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H.F. Taco,transf <system Nr 20F, Kr. 38: 
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ZFTERTRYCK AV ARTIKLAR HE L T ELLER DEL VIS 

FRÅN REDAK TIO NEN 

Antennbluffen 

.fl orerar nu som bä t. Ant nn er av ele mest under
liga konstrnktiouer komm a i markn a den och upp
reklumern s som varancl e mer ef.J\'kt iva ocb tör
ningsfr ia lin va nliga nt omhu ·U ll tcII Jl er. At t ino!))
busantenner, som kli tru s fa s t utefter v,iggarna , 
kunna \'ii ll tas Ta ra till och m el linue ä n yan
liga in ombu antenller ur sWruiJtg 'yupunkt ba vi 
redan ti di gar e omtala t. Siikert gi va el i LU flD"a 
f a ll l ika ogynn . am t fö l'il å llan d m >ll:ln önska d 
signal och Wrning som bel y ning Ilil let. som iiI' 
känt fö l' a t t " a ra det lilllsta a ntenn . urroga let. 
Att en s. k. ntombu an tenn , "n t·s llö.,.· to. pllnkt 
nnhl'ingn . i nid't mell fö nstret och n ll ra in till Im 
viiggcl1, ej lwmm er lan o-t yj rl j iimfö rel e med en 
1I 0l'u1 a l ntomhn. nntcnn sli er ~ i g ,. jiil \'t, iin HI om 
denna högsta p nnkt utgör e a v en bor le eller 
k o r g a v m ta llt ra dar. Än'l1 om borsten a nbringas 
i n il',l med kor "t nen , kUll en dy lik antenn ej 
a ll s j iimföras med CIl \)ögl och f r itt upp att ntoul
hUSUlltenn, vilken lln ten ll typ li r oöyertdi ffad i f ril
ga 0111 törningsfl' ih t . Dell kan dessu tom ytter
ligare fö r bilttra' ge tl Olll a t t f öl' e med en l: g
ohmi" nedi ' dn h1g Ill cd tran.:fo rrnatorel' i rIda Uu
darna . Populär Radio. 

UTA N ANGI V A NDE AV K ALLAN F O RBjUDZT 

Brv~ex 
bl! !xi~e 

A N ODBATTERIER B USCK & CO. Å.=B.
1!x i t ACKUMULATORER GÖT E OORG 8 ;(LS I NGBOIlG 

l "el. 1>102Tel. 1>0:>"l terlllrsHllare hö" rabatt 
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Vi f öra allt 

NIbehöver för att sJälvbygga 

E r en lIlottagare. 

UR VÅR RIKHALTIGA SO R. 

TERING FRAMHÅLLA VI 

K opplingsschemor från enkrefsap. 

parater fill sliprar. - Kompi. bygg . 

satser. - Superspolsafser med och 
Rekvirera vAr 

IItan kortvåg. - Färdigbyggda ochnya kalaiog. 

trimmade apparafchassier, såväl all. 
Ombud anlilgas 
mol Mg provision. vågssuprar som enkrefsapparafer. 

A .-B. CRONSTEN & C:O 
Klara N. Kyrkogata 26, Stockholm. - Tel. 21 6108 

(JA tillverka för snabb leverans: 

SDecialtransformatorer 
för r adio, förstärka re, likriktare, laboratorier 
o. s. v. 

Autotransformatorer 
upptill 100 0 vatt. 

Drosslar 
för varje ändamål. 

Likriktare 

S,nkron'urverk 


N Y u I k o m "a p r j s l j s I o r sä" d a s p å b e g ä r an. 

KA 9 


Vrid
slpole ... 
i,nstrument 

för l i k str öm 
Genom att spolen är vridbar 270 har en skallängd 
av 1 SO mm. kun nat erh Ilas trot att instrumen. 
tets yt ter rnåt t endast äro 1 35 /I I o x 50 mm. 
Mätomrl det är C-l m vid ett spänningsfal l av 
200 mVocb noggrannheten är ± 0,5 %. Samma 
instrument finnes även för likström omkopp
lingsbart för olika spänningar med separat växel
strömstillsats samt som universalinstrument för 
lik- och växelström. 

Ingeniörsfirman B. WEN'ANDER 
STRINDBERGSGATAN 49 - STOC KH OLM 

ORMOND 

Permanentdynamiska högtalare 
med nickel ~ aluminium legerad m a gnet 

äro oöverträffade 

R/496 - 150 mm. 

R/494 A- 200 mm. 


Kr. 26:

ELEKTAOTEKIN. VERKSTADEN 
lng. C. B. Hansson 


P ostfack 92 ÅKAAP TeleFon 226 


Eddystone kortvågsdetaljer 
förnämt fabrikat 

INGENIÖRSFIRMAN EL ECT RIC 
STA DS GARDEN 22 STOCKHOLM 
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Radi o kr önikan 

av W ir e less 

Bättre antenner 

D
Cl iil' rC ll L Il\' fÖ l'l"å n a Jl s vär t. hu r snabbt 

l'adiolpknikpJl II I' ccldfl ~ , Pil.' senaste i.i.den 
ha vi !';C' lt l'n lt d r ad nya f1 ni CI1J11 ·ODs t l'llk· 
tiOJlCl' i m:n-k uadcn. Det har blidt ett 

I" crklig t lJcho\' efter .. l örning"fl' ia. antenn r , och r a , 

Lliol'. ' per Lcl' runt om i YiirldeJl , cj minst i S\'el'ge, 
ha arbcta l f ö l't l'1l1cr, till s lIc Dn fått fmill ctt antal 

ll lom on lcntli .. t intl'cs,' f1u ta saket i 311tenn \" iig, Dcras 

: l'betc hfl l' i llÖg O'l'Ull föl' 'n l'atf:i diil'ig UOlll , att det 
('j lJloU gii.l lt att göra 'Wrlliugs [l'i n. < ni 'une\' utau 

ii\'ell effektil'a ,mt en ucl', ; om lllöjliggi.iI'<1· utlands, 

JtJOlla gll in g Vii. ,'uad s agt Yilkell apjJ ltrat 'om h elst. 

() , ha emellertid lyckat: i.irer rö '\"U ll tan ~lI'eu hUt, 

nt illnt1u . GCllOill u tuy ttjandc av h Ht ill:' dell"is okiinda 
pl'illclp 'l' ha l1 Imnna t fl'allllJduga resultat, som 
d da i.i \" cl'''Un 'a dem man kan upp Ilå med en gam , 

Ul ul hederli g t1 omhu sautenn. 

D en 'om Il t i t m est ta la om sig ::tv de nya a n tenn· 

t yperna iiI' den ,k, bursl[Ultennen, som fdims t u t , 

lI1~il"ker s ig' fUL' en cn a stuellde effekthi Let. ' l111a an, 

!en Il Yl'-' \"t'l'k u i ug .. ii tt 11<11' h iHill , ' (diugt hemlig' 

lwll its, ol'h ol ika ex vedel' h a Wl'g-i.Lre.. föl' "ökt l ista 
u t vad sum k un de Hll'a ul':mken t ill elen förbluffande 

goda \'Nknin er, g r ad n h os ant n neu i f råga . e norn 

mi lla n lOill r dcntIiga fö r bi ndel ' ('l' med de friimsta 

utlällLh:ka I' :lllill 'x pel' tel' Il a l' ja r emellert id f:\tt del 

a l' hemli ghet en , Det Il la ~lr m}'ekct enkel o ,Ii grun , 
da l' s i« prl en clek t l'i sk sugl"el'kan , Va l' och cu k1in' 
llN' jn till principcn föl' åskledarcn, h ur el nn a Slwcr 

ti ll i'i ig elektriciteten i Illol nCll, P, ..a Iluu::t 'iitt sugcr 
lJ orstantcllllcn till sier ra(lio\'ågorna , och r esultat " 
hUl' cn antenn, som hal' mångLlulJbclt sWl'I'e effektl

l'iLet iiu en god utomhusa ntenn. F örklaring n a , an , 
tennens s tor a ,'Wl'nillgsfl'ih t ä r li ka förbluffand 
som 'Ilkel. SW1'uingarn a , SO Ul up p aga:; a l ' a n tenncns 

Jl c(ll ednh w, ,'( l,rlla genom sp eL 'I' 'l'kan hos tt-rlLlarna 

i lJol'sten n t i l'yulll eu och o.. lwdliggöl'(l '. E ul il:,t upp' 
g ift Uil' illaD h u lyckal ' a tt ytterligare pl"e"su u pp 
Ull tennens effekt ivitet - öka föl'hd land >t sio'ual till 
~tötning - genom att rröm bor ' tträdaL'ila synå ls, 
\"<lssa i ä n darua. Som \'ur och en hitt inser, öka , 

h~il'lgenom såväl sug' Oill s]Jets l"crka.u ho ' anten uen. 

Denna. nya ntIö r ingsform fl\' uOl'stanteuuen torde 
..nart komma i m arknaden . 

En annan, om bOl'stantenucl1 pum iu uElude a n teun · 

f urm tir lIen s. k. \" <1.san ten neu, ,'(Jill iir utförd a l' 
galnllliser all järutI':ld och t ill fu r men Hågot l.låmill' 

uer om eu blomvas. Jag ..rlg denna a uten n f Öl' t a g. u' 

gen i vcrkligheten hos cn \" tin , 'OlU had illuntcra t 

den ]J ' lmsväggen u tunför föns l'c t <: h ,l väude dcn 

som Il< Hare fÖL' en julkärvc l t snu åglarna. J fl" ve 

inte \"ur h an hade fått t,lg på den, m en min \"än är 
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peeiali ·t på stör ningsfr ia antenner och hade nnder
ligt noO' ej npptä ckt, a t t det HU en antenn som han 
tillhandlat ig, fastän de . har st. tt mycket i ) Hem
met ' Radiojoul'lla l» m delma antenns uimnrkta 
egenskapcr. Dcn har provats av n ämnd a tidnings 
radioexpel't och befunni medgiv, tömi n", fri mot· 
tagning a alla utländ 'ka tationer, tt det är intet 
t\'i\'el om len saken. J ag kom ej att fr , ga min vän 
niil'lnal'c om saken mcn kall göm det i d tillfälle. 

F öl' att övertyga mig om att yasantcnncn kunde 
inra ngera i samma klass uv störningsfria antenner 
>'om bOJ' . tan tennen gid j ag in i den cykelaff iir, om 
ha l' generalagentu ren för Skandinavien , och konsul
terade affärens expert heträ ffa nde a n tennens egen· 
·kaper. Denne lämnade YiilviU i t alla upply ningar 
orh påpeka de, att hrmligh j' 11 Dlefl denna antenns 
enn:;U\.ende cHel tiv Het lå g ll ii l' i , att trådarna, som 
bildade va sens sidor, \'01'0 myckct~ noggrant inu~· 

formade. F abriken hade vari t nöds, kad a t t flera gån
ger göra om dcn mall efter vilkcn t rådarna forma
des. innan mall kunde f, denn a tillräckligt exakt. 
Yi( gran knllig a v en vasalltenn kunde jag ' jiHv 
kon statera d n goda övercn tämmelsen med en , inus· 
V,lg. Det skulle fÖl'a alltför långt att här i ng1't på den 
teoretiska förklaringen a v a ntennen verkningssätt, 
men l1etta rundar s ig pEt d n väsen tligt olika våg· 
formcn hos radiovågorna och . -öl'l1ingar na. 

De båda ovan oeskri\'ll::l antenntyperna ä ro uj-om· 
Illl."Hntcnncr men ha den betydande förclelen fram· 
för en utomhusantenn av \'anliO' typ, a t t ej behöva 
monteras på Imstaket. Man behöver blott öppna fönst" 
r et 0'1L haka antennell fast i fönsterkarmen. Enligt 
11 Vpgift f r ån ett häll kan man åstadkonlllHl en ren t 
ka paci t ilr överförjllg mellau denna n tanför fönstret 
placerade allterlll och lllottagaren, i det ma n i delt 
sel.lar~)s allteunhylsa inkopplar en isolerad tl'fLdstnmp 
av ett par decimeters HLngd. Man slipper då leda en 
tn d genom fönsterkal'm 'n . En bekant amatör, som 
iir' mycket dukt ig a tt expel'imen tera , hal' prövat den· 
Wl anordning o h f~tt i n lika m, nga stationer med 
denna kapacitha ö\'crföring om med en direk t led· 
niltg frän Unr.- t al1tel1nen till mottagar n. essa an
tenner llIij jligo'öl'a a llt så en del uya intressanta kopp· 
lillgar, u tan att mo ttagningsresultate t försämras. 

Vi komma å t ill de llya, störningsfria och effek
tiva inomhusClntenuel'lla. Jag äg här om dagen en 
dylik antenn i ett skyltfönster . Den besto(1 av ett 
förgyllt band, som ä r hoprullat när Dl c n köper det 
Illen som sedan tr'yckes 11 t till en \'t1 cker pyramid, 
som uppställes invid mottagaren och fö renas medelst 
en tt.. tl med dennas antenn kontakt. Denna antenn 

POP,ULÄR RADIO 

iiI' egentligen den me t sensationella, ty på. ett pla · 
kat i skyltfönstret stod att läsa, att dcn var effekti· 
vare än en utomhusantenn. Antennen i fdlO'a hal' 
för ö \Tigt fl era användningsmöjligheter. )lun kan 
nämUgcn använda dcn som förgylld taklist, 11 tan att 
effekti i1:eten blir lidande. Den HiI' dock vara nfl got 
mer störniug fri, då den användes i pyramidform. 
Firman, som säljer antennen, med19vereral' till den· 
samma en prydlig svensk flagga, avsedd att anlJrin
ga i pj'I'awidens topp . I-Hirigenom blir antennen 
mcr t illtalande ur estetisk i:lynpunkt. 

Det 'kulle \'ara orätt att i detta sammanhang för
bigå en antenntyp av störning reducerande slag, som 
visserligen ej är alldeles ny men som låtit tala om 
sig riHt mycket, nHrnligen den underjordiska anten· 
nen. Delma består uven stor ru lle, försedd mcd ett 
an tal Spe1', i vilka cn my kel lång o ·h f in tr, el är 
lIDpllildarl i ett stort antal ya rv. Rullen nedgriiyes 
i marken mcn måste omsorgsfullt isoleras fr. n den· 
na. En obetydlig nackdel hos den underjordiska an 
tennen ä r dess ringa effektivitet, som emellertid till 
fullo uppväges därav, att alla störningar effektht 
stoppas. En bekant till mi rr anviinder till sin under· 
jordiska a ntenn en ;J-rörs superheterodyn och hal' 
synnerligen kraftig mottagning från Spånga. Han 
häller n n på att bygga en lO·r ör smottagure och be
l'ii knar a 1.t med denna knnna f, iu de starkare ut· 
Jandsstationerna. Den underjordiska antennens stör· 
ning eliminerande ver kan HiT förklaras därigenom, 
att den endast uppfå ngar de radio\'ågor, som från 
sändaren gCllOm jorden nå mottagaral1tennen. Dessa 
\'ågor förbli opl:1.\'el'kade a valla stöl'ningar, ty jord· 
:ytan utgör en effektiv skiirm föl' dessa. 

'l'iIl sInt skall omtalas en aunan, ganska sensatio
)leU nyhet, som en dag såldes aven person i hörnet 
av Drottninggatan och Tunnelgatan, nämligcn ett 
ausolllt säkert sWrningsskydd, a vsett att in
kopplas i mottagarens jordledning. Skyddet hade 
formen av en c;ylinder med en kon t akt i var
dera ä ndan. Jag hörde av en pe ' SOll, som 
f å tt titta inuti cylindern , att den innehöll en 
isolerad t råd, upplindad till en härya och försedd 
med några spcciellt formade knyckar .i ena änden. 
Enligt försäljaren voro dessa knyckar Sfl håra att 
de s toppade all, störningar. Han trodde åtminstone 
att sl{.yddet verkade pil detta sätt, hade 11an sagt. 
Som jag ä r mycket plågad av radiostörn_ingal', skyn
dade jag mig till den uppgivna platsen, men ingen 
[ör ~iiljare stod att npptåcka. Förmodligen val' redau 
hela lagret slutsålt. Det är i alla fnll gHidjande, att 
folk förstår att viirdel'a nya uppfinningar . 
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Av civiling. Åke Rusck 

Spoll,ämOl' av »Crolite 
magicore». 

ELL nytt material för spolkärnor 

har framställts i Amerika. Det kal

las »Crolite magicore» och består 

aven fin fördelad järn -maetnesium

legering, inbäddad j ett keramisk t 

isola tionsmaterial, cr oli t. 

Kärnor av det nya materialet till

verkas fonn av cylindrar / 2" 
långa, 3/ 8" i diameter och med 1/ 8" 
cen trumhål. Två sådana kärnor er

fordras vanligen för en hög- eller 

mellanfrek\'enstransfonnator, åtskil

da av ett luftgap. På grund av den 

ökade förstärknin gen vid denna 

kärn Lyp kan spoldill1ensionerna ned

brinetas åtskil liot, vilket ä r av spe

c'ellt inLre se för till erkare av 

au to- och portabel radio. 

Anvkindandet av crolite-magicore

kärnor i n högfr ekvenstr ansform a

tor åstadkommer luinst en fördubb

ling av fö rstärkningen. Det orsakade 

en höj ning av Q- ärdet fr n 85 vid 

en luftlindad spol Lill 140 i ett fall 

och i ett annat från 95 till 150. Ju 

bättre den luftl indade spol n är , 

desto törre blir ökningen i Q-vär
det. I medeltal kan man därför säga 

alt f()rstärkningen vid användandet 

a »Crolite magicore» ökas t ill det 

dubbla mol vi.d sp olar av motsva

rande lu-ftlindade konstruktion. 

elektivi teten ökas i allmänhet 2 

il 2,5 gånger. I en typi k luft! indad 

transformator med 20,6 kc/ s band

bredd erhölls efter insättande aven 

crolite-Illagicorckärna en bandbredd 

på l7,1 k ,/s. In cyen annan föränd

rino- än kärnans in sättande företogs. 

Med specialtillverkade spolar, be

räknade med hänsyn till den ökade 

förstärkningen vid järnkämor, kan 

säkerligen ytterligare en hel del gö

ras för att framhäva crolite-magi

core-kärnornas goda egenskap er. 

»Crolite magicore» förefall er vara 

ett mycket användbart material. 

(Radio Engineering, okt. 193 -.) 

»Codan» - en stömingsnwt
,'erl,ande anordning. 

Ultrakortvårrssiindare, som använ

das för polisradio i de fl e ·ta ~ törr 

amerikanska städer, äro så anordna

de att energi endast u tstråla -från 

antennen så länge några meddelan

den lämnas. Häri cyenolll reduceras 

driftkosll1aderna, b åde genom ökad 

livslängd hos sändarrören och ett 

minskat dagligt energibehov. De till 

anläggn ingarna hörande ultrakort

vågsmoltagarna aro däremot för
sedda med en automatisk volymkon· 

trollanordn ing, som håll er en kon

stant utgangseffekt ur högtalaren 

oberoende av de inkommande sig

ilalernas st rka. 

äl' en bärvåg m0ttages, äro stör

ninga rna betydl igt lägre än signal-

Fig. 1. F örenkla.t kopplingsschema fur 
~tltra,1col·tväg8mottagare. an vänd i polis
bital '. Codnn-(O/.onlningen be!'inll er sig 

inom den str eckade linjen . 

styrkan, och störning::trna från bi

lIu'nas tändningssystem etc. äro 

knapp ast märkbara. När däremot 

bärvågen slås fr ån, reglerar molla

garen tack vare den automatiska vo

l ymkontr Il anordningen in sig p rl 

maximikänslighet, och störningama 

bli olidliga, å vida ej sä rskilda 

mått och steg vidtagas för att hålla 

dem vid ett tillräckligt lågt vii rde. 

Dessa särskilda rnått och steg fö

retagas medelst en anordning, kal 

lad »codan». Ordet härleder sig 

fr ån begynnelsebokstäverna i »ca r

r ier-operated device, anti-noice» 

(bär ågsmanövrerad, störning mot

verkande anordn i..Ilg) . Den utgöres 

ej aven enda app arat, utan av ett 

fler tal element i int imt samarbete 

med ett fl ertal av rlloLlagarens vik

ligare delar. 
Dess huvudbeståndsdel utgöres 

emellertid av ett lit t neon rör, som 
endast användes för denna codan

reglering. Detta rörs mest ka.rakte
r istiska errenskap är alt det v rkar 

som en mycket hög irnpedal1 för 

alla spänningar upp till ett vLst 

kritiskt värde. Vid detta värde in
träffar urladdning mellan elektro
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Fiff. 2. L'1/ hörn al: den »t(l71111(/ (; lirl
ninrll'll», ä l crgi1:c t i. n atllrl-ifl ~ t nrl I,'. 

derna, o·h inlpedansen gå r ne r till 

ett så lagt värde, att röret nä rmast 

I'erkar som en kortslutning. Röret 

är ~rl inkopplat, alt när ej någon 
bärvåg inkommer, I igge r över dess 
elekt r der en så hög spänning, all 

överslag sker, vilket kortsluter l åg

frekvensförstärkarens lltgå~g ida , 

och hörrtalaren förblir tyst, till s en 

bärvåg anyo mottages då moltaaa

ren återgår till normalt tillstånd 

genom alt urladdningen i neonröret 

upphör. 
Spänningen över neonröret beror 

på de mottagna signalernas medel
n i\7å. När bärvågen är på, är denna 

medelnivfl tillräckligt hög för att 

hindra kortslutlling genom neon

röret, och mottagaren fun gerar. När 

ej någon bärvåg finnes, är medel

signalnivån så lå", att överslag på 
grund av spän nin<Tsökni ng över 

neonröret sker. Störninasimpulserna 

kunna visserli gen i och för sig vara 

täml igen krafti ga, men de äro i rren

gäld av så kort varaktighet, att me

nelvärdet blir för litet för all kopp

la in codan-anordningen . 

Vid de codan försedda l11011agarna 
är därför högtalaren tyst, så länge 

sändaren ar från lagen, men till

kopplas automatiskt så fort den
samma går in. 

(Radio Engineering, okt. 1935.) 

.. 


Hen talande tidningen. 

N lig Il demonstrerades i Lon· 

don ett nytt system för ljuduppteek. 

lling på papper. Det kilj r sia från 

föregtJende Iiknande system genom 
l ägre kostnader och g nom det för

h ållandet, att en ljudupptagning 

kan publiceras i en vHnlicr tidning. 

Figur 2 visar ett prov av den nya 

»Ijudackumulatorn ». Den består av 

ctt antal parallella linj er, som täc

ka ett rektanguliirt papper av stor
lek ordnincren 40 X 50 cm. Tär det

samma spännes runt uppspelnings. 

apparatens vals, komma linjerna att 

bilda en kontinuerlig spirallinj e. 

Denna spirallinje motsvarar ljud. 

bandet på en vanlig ljudfilm och 

har åstadkommits på liknande sätt. 

Vid uppspelningen följes spiralen 

aven ljusstråle och fotocell, SOIll 

alltså lämnar en ström, som är en 

funktion av den osvärtade delen hos 

I j udbandet. 

Experiment ha redan företagit s 

med I j uduppteckningar, åstadkom

na genom tryck på vanligt tidnings· 

papper, va rvid den erhållna kvali

teten blev mycket god. Det uppn, e

liga frekvensområdet säges va ra 16 

- 7000 p/ s. Små felaktigheter i 

papperet på grund av \ri kning etc. 
astadkomma ej några mera märk· 

bara störningar. 

Sitt största användningsomdlde 

väntas denna ap parat Ht fö r bl indu 
personer. Det hl ir ro d densamma 

sYlUlerIigen bill igt tt I j uduppteck
na en hel bok, som sedan kan åter

g ivas med en relativt enkel tillsats

anordning till en radiomottaga r,). 

Omöjligt är ej att det i framtiden 

kommer att publicera peciella 

blindtidnirI"ar på denIla princip. 

pparaLen kalla_ fotoliptofon 

och tillverka~ av ompanie Fund

Fi!l. S. K am])Z Il sal/du,. , 01"11 IJtOltllgarc 
i a-Ilt erikan81,: lloli uil, lIIijj liOflÖrallde 
lluuuel8id(q fÖl'uh l(lelse med huv /lfl

stationen. 

lrlim. 
källor 



FiV.!. B kcicl/./ ell/ ö ,II eJ/w !iii' kri ~ /(l71 · 
filt e/". /iiulj/"II/1I/1ld tut liäqc r !.:iS fI1· 

/" 'son OJl sfr c /': J;6 I1 Serll(1. 

oora Fotoliptofono, S. A. Buenos 

Aires. 

( Wireless World, 105 nov. 19,'J5.) 

Hilsigna,ler Il81' ulh·aliOrh'åg. 


Vem har viii ej åkt bil efter t. ex. 


en skramlande la tbil . vars .förare 


det varit om iijliot a lt medeb t en sig . 


nal underrätt a, alt man vill köra 


om. Al la h,l äk ,rt m ä rkt del ho pp· 


IÖ ;:;H i ett sådant företag, och önska t 


sig ha krafligan~ signalhorn. E n 


uppfinnare ha r liLl framträU, som 

påstår sig ha löst svårigheten alt 

erhålla en tillrii kligt J...-r aftig signa

I ring genom alt anv~inda ultrakort

våg. Han ha r l åtit bygga en liten , 

pa ung fär 4 111 våglängd arbetande 

kombinerad sändare och mottagare 

för signalering m.ellan person- och 

lastvagnar. Denna vill han ha gene

r J it in förd på alla bilar. Appara

Len, som måste ha en räckvid.d pet 

ca SO m, inbygges saviii i l astvag 

Il en som i den upphinnande per· 

sonbilen. Vill personbilen åka om. 

tr ycker dess förare p å en knapp. 

Därvid l j uder ej personbilens sign al 

horn utan den fra mför varande last

bil ens, vi.lket tlstadkommes medelst 

ett r elä i ultrakorlvåg~ moLlagaren s 

utgånrrskrets. Sin beredvill ighet eller 

event uella ovillighet all släppa för

b i personbilen isar lastbi lens föra

J e genorn att p , samma sätt signa· 

lera med personb ilens s ignalhorn. 

A pparaLen har h ittill s endast f ram· 

ställts lahoratoriemtissigt o h myc· 

ket återstår ännu, innan den kan an

vändas praktiskt; hl. a. maste p riset 

pressas ned och störningsproblemet 

lösas. Det iiI' emeller tid intressan t 

a tt iakttaga de allt större och avsi· 

des liggande användningsområden 

som radiotekniken intränger på. 

E tt allnat sält all lösa ovanstående 

trafikpr oblem är alt använda sig a 

mikrofon bakpå lastbilam a med diir

till hörande förstärkare och högta 

lare i föra rhytten. E tt annat upp

si ag som kanske kan real iseras, vill 

PopuUir Radio med varm hand skän

ka . ill a läsare. Anv~ind for tfarande 

en ult rakor tv, gsmottagare p a last 

bilarna och gör dessa känsliga för 

d terkommande personbilars tiind· 

ningsstö rningar men okänsl iga för 

störningar fr an del egna tändsyste

met. An ordningen skulle härigenom 

bli automatisk och registrera så fort 

en upphinnande b il närmar sig. 

(Funk , 1 dec. 193.5.) 

Dubbell'iktad polis1'adio 
U. S. A. 

Radi on som hjälpmedel inom p o

Ii väsendet i dc större städern a 1 

. S. A. är ej någon nyhet vad he

träffa r radioförbindelse från huvud

kontoret till de ol ika motorcykel

och bilpatrullerna. Däremot är det 

först nyligen SOI11 dubbelriktade för

bindelser hörj at användas, varige 

nom hu vudkontoret kan erh ålla med

delande Olll intriiffade hiindelser fr IT 

rad iobi larna . 

E tt av dc n ie t fulländade dub

bel riktade polisndiosy ternen har 

utvecklats av Bell Te!epbone Laho

ratories för Western Ele ·tr ic Com

pauy's räkning och har in för ts i två 

städer, Evansvi ll e och -a~hv ill e. Sys
temet arbetar på ultrakortvåg på 
-hekvensbandet 30--42 Mc/ s. Pol is

bilarnas siindare väger endast 9 kg 

och har d imensionerna 28X 18 X16 
·m. Srindarna ä ro k ristallstyrda och 

hållas diir igenorn på r iitt fr ekvens 

på 0,025 procent när. K ristallen er 

fordrar ej någon temperaturkontroll , 

då temperatllren iiI' över 0 °. Vin. 

denna telllperatur kopp las en upp· 

vänIlningsa nordning automatisk t in 

och håll r temperaturen (iver frys

p unkten. En vertikal , böj lig stå/ 

stång, fäst v.id bilens sida, tjänstgör 

~om både siindar- u h ll1oLtagaran · 

tenn. 

En vanlig handlllikrotelefon an 

vändes, och ett telefonsamtal över 

radioan1iiggningen föres pa ungefär 

SalI1lna ~äLt som ett vanl igt teiefon

samtal , dl ek med det undantaget alt 

en viss tid erforch'as m ellan sänd 

ning och mottagning. Denna omkopp 

ling ker nämligen genom ett rel ä, 

som manövreras av mik rofonström

men. Detta reEi är fördrii j t, så att 

"ändaren ej b orlopplas vid de kor 

t el uppehfd1en mellan oli ka or d och 

lneningar utan först efter en någut 

längre paus. Då siindaren kopplas 

ur, O'å r l1lottagare!l i funktion. 

P i ll. [j. B a ll uIiJt cr m ed krisl n ll cr och 
l,ondCllsa l oi·er. t ill i laI, m ed c l.:v h:a lc llt

Sell emil uch 7·c80I/a')lskli l 'Va . 
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Sän darna äro exakt avstämda, då 

de installeras, och någon ytterligare 

inställning behöver därefter ej gö

ras_ Sändaren använder sig av fyra 

femelektrodrör, samtliga av samma 

typ. Oscillatorröret ger dcn dubbla 

kristall frekvensen. Andra röret åstad

kommer en ny frekvensfördubbling 

och alstrar den ultrahögfrekventa 

bärvågen. De två övriga rören tjän l

göra som modulator respektive mik

rofonfö rstärkare_ 

Fig. 3 visar hur apparaturen är 

installerad i en vanlig personbil. 

(Radio News, dec. 1935.} 

Kristallfilt.er - en ]wnnnall
de nyhet i radiomotta,ga .•-e. 

Då det gäller att konstruera en 

radiomottagare med p å samma gång 

goda selektivi tets- och fidelitetsegen

skaper, upp träda - i all synnerhet 

på kortv, g - stora svårigheter vid 

användandet av filter, bestående av 

.induktanser och kapaciteter_ Införan

det av kristallfilter synes vara ett 

sätt alt övervinna dessa svårigheter. 

Kri - talIfiltren äro visserl igen än

nu ej riktigt mogna för allmiint an

vändande i kommersiella mottagare, 

u tan mycket cxperimentarbete torde 

återstå. Man kan do k med stor s'i

kerhet förespå, att de inom en ej 

all t för l ~lllgt avlägsen framtid skola 

komma 1 allmänt bruk. 

Kristallfilter ha resonanskurvor, 

om betydl igt bättre ansluta sig lill 

den önskvärda rektangllJ:ira fo rmen 

~in filt er, sammansatta av ka paci

teter och induktanser. Dämpningen 

är relativt låg och mycket likformig 

F i{l. G_ B and/iller II/ d f ,'c '.' I' i st atl cr. 

PO PU I,Äl{ HADTO 

inom en viss bandbredd. Vid dennas 

gränser ökar däremot dämpningen 

mycket hastigt. 

En kvartskristalls egenskaper i en 

elektrisk krets kan enklast åskådlig

göras genom att ersätta densamma 

Illed en ekvivalent koppling av ka

pacileter och indllktanser. Fig_ 4 vi

sar ekvivalentschemat för en kvarts

kristall samt dess reaktans sOm funk

lion av frekvensen. Fp och Fs ~iro 

de två resonansfrekvenserna, vid vil

ka rcaktansen blir noll. Seriereso

nans erhålles vid 

F, = 1/2 7t l/Le 
() h parallellresonans vid 

Fp = 1/2 Tf· (e, + (~») I Lc,ep 

Emedan Q för en sådan krels är 

av storleksordningen 10 000 kan det 

förvänLa~, alt bandbredden skall bli 

mycket skarpt avgränsad. Förhållan

det mellan Cp och Cs är av storleks

ordningen 125, och detta medför en 

markerad begränsning av bandbred

den och lutningen hos kristallfiltrets 

resonanskllrva. 

Vid första anblicken förefall er det 

mycket fördelak tigt alt kombinera 

kapacite ter med kristall er för att 

F ig. 7. B r!/{!17k ollplal kri8!alljilt er m ed 
kUlldcll satorcr och in tI'IIktan 881101ar_ 

få ett gott bandfiher, då j u goda 

kondensatorer ha ett Q-värde, som 

~ir av samma storleksordning som 

en kvartskristalls. I fig. 5 visas ett 

sådant filter och dess ekvivalentsche

ma. Delta filter har ",-id en fre

kvens, obelydligt ~ törre än den övre 

gränsfrekvensen, my ket hög dämp

ning. Genom en annan kombination 

kan denna frek vens erhållas omedel

bart under den t-igre gränsfrekven

sen, och genom en kombination av 

dessa båda fil ler erhålles med hj ål p 

av tre kristaller och tre kondensa

lorer det i fig. 6 visade bandfiltret 

med en mycket fördelaktig resonans

kurva. 

Den lägre oTän 'frekvensen i fig. 

5 ligg r vid kTistaII ens S riereso

nansfrekvens och den övre mellan 

serie- och parallelIresonansfrekven

serna. Den övre grällsfrekvensen kan 

justeras med hjälp av shllntkap aeite

terna. Parallellresonansfrekvensen 

sammanfaller med den punkt , där 

dämpningen är störst. För filter av 

denna typ är förhåll andet mellan 

parallell- och serieresonansfr ekven
serna mindre än 1,004. Därför är 

bandbredden mindre än 0,4 procent 

av frekvensen mitt i b andet. För att 

sålunda crh[dla en bandbredd av 

16 kels, måste fr ekvensen vara större 
' orts . :\ s Id. 48 

http:Kristallfilt.er
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Miukiärnsinstrument 
för väx el- och likström 

D e elektromag lleti ska eller mjukjilrusill .·tru 
menten gruuda s ig på r pul 'jonen m liau 
t " med mäts tL'ömmen m,l gneti erade järn
stycken, av vil ka det ena är fast, det andra 

rörligt och förbundet med en visare. Eftersom järn
styckenas polaritet iin 'l ras med l'ömriktnillgen i spo 
l 11 , kan in 'tr nmentet användas för m~itn ing av såväl 
l il,- m viLxel römmar. Vid vii el ·tl'ömmal' av högre 
fr levens är dock in t r ument t odugligt. Mjukjärns
instrumentet är icke alJ s å ömtåligt som var mtrflds
och vr id . poleinsirumenten. 

F ramställningen av clet samma försiggi\r i hurud
sak p ft föl jande sätt. F örs t göres spolformen (se fig. 
2 b) av 2 mm må. ing:pH\.t , med en yttre diameter ay 
65 mm_I gavlarna upptages dels det stora hålet med en 
diam. av 40 mm och del t vå stycken 2,5 mm hiH W , i 

d r 


P ig. 1 . •11 j llTvjai'II Ri/l Rll'Il/Il Cn l c l s l /l ll; /lIl if c/.tf1". a : ij /; i'G lU!Jei' 
bl/!Jel, lJ : bobin föl' lindll i 'll .r;ell" c: mul r e lager lJ y .r;el , d: j'örligt 
jii.l'nbleck , e: fa st ji.il'nblee7v, f: arwl'dning f öl' nol.lp1lldäslWt·

j'ek tion, g: '~isan:, 

vilka Jagel'ootkarna skola fä ta ~ och som dårför gäng
as för' 1/8" kruv. Det stora h::let kan man eventu
ellt saga u t med en IÖvs[lg. I detta Ltd inpassas eH 20 
mm le ng bil av ett 40 mm mHss ing rör , vilket löde. 
fast vill gavlarna. Dessföl'inllan kär man ur 0,5 mm 
presspan s kivor för isolerin fr uv ge vlarnas insidor 
samt isolera r iiven run t poll'öret. Inut i sl101r'öret 
skall p}; tblechet e, som utgör den fasta delen i 'yste
met, fastlödas. Detta bleck fh vara av !lögst 0,5 mm 
tjocklek och lw n klippas u r en tran~fo l'matorplåt, 

l"ör ntt all r eman en t maguctisll1 skall för,' vinna, 
glödgar mall pH'tten, d, magnetism n a llllHl'S slwll 
ä ventyra in ~ t l' ume)]teL l'ikti O'het . Hiirefl"r lmn mall 
börja lind a pt\. tr, den p[\ !S tommen. BÖl'ja n Oell slutet 
av l indnin gen förses på va nligt. iltt Illeu bi1flr av 
flertråcli g, bijjlig ledning. 

Lagel'oockarna a och . u tföra ,' a \' 2 mm pI' t, och 
mitth' le t gilngafl, me ll pj mera ii.n att sk m varna O'å 
t rögt. 

Den l'ödicra {lelen av ..y:-;lem l Il . tL l' av tt tycl e 
j i.il'l1bleck av Hmma so r t som ti ll elet fas ta, vi lk ,t 
t iU1< Lippes som f i: ' . 2 d visar . Xvell de l ta ble k Ul' 

glödgas. En för tahand b el n i ng göre , .; <.t t blec
ket f L r el t ut eende, s ffi nedre delen av figu r n 'i ar. 
Dpt fastlijcles sedan pa axeln, 'om ii t' f r , 11 en vtickar
kl ocka . 'rag icl,e ho r t den tnnn n spil'alfjiidel'n , då 
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Fi,g. 2. D C/(Lljrilll,ill'!I. n '/ ';ck ninr/U! ' lW iiro (les(wuna ~ O ln i 1"ig. 
1 . D et fas/cL :iii:rn/Jleck et e lir s /1'cckat pd s in plats iunl i bO/li

n cn b och lIPll /a,gcr en ~i'l/7ccl al) 90 gra.llcr. 

uen lla. kall tjäust'gö ra som lliL'('ktiollsfjii.dcl', Axelll 
placera' sedan mellan la gren, 'om bcstå al' h 'enne Ul'

hOl'l'a rle 10'ul'al', 0(')\ man fiuj l1 stc r'aL' bockningcll al' 

hl ccke !', s[t alt avståndct t ill dct fasla blerket blir' 
llet minsta möjliga, u ta n alt blecken ,")": emot val'
:l LHII'U, edan tager man lös ax 11\ igen och fäster 
vi sa ren nnder fästet [öl' spiralen med en smula syn
de ikon . Visaren utklippes enl. fig. 2g lir 0,5 mm 
alumilliumplaL och tiIlp lat!'as i 'petse lI. 

InstJ'ument av denna , typ stanna icke genast vid 

mätningen , uhrn visaren pel1fllal' cn Sb \lIll, in\1:11\ d (~ 1I 

~tallila\' . D e tta Ur gi\'ctvi s en nackdrl , och kommer'

s ieII a illshumclIt ii1'o <lärIör för' edda med d ~imp

uing. Föl' amatör'en ligger lnftdii mplling niil'Jn<lst till 
hands, trots att den forrlrar rätt sto r noggrannhet 
vid utfömndet. Fig. 5 visar anol'dningen . På vistu'en 

Ritter en lätt vinge, som I'ör s ig i en luftkammare. 

GenUIn luftmots !å udet i denna .kommer visaren forta· 
I'e att lJr()Jn 'as IJpp. Luftkammaren iiI' tiJlI'el'kad av 
O,;; mm miiss ingsplåt, och "ii ggiu'ua lildas jhop moll 
bottnen, undel' det man t ill Cl' att a \'strtnclet mellan 

\"iiggarua övenlllt hlir lika. Bäst gä l' detta om llIan 

liiggcl' in korta träklotsar a v 20 111m W.ngd och sam 

tid igt lödcr', "'\ ingen pä visaren klippes till a v 0,1. 
JIlI\1 miiss iugsplfrt oell fa:,;ts Li ttl's p ;'\ ViRal'en m ed syn-

POPULÄH RADIO 

detikon, A\":';{.lI1cl e f. mellau axeln od\ \' ingen lII flste 

vara exakt 4.1. mm. Locket Ull luftkammareu fasi· 
säitefl först seda n <lI'I1I<1i1lI'(>n komm it]J: ~il1 plat~ 

p rt 1l10Jlia O'cplattu lI, 

l JUs /ni 1/1 en'/; ts SOl/1bllW ILsiittni1!-!}. 

De n slllt liga hopfog nill gen av iJ\stl'l\JlIcn!cl kan 
häreft ' r v icltagas. Ma 11 Ull' t i Ilse a tt ~l,ru va rna, som 
f' asthrLl la la gl'en, i cke äro hiu l11'e iin 4. n1l1l , d it cl e im · 

1IlI)'S , kada pre ,,'pullisolcl'ingen. ( e fig. 1. ) lUelJun 
skruvhnvudet och det övre lagret skall en a.uol'dniug 

fö r nolllwl'l'cktion anbl' inga , och deJlna tillld ip pe ' 

och böjes av 0;3 mm 111 ~issingsplä t, ,:0111 f ig. 2 f visar. 
] leil ii l' s,lllllllla gjorll p i'\ "amlll l1 "iif 1 ~OJJ\ hasli ghc !~ · 

r egula t o\'n fil \' Ol'on i dcka\'klockoJ'. I d en 1I f' IIlJiij(la 
delen fäsies ytterändan al' ~p iraH.iiidcl'li , och dell 
nppå tböjd a delen skall Clla l'C gå upp genom locket. 

Mellan k l'l1d\u vlldel Il I.: h b le 'ket Iiigg(" hi mpli gcn 

Pi[l. S. D et l'öl' liga sJjs / em ot h08 IiIju,7 ..j iil'"ns ins / r l/.1H c llt ot sa/JI t 
Ö~l'e !ageI"/J1!(/ cln m ed "(i.v(tl'lncn för l/,oUpnnklskoTTekUo lI. 

CH t unu fjäd el'br'icka, Srt att när I'eglerarmen \'l'idCK, 

icke ~J,ruven dnrges tunt. D CII öne ' Io' uv D insHiUes 

sMecles först, och eHel'justeringen O'ö I'e med den 
undre skruven , .?\. att axelll icL,e glappa r i lagr'en. 

Yi sm'en skall stå i lIngefär 45 graders vinkel, när 
l'eglera l'llleU står ph mitten. Så siittc~ armaturcn 
fa, t på 1110ntageplattan a\- 10 m m ply"'ood , i "ilken 
ett stort hl\.! Lir borrat för densamma, LnftJmmmarCII 

pmisa:,; in , så att "inge n icke tagel.' j nflgon vägg, och 

1<'ig. 4, . lno/·d.n'illgen fÖl' lliimpni'lIg av det ',-urliga 81!~ t emet. 
V 'ingcn i I 'ÖI' sill 'inuti. elen tilt s/öl's l(t, cl c7en slutna luft-

1/"I~lnman h. 
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1' i[l. ... . Sa JJunanoliWnill[ls/ 'il niug till 11lj-nl.;

.iiirnsillstr /llll ent et . 

Jas t ..k r LL \"a. · m edel.· t dc ut. Ulenl]e 1J1ecl<ell, varef el' 
locket fa ·t ' ~i ttes. 

1\1oJe11inst l'lllllellie t är fö l'se l. t med spegelskala, viI· 
ket dock ej a ll iiI' niklvä ndigt och knappast heller 
lIlotivera.t vi l cH f;å enl, clt i nstru ml~ ll t som detta, pft 
en speg 1, ya I'S ungchirli era dj mensioner fra lllg~ a v 

fig. 5, ha l' klistra ts e t .·tycke rit pappcl', i vi lket 
gjorts en 5 mm bred III kärning, sli a t t man i spegeln 
··er bild en av \'isal'en och hilr'igenom Il Dc1o-{u' pal'aUax· 
[el vid Hvläsningen. Spe<relskalan iiI' fastlimmad vid 
elt par l ftga t räklotsar, vi lka i in tur iiro fästa vid 
lJUsplattå n . 

Vid Jmlibreriugen, 'om k r er Dom jiimWl'else me ll 
PLt annat iust l'umcnt, ftts Ui.ig ,·s ' kaJans nollpunl,t. 
Delstreekell utmä rkas först med blyerts, va r'cfiet· 
skalan renritas. 

Fig. G visar l ådan t ill insll'lnnent t. Observera att 
r itningen ej är i proportion t ill m; Hen pl alla stiUlell . 
i\l; tten liro emellertid riUiga . 

lm,h-nmente iiI' aVRett aU anv~il)das liggande, eme
llan det 1'Ö1'liO'a . . 'stemet ej ii I' f tIllständigt utbalan· 
se rat. Den undre lagerskl'lIven fl r >j ätch'agas St 

my kel, att det J'örliga systemet g l' t rögt, utan d(~t 
måste vunt ytters t lä ttrörligt. Axeln miiste därför 
glappa något litet i lagren, men så litet som möjligt. 
Hiist ä r om man kan använda håde axel och lager· 
, kruval' fdn en vii. ·karldocka. 
Betr~iffa ll de lin(llliugen s; blir denna ber oende UY, 

huruvida instrumentet sl,a11 anviilldas 'om ampere· 
eller voltnwter . Förf. hal' på föl'>;ök linda t en am· 

peremeter enlig t oya ll uesl,rivlla II Hörande med 300 
\' . rv O,G m m tll1ubelt bomnU 'spunnen tr[(d, \'arvid 
.instrumentet gör fullt u tslag för r a 1,6 a mpere o h 
11l1l' et t motstånu av ::l,5 ohm. Spii rlllingsf~illeL blir 
vid fu ll t u t'31ag ej miud re i.in 5,6 V , varför man vid 
vi. sa miilningul' m[lstc 1,( rrige l':l h iirföl'. En volt 
meter hal' .lindats meLl 700 var'v 0,1 mm ema1je l'au 
tr d, yarviLl fullt u slag erhöll - f öl' 4 V. (S , \ illjetf:· 
bilden.) EgenförbruJm ingen hos CII clyljj, \'u11metel' 
blir gan ska stor, vii ket man m ':iste taga hiIl1syn t ill 
vill anviindningen. 

Slutti -' en skall näm llas, att iustrumentet ih' l,äns· 
ligt fÖl' yttre magnetWlt. En magnet i n ilrheten t . ex, 
den ho. ett vl'idspoleinshnmcnL som a]jv~inL1es vid 
kalilJl'el'ingen, b .n sålunda gin upphov till feh-isn ing. 
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Lokalm ottagare och förstörkare för 
inspelning och återgivnin g av gram
mofonskivor. Kom pensationskoppling 
gör sildrossel och stora kondensa
torer överflödiga. Mer ön 2 W ut
gångseffekt. 

Försliirknre, som skola rlt' ivas från likströms
nät, kunna ej få högre anodspiilllling på rö
ren Un nii tspänningen. Därför kan iute nå

I::> ''''ot av de krafti·...arf~ slutröl'en komma i fr" ga, 
Olll mall inte har möjlighet att från ytterpolerna HI. 
440 yolt, 

Ett sätt ait Hl större utgångseffekt iiI' att koppla 
iyi\ stycken slutröl' parall~llt, varvid utgångse[fekten 
blir olllluing duhbelt så stor som m ed ett rör av 
salJlma typ. Fig, 2 visar en l ylik koppling, Som de
tektor eller fÖl'sta förstUrkal'l'ör- tji.instgör en hög
fLockven ..; pentocl, Philips' KF 1, som 'lutrör två styc
ken 'l'ungsram PP 430 i p arallellkopp ling. 

Förstärkaren ä r u Hörd ID el niitljudskompensa tion, 
Den är ej svår att Hl fri. fr ån nätljud. Till motst1\n· 
den R 1, R, 2, R 3, R 4 och R 5 auvändes td'ld med ca 
2;- 0 ohm per meter, lindad p< asbestkärua. Den till 
en bela s tning av 300 mA. R 1 och R 2 utgÖl'tI i verk
ligheten ett. sammanhi.in ande motstånd på 600 ohm. 

I/ig . 1 . Ohass i et 8ctt lm kijrdll. Läugs t till äi.l/s t cl' 8 .~ ul
{Jdn08t/'ml.8f() 1'IIu~torn och till höger ov a.ntör kondensatorerna 

ill-otin !7Slntns!onnat01·n. lör mikrofona?lslu lnill{J. 

'L'ill shulltarna R 6 och H 20 kau ir1\tl med 1000 ohm/ 
meter anvii1lCIa s, som tar mil1lhe plats. (Skalbelys
ningslampn n för 0,o amp. mc le ha en shun t n 20; 
i annat fall fe r lampa n O,a4 amp.). 

R 18 och I~ lD ih'o ett par h ifjliirl iudade llIo tstrll1d. 
De kunna lillll as med 0,1 mm dubbel t bomullsomspun
non konstantantri'ul Vä v:1J> sin liten rulle av ebonit. 
Dessa bi.igge motstånd ha liksom H'16 och R17 till npp
gift att förbindra parasitsvängningal' i slutröl'en, 

I<'otogl'afierna visa hur IlIotst1\ndstr, den är upp
lindad på en stomme a\' eternit. Denna hal' isolerats 
f r å n eha. s iet med små elJonitplattol', 'å att ingen 
läckning sker till det ·amma. Den \ anliga eterni t Il 

ha r illte så höggradig isola tioll Sföl'måga men II l 
\'ärIllC bra, 

Injust ering {1.l/ sll/frör ' Ii ' ,·Z)(·illJ1ill,fjctr. 

Fn u R 4 uttaO'<l s ~"allerföl' 'pHuniugarna till slut
l'öron och iureglef'Hs, s; att anodstl'ömm eu i val'jo rör 
blir 20 mA. D etta kan ske på följande si.itt, :\filU
ampef'Cllletel'll bod tages fl'fll\ Shl plats, och trådat'ua 
hopk()ppla~. Diirr>< inkoppla -. den i serie med H. ] 8, 
oeh gallel'föl'sp ~lnningen till \'2 !'egleras, s, ntt anod
st1'0~1IlH:ll i detta slu trö I' blir :.0 rnA. N äl' för (a slut
I'öret s[\lunda har r ätt a n odstl'öm, fly ttas miUiam
pet'Cmelenl p s in ph t· enligt s('l! Illa t, o·h I'i)l'ets 
Va gallcl'[ör " p~inllillg regleras. 1'1illiamperemcte l'll 
skall då vi sa 40 mA. Biis t ti r att m~il'ka de lJ ~igg' -'l1l t 
rören , S~ a tt de kOlluna p:1 sina tutta platser j("cn, 
om man skull e taga bOf't dem fr< n appal'aten. :Unn 
nu ste p tl nytt injustera gall erförsp~inning <l nia \'ar:i e 

0:::-(rå n'" som ..- insättas,liva rör Hören kunna uä mligell 
var'U någut uj~illlna , så att anodstr-()Illmen ·tiger eller 
sjuuker n i'lgl' <1. mA , om rÖren sk iftas. Anou.'hömmen 
höl' vara liku i de bägO'e slll tl'Öl'e l1 och lik, med den 
för rörtypel1 normala . "'\ id reglering av gall I'fö!'spi"in
ningarlla t ill rÖI'en måste anodströlllmcn brytas eller 
apparaten kopplas fn L1 n iitet; i [lUllat fall kunna 
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Pi!!. 2. J(01i{Jli'll{f.~8Ch clII (l. ful' lIötljlld.·l.;ol1/.lIel1s rad !örstii.rl.;al·e och IOI,;alnwt tagarc. I modellappa/'aten iii' {fJ'a-Inmo!on
'illtag t r ej isolerat f r l1n nätet, e lJl cdG.1~ det/as mimi; pol är jordad. En !lylilci so l er iug iir dock t'l.urtIdl-ig. S ä,r säk
r inga r tör O,S Ll. M i/, l'oJonföl'shirTwrcn anslutcs till kontaT;;/ cnw M Y RJ ;I utprovas fÖl' bilsta. ljudk1!a.lilct. 

C'J 300 cm. c, = 100 Cin. R s ca 20 ohm. RJJ 0,2 megall/m. 1117 el 000 ohm. 

C, = 500 ()n~. as = 10000 cm. Ra Ctt 170 ohlll. 1112 0,1 'Illogohm . R,s lOO olun. 

eJ = 100 cm. 09 = JO 000 cm·. R, O, me!!ohm. fl I;' ca 0,4 m egohm . RJ9 JOO ohm. 

O'J J ,u 1". Rl+H., = öOO ohm. R s O,J rnegoh1/L R" 0 ',u - m CfJohm,. R20 en 26 ohm. 

Oj :2 pl', Ra 15 oh-m. R. 0,1 megoh1n. RJ.; 0,5 m cgohm-. V I: Kli' .l. 

U" 1 ,uP_ ltJ = 70 oll1ll. RJO = 0,03 m egohlll . RJO ti 000 olwL. V2 O. v s:pp 180. 


rören skalla'. ])1a u böl' från lJöl'jan göra gallel'för · kondensatorer för att skilja gra\'eNlosan eller högta
spänningal'lla htet för stora och sedan minska dem i l:ueu hän nii:tHpänn ingen. En tr'ansformator äl' gi
crforderlig grad. vetvis att föredraga, ty den möjligo'ör anpassning 

Glödstr'ömskret 'en ä r' inte så mycket att säga om. mellan slui'steg o·lt graverdosa resp. högta lare. 
F örsta röret 'kan ha 2 V 'pänning, slutl'ören 4 V. AvstilmniIlgen föl' radio sker meuehit en spole med 

hunten R 5 ä r av . a mma krafti~:1. mot ståndstrlld \Tidbar fite rkopplingsspole samt en vridkolldeusatol'. 
Som R. 1 j denna trl'ld skadas inte så bU, om man an Som ingångstr ansformator för mikrofonansiu tUlng 
~' änder krokodil klämmor föl' uttagning av galJerför anvi.indes en lågf rekvenshaIJ'forma tor med 0 111 ä it
spänningar m. 111. ti Il första röret. llingstal 1: 3. Denna placeras över kOl1uensatol'eru:l 

Shunten Rö på si ·ta slutrDl'et hal' tiJl uppgif att ll tl ett nlumini n mstöll; på , ii siUt blir ld.irnnll jordad 
shLppa förbi ano!lströmmen från fÖ J'sta slu[röret, då t ill cha ','ie . Omkopplal'en O äl' en ellpolig omkopp
denna eljest skulle audera ig t ill glöd t l'(iIUm n. När lare med tre higen. JHtkontak ten an ·Inte. till trans
piinningen på V2 Hl' 4 vol t (uppmätes med en \·olt· formatorn, så att mall lätt kopplar iu mikrofonen vid 

meier m d högst 6 mA egenförbruknin g) , 1IpP över....rlng; fr 1\. n r ad io- till gl'ammofonunc1el'llalln iug, c 

mLites spiilming 'n över V 3:8 glöd råd. Xl ' då '_l)än ifall mall vill s ~iga lU;YOt t ill åböra rna. 

llincyen h äl' för hög ellel' föl' Hlg, fhr man tnLnska 

l'psl'ekLi ve öka Rn, lills röre L får ril Lt sI)iln n ing. Dessa ]{orfl,lJenscring (II) nii.t!ludet. 


miHuingar skola gör'as meu a lla rören insatta. på sina A nslulningen 11 i uj u ·tcr<lS s1\, att biis ta ljudhaJitet 

platfie t' och eftet' det att ano ds tTöJUIU rna hos sInt· erhåll!", vid fl-rammofom,pelniog. Anslutni ngen a reg 

r Öl'eu i uj ns tera t. . ler'ar återkopplingen mj ukhet. 'ttagen c, d, e, f och 


schemat iiI' isad en u t gångstl'au,'[ol'wa tol' T 2 g :i ll\'el'ka på kompel1seL'ingen, cWI'. \' e m s t. Anslll 
föl' hög- och lågohmi ga hö'~tala re eller graverdost1, ningeu av f spara till j t. "ttaO'et . jn\'l~l'1,ar på 

rnCll man kall ocks1\. anviind a en drossel och ett par kompensation Il vid gramtnofons]Jc'lning, t1 virll'adio
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F iy, J, ChU8 'iet mc(! Uort tagenm A -meter. Llntennspolen (pri
miiren) iiI' /.illdod ova.l lpå avs liim l1 i lt !J88polen me(/. ett iso l e

ra n de meUa.1I.l ii,grl av Imlt ol j ep(l pp er, 

mottagning. \.nslut lliugel1 Il ii.r en kompl'om is ·. Vill 
man ha bi·ista Ijudhalitet vid mikrofon t ill tl lu t ning. 
utföres a nslutu ingen b p:c samma s~i tt som \'id g ram
mor Il fi pelning, så att röret får negat iv gallel·förspi.i n 
nillg. 

A lI a anslu t ningar t ill motstrll1 den göra s först m ed 
kw kodil klämmor fö r att SC lla l'e gö l'as pel'ln a ncnta 
llled ett par varT koppar t r t el r nnt motsb l1 dstl'i'tdel1 
vid varj e s t ä lle. V id R 4 i-ir det lii rn p Li ga ,'t a t ha 
kliin1Luor'l1a kva l' i h ~iJldel se a ,' rÖl'uytc . Man Hu' vara 
fÖl'sildig vid användandet av luokodilklällll1lor , å 
att de in te samtidigt komma i bcrörin g med chassiet 
'}le ' med först a rö rcts sk iirmhölje. 

Kondcnsatorerna C 8 och C !) tJöra helst vara glim· 
mcri solcrade och måstc i varje fall ha förstklassig 
isolation . (Provspä nning 1500 V likst röm.) 

D et ]lI'aktiska 1c1:jöran det . 

I<'ör's tiir ka l'cn ~ir byggd p å ctt alumilli1l1ll chass i ; 
hot tenplatta n ha r e n s t od ck :w 350 X 280 mm. Led · 
ningst l'åcla rna ndl ·te ha god isola tion, så a U lie ej 
komma i kOlltak t meLl pl. ten . ty chassiet iiI' hel t iso· 
11' I'at [ rflll n ät et. F rontplatta n iiI' aT sa mm a slags 
plåt, och a ll a a ]lpara tc! f' la r m ås te isolera' frCm dCll 

samma. 
Chass iet anslutes t ill jord (vattcnl ed Il i llg), lik as< 

miluo[ou[i)rsHi l'ka l'cn och skHrmningen omkring 

ledninga rna mell an de ':;a, 
liela appa r'aten inhygges i en träl. da , som villj ett· 

bilden visar. L :'illa ll måste ha god ven t ila tion. Detta 
ka n biist onlIl a;; genonI att på låda ns (h'crsida uPll' 
t aga ett stor t hå l, som sedan ö,oerkl ädes med ct t fin · 

maski gt, rär'gut metalln;it. På låda ns bak · oel! n uder
s ido r m:'\ !':> te od e å h: l u pptagas föl' vcnt ilationen !':> 
skul l. Nätan lu tningen ska ll va l"a ;;:'\ anordll a d , att 
"h 'iimmen brytes, nä r baksidan tages bO I· t. 

F örshil'kal'en har en ntO';lllgseffek t av (lJ'ygt 2 watt. 

S. Thurlin. 

[,' iO, '1, D enna biltT risa I ' plu.eeringen (I.V !letanw. på chaNsicf, 
nc tIcs/n (liV krokodill~länmwrna 1ttuy t as eft er i l/jl/ ster ingen 

11/ ot f/l ~t(l (f ll .~I1/ l ni IlO (l r. 

Landets största och mest spridda radiotidskrift 
med en minimiupplaga. a~ 10.000 exemplar.Populär Radio 

• 	 Är saklig, , ederhäftig och opartisk • Avhandlar i form av populära konstruktionsbe
skrivningar den pra ktiska tillämpningen a v nya 

• Utkomm er regelbun det den 15 varje månad 	 konstruktionsprinciper 

• 	 Ger a matören u tförliga beskrivninga r över intres• 	 InnehälJ l' tekniska beskrivninga r över goda kom santa experiment och apparate r inom radions ochmersiella mot tagare 
närbesläktade områden 

• 	 Beskriver på ett lättfat tligt sätt nya uppfinningar • A,handlar alla nyheter på radioområdet 
och principer 

• 	 Är den idealiska amaWrtidskriften 

• 	 Innehåller det minsta möjliga av teoretiska ut • Uppskatta s på grund av sin veder hä ftighet och 
lliggningar oIJar tiskllet Uven av fackmännen 
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(FoI'j':;; , [ l'l''t n 

fön'g, Ilumnwl', ) 

I föregå ende nu mmer behalldlaJes de :111m~i.l1na 
kilIIlletecknen p ft förekom stelI [1 \ - lilckcl ektro

ner. a m t de ', as l ll verkan p i. röl'l;:lIlTOl'I1:1, l det 

följall(l e komma fle ra stl)l'lling :;;[e llOllll'n , fÖI'OI'

sa kade :1v liickeJektro llCI', a tl beskri\'a:>, 

, , L äck elektron er fiir o/'sa len i.bZa,n(l 81m! ) ~g /j isa t ör 

ii II clr·in gu I ' (L V Ii ii rf! r ek'l/enspcntoäcns i II J'c lIl otstånd, 

Va(1 som ligger liU grullll lliil'fö" ha vi egentligen 

J'('ll an avhandhlt IInlh~ l' 2 ovan. Det Lir t ydl.igt, utt 

rellan de elektr'ouer', som liicka förbi sk~i.t·mgRnret 

1ilL anotlen och RMlluda undanlll'aga sig det förras 

ill\'e l'kan , medf'iil'a en ,'edllc'ring av törets iure mot

s J-:'1l111. )\TUr uu llt'ssa Jiiekelek t roll er ii\'(~ n sHt llt se

mA 

1,0 


:J 

t 
as 

II 

100 200 JOO IJOOJ/ 

-EA 
Fiy, 4, Il no dstl'öm-u liodSlliinn ill fiS- sa mi Rliii I'm.rlallcrst'röm
(U/ O(TRpiinningskul' vnl' föl' C;~ Jl r'im elltl-Ör. likn a,n ue RENS 

1.84. Gli sl.'iirll/!}aUerpcnlou, 

klluclär eleld ('oue l' 1\[' isolaLol'eJ'un, sil mrlHiil' dell ua 
S(');:unuäl'cllli ' 'ion e n y ttel'ligare mi nslming :l\' illl'e 

mot::;t;~IJl(ld, G rade n a v ~(,~ I{Ilndilrcleld- l'oll eT'lIa):; rn erl · 

verkan tmmg[ll' av !:i torlekell av : pr'iillge L i unOl] · 

stl'öm-anod sp~illningi:ll{Ur\'an p [l jf r, gavaran(h~ ::;t~ille. 

Det iiI' ej all ti d f r tlga om en sänkning ;l\' inrc mot

:stiindeL iiH~r 11<"1;1 :ll'heLsOJUl'llrl e L lI tan dl'!: kall vm'n 

!-'if/, .J. 1I ' t ä!r/I'c I'7cklro (/S/l sf c lilct ItU!' M u /pen/ oden R.]J]1VS 
137·1. l'i!a r un ut m iir ka Ile sckw/(Wl'cmilt cl'a nd e s/ii.llena Tut 

isu!a(ol'Cl'lw, 

s il , at t e nda::; i e ll del <1\' lmrakte r'ii:ltilwn b~~ l'öres , Fig, 
4 \ ' .iSH I' Ll llOU sL l'öm-a nOilspiinuill<rs- sa m t s kii, l'Jngalh~l'

s tt'öm -a norl spii.n n i ngskul'\'orna för ett expcri menhöI', 
liklW.lldc RENS 1284, Endast i p llnktenl<:l XI , X2 

o. S. v, illt6 ide r de n ovan ue,'kr-inu l sd:uJldilJ'c m is

siollse IJckten, 

4-. Sck,1/.ud.ärcmiIJs ion och ytlä.ckoge Did 'isolatorer . 

Vi s kola h~lr pj ing;'\ prl en kvnn t iia ti v bpltnndJiJlg 

Fiq, (j , ,A1! ordn i ny fö l' ll/Iptoqn ill g a v anodlS t1-örn-an o(]spän
lI illf78 7.: II'I' ~ a, medc l.~ t o, ci77o{//'of f öl' jilZdsandc av S-c/fek t . 

•, 
Förändringar av mre motståndet. S-effektens påvisan

de medelst oscillograf. 



'10 

P ';,g, 7. Oscillogram. tör rö,. 'uta n -' - ettr37~ t, upptaget med on
onlnilngen i l ir;. 6. 

av dessa båda företeelser. En sftdan är ej heller er
forderl ig i föreliggande fall, cUi det iiI' fastslaget, :1 tt 
pä grund av de i hög grad varierande isolationsegen
skapcrua det är nödvän<iigt att helt unuertrycka 
företeelserna i fdlga, ej blott att reducera dem. 

En undersölming nnder vanliga förhällanden av 
uet i elektronrören anv~inda isolermaterialet med av
seende p :'1 y tläckage och selmntläremission skulle ej 
hj~ilpa oss mycket. Evakuerjngsprocessen och aktive
ringen av ka toden medföra niimIigen stora förändrin
gar av i ..olatol'emas egenskaper. Ytterligare för~i.nd· 
ringar intriLda efter hanu under röret .. användning. 
)!Tan skulle allt:, undersöka isolatorer, som varit 
utsaHa för samma slag p: verkningar som dem i 
elektronrören. Bmellertid kan man under Stttlalla 
förhttllanden begagna de här behandlade företeelser
na som indikatorer för de använda Lole1'materialens 
egen ·kaper. H ä rvid måste man dock konstatera, att 
de föl' fabrikation 'processen utsa tta bola to l'er na bli 
ekundäl'emit teran tle och ledande t ill så h ög grad, att 

el t . j kan t01e1'el"a8, 0111 man ti.inkel' på rör DS prak
ti ' ka anvii ncluiu n·• D t iiI' möjlig a tt p;. l\On s tlall viig 
hiirda isolatorerna mot pflVel'kal1 under fabrikat ions
rl'OC 's en, men eH kti\'i le ten bo ' tJylj ka rneud iil' 
iinnu ej t ill fullo p1'i\va tl. Hiirtill skola yj MerJ<omma 
i ett följande kapitel. 

5. S-cjf k t en. 

Denna består däri, att liickelektrol1er fr ån isola
torerna utlösa sekuncHirelektroner, som på grund av 
flen höga anodviixelspi1nningen förorsalm språngvisa 
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anodsi l'ömsälldringar och därmed tlisto r·t ioll a v nt
gånusspänningel1. S·effekten iiI' den me t kiinda a\' 
dessa f öreteelser som framkallas av läckclektroJler, 
och ~ir till sin \'erkan \'illa lnaftig:ll'e äll de förut om· 
niLmmla, beroende på en \~j s" 1J1\'t' rkan pä röret. styr

galler. 
l<'ig. 5 visln det äldre u tfÖl'Hllllet ;w elekll'odsy:te

md hos slu tpenioden HE:XS l B74. De cku.lIdii.remjt· 
t eral1c1e ·tiillena på isolator r na äro al1ginia g nom 
pilar . Des-'a tiUlen ha en viss positiv pnten ial, som 
iiI' bel'oeude av a nodspälluingen och Sl.ledes varierar 
med tlel1na, t , ex. tlll en viL'eJspi:illning ligger pl\ ano
tlen, doc];: ej kontil1Uel'ligt ntan spl'ångvis. De a 
spr(lI1gvi Ru spiinn.ingsiindl'ingal' överföras till röret· 
stYl'gal1er, som i sin tur p rlvel'kar auodstJ'ömmell, så 
att mott;Val'allue variationer i denna el'iI ~t11aR . Häri
genom försHil'kes . t örn ingseffek t n b tydligt. 

Föl·bin rlel ..en mellan anod, elmfl\liiremitterande 
punkt och tyrgaller åstadkomme . genom a t isola· 
torema alltid äro nl1got ledande och verka som spän
ujngs\lelare. 

Slutligen nägot om hur S-effekten experimentel1t 
påvisas. Gäller det ett enda rör, lmn detta prova, i 
en mottagare, varvid S·effekten ger upphov till dis
tortion, om elen förefinn es. Helt bort · 'tt från dell 
starkt suhj eldiva bedömJlinrren av ljudln'al iteten är 
detta prov till ingen nytt a, el,1 de t gäller a lt under
söka en viss rörtsp, e.i et t enstaka exemplar, med 
avseende p1\ S·effekt. Hiil'vitl begagnat' man sig av 
en katodstråleoscillograf, som får å tel'giva rörets 
anous ! riim-[1 nOtlspiillningskurvn. Kopplingen fram
går av fig. H. I rörds anod h et t; införes en växel-

Forts. 1'l sid. 45 

Fiy, , . OsrilloY'rom 1'ör rör m ed S·effekt. 
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För mätning av hög- och låg
frekventa växelspänningar i 
mottagare och förstärkare. 
Oumbärlig vid servicearbete. 

D
et finn. många olika typer och uliöranden 
av rÖrvoltm !t r ar . E tt par sö.dal1a för växel
stl'ömsdr if t , oro 12e "krivna i nr 12, 1934. 
Lä ttast . tt t illverka ii I' en rörvol1 meter 

för baHel' idrift, ehuru det natu rligt"i:,; är et t yi st 
lJesväl' med batterierna. An od- och gallel'battel'iem a 
kunna emellertid byggas ,'a mman med l'öl'voltme tem 
till en enhet, så at t man blott har att koppla t ill 
a 'kumulato rn vid aJlv ~i ndn iDgen . L ik tr öm,'instl'u
men tet kLLU med fördel vara löst , s att man kan 
anviln <l a detta även till a ndra. mät n ingar. I allmänhet 
kan man ju ej f . för må nga mätinstrument. 

Med det ovan agda ha vi r edan kommit in på be
. kl'ivningen av den röl'\' ltmeter , van; koppUng . ·clle· 
ma visa ' i fi g. 1. Den ä r utfön l med anocHikl'ik tni.ng, 
f{jr att minsia möjl iga diimpning a \' llell mätta 

-~ 

+ -. 
.I. 
.- 25 -50'1 

R 0----+ 

4vB~" 
s 

l,~t-=+
3-6V 

T ig. 1 . RÖ1'v oltmeterns kOllplin (J ssehem a. V ·tiL li7~.~p älmill (J 
II l ellan ..4. och ]J m"- te go.n cr l.;ondensator ooh »ULclca-, an
·t:!in(Las, 8crlJt omta la i t e.1; ten . CJ och C" ii r () ej 11ödvändi ga. 

R J= ,'O 0 111 /1.. R J=2 000 oh m . 0 3= 2 /'P . 

R 2= 2 000 oli m . 0 1= 2 l <l~. 04=.LO 000 cm. 

R,, =15 000 ohm. 0 2= 10 000 cm . 


kretsen 'kall erhftl las. Dock ka o lHimpningen i alla 
fall bli rätt stOl' ,-id högfrekven mä tningar, beroende 
på förlu sier i j 'olel'matcria let mella n ingå llg-'ld ti m
morna, i rörhållal'en och l'örsockeJ n samt ev. H.v n 
illuti röret. Röret måste ha gott vakuum, ty el je t 
el'ltå lle' d~impn ing trots anodlikriktningen. (En a n
ordning för p royuing a v rö rs va kuum finn s heskri
ven P' ,: id. 20 i »Amatör'handboken», del II.) 

Den pti nl1in,"', som skall mii.tas, t illföl'es iu CT:. n 's
kl ä mmorna A och B i fi CT. 1, varvid mås te tillses, att 
dell j ol'da.de delen a \' lI en miit ta kret sen ansl u t e till 
B, den icke jordade delcll till A. Nega tiv gallerför
spänn ing till röret erh lIes fr ' n tt gallerbaUeri, som 
i uett a fall är på 4,5 V, med u t tag för V<1 I' j > 1,5 V. 
F r ån detta ba tt er i utta.ges 3V, och fin r glering n a v 
gaJlcrföl'spiinni n 'en sker medels t potent iometern R2. 
En ytterliga re finr lering : ·tadkomme medelst det 
variabla mobtåndet Hl, men detta ~ir ej nödviindigt 
annat än om det gäller mycket exakt a m~itningar . r ör 
servicebru k riickel' det allt så mycket väl IUed potell
t io meter n R 2. R ond nsa to rer na el 0 (' h 2 övel' g< ller 
1J ~1 (-teri och potent iomeier äro ej heller nöclYii.ncliga. 

I detta. sammanhang skall pllpeka , a lt r örvolt
metel'n i ut förandet. enl. fig. 1 j kan a llYälldas fÖl' 
m~i.tn i nb j , i'tdana fall, diil' en likspänning fö refill
nes mellan de kontakter, t ill vil ka ingttn gskliiill ll1o r
na A och B anslu1 a . Härv id är det nödvll. ndj....t a tt 
inlägga en gallel'kondellsatol' i ledningen mella n A 
och galh'et och att fö rena det senare mcd gal lel'bat
ter'let s millu !';pol genom en »galletliicka» . Kontakten 

http:ol'da.de
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fi' ig, :2, Spiinn inllsclclu1'I3 me(Z n oggrant wppmiilt(! 111 OIRlå/His
uiinlf'lt fur k(t/.iiJ r er il1!J (LV rön; oltm el . l·n , Från en '/Iättnm s

formator uttuges -I lill 81Jäl111ingsd )(11'en . 

B gäl' tU direkt till minus glödir å u, och Ul och 

bli överflödi f" <[, (Se schema t p, sid, 58 i » \matör

hanrlboken», del n,) Gall I'kondensatorn och »liic· 

kan» kunlla vara på 5000 cm r .sp, 5 merrohm. Kon· 

Ilen sato 1'11 bÖl' vara glimmeris01el'ad och av biista 

k,'a litet. 
I anodk l'e1.sen liggel' nårmast anoden elt bath'l'i på 

25 Y, vilkell spii.nlling ri .-'adc sig nlI'a Jiimplig dd 3n

riindning ar HE134 samt en mikl'oampel' eIJH'! ter med 
fullt lItslag f'(ir 250 fiA. Denlla ligO'cr i se ric med 

a lIo11battede t, niirlllHst gliidtråden, Mot ' h liden Rl 
och RI möjl iggöl'a en Il tha lansel'ing a,' viloa nodström

mCll i ins(Tumentet, s, att visuren stål' på noll, då 

iugell viixelspänlling fÖI'efinnes mellall kli.immof'lla \. 

och B , En dylik utbalansering i.ir ofrånkomlig vid 

allvtindning uv ett st! kiinsligt instrument, emedall 

viloHtrömmen UPP')', r till 100 fl 300 IU\ ' Pfl gnmd 
u\' , lodeken hos Ra + H4 crhålle praktiskt taget 

ingl~n redurering av rÖl'\'oltme l:e l'It s biU!:il ighe t gellom 

uen na a uorulIi ng, 

3fellan anod och minu s glödtråd ln rls te inkoppla s 

eu konflrusalol' 11, 2 ,lIP sh uu tarl med en m indl'c kOIl

densat.ol' på 10000 c:m. Des:a kon den atol'er uöra 

"al'a av illuukhonsfl'i ly]!, De s kola tjänstgöra som 

en l'elJ kortslutning dd h,lde hög- och lågfl'ehen~, 

Hnda Dell tUt 50 p/ s, vid ,'ilket perjodtal rÖl'voltllle

lem vanligen kalibrera s. 

stiillet för HE134 kan amiindas andra trioder, 

helst sådana med stor bl':\lIthet och liten försUirk

lIingsfaktoe, Ju större !>r'untheten Ur, desto större blir 

kilnsligheteu 10s rönolimdel'D, och ju mindre föl'

P OP ULÄR RADIO 

stiif'kniugsfald"ol'll iii', desto Jiigl'l~ allodsp~inning kan 

lllan a11\'iilllla . ])e onl\1 anginllL spiinningal'na giilla 

fÖ l' REll34. 
Ett mil1dr'e bius ligt liks!röJllsillSlrUlIlellt kall all

rända!';, t. ex. ett m ed fullt ub.dag föl' 1 ,'L 2 m.\, 

men man kan cHI ej miita Srt små \'ä.xelsp~inllingal.' , 

Vidare fordras högre ulIodspiil1llillg, En sak att ob

servera vid I'Öl'\'oltmetl'ar 1111'11 anOlllikriktn in'" 
ti,l' att man ej får ll1~ita niilOllviil't sli.il're viixpl, 

l'ipiinningar (dl'ektini.irclen) iill gaHeJ'förspiinujJ10'ell 

gellom 1,4, t.y eljest flyter galJl'rshöm. rarigenolll 

den rni.ltla kretsen diilllpa,:, Vid allvälldning <lY ett 

mycke t kLimiligt likström 'instrument far lllall "idal'e 

ej Jägga på :å ,'tora ,'iixclsp~illll in gar, att, iuslnlll1ClI 

tet öyerbelas1.us, 

V i,lrdet H:J + l-t.j skall rara ",'[da II l , att rid den an

,'.iinda g l0dspiillll inge n Pil s lröm lika ml'fl a l1orlrilo

,·trömmen (l'ru' genom i nstnll11e llil't. 

Det pmkti8ka 1tttönl.ndet, 

HÖ I'et lll.ed tiJJJlöranllc kuullensa tol'l'I' och 11101 tri mI 

ii!' i detta fa ll inbyggt i eu liil'lI alull1illjuml ;'lda, SOlll 

l't'amg< r a v fi g. 3, Denua böl' metaJliskt förenas nl!:~ (l 

kliimmall H, som ,'a lllig ell jOl'das, \'anid rör'et bljl" 

ålminst one delYi s sk~inllat, yil!;:p! iiI- en fijnh! l. 'Led

ningen h;in kliirrnnan A t illl'öl'ets gall cl'koniakt böl' 

\'Hm s, kort som Il1öjU"'t och viiI' gi't [I'jtt i förlH I
lande t jI l andea ledn ingar och sk~irllll:i dnll, Hö l'\'O!t
metern hal' n d s ingång:kajJa c itet, SOITl aLlclel'as 

till an,tiimningskapa citetell dcl m iitnin o· P~l , tiimkret

sa l' men iiI' t ill skada Yi] ell del anell'n m;itllingnl', 

",\l'föl' Il en bÖl' h<'lllas låg. 

Fig, '. RÖT t med tillhörande kOl/(l c l18olo/'cr udt JJ1ot s lå/lll 
inbyggt i en skäl'/lIld(lu, m ed. lor-l~ O /J isol /'(/I/(Ie Iltalerial. 

I 
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IJI just ering och kalib'l'er iug 
I • 

Före kalibrel'iJlgcn och v<lrje gäng rÖl'roJtmctcru 
skall anviindas m ' t e mau inju s era ::;piinuingarnd 
p~ röret, så att mi kroarnperemet ern \"isar på 11011. 
Detta mfls te o'ör as i tvt et a pper, 'å att man dess
u tom iir ~äker på, att vilos trömm cll ä r den riHta , 
rad S0 l11 i.ir av betydelse iir a tt förh ftllandena lJli\'U 

desamma d cll'Öl',-o!trnetel'llS nllriindning ::;um dc r oro 
via kaliurel'illgen. 

VÖl's t Hi mnl\ ' ~tröJUbl'yt;Il"n 8 öppen ('le f ig. 1), 
kHimrnOl'na A och B fiil'ena s (ej llödvi,incligt 
,-id gallcrkollde nsa tor och hicka ), acl;:umul atOI'Il 
t illkoppla " och ]Jot en Li omrte l'll R2 jus1 era>:, t ill ' 
instl'llIncn tet ,-is :;! l' lå t o iS Niiga :WO .u ~\, D etta 
är' vilostl'öllJll1cn, vilken l'iHtc ligen ska ll ha ett 
s ~ clnu t värde, aH lik r ikhlin gen ri(l S Ill, ' -iixe li"piill 
uingul' l)11l' god. D et lämplig nste värdet på vilostl'ÖDl
men kan n pl'orn s , (Vid modc Ul'ön-ollmete l'll aI1\'~in 

de::; ('Il ,-ilos l!'Ölll ,F 250 ,u A ,) _-11 slut es S, \"inTill en 
st l'iim i l\' a ckll mula( I)J' n u r i,' , l! uom mik l'oam pere
mele tll i IUO! 'att l'ikt oi ng- m OL a nochilost l'ÖmmCll. 
Ut ju ' l ' J'aR, t il l!'; ,-i>lH l'en Iw kHl' p. lloll_ N u itrin 
jn lcri ngelL kl a r , Odl hela Nk a lan p ä inNl l'llll1entet 
kommer till nytta d d mii. ningal'llfl , 

E gen tligen böl' li.ren l'öre ts g löcl sp ilnning jn ' tern " 
oel! den, som vill II , Iloggra nll a r esultat, i nkopplar 
i " r ie med aekllll1 u1a Lo r lL ell reostat och inreglerUl' 
fl'~ u böI'jnn glöd s pi:illllingen t i ll ett b (~ stiimt "iinle 
med hFilp ll\- P!1 voltme ter. Dess utom hör Hllouba tte 
riets pä nning a lHid ha sa mma \"iirde, och batteriet 

Jdt~;".ej al1viin(1n ;;; för Iiing . Gallerba t tel'iet håller sig 
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F iff, 4- JiaUbl'c r i11{f Sk lll' L'(t t ör Llcn li cs kriuw ,'un ;o7t md crn 
m ed REJS4_ ,1fiil omr ådcl i i)' ca 0,3-1,4 v , 

·1:; 

Wll"l'e tid, (leJt Ut dess ;;piillning sjunki t för mscket, 
, i >: Llr ' ig detta diil'igenolll, at t llnodviloströmmen 
hlir föl' , tor_ Emellertid undergår il" el1 röret föränd 
I'inga!' , och vill man vara på den si:ikl'a s idan , fi'lr man 
1irl eft er ann a n kou t l'ollent kalibreringen , 

K a li breringen utföres himpligell vid 50 p/ s , ö,-er 
hel a el ler halva 4-roltsl indningell på en n iUt rans
fOl'll1 a tor Jiigger man en po tentiomete I' fr t 11 ,'i1kcJl 
uttages spiinning till J'öl'voltmeter'n , pai:'alle1Ikopp
Ja fl Ilw(l en noo'gl'dun viixelströlll svoltmei er . Vi ssa 
I';ptinuin o'ur injn s te l'<lS, och motS \"lll'a nc1e nt 'lag pt 
mikroa mlwJ'cllp (-erlL aYliisus, Slutligen u ppgör es en 
ka I ibl'el'inrrskll na e nlig t f ig , 4_ 

D en, som ej lta r 11. "Oll yäxel .--tröm:; roHlllcter , kan 

allorcllla en fa st poten t iometer euligt fig. 2, \"ar'vi d 
B an :' lu tes t ill l'öl','oltmelel'lI"' k1iimma B och A l, 112 

0_ », v, j till' och ol'cluillg ill riinoltme tel'lls kl iimma 
A, Om r i utg. frtlll, a tt lr ull s[o rmat orlillflllingen ger 
4,0 ' -olt !) ' h riilma yj B som n ollp llllkt, bli p iin 
UiIJgal'wl pä Al, 1\2 O. _ v, i ol'duin g- f'öl j alllle : 0 ,:2 ~, 

0,3'1" 0,57, 1,1, ] ,7 och 4,0 V, E m ellel'1itl iiI' det ju 
osiiker t OIJl lindningen ge l' ::,7 e ll c l' 4 2 y, ym'för dell 
na k alibl'(~l'in g enda . t hlir llngefur li g , Om bela tran ,,
forllla10l'n ucla 'ta ' n ormaJt, t , ex, v,id urin i en ,-äx>l
Nt l'ömsmottagarl', som tir rikt igt dimension era(l, s; 
iiI' spiinnillg'e ll uågorlunda riktig , kanske något i UH

(lcl'ka ll t. l\f.a n f ; J' vara förs ikti(r med tr'a nsfol'lua torns 
högspiin ll ingAi n dn ing, som ofta föl' liv fa rlig spiin
ning,2 X :100 T betyder Sclluncla 600 V räxelsp~illning 

lllell a n y ( le rkoula k tern a , D essa höra cliil'föJ' isolenls, 
lJ ucler dl e t efter kalibreringen kan man med för

Il cl kou t rollcra, att rör\'oltmclerus vi10s tr'öm Hl' !lell 
l'ätta o ' h at(; glöd 'pänuingeu ej har -junki t. Hii.rvid 
ska ll '- iiXf~h;piinningen fr å nkoppl ns och kl~iml1l0rlla 

.\ oeh B kor l. lu t a" D 't Renare iiI' ej nOchiiniligt virl 
:l ll r itnrllling- <l,' gallerkondensa tor och »l iickn» _ 

,II iii n i 'lll) (tV ntr;älJg, 'oj j ekt. 

l)PII oran h>skri\'Jl a rÖJ" -oltme(el'll kall i . ex, UlI 

,-iilIfla s som u tgå ugs ,'oHmeter dll lInd r l', iik llin o- av 
mo t ln.tr,ll'c me(lcl s t ' igu alueueJ'a t o l', I 'å fall m:ls te 
m nu mii la spiiuniJlgen örer ett LU otstil nd , inkopplai
i),'er u tg:1llgst l'Ll nsfo l'mato I'lIS eklllllliidilldning i 
, h iller: för högta la r en s t.nlstl'iimspol e, Mot:t"luc1et s 
viil'de sk all r :u-, lika med i mlwll ll n sen i tal 
stl'ömspolen, -.\fa ll k;"[ l1 OC];: S<l m iUn spii u lliugen över 
i J'H1ls{'OJ'ma lorm; p l'imä r, om m a ll föl' ,-e l' r örToH me" 
t ern m ed CH Np~in l1 ill gs ( lnl'e p • .ing: ng ,~ s i d all, ,t a lt 
('wl asl en vi,'s li ten del ax ~piiu D lLl gen (:illWl'e:- r ö)'
,-oltme(erl1 , D en lJfL "pHnningsc1eln)'c ka n ..nmlllnn s~it 

(as a v d(: pa J' fa s ta högohm i:i lllots t an(l. 
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Ru,n(kadion fyll er tjugof m lh'. 

De förs ta konstnärer som upptr~ldde i radio voro 
Enrico Caru 'o och Emmy Des tinn, och clellna ut
sändning - det yar Puccinis opera »1'0 'ca» som 
llppföl'lles - ä gde rum ( 1'< n :\Ietropol ita n Opera 
Rouse i New'j York den 13 januari 1!no. P ä t aket va l' 
upprnollt erad en pl'ovi ori k ant enn, meu vilken upp
nåddes en l'ilckvidd av O km. P å den t iuen ha de man 
na t urli gtvis ännu ingen t a nke på I'f'guljiIra r adio
t ransmiss ioner, utan utsändninge ll va l' endast e t t ex
periment. Den uppt ogs bl. n. av Anga ren »Avoll», 
som va r på resa till Europa, och genom radiotclegr-a
fistens förm edlin O' fin go en del av passagerarna för 
första gången uppleva sensatiollen, att på trådlös 
,-ä g höra , amt idens största konstlJ~lre l'. 

Afiss?'iktad uppti·nnareintell·igen s. 

En amerika nsk r adi otekniker , mr L. n. Ru sh i 
Bemis, Tennessee, hal' konst l'uel'at en vagga, som 
au tomat iskt Stlt tes i funktion, ll ~ir uabyn vakn f\ r och 
bÖl'ja r ,·krika. Detta . stadkommes med tillhjälp a v 
en mihofol1 , vi Iken s tår i förbi uclelse med ett relii, 
som i sin tur kOlltl'ollel'ar en elekt r amotor. Sa mma 
förboppn ingsfull e unge man har u t tag it pa t ent på 
en a ppa rat, som a utom,l t iskt öppnar garagedörren, 
när man t rycker p, s ignalhornet. 

R(~dion och 1/äderleken , 

Ä,-en illom met eoI'ologien ha l' rauion fnlluit tilHlmp
ning. "FÖl' under söknin gar av förh ållandena l atmo
sfä rens höO' ['e kikt any ~lnda i to r u t .'ir1.ickning små 
Yät gasIJa1 1onO'er - . k . pilotualJonger - som för'
sedda meu a ntoma ti ka regist rering iustnunent s~in 

das upp t ill an:;enlig böjd. Til1 utrustningen hör 
iiven en kOl'h ågssändar e av synnerliO'en minimala di
lllensioncl' . Denna lilla sändare a rbetar med den 
största pl'ec i.' ion, och trots att den endast ha r en vikt 
av 400 gram u pp O"år akt ionsradien t ill ca 30 km . 
Som st rö ll1k ~illa användes ctt ficklampsbatteri, som 
I'ilckcr i fl er a t immar. Den lågspän da likst römmen 
om vandlas fÖL' .'t genom cn ayb r.Ytar e till en l gspäl1d 
växelström, Yilken transfoem eras upp till en spän
ning a v 250 yolt. Med denna anod spänning mat as 
sändarr-öl'ct, som är ett yanligt hön'talarrör . 

Med lcdn ing a de u ts~illda signalerna kan Ulall ge· 

nom pejling faststä lla ba llongens position och dtir
med ueräkna dess höjd örer ma rken, dess hastighet 
m. m. P ejlingen sker samtidigt fd m t vå eller helst 
t re fasta markstationer med tillhjillp av högkän s
liga supcl'hete rodyner med rama ntenn r . 

ndcI'sökningen av väuerlek sföI'il ~d lal1dena i de 
högre luft la gr en iiI' av stOl' betydelse, bland a nnat 
fö r flygtr'afiken. 

Ultrakorta. rad-iovågol' bota tandvä/rk. 

Det ha r Hlnge varit kä nt, att de ultrakorta r a dio
vligorna u töva ett synnerligen l:,'Ynnsamt infly tande 
p:1 den mänskliga organismcn, och at t t illfö L'seln av 
eleld l'i !:ik :;vän crujugsenel'gi vid l ~lmplig doseri ng ökar 
det allmänna välbefinna ndet . Häeom har Mal'coni bl. 
a . y ttrat följ ande: »Det ä r ett faktnm, att jag under 
mina experiment med ultrakorta vågor aldrig kä nt 
mi g t rött och att mitt fys iska Yitlbefil1n a nde aldrig 
\'a rit bätt re». Nu meddelas emell ertid fr å n Amerika, 
att tvenne vetenskapsmil n, dl' Oer tel och dr ",'Volf, vid 
uniVcl' sitetet i Pittsburg, med t remet rsvågol' lyckats 
döda de mikroorgani:;mer, som orsa ka tandröta . Vil
ken betydelse denna upputckt fra mueles kan få ii I' 

. vå r t aU sit,ga, men t r oligtvis kommel' den a t t öppua 
nya v~lgar för tanch 'ål'den och kanske även befria 
kommande generat ioner f rån de lida nden (och ut
gifter ~ ) Hinderna förorsaka . 

»T'I'ådlöSCL opeNd ioncl·.» 

Iden att upprätthtlllu »trådlösa scrvicesta tioner», 
som dygnet om stå till tFinst mcu sa kkunnig medi
cinsk expertis, hal' r edan e. ploaterat ' i 'l'y.Jdand, Sfl-

Fig. l, II nvuclelek. trocl er f öl' behandling av 1;adl ilclningar , 
tandv a,·T.;, 1'ellma tiska (n om.mo/· m. m. m ed ult r akorta. 1;åfjor . 
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Fig. 2. Schemati·sl,; 	 b ild av 'l'el et'llnlccl!s televisionssuper, Re 
I V, tör ultrakort'vdg. 

lunda kunna fartygens radiotelegrafister vid före· 
kommande behov anropa »Ihdio-Riigen» och för jour
lUlvande läkal'en d~ir beskr iva jukdom symptomcn. 
Denna ., täller diagnosen med ledning av de erhållna 
uppl ningarna och före krh 'er lämplig behan dling, 
• ta t ioncn, vilken är speciellt avsedd föl' fartyg som 
sakna sI eppsHikare, anlit as flitigt av jöfarand på 
alla breddO'rader. Tack vare »Rad io-Riigen» har man 
t . o. m. kunnat utföra gan.'ka vidlyftiga operationel" 
som svårligen kunnat uppskjutas tills fartyget hun
nit i hamn. 

Ytt om. telev·ision. 

I fig. 2 vi as cn 'chemati ,k bild aven modern tele
~; iB ionssuper för ultr, kort våglängd. Den är av tyskt 
fabl'ika t och be tål' av ett ärskilt »blunuarsteg», i 
Yilk t ljud- och bil dM r vågorna förshi l'kas gemensamt 
medelst ett högfrekvensrör, typ RENS 1264. Där· 
efter skiljas de håda frekvenserna : t, oeh från bIan
darrörct (A CR 1) gå bildimpulserna till en trc stegs 
mellanfrekvensförstärkare, som har en bandbredd 
av 1 Mc/ ', d. v. s. en miljon perioder per sekund. 
De tta breda frekven band möjliggör en fullkomligt 
distortioushi för tärkning av bilder med 180-linjers
raster, 

St om framO'år av figuren, tir bildaggregatet ut
rustat med en kombinerad ratt för reglering av kon
t rasterna och förstärkningen. Dessutom finnes på 
vänstra sidan av apparaten en volymkontroll och en 
klungfäro·srecrulatol'. Det inbyggda nätaggl'erratet 
lilmnar dels erfordel'liga drif t pällningar föl' mo Ha
gal'e- och förstärkal'l'öl'en, dels en auodspänning pli 
5000 volt för det braunska röret, vilket är av hög
\'<1kn umtyp. 

P fI. fluorescen kärwen fram träda de praktisl t ta
get flimmerfria bilderna med sådan intensitet, att 
!le kuuna betrakta även vid dagsljus. F ör närva
rande arbetas det emcllertid på att Hi rastret ännu 
finare, och sä snart detta problem lö ts, skall 
1'yskland uppföra ett h 'lt nät av ultrakorta televi· 
sionsstationer, som skola [U'beta med 360·linjersraster 
på 7 meters vågbngd . 

F i(J. S. Int eriör a l) Tel.elun l,;e118 t ele"visio1tS8Upe7'. 

LÄCKELEKTRONER I FöRSTÄRKARRöR. 
Forts , från sid _ 40 

sp~i.nnin "', som ä ven Higges på oscillografens ena 
plattpar. I al10dkretsen finnes intet belastningsmot
s tånd , blott ett mycket litet mot Uind, som genom
f lytes a,- anod ä.- lst römmeu och O'er en mot denna 
proportionell växel pånnino', som t illföres det andra 
plattp31:e t hos oscillografen. en erhållna kurvan 
fö r ett rör utan S-eff kt vi as i fig . 7 och för ett r ör 
med S-effekt i ng. , 

Medel för underh'yckande av - ffeId en ii ro redu
cering av sekunclåremissioIPJ1 och förbättring ax 
isolationen, m n d ':sa äro icke t illförl itliga och cfiek
liva. Det enda rikt iga ~l r att medel:;t CIl metalJskär m 
hindra Hickelektronema frful att komma i berör ing 
med isolatorerna. Detta kall nä rmare klal'giira. 
l\apitlet om botem det 

i 
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Detta är Tjernelds matchade 

spolsystem 


som möjliggör lönande amaförbygge av 

mode rna superheferodynmoftagare 

: å li ti r sl,r1l"01" lIen ulle rikaILIm t iu ~krifte l1 Radio 
• -e\\"!S s l"<!llska ly ssnaq,ost om Tjc rn elds Super D: 

",Tug' Ilar Inköpt dell u,- Tjernelcl s Radio nylip;en u t
'Jllppta bygg'slllseJl ' Super !J' lUed n]J\'iig'sPolsyste>m och 
11 tll' lJ ,n;gt samman motta,g-urell utnn ntl g ra 8 våri~h etc r. 
,Ta g li a r Dn un dc r Qu lui'\ nad s t ill proykurt uen snmma och , 
som av Ilcllall 'lr,cnue t alleli [ 1':1Iu;::: ,o, r , ' l'h " lli t my ck et goua 
1l1o t t ag-n lo g t3 l'Gs u ltnf' pu k o r l\·:~g- . t rots a lt anten n e n, -'0111 
ii r a\~ L -ty p och c :n.2 nI hill;.,;:, h :l r h:l1nt nc (Uec1llingcll 
lig',tmn ll 0 11 il p ll1 tt akot. . 
~:1, 2 111 ~i<lnf' r , Au ~tr llti e n, V K::?\rE, ijn lla g:ll~ k l. 13.30

lS .30-) , 
~ 1.:j ro S pdll g'fiel<1, )fas • . , r, s, d., W J.XA Z, fr :ln kl. 21 .00, 
~l t~ ro ,ehen _ctflclr, N, y " U, S. A" '\ 2XAI i'. rr. k l. 23,00 · )_ 
•.d .,; ' 111 	 Uio d e J:lI, ~ iro , PR P" , lönlagar k l. 22_00---23,00 

(o 'ege lbunLi cn) · ) . 
37,3 111 Ra bat, Af rika , Cl\R, slinda g rr r k l. 22_00-23.00. ), 
4-4:,5 ro N a zHki , Ja p un, n rr.r, IiI. ~.OO-J2 . 00 (o r c '-'-elbulldeu , 

.' y:l rn stö l'J1iu gur). 
4 ,7 m araeas , :ydnmel'iku , YV!lnc, k l. 2~ . OO _00, 
48,8 m I'ittslJ u" g l" . S. 1\_, WSXK, kl. 22 ,00-4_00. ).
4 ,9 Dl Jo h a n nc "lH.Il'S", Afrikn , ~'1'J" ( Ol' l'o'gc lhllnde ll , s\" nra 

s tö ruill go:1L'). 
-10,0 ID Columbia B roau cus li ng Corp_ , N. y., U, S . • L , 

W 2Xl'; , Id, :2:3,00-3,00_ 
.j ~) , l m 	 H OUlI tl Bl'öo l\ , N . Y.: 'C. S . . \ . , 'V ;J XAL, lil. ~:tnr 

tOO, 
}' lel'([ -La lio uor Iln a l'l l'S~ "ats , " ilk a ej k unna t i,l cnlifie

l'a s . lJ e ule d . ) mUl'ktu 8tatiollOl'IlU ku n na lIlo t t. ,t:~;a 8 re~ 
latin stöl'uingsfritt. ö vriga stat inll L' b e vHl'a s :lv ti dvi t; 
:. tcrkorJ1uUl THI e . t ö ['n lrl 'l'!lI: . Y :1gHi ng cIeru il kri n g 10, 2;; och 
:n meter trcl,as ,-u ra dc biistn.. l'n {O tn ter hörs t. ex_ E n" -
l und och Ro m ej bUtt re Hu ameri kanska stationl:l" p il sa r~
JHa lJU Dll ,H 

K omple tt uHl.le ri alsat '. r ör . lllagl [l I'OX kl n ert
h cjgtalare, cha i ocll koppllng llla te l'ia l - all t som 
e rf tura s fijt' byggande uv 6-rör u l! d \gsSlll'er med 
:stalioIJsskal ll, a u tolOatisk VOlYllllwll t r oll oeh ltiO fl '-
s tiinHla kl'ct~a l'. KR. NETTO 148:-

FulI s tii ndig:t !'i tu i lF'a I' m ed tyeUll bygfipla nc r i 
fnl! so rl ek, lllute rial pee ifilm t iOll samt in trnkti oncl' 
flir Ll'iumiug och .in <l't?ring utan hjiilpill ,"trullH'u I'. 

KR. 1:50 

TJERNELDS RADIO 

H,UUksvallsg. 4 - STOCKHOLM - Telefon 332001 

, 'y tt uppnratc irkulär samt "cnli sa tions li s ta utkomna, 

P·ra Iclis1(; ka-toästrdleoscillograf. 

A/R A ntrad, St ockholm , ä r r epresentant fö l' hL a . R ockc 
International Eledric orp" som för i mllrknaden e n kom
pI ,tt oscill ogra f för undcrsökning a'- radiomottaga r c, för
,~tiLl'kare, s}indarc, c lcklroltl'ör . spolar m, Il!. Denna o,:; c: iIlo
;:(ra f har a lJts l't en synn erligell Ulrlng'iclig an\'iindni llg_ D('ll 
kan Ilyt t ja som ntgiingsvoltmete r (»ontput-ll1C!tct'») , m orln
le ri ngsmii tare, \'ågfu rlll analysatol", föl' upptagning fl V s ta
t i 'Im o 'h dynamiska l"örka l"akteri ~tikcr, föl' upptagning n\' 
l' _ ~onan , klln'o r och frek,cnsku1'\'o r för mottaga re, r e~l' , If
l'örstii rkare U1'ek,en~knn-an fUr dock lineiir i s tiiIl et flir 
logaritmisk :1b~k i ssa), Wr Uliitning ay spolars godh et m. m. 
Vid uppta'Tning fl'- re ' ona llsk l1 n- or 8Tforrlrn i ngen yt tre, 
U1otordrh'en k onLl e nsatol', n tll n f r el,,' cns \'a l'ia ionen skcr rue 
ll el ~t e n »el ek tro llrÖ r~kon (lc.ll ~a to j'» , s om SL:"tr i fi ' rb inl1el'c 
mer! ki[)[1 o-enc m Lo l'll . O:-c iJlografc ll lwl' en inbyggd II f·o t: iIIa
to I'. , om ii yen fl lI\'Hndes i k ombina (loJt med 'n extra , yUr' 
os 'ill ll t Ol' del llpp tagning av Ircl,,·cnskurvor. T y: inuyggda 
törs t'iirkfll'e finna~, en fö r Yllrd cr:1 J,aret avliinkningsplattor. 

Li;,<a ka tou 'tri'tlrlir, a \' se<lda föl' defllm oscillogra r, kUI1\Hl 

UH'l! crhiU ln ,. 

l Ilja ka loc].sll'u ll'iir. 

Sv Il ska 11 1,t iebolaget PhililJS, S locJ.;ho~m., föl' i marknadcn 
ct. t fle rtal typer a v Jwtodstralrör fö l' aJw ä nclning i tele\'i 
si O ll ~m ot tH o-i;l. rc Oell oscillog'rnfer . V i vilja sii r skiIt fr3mhiiJla 
ett pa r m in d r ty pc r . Olll ii1'o hetydlig-t b illigare iin de 'lir, 
, -ilka ticl ig,u ' f 11l1nits a tt tillg:l hiir i la nde t , Glödspiinningen 
lir 4 V och g löd Lriimme n 1,2 A, anocl spiinning max, 1000 V, 
lI jiil pa ll O<.1. -piinniIlg max , GOO och cyJiude r spilnni ll " max. 
--!('j '\ . Rören iiro hög yukumlll"'r och a lJts il a ,- mod erna s tc 
typ. K a paCitctcn m ellan styrplattornn iir en lig t uppgift för 
(let Clla paret 1.7 !',/tF och för el t a ndr a 1,D ,u,uF. Kiinslig
heten iiI' v id 2,,0 V hjiilpa noL1 plinning 0,44 resp. 0,35 mm/V. 
Typ 39,,'7 ha r nTöng ll l Hi l'g och lii.mpa r sig bi'ist f ör televis ion, 
tn) 3D,)8 lIar ljn bl ~t sldirm och liimpal' s ig fö l' fotografisk 
rpgi .-trC1'ing fl" mYCket 'nabua förlopp . 

JUjrpl'urQre, matsu. /lll a l' o, s, r , 

'I l\(; Hiekok Electr klll Ills lnlllll'll t 'o .. ),'e\\' York , lUII-cr
l,ar ell ~t;ric m Olle l.'lla rijr[Jroyarc (flir amerikan -k a rör) . SOll1 
lllöjliggöra miituing [tV rÖrl' ll ,' (lY ll tl lllLsk a l>raIll.!lc t enligt 
n~-a s te nonne r f i.;r dylika [lI'o,-nin n'a r , röreIJ s nlkllllIl' etc. 
fl \- illlrcs~e ii I' ,-idare l~ 1l mOdulerad 111 ii l 'iillC!tnc, omkoPl) 
ling"tihu r t ill l r- (ild.c rf >l'Cll '-J gell ru tor. D c,:su tom tilh'crka 
olika IIlti ti ll ~i rll lIl ellt fij r lik- och \'lixc ls tröm , kapacitets
m;it: re, lUo lorrll'i\-en lWlli] ' IL 'aror föl· o~c ill(,grnfel' u. " \'. 

S\'(~l1sk r e[lresen l:lnt 'il' d / B All/rad, StoCkh ollIl. 

J iii"1i)i 11 l cCi'kiil'J/ ol'. 

Ril"!l cr C(l}'Zgon tE Co, IL -n" S tucJ.;holllZ-, r 'lit' ~cnlaIJt för 
DI'lllowi 'l-'\Yerk i Berlin, har t illstiillt oss e n bro, C LI~'l' öl-e r 
cn ny kiil'na lIl ed til lhörande bohin föl ' högl'rel,,-ell ,'sl,oll1r, 
Bobin '1\ ti r !l v t l.':1drull s typ mell Ilar kubisk ~-t t \'e forlll, :si"t 
at t >'[lulcn liilt kall IllUn LCrl1s vie! ull(l e rla " 't. Kiirlltlll lI l
"'ij r l' ~ a ,- e n '~- 1illd 'r o 'l, t\' cnllC iillll plal Lur. F ö r ju slc I'in~ 
a'- illdu!;: l:\II SCII kall d cn crlillLlrhka LI e le n l, tunl:; lIt m c 
e ller Illiuclrc; .f)-ra nll'\" ger e n indnktansiiurlr ing- H" l;: J , ,,, 

BobLn en, Olll iir av trolitul , 11ar s ju spå r f ör liudningen, 
Data lli lllua s (ör lindlling il\' tuellall- och lå ub'v1\.gsspola l' sa mt 
melIan(rel,xensspola,· för 465 ke/,' , 

D Cll kuh b, lm formen mec1gire r , aL t f le ra spolur kOtllUin 'ru ,' 
tiJl l'n l'nhet, t. c.', fyra ~polal' t ill elt lJfIllclfillcr, \' fI nid Iwpp

http:o-i;l.rc
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lillg'n mellan spolal'l1 a lJe liirnm S a~' axlarufl s iuhiinl cs Jii gr , 
(lenom förRkju tuin g a v 'polarna l förliulluuu e t ill \'tll' :1 nd ra 
lm n l,opp lingsgrad n nlr1pl' s, Fiir sklil'lIlning Il\' spola rna 
finnn ~ Ila , unrlp hurkAI', 

,I.- T:, 'l 'roT.-o, N/nd.-/",IIII, ii I' I'rpl" ' ~ '111 :111 1 fii r \'(l g-l. &. e o, i 
B"l'lill , "om f l' :llll , t iill l' l' pn miingtl olil,'l I~' pe r nv jiil'1I1111i 
H'rkiil'llOI' , D r'Illla firnm hal' n tcx peri mcntP!'n t nya kiirn typrr, 
som mec1i<i\'a kon struktion U\' polar ull'<l rnill(J('(~ <limf'u~in

ner. och lJiittre eo-enskaper iiu c1 e Ucligare tn (, !'li n , Bland <I f' 
1I~':"l t,yp , rua uv jiil'llllnh'e rk iirIlO I: llliirk e grJ" l.ldl rnall , dur 
linduingeu lir hclt i lln 's ln t'en i Idirnan, S polur meu denna 
Idi l' uU (»TojJfspuleu») utmiil'ka s ig' för 11l~"Cket olJetJ'dlig t yttre 
f ii lt, vilk t även gÖl' n tt de kunua i n 'utta i r la Liv t s må 
skiirlllbn rka r (höjd 50 mm, d iam , 4G Ulm) utau att bli n iimu, 
vii rt försUuuad . I~ nligt n [l pgif t iiI' incluktan en k Oll taut med 
Ullen o 'h ober oende a \' temp ra tu r en till my cl;:e t h ö" grad ; 
niJgm niirmal'e uppgiflel' hi.i roll1 lm ej lä.muaL. 

E n all1 les ny lyp i i.!' dCll s, I;:, e lJhe t polen m ed E -l, tirna, 
U\· 'ed d om u nh"er"al pol e f ör mä nga olilm ii nda ruEtI , a t t 
allvlinua s a v {n' ii l fabr il; untel' som a m a törer, En R-kiil'lla 
med til lh öra nde ok ä r a n bragt i ett hiil je a v tl'Olitlll , som 
nllltidig t ii I' utfol'mat till lJOb in föl' lindn ingen , T re p,1r 

finn as föl' denna, td, bl' dare föl' den a \" sfiimun lind ningen 
och et t lua lal'e f l;r återkoppUngs- s<lmt antenn- ell er llnod 
lin<lningul'Ila , Lofl"gnpet i kii rnan kan \"ilriel'a s m ed tillhj iilp 
av ett, speciellt \" Cl'k tyg och induktnn en fl :l delta s iitt ill 
j us tera s, ya rclter Idi mall f ixeras l1lcdel t en Uj'OPP' bensol. 
Induktan~cn fö rblir ~cduu kOlls lant. Denn a s pol e har 'Wnc 
yt tre fä lt ä n g ry t. polen (ulJde l' jl1stc rillg Il a\' inclnl,l<1n~ Il 

måslc spolen d iirWr bef inna s i'" i ,kiinulJUl'k n) I ocb t \' CllllC 
sp Inl' kU llua k oPVl ns t ill ya i':111clm, l". e -, i e t t baullfil tcl', 
och k OllPli u 's o-raden ju te l'u ' "euQm iindrlng a v a\" t,'l nclet 
m ellu,ll dem, 

]I öl' dem , 'Oln ÖH 'ka unräuda de O\"Ll I b '~ krjyll a k ii rnOl'llrl, 
t onle föl j ande formel föl' hcriilming nr Hll talet \'urv \"u l'a 
tly illlr e ' s ' , F öl' gr,\'tkiil'l1an , typ '1'21/ 1 H F (fÖl' 200- 2000 
m) , gUller : n = 0,17 VL: för tYr 'l' 21/ 18 ZF (fli r melIull
frek\' ens, 460 ke/::;): 11 = 0,15 VL: samt fik » ll hel kii l'nQI1»: 
11 = 0,21 ve " arvid II ii I' anta le t yarv oell L induktullscn 
i cm (l ,ttH = lOOO CUl), Det lJcriiknade YUI'\'ta le t lJUr ellda,-t 
l1ugefii l'ligt. Till lind ningen unviiud e llögfrek1"CllSlitz. 

Blcl' trisl,a A l"t iebolaget S ielll ells, Stockholm , föl' i murk
nallen tt stort anta l olika Id il'l1ol' av Sil'llfe r-maleriul, ,[1. 0 111 
1.f-ki irnol', ha spelldirnol', ruUkli rnol', l'ingkiirn or, cyliu lle rl, iir
nor o, IS, v, Sicmen, har nedla gt ett omfattnlll1c ::Il'bete på 
n t\'ecklingeu a v kUl'umatcrinle t och Ul h 'erka r nu k i' rIJ ol' av 
et nyt t Ill a t ria l, » i l' n [ l' 4>, m ed bi.ltlI'e egenSkaper li n 
det förnt nnvii ucla, »8iru fer :1» , Det nj" lIlate r iale t lma 
pres a t ill v"ilken forlll som hel.' t och m öjli ö"'''ör f ra msUill
ll ing a v lIe o\'a llo lim nda kiil"1l t~' pel'Il n Sl1 11lt giingnc1e stift 
m, m, f" r (r im ning !lY "polnrnn . 

JIijglnla l"c, 

"I / B 'l 'ruko, .tockholm , iiI' r e[a' sent:rll t filr elen s to l'a 
cll t;'cl ka firman P lc~se~' , som Hl' hl1\"ll(lleverarltöl' av ulla 

Sltlg r~( li ollef:rl j el' ti ll de CIIgell 'l;:a rac} io(ali rikallt l'l"ll:1, 

P le er's pcrma ncn t rl~'l1ami. ka llög-tala l' k unna nn e rh: Ila ." 


D I t )l((/' eTc lcl l'o dVII(/ 1I1 isk((, II äg /" /«1"(: (I t; I'/csscys ti ll vc'rkil il/ f) , 

hiir i la nd et. F , n, filma typ 'r med G1/2 " och 8" 11ia llwlcr, 
men iil'en 10"-hi;otalare in viinta s, FWgta l,ul1a 1_1 111 11 ,t cl'h :"Ill a ' 
Jned 7000, 9 000 o h 11 000 gau s l lu ftgapet. 

Molslån(~ och [J () tcn tiomc lra i', Vol/J'/lL7.:onI1"01l InG(l (lnfoll/a
lis'" ton Tco1"l"ckli on, 

A/B dn /rall, t odv/wl l l', l' ' pre enlanl föl' Allen-B l'adle;y i 
Amcri! a, f ii r i markaauen <leana f irmll \"lilkiinda pol.el t io
mctrar, »B rndleyom eLers>.' , TY J) J hHr etl' moL:;t itnc1sel mcnt 
i form a v eu ma s lY ring', P :l v ilken s lii pu l' !? n koll; l lllk t. 
R ing n ii r homogeu helt igenom, och lllo ts trll1dsdcmelltet 
lic:st'tr a llt ' .i ej a v eLt tu n t sId l, t, anbragt på lt is lern nde 
u IJl!erla 'c, Typ JS h ur prtbyg"d ell[loli g strölUbry ta r , Potell 
tiol1let rnrna k uuna r hallw' me.:! p rakti k t ta ge t ,eilk en som 
h elst lllotstnuds \'nri atioll , T3' P A ii r al' e tt a nllat u tfö rand e, 
i l!et m ot. b"1nd selemcntet utgör!' a y pä nt l' uud l'U lngua run
da sk! \" o1' al' mot 'tål1Cl ~maLcl' ial. Mellnn (lessa ligga lTlllda 
meta II kina' Ined n ug'ot ~ t.ö l'l'e diam t r, mot \"iILm (' Il 1;011 

tal, tarm s lii pa l', D enna poten ti Ill et r typ liimpal' sig ful' \"0
Iymkon t l'ollpr m ed a utouwtisl, tO llkorrel, l ion , ' iel 1: gll Ijull 
sryrk 'llll';le r. Ilii l'för finna s en lIel olika kopplinga r , 

Ring tnmsfoJ'1Il al OJ'er', 

D ' av f irman lTei<.: h I't & Oa,r~, t ockhotm , fö rda riug 
t rn n forIDa torel'na och c1l'osslal'ua, 'om m nä mndcs i föl' g, 
nnmmer, lm nna m Il fönl el [l n\' iinl1ns i I)I~'e ke t k ä lls li ga 
för~ tii rknre, tUr det eljes t iiI' lJe' \"il r l igt a tt kom ma if n n 
'Wl"l1ing-al' f l'un niitaggrega te t, ,'ö r amtllga o ros eltYllCr 
f inna ." kUF01' över induk tal l."en s om fnnkf i Oll a v l iks t r iims
belas tnil1 rren, " ul'för m a u n lltid lmn f A en ch'os l, om ha r 
t.i l1l'iicklig t t 01' indnkta n ' " id \"i >is li ks tröm hela 'tIling-, 

l~nligt uppgift stige r temperatu l' en 11 0 ,' nii tt ran sfol"lll:l 
to rCl'11a \"id konlinuerlig f ulllJ · laslniul!; emlast till 65° Cels ius, 
MI uen omgi va nde te lllj1era t ul' eTl lir 20° , och till 75° " id :'0 "Iu 
ii\'e l'lJela st ni ng, 

Radio- och g,rammofonutställning på 

VÅRMÄSSAN I LEIPZIG 1936 
Bö r jan: l M a rs 

60 % rabatt från gränsen-Leipzig och retur samt för 
resor inom Tyskland 

Bostadsförmedling 

Upplysningar genom: 
Leipzig Mässans Representation Sverige (Jean Fassbender), Stockh olm, Tunnelg atan 20 Bill, Tel. 2094 84, 



,l / B 1',.,1 1.-0 , , ' / oc k /l ullll , hal' til b ii ill l os Pil lIe! aya typ l' 

:1\' Salor potentiometmr och 1ll0tstå1ll1, dllm i s r ut, 
, t riickning am'iiudas av ~ \' c n ;,;ka radin(a bril;:anter , »Specia l 
'l'e. tl> Hr cn siir~kilt kra(tig- t ~' p , »KH O» I'n ny, billig typ 
ntnn hiiljr, n Y~N1l1 flir rnk ln r r nppHr:1tl' r . »Trn " h iiI' , nmmn 

t,\'P i hölj e, fijr.'edd nl cll ll i'l lJyggll ~lr ij ll1 bry t u r , Rland fnsta 
lllOI'strll1(1 miirka s typerna L DW f I (4 W ) oell LD'W f II (6 
" ") , vilka liro tdlllindnlle, Typer lla Ur, Sr och ']'1' liro nya 
knlm otsl'1't nd p,'\. resp, O,f>, 1 oc h 2 W, Villa re finna nya 
typer ay rulllJl o<.:k- oeh ;;lilllmerklllltl nsator er, 

: ~:: ::: ::::::::::;::;:::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::: :: ::::::::::::::::::::::::::: 

SAMMANTRÄDEN 
::::::::::::::;:;:::::::::: :::: :::::::: ~::: :::::: : :::::::::::::;:::: ::: :::; : ::: :: : : ::::: ~:: : :::::::: : ::::::::::::: 

do '1.'hoT/II s Radio!.;lubb 

har Nian .iallllariuulUrct u tkom ha ft tv enne 'ummunlriiuell, 
Ti:dag II tI e!) 28 janua ri höll c1\'i lillgcllji)r 'rors tell Elmqllist 
ett högint rcssan t förerlrog om flygrnflio och Ilellan111ade dUr
vill s[tvi il rarl iOI)cjlin g- , om blilllllfllldllillg' mell hjUlp a , ul t ra
korta \'l gO l', UnLler den eClerföljall ue llisknss ionen förhöjde,' 
in tr ~"et a\' sc \'iirl: c!UrigCll Ol1l, al l l \'; Ir:lf'ikt'lyga l'e, som yoro 
inhj tHlna at t i't hijm fiirNlrag ' t , fr:lUllad e s ill a. sY llpullll:t er i 
fdl "a om ti e nya ra Lli olljiiljlm ed len, :om .:edun U1igOll t ir! 
ti llha ka iiro unrl cr infi;r~n tl e prl fl ygrollrcr lla, E t t referat 
bar pa grulId a \' lul'llaukolllma ntl hilld l~ r ej kuunat ll.sta ll
kommas till deUn. nummer , 

DUrefte l' liim nad t kni ska ~ ,k l' ' te r:lrClI en kort orient c
ring om olika slag ay vågfiil lor och d ' ra r iitta andilldning 
samt demonst rcrad e del,; el t !lar av de nya r ingtrallSforJ11a
torerna, om nyligcn 'i nr rOll UCC l':1 ts 11:1 den ' I'en ~ka murk
na den, ll els cn a bsorplion n"t gmct r lllpd Il' u tb 'tba ra spo
lar , n\' cdll rör ,lIg1iillgllsmul'adel ;:;- 200 mete r , 

'risdagcu tl cn il fc hrnari höll ci l'ilingcnjör Mats Holm 
g ren ett 'ynll crl'ig Il illtrc '_an t föredrag om »1 nyaste jiil'l1' 
pu l\'(~rspol:l rna för hö".frek\'ens» ocll redogjordc hli rvid bl. [I, 

för de nra rön, man prl cnar ' tiden gjort betriiffande kOll
,;trllkti onen a l ' dylika s1)ola I'. Ingcnjnr Holmgren kOnllIler 

j iih' n tt i en arti!;:pl i P OJlll!U r Ra tlio lJehaudla detta iilllnc, 
Efter Wrcd raget Hl r n tlys t en tli sk us: ion OUt nm aWr

hyggp, \':1Hirl tckn, sekretera ren illl 'cl c1e med n,lgra ord om 
»Va nliga f ('1 , iiI 3matUrbygglla 111 0lla;;fu'r ,» DCIl cftcrfiil
jande diskus, ion en ga~' en h E'1 rl cl \'~i]'(lpf llll:1 , ynpuukter på 
];:on, truk t ion cn n I ' moll erna mot lagare, Yi ~kol a närmare 
,H erkonllllfl hiirt'ill i n~i 5 ta numm er, 

Vunllässan i L eipz ir; , 

Vå rru ~i s. an mell Stora 'l'ekl1 i::;I~[l 1\niR~au i Lcip~ig ilger rUllI 
den 1.- 0 Ulars, Denn:'!, miissa omfatta r allt, \'a d t ill livets 
hehov hi;r, och Yill f ra mför a ll t visa 'lrets nyhete r på alla 
Ollll'rulen , Årets miissa 11l1pn;11' i fri'tg:l om I]eltagaralltal rm 
proce nt n l'pkordllliiss :1 1I ] !):W , ])( 'n t kniska Inti laden om 
a30000 111~ iiI' llii Rtall fIlJlhplag-II. 

l\~'hrtcr fih man friim~ t t ill 11\',. P:"l ' ppfinna rcmiissall, 
som nllll1l'ra omfat tar alli , '0111 rj iiI' alltfij r fan ta 'lisk!. 
l{\'alit ' t ii I' t1n g-(~ 1l lli'!:- n i T,\'~ klanll. :'Il a kinut lilllningl'I1 iir 
lll~'c k ct om[attn llfll', B,I'gp;na(lsllliiSi'lln lir inr~' nHl i fy ra hallar 
o ,h lin I' (l e. sut om ctt ,tmt nlolllllll somnl ll p, »Das Haus del' 

N ordisk Rotogravyr , 

POP ULÄR RADIO 

Eleklrole..:hn ik» \'i sar h ur lIen el ..ktri 'ka !'; l rönllucn hchi!r"I,:! r 
in<1nstri, ban l \' el'k , lantbruk o 'h Itu shiHI. Alla n,l'hpte r 1):1 
l'ac1 ioomr;ldet inrymm as i en sii rsldld hal l. ma nd Il t llillr! ~kll 
Il tsliillare mii rka ,' siil' ~kilt. Engla n(l, Tt a li pl1 , Tje('ko~lo\'n ki plI, 
:rap:1n oeh Rr:lsilirn, 

En re~pra ha f I. :1 l ' GO [lro ' e li t IlC\'! IjllS in om 'l'ysldallll. UIl[l 
ly;;ningar och f iJrwall e l' e rh l11 1as genom Leip7.igmiis;;'llIS 
r eprp~c ll tc1 l1 t .TeEl n ]i'a s,~bel1ll e r , Tnnll elgatan 20 B, atT" 
::iloekholll1, T el.: 209484, 

RADIOTE(KNISK REVY, 
l<'orts, fr~n sid, 32 

~i n 4000 k e/s, Vid ett flIte l' a v den typ, som Yisa i figu r 6, 
erfordra s ungcfär hah'a denna frekvens, (1. \" s, 16 kc/s 
bandbredd Yid 2 000 kC/s , 

Medelst fyra kristaller ocb fyra kapaCiteter kan et t f ilter 
åstadkommas m ed en bandbredlI av 0,8 procent av bandets 
lllcdclfrel;:vell , oeh dctta Hr det s törsta bandbrec1d s\'iirde, 
som kan erh[tllas mell enba rt kristaller och kondeu 'atorer, 
Gene rell t sett ur deJ1l1a ba ndbredc1 alldeles för liten \'irl det 
vanl iga rnndradiobanc1et och v iel nll,å"'s-lUell a nfr kvens
sYStClll , 

1\1a n kan gll'etyL' ä\' n införa io c1 nk t •. o. r i ett k r i talHil
ter. H U ri"'cllom ,'iinke cmcllertid , yiil'llet fl\' 'e,' ii r t. Om cn 
induktans iuHi nkas i sed m ed en kri tall, sHnkes s rie
resonausfreln'ensen, under det att parall ellresona nsfrekvcn
sen ligger kvar ofö rändrad, och då sk illna den mella n dessa 
frek,'cnscr 1mn siigas utgöra ett mä tt pii. bandbredden, iiI' 
detta ett sH tt att öka lJa ndbrcdden Huda upp till 10 procent 
av mec1el f rel(Venseu i bande ts mitt, vilket är mer än till 
r Uckligt l förekommande fall. Sålunda erfordras för 16 kels 
bamlbrec1d vid 4;:;6 kels blott 3,15 procent. 

Fignr 7 vi al' ett kristallfilter med inliinkade indnktanser, 
Della har emcllertid dCl1 nackdelen , att dct bar H!." 'in- ocb 
utgångsimpeLlans, vnnligen a v , lorlel,sordni n ,yen fem t ill fem 
hnnclra ohm, l!'ör att f å tillr:icklig mell anf reln' n fö rsUirk
ning erfordra, därför uPl1tl'a nsformcring medcl t mclla n
freln'en trau formato r r cll er avst-iimcla kre tsar, Detta kan 
emell ertid görn.s, och om kris ta lI sektiouerna komlJin eras med 
avstämda kopplade kret ar a god l>on, truktion, kan ett ut
mlirl,t melIanfreln'eu . fIl l ' r rb å llns , 

D1impniugen ho ett kri ·tallfilter. ~- !l rierar [ler sck tion från 
70 il 100 db ,' id tliirnpuingsmaxima till 30 å 40 db vid sidan 
n\' de 'amma, :Uycke t branta I'esona n, kun' or erht ll as; vid 
vanliga mellanfrekyet1"er iir lw r,o l'l1a lutning av st orleks
ordningcu 60 il O db per kC/ s , 

(Radio Engineering, nov, 1035,) 

Automatisk selektl:li il ef 81'er;lering, 
Vid cl p ystcm för automatisk, lektiYitelsreglc ring, som 

t idi gar e lJellandlats i elen radiotckniska r c\'yn , har band bred, 
den in reglerats som funkti on av lIe inkomma nd e s ignalernas 
s trrkn, Detta är g h'e tvis en lä nin g, , om lir f ullt tillfreds
stii ll nnde i d fl, ta fall , m o ej den bli tn tii nkbura, VlId ma n 
önska r iir n ned reglering av banclbrcddcn, d1l interfer ]J 

från niirli g"ande s tationer ii I' fö r hand n , mellan en silcla n 
nC'clrcglcring ej ä r lllotil'e rad \'id ' \'n ga .. tii rllin "'~fr i fl s ignaler, 

I Wirelcss W orld före~ l ål' B, D , CO rb tt o anOl'cln ing, 
gcnom vill,en lJandbrcdllsin tiilln ing n lJlir b roend a v lie 
förekommande interferensslörningaroa, lIan uttager in ter
fm'cn, spiinnillgen och lilte r densamma köta Olll den automa 
tiska selcktivitetsr egle ring n, Den erforderliga apparaturen 
iir dock synn erligelI iuyecldad, och 'i det skick deu föreligger 
tord e den ha mera 1mrio ltetsintr , e än praktiskt \'iircle , 
Vi grl dä r fö r h itr ej n ii rma re in på bur d n a \'sedela funktio
nen kan erbållas u tan 11 iinvisa e\'cntll ellt intres, erade lä, are 
t iI1 orig inaln rtikeln, 

Ä\'cn om det nu framlagda systemet ej l;:1n länl,ns komma 
I i1l an \' lindning i kommersiella radioapparater, syoc dock 
Ilrn pringl1nclc punkten i fiirslaget, att l1lta lJandlJl'cdllsreglc
rillgCll bli lJeroeuc1p. nI' de förckolJlmand e illt e rfc ren~~\'rll'lg, 
heterna , yara en sa k at t la fa 'ta pil, och en prakti skt aecpp
ta bcl lö, ning ligger mi'lhiilHla inom det möjliga : gr:in" 

(Wircl ,s W orlel 20 noy, 193;:;,) 

StocJ<holm 1036, 




POP ULÄR R ADIO 1lI 

Ar Ni intresserad av verk lig 

långdistan sm o ffagning, 

pll'öva då en 

P ILOT RADIO 
so m ;lr (' n s c::l ekt i\" mott ag a re .l V h ögs t :1 ki:J ss . 

G odkänd av Svenska El ktr iska Ma' 
teri alkontrollanstalten och S'märkt . 

G. D A N I E L S O N 
Robert AI1II81 r ömsgalaQ J, S t o ckholm . 

ile-gär vl r bro' 
sch yr. ,\ plat ser, 

J~r vi ej ::iro rC $ 

pr e s ~n t era dt'1 ön
sk .lS åtu fö rsäl jare 

T.lefon 310.26 

.

'Nå'r Ni läst 
detta nummer, visa det 

då för Edra vänner som 

äro i n tressera d e f ö r 

RADIOTEK N IK 

Radiorepa
ratörens 
billiga 
inköpskälla 

Regär var stora katalog och övertyga Eder själv, att 
våra priser äro utan all konkurrens. 

Permanentdynamisk högtalare Kr. 
Elektrodynamisk högtalare ,) 

Elektrolytkond. 8-8 MEd, 525 volt » 

3' gang kond. matchad, kullager . » 

Avstämningsindikator » 

Potentiometrar, olika värden från » 

Rullblockskondensa!orer, fran 

15: 75 
11:20 
3:15 
6:20 
4:90 
1:25 
0:21 

Stor sortering i olika rörfabrikat. 
t\llt material fö r alla i Populär Radio 
beskrivna apparater i största urval 
och till lägsta priser finner Ni hos 

NATIONAL RADIOFARIK 
Kungsgatan 53 STOCKHOLM 

AERO 110inkapslad detektor, 
spole på bakeli tform . Kr. 3: 75 

A ERO 21 Litztrådlindad detek, 
to rs pole med d ub bel prim är för 
skalor med stationsnamn. Kr. 6 : 

AERO 31 Litztrådlindad detek: 
tor' eller anodspole med mitt, 
punktsu!tag för kapacit iv antenn, 
anslutning . Kr. 6: -

AERO 41 Litztrådlindad detek, 
t rspole med speciell t uttag till 
elektronkopp ling för skalor med 
stationsnamn. Kr. 6:

Till clt,s!>.) spo/dr kan vår 6"poliJfol i'ills= 
omkopplare .1nvdndas. 

En sa mfärsiiljare: 

Elektriska A ktiebolaget S K A N D I A 
Tunnelgatan ,. - Stockholm 

Bygg därför sjalv Eder radio, 

grammofon, båt eller kanot! 

Det lönar sig. Vi ha ritningar 

till en mängd nyttiga och trev

liga saker, och efter våra rit

ningar är det alltid intressant 

att arbeta. Läroböcker, appa

ratdelar, verktyg, foto- och 

ritmaterial, fiskredskap, lek

saker och el . artiklar m. m. 

{fD5 Ollluon 6(0. 'Ilsjön
Scind ml9 9"al/3 f,,~,.lrdl~/o({ 

N~/1M _ _ _ _______________ - _ - - . (lasO]Jssonl{o
B~lffld________________ - __ -_ 
Rdnts , ______________ - _ - __ _ Insjön 
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