besvLLret 
med flyttni ng av apparat n mellan bostaden och bä
ten tillkom mer, och det är avgjort at t föredra o'a a tt 
ha en 'pecicIl båhadioapparat , som t illhör båtens 
utl'U tlliug i lika hög grad som kompass och sjökor t. 

E n all för selekt i mot agare är ej enbar t till för
del, emedan avsevärda variationer i l judstyrkan kun
Ila uppträda genom att a lltennkapaciteten ändrar siO' 
vid båtens krängningar . Är antennen »aperiodisk>~ 
sp.eIar. denna synpunkt mindre r olL J ag har tyckt 
llllg fmua, att en vanlig enkretsmotta<yare o'er en

l k . . b b
se e ' tIvltet som är fullt t illräcklig för ostör d mot
tagning, äsen vid ganska stora krav på störninO' 
friheten. b 

A\T vikt är att alla förbindningar utföras genom 
omsorgsfull ödning, i all synnerhet vid mottagare 
ombord på motor'biltar, där moiorvibrationer orsaka 
krafti ga påfrestningar på apparaten. Rörlt- 11arna 
måste av samma orsak göra god kontakt med rör
stiften, och helst böra r ören fasthållas genom ulto'on 

• b 

extr a stagnlllg. Inställningsanordningarna måste O'ö

::as l'ela:ivt t röggäend , så att inställningarna "'ej 
llndl'as Vid krängningar och stampningar i sjön. 

Då det som oftast gäller att ta väl vara på ut
rymmet ombord, får apparatens uimensioner ned-

POP ULÄR RADIO 

pres a ' till det minsta möjJjga. Det bästa är giyetvis 
om den kan inbyggas i något ]Jefintligt ~ldp, Ett 
annat sätt är att h~inga den på ett par krokar. 

Batterifrägan bered"r alltid en Yi s vårighet, Xl' 
båten motordriven och försedd med generator och 
ackumulator för belysning och start är glöd t röms
beho\'et lätt ordnat. Numera är det ju synnerligen 
vanligt att även segelbåtar ha ett ackumula to rbatteri 
ombord, vilket dock tid efter annan m' ste uppladdas 
i land, och har radiomottagaren ej alltför stor glöd
strömsförbruknin O', kan detta batteri mycket väl an
vändas ~i ven härför. I ö r iga fall fär man anv~iIllla 
en 'peciell glöd trömsackumulator, som bör vara av 
kraft igt utförande och av tät konstruktion, så att ej 
elektrolyten 'tänker ut vid båtens rörelser i sjön. 
För anodströmsförbrukningen ä r i de flesta fall ett 
vanligt torrbatteri tillfyllest. Endast vid större mot
ta",al'e torde det vara motiverat att anskaffa en om
formare. Dessa stiilla 'ig i allmänhet för dyra i an
skaffningskostnad för att kunna konknl'l'era med 
anodbatterierna, vilka viu nOl'mal användning kunna 
beräknas r~icka en hel säsong. Då en omformares 
strömförbrukning är relativt hög, kan den dessutom 
blott använda omborcl på båtar med ackuUlulatol'
batteri och laddnin '" anordning. 

Högtalare iiI' att föredraga framför hörtelefoner, 
åtminstone om stort v~il'de s~ittes på den underhåll
ning och förströelse, som kan el'h; Uas genom radion. 
Visserligen erbjud r monter ingen av högtala ren en 
del svftrigheter. Använder man sig emell ertid <1 \ ' en 
a v de små permanentdJl1amiska högtalare, som fi n
nas i marknadeu, kan montaget t ill exempel ske ge
nom att a nvända en skåpvägg som baffel, i vilken ett 
MI sv .rande mot kondiametern upptagit . H ögtala
ren kommer då att sitta skyddad inuti skåpet. ] jtt 
annat sätt är att anbringa den p<'l en speciell baffel 
med små dimensioner, som fast ,huvas i ett hörn 
uppe vid taket i kajutan, Hiirvid bör högtalaren 
bakom baffeln omgivas med en påse av vattentät. e
geldnk. 

!N~O'-~-"Q'-~~~~~~~-~~~~O?-~.~~~~~~~~~.~~~~~_ 
W.f"'If~_' 

F!g, s, Selekli!;i/,c /s7wn;o1' tör båtmottaga'/'c-n, Vil~tlpptag-
11- 111 17 av dessa. 7.;'/I.I'V01· lilv80ln kiinsl'ighets7.;ur'vonta VlW illc/,

kopplingen t ullt u.tnyttjad, 
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.\.v rudioanlärroniug 'n åter. Lår lIU endast all telin 
och jOl'dlcd ning. Som jorclledllilig a nvändes viu mo
t orför edda. b, tal' motorn, . om genom propellern 
t r i Nod kontakt med y<tttnet . I övri"'a fall må te 

en är kild jordplåt fas t '~ittas u lanp< bordläggning
en under vattenlinjen. Antennen kan ordnas pa en 
mfingfald olika sätt bero ud e p< be tens storlek och 
ri O'gning. m möjlig t bör do k en fast antenn upp
montera . Att all\' ~inda ett fö r tillfället ledio·t fall 
för att upphi a en antenn, då r ad ion skall anvbi udas, 
mås le betrakta som ett provisorium, som i längden 
lJlir allt för besvärligt och gör att nyt lan och nöjet 
av r adioanläggningen nedsättes. 

En ramantenn är ej heller bra ombord på grund 
av in rikt niIlgsverkan, varigenom yuria tioner i ljud
styrkan uppslå vid gir a l' , för att j tala om olägen
heten att behöva änd t'a dess ställning så fort b, t en 
g, r (iyer stag Yid krys,. ning eller av annan anledning 
. tyr ny k urs . 

I ri sa fall kan det g:1 att a nvända någon del av 
riO' en om ant nu, t. ex:. mastskenan eller något 
~tag. I regel äro dock d a mer eller mind~'c jorda
de, varför r e ulta et of tast blir lden t och \'äxlande 
med väderl ' ken. 

För att ge h isal'cn ett m ra kon kret begrcpp om 
hu t· en enkel men fullt effektl r MtradioanHiggning 
kan ordnas p' et t rationellt och bi lligt sätt skall 
en av författa r en utförd anhiggniug ombord på en 
10 111 moiorkr-r' a re be ·!n·h as. 

E x ernZJel på en i Z)1'aktiken 1tttö1'Cl anläggni ng. 

l rotlagaren ä r av enkla te dag med detcktor och 
t ya l: k,oirekv ns teg. Orsaken t ill aU en sfi pass pri
mitiv appar attyp va lts var en ön ·1 a n a tt hålla nere 
k . Llladpm:l o hdimen joncrna och att f< en lätt
byggd, r obust apparat me l goel dri Et. äkerhet. Säker
ligen i nvänder m Llllgen, a lt dc varit bättre att an
vända lombinat ioncll 1 HF + D+l LF. Ett högfre
kv ns tcg er fo r d rar dock mera utrymme och blir 
d .Yl'Rl'C, och som genom pl'ovnin r re u ltat s nare 
.J all vi. a rii kcr ldin li gheten gott. 

S0111 d tcktol' och första l å~fJ 'ck ven -fÖl' kil'kare an
Ylinde ' marconi rör typ H~, om rfordrar en glöd
spänning av ~ yolt Yid en glöd tröm av 0,1 amp. 

1u "röret ilr en pentod, Marconi P T 2, merl 0,2 a mp. 
glödsLrömsförb r ukning. Vid 120 volt på anod och 
. kärmgall 'r och 4,5 \'olt negativ rrulIerförspänning 
är a nod tröm förbrukningen :a 5 mA. Dett a rör 
g Cl' fullt till r äcklig effekt fÖl' matn ing' av en mindre 
dynanlisk högtalare. 

Avs 1imningsenheten utgöres aven vanlig cylin-

F ig. 4. F ideli tetskw'va tör 8amma m ntta!Jarc, uppta!Jen vill 
1000 7'C/8 ( 800 1n v ågliin{!ll) , m ed. å ter kopplin!Jen f ullt ut

nyttjad och alllstt maxill/al ,~ l ektf,vUct. 

derspole mcd induktiv å terkoppling och en glimmer· 
isol r au nv. Uimning:kondensatol' på 500 pF (piko
farad; 1 pF = O,!) cm ). ågliingdsomko ppling skel' 
genom kortslutning av en dcl av avstämning. spolcn. 
..1ntcullen är i den utförda apparaten dir el kopplad 
t ill av ·tämnings poJens galler ida, men i vissa fall 
kan det vara förrn nligare att anviinda en induktiv 
antennkoppling, varvid dock en omkoppling av a n
cnn polen tOI'U bli nödviindig vid vClglän gdsbyte, 

Yllket kompli cerar omkopplarcn. 
De auviinda unodmot stånden La \'alts s' stora som 

500 000 ohm för att pressa upp spiinning förs lå l'k, 
ning n ocll nlin ka anodström fö rbruImingen. Häri
genom er-liållc vis er ligen en n1l.got för ämrad lj ud· 
kvalit t, Yilket dock an. ett · mind l'c be ydel efullt. 
GallerIäckorna är o p rl 2 megohm och kopplingskon
densat rernfL på 10000 pF. 

IIög talaren är permaneutd n' mi 'k med n ing~tng 
impeuans på ntging t r un for matorns primärsida vid 
4.00 p/s av 5000 ohm. 'I ~us i.röJll spolen . impedans vid 
amma frekven ä l' 2 ohm och tra n ' format orns om, 
ätLningstal 50 : l. 

nod- och gallerföl'spänningal' tagas fl" n ett anod
batteri på 120 volt, vilket vid n ormal användning 
vi at sig r äck en hel ·äson" . Glöd trömmen erhöJ les 
frän en cell (2 volt ) i ett 6 volts ackumulatorbattcri, 
som fÖl' övrigt a n ändes t ill b l 'ning och st art. 
Nackdelarna av att ensidig t bela ta eu cell a v bat
t eriet mer än e amlra ä ro obe tydliga . Då ackumu
latorn befinner sig under ladd.uing, kan spänningen 
pr cell uppge till 2,4 volt, innan. genera t rn automa.
ti kt ur kopplas. F ör aH begrän fl. spänning n över 
rören har ä rför ett järnmotsi :1nd i vätgas inkopp
lat i serie. Genom parallellkoppling av detta mot
ständ med ett "anii t f as t mot tänd av lämp
lig storlek erhUlls vid 2,4 volt hos ackumulatorn n 

F or ts. å s iu. 127 
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En betydelsefull uppfinning, som 

i hög grad ökar den vanliga te

lefonens användningsmöjligheter. 

H
ur obekväm och besv~irlig yerkar inte un
derstundom hörluren eller »mikrotelefo
ne11» , när man under ett telefonsamtal 
exempelvis önskar göra några anteckning

ar eller när man för att kunna ge en önskad upplys
ning med ena handen måste hålla i hörluren och med 
den andra mödosamt bläddra i akter eller böcker. 
Hur förargligt är det inte att vid en pårinO"ning fä 
höra det välkända »ett ögonblick» och sedan behöva 
vara bunden vid mikrotelefonen i en hel liten evighet. 
tills äntligen den man begärt att få tala vid är i 
tillfälle att svara. Man kan vidare tänka sig den 
situationen, att det under en konferens kommer en 
t elefonförfrågan, som endast kan besvaras efter be
, lut av samtliga närvarande. Den som sitter med 
mikrotelefonen i handen måste för de närvarande 
upprepa den fråga, som ställts till honom av perso
nen i trådens andra .ände, då ju i regel endast en 
per on ä r i stånd att avlyssna ett t elefon amta!. Att 
den som r efererar förfrågningen kan råka uteglömma 
n. gon viktig punkt, händer lätt. Mikrotelefonsyste
met, s:'l.dant det nu användes inom t elefonin, är ur 
mtlnga synpunkter opraktiskt och otympligt. 

kulle man inte kunn a tänka sig användandet av 
cn vanlig höO"t alare och en r undradiomikrofon i de 
nämnda fall en ? Samtliga närvarande kulle direkt 
kunna deltaga i telefon arntalet, och de frågor, till 
vilka d för anledas av samtalet, skulle kun na göras 
omedelbart, } att man lipper ringa upp på nytt 
eller personen vid mikrofonen slipper sitta och upp
repa dem fö r personen i trådens andra ände. Deu vä n
tetid som många gånger är oundviklig, innan man 
får tala vid den mall söker per t elefon, kan utnyttjas 

till utförandet av viktiga arbeten, d!t man ju i hög
talaren genast hör, när den man önskar tala vid är 
inkopplad. Den avgjort största fördelen med en sådan 
anordning är emellertid, att den telefonerande har 
händerna fria under amtalet, något som i många 
fall nästan är n nödvändighet, t. ex. vid järnvägens 
ställverk etc. Under ett telefonsamtal kan det näm
ligen hända att vederbörande måste lägga om växlar, 
göra anteckningar eller betjäna signalapparaterna. 
Kommer dtl det ena samtalet efter det andra - ofta 
händer det nämligen att bortåt ett 3D-tal s tällen stå 
i telefonförbindelse med ett st ällverk - då är det inte 
lätt att klara Mde telefonen och det övriga arbetet 
på en gång. En vanlig högtalare kulle dessutom finna 
den stör ta användning såväl på börsen som i ban
kerna, på redaktioner och nyhetsbyråer och många 
andra ställen. 

Varför har man då ännu inte i radions och hög
talarens tidevarv allmänt infört högtalarsystemet in
om telefonin? D t är inte så underligt. Betydande 
svårjgheter ha ställt sig i vägen, bl. a, den att mikro
fonen påverl as av högtalaren, varigenom almstisl. 
återkoppling uppstår. Högtalaren kommer som följd 
härav att ge ifrån sig ett tjutande ljud. I åratal hal' 
man förgäves experimenterat för att finna en möj
lighet att undgå den nämnda olägenheten. Äntligen 
har man kommit på en helt ny metod och därmed 
lyckats lösa problemet. Firman Siemens & Halske 
hal' nämligen konst ruerat en a nläggni11g, som arbetar 
fullkomligt åt rkopplingsfritt. Resultatet med denna 
anläggning är överlägset allt man hittills uppnått 
i den vägen. 

Vari består då det nya i anordningen '? Hur går 
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Fig . 1. Van lig t ~eton ko'mbinerad. med. mikrofon och hÖrl
lala r e. M ikr ofolI en ses stdende pil. bordet strax fra-m/ör 

högtalaren. 

ma n till välJ'a för att hindra mikrofonen att påverkas 
fl v högtalarlju dvågorlla och få den att endast reagera 
för talet. J o, let sker helt enkelt därigenom, att den 
fr nkopplas i samma ögon bli k höo'talaren sättes i 
funktion, medan högt alaren i in tur f rånkopplas 
, snart man talar i mikrofonen. Det fina med denna 

fl>' nkoppling ä r , a tt man inte sjä lv behöver betjäna 
ni'lgra omkopplare för a t t tadkomma den. Ameri
kanerna ha. exempelvis haft ett slag pedal, med vil
ken man med fotens t illhjälp skö tte frånkopplingen . 
I en t y ka uppfinningen Lar den fördelen, att från
kopplingen sker a u tomati kt. Det är helt enkelt talet , 
som dirigerar omkopplingen. F ör detta ändami'll be
gagnar man s ig av ett pecialkonstruerat relä. 

Om Ilen en alltså begynner' et t telefo nsamtal vid 
siu apparat, slo är hans mikr ofon tillkopplad men 
högtalaren frånko pplad, under det han t ala r. H an s 
tal föres obehindrat fram till den han telefonerar 
med. Men börjar nu den andre tala, alltså svarar, 
så omlä gges vid allra för ta ljudimpul en det om
talade reläet, v< rigenom mikrofonen fr llkopplas och 
högtalaren tillkopplas hos den förstnämnde. Den tid, 
som å tgår för omkopplingen, är ä minimal, att den 
i praktiken inte spelar n ågoli roll alls, utan redan 
det första av den talandes ord bäres tydligt fram 
ill den lys nande. Ett längre anförande kan utan 

\-idare avbrytas av den andre, ty även om dennes 
mikrofon är frånkopplad, så har den likväl kvar sin 
förmåga att inver ka på reläet. Man har sålunda pre

is samma fördel r som vid vanlig telefonering. 
Oaktat denna uppfinui no' gjort~ fö r r ätt länge 

sedan, ha l' ifr;, gava rande firma för t nu beslutat att 
öyerlämna den < t a llmänheten. I nnan å skedde vi lle 
man nämligen "ara absolut säker på dess oklander· 
liga funktion . P rov både i T 'kland och annor städes 
ha b vi at a pparatens överlilgsenhet . Appar a tur-en 
iiI' som bilden visar behändig och prak ·sk. Den består 
a v mikrofon, högtalare och de båda aggregatlädorna 
innehållande f Öl'stärkare och nätanslutningsaggregat. 
Synliga delar ä r o endast mikrofonen och högtalaren. 
De kompletterande apparatdelarna kunna uppmon
ter as på icke synlig plats, gä rna i ett intilliggande 
rum. HÖf'talaren placeras i närheten av eller vid 
yttersta kanten av skrivbordet, så att den inte kom
mer att stå i vägen på något sätt. Mikrofonen, i vilken 
den manuella omkopplaren befinner sig, anbringas 
på ett bestämt avstånd fr, n den talande. Denne kan 
sålunda lu gnt bli sittande på sin plats, ty mikrofonen 
upptager och vidarebefordrar hans tal lika korrekt 
och tydligt som om han höll en mikrotelefon i handen 
och talade i denna. Rin ger det i telefonen, behövs 
det endast en tryckning på mikrofonens kontaktan
or dning, så tillkopplas högtalaren. Ytterligare en 
tl'Yckning på knappen frånkopplar högtalaren . Det 
lir lika nkelt att blott genom a t t lyfta av den vanliga 
hörlu ren fortsätta samtalet på vanligt ä tt medelst 
denna, alltså utan högtalaren. 

Denna nya, praktiskt värd fulla uppfinning, som 
utgör en väsentlig förbättring av elen vanliga telefo
nen, kommer helt säkert att vinna mycket stort be
aktande och torde komma att få vidsträckt använd
uing. E. K. 

l/-iO. Il. Flen}. pel'sone,' 7wnf el'e l'(J, per högta.la.nde telefon m ed. 
en pe-rson pd a-nt~an plats. 
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"SUf'U 15" 

Anvisn ingar för tillverkning av ett passande 

skåp so mt för inmonteri ng av mottagarchassiet. 

D
ct häl' nedan bcskri\'ua skllpet till »Su~er 
35» är SL utfört, att mottagarchasslet 
hlir helt skilt från nätet, st\. snar t skå pet s 
lJaksida lossas. Baksiuan iiI' den enda del 

a v "kå pet, som kan losstagas. Av hilns n till lj ud· 
kvalitet n är kåpet synnerli gen olitt byggt, B ot tnen 
och sidorna göra ' av 20 mm tjockt trU, antingen 
krys faner eller möbeltl'ä, och locket kan vara 15 
mm t jockt, Den Ö\'ersta del n av frami' idan är ej 
tj ockare ä n 8 mm, detta för att axlarna pft chas, iet 
kola n1\. igenom, under det att den ncdl'e delen, pä 

vilken högt< laren tir fas tskruvad, ~lr 2X8 mm. De 
1\'11 1ril ,tycken, som här bilda en dubbehägg, sam· 
manskruva med a!,ovlJ., 1/ 2" lä.nga, försiillkta trä· 
:kl'llVar, varviu man Hl r t illse, att skrm', pet. urna 
ej nå igenom iill framsidau. 

SId'tpet är ej avsett för il1 monLcrillg av gl'ammo· 
fon motoI', men den som önskar göra denna föränd· 
ring, kan montera motorn på locket och göra ett 
extra lock med en invilndig höjd av 75 a 80 mm. 
Hilrvid fär man tillse, a tt det finns tillräckligt ut
r:ymme för grammofo nmotorn över mottagarchassiet. 

Högtalaröppningen är försedd med tre Htycken 
20 mm breda list r , men mönstret kan ju va.rieras 
efter behag, På baksidan a v högtalaröppuingen ä r 
spänt ett gl 't tyg. 

Skåpets bak ida har täckts med en perforerad 
jämplät, men ett metalltråd,'nilt kan även am·ändas. 
Baksidan får ej slutas fullständigt, ty då erMlles 
s. k, låulj ud. Uetallt räd 'nätet inspännes i en ram, 
sammansatt av fy ra stycken 60 X20 mm tr~llisteI'. 

I ritningen utmäl'ke nätet genom ··tt tjockt s treck. 
Detaljbilden hingst ned till höger pil. r itningen vi
sar, hur uiHet kan inspännas. Bakstycket skruvas 
fa 't id skåpet medelst fyra långa träskr'nvar, som 
gå in i ändarna på de fyra listerna, synliga på 
firruren längst t ill höger. 

Vi komma nu till upphällgningen av chassiet. Är 
detta utfört en1. tidigare anvisnillgnr, hal' det på 

n'\l'je sida en 8 mm bred, horisontell kant. Ph (lessa 
kanter hänger chassiet, då det som en shiue skjules 
in på de två lister , som äro fastskrll \'ade på \'al' 

s in sida i skl\ pet. E n dylik li st \'i a i s Wl'l'C ska18 
nedtill till vil o, tel' på r itninge n. Den har ett spår, 
i vilken chassiets kant passar , Sk<1 pets inv~{ndiga 

bredd ii I' 450 mm, och clla iet. längd exklusive 
kanter 400 mm. Vid 2 mm spelrum bli lis terna allts;"\ 
24 mm tjocka, 

Listem:l fästas vid skåpets sitlovilggar med val" 
dera två kraftiga skruvar, vilka försänkas, si\. att 
chas 'iet kan alida förbi. 

Nu . kola hålen för ~'Uarna och kalfön ··tret upp
tan'a i f r. m5idan. E n mall t illverka s ocl! provas först 
på mottagal'chassiet, innan hålen borras. På a v täm· 
ningsrattens axel anbringas ett i501e1'r "r, 'om håller 
skalbe 'laget ifrån axeln och i::;oleI'ar det frtlll denna. 

Deu automatiska stl'ömurytaren b ,h r a v en sU k
kontakt och en hilngkontakt, bL da t\'äpoJiga, Stick
kont akten fästes p:. 'idan inuti sk<1pet och häng· 
kontakten vid den avta 'ual'a baksidan, så att de tvä 
kontakt r na passa ihop. Ledningen till väggkontak
ten skall vara så fn st gjol'd i häugkontakten, att uen 
tål dr agning och ma n ej I"iskerar att slita los den· 
samma, AUOl'uningen framgilr av detaljrit ningen 
längst ned till höger. 
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A rvetst-itning till skap, av , et t fö r inllyggnad av den ·i jan1/a-ri -, t eli1"lm1"i- och marsnll m r en Ilesk r ivn a aUst1"öms8upern, 
»Snpe'l" 35»_ 
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Radioteknikens 
ABC 
VII. Konstant skärmgallerspänning vid 

rör med variabel branthet. 

I förcgäcndc ar tikel om talades, att anodspän
ningcn of a var något högre vid inställning för 
minsta förstärkning än vid inställning för hög
..ta förstärkning. Den som ej nHrmare tänker 

på saken, får då den uppfattningen, att skärmgaller

röret har högre anodspänning vid minsta förstärk
ning. Som av artikeln framgick avsägs emellertid 
den t otala spänningen mellan plus och minus, och 
av denna får skärmgallerl'öret endast den del, som 
ligger över R,2 +R3, på . noden. (Se fig. 1 i aprilnum
ret.) Anodspänningen blir vid minsta förstärkning 
210-20 = 190 V, alltså mindre än vid högsta förstärk
ning. Detta har visserligen i l)raktiken ingen större 
betydelse, men det gäller som synes att hälla begrep
pen väl åtskilda. Så snart man talar om den anod
spänning, ett rör har, säger man di.irför »rörets anod
spänning» eller »den verkliga spän ningen på rörets 
anod» och menar då alltid spänningen mellan anod 
och katod på röret. Alla spiinningar räknas nämligen 
i förhållande ill katoden, ej till anodströmskällans 
negativa pol. 

Skä1'mgallei"Sl)änl)~ingens konstans. 

Av mycket stor betydel e föl' variabelmyrörets rät
ta funktion är att skärmgallerspänningen ej sjunker 
nämnvärt under den som normal angivna spänningen, 
vanligen 100 V, ty gör den det, ökas r isken för kors
modulering, distortion av den lågfrekventa delen av 
signalen samt moduleringsbl'um i hög grad. Variabel
myrör et ä r ju av ett att eliminera dessa nackdelar 
hos el t vanliga k~irmgallerröret eller skäl'mgaller
pentoden. 

Vi skola till en börja n se, hur stOl' kärmgaller
splillDingen blir vid inställning a v skärmgallerröret 
i e mplet i fÖl'eg. artikel på minsta förstärkning. 
Den blir helt enkelt lika med spänningsfallet över 
motståndet R2. Kalla vi d ' tta spänningsfall fö l' V 2, 

så få vi (strömmen gellOm R2 var 2,4 mA ) : 
V2 = 2,4/ 1 OOO X50 000=2,4X 50=120 volt. 

~--------+--------------+
200 V 

6mA 

R2 =SOOOO..n. 

1-----4 0 

p :: /0 DOO.o.. 

b 

Fig. 1. De 'i det belwnd·lade exemplet an·väncla värdena pd 
motstdnd samt anod- och sl;;ä,' /ngaUer8trömmar. Avkopp
lingskoncl ensa.torel' lI.a liro tör enk elTl ets skull ej utritade_ 
Värdet pa Rl beräknas pi! vanligt sätt med 1~tgd.ng8p'unkt 
t rdn minsta negativa ga,llertöl'spänning samt de amgivna 
v ärdena pd. anod- och 81cärmgallerstrÖm'l1lO1·. P'ilen Vd r ör ets 
galle-r anger, att I'ör et har va,ria.bel branthet eller, om fnan 

sd vill, variabel tÖl'8tii1"k1~ing8taktor. 

Denna spiillDing är ju ej lii.gre än den normala, 
varför 1'i ken för korsmodule!'ing etc. kan anseH ute
sluten. E mellertid kan det vara mindre önskvärt, att 
käl'mgaller spänningen ligger så högt över det nor

mala ä rdet, ej så mycket för att röret kan bli över
belasta t, ty strömmarna i röret äro mycket svaga vid 
inställning för minsta. förstärkning oeh eff kterna 
d~irför små, men det kan hända att man ej k mmer 
ned t ill räckligt i förstärkning med det beräknade 
värdet p. volymregulatorn _ 

Vi h alltså lov att ändra på d tta, men för att 
kunna göra det måste vi först undersöka, vad som 
är a nledningen till att skärmgallerspänningen blir 
å mycket högre än den normala vid inställning av 

röret för minsta förstärkning. 

Vi e då på fig. 1, som illustrerar samma exempel 
som vi ovan behandlat. H är äro emellertid även vär
dena på anodstl'öm, skärmgallerström samt potentio~ 
m terström angivna, gällande fö l' det fall a tt röret 
ä r inställt för största förstärkning (P = O). Vär dena 
på R2 och R3 äro desamma som ovan antagi ts. Bortse 
vi först helt och hållet frän skärmgaUerströmmen i 
röret, så finna vi, att dä P ökas frän värdet noll till 
sitt fulla värde, kommer spänningen över R2+ R3 att 
minska i takt med ökningen a v P, ty P måste nu ba 
en del av deu totala anod pänningen, och föl jaktligen 
blir de t mindre kval' till R2+ R3. Vi kunna även ut
tTycka saken på i't sätt, att t ot la motståndet hos 
R2+R3+P ökar, alltså minskar strömstyrkan genom 

Forts, å s i" 



123 POPULÄR RADIO 

Här nedan beskrives en en

kel metod att bygga skärm

Iådor, vid vilken man slipper 

ifrån besväret med bockning 

av plåten. 

D en som experimenterar och bygger 
olika apparater hal' ofta behov a v 
skärmlådor till dessa. Den här ne
dan beskrivna lådan ät' lätt att till

verka, samtidigt som den är b, de pI·aktisk i an
vändningen och snygg til l u t seendet. Genom att göra 
lådan på detta sät t slipper man ifrån bockningen av 
plåten, som nog är det besvärligaste i vanliga fall. 

En mikrofonfö rstärkare, som skall t illkopplas en 
nätdriven huvudförstärkare, måste vara skärmad, 
om man skall få acrgregatet fritt fr~ n nätljud. Detta 
gäller sär kilt vid drift från likströmsnät. Vid en 
oscillator eller en signalgenerator är en effektiv 
skärmning helt enkelt nödvändig. Till och med måste 
vissa delar i samma le da skärmas f rän varandra. 

Vid nätanslutning f i't r man vara noggrann med 

-~ -- - -- " -- - - ... 
/ ,, , 

/ 

kopplingar och dyl., så att lådan ej blir satt under 
spänning fran nä tet. Helst bör man ansluta den till 
verklig jord under drift, så att all risk att få ström 
genom kroppen är uteslute.n . 

Skärmlådans tillverlcn-ing. 

Lådorna tillverkas av koppar- eller aluminium
plåt. Den senare ä r nyggare och ej dyrare iin kop
parpläten, i y ta räknat, därfö r att den är lättare. 
Ni'tgra fastställda måt t på lådan kunna ju inte läm
nas, dessa få r apparatens omfång bestämma. Vin
jettbilden visar en mindre låda av den hiir beskrivna 
typen, fig. 1 visar samma H'tda med lockei öppnat. 
Jan ser där huru list erna äro fasiskruvade för att 

ammanhålla plåt arna. De mött 
som visas i fig . 2 äro lämpliga 
att inrymma den mikrofonförstär
kare, 80m schematis Tt var visad 
i förra numret av Populär Radio. 
Lämpligaste plåttjockleken är 
1,5 mm. Bot t enplliten, som ej är 
utritad i fig. 2, tillkli )pes i sam
ma stor·lek som basplattan, vilken 
är av t r ä . Gavlarlia äro i t v' delar. 
Listerna äro av trLl, 10 mm i fyr
kant. Bottenpla ttan är av 8 mm 
tjock plywood, som beklädes med 
plät på un der 'idan (bottenplä
t n). Vid hopsättningen börjar 

F' ig. 1. 8kännltida tm mikro101~tÖ1"stiir7w 1"e , 'med locl!;ct fälle 
bakåt. Listerna A bor·ttalla, om t ,·äbotten användes i ltUl(Lll . 
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Fig. 2. Samtl iga dela/' till lådan ,i, f irl . 1 (u l an 
bot tenplät). Mdt t 'i mm. f ~O ·I]"- 36=--~

m nl1 med ait fä sta avla,!' och 
li't ngf' idor i t rilpiatta n, sedan man 
bornet et'forderliga h t'tl, inpa a 
listerna i hörnen och fastskrm 'a 
plåten i lessa. Bo i nen l an ju gö
I'as av enbart ph t liksom det öv
rio'a, Dl n en plåtklädd t räbotten 
lInderlättar arbetet . F örnicldac1 
t!'äskruv M r am-iindas. Dcu går 
i HLrg med plå ten. 

Alla delar av lrtdan m[L'te gö
ra o'od kontakt med yara l1 dra, el
.i . t år hela saken förfelad. God 
kontakt mellan ph t ama å ·tad
komme.' nenom att man lägger 
sm" vinklar' av i nun aluminium 
under triUis lcl'nu på de shillen, 
dä r skr llmrna siita, så att skru
\-arm\, pressa plåten mot de små 
\-iukla rna, vilka sålunda elek
lrisk t förena t vå närliggande plå
tar med \'a l'andr . . Locket förbillde ~ 

rig t aenom en böjlig koppanvire. 

k--___--=3'-"'6=:O____ ---.j~1 ~t 


/20 0 

I·J.+---36-----*1·1] 
~----------------------------~ -----

363 

med l' dan i öv

I bakstyckets nedre del fast. lUtas hylsorna för 
inkoppling av baUer'ier m. m. De "a måste isoleras 
från låd::w med undantag fö l' jordning kontakten, 
som fa tsät1e' direkt i plåten. Lå anordn_ingen kan 
utföras P' fler a s~i tt, men enklast är att sätta en 
hake p, varje gavel och en ögla i motsvar ande stiiJle 
på locket. Då lådan st i.i. oges, Mr locket pressa mot 
fr-ampJiit e,n och de t vl1 rJ'avelhalvorna mot va randra, 
så att M sta möjliga kontakt erhålles. 

Vid montering av delarna pc lådans framsida får 
man komma ihflg att isolera sådana delar från plå
ten, som inte skola ha förbindelse med jord. 

FRAN V ART LABORATORIUM. 
l· orts_ från s Id . 111. 

ucsl(rivi L. ' k a n mll n :H'göra , huru vida en lågfrekr ensgenera
Lo r ge l' n il go rlllnell1. goel vågform ellel' om kraft iga över toner 
förefi nnas_ Vågformen blir i nn re fa llet mycket olika den 
i f ig. :.! vL·ade. Vi hiinvisn des u tom till fig_ 3 på s idan 354 
i P oplIliiI' Ra dio nr 12, 19;H . Om denna fig ur ,lindes upp I~eh 
ned, Iw r man precis den bild som '·I·mU vi "a sig i spegel II , 

om \' å ~'e ll har nå gorlunda ren sinll for m (sakna r över toner). 
Jl[an el' lIe ljusf, vä "om a mot en mö rk bakgrund_ Om fllIlll!i
I-li den öka.', sli a t t n"lgo rua nå ned ll ncler den nedre begrtin~
ni ngSlill ,icn föl' det ljnsa partiet, sli skäras de and re ha lv
periOdern a a" o h U1::11l kan ej ial, Uaga h ela vågen. ulan få r 
då Ulin ,"ka lllnpli tmlclI . 

1) n SUUl hn r YlixelströmsnUt eller omforilla re t ill för fo
gamIe kall Hippa i II GO- periodi g \' iixelst röm på osr.illogr<1fen 
som e tt f öl'.ta f örsök. Denna st röm ii r dock ej a lldeles S illU ~
f ormatl. LHmpligen la r U1un ut en . pHnlling pa några volt 

F r amsidan av lådan kan göras flammig med ett 
.' tycke un upappel', lagt u ncler en lwrk, ,som t r'yckes 
mot plflten och vrides nlllt samtidigt med sandpap
peret. De uppkommande cirklarna ordnas i ra cler, 
Srl att ue bilda ett mönster. Slutligen fast 'huvas 
fyra stycken gummifötter u nder lådan, ' -a r >fter den 
är färdig at t tagas i bruk. 

1\Ian hm naturlig tvis äveu gÖl'a eu ~kärmHida utan 
uppfällbart lock enJ igt den beskrivna metoden, och 
detta är t ill och med att föredraga, då fordringarn a 
på skä rmnin gen äro mycket stora, t. ex. vid signal
generatorer. I detta fall skruvar man ihop l l1dau 
omhing den apparat, som skall skärmas, då den 
si. tnämncla är fullt färdig . S. Th1l1'lin. 

f r , n en tran ::;[ormator ell er en spiinningsdelil re och t illför 
o:c ilIogl'llfell . Tillfö res a ll tför hög sp anning, ka n glimröret 
överbelnstas . H a n bör dessu tom undvika a t t ko r t luta glim
r öret, ty i . ä fall kunna mDt"tånden, som begrän a lik
s trömmen genom röret, överbelasta . 

D en mörka bakgrunden vid försök med o c illograf en måste 
å tac1 komm as genum at t r um met "'öres mörid. Åtminstone 
måste belysningen k raft igt dumpas. 

Brister Ti os oscillografen, M öj liga förbiit t1' ingar. 
Klämmorna 1 och 2 i fi g, 1, 'om äro oscillografen" ingångs

kl iimmor, kunna ej ll n: lu ta:s till vi lken appa r a t som hels t , 
ty oscillografe n kommer a t t belasta denna appara t och hä r
igenom eY n tuellt lindra dc:s arbetsfö rhrllla nden. ]<'ör a t t 
n l1rlYilm det ta, kulle ma n kunna förse oscillografen med et t 
fiirs tii rIm l' l'ö r före glinll'öreL r detta f örstärkarrörs anoel
kret" k ulle pri mii rell t ill t rnnsforma torn T inliiggas . Galler 
kretsen pä fti l':,tä rka rl'öret skulle anslu tas t ill elen apparat, 
,'a rS ,il"Cul'm man "ille uudersöka, och hä r igenom skulle 

Forts. il .ld. 127 
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~IellaDfilmsända!'e tillverka' ~i\'en av Telefun k ' u, 
'om emellertid använder . k. omvändning film. Tids

förlusten uppgå' t ill c:a 7 min. Själm filmsälld r n 
hal' en b· l kiva med DO ha j, "jlJ;: ' Il g.. l' mell 3 000 
varv I er mill . 

:[0tfagat'M, 

Fern eh har vidare en motLagare för iOl'pl'oj ek
t ion, om a rbetar ell li rrt kontinn l'liga mellanfilm 
fö rfarandet. Den har en 70 m ter h .ng film -lillga, 
som oavbru let genomlöper p t O e en exponering 
framkallnino' et . - projicier ing - av t vättning 
i.1nbrin and av nyemul i n o. s. v. I iU 'ena, le 
u tförande kan anläggningen proj iciera en bil<.l p1't 
3X4 meter med endast c :n, - k. fördröjniug. Föl' 
exponel'ing 11 aven bilupuuk t av filmcn finn en
da t en t id av n milliondel sekund t illgänglig, 
\'tll'för denna d ta lj berett stora värigheter, 

'~i<t. 6 ocl! 7 visa Tele J' ll l1 ];:r n ' mi nd re tc1l~ \T i sjow,;-

'1'J~L"EVrSIO~l!)N I TYSKLll'D, rorl~ . fr . ~i(l. 108. 

~kiva me l 45 häl. Denna går i vaku um med en h 
ii Ile , av 6000 varv per minut. E nligt uppgift ä r 
'fLn fren ljudlös. 

För tutIi upptagning har Fern, eli utal'l> i a t en 
lj u t rål projekt L' (,'e fig . 5), som punkt fÖ L' pun kt 
bel' . 'cr de i ett f. ö. mör'kt r um pla erad a l,ti·t r na. 

et härvid r fl kterade Jju 'et uppfal1ga av tora 
fo toceller med en y t a av 15X30 m. För el'lu Uande 
av god verkninO' O'ra äro s tudions väggar målade 
med :d nkvitt. lIålskivan, som lik:OUl den OVe nnämn
da går j vakuum med 6000 var\' per minut, har ej 
mindre än 1 O hål placeradc i n fy r faldig spir al. 
E n 'ynkront manövrerad lJHiudare frigör en spiral 
i taO' t . ' Id an 11m.' eli diam tel' av 7- cm, varför 
p l' iferihclstighetcn uppe'<lt' Ull 2-0 m ' t 'r per sek. 
För projekt joncn lJegagna en pcd alkon truera d 
lL"gcffel Ll>flglumpa (» uper oll;Jullw») , om mata s 
HI il 150 arop. 

Ni!!. 5 (o '(m t . ' .j: /" ' /'i1~dL _I. (j-;IJ lit ll 

(lio]J1'Ojckto/'. Nill. (j (t . h.) uch t i[l . 7 
(/l edan I. L'.) : 'L 'elefItIlLll.~ II/v l/ aya /,('. 
[' iu. : HI/(/I 'C och iU,Z n; Id"vis iOI1 8 /·ÖI'. 



126 

mottagar ) i vilken bildmottagaren inneh' lIer 1 bög
freln'enssteg, blandarrör och 4 mellanfr ek"cnssteg, 
mellan ljudmottagarcn bes t< l' fl V en 3-röt·s reflex
kopplad super. 

Loewe tillverkar en mot tagare, om bl. a . genum 
:<iU låga pris (600 HM), t iTldL'ugit sig ·tOt· upp
märk amh t. Den är a .'cdd föl' Y ' gHingLlsonuåuet 
:':- 9 meter och har cmatt"iu!';tä lln illg. Mellaufrc· 
l,xensförsUirkaren är gemensam föl' bild- och ljud
lIJottagaren. Teled ion 'rlelen ta l' ej mer ström än CH 

normal radioapparat. 
Manfl'ell , ' 0 11 Al'dculle, vil ken koni:l tntk tioner nu

mera exploatera. av LOl'cnz, Ila r i år överO'lvit me
toden att 1< ta mellanfrekven:en likriktas i katod
st rälröret. v ikten härmed var ju a t t man skulle 
erhrtlla exakt återgivning av bildens medelljusstyrka, 
därigcnom at t även sh'önuuens likslr/jmskompOi:lallt 
till för katodsträlruret. Metoden har emellertid den 
nackdel n att rörets Iju ryt'ka endast ut nyttjas till 
ungefär en tredjedel. Genom at t pIa era ell helvågf;
likriktare för katodst n höret, höjes dettas verk
ningRgl'ad till närmare O 0/ O. Om mellanfrekvensen 
bOl' tfilhel'as efter likl' iklning 11, kau denna siffra 
yttcrligare höja något. P rincipi llt skulle man knu
na uppnå 100 0/ O utny ttjn ing, vilket värde emellertid 
ej g r ut t använda i prakti l en, emedan kopplings
länken f l\ n likrik taren till katod t rålrö ret sknlle 
få å stOl' tidskon tant, att bilden skulle bli suddig. 
I sin sena:'te mottarrartyp använder v. Ardenne en 
dnbbeldiod som helvågslikriktare vilken satts i di
rekt galvanisk förbindel.·e med katodsträlrörets styr
el ktl'od.2 l\[ed ett bildformat av 1 X 22 cm hal' 
v. rdenue uppnått en medelbel Isning av 10-13 
lux. Illtre ..·anta försök ha ävcn gjorts att använda 
endast det ena sidballclet för 1)ilclåtergivningen. Spe

" F öl' närmare uppgi fter OIU dellna koppli ug hiLnvisas Ull: 
:\L Y. Arc!('lln e : »F e rn sehclllp Enng», B erlin 193;:;. 
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eiellt hal' appara tens fl'ekven 'kar'akteristik härige
nom förhättrats, "arvid dock trimllingen blivit 
beLydligt kinkigare. 

De 'ystem, som arbeta med mekaniskt rörliga de
lar, h:t give tvis haft sv ' rt a tt följa mell i utveck
lingen mot ökat liujeant:l.l. Den av Tekade lanserauc 
spegelskruven med glimlampa hal' doek givit goda 
resnl ta t och föreligger sedan förra året i ett för
bättrat utförande, den s. le kulspegelskruven, som 
ha l.' sWriska i st. f. pla lJa spegelytor. (Fig. 9 och 10.) 

För att stimulera amatörintresset har en firma, 
Detex-Radio, utarbetat en byO'rrna.dsbeskrivlling en
Jigt vilken vem som hel t skall kunna bygga sig en 
komplett televisionsmottagare. Fig. 11 visar den 
fi.il'uiga appa l'ateu, som hr avsedd att inmonteras i 
en Himplig läna eller möbel. 

Nyit sii,.ndare. 

Betl'iiffaude de ultrakorta vågornas utbredning haL' 
tidigare mycket varit oldal't. G nom under ökningar, 
llom utförts bl. a. av Deut s .h Reichspo t, vet mall 
emellertid nu, dels a tt dämpn ingen i s täder och i 
bergstrakter ej är s, tark som man tidigare fruk
ta t, dels att en s~indares räckvidd är avsevärt större 
Hn , ynvidden. · D. R P. har på Brocken (200 km 

Forts, ii s id. 127 

Fif/ , D ( t. v .) och jif}. 10 (01)((11).' 'l'elcade:s mottagal'e och 
Ch((8Si till 11:0 . Fif}. 11 (nedan): t e7o,;ls ioll sm ottaf}are lIV bygg

-<(/I s från D et x -Radio. 
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FRÅN V RT r~ ~ B ATORIUl 'L 
F orts. fr ' lu iLl . 12L 

lJeJa ~ nillgen ph 11enna Apparat l,unna praktisJ;t ta ....C't eli
mine ra . 

Glimröret torde ej ya ra fnllt line,il't, d. v. s. JjuspeJarens 
Iii ngd lorde (' j ya r :1 full t proportionell mot d II ""enOD! <Tåendc 
,' ITömslyl'lmll. :'IIeJI cj hell ' r et t för t}irkarrör ITr ju lineiirl 
pl!. den »ruka» delen av kurva n, n:h :,\y\' ikelserI1a hos glim
röret och fvrstUrkurröl'ct 'kulle 'yeuluellt kunna lwmI)eJl ~ 
sera varandra, rlfl dc tyckas grl , t ollka håll. 

Oscillogra ren skullc, Ull'll . tad med ett dy likt förs tU rkarrör, 
Hitt kllnna l;alilJrcra s med hilnsyn t ill den palflgdl1 växel· 
späningen. :Uall !';kulle t. ex. på röret kunna markera en 
v i a mplitud och , edan gradera eu ingångspotentiometer 
pl!. r örets ga llcr_ida i volt. Genom att marke ra amplituden 
I)' de uppl!. t och nedat på glilllrör t sLmHe man k un na järn'· 
fö ra de positil'a ocll n ga tira halvperioderna oclL därig
nom \litla !" k Ullna kons tater a , nä r di, torlion föreligger 
(om d t giiller jiimna öye l' toner) . Markeringarna f;kullc 
"'öras med hHnsyn tagen till g-limrurets enmtuclla icke· 
liuear itet. 

Yid en dylik Iwlibrering må te hiinsyn Uven tagas Ull 
o 'cillo"'raCens even tuella freln' ensberoenrle. GllmrUl'et torde 
mall dlirv id , d, de t giillcr tonCrekyen" lmnna. bortse från . 

l!. lede:' å tcr tal' tra nsfo r matorn samt koppliugsrrllorclninrren 
för övrigt . Vi kola h~i r J uiir'mare ingå på dessa saker. " 

Forta. trAn sid. 126. 
sydyii.s t om Hedin) anorrJna t fÖ l'söksmottagning av berlin
siindnin"en. -r id försöken lin viiudes cn mottagare med 4 
mclla u[rekyell steg o 'h 3 H\.gfrek\'enssteg, av vilka 2 voro 
liks tr ömskoppladc. I Hlgfrckvensf"r tiirkarell anviilldes kor
rekt! n filter för att förbättra ä~ergivningen uv de hö ....sta 
f rek venserna , Fi:iltsty rkan frå n berlin~iin(IDr n nu 0,1 m 
V j m ±50 o/o. 'l'rots net la lt <ra Yii rde erhölls ungefär samma 
bi lc1 kva lit ,t som Yid mot lagning i Berlin. I somma r skola 
för 'ök göras med transp ortabla ul1.rakorb·åg~~änuare för 
ljud och bild, viU;a p l'ovi:;:orhkt uppmonteras prl tt antal 
bergstopprrf och audra lillllpliga s lfUlcll. 'ästa fa ta llnda1:e 
konllner att placeras P' B rocken, och berä lm as få en räck
vidd av c:a 100 km . E entuellt kommer BerJinprol;rammet 
att ilterut ä ndas. 'ör alt ge h la T y kla nd möjligh t Ull 
televisionsmottauning beräknar mu n at t minst 21 ,t. ,än
dare erfordras med antenn ffekter på 2 till 20 kW. 

F'or t s. frå n sill. 114, 

punkterna . Klll'ya n ' i fig, ,i l' ej a lldeles utan skavanker,w 

Sulunda återfinnes en kn~' ck slrax ovanför puukten som mot
s ,'urar C2 = 60o. Dylika knyckar upp täcker man lätt, om 
lUan b t Il 1" ,;gat nrIgot ö\'er papp ' re ts plan och kikar läng' 
utmed knrvn n. S triiugt ta get bör man taga fl era punkter i 
närheten :lY r e on a ll , va rl~id uppritand t a~' kurvan i hög 
grad underlä ttas. Lämpligt ,"öre alltså att göra llvHi ninga r 
vid fö lj and ' In tiill ningar ny C": 0, 10, 20, 30, 35, 40, 4::;, 50, 
5:-, 60, 65, 70, O, 90 oeh 100 g ra de r. 

Ndyra deta l jcl·. 
A1l0dströmm ' lI i dctekt rrih'e t, Ilä letla an yä udes i rör

vOltm cterkoppling, ya l' i ila, d . Y. Itan in l;;ommande 
i"na l, 3 mA . Man skulle a llt , mycl,et vä l ha kunnat an

" linda en m A.·mete r med f llllt utslag f ör denn a , trömstyrka, 
och a nledningen t ill att [a vomete rn kopplaues-för 10 mA 
var blott den, a tt någon shunt för Hi gre sl röm, t yrka fö r till
fället ej funn' t illgänglig. U t'a n hunt knllue l u,'tr umentct 
ej heller um ii. nda.. , em dan uet d 'ör fullt u ts lag fö r 2 mA . 

Ma n villner emellertid a \' eviil't på al t använda ett lll. mp
jj •..-t mätomrllde, ty ilndringa m a i utsl aget bli s törre och 
noggra nnheten dä rför s tci rre, om ma n som ovan a vlä er på 
ti ondels del 'treck. Om et t instrument med fu llt ut 'lag för 
t. e -, ö mA hade a llvä.n ts v id försöket o\'an, skulle myeket 
' törre noggranuhet i a " l;isn ill "u rna h a erhl'l li its . 

Ledningen m lian konsla ntennen och den krets, till vilken 
elen a n 'lu te , må le "ara kor t, ty denna ledning kan eljest 

f ungera om a ntenn o'b få lJ ga upp ener i f ran n 19O1l ruud
rauiu ' tation, 0111 n kar ligga pa amma Ytl" IEingd, tUl v il
ken mottagaren och igna lgeneratorn Hro a\' tä mcla. Ofta 
ä r d t därför ej lämpligt att s~i tta konslantcnn n i Iflotta
garelJ antenllkontakt, ulan den få r i stä llet medelst n, gOll 
, lag' l;:ltimma kopplas d irck t In ifnlgaya rl1ndc sektioll a \' 
ga ngkonden a tom, med Il li tell I,oudpu a tor emellan. 

VId det ova n beskrivua rör,;öket var JUl'llled ningel l (fl', n 
vat tenlcd nill"s l'''r) an 'luten t ill igu a lj:(eneratorn j Ol'c1bylsa , 
ocb mottaga ren bIer ullt ii j ordad ,·i: l högrrekv nsl.abel ns 
ll1c tallhöl je, 

I nnan man lar npp l'c·'onans\{u n-o r p en mottagare, mu ' t 
denna t r imma, om cleu su ken ej är ordnad i fön'ä '. 'älle]' 
de t ctt pro\' på motta 'uren , om helhet, tr immas gangkret
sarna P! vanligt sätt id en yågliingd av t. ex. 250 m ell r 
t ri m LU as St , a t t mott.agaren fun gerar ura öv r tur ta möj
Ii a del nv a\' 'lEimningsska lan. lllirefter tar man upp r e
onan k UI."\Tor vid n g ra olika y;igJä ngder , som vi skola 'c 

i nHsta nummer. Gä ll er det dä remot t . ex. atl und r öka tt 
Yi t ua ndfil ter, Yilket s itter inbygg t i cu lllottagfl re, l!. trim
mar man mot tagaren så nogffra n t m mlij lig t vid ju t de 
v ' glängder, Yid yil ka man iimna r ta upp re onan kurvor . I 
Ullllat ta ll k an j u en felmutcha d ga ngk nden 'a tor förrycka 
r esuJ tate t. 

Da ma n som Yid det O\'an besJn'i\'llU f ör ök ,t ba r anten
n n (kons tan tcn nen) förs t kopplad t ill s tiimkrels nr 2 och 
edal f ly tta.r ö\'er den t ill tiimkrets nr l , så iir det nöd· 

viiudigt aU l r imma om andra stämkretsen, emedan ma n Ilar 
a vläg na t anl nnkapaci t ten f r' n d una . Man f! r a llt fl ölm 
kapacitelen i triml,ondensator n, till re ona ll uppnås med 
tredj stämkretsen , 

Som av koppling schemat för den l fö reg, nummer be b i v
na signalgenerutorn framgå r, fö r ldirmh duu l' gfr ekvent 
pOlential i förhållande till jord. Av denna orsak fi'tr ma n 
tills , atl lådan lir yiU isolerad f r n jord, St a t t ej ext ra 
dämpnilig uv den lågf rekventa svänguin.... 'k l' t en erhl!.lle . 
( I Odellg nera (orn kiirznl1i.da ä r npps tii lld pI en k ryss1'a 
n >r8k1va, lJ:l lluders idrUl för secl rl UJ d gummiföt te r.) M alt 
f lir ej heller lägga handen p: lå dan under ntföra nde a \T en 
mii tning. Vidare ka n det Hi nkas, a tt skUl'mliidan elektro tn · 
t iskt p ver kar lågfrek \' ent,l lwppling'elemcnt i den apprrra t, 
man under öker , ifa ll a l< ndet mellan denna ch slgna lge
ncra torn ä r ringa. 

RADIO I B TEN. 
F ort . frOn sid , 11 7. 

glöd piinniug av 2 vol t. 'id u ackumulato rspHnning av 2 
vol t blev mol varallde glöclspänlling 1, ," olt. Rören f . dänirl 
vi sedigclL 10 % undel.'spänning, yil!ret dock pela r llJind· 
re roI!. 

Appa raten ilar inbyggts i ell trästomme, som klii tts Dl Il 

1 mm 1.0pparpl1i. t. • karvarna ä ro lödda . Ludan lock är dock 
fnsl'n t t utan lödning medels t sk ru \'ul', var,id tlll ning åstad· 
komme~ medel t eu gummipackn ing. De mnnövrerbara d 'lar
na (kon den 'a tor, spole, str "mbryta r och omkopplare) ä ro 
utförda för enll, lsmontage, va rigenom god lii tnin'" erh! \li t, , 
Yllken förbiitlrat genom påstrykning av lite t va elin . L d
ningarna ti ll ba tterier oeb ant 11 11 äro u tförda av gnmmi
kn ular, som u t tagi ts genom tt b1il i p it t n. R unt det ta il lu' 
seda u gj utits kompound. P sätt ha r bel a appara ten 

jorts fullkomligt vatt ntät, och uven vid cu tid nedsä l1k
uing i va t ten kunde ej n. got intr änga nde av f ul t l;ons tatera . 

Högtalaren har monterats p en li ten baffel, S0111 fa s t
skruva ts i ett hörn i ruffen. Runt högtalarens uak, ida h al' 
en P' se a v vattentät eg Wul> a nuriugat . 

Antennen utgöres a v n 5 m l, ug vcr tilml trå d f rån \'im!.· 
spridaren t ill dlick. Vid denna antennkon. t rukt lon erfordra , 

j n gon ä rsk ild ned ledning. Trots att den fö r löllcr i dct 
nii rmu te para llellt med två s tag ar j ä rll wire !la goda r e· 
sul tat nppnfLtt , 

~'ö r att kun na bedöma själva apparaten' egen-'kaper ha 
a' förf , en del u l1dersölmingrr r pa densamma utförts vid 
K ungl. Telmiska Högskolan. S:liun da ha k ur vor öyer kuns
lighet, selektivitet och f idelitet upptagits. Känsli betskurvan 
visas på fig. 2, dilr kw ligheten l decibel uuder 1 volt anl!i

http:kiirznl1i.da
http:sydyii.st
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vi t. som funktion uv blirfrekYell en. (Kiin 'Iigheten nr lika 
med erfol"(lerlig iu ..... n"~spänning- för en ut nollngseffckt nv 
50 mW vid en moc1uleriug ay den inkummande blin·ågen med 
400 p/s t ill 30 0/o.) Som synes ä r käo 'liglteteu något sWrre 
för de t högre f rekvcn. llr·lOdet (de liirrl'c n \gliiogderna) . Vill 
Sl)tlllga ' f' r cl{vens, 704 kels, iir k~i n slio-he ten 64 db UJHler 
l . ul t ( = 0,6 mV) och dd i\fota lu frek en , 216 kels, 49 dll 
under 1 volt ( = 3,5 I11V) . Des a kin li"'het siffror n il , te au-
es som mycket goda för en a pparat utau lti\gfl'ckvensför

"Wrkniug, och apparaten f yller ock ott de kra v som 
kunuu 'tilllas p . den amma i dettfl 111in ende, 

Selekli \'ilet kurvorna på f lg. 3 Uro t ä mligen norma la. De 
[iro liksom klin '!i"'hetskun-orl1t upptagna mecl i prakti k 
rlr'ift a uvä ndbar maxinlal literkopplin ..... Selekt il' iteten är som 
ynes störst r id (} t lil."Te fr -In-en omrtld et. 

I<'iclelitet ku r van (fig. 4) lir uPl)tag n Yid en ärfrekvens 
fl v 1000 ke/ , ma ' lmal 1t te rlwppling, en in o-ungs pänning av 
4G db u nder 1 yoI t och en utg,lng, effekt nv 100 miIIiwat t. 
Vid högre f rekven er dyker kur,an gau ka ._nabb t ner , be
roende pu de i . törsIa la get ,aIda a nodmot 'hi nden, meu ä r 
dock ej a , se,'ä rt sii ltne iin fidelitet kun,ul för mångeu mo
dern, fa briksbyggd kTu litetsmottagur>. 

I p ra k tisk drift hnr Rnläggnlngen Tisa t ig ge m. eket 
goda mottaguingsre,'ulta t med fu llt t iUrli kli lJögtaiars tYT
l a och för normal A. a u Ilråk god ijuclkvalitet vid mottagning 
av svensk l' undrauio i farra ttnen liino-s ös! e r~jökn ·ten, kring
Golla a d oeh Åland. 

RADIOTEKNIKENS ABC. 
F orts. f rru. s ill. 333. 

R 2 +1{3, oeh pänn ing fa llet Öy r ya rt och ett a \' des a mot
stAnd blir mindre. Allt 'å blir pii.nn ing' fallet ö,-er R2, d. V. s. 
sl,ärmgullerspäunin"'en, 'Iniud,·e. Men vi Tela j u att skUrm
gallel'spänn ingen i vel'k l.igheten tiger. D tta mr ' t a ll t. fl 
Ilelt och hållet b ro på skiirmga ll rs trömmcns inverka n. 

Vid P = O fly ter enom fu fö rutom potentiollleterströmmell 
[h-en skä l'm gallel' t l'ömmen, som utgör 1,3 mA och a lltså 
ä r a v samma . to riet sordning som potentiometer' trömmen, 
Denna extra ström gÖl' give t,i a tt spänningsfallet i Ra blir 
uetydllgt s törre än dfl enda t potentiometer t römmen flyter 
getlOm fu. Men då tota la spänningen ur bestämd , följer hUra v 
a t t spänningsfa I t över R2 må te bli m,indre. samtidigt som 
spiilluingsfallet ö,"e1' Ra blir större. AlltsIi bli r skärmgaller
,pänn ingen mindre vid P =O än vid 1' = 10 000 ohm, l vilket 
fall sl{ii rmgaller trommen ur pra kU "1 t taget lika med noll . 
Så snart vi börj a ölm P frå u noll, min kar skiirmgaller
l römm n på grund u att rör t f l" större ne ativ gallerföl'
pä nning, spänningsfall t över Rs bli r mind re oeh över R 2 
tö rre, d. v. s. skärmgaUerspä nning n .'U er. Här La vi a llt !t 

fö rklaringen. 
Det är klart, att om vi göra potentiometerströmmen s töne 

i f ödl' 11 m lIe till kiirmga lIer tz:ömmen, så kommer den se
nare att inl"erka mindr pEt p;in nill ....sfa llet i R3. Vi öku 
cUi l'för s t r "mmen genom R~ till låt oss säga 4 mA ch räkna 
om hel a piinnin dehlTen. Vi f då f ör P= O; 

V, 100 . 000 _
R' = -r = 4 =2,,000 ohm.

• 
Efter om skärm a llret tar 1,3 m , uli r s t römme n genom R3 
li lm med 4+1,3= 5,3 mA och vä rdet p :'i. Ra blir dii rför : 

Ro =~n = 100 ~~ 000 = 18 900 = 20 000 ohm. 

(Tecknet = LJetyder ; ungef:ir lika med.) 
B riikningen :l\" P sker pft sa mma siit t om t idiga l' angi

"i ts : vi 'kola ha 20 V Öy r P , yarfö r över R 2+ R3 kommer 
200- 20 = 1 O V. Strömmen genom R2 och Ra (samt li\'en 
genom P) blir dl!. 

180 0, 18 
1= 45 UOO = ~= 0,00-1 3 m )) . =,~ mA. 

(Att uenoa s tröm hfi!' blir p reci densamma som ·trömmcn 
gel.I011 R 2 "id P = O h l'or eudast pil en slump.) Viirdct på 
P hlir 

VI' 20 . 1000 
Rp=- = = 5 000 ohm,

l p 4 
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H är kanske någon till r m ii rkt, att vi helt bortset t från ev. 
ökning hos den totala ::lI1 ()(lspiinlling ' Il Yid in tiillning för 
min ta för , Ul rkning. Detta k unna vi i de flest:1 fall " ven 
göra ocl.t i synnerhet hiir, där den kon ' ta nta pot ntiom eter
s trömmen ,i l' bct.ydIi O't ti.i1'l' e lin i före ~end(' fa ll. Dock få 
vi betänk a, alt va ri ationen i anod ·'tl'öm men ä r h la 6 mA, 
F inna i en mottagare m ed onliniil' likril, ta re t\~rl rör lUell 
variabel branthe t, blida r eglerade ifl' lLga om för tfi rkni ng, Sil 
bIlr variat ionen i uelastnin ....eu pli. likrikta ren riLtt så känllUal' . 

Nu gUlide det emell er t id skfi rruga Uerspiinn ingens kon tan . 
Vid p=o iiI' rlenna spiinn ing enli ,t n ln be tämd till 100 V. 
Vi kola uu ueräkna, hur stOl' den ilr "id p=i) 000 ohm , 
d. v. s. vid m in tn förstill' kni llg. De.n iiI' lika med spännings
fall t öv('r fu, som ur 

V:=4/1 000 X2i) 000 = 100 yol t. 

Vi få allt å preci amma vä rde SOUl vid P = O, vilke t ju iir 
mycket bra . Att Tiirdet kulle bU detsamma k unde vi 1m 
ett r edan vid berälmingen ay poten tiometers lrömo.lcu, som 

ju råka de bli densamma som strum men genom Rz vid P=O. 
Då ,j ha samma st röm tyrka genom a mma mo ts tå nd, måste 
splin ningsfallet i bå da fall n bli <let amma. 

Emel1 rtid är d t där m d ej sagt, a t t ski.i1' ll1gallerspän
ningen håll r sig lika kon stant hela t ide.u, di 1:' 'ad ras frål! 
noll t ill UJa_ iml1 m. I t ii llet ur det alldeles säker t, a tt den 
vil r iera r en hel del. Yikti o-a s t iiI' att den j gå r av evii l't 
uncler 100 V i nå"on punl;;t a v P . Hel t vil.l man at t den i 
stället skall va ra li tet tö rre. Detta, att utröna h ur , kärm
galler pänningen va rierar, gå l' emellertid något u tauf ör r a
men för denna ar tikelseri , nU'för Yi här ej skola nUnnare 
ingå pli denna sak. 

En sak, om för UJlr] ikande av missförs tfl nd kanske 
Säl ' k ilt lJör p1'tpeka , är att vid lle tämniug av spänningen 
i punl, ten m lian motstånden R z och Ra ,' id P = O hliu yu 
ej tagits till spänningsfa llet i mot tåndet Hl, som ~' id P = O 
u pp 'år till ca 2 V. Sko.la vi vara r ik tigt n ogn, och skall 
skärmgnllerspiinningen vid p=o ara 100 V, böru vi alltså 
frän hörjan bes ti.imma spänn io ' en i nämnda pU.llkt Ull 
102 V i tället för 100 V. ]j elet bllr emellertid endast 2 "lo, 
varför vi kunna bor tse frå n det am m!l. Saken har liven 
tid iga re pilpeka ts. 

1 dura pmkti8ka detalj r . 
Splinnin ....sdelar n, \'ars bel'ilkning vi ovan sys la t med, 

t illkom eg 'lltligen föl.' -iirmgallrets slmlI. Vid högfrekvens
pcntoder l,un mall j u 'anlJgen undvara spännin"sdelaren 
och mata kä rmgalll'et genom ett setiemotstll 11d, men så snar t 
det gäller dylika rör med variabel branthet, där m an vill 
ha ma nuell , Iymkl)u t roll, m Aste man åter laga till spän
ningsdelarell för alt f A den crforderlis:a s trömmen genom 
volymr gula t01'll. Siirskilt då en högfrekvenspen tod drives 
med 100 V anodspännlng och samma spänning ligger direkt 
p skli rmgalIret, är det frestande att slopa spänningsue
laren och helt enkel t siitta in ett variabelt mots tå o<l i kfl
touled ningen. Men det ta bör ma n ej göra, ty volymregula
torn bllr el. besYii rlig p1't fl era siHt. 

Det f inns en annan koppling av ,'pännillgsdelareJJ , dil l' 
motståndet n i går t ill volymregnIatorns m it tkontal{t och 
denna ej ii r anslu t n ti ll minus, men dellua koppling ä r 
m indre f ördelaktig ä n den ovan b 'skrivna. 

En annan prakti k f råga gäller, huru id' det variabin 
motst~ nd, som a uvä ndes t ill yolymregula tor, skall vara 
li neär t ell er logal'i l.mi kt. I stort sett iiI.' et t lineärt mot
sh nd mes t tillf r d tUllande. I varje fa ll Ur de t Himpligt 
a tt an viinda ett logaritmisl;: t mot taud, där den törsta 
motstånd\":!l' iationcn ligger vid änden a (se fig. l ), ty b iir
vid kommer ljuds tyrkan a t t Sjunk mycket ha tigt, da man 
gill' frå n m aximiläget, och all varia t ion k ommer a tt ligga 
i närhelen a ,- maximil tiget. Dä remot kan man a nyäoda e tt 
logaritm iskt mot 11lnd, dä r tO 'r ta mot ,t 1nd varia tionen 
ligger vi(1 b. Anvilnller m:.tll en lognritml k potentiometer 
som variab lt mots tånd, kan man helt enkelt vä nda den 
~I :lgohmiga~ lioden ,1t (l till , mell eyentuelIt flt r man dli 
ökning i ljudstyrkan ,id vridning å t vänster , beroende 
av åt . i lket hå ll pll potentiometern änden med minstu mot, 
s tånd variationen ligger . 

Nordi,k Rotogravyr, Stoc kholm '9Ji. 
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III rOPT"LÄn IL\n ro 

POPULÄR RADIOS VÅGLÄNGDSTABELL 

V'I:;: 1. och Vågl. och 

fre); ': en s 


Effekt EffektStati on Inställning S tati on Instiillning[rek \'enskw kw m kC/s m kels\ \ 

2000-1000 ID (150-300 ke/ s) 2P.9.G 1113 Kosice 2,6 

1033 13;) 1\:owno 7 
 267 ,4 1122 Belfas t (North Scottish 
1873 160 Braso\\' 20 Regi onal) 1 

1807 166 Lahti GO 
 265,3 1131 Hörby 10 

1724 174 ~Iosk.n GOO 
 2e3.2 1140 'l'urin 7 

1648 182 Radio-Pa r is 7" 
 261,1 1149 L ondon National 50 

1571 191 Königswus te r h n u sen GO 
 239,1 1158 Moravska O~trava 11,2 

1300 200 D roit wich 150 
 257,1 1lf17 Monte Cenerl 13 

1442 208 ~lin sk 100 
 255 .1 1176 Köpenhamu 10 

1389 216 ~I o taln 130 
 253,2 118" Charkow 10 

1339 224 'Yarschau UO 
 2;)1,0 1193 Frankfu rt 17 

1304 230 Luxemburg 150 
 249.2 1204 Prag ![ :; 

1293 232 Charkov 10 
 247,3 1213 Lille 1'. T. T. 5 

1201 238 Kalundborg GO 
 24".5 1222 Triest 10 
1224 245 Leningrad 100 243.7 1231 Gleiwitz 5 

1134 260 Oslo ~U 
 241.9 1240 Kiruna 0,2 

1107 271 Moskva 100 
 240,2 1249 Luxemhurg 150 
1071 280 'l'iflis 35 238.5 12li8 Riga 15 

2a6,8 1267 Tyska stn :er 2 

1000-{WO m (300-500 l<e/ s) 
 23;'.1 1276 NorskA stn :er 0,7 

233.5 1285 Belgisk stn 882 340 Saratov 20 231,8 1294 
843 33G Rostov 2U 230,2 1303 
800 373 Svcl'dlonk GO 228,7 1312 Sven ska stn :er 1,3748 401 Mosk.a 100 227,1 1321 Budapest II 0.8 

22;; .6 1330 Nordtyska etn :er 0,5
600-200 ro (500-1500 ke/s) 224,0 1339 Mon tpelller ::; 

fi78.0 519 Hamar 0,7 222.6 1348 Internationell väg!., typ 1 
569,3 527 LJ ubljan a ::; 221 ,1 1357 Italien ska o. no rska stn :e r 
559,7 53G Vilna 16 219.6 13flfl Krako w 2 
549,5 546 Budapes t 120 218,2 1375 SchweizISk .. atn :er 0,5 
539,6 556 Beromlinster 60 216,8 1384 
531,0 565 Atblone 60 215,4 1393 Fransl<a atn :er 
522,6 ::;74 I\llihlacl,er (S tuttgar t) 60 214,0 1402 Svenska stn :er 0,4 
514,6 583 i\ladona 15 212,6 1411 Bukarest 12 
::;06,8 592 W ien 120 211,3 H20 Finska o. jugoslav. stn :er 
499,2 601 Sun ds.a ll 10 209.9 1429 Internationell väg!., typ 1 

208,6 1438 Nyiregyhaza 6.3 
483,9 620 Hrlissel I 15 
491.8 610 Florens 20 

207.3 1447 Spanska atn :er 
476,9 629 206.0 1450 Franska stn :er 
470,2 638 P rag I 120 204,8 1463 Tyska atn :er 
463,0 648 203.5 1474 E nge lskll. atn :er 
455.9 658 Langen berg 60 202,3 1483 Sovjetatationer 
449,1 668 North Regiona l 50 201,1 1492 Interna t ionell vllg\., typ 2 
443,1 677 Sottens 23 200,0 1500 Internationell vil g\., typ 2 
437,3 686 Belgrad 2,5 
431,7 695 Paris P . T. T. 7 
426.1 704 Stockholm 55 
420,8 713 Rom 50 
413,:3 722 Klew 100 
410,4 731 Tallinn 20 KORTVÄGSST A TIONER 
405.4 740 ~I Unchen 60 
400,5 749 Vi borg 13 
395,8 758 Kattowice 12 
391,1 767 ~Iidland Regional 25 Vilg!. Anrop s- SpoleStation Kond.I 

m signal N:o gradtal386,6 776 
382.2 785 Leipzig 120 I 
377 ,4 705 Lwow 16 
373,1 804 Scottish Regional 50 

58,31 Prag (Tjeckoslovakie" OKBIPT368.6 814 i\lilano GO I 
50.26 Rom (Vatikanen; Itdllen) HV.T364,5 823 Rumunlsk stn 
50,00 JI10skwa (Sovje t) RV59 

356,7 841 B e rlin 100 
360.0 832 .los kwa IV 100 

49 .83 Zeesen (Tyskland) D.TC 
352,9 850 Bergen 1 49.58 Daventry (England) GSA 

49 ,40 Skamlebaek (Da nmllr k ) OXY340.2 839 
45.38 Moskwa (Sovjet) RW72 

342,1 877 London Regional ~O 
345.6 868 Poznan 1,7 

38,48 Radio Nations (Schweiz ) HBI' 
338,6 886 Gmz 7 37,33 Rahat (MarockO) CXR 
335,2 895 Helsingfors 10 31,55 I\lelhourne (Australien) YK3~JE 

81,04 Daventry (Eng-land) GSB 
328,6 913 Dnepropetrovsk 10 
331.9 904 Ham bu rg 100 

31.38 Zeesen (Tysklund) DJA 
325,4 922 BrUnn 32 31.31 Radio Nations (Scbweiz) HBL 

31.29 Daventry (Englan d) G~C 

318,8 9H Göteborg 10 
321.9 932 Brllssel 15 

31,28 Sydney (Aust ralien) VK2~lE 

~lR.8 9RO Bres iau 60 30.89 Rugby (EngIIlTJd) GCA 
312,8 959 2;;.()3 Pontoise (Frankrike) FYA 
309,9 968 2G.53 Da ve n try (Eng land) GSD 
:>U7,l 977 West Regional 50 23.50 Zeesen (Tyskla nd) DJD 

20.40 Rom (Italien) 2RO 
301,5 995 IIllversum 20 
304.3 986 Genua 10 

2:'.28 Daventry (England) G~E 
23,23 Pontoise (Frankrike) FYA 

29R,2 1013 Nortb National 50 
298.8 1004 Bra ti slava 13,5 

24,41 Rugby (England) GBV 
293,3 1022 Madri d II 3 23.38 Habat (Ma r ockO) CNH 

19.84 Rom (Va tlkanen ; !tallen) HV.T291.0 1031 Heilsberg 60 
19.81 Dn.en tr.l' (England) GSF 

2~5.7 1050 Scottisil "ationai 50 
288.6 1040 Leningrad 10 

19.73 Zcesen (TYSkland) D.m 
W."S Pon toise (Fra nkrike) FYA283.3 10:;9 Ba ri 20 
W.89 Zeesen (Tysk land) nn]280.0 1068 Tiraspol (Odessa Oukbta) 10 
16.88 Huizen (Holland) 1'111 
16,86 Da,entry (Enl!land) G~G 

208.n 1077 Bordeaux P. T. T. 12 
276,2 1086 Falun 2 

1(J.10 Rugby (England) GBJ 
\ 13,97 Daventry (England) GSII I274 .0 1095 

271,7 1104 Neapel llG 

I 



~led detta. nummers pronumerantupplllga följer e n bilaga. 

RADIOTEKNISK HANDBOK 

Del I. 

~ --..,..-=~-----~ 

Resume a" innehållet: 

Denna handbok är avsedd att utgöra en 

vägledning för amatörer och servicemän vid 

mätningar av olika slag samt enklare beräk

ningar. Först lämnas en redogörelse för de 

HANDBOKEN XR 

PRIS 

En ny "ärdeiull ""olym i serien 
Populär Radios Handböcker. 

A" chiling. Mats Holmgren. 

grundläggande enheterna för motstånd, kapa

citet och induktans och omtalas, hur man mä

ter motstånd samt beräknar kondensatorer 

och induktansspolar. Samtidigt uppklaras be

greppen kapacitiv och induktiv reaktans samt 

impedans och redogöres för ohms lag för 

växelström. Flera praktiska tillämpningar 

med räkneexempel givas. Ett särskilt kapitel 

har ägnats åt mätbryggor för uppmätning a v 

motstånd, kondensatorer, spolar samt Jarn

drosslar med likströmsbelastning. Vidare be

skrives dynatronens användning för match

ning a v spolar och gangkondensatorer. Rör

mätningarna ha fått ett särskilt kapitel liksom 

även impedansmärning på högtalare, dross

lar etc. 

RIKT ILLUSTRERAD 

KR. t:SO 

I bokhandeln och hos Pressbyritns kO'lnmfssfonlirer 

Från , .. . ... . .. ... . ... . ...... .. .......... .. . ... .. .... ... .. . 


. . ...... . ......... . ............ ... . .. ......... , ... ... . . .... . 


eller Exp. av POPULÄR RADIO (Nordisk Rotogra vyr), Box 450, 
Stockholm I, rekvirerar undertecknad att sändas mot postförskott: 

.. . . " ex. RADIOTEKNISK HANDBOK, del I a kr. I: 50. 
(Porto 5 öre pr ex. + postförskott tillkommer.) 

Namn: ..... , ..... , .......... ... . . ....... .. ............... . 

Postadress: .. .. .... . . ... . ..... .... .... . . . . ... .... .. ... . . . . . . . 

Ifyll eller skriv av vidstående kupong och 
insänd den till närmaste bokhandel eller di
rekt till vår expo 

POPULXR RADIO 
(Nordisk Rotogravyr) 

Box 45 0 Stockholm I Postgiro 940 
Tel . Namnanrop: »Nordisk Rotogravyr» 

Nordisk Rotogrllvyr, Stockholm 1935. 


