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F RA N R EDAK T I ON E N 

Skiv inspelningen 

börja r ta fa r t runt om 1 landet, b r oeude bl. a. pu 
att biittre ma teri I bli i t t ill ängli '" i ma rknaden. 
Jj' lera fabrika t av inspeln ing Id,·ol' fin na , som 
ge UJ ck · t galt r e ulta t, för u t 'att a lt a ppara turen 
ii I' oklanderl ig. Vi p ublice ra i d t tu numm er en 
a rU k l om PR-försUl r1 a rell a llyändnin för kiv
Insp 1l1ing och v . d som iiI' att Inktta a beträf
fande den ö riga vid in~p Ining aUl>ända a ppara
tur n , Vi ba licli"are Ile krivit tillverlrnill en av 
mikrofoner , mikrofonfö rs tärka re m. m. oell lämna 

. glima uppl y n illga!' l1ärom enol1l fr geavdel
ningen . 

D e.n i detta nummer beskrimu h tigfidelitct för
stiirlmren är givetvis ti l'en a l' illtre i el tta sam
manhang, om den f ö l' med elt Uim pligt filter fö r 
nedskii rning a bas registl' t. 

I niista nn=er komma vi a tt publicera en be
k rlvning vyer en t. l'anspor tallel skivinsp lnillgsap

para t om ii I' a v in lTe för a lla, om 'Y 'Ia m ed 
skivin spelning. I denna a rtike l åtel'gil'us u texper i
menterade kOl)plingar för ty:'\. lika för tärkare, 

Populär Radio, 

M detta. Ilnromer. prenUlllernntupplng tölJer blIaga 
fr n Bu.ck &; Co. A.-B. , Gijt.,borg. 

1.1 T ER T RYC/c AV AR TI K L AR HE LT EL LE R DELVIS UT AN A N GIV AND E AV KA LL AN F O R BjUD1!T 

"Kat fjo DJete r " 
för provning av alla slags radiorör (även amerikanska) 

och apparater 

niversali nst rumentct för varje radi oaffär och la bora torium 

A.-B . N ickels & T o dsen 
S T OCK HOLM c 
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lij'l'T I)\THESSANIJ' FöREDRAG PÅ TEKNISKA HöG
SKOLAN. 

En av världens me t berömda kortvilgsspecLalister, nlimli
• gen professor A. El a u fr ll n Jena , besökte i slutet av februari 

StocIdlOlm, och dlinid bl,' en föreHisnillg pil Kungliga Tek
nis lm Hög lwlan anordnad. öredraget var helt improviserat 
och , som profe SOl' E :sau jälv sade, endast avsett att giva 
nflgru glimtar fran vad som fö r närvarande är aktuellt inom 
de kor ta radiovågornas område. Dfl v i förmoda att tid
skriftens läsare ha intresse av vad 'om förekommit, vilja 
vi icke underlå ta att göra ett kort r eferat. 

Vågorna över 100 ID längd kliuna vi så pass vill till, att 
icke mycket nytt finnes at t för tiilja diirom. När man emel
lertid kommer längre ned på ~kalan , kan man notera, aLt vid 
kor tvåg." tat ionerna för r e""uljär t rafi!( konstruerats avsevärt 
förbätt rade anten ner med avseende på riktverkau, så att 
en förs toring a v effekten på 1: 1 000 il 1 :10000 erhållits i 
den ön kade riktningen. 'l'alaren påpekade ä ven, att trots 
alla fl'am eg har man icl,e blivit hcrre över de atmosfäriska 
förhålland ena med nÖjaktJg silkerhet, utan de långa radio
vågo rna m te fortfarande auviinda som reserv. 

Pör mätning av myck t små Hingdförändr Lngar lmn llJan 
använda vågor prl olllkrin .... 30 m i samband med magneto
striktioll, vilken effel,t liar åtskilligt gemensamt med den 
piezoelekt riska. Längdiinclringar på 10-0 kunna så lunda 
uppmätas. 

Vågorna strax under 10 m kilnna vi så som sä rskilt an
vändbara fö r television, och de behöva därför ej närmare 
presenteras. Deras rilckvicld a n 'e j u säsom begräns ad och 
defini erad, och deras refl exion mot Heavisideskiktet behöva 
vi vanli en ej beakta. Dock kunna vi sa störningar i atmosfa
rens bögre skikt gu ra, a t t dessa ,ågor nå fra m över be
tydande avs tå nd, och det iiI' ej omöjligt, a tt det ännu finnes 
fenomen , om vi icke behärska. Det lå ter lmr 'ke otroligt, 
men f aktum ä r att det ofta 1 an vara lätta re att nä förbin
delse m ellan tveuue dal <>"ungar tvärs över ett berg med 
vågor på (; a 8 m ä n med längre vå gor. De senare urens 
arb te har medfört hetydande f örbättringar med avseende 
pil. ant ' nnerna effektivitet även på dessa vågor. 

Inom medicinen ha de u ltrakorta vågorna fått allt större 
a nviindning, och hilr behöver man ej stabilisera frekvensen, 
utan tvUrtom kan det vara fördelaktigt med varierande 
frekvens. P :lve rlmn sker buvud'akligen genom en inre upp
värmnin g a d -ll ifriiglwarande kroppSdelen, så att en konst
gjord , lokal feber åstadkom.me . Det troliga il r , att decime
ter- och centimeter vugol" blir få iinnu större b lydelse och då 
iiven som bal, t eriedöda re. Vid försök med dylika vågor måste 
lllan \-ara y ttcr ' t förs iktig, då det är tiiul bar t att r esonans
fenomen kunna npptl'Hda och a tt vis a frekven ser kunua 
giva sä stor lokal nppvilrmnillg. att blodets ilggvita lwagn
lera r . H ä r fin nes plats för gissn ingar angå ende nya »döds
strå la r» . Dock fordras oerhört stora effekter, ocll det iir 
först pEl senare tid man lyckats komma upp till 300 il ÖOO 
W;.ltt, vilket är va cker t sll v-id decimetervågorna. 

Talaren papekadc i detta sammanhang risken fiir stör
ningar, om des a vågor skulle anvlindas f ör kommunika
tion och andra ä nda mål samticligt, och betonade även vikten 
av att skärmningen göres väl. Det är bättre att icke sIdirma 
all än att sldirma oful!. tälldigt. I en anordning, byggd som 
en televisionsmottagare, kunna störningarna s tuderas och 
Hitt särskiljas. 

Vid vågor under 1 m tillkomma en mängd be 'värlighe ter 
id fram tällandet a v svängningarna. Gnisten gfu ju alltid 

a t t begagna , v ilket. Hertz f ör länge sedan visat. Återkopp
lingen, om bml ar vara den på litligaste, kan ej användas 
längre ned än till 30 il 40 cm våglängd, och sedan ilr man 

hänvisad till bl. a . den Barkhausen-Kurtz'ska m toden för 
siiväl svfingningsalstring som för mottagni ng. Hllr regleras 
frekven sen medels t spänningen. nder vågH'lno'der prl någoll 
cm måste man tillgripa magnetronen med spe 'iella rör, dilr 
elektronernas banor liro ·tyrua a v ett lllagnetflilt, som måst 
vara starkare, ju högre f rekven en ilr. Även mycket höga 
spiinningar erfordra. för :.ll t giya elektronema erforderlig 
hastighet. 

Modulationen är i dylika fall r en frekvel1 .. l1lodulation. 
Man kan även anordna amplitudmodulation pfl själva den 
utg[lende vågen genom a bsorption, t . e~. yid r efl ektorn, men 
energiförlusterna äro diLrvid utomordentligt sLora. 

Man har frågat sig, var d n " rälls gllr, d,il' vågorna börja 
påverkas av atmosfären. Ännu vid 0,7 mm vägUingd finnes 
ingen pflverkan, men lilan h oppas snal·t komma nec1 u långt, 
att man möter de infraröda strålarna, eller f å de sa giyas 
allt högre våglUngd, s å a tt de till ..ist möta radiovågorna. 
Då kan svaret pa frågan givas . 

Största fördelen med dessa synnerligen korta vågor iir, 
att det hilr gives möjligheter att arbeta med goda reflekto
rer, som icke antaga stora dimen sioner. Effekteu utnyttjas 
mycket väl för en viss kommunikation och kan med moderna 
anordningar vid både slindare och motta gare göra. upp till 
fyra miljoner gå nger stöne i en yis . rik tnill ä n uta n re
fl ektorer. Med a nvlindanue aven s. k. ·ekl1nd;.tr reflektor 
kan ytter ligare 30 a 40 0/ 0 yjll nas. D t u t '[rulade vå <rlmippet 
är därvid så smalt, a t t av vikel en hög"t fu l' uppgä till ±l,5 
grader, va rför vis a svå righeter att rik ta in appa raterna 
förefinnas. Vilken betydelse dylika vå gor kunna ffi i ett 
kommande krig kan man förs tå, men några kommentarer 
i fråga om detta ville talaren ej inlåta sig på. Han påpekade 
endast hur hemlighetsfulla alla liro med sjna vunna resultat. 

Slutligen uttalade prof. Esau som sin fasta övertygelse, 
att det måste frambringas en mottagare enligt belt nya 
principer, för att vugorna und r 10 cm skulle komml~ till 
någon verklig praktisk användning. Han viss te ick i Vilken 
riktning utvecklingen kund g' och troeIde 11 lIer icke att 
nä ""on annan för närvarande mcd bestämdhet vi s te det, 
me:l han sade sig hava p å känn att d t inom en icke a llt för 
a vläg en framtid skulle f ramkomma någonting a v utomor
dentlig betydel e på detta område. 

- T O. 

STOGKHOLM.S R A.DIOKLUBB. 

Diskussionen om amatörbygge, som förekom vid samman
trädet den 11 februari, omnämnt i flireg. nummer, gav en del 
vlil'defulla synpunkter på mottagarkonstruktion i allmänhet. 
Ingenjör Holmgrcn framhöll betydelsen av att rotorerna i 
gangkondensatorn vid högfrekvensförstärkning jordades \"ar 
för sig. l annat fall kunde den gemell amma jordnlngstrå den 
giva tillräcklig koppling mellan auou- och gallcrkretsarna, 
för att hf-steget ej sImlle kunna fås stabilt. Ju s lörre för
sUirkningsgraden är i hf-steget, desto viktigare iir natur
IigLvis denna sak. En annan intressant deta lj va r skärmgal
lermotstrllldet, då en skilrmgallel'pent d a nvändes som detek
tor. Man hade fllllnit, att della Dlotstålld vid dim en. iouering 
efter likströmsbelas tningen a ldrig ville Il< Ha , u ta n man 
mlls te alltid anvUnda ett betyd ligt k raftiga re mots tand (1 Wl, 
dock utan att rU;:Ugt veta varfö r. 

Vidare piipelmdes undcr di kussionen en del mindre van
liga fel, om kunna förekomma vid amatörbygge, t. ex. om 
man lägger kopplingstriiden vid en Prahns skj ntomkopplare 
under muttrama i stiiIlet för att löda den vid Iödblecken. 
I förra fallet är risken myclwt stor, att ingen kontakt skall 
erb[lllas, varvid en del underliga fenomen kUllna uppkomma 
vid avs tämningen. Slutligen framhöll s olälllpligilet 'n a a t t 
köpa spolar, om ej ilro gara nterade att hålla en viss tole
ral) . Så dana spolar, vid vilka induktansen är avsedd att 
iuj\l ste l'as efteråt, iiro i regel ej lämpliga i amatörbyggda 
mottaga re. 

Vid sammanträdet den 25 februari höll tekniske sekrete
raren ett föredrag om »Po iUv och nega tiv återkoppling vid 
förstärkare». HUrvid behancllades för·t el t återkoppla t för
..Hirlmingssteg och angavs en formel för berflkning a v den 
geuom återkoppling crhiUIna fö r Uirk ningsökningen. Därefter 
redogjordes för den positiva [lterkopplingens fö r - och na k-

E'orts. A sid. 72 
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N :r 3 15 MARS 1936 8:e ARG. 

Besynnerliga antenner 
Den »autoinduktiva» antennen Primo - ett verkligt praktexemp'lar. »Klisteran

tennerna» sedda ur annan synvinkel. 

a~iokr~nikal1 i föI.,eg, nummer .. var såtil.l

R n da fiU lyckad, OIll många la. 
<le däri beskr'ivna antenntyperna p, 
aUvar. Vi " ilja i detta sammanhang hän

i 'u till det r edakt ionella meddelandet på sid. 25. 
Antennpl'oblcmet kan naturligtvis se ur' många 

ulika synvinkla r. Ue t -aktuell är f. n. 'törningsfrii
gan, och detta fr amir r även därav, att försäljarna 
gärna fl'amllttlla stör'niugsfriheten hos antennerna 
som en mycket förnämlig egenskap. Om den förgyllda 
»kli terantenllen», som om.nämndes i krönikan, säger 

reklamen i ett fall följande : »Inomhusantenn, ef
fektivare ä.n många utomhu antenner men störnino-s
friare och selektivare än des a» . Det är mot dylik 
ovederhäftig reklam som vår aktion, påbörj ad i före
gående nummer, riktar sig. G neralagenten för an
tennen i fråga har för oss påvisat, att han ej gjort 
någon sådan reklam eller till återförsäljarna ut sänt 
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lltLgot medd ande om an tenl1 n eg n . kaper. Den är 
enda t av edd att säljas 'om en »effektiv inomhus 
antcnn», vilket uttryck kan vara. :1l1clel~, rikti gt, om 
man t. ex. jämför den med cn i olera d t ' t d av några 
få meters lilngd, ut lagd på oOlvet, oeh bortser från 
. törningsfn gan, rilk n naturl ighis pa ds>:a platser 
kan tänkas rar'a 'LY mjn dl" bet}'delse, åtminstone rid 
mindre b ill liga mc t tag:1 l'e. ttrycket »effektlv inOIll
hu antell n» kan nU t ·ä fÖ l' ,-aras - man kan ju 
knappast uec'ära, att n a ffii l' m < n skall omtala 
eventuella br i t er hos den "ara, han ~ill.i er - medan 
däremot den ovan nämnda r eklamen ~i l' att uetr akta 
som i högsta grad ovederhiifti cr, avsedd att viLeleda 
a llmä nh eten och få denna a t tro a tt ant ennen i 
fråga be itter egenskaper, SOlll i \'el'kl i "'hetell liro 
oförClJliga med flenn:1 al1tenllt. p. 

En sak, om h ar en "i ' b tydel ~ i detta samman
hang, ii I' priset, som begäres för rrntel1 11crna. Den ny 
behandlad a ntennen bet ingar ett pri. a \' kr. 1: O, 
vilket ot i\re] a kti rt ställer densdlJlma i en fördelak tig 
dager i j ämförelse med exemp · ]Vis den »an tenn», som 
i det följan de kall beskl'h"as. 

en »autoindukti va» antennen Pdmo ä r för det 
fö rsta ingen antenn utan ett slags kopplingselement 
mellan antennen och mottagaren, och föl' det an dra 
hal' den tyd ligen ej UJlkoll1mit f ör a t t fÖl'biHtra mot
t a gnin" n utan för' ntt tjiin a helt andra syften. Detta 
fl'am gdT', edan man tagi t del ay kOll struktionen, med 
all öllskviil'll tydlighet a v det becrä rda pr i, t samt 
av reklambrosch 'ren. 

En antenn med flera säll ynta egenskaper. 

Det ä r kanske lä mpligas t a tt bör ja med en upp 
r äl ning a \" den förn ämliga »antennens» egenskaper, 
all t cnliryt ntimnd< brosch, I' ,amt enligt ,.lUll nserna: 

1. 	 Primo kan placera. bäde inom och utom mottag. ren . 
2. 	 P rimo gÖl' sA iiI inom- som u tomhusan t nu onödi aa . 
3. 	 P r imo ä r en super selektiv antenn. 
4. 	 Primo har samma kapacitet som en 20 meters antenn 

] 5 m eter Ö\' r marken. 
5. 	 Primo lir framtiden. an tenn. 
6. 	 Primo UI' lika effek tiv fö r alla vll.g1ängder. 
7. 	 Prlmo r ed ucerar a tmosfuri ka störnin a r _ 


P r imo öka r m ottagarens selek ti vite t betydligt. 

9 . 	 Prim o 'ör d i ta n moUagning n klanll'e och renare. 

10. Primo kun kopplas till a lla radioapparater . 
11. P rimo kan även am'ä nda s tm krista llmottagare. 
12. Ger l ugnar o l fittr mottagn ing, 
13. Eliminerar ri sken för 1Lskncdsl ag. 
14. Störningar elimill r as. 
15. Endast med Primo utnyt tj as radioapparaten till fu llo. 

A v det övriga inueh:illet kan följande fra:rnh:.llas : 

) Den Auto-Induktiva an teunen reyolutionerar ful! tän
digt radioU1o t tagnill gen . l\I d Pr imo förvanellas E der radio
a pparat som genom et t t rollslag. P rimo inverka r helt enkel t 
förbluffa nde p, Eder mottagal' . Primo fi l tre ra r störningar 
och gör radiomottagningell oberoende av Ask ä del'. Primo 
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å.terger distan~ tat-ionen me,1 beu ndransvärd klarh t och 
rcnh re t. - Primo ko tal' r uda. t kr . 9 : tiO. Un'}81' tiden som 
l'eklnmförs liljningcn pll.gfl l' kosta r 1'r!mo enda l k r . 4: VO 
plus porto.» 

Vi 'kola nu e närma re p1\.. kOllStTuk tionen hos 
denmL märkUga »antenn». Det Jttre u göres av en 
rakt\'ålshyl'a a v ba kelit el. Ll 1. , var s sluud}()Hen år 
så \räl fastlimllll.ul, a.tt hyl (J n ni ;, t Jn'y la, sönder 
föl' a tt man kall komma å t d· inre delarna. Tnn i 
hylsan finner lllJIn ett polJ' '' l', pt vilket ä ro lag(la tre 
stycken lindnino'al' på varandra, utförda a r isolerad 
koppar trå d. 1\1an gis.:sa r fö rst på något slags trans· 
formator men finner, att ingen av lintlningarna har 
Iller än ena ä nden ansluten. D e tre sladdarna, som 
synas på fotografiet, äro anslutna till var sin a v 

lindnino'arna. Dc gröm och l'ö (l ( l addarna gå så
lunda t ill den understa re-·p. den meU esta linul1inO' 
en, vilka b· da i det nielrmfl s te upp ao-a spolr öJ· >ts hf' la 
Ui ngu. Den. varta .-ladclen '< r t ill den översta lind

nin cren, DIll är 1l1~' cke t kort och behlgcn i nn ä nden 
av spol röret ovanpil. de b, da andra lindningarna. 

Hw' m ycket ä.r S(Lnt? 

Genom kapaciteten mellan lindningarna överföres 
energien från antennen rc._·p. jOJ'(l1edJJlngen t ill mot
taO'aren' antellllkoJJ takt. Primo f unger a l' alltsfl när
mast som en lonuensator , och ~ dylik III -el minst lika 
god isola tion om i Primo kan man t illhandla . j O' 

fö r n lO-ör ing. Att jor Llledn ingen llle<l mer ell 'l' 
mindre gott r e. nItat ka n användas om ante lIn ä r ju 
Iiin", känt. Aters år aUtsil. att ntl'öUll, i vad må n 
Primo t ack are flet »autoinc1ll ktiva» utfÖl'andet bc
sitter de utlovade egenskaperna. Vi nöja oss med att 
di kutera de riktigaste punkterna ovan: 

2 : ja, genom aU jordlednlugen lln\'å udes SOlU »an
tenn», men resultatet är oSiikerL; 3 : selektiviteten 
öka kanske, men i så fall p beko~tnaJ av l j ud 'tyl'
kan; 4: här ä r nog ar silden att man skall t 'da »ka
pacitet» som effekti vitet mCll m Dingen ii I' , att 
antennkapacitet en, uttryckt i . ,x. mikromikr farad, 
motsvarar den ho en utomhUSal11.enn med de upp 
,-"ivna dimen ion ma ; 5 : d t yor . en mörk framtid 
fÖl' alla radiolyssnare ; 6 : ell t' kansk in fe kt i v ( ?) ; 

7 : detta är liOg iinch fö l' mycket begä t t ; 8 : rcducerar 
Ut, < l jud ·tyrkan ; 9: ntan t vivel en betydel 'e full 

npphickt , bar a ma u Dll nit· in ui\.gra :l\'läg 11:1 • tn.
tion r , ,'ledan P rimo t i1lkopplat s; 11 : lmappa t nöd
vi:indigt, då man häl' eJ löper Jl, gon l'.i"k att fl' för 
s , l'k ljud i hörtelefonen ; 12 ': kauske l l1l! u:1.l'e för 
gr annar na ; 13: det gt)I' ~iveu var je a nnan inomhus
antenn; 14: t ill amma :'Tad som 'jf'nu] r na ; 1 : dock 
ej tiU förmån för ägaren. 

http:fastlimllll.ul
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Av civiling. Åke Rusck 

Metallrör kont,ra glasl·öl·. 

A Lt ra diorör fl· n början tillver
kades med ett fYl ashölje tir väl 
närmast att aUi3e som ett arv 
I'rän glödlamp framsbilll1ingell, 
u 'h det finnes ju illgen som helst 
nIl ledning till att ett elektronrörs 
yl teniiggat· skola vara genom
.<;kinliga. 

Ett första a\-steg fr' n principen 
med o-la 'hölje bete kna l' cat ki Jl
rören, där ett kopparhölje, som 
'umtidigt tjänstgör som anod, iir 
~vetsat till en glasfattning. Utan
för detta kopparltöJje måste emel
lertid en skärm anbringas, dels 
som beröringsskyclcl och dels för 
högfrekyensa yskärml1iug. Förde
len med catkinsys emet Hr god 
anodkylning, vilket har stor be-

Fig. 1. Niirbild av den elektralyt is /.'a 
{JaUerfurspännin{J8cellen. 

tydelse vid sändanör men som 
spelar föga roll vid yanlioa mot
tagal'l'ör. Den största nackdelen 
är de dyra fabrikationskostna
derna. 

Den llllyal'aude amerikanska 
metallrörsserien kom i markna
den i april fÖlTa året. De meka
niska fördelarna äro de små di
mcnslollerna, den stauila upp
byggnaden av elekhods,)'stemet, 
med tyngdpunkten n ä.l'U rörsoc
kcln, och den nya S-poliga sockeln 
med peciellt u tformad styrning 
för att förhiudra ett felaktigt in
sättande i rÖl'h å llaren. 

R ent elektriskt sett säaas me
tallrören vara bättre ån glasrören 
vid högre frekvenser och ge mind
re brus på grund av konstruktio
nen som sådan samt bättre skärm
ning iin som kan åstadkommas 
vid glasrör med särskilda skärm
burkar. Vidare iiro de mycket kor
ta inre tilledningal'na en fördel. 
Kapaciteten mellan elektroderna 
iiI' också avsevärt nedminskad vid 
metallr-ören. 

Om man niinnure oTanskar <le 
ontn an rr lvna fördelarna, inses 
omedelbart att rörbl'uset hör bli 
mi ndre vid metallrör . DeHa beror 
på det förhållandet, aU vid gla s
rör upp t, ofta l)Uuktformio'a 
nI pladcIningar på insidan a v glas
ballongen genom sekllllLläl'emi. 
slon, som i sin tur' kuuna ge upp
hov till en hel del brus och stör
ningar. DeLta kommer man nn 
hel t ifd l.n gellOm att hiiljet är le
daIlCle. Sedan åt killiga år till
baka har man sökt minska ned 
l'örbruset hos vissa glasrör genom 
ett invändigt kolsldkt, som leder 
bort de'sa. av elektronbombarde
ma ng orsakade laddningar. Liigl'e 
kapacitet mellan elektroderna är 
en avgjord fördel, som medför en 
möjlighet till större förstärkning 
genom bättre spolar än som kUll 

nat använda. vid glasrören, utan 
risk för självsvängning. Denna 
sak är av stÖ l'sta betydelse vid 
avstämda högfrekvenskretsar. De 
korta tilleLlningarna inom metall
rören äro av största vikt vid ul
trahöga frekvenser. 

Högfr-eln-ensförlllsterna de 
först fram tällda metalIrörell vo
1'0 större ~ln vid motsva rande 
gla. rör, beroende på de använda 
isolationsmaterialen, men de se
nare tillverkade m 'tallrören äro 
i förlusthiln secnde ungefär jilmn
stHllda med glasrören, och allt 
efter som större fabrikat ionserfa
renhet erhftl1e ', kan säkerligen 
å nuu bättre re \lHat uppnå . . 

En del svårigheter ha förevarit 
på gruncl av gasrester (gasen 
häftar fast viel metallhöljet och 
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il e SH r att ayHin'sna, varigenom 
st römmat· inom röret ueroendc po, 
.iouiserad gas uppståt t. Trots att 
rlessa s trömmar äro s.. små som 
1 a 2 mikroampere Il a de ställ t 
t ill en del trassel genom att iind
l'ade förspänningar på rören Cl'

hållits. Gcnom vissa ändl' ingar i 
moHaO"arkonstruktion en Ulllllrade 
gallcl'motst: m]) och genom en 
biittre framstä llni ng metod av 
rören ha de 'sa sv1\ l'igheter ö\'e1'
vunnits. 

(lladio Eng'incm'ing" dec. 1935.) 

Isolennaterials fÖ"lush'inkel 
påverlms a", luftfuktighe
ten. 

I 'l'ysklaud ha 'u del 1lI1dcl'sök
nillgal' gjor t · över inverkan av 
den r ela tiva lluftfukt.ighetell pä 
olika isolermaLerial inom f1'e
kyensomn det 100 till 10 000 kHz. 
Dessa giva vid handen, att vid en 
relati\' luftfnktighet av mer tin 50 
% erhållas betydligt högrc vär
den pft fiirlnstfaktorn för olika 
j olermaterial iin de allmiin t a n
givna normalviirdena. TillsatsWr
lustel'llu s tiga med tilltagande 
luftfuktighe och avtagande fre· 
In-ens. Mätningar av ledningsför
mågan visar, att lJlo lt en ringa 
del a tillsatsförlllstema kunna 
förklaras genom ökad yl1edning 
och att föt'hå llautlet t ill störs1 a 
delen iiI' ett ren t dielektl'i sk t fe
nomen. Av vii. entlig betydelse ä r 
dock m~itmatel'ialets yibeskaffen
het. Undersökninga r ha utförts 
på keramiska material samt 
kvarts, glimmet' o Ii lJakelit. 

(ElelC1'ot echnische Zeitsch1"ijt, 
B ja,n. 1936.) 

Gallerförspänningscellen 
en intressant amerikansl{ ny

het. 

En svrtrighet vidkonstrnktioll 

av högkiinsliga förstärkare är det 
fÖl'h lllla udet, att ju ,mera man 
pressar upp förstärkningen, ju 
svå rare blir det att undvik a in
stahili te t, och alla för siktighets
m[,tt mfu:ite iakttagas för at t mill
i:ika koppUngen mellan dc olika 
stegen till ett minimum. Med det 
nU\'tuande systemet med katod, 
motständ eller separat spänning ' 
delare för gallerförspänningar
Ila kan detta ofta bjoda på hart 
niil' oöverkomliga svårigheter el
ler åtminstone stora olägenheter 
och relativt höga kostnader. 

l\fan har därför ibland g/Ut in 
föl' gallel'ba tterier föl' gallel'föl'
spiinllingarna, liven om tl'tta i 

och för sig ej Ur någon tilltalande 
lö~ uiIlg. På 'istonc hal' emellcr'
tid en nyhet framkommit, den s. 
k . gallcrförspiiuningscellen, Mal
lorycellen - efter sin nppho\'s
man P. H. Mallol'Y - om hal' de 
separata gall er förspän ni ugsbatte
riernas fördelar men e.i deras 
nael;:delal'. 

Cellen besUtr av t vå metallplat
tor, å tskilda av cn hermetiskt in
nesluten elektrolyt. Den ger ell 
konstant spUnning, så länge ej nil
gon ström uttages fn II densam
ma. I och med att en viss ström 
uttages, faller spänningen, t ills 
s trömuttaget uppbör, då spännin
gen åter s tiger till s itt normal
\'iirde. Om ström tillföres cellen, 
stiger spänningen för att då 
strömleVCl'anSell upphör återgå 
till sitt normalvärde. Cellel'llu, ba 
pl'ak t i 'kt taget oändlig livsliingd 
0c11 äro mycket stabilt konstrue
rade. Dessutom ha de fördelen av 
att vara relativt prislJilliga. Cell
spUnningen angives till 1,0 vojt 
± 10 %. Cellerna utföras i cy· 
linderform med 16 mm diameter 
och 9 mm höjd. 

Den ovan antydda förmågan 
hos cellerna att anta en yarieran
de spiiul1ing beroende på ström-
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men genom desamma, ii " splJ1er
ligen fördelakiig. Antar)' t. ex. att 
gaJlerst röm in trä dc r- vid - 0,9 
volt. Då gallcrförspiillnillgscelle.u 
gel' 1,0 \'oH, ill träder då galler
sh'öm, n1i1' den inkommande sig
nalspHnn ingens a mp]i tUll vii rde 
över . tige r 0,1 volt. ullel'förspiin
uing ' cellen blir emellertid mel'a 
negativ, jn mel'a signal spiinnin
gen överstiger 0,1 volt, och dess 
potential ökar, till s den har an
tagit ett sådant vHrde, att ladd
ningen upphör. Denna spi.inTling 
hålles edan automati skt, sh länge 
signalcrna ä ro st arka, men Me!'
går su cc ht tillllormulviirdet, 
ntir signalspän ni ngen upphör. Då 
l:ören rl1dras, och den potential 
vid vilken gallcl'ström intriider 
blir mindre negativ, knnna de ta 
hand om allt starkare signaler, 
utan att gallerförspiinningscellell 
behöver uppladdas. Ändringarna 
i gallel'för 'pänning genom galler
s trömsupp]adLlning a\' cellerna 
Uro <l hastiga, att någon mii l'kbar 
distortion nudel' den korta tid 
som .. t gå r Wr uppladdning n vid 
föl' tarhl. sigualer ej kan iaktta
gas. Gcnom den na sjillvreglcf'an
de egenskap ho ' gallel'förspiin
ningscellcn föl'b~ittras ljmlkva li
teten, samt el'llås f(>rdelen att gal
lerförspänningen kan Yiiljas ti:im
li gen okritiskt. 

D en stö r-sta bet~' delsen ha r 
gallerföl'sptinJ1ingscellen \'rd låg
frek\'en s föl'stiirkare men den an
\'ii nelcs ii ven m ed s tor fördel vid 
högfrekvens- och ro 'llanfrekvens
steg samt vid likriktarrör för 
den automatiska volymkontrollen. 
Härvid måste givetvis i de flesta 
fall använd4s ett flertal celler i 
serie. Genom att gallerfö rspHn
ningseeller auvändas 'l'Jl" s för
delen att katoderna direkt kunna 
jordas, varigenom in. tahi l i tetsris
kerna minska i hög grad. Genom 
införande av gallcrför'pänllings
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den är av jiil'n eller nick 1, m n 
i serie m el densamma har inlagts 
ett Il10ts tånd med mycket 11\g tem
per atnI"koefficien t (konst an tan el
ler liknande) . H ärigenom (jkas 
varmtr dens temperatur ä ndring 
ar vid en viss spänuingsändring 
och resn l ta tet bl il' en jämnar 
reglering, som diagrammet i fig. 
3 visar. Nål' det är fråga om en 
växels tröm, som skall r egleras, 
kan serlemotstillldet utbstas mot 
en clrossel, varigenom mindre ef
fektförluster er hållas . R eglerings
egenskaperna förbättras än mcra 
genom a t drh7 a denna drossel nä 
r a mättningspunkten. Detta kan 
emellert id endast komma ifråga 
då kUl'vformen hos växelström
men saknar betydelse. En dros el 
med mä ttning åst adkommer näm
ligen en u t präglad tr edje över
ton. 

Av in tr esse är a tt de beskri vn a 
regulatorerna ej behöva inneslu
t as i ,ätgas ; de i figmeI'Ila visa 
de kurvorna ä ro erh· LIn a i luft . 
Använ eles emell ·!'tid Y~itga , ökas 
belastllingsförmågan, men t id. 
k l1stanten för anordl1in rren hli r 
sam tidigt störr ~. En anuan in· 
t l'essant ak är, a t man genom 
visst val a v kOI1st<1nter föl' de H
Im elementen kan f l\. en s1\dan 
karak terist ik, att stl'ömstyrkan 
min ka r vid stigan de spänning. 

(W·ireles8 World) 10 jU1/,. 1936.) 

Fig. 3. 	 Strömregulator med ytterligare 
förbättrade egenskaper. 
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Fig. 2. Strömregulator med särskild 
upphcttnin.gstråd. Reglerin.gs/örmligan 

framgår av dl:agrammet. 

eller liar i flera fall kraven på 

god skärmning kunnat sänka . 
GalIerförsp iinnin O"' eUernnkun

na ej a nvä nda.s r i d lu t rör eller 
kra rt ig< låg[ rek en rör . Dels 
·kulle det bli oekon omiskt genom 
d ' t ' tora a ntalet erforderliga cel
ler , och dels IIro de ej avsedda 
föl' .;1 t or a strö!ll1ll[tl' , som kun
na uppstå från galler t ill katod 
ho· såda na rör. Cellen lir endast 
eH 1) t ntia l< nordniug; en konti 
nuerIi .... udaddnin e" t"röm på 0,5 
mikroamperc siinker , om den f1\ r 
s lå p:. uågra veckor, pänningen 
med en l J"e(ljedel. Spänningen 
; tergår grad vis t ill uorrnalvänlet 
Het npphOnl ul'laddlliug. 
Cl~llerna ha prövats sedan un 

geWl' två år t illbaka, och sedan 
oktober 1984 sitt a mt nga tusen 
a v dem i kommersiella r adioap 
par·;l ter, ntan att den minsta an
ledning till klagomåLförefunnits; 
h"ä rtom fungera de synner ligen 
väl och väntas nu fl\ en betydligt 
ökad användning. 

Slutlir<en någr a karakteristi ska 
data: 

ellemas egenskaper ä ndras ej 
enligt företag na Hnd 'r ·ökningar 
gellom att en växelström a vil 
ken f rekvens det vara må och s; 

Rto r som 360 mikl'oampel'e g 'l1 om
gå l' desamma. ellen ha r ett rent 
ohmskt motsHlIlc1 av torl k ord
uillgen 11 000 å 50 000 ohm. Des 
elata äro kOlJstanta, oheroende av 
templ'I"aturen ro Ha n - 3 o C och 
+ 50 0 C. Vidare il1VCrl ar ej luft 
fuktigheten, och cellerna or ·aka 
ej n' gra störningar, såsom brus 
etc. 

(Rudio EI~girwe/"ing, dec. 1985 j 

Eleet1"onic8) (lee. 1935.) 

En ny strömregulat,or. 

.Av anonlningar för att hå lla 
en konstant ström i en krets fiIl
nes en mångfald. Den vanligaste 
typen utgöres avett jiirnillot 
stånd i viitga·. Då strömmen 
öka r , ökas ji.irntr< elens motst nd 
genom terupera turhöjningen, ad! 
hHrigeuom blir' sttömöknin o'en 
mindre ~in vad den sk ulle lla bli 
vit med konstan ta motsU'lI1c1 i 
kretsen. En viss strömändring 
blir det do le, o h en ab olnt 
konstallt ströms tyrka kan j hål
las med ett järl1 -vätgasmot ~t< nd . 

En inh'essant k Oll t r llktion av 
förkoppli ngsmotsHi.lld för Il( Ilan
de a v konstant strömstyrka, med 
vilken man kan erlI' Ila en abso
ln t konstant s tröm inom ett myc
ket stort intervall har nyligen 
framl<ommit, Nykonstruktionen 
3.m7 iinder en speciell v3.rmtl·åd 
för upphettning av reglerings
motsttlndet. Denna varmtråd 
kopplas direkt till s piinl1il1 ·skäl
lan (se tig. 2), och hiirigenom kan 
en ändring i motsU'Indeis tempe
r atur erhållas u t an ändring i elen 
ström, som skall r egleras på ett 
konstant Yärde. Genom rätt valda 
konstanter kan en mycket j ~lnlJ) 

ref'lel'ingskurva erhållas även vid 
mycket stora spänn.ingsvariatio· 
ner, såsom framr<år a v fjg. 2. ;'-n 
nu biittrc resultat erhålles med en 
anordning enligt fig. 3. Varmtr· 
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Ett varmtrådsinstrument, användbart 

som antennamperemeter vid ama

törsändare 

M
 
:lun,strument äro oumbärliO'a föl' den 

experimenterande amaWl'en, men de 

kosta i allmänhet mera, än vad ge


omsnittsamaWr n ha r råd med. Det 

~il' emellertid icke alls så svö-rt att själv tillverka sft
dana, med en för amatörbruk tillrUckligt hög nog

grannhet, om man blott förfogar över dc vanlicraste 

v rktygen och en smula hamllag, vilket nog tidigare 

instrumentkonstruktioner visat. Man far väl för

moda, aU amatören även besitter en viss grad av Hl.

lamod. Man bör helst bygga litet större ins trument, 

så att man inte behö\-er arbeta med alltför »mikro

skopiska» delar, och dessutom har man mycket större 

utsikter att få ett bra instrument, dt skalan inte be

höver vara så kort som vid smtt miniatyrinstrument_ 


Det instrument, som här nedan skall beskrivas, är 
av s. k. vaI'mtrådstyp och grundar ig på metans ut
\'idgning vid uppvärmning. I handeln kostar ett sft
dant instrument minst 50 kronor, men om mRn byg
ger det s jälv kostar det blott ett par krollor och är 
dessutom ganska lätt att bygga. 

3 

Pig. 1. P,-incipen föl' v arml1·åd.sinstrmnen tet framgår av den
na figur. D l'agtrdden ar lindad ett va.rv O'mkring ru.llen, på 
v Hken vi saren ar tast. A och B ara instrumentets anslut

n i ngSkantakter. 

Förs1; skall i kor thet principen genom O"fts, då viil de 
flesta äro intresserade Lliirav. Fir,. 1 visar anordning
en. En tUl1l1 tråd är inspiind mellan punktel'lla Å och 
B, och i mitten på denna är en a nnall tl"~ d, dragtrft 
uen, ansluten. Denna är lindad runt en liten rulle, 
som stttr i förbindelse med en visare. Dragtrådens 
andra ände är fäst vid en fjäder, vilken kan spännas 
medelst en excenter. I kallt tillstånd är »varmtråden» 
i det närmaste rak, och visaren kommer att spela in 
på nollpunkten på skalan. Leder man en ström ge
nom tråden, kommer denna att uppvärmas och töjer 
sig, vilket har till följd att fjädern drager ner trå
den, och samtidjot vrides rullen med visaren runt. 
Trådens nedböjning H!' proportiouell mot trådfö!'
läuO"ningen, och denna är proportionell mot uppvärm
ningen. Detta har till följd att viSar('~ ll S vridningsvin
kel kommer att lJli proportionell mot kvadraten på 
den genom tri'tden flytande strömmen. Slmlall bli!' sft 
lunda icke likformig, ntan kvadratisk. 

Med ett val'mtrådsinstrument kan man mä ta såväl 
lik- som \"iixelströmmar, även sådana av mycket hög 
frekvens, varför instrumentet anv}inues för mätning 
a v antenllströmmen vid sHndare. Som amatörinstru
ment i övrigt har det icke fått sil s tor spl'idning, kan
ske mest pi't grund av dess relativa ömtålighet för 
överbelastningar. 
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Fig. 2. D etaljl·itning. B et eckn inga1"1w äl'O sa,lIl/ma som i Ng. S. 

A xeln, tagen f l'ån or on på en v äckarklocka., iit· betecknad 


med t. 

D et prakt-isk(t utjöran(let. 

F ormatet på instrumentet är ungefär det vanliga 
för laboratorieinstrument, och det torde ej löna sig 
att knappa in på detta. Som montageplatta tjänar 
en skiva av 5 mm tjockt isolermaterial, utskuren eD
lig t fi g. 2a. Sel' man samt idigt på sanunanställnings
ri t ningen, f ig. 3, fö r stå r' man vartill a lla hålen skola 
vara. P å platta n fäst as först klämmorna b föl' varm
trflden , vilka utförM om smt\. t vingar. De tillklip
pa. a v 2 mm mässingsplå t och äro fyra till anta let. 
I två a v des a bleck gängas de t på f iguren uppmiirkta 
1&let för 1/ 8" skruv, under det att på de andra alla 
hfi l borras frigående. De gängade blecken läggas un
derst och fastdragas med skr uvar vid de yttre hålen. 
D e andr'a hålen åt·o för själva tvinglmlten, som senare 
kall draga fast tråden. Av samma materia l tillkli.p

pas lagcrDockarna c och d, och hålet i mit ten g iinga s 
himpligast för 1/ 8", eller också kan man löda fast 
en mutter vid yardera pUlten. Lagren och axeln bör 
m a n siika få t ag på hos en urmakare, och de som fin
lias föl' oron i en väckal'klocka bli lämpliga. LHngden 
på en sådan axel ä r vid de vanliga klockorna 21 mm. 
I nödfa ll kan ma n fila till axeln aven stoppnål och 
göra lag r'cn a v m~issingsskl'uvar, i vars ända r fördjup
ningar på ca 1 mm borra med en spet sig borr. Rul
len, som sitter på axeln, kan man sva n a. av en bit 
galalit e1ler ännu hellre a elfenben. 1\1å tten till denn a 
synas i fi g. 2g. Visaren tillklippes enl. fig. 2h av 0,5 

~7 

F i!l. 3. (w l'man ,qtiillningsritl1 i1'lg t ill varmtr åds ins l-;'um entet . 
a: bot l enpluUa, b: klämIlnor för val·lI~trtl.den, c: övre laget·. 
/) lj [Jc /, el ; w Ldr'e l agel'byoel, 6: spännfjäder , t : ax el, g: rlllle 

t ör dragtr4den, h: visa7-e. 

'" ~ 

on ,., 
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c 

-
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mm aluminium och tillplatta.s till en egg i spetsen. I 
den andm änden är den tillklippt i form aven sektor, 
vilken t jänar som motvikt. Visaren limmas fast pi'l 
axeln. Slutligen återstår spännfjädern e, vilken till
klippes av 0,2 mm stålfjäder och härdas efteråt. Dell 
fi:istes nedtill på skiva n medelst en bult. Excentern 
kan göras a v en li ten bit rundebonit, i vilken hålet 
borras 1 mm på sidan om centrum. 

Till sist det svåraste i hela byggandet, nämligen 
fa stsätt alldet av de tunna trådarna. R edan från bör
jan Hr det bäst att säga, att det endast är en lyck. 
t l' tiff, om det gå r bra första gången. Först tillses 
emeller t id att visaren går lätt, ut an a t t vare s ig 
slänga eller gå för tungt. Trå den ä r blott 0,05 mm i 
diamet er och finnes eventuellt i spolarna till en gam
mal högohmig t el efon. Lackeringen på denna tråd 
borttages merl något upplösande ämne (ett Himpligt 

t--_ _ _ "-u :.:.o_ _ Forts. 11 s lil, 72. 
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Av Eckart Klein 

E
u stOl' fö r del hos vågOl'na ptt n[tgra få och 

lied t ill 1 dm längd ligger diil'i, aU m1111 

med ~au ska " eukl~l l'e l'Iektorer kan ' sb(lko!Il
na l'lktall saJHlll1ng. (V l gOl' uuder 1 dm ha 

f ö r till f iillc! föga intresse. ) Genom att förse lJåde 

sä ndar e och m ottaga r e med r eflektorer kau lIlan au

v'i nd a sa mma ,'åglä ngd för flera öyerWl'ings];:allaler, 

u t an a t ' töl'nino'ar UppkOll1l1Ja . Rii cb'iclrlcll lllohi\'a

• l 

F'ig , 1 . MugIlCIl'ousän(ZaITÖr, visat i. halu 'l/atnrl [g s lorlel,:, 
( l' , B lcctl'onics»,) 

rar u nge. iiI' synvidden, Om lllall 'åluncla, ev n t llellt 

med till ltjii]p a v kika re, fn il siIntlaren l an se mot

t agaren, kan man OCkSl öve rföra i Q"lla ler till den
samlIla. 

1: si-intlare för decimetervågor användes magnetron, 

F i{/. ~, M agnetronröret inuti den pennanenta m.agneten, vii, 
l.en även t j än stgör 80m i nduktansspole i aV8tåm,nings7,;ret
sen, .1 {/.m-!1l1!fo/' a lstras av denna sänrlm' . ( U/' »BlecfronicSJJ,) 

S ii'lIdcl1'e och lJ1.o tla!J (l7'e m ed paralJOlisk l'e/ld'
tor , I tl cmU1.8 li riinnplln Jd lic/inncr 8i!J (len Wln 

d ipo lunten/l., 801n ses i jig, 1. 

röret, e t elektl'Olll'Öl' med en dast anod oeh glötltl' rlcl, 
där anoden iiI' uppskureu i h å haho1', li ggande en p, 
vm' f:;ida om glöd tr[ldell. De iil'O för'uaclc Illed s vii ng

llingskret'el1. Magneh'olll'ör'et iiI.' pl acera t i ett kraf
ti gt magnetfält. (Se ng, 1 o 'h 2.) 

liven i mottaga ren k an mngneu'onl'Öl'et Hllviindas. 
Dock 1][11' man ntvecld a t 1'11 typ av slleciall'.il·, vilka 

äro va nliga trioder m en Ila y tter s t sm ;, cljmensionel'. 

Ett par dylika dviil'gl'öl' "isas i fig. 3 "id siuan a v 
en tiindstil.'ksask. De ha iuga socklal', utan ledlring

armt f r å n elek troderll a g; nt nedtill pe -ido rna;l\" 

ghl"IJallongen, Dviit'gröl'C'n kunna ii\'en anviindas fö l' 
silndning llled smil effekter. 

Någr((intr6ssanta försök m.ed dccimet6J'u ågol'. 

Vid en a.v Telefunken anordnad clemollstl'ation an, 

vändes en sändare med reflektor. N , gl'<l meter fr;\ n 

denna kunde en dipolalltenll, i vilken en glödlampa 

http:slleciall'.il
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F Ig . .7. T C7<.:j'll Il l,: 1/ 8 rLJ;ä.rgrÖr f ör motlagll i llg (II) 

dccim-e tcnAgor. 

" n r i nkop pl a d, fö l'J'ly ttn . l s id led . S~ SlI tll' t Som djpo
len komill i , tl' :'\ llmipjlet f' l'flll sii nd a l'en, ly"t e g löd

JamlJnn llpp. Siin dnrcu ' dCek t VHr bl()tt Il: gra Ut 
wa t t. 1 etta cxpel'imeut. Yi R:1l' allts i'!. , hur mycket ma ll 
, i llLl (' I' ift·rlga om eucrg iö,' >l'föl'ing g-enom a nviindnn

(ld ax r ikta u iindn ill". H ela de n Iran . ~i n uarell u t

"t!';thtd . ('11 'l'''iell kommel' m otlagarclI til l NOclo, om 

(h'cn dcnna. för es med en 1'1fl Idor, . om upp..amlnr 
;fr : Ik nip pd . 

E tt Ull na expel'illlen t k largjonle decimeten:'\g
fl iill(];ll'ell. a n Y ~i ndni ng ".om r a di ofyr , L xpel'imcl.ltet 

Fi!! , 1, D ipa luu/cIII /. j(jl' sä iUlru 'o mcd m in dre ii n 5 dm 
r ågliill{/d . 

F ig . 5. M at talJarc för dcctliw l cn :df/o1' , anv iill rl v id fÖI'söl;; 
utc ,i t erriingen. ppt m rd s i lIgcn 8 8 rUllO lan tennen 

m ea: 1'ef/.cktor. 

u tfö rdcs Vill .Juggelsee, oclt siil1lIa1'Cl l nu' pla cer atl 
P:"I stra nden intill jUli, '[' " fl nd l 'IdoJ' ' I' u tsiintl ' y:u 
iU , fdl. lk ni p pe, och dessa " 0 \' 0 å l'ik t a ue, aLL vin 

keln mellall uorn var ga ll :;ka .l i L Il . , ~ :t 3 km ay

strmd fn"ln ,'t ran den bel'ann sig en l iten ; ngb, t , .'Om 

" ar n t r ll stad llled en JlI ott:-lgn illgsappa l'atn r , r illwn 
p ih erka de en illl1iknt r . Di\. hilte n llef'; uJll s ig ll1 iit 
emellan s r ål knJ ppena, -s lod i ndika t ol.'ll i ll o11 iige 
m en s, : na l' t !.Ien k um Ji {et fö l' mycket :H en a eller 
andr a si da n , kun de t1 eli.a "'ellast a vI iisn ' på indika 
t orn. D tUl m öj lig''' jor de fÖl' l!lit IlS Lefiilh aYUl'e att 
hrllla rä tt kurs ä nda. i n t ill la nd , vilket ~iH" lI skllll 
!ta n u 'it möjl igt i dell tjockaste dimma. 

BetriHl'ande egellskaperna hos dessa ultra korta , 'å

gOl' hi.imi ' ;} f" r övrigt ti ll I'efer a {et i det ta. Dummer 
av pl'Ofessof' E. ·,LUS Jörecll'ag på Tek n isk a. H ög>ik olall 
i Stockholm. 

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

• Är :sa l"lig, 'l"cde rhiifti g och opa r tisk 

• Utkommer regelbunde t den 15 varje månad 

• In nehå ll er teknisIw beskrivn inga r ö, er goda kom
mersiella mo t taga re 

• Beskri,er på e t t lättf at tligt sätt nya uppfinningar 
och princlper 

• Innehålle r det minsta möjliga av teoretiska ut· 
läggninga r 

• Avha ndla r i form av popullt ra k onst ruldionsbe
kr ivn ingar den praktiska tillä mpningen a v nya 

konstruk tio nspl'inciper 

• Ge r amlltören u tförliga b sk rivning r över hIt res· 
sa nta experimen t och appara t r inom radions och 
niirbesläk tade områ den 

• Avhandla r a lla nyhete r på ra dioomriidet 

• Är den i dealiska ama törtid skriften 

• Uppskattas på grund IlV sIn " etlerhä f tighet och 
opa r tiskhet ii.ven av fackm ä nnen 
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I 

en artikel om »Lokalmottagal'e med god ljud

kvalHet» i en svensk radiotidskrift i febr_ 1926 
- sålede.' för precis 10 ål' sedan - skrev den 
\-UJkända signaturen A. r. i inledningen följan

de: »För en mängd radiolyssnare har utan tvivel ett 
behov gjort sig kiiunbart efter en mottagare, som för
enar enkelhet i skötseln med högsta möjliga Ijudkva1i
tet för auvändning av högtalare». Det heter vidare i 
samma artikel: »Då det giiller a tt göra en rörmotta
gare si'tdan, att den ger det absolut bästa ljud, som 
det överIlU vud står till att fä ur en radiomottagare, 
får man beakta helt uudra synpunkter, än som vanli
gen tillämpas vid byggnad av t. ex. långdistanslllot
tagare». 

Den gångna tioårsperioden har uppvisat en mång
fald förbättringar på alla oml'åden inom radio, och 
visst går det nu att fä mottag.ne, som blide ha god 
ljudkvalitet och äro enkla att sköta . }Ien allting är 
relativt, och vidare är det nu en gång så, att ljudkva
litet och selektivitet äro beroende av varandra. I 
mauga mottagare har den gyllene medelvägen valts, i 
andra har man föredragit att göra selektiviteten vari 
abel, men har då enkelheten i skötseln blivit liuancle. 
I de an1'a flesta mottagare anv~indes dessutom fort
farande pentoden i slllt~teget, och denna giver som 
lJekullt sior f ö I'stäl'!;:n i ng, men icke »det absolut bi.ista 
ljud, som det överhuvud. tår till att få ...»_ För den 
händelse det ilnl1u skulle finnas radiolyssnare, hos 
vilka »ett behov "jol·t sig ki.innlJal't ...», vilka ford
ringar skall man uppställa på en lokalmottagare-för
stäl'lwl'e nu föl' tiden? Hur bör en sådan liimpligen 
göl'as och behliver man vid konstruktionen »beakta 
helt andra synpunkter, iin som vanligen tillii.m
pas ...»'1 

Lokalmottagare och förstärkare med hög 
fidelitet och ringa distortion. Modifierad 
Loftin-White-koppling. Utgångseffekt 4 W. 
För växelströmsdrift. 

Av ingenjör Thorsten Ekström. 

Onslcvli1-da egenskaper. 
En lokalmottagul'e-förstärkare för privat bruk bör 

ha följande data: Utgångseffekt minst 4 watt vid 5 Ofo 
distortion. Frekvensåtergivning : 50-10000 perioder 
mellan plus minus 1,5 decibel. Strömförbrnkning max. 
75 watt. Övriga önskemIil : Billig och lätt att till
verka. Konstruktionen lJör trots givna data erbjuda 
möjlighet till variation av de i densamma ingående 
delarna och rören, så att så Utet nytt material SOI1l 

möjligt behöver inköpas. 
Fig. 1 visar kopplingsschemat föl' en lokalmotta

gare-förstiil'kare för vHxelstl'öm. Schemat hal' ansetts 
biist kunna uppfylla ovan g ivna data och önskemål. 
Som synes iiI' det en 2-rörs direktkopplad klass A
förstärkare, bestående av duodiod-triod Vl som detek
tor och förstä1'km'e samt som slutsteg en triod V2. 
Rören Vl och V2 ha var sin likriktare, RIl och Rf2 
resp. Detta är diirför att en direktkopplad förstiir 
kare med endast en likriktare är svår att utbalan
sera, fordrar en mycket hög likriktad ,' pänniug, för 
vilkens filtrering man behöver speciella kondensato
rer etc. Utgiften föl' ett extra likriktarrör (ameri
kanska »80» kostar u1'uUo kr. 6: -) ocll en tralls
formator sådan som '1', torde föl' övrigt bli lilgre Un 
kostnauen för specialdetaljer för hög driftspänning. 

Avstii.mningsenheten för radiomottaglling utföres 
på vanligt siitt eller göres avstämd en gang för alla 
till lokalstationens våglängd. I antennen har inlagts 
en särskild primär och kopplingsgraden avpassats så, 
a tt ' törsta möjliga signalspänning erh1'tlles. Biirvid 
H'ts minsta distortion vid likriktningen, och man blir 
mindre beroende av förstäl'kningsgraden hos VI.t,jud
styrkan regleras medelst pof.entiometern Rl. Medelst 
ell 2-vägsomkastare inställ es 'lIltillgen på radio »R» 

http:mottag.ne
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Fig. 1. K oppl ingsschema föl' högfidelitetsförstärkaTe oeh lolcalmottagare. T"id B uttages a.1WdstrÖ1n till ett eventuellt hf
I'ör, ehur u spänn'ingen maste redueer as tm föl' Tö'r et i fnlga lämpligt värde . Ingen av P U-kontakterna f dr jordas utanr 
för a,ppa,rate-n. T'ä'rden 1lå kondensatorer, motstdnd etc. dtel'['innas 'i materiellistan. 

eller grammofon »Gr» . Av stor betydelse är att an
viInda en god hf-drossel, helst en ferrocartdrossel 
eller liknande med god verkningsgrad. Eljest finnes 
risk att få högfrekvens med i förstärkaren, vilket kan 
giva upphov t ill distortion genom överstyrning. I 
kritiska fall bör man närmast gallret till Vi inlägga 
• t te rligare en hf-drossel eller t t stopprnotstånd för 
högfrekvens på 0,1 megohm. (MinEta möjliga värde 
utprovas, då. motståndet inverkar menligt på fideli
tetskul'Yan). Om man emellertid omsorgsfullt skär
mar ledningen från RI och låter gallerkondensatorn 
C4 och läckan H3 ligga i en topp11u av aluminium, 
som alltid bör användas vid rör med galleekontakten 
i toppen, torde en enda hf-drossel en1. schemat vara 
tilliyllest. 

Dt'ossclkopplad s]J(i,nn'i.ngsförstäTka1'c. 

VI är en duodiod-tl'iod, men g ivetvis kan en sepa
r at diod eller duodiod eller annan likriktare användas 
i förening med en triod, som böl' ha en förstärknings
faktor på 100. Man kan även använda en dllOdiod
pentod eller separat diod i fÖI" uing med eu lämplig 
pentocl, vilket särskilt ii r ' tt rekommendera vid eu 
sluttriod, som fordra r t or i11gå ngsspänning p, ~all

ret, och torde pentoclens anv tlndning som spännings
förstärkare icke menligt inverka på fidelitetskurvun . 

Dl'osselkoppling har använts, emedan denna ger 
större distortionsfri ntgångssp~lnning och större för
stärkning än motsttLndskoppling. Över anoddrosseln 
Dr 1 ligger ett motsttLnd H4 för att minska frekvens
beroendet. Goda anoddrosslar finnas numera att ftL, 
men man kan i nödfall som anoddrossel även använda 
en lågfrekvens transformator, vilkens primär och se
kundär seriekoppl< s på känt sätt. 

Sllltröret V2 erh:'Uler sin gall erfiirspHnning genom 
spänningsfallet i anoddrosseln Dl' 1 och en del av 
den som silmotstånd tjänstgörande potentiometern 
R6, varför man bör tillse, att likströmsmotst1'ludet i 
anoddrosseln vid angivna rör icke överstiger 10 000 
ohm. Anoden på V I kopplas direkt via motståndet R7 
till gallret på V2. Denna koppling medför stora för
delar ur ljudkvalitetssynpunkt, då mun härigenom 
bl. a. konnner ifrå n den blockering av slutröret, som 
ofta inträffar vid anvHmlIl ing av gallerkondensator 
och Hicka fr amför detta, både vid störningsknäppar 
oeh vid tillfällig överstyrning. Motstånd t R7 ilr ett 
stoppmotstånd Hlr parasitsvängninga r, vars värde 
kan varieras mell an 100 ohm och några t usen ohm. 
Som regel giHler, att man vid slut-rör med mycket 
'tor branthet bör iakttaga fö rsikt ighet och välja ett 
motstånd på ett eller två tusen ohm. V2 ii I' en kraft
förstärkartriod med en anodfödust på 20 till 25 watt. 
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Pig. 2. lI/l1" ct t hÖ(!!I'c7n;Cil sst g kan a li8 ~·t/, tas förc diocläet eklorn. Då tlen autolllat f-8k a 'l:o/;YlJl l'c{Jleril1{Jcn m ed ett on(la ' 
hI-rÖI' cj blil ' tillnick7igt ctfel.lil) , har en manuell vO~1Jmko1!trotl d sBl/lom i ll{a ,qts i antcnnen , Sk ii nn(!(tller spänn'ing ul 

tages t rdn motstU.lI ,l ct R;;, 

Nöjer man sig med en mindre utgångs ' ffekt, kan man 
a lly~il1d a en t riod med endast 10""T""l' ,,,a tts anoclWr
Ill' t. (Skulle för ett gin~t r ör nodförlllsten i 'ke "ara 
anghen, erhhlles dcn gcnom att m uWplicera anod
spälIningen Ya i yolt med alludst'ömnpn la i mu
pel'c.) Dl: gallerför piinnino'cn t ill V 2 edl, lles från 
likl'ikt fLl"en lUl u t nytt jas hela den fr ' n Rf2 a\'gi\"llfl 
,"pänn ingen som a nodspiiun ing till T!!, vilken om 'h in
cli:'ltet är av tort yärde \'id r ör med hög gallerför
spilm1in rr. 

Enli a ovan ba r man ganska (or fr ihet i val av rör. 
Niir ma.n mcd lt iinsYlI till e L l'edan inn ehnwla detal
jcr besUinlt ig föl', vm,a rö r m a n vill anviinda, fl r 
man se till, att rören komm a att dri\'as med riktiga 
spiiuningul' och att följ aktLigen uättl'an sfol'matol'erna. 
ll li r ikt igt dimensionemde för just de rör, man au
\"Iindcr. I modellapparaten, som hyggts för i.nmonte
ring i ett g ralllU1ofonskft p, ha <1uviints amerika nska 
rören 75 (VI ) och 50 (V2) amt 2 st, likriktarrör SO. 
'l'ran. ~fol'matO I'll TI har d~i rvicl f t tt föl ja.nLle data å 
sekundiit'en: 2 X 300 volt, 40 mA ; 1X5 volt, 2 
:! X 3,15 yoU, 1 A . Transfol'lllat rn 'l't : 2 X 400 volt, 
{jO m ; 1 X5 , olt, 2 A; 1 X 7,5 volt, 1,25 A. Primii

r erna ha pa r alle llkoppla ts så, att bilgge f I"< 1.1 kopplas 
niitet med ~ mma strömbrytare, E v. ka n man i ena 
hrallsehcn lll si.i.tta en siikring. S~ikt'ingarna S I och S2 
iiro vanliga skalbelysllingslampor på 4 V, 0,1 A, vilka 
skydda likriktarl'ör och transformatorer vid v. ge
nomslag i någon elcktrolytkondensator, Försiktighet 
måstc iakttagas p å. grund a v de höga spänningarna. 
Sildrosseln Dr 2 iiI' på. 6 II vid 25 mA och har ett 
motstånd av 150 ohm; Dr 3 har 10 II vid 50 m..A 

amt 200 alun. Givetvis kunna 'dIka liknande th'oss
lar som hclst komma till auviinclning. Elektl'olytkon
densatOl'Crlla Hro samtlifYa (ntom C5) på 8 ,uF, mcd· 
450 voj ts a r bct.·..;piinning. (I modellapparatell anviin· 
de till 1.3 eu elektroly t ' oudensatol' på 2 ggr 16 
,aF, \'ar y ektiOIlcr sedcknpph d och hun lades med 
nu 'in Iiieka p .. l megoh ru fö r r hallaude u\· lika för
dclnin;r a v 'pä nni ugel1 fl b~iggc ), RG ih' cn poten t io· 
meler l): 10000 ohm, 2 , Y. 

Kont l'ollcrin(J av spiinni l/(JClI'l1Il . 

Uppl11ontel'iugen erbjuder ej några större s\"årig' 
hc j'cl'. Då mall konU'ollerat att allt är riktigt kopplat, 
påsläppes sh'öm enbart å Tl, yureftel' alla spänningar 
; Vl kontrollera . , sedan rÖl'et kommit i funktion. l 
punkten D Lör s]JiiuIIillgell vara 295 vol t. (Alla spän
ningar ~il'O vid riktig nä t sptinning mä tta m d en ,-olt
meter på 1000 ohm/ volt . ) Eft cr RG - alltså Ö\'cr 
CG - iiI' spii.nningell 215 yolt, och Val (se fig. 3) iiI' 

200 volt. Spiinningen Ö\' l' katodmotstrmdet R2 kon
t rolleras lIa va riktigt värdc. J[cllan anoden på Vi oe11 
en punkt på R6 utrnii.tes gallCl'fiil'späIll1i nge l in ,'lut· 
r öret, Lika med Vg2 i fig. 3. 'Motstånd 't Rr. ~ir cH rcnt 
bela. lnino smotstånd, varS uppgift iiI' att fö rorsaka 
'pä nning-'fall önr R6, Sil att ickc '\ 2 blir u tan galler
förspänning, innan VI, 'om ju i~ r indirekt upph ttat, 
hUllIlit bli \·arlllt. Doek bör såsom V I användas ctt 
amerikan skt ellel' modcrnt eUl'opciskt rör med liten 
uppbettning. tid, ty förspänningen hlir utan Vl:s 
meclveI'kau något för liten , Gallel'för'späuningen hlil' 
sålllnda utan anods träm i Vlli.ka med Vg (fig. 3) och 
mcd <1nOdströlll i VI lika med Vg2. För anviinda rö
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l'ct 50 skall vid Ya2 = 400 \'olt g2 Ylll'U lika med 
70 vo U, och cUt uIir y g = ti5 volt. Som RG h a r i mo
IJeHa pp:u atell a n,iill l cn 'anlig glimljuslampa för 
~:?O \ oH, lllO lL de iir cuk la st mcd ett \'anUgt mot

lHud, som va lts St l att Y g bILL' 55 volt. Fö r'scr man 
niittl'a n f r mator rna med "ar sin st römbry ta re och 
all t id an lu ter 'l't förs t och niil' V l b livit npp\'ärmt 
tills lål' 'r2, hehij\' cr man ick \' idtao'a nf.lgra för sik 
t ighe t·~ tgiirdcL' a deLta sla g. I m odellappal'aten rar 
H1 10 t1 'llän ningcn p t V2 11ftgo t öp!' 400 V och a nod 
s l;t'ömlUen 55 mA. 

Bellan Vl kon trollcl'a t ' arv t a riktigt, p3.sl iippe 
s tl'lill1 även fl tra nsformatorn T2. Ma n bör där vid ha 
en m. -m eter inl-opplad i serie ID el u tg' ng 'h'un 'for 
m n.L r n UT, Va2 mät o 'IL < n odsl römlllen kOl'l'igc 
l'a~, om , å. erfor dras, g nom j n ·tering c RG ,il ken 
potentiometer ej behö\' l' yar'a å t komlig utifrå n u ta n 
iusiiilles en gäng fö r all a, ÅDodströmmen i tJrp 50 
kall vum 55 mÅ. GWdstl'öm spotentiometcrn Bs in 

shill > fUr minsta nä tbru , vilk ,t med el n goda fil t re 
l'ingen enda t bör var3. f"r n iIDuc rt allllele intill ltög
t a la ren , da pau s råder i pl'O ~ l'am 01 t. 

Beh'äffaude u tgångsll'ansformatorn bör i eaml1:1Uas 
yikt en av l'illt (Umen ioneri ng. G nom c tt vä lja rik 
tigt olllsH.t tningstal . 'r J'l't.r man talspolen s i mpc
(lans Ö,-cl'J'etl ucerad till jus t den nnodimpedans Ra , 
mell vilken ma n erh hller ma xim al di stol'tionsfri ef
fek t. Ångiv s t. ex. föl' elt sluhöl' dd dssa bestrimda 

pHnninga r ett R a = 4000 ohm, och ha r mun en 

F i[f . 3. Sche-ma övel' lilispä.nJlinY(I /'na vi t! förs tärkarcn, A v 
1l i kt iiI' (I.tt sluh'öre t fä'r t illräck l ig t stor ne,lJativ gaLlertör

spänni.nu, i annat ta.l! 1.'wn fl ct Wlt överb ela.stas, 
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hiigia l:ll'c meJ ell im pedans i tal'lpolen av 4 ohm, bIll' 
fö r riktig :ll1pa, sn i ng oms~itllii n ()' ·tale t = V4UOO/4 = 
31,6. T: s oL1l siiti.ni ng 'tal blir a ll lså i lleL lil fall 32 : 1. 
V id hög anoLl lröm Lll' man tilLe, a tt lik 'lrömslllot 
stå udet i lll'imiil'en IdUles Srt },'wt ~OJll möjligt, am
tidigt som iudllkl.anscll erld'tller illr äckllg t hlig\: \'är
tI(', ,';1 att , cl'g ivl1 ingeu av J)a ~tone l' icke blir fil r 
dc lig , 

Till fÖJ'!:ittirkal' n böl' cn fö r~ t1da' ig högtala re a n
\'Unu;) s, vilken böl' \ ;)1',1 d imeu 'ione['ad för en bela!'i t 
llilJg av mill . i:i ~watt o 'h så ledc ' bör 11a en kOlldiam'
tcr p<1 mins t 21 :\ 2~ cm . Sådana högtalul'e le \'erel'as 
ofta med cn t illf!' d täl lande utg' ngstran 'fOI'mator 
påmonterad, Fä.l t .. t römlllen ni. .a.gcs fr. u likrikta ren 
lUl, ,'om eljest iiI' ob -ty d l ig t uel" tall. (B f ig 1. ) 

Vid otilldi. 'klirr signals tyrka från l okal t at ionen el 
lee Olll iis n möj lighet t ill mottagning a v tarkare nt
lilnJ:ka ~ tation r k ull önska , ka n liimpligen l hf 
steg Y3 (fig. 2) koppla s för'e Vl. E na dioden kan da 
al1\' ~inda s för erhållande av alltom . volym kontrol l. 

OHlIl beshirnu föt,. tärkal'e och lokal mot agare hal' 
rid miitni uga r vi a . > ig uppfylla de ovan sUllldn. ha
\'en på ll tgftug. effek t och IjudkntJitct . . tergiv ningen 
iit· med en kii IHl kom mer 'idl biirrt ala re med spl'cial 
hyrro'd ingångsh':lll [or ma or ena, te ende god och kan 
lIog föl' U il !'inga kosh1acl n uta n överord b tcckna 
som »det !Jästa, som (1et ö\'erhllmd s tå r ti ll aU 
fii , . . », d. v. !':. för n iirval'aude. 

l'U:A 'JeJE:RIfiJLL][/STlI.. 
lt 1 - pote n t iu m eler 0,5 m ego lt1l1 1 I oga r itm i !:ik . 
It 2 ~ il 000 ohm, V, Wfit t. 
H 3 .er. 0,5 tllf~gö hlJ1 , If..! wa lt. 
H 4· = 0,2 m ego hltl , ],-2 \\ru tt. 
n ;) -= ntproya s C(.p .l:dn~ l t:~)r . 
It G - pote n t iomcte r ]1) 1100 ohm , 2 ",n H . 
It 7 ~ 11\0 t i ll 2 noo vh m. 
J( 8 - SO il HJO ohm . 
~ 1 = 3GG Cm , 
C 2 = 4:-.0 cnl , 

3 = 100 cm, 
4 = 20 000 ·m. 

C ,} = e J k t !'o lyt., 23 uF', 10 ,~olt, 
C G, C 7, C , U, C 12 o'h C 13, sa m tliga 811F , 4~0 vo lt. 
C !) och C JO ~ 0,1 u " 1,,00 
't' 1 = ['r im;;1': UO. 127, 150, 220 o Il 240 ,'o lt. 

:;e kunuiil' : 2 X300 vo lt , 411 IU.\ . 
1 Xfi vol t, 2 A, 
2X3,15 \'o lt, 1 A. 

T 2 = Pl' imiir : sOm 'l ' l . 
ljekunllii r : :! X400 volt, r.o Il1 c\ , 

1>,5 \'olt , 2 A. 
I Xi.5 v ol t , J .25 A. 

Il r 1 = ,fin , iJOO h e m )' \'i d 2 III . . [liX , liks t rumsmobt,10000 ohm . 
1) 1' 2 = G ll c ul'Y vit] 2,;) lilA , );;0 oh m, 
D r :l = 10 h en !')' v iel 50 illA. 200 ohm, 
S l OC h S 2 = s l' ali)cly suin g-s lumpo r , 1 vo l t 0,1 A, elle r s iil<ring'a r . 
1 ~t . 1'urtl; lIare . 

l st. t o ppll llV a\' al u mini llD1. 

2 s t . 11 ;' 11 3.1'0 fö r Skall)e ly, n i u g's l ulllp ur e Ile L' sini:ril1ga l" ~ 

1 s t. 2- viigsomkaslu r c, ItU " och "G r " . 

1 st, Jlf-dl'ossel, skcirmad. 

1 st. H,, ~ tämniu g~ s pö le . 

Chu~ 'i t kop Dlin O"SDla te rial etc. 


lRÖ H TA\JBJE:LL 
Fab rikat VI ' v, Hfl Rf, 

Amcrikan:o; l..;, a 
~ [ fll'co ll i 
P hili[l ~' 

'1' e lefuuken 
Tungsranl 

7:l e ll e r GB T 
MH 41 (enhar t [riv(l) 
AB2 plus AE'7 
A132 I'luf< AF7 
'lAB2 plus 'l 'AFj 

50 
r x 25 A 

ItV 2!\a 
(P 4100) 

80 
U 12 

506 
1064 

PV 495 

80 
UH 
1561 
2004 

1'V 4100 
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Bättre ingångskopp.ling för mikro
fonanslutning. Sammankopplingen 
av de olika apparaterna. 

D
e prov, som förf. gjort med PR-försHirka
ren, beskriven l februaI'inumret, ha i hu
V\ldsak g~tt ut pä att använda densamma 
som huvudföI'stäI'kare vid grammofouin

spelning. En del goda upptagningar ha gjorts från 
radioprogrammet, varvid apparaten varit ansluten 
till en god utomhusantenn. Om apparaten skall an
vändas att driva en högtalare, så räcker en två meter 
lång tråd sum antenn för att giva god högtalars t yrka 
på lokalsändaren, detta endast sagt för att ge en 
uppfattning om känsligheten. 

T1'iod versus hj-pentocl. 

Först användes en triod (B 415) som första rör 
i förstärkaren, men detta rör val' inte nog kraftigt 
föl' att mata slutrören, och förstärkningen räckte ej 
heUer, varför trioden utbyttes mot en högfrekvens
pentod. Vid inkoppling av pick·up eller mikrofon 
kunde man ju ge kraftig ingångsspänning, när en 
triod användes, men dö. var det lätt att överbelasta 
första röret, varvid ljudkvaliteten blev dålig. Med 
högfl'ekvenspentuden blev förstärkaren dessutom be
tydligt känsligare. 

Fig. 1 visar en inkoppling av transformatorn vid 
mikl'ofonanslutning, som gel' bättre ljudkvalitet och 
större förstärkning än kompromisskopplingen i föreg. 
nummer. Filtret består aven kondensator C10 och 
ett motstån d R 21. t taO'et m får regleras, så att 
bästa ljudkvalitet erhalles, och med uttaget b instäl
les nätljudskompensationen. 

Skärmgallerspänn i lJ're n på första rörct regleras 
med motståndet R 13. I mudellapparaten har dctta 
ett viirde av 0,4 megohm. Användes i modelJappara
ten ett större värde, så blir inte förstärkaren så kiins
lig, och användes ett mindre Yiirde, blir skärmgal
lerspiinningen föl' hög och förstärkaren blir inte sta

bil. Eftersom aUa rörexemplar av samma typ ej iiro 
lika, måste värdet på RJ3 noga u tprovas i yarje sär
ski t fall. 

Vinjettbilden visar försUir'karen framifrån. Övre 
vUnstra ratten reglerar återkopplingcn, ratten där
uncler avstämningen. Ratten under kontt'ollampan 
hör till omkopplarcn. Under denna sitter en ratt för 
vridströmbrytaren. ~Hl1iamperemetern bör ge fullt 
utslag för 50 iL 75 mA. 

Utgångstrans!orma.ton1. 

För dem, som i.iro intresserade av att linda ut
gångstransformatorn, skall hUr beskrivas hur denna 
Ur utförd i modellapparaten. 1'ransformatorn är kan
ske inte oklanderlig ur dimensionerinO"ssynpunkt, 
men den ger i aUa fall gott re 'nIta t. Den har en 
primiir och två scknndärer. SelmlldUrerna äro ay
sedda föl' låg- resp. högohmiga högtalare, den hög
ohmiga även för graverdosa. På grund av dell höga 
anodströmmell (40 mA) har h'ansformatorplåt med 
luftgap använts. Plåten till transformatorn har in
köpts hos Radiukompaniet, som även har passande 
bobiner. Plåten hal' ett luftgap på 0,5 mm. Storle
ken på plåten framgår av fig. 2. Kan man få tag på 
trunsformatorplåt, diIr luftga pet kan varieras, så är 
det så mycket bättre. 

På bobinen lindas först vurvrii.tt 370 varv 0,45 mm 
lackerad koppartråd. Mellan varje lager lii.gges ett 
tunt oljepapper. Xndarna ay lindningen dragas ge
nom bobingaveln. Denna lindning utgör sekundHr för 
lågohmiga högtalare. över densamma higcras flera 
lager oljepapper, och prim~iren pfilindas med 5000 
yarv 0,20 Dun lackerad koppartråd. Xndarna uttagas 
på motsatta gaveln ay bobinen. Några varv pappet' 
omli.iggas, och en ny sekundär med 5 000 varv 0,15 
mm lackerad koppartråd pålindas, varvid spolen är 
full. Xlldarna från de båda sekuncläl'crua gå ut genom 
SUllllU:l gavel. 1' ill början och slutet av varje lindning 

http:vurvrii.tt
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F'ig. 1. Liimpligingt'ingsl,;opplin.'l vi d mikrofonansllttning. Tm 
kliimmwrna !tfFansintes mik/'ofonför sliirka,r en. R21 = 0,1 meg
ohm , C1Q=1[IF. öv/'iga vli1'den ii/'o ,W/11/In(l, som i orirlinal,koPP
Unge/l. pa motståndet R 3 far 'man nu, tvd ltttag, h och m, 

sIJm ev. kumw, före/ws tal ett. 

alwiindes 'om vanligt grövre tråd. L.indninO'arna 
med 0,15 och 0,20 mm tråd kunna ruslindas, men 
man bör ändå linda någorlunda jHmnt. Näl' man 
borrar för' tråden genom gavlarna på bobincn, får 
man tänka på a tt kårnan skall läggas in, varför tråd· 
ä ndarna måstc nttagas Ii, att de ej ligga i vägen. 
N~ir bobinen är färdiglindad, lägges en tunn vaxduk 
om spolen, så att tråden skyddas. 

Transformatorplåtcn insättes i bobinen på sådant 
!'i ii t t, att ett luftgap rhalle vid ena änden. Ett par 
lfopplingsplintar av ebonit fasthållas av ett pur miis· 
. ingsskruvar, som g' genom hålen i plåten. Muttrar 
påsiHtas, och plåtarna pre sas samman. Fig. 2 visar, 
hl1r lindninga rna i-iro placer'ade på transformatorn. 
I sola tionen mellan li ndningarna provas, innan trans· 
formatorn tages i bru k. Slutligen påsättas fyra styc· 
ken fiistvinklar, så att t ransformatol'l1 kan fastsUttas 
på metallchassict, varvid kär nan bli r jordad. 

l\fan bör aldrig köra med förstiirkaren obelastad, 
tI . v. s. man skall alltid ha högtalare eller gravel" 
dosa inkopplad till utg<ngstransformatorn, när för· 

stilrlmrcn allslute,' t ill niit t. I annat fall kun na sIn t · 
rören skach s. 

'l ips JÖI" grmnnwjoninspeln'ing. 

Fig. . visar schematiskt , < nunan];: Jpplingen av d 
olilca dela r, som fÖ l'ekonu na vid ljudö crföring och 
grammofoninspelning. Allt de a delar, med undan· 
tag a v graverdosan, ha va rit IJeskrivna i Populär 
Uadio. Det är- inte omöjligt att ama töl'miI 's igt fram· 
s tälla en gravel'dosa, men en dcl expcriment erfordras 
hilrför. 

Första länken i kedjan iiI' mikrofonen, varför vi 
börja mcd deUlla . 

jJ[ iJ.;ro jonen.. 

De ilcs ta amatörcr, som sJ's " a med grammofon· 
inspelning, an \"}inda vii!reiszmikrofoncu, som ~i.r lät· 
t a -·t att t illverka, samtid igt som den ger rätt stor 
si gnalspänning. Som membra n kan gummi, ccllophan 
eller glimmer anv~lndas. Gummimembranet ~ir inte 
att r ckommendera, chirför att det torkar och pric· 
kel' sönder efter rätt kort tid. Cellophanct som mem· 
bran är bra, si\. länge man Lar mikrofonen inomhus 
i rumstemperatur, men har man dcn u te i fuktig 
\" ~iderlek, så sväll er membranet och buktar sig uHlt. 
Glimmermembra net är lJUst i detta fall, men det å l' 

fn'årt att a nskaffa i så tunna och felfria skivor, 
som erfordras. Flcl'a olika typer av r eiszmikrofOl1cr 
ha r arit beskrivna i denna tidskrift. 

Användes en mikrofonledning på 10 meter och där· 
över, så måste den vara sldirmad. Si\. kallad skiirmad 
tvåledare är utmiirkt. SkärmnilJO'cn anslutes till jord 
på vanligt siHt. 

Mikrofonbattcriets spiinning böl' inte övers tiga 12 
rolt. Van]jga ficklampsbatterier kunna anvä ndas, 

F i(J. 2. Dtgä.'ll gstransfonna torn 'nw,Z den fiirdir!Unclade bobinen 
i g IwlI/s lciirning . Val'v l alen fil r ältas ell er de a1wiinda slut. 
,'ören samt nwtstå1l.(l et i .'I;-averdosa.n /' sp . hö.qtal,a1'en. P: pl'i
mä./'Unllning, S1 och 2: , ekundärl'i'ndningcw, L : lnftgap. 

Mdtti mm. 
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Pig: 3. Schema övcr rl e olil.a apparater'nas 
sallllnan kopplillg. M: milcrofon, MF': mik
ro!on!örst är kare, IlP: hU1'uä!örslärknre, 
GR: g /'a'/ll'l1wfoll, Il : hög talare, GM: gJ'n

1:el'1nasldn, '1': kont1'oIUelefon. 

Visserligen blir strömstyrkan omkring 50 mA, men 
det iiI' ju inte så lå nga stu nder man i vanliga fall 
har mikrofon 'n i_llkopplad. I en del fall kan mikro
fonförstärkarens glödströmsackumulator samtidigt 
alJv~indas som mikrofonbatterL 

Alikrofonfijrstii.r7.:a.ren. 

'l'ill en ama tärbyggd reiszmikrofou räcker en två 

rörs mikl'o[onförstä.rkare, om man har en nflgorlunc1a 
känslig huvudförstä l'kare eller radioapparat. ~etall
lädan omkring mikrofonför.'tii.r kal·en jordas, likaså 
mikrofontran!;formatorns kä rna och i en del fall iiven 
minus g lödtrttd. Dessa jOl'dnh itrar utp rovas, 

Kopplingen mella n fötst iirkarna kan ske p rl olika 
s~itt. Inkopplingen till PR-fÖl'Ntiirkaren sker direkt 
frän slutröret i m ikl'ofonförstiirkal'ell till ing{ll1gs
transformatorn Ti. (Se f:.i g·. 1.) Detta föru tsiitter att 
det fi nnes en volymkontroll i mikrofonföl'stiirkaren. 
Al' led ningen kort mellan förstärkarna, kan oskär
mad ledning aIl\-~indas. Muste man a v någon orsak 
hn lång ledning melJan förstiirkarna, så måste låg
ohmig överföringsledning med tran [ormatorer an
vändas. (Se Populiir Haclio nr 4, 1935.) 

IIu /)"lulförstårkat·en. 

Har ma n en k r aftig radioapparat, så iiI' det inte 
nödvändigt att bygga en föestärkare, utan då kan 
man koppla in mikrofonfiirstärlmrel1 till grammofon
uttaget pä radioapparat en. Naturligtvjs få r man uno 

dersöka hur detta nttag iiI' kopp lat och riltta. in
gångskopplingen därefter, En enkel in gångskoppling 
till detektorn i en radioapparat var visad i PopnHir 
Radio nr 4, 1935. 

Gmnww f onanslu,tllPi,ngen, 

Grammofonanslutllingen till PR-förstä rkarell sker 
ptl vanliot siitt. Skall en kOllun l'siell skiva kopjeras, 

så böra ski\-talIrikarna pä "1'amIl1o[onell och g raver
maskinen ha sa lu mu hastighet. Grammofo nen måste 
ha volymkontroll som vanligt. Oskäl'made ledningar 
går det i vanliga fall att ba mella n grammofonen och 
fÖI'sUirkaren, men för att \'ena på s iikra s iUan kunna 
de skiirmHs. 

Gj'(wcnnaskincn. 

PR,-förstärkaren saknar yolymkolltroll, som ibland 
iiI' önskvi.ird \"id inspelning a v skivor fril.n l'adiopl'o
g l'ummct, då Illan \1ill ha mu siken att dö lJort. Föl·f. 
har därför inkopplat ell dylik i l edIlj n ~(>l1 mella n ut
ge ngstran. for matorll och gr a\-erdosa l1 . D n be~ tä r a v 
en poten tiometer och kop pla eJlLitrt nO" 4. Liimpligt 
värde på denna iiI' 50 000 ohm. D en bör vara logarit
m}!;!;:. Har man m ind re väl 'de, sft tager den för myc
ket av för stä rkarens utgång effekt i normala liiget 
(50 000 ohm inkopplat). Volymkontrollen am'i.indes 
hlott för att få mjuka (Jvergängar mellan olika in
spelningar på samma skiva och iiI' eljest alltid fullt 
på d ragen. 

Hur tätt man kan gra\" rapl skiva n ill' till en del 
11CI'O nde av st'yranOl'dld ngcll _ F örf. ha l' med fram
g~lT1g graverat med ett. :1 \'sHmd mella n spå ren på 0,2 

F orts . Il sid. 72. 

F Ig. 4. YolYIIl.Twnlroll vid .IJravenlosall, mi ijliggöranrle en 
mjllli, övergång m ellan olika, 'in.~pelninga1- på sam~'rna skiva, 
(En llotenlirnneteranoräning slculle av l!i-gstUJ. bela..~tni-1lg@n 
på pentoclslu lrören, me!ljöranrle l'Is1;; tö/o s!i;a(ZZiga övcl-spän
n i ngar 'i dessa.) Glidkontakten shtll an..s lutas l ilZ den änäa 
av lI et logo.ritmlska 'lI1otstånrlselcmen tct , o·i)/, hm' största mot

stånd8ä.ndri.ngcn. per {Jra.d t:ridn i? lg8villT,;el. 
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Av H. Rydström, 

D 
ell experimellter~ucle radioamatören har 
ofta användning för en tonfrekvem;O'enera

tor. Vid lllHlerslikllillg av .. H.för.~Hil:kaI'~ 
kan t. ex. en H\gfrek"en t ,-axelspuulllllg l 

tm' och ordning matas in pi de olika stegen, varige
nom man får en uppfattning av förstärknino-en i 
varje steg. .i-iren dd morsetr~inillg kan den hår be
• kl'iyna generatorn användas. 

P rhlcipen gr undar ig p;; glimlampans beshimda 
tänu- o h slä k pänningar . Figuren vi 'ar kopplino-s· 
sch mat. 11: Uan pol rna på ett batteri (ev. likströms
n~it ell er likr iktare) ~ir en glimlampa a inkopplad i 
::;cr'ie med kOl1ucn,'a tOl'l1 C o h mot te ndet III (de si t
nämnda sinsemellan parallellkopplade) samt selmn
diiren på en lögfrekvenstransformatol' och strömbry
tar en eller telegl'afnyck In b. Kon den "at om cupplad. 
dL s \' arj ge ng glimlampan tändes. Dö lampan slock
nat, url addar sig ' ondeusntol'n över Hl , tills sp~in· 
ll ing >n iher lampan tigi t i ll hinelspäuningens värde, 
och lampan tändes <ter. Detta kan upprepas intill 
DL gra t usen gån o- r per • k. \"id li t en kapacitet ; del 
· tor kapaci tet kan man f. en bli nJ- tid p. 15 sek. Om 
lampan tändes och slå k'. t. ex. 500 g:: ngcr per sek., 
u pp, tår en motsvarande ton i en hörtelefon, illkopp
lad till transformatorns primiir (hi.ir anv}lnd som se· 
kundä l') . Med en 500 cm variabel kondensator om C 
kan man tiicka ett f rekvell o;omrfide fn n 100-1 000 
perioder, vilket torde räcka utomordent ligt väl för 
amatörens behov. Den alstr'ade tonen blir dock ej ren 
ut an innehåller en stor mängd övertoner. 

Förf. har funnit, att glimlampan ej böl' ha spiral. 
elektroder, då genera torn i så fall får beniigellhet att 
ä ndra tonhöjd, d. v. s. frekvensen blir ej konstant. 
Samma svårighet är det med lamporna av bokstavs
typ. De bästa åro de, vil1 as elektroder bestä aven 
platta oe11 en plåtring, t . e"". rhilips mignonlampa, 
· om Hmänts i modellappal'ateu . Lampan måste väl
jas efter den använda spänningen. 

StOl' kapacitet mellan stl'ömbl'y tal'ens poler böl' 
undvikas, emedan generatorn eljest kan »svi.inga», 
niir strömmen är bruten, i synnerhet om denna tages 
från likrik ta re eller niit med stuL'k lamell ton. 

)fotst twdet Ul :S v~irde böl' u tprovas. lian kall även 
tillverka motståndet jälv. På botieuplattan r itar 
man med en blyertspenna en linje mellan två kontakt· 
skruvar (se till, att blyertsen gÖl' god kontakt vid 
sknn'arna), och linj ens grovlek öka, tills tonen vid 
vriduin O' av kondensa.torn varierar iuom ön·skade 
gränser . 

Om bilj ud förefinna , uUr kr'et 'en är Lm ten, kunna 
dessa borttagas genom ett motstånd öyer nyckeln på 
ca 1 megohm. Om lampan skulle »SYtLllga», insättes 
l stiUlet 5 fl 10 megohm på den plats, som ~i[' beteck
nad med 2 i schemat. 

Transformatorn kan und"L ras vid morsetr~inhlO', 

om lednIngarna till telefonen ej äro mer Hn några me
ter H\nga. HäJ'\'id inkoppla , telefonen p{1 samma hille 
l:>om transformatorns sekundiirlindning. 

Om man så vill, kan man göra tt uttag vid X, i 
vilket man kan prova kondensatorer oel! Dlotständ 
med o·limlampan. Därvi böl' strömmen genom C Hl 
b1';yta:. (Se Populiir Radio nr , H)35. 

Generatorn kan a])v~lndas som strömkiilla vid mot
st-åndsmiitllin o- med den i P . R. förut beskrivna mot
stånclsbryggarl . Galvanometerll ersättes dö med en 
hörlur, helst med två stegs i'örsHirkuing före. 

Fig. 1. KOPlllin.IJS8Ghema fur tonf1"e l~r en8genera tol' m ed glvm
ltllnpa. Från kliimmorna till höll er uttages v äx elspänningen. 
M e(L tillhjälp aven potentiometer lcunnn 8må spiimn:inga,. Ier

htl.llas fUr' muler'sökning av försläl'lcare. 
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S
iIkert ha fl era av ropuhil' Radios läsare hört 
en kortvags-expcrjm nt. iInc1are med anrops
sio'nalen S~J5SD. Det ~ir Luma-fabrikens i 
Stockholm s~ind a.re, som arbetar på 40-me

ter -'bandet, vanligen p. en frek\-ens av 7206 kcl s 
(vågHingd 41,6 m). Antenneffekten ~ir mycket låg, c:a 
30 watt, men trots detta har stinda l'en enligt av 
lyssnarna insända rapporter varit hörd praktiskt ta" 

Lwnas a.nt enn.sys tmn. l förgru n d.en den ena av masterna till 
de t nya. cxperin~entantennsY8 tcme t. I baT.;gr u1Lrlen den äldre 

antennen , som är av ZepIJeUntyp och ca 40 In lång. 

F ÖrSÖ].;8sUndnin g frdn L'lI1na·s kortvåg8station, SM5SD. SM~
darens översta pan el visar ett Gollins cmtennfiltel". Panelen 
tl1" 2: KraftföI"stä1'karslcget m ed tvd RK20. Panel en nr 3: 
Kristallosc illalur uch bttffer. Panelen nr 4: MOdulator m ed 
tre stegs fÖI"stiir1cnvng. Pan elel'na m' 5 och (j: N ätanslutnings

aggregat. 

http:f�rgrund.en
http:s~inda.re
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get ö\'er hela S"el'g . Nu håller emell rt id Lu ma 
kort.vfigsstD ti on pe att uih.rg,yas, od t det t ()I'(le ej 
dr öja länge, i n llan vi ffi hör:t den med tiodubbel 
tyrka. Slutröl' D i för ä r karen bli t \' ,'i Rtych n nK28 

JK va rder a 250 watt. T roli..' n kummel' v, .. läIl"clen 
(h att åndl'as ti ll 31 meter. 

när 11.1 l'gi vilS några fotoflTafier av den nuvar ande 
:l1l1ilo-::rningen. Dr SU,jcllO]m hr j u t sy seL att med 
a tt ju stcl'a h l :;i.i J1(lat n. re bordet i fl t ill se vi en 
am rikun, k Iw rb· ,~, . uper, ;> ~Jati ona l» F B X-A, med 

sju r ör och kri s i n lll'il te 1'. O' :'l1lpå el en .'tt r k ristall
mikrofonen, som användes l iJl sända r ,n. ' il '~ nnan 

bild \'i . al' h la ändar n runt gmmmofonbord med 
t illhörande pick·up, även denna a v kristalltyp. 

Enli t förljud , nde ii I' det uppe .i N or rland sv:1rt 
att regel u_ndet t a in de s,·en.-'ka ll ['ognlm m fl p, 
l'anli o-u v:1 rrlängdel', meda n däremot de kort::\. v,gOl'
na ,ha g'ynnsnmmal'e resu lta t. Enlig t in O'L ngna rap
p orter hör I .u ma- ~i ndc'U' e ll J.)J'u ni ll' ,~ om lt eL.'Jt dil.r 

uppe. 

T ill . vidare ftj]< taga ' för 'ök ä n dn ingal' i regel 
lördagar kl. 13-14. 

Sändningarna frän M5SD u tgöra ett led i 1; bora
toriets för urlad ll n ing rör och r d io forslm ingsverk
samll L De mottar,'ni nO'srapl) l' er, som e1"h; Jli från 
skilda delar a \' vårt la nd, h fl " , !' i t till s tOl' h jälp för 
be löm, 11 ~ t av effektivitet n ho olika anten nan
Ol'dll i llgar . 

För mottagning a nvä ndes en p "ciell antenn, be· 
lägen eH 50·t al meter frän Jaboratol'i ~t. Fr1\.n denna 

överföre" energien t ill m olta"'a!' n genom en lågim
ped.an ledning. 

L U117a.8 korh;au8~ t a,tion ilf5 D. " ändarens lc1·ista ll.o8cillator 
fin j nsl eros. 

Luma hal' ä nnu en -'iindar e, 'N[5SN , om a r bet ar 
med väghingd 'r av todeksordning,(~ll 5 m. Denna. 
sändare iL' Ji. n, unclel' ut bTggll a cl och ha r euda 't 
sporadi skt varit i f unk ,j on. 

FI'dgcaudel l1iugcn om01'!7 ll1lisel'a ll. 

Fl'iln och med dell 15 mar s iiI' P opuEll' ila(lio Frå gea \"
clelning h el t oll1 o]'ganiSC I'V (\. Alla födr!.ign ingar mås tc ske 
sk riH Iigen 'ch in ä uda s per post un der aCl ress; B ox 450. 
' l oek bolm , P ers onliga IJesök:, gäll ande t ' k.ni~ka fUrfrå g

ningar, k Ul1,na ej l1lotlu "·u. Den lJ ittill yunmue mottag
uingen på f l' ·' c1ag 'lt'!l :l. lil' sa lcue i n. tii llJ . E j h ell er kuu n, i 
for tsä f'tniu g .11 tekni 'lm fli rfrå gn ingnr bes \' D. ras p er telefon, 

Delln ::! OlUl å g ,r ing a v l' rågcllvdcln ingen b<,: tingas av fler a. 
' lI'saker , B la nd unnot ha fr ,ige'in ilnJare on a f l t ,,;inta 
ganska Htnge p!t s \'ar, ber oen de del - n ii LIN un der senal'e ti
den ta rkt ölw lle ant rtle t f Öl'fr ;\gn ingH r, dels på de ofta 
lU. c1,et omfa ttan dc f rågor, s om in änt ', t. ex. ~n. da ll a , giil
lande oma rbetning av vi S k ons tru ktion fö r an.llan strömart 

elle r föl' an d ra delar, eller gä ll.l1l11Je kom plettering av kopp
li ng chema för tora Sll lle rh e te rodyu N med a VSe nd' pii 
m ot" " nd värden o, s . v. I fortsättningen knnna dylil a 1m n
st.m k t ioDSil rbeten e j u tföra s a v fl' ligeanj('lningcn, och detta 
ba r egentligen h eller a ld r ig ya rit men in g: cn merl c!cn"anllnil, 
e hnru vi nat u rlig tY Ls vclat tmJJlutes å vu r ;'l lä sar e i stör 'La 
mi,i j li,ga u t td ick niug. De ,--ut om h ul' f l':lgcn \'rld ningen myc
ket ofta a nlita ts nv personer , som j k öpa P opnlii r Ha d io 

el! taga del 11 d e . ,~ in trnk tiva n I' tiklar och konsll'ukt ions
be krivuingar, u ta u i stiill ·t yid bebo kasta upp ett bris t 
i'iilIig t schema på ett papper och sil nda ill detta f öl' att fil 
de t k onigcrnt mot ett. rcln tiv t obe tydlig t a ryode, DeLs 11 r de t 
givd\'1s ett iin ~kem [t l , a t t yc rl erb li rnnde ii l'O I1i sa re a v f id
sk riften, dels m utc r det n umera ofta .. torn S \~ righetcl' a t t 
bygga en mdiornottngare efte r e tt kop plingssellem a , uta n 
rillg:I ng t ill unvi lLinga r fu r 1l10nLerin.(;, led ning dr a gning, 
tr imning o. s , v. TIdnre ä r.' det nUJllera ej tillf.l'lles t m ed 
luo Uagu rkODs t ru l,tion r , u t arlJctaue enbar t på Il:l pperet, u tan 
k on trnktionc:rna 11örn ,hen prnk t isl{t ntexper imenteras, e t
ta hur betr1lfJ'a ndc de a" f r llgea \'eld ni ngen ulurb l a de kon
strllldion ern~l gjorts av anl atÖ.l'eTl)a sj ,i l l"il, "ilket i regel 
g ivit för dem ti llfreclsställ fllld · r su l tc t men ofta givit fi n
ledni ng ti ll en ma sa skrIverier, 

D en ti d IJespa ring, som g 11 0m d c ovan omta lade för1iml
r ingarna el'uas, kommer alla frAge.insä.n d:uc ti ll godo. Ii'rfl
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gebreycn komma sll lllnda i största möjliga ut träckning att 
bc.'yara omgi'tellde. :luvode uttages genom postförskott allt 
dter friigorl1aR art och om Ea ttlling. S,"arsporto bör bifogas 
.-årlalla förfl'ägningar, som bruka be. ,"a ras avgiftsfritt, t. ex. 
angEtende i 1'0puHir Radio pnblice mdc konstl'llktiollers lilmp
Iighet i olika fa ll. 

Dc konstl'uldion er , som PopuHir Radios lä a re bittills l([lU
na t erhålla ~enom f rågea I'deln ingen, Ila g ivetYis på ett lyck
lig t sätt kOlllll1etlera t de i t id la-iften puhlice rade. Föl' att 
i fortsättning' n s tfldkolllma n kompen .•ation för de in
dragna »fdIgckon . t l'llktiollc l'I1 a :!> l>amma vi att i tidsluiften 
införa et t iikat. an ta l konst rukt ion r , som skola npplilggas 
så , aU liisekrelsen önsk mål i stUrsla möjliga utsträckning 
tillgoc1o~e" Vi se dlirföl:' gä r na, att llisarna dc och då med
(lela os~ ~ ill il Öl) kem:'tl i f r :"lga om konslruUionsb 'skrivning
t1l:'. Gh' et"is m: st kon truktiollerna uppliigga i enlighet 
med \l ty klingen, meu del finns all t id oUka önsk e.må l, t_ ex. 
bctl'iiffan(h ~ fra "au, hur I as;, s tora och dyrbara mottagare 
som böra b - krivas. 

Vi v ilja i detta sauunanJlang ;in,n hlinv isa t ill d n inne
hiU Isförtecl<n.ing rör P opnltir Radio, om var införd i nr 12, 
1035, och so m omfa ttu r alla t. o. m. 193ii u tkomna nummer. 
I denna fUrteclwiog liro alla artikla r ordn ade under et t 
s tort anlfll rnbrikel', \'a r [ör man Hil kan fi nna dem, som 
för tillfiill e.t liro av illll'es. e. F iir t el nillg n i fr:'Iga Ur just 
fn-sedd a I·t va ra. ti ll led ning för radioteknil,e l'l1 OCll ama
tören. 

enOlll f rflgea I'delllingen lmnll:1 anvisn ingar vanlirren el'
11:1 Ila f(i r am'ändning a,· :lndra (letaljer än de i koustruk
tion sbe._kl'in1ingcn a ng h·na. Ofta iiI' det dock ej möjligt att 
1-. x . lJ ' triiUande a \,.- Wmning. spolar, rör o. dyl. göra a vvi
kelse r fl'fln modellappal' teu, utan att resultatet blir li
dande hlil'p[1. 

»Nuggl'unn» 'IIppm.iUnillg av m.otslc'ind. 

Vid ett tillfiiIIe mottogo "i ett kopplingssch ema för en 
3-rörs liks trömsmottagaI' med k ompensatiollskoppling fö r 
gra nskning. Glöd tröm, mot t1l. ndet var . om va nligt i ett 
sl?cke och bade u tfört. !l V a be ·tlindad mot ·tand t r rtll om 
1000 ohm per meter. Alla Dlotstll nrt .-·:värden voro angivna i 
sehemat och hade enlig t uppgift myeket n oggrant uppmätts. 
Vid kon troll befunno' alla lirden i sch mat vara korrekta, 
men mottagaren vägrad e att fu ngera t lll fred stiilIa nde. Vi 
.fråga le 1:1, pil. vad slitt mots tli nden uppmätts , och fingo till 
svar att detta gjorts mycket noggran m d t illhjälp aven 
må t t..tock, då man ju i ste, a tt mot. tänd tYa r 10 ohm per 
cen t imeter. Sal;:en var 1,lar. Mo ls tåndet per lUngdenllet ä r 
end a st lIn crefärlig t uppO'ivet f ör dylik mot tä nds t råd , och 
enda möjlighet 11 ii.r att I:Ua uppmäta mot tftnc1svärdena i 
en 11l0tständsbryo-ga eller på annat lit t, a ll t. ä med tiJlhjiiIp 
av Tuätin -trument, illm de utom mft te yara av tillförlit 
lig typ. I anllat fa1! kan man HH t fördärva rören i motta
garen och kan i varje fall ej dUma med att fä uågot gott 
res ulta t 

:::::: ::::::: :::::::::::::. :::::::::::::::::: .... ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

T E l E V I S lON S NYTT 
:::::::::::::::::::::;:::: :::::::::::::::::::::::::::::-::::::::::::::::::::::::: ::::::::: :::: ::: :::::::::::::::::: 

D en el1gels'"a t eleuisionen lä:n~llar e:rperimentstad:iet. 

Den engelska t id krii teu »T levision and hor t- a ve world» 
har intervjuat m r G ra Id Coek, om innebar t iteln »Dil'eetor 
of tele,' i ion», om vad som "ö res och komm r a tt göras för 
televisionen i England. I in tC1T ju Il , som fin ne att läsa i 
l1ecelllberllun1Tet a v ny_ nii ll1nda t idning, m edd ' lar mr Cocl; 
Cll h el del ~el1satiouella "ake1', som säkert firo av intresse 
fOr Populär Radios W._ar . 

MI Cacl:: omtalar bl. a ., att B. B. . bar bes lu tat att inOI11 
rI en niirmaflte framtiden på a l1ml' upptaga televi.-ionen på 
sitt program . Redan i mars i år torde de telmislm anord
ninga rna ara i de t närmaste fiirdiga , och sa mtidigt diirmed 
komma telev i ion sändningarna att taga si ll början. Det är 
väl att miirka iut.e längre fråga om några experimentsänd-
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n ingar, utan teleYisionsproo-ramm et, som lwmmer a tt utfor
mas med samma omsorg som det van liga rU11l1radiopl'ogram
)]j et, iir avsett som r en underhållning. 

Till en början avser ma n att u tsän(la televisionsprol!;ram 
lre timmar om dagen, fö rdelade prl följande slitt : en tim me 
ph cfternIic1dagen, ' en t imme kl. 18.15 och en timme Hingre 
fram pii kvällen. SiilldoingarDll ]wl11ma att förs iggå i spe
ciell t uppbyggda televi ionss tDc1 io i Alexanclrapalatset , diir 
ä ,-en t el e yi .-ion ~siiUll a ren . ka ll npll l11 n te ra.' . Vu mnnan vec!{a 
komm cr Bainls och nn'nnn~lll veeka Marconis televisiollS
system aU aU \·'ll1 cla s, ,-:uigenom t.elev isionsa mnWl'ern a bli i 
t illfälle att avgöra, ,iIket system om är bäst eller vilka 
'eenel' S01l1 bii.' t !lilllpa Sig- fö l' 11 t ena ell er undr ll systemet. 

M.r ock melld ela r ;i\'en, hmu nHlTI tänkt. s ig de blivande 
te le\' i "iOl1 spro"rt1mm ens samm a nsä t tning. Vu rje program
punkt söker man om möjligt a t.t begriinsa till endas t 10 å 15 
minu tcr . I pausern a lwnuner man a lt »televi. era» en Idoeka, 
v isande norma ltid. Denna l,l ocka får sa mtidigt tjUll!l som 
t idsignal och PUUSSig11al. Härnedan följer en uppräkning av 
de viktigas te programpunkterna i a et kommande televis ions
progra mmet. 

1. 	Filmer_ 
2. Orl,es terllpp ll'tidanclen. 
3. 	 DramaU erac\e nyheter . 
4. In t r " ju r mer! kUnc1a per ·onligheter. 

i'i . D monstrationer . 

6. Kor ta deba tter m ellan bcröID cl heter. 
7. 	Kabal' ,t r . 
8. 	i\I:1 Iln ' ld inguppvisningar och lllodeparader. 
9. 	 Illus trerade tal, teaterkritik, filmkritik av faekmän 

från teater- och filIllvärlden. 
10. 	»ln tOWll to-night» , aktuella händelser, speCiellt :.Il'l·au

gerade för telev is ion. 
11. 	U lsä nd.ninga r av större e\' encmang utomhus . 

t ora fonlrinyar pa. (le u.pplj·iidand . 

Den s ista program punk t 'Il torde "ara av speei 'lIt in tresse. 
i\1 r ock om ta l:lr, att IDa n för upptagning o 'h tcIcyL'e l' ing 
av u tomhus 'cener må te a m'linda en . peci -Il kabel föl' att 
överför:} teled 'i on' i<rnalerna fr:lll l.lpptagni ngsplaL en till 
sHndal'en i Alexand ra pala r ·et. :\Ia n ha r bel'lllm ut ko;;tnuder 
na f ör en dylik kabel t ill inte mindre lin 1000 pund per 
eng. mil. 

Man k01n mer alt föl' lel · vi ioncn engagera en m anlig och 
en kvinnlig ~)speak r». De kyalifikalioner, som dessa mi'is te 
hesitta, 111'0 'anlle rligeu .lnte smil.. De mi'I ste ha lJ elIa "'li ~ 
röst, se t re\'liga ut och vara vlilvHxta och viilkllidd a . Vidare 
må le de ha ett n tol11ol'den tligt minne, dit (le skola annon
'pr (l 11rogrull1!1ul1 kt.e l'l1:l u taJl llj lilp av Hl gm skrivna lap

[1:11'. Men eld l,'cks finnas gott om sjUlv ä kra unga <l amer 
och herrar i Erwlnnd . B. B. . ii l' r edan ö" el'lupet a v ansök
ningnr fr:in cn mällgd person er, som r eil 'k te ra på platsen 
som »speakcr_» virl (l en en gel ka televisionelI. 

MI- Cock framhå ller vic1are, atl tele\'i s ion inpelningnrnn 
ock-å komma alt stiUla my k t to rn kra v på de u!1ptrii 
claude. Pörcrlrags hål1a 1", som äro måna 111 itt nnseeu de, få 
ill te gärna komma med en packe skrivna papper , som de 
n u kunna göra, oeh inte få cle taga av s ig r(]ch~n eller lossa 
på k ragen , om det skulle bli för va r mt i st rålka tarIjuset. 
Inte lleller ffi de grimil era fö r myckct, O 11 U. få absolut 
inte ha rampfehcr, li yen om de m:1 te va ra medv tnn om att 
tusenta ls o"ynliga ögon granska dem på det m est ingående 
slitt. Rarli opjti erna sj-ä lla också mycket !Stora krav på 
skådespclal'ua. De f:1 in te längr - sitta i skjol'tiirm a l'l1a och 
Ui~a sina roller innantill. De mi'!" te agera framför tele i s10ns
kamera u u ll oTefil r som framför ljudfilmskameran men med 
den skilluaden, [I l t mi sslYCkade upptagni nga r icl,e lmnna 
göra om . . pelet måste gi't perfekt från börja n till lut. 

Om des a plane r bli verklighet, och dilrpå behöver man 
knappa t tY ivIa, ba r E'nglalld tagit ett jättesleg frn m m ot 
det m å l, som man så Illnge drömt om : en högidassig tele 
vision. 'ändning SO IU komplement till runrl r ac1ioprogl'ummet. 
H !ll:' i Sve l'ig liro vi ju ganska långt på ft rkälken, nill' 
(le t giill -r t levi. ion. Vi ha kanske föl' smtt r esurser för att 
kunna göra o. s gällande på det omr:'\.det. 

J . S. 
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'N yn batterir'ör snmt ny bettterisuper, 

vens/ca ktfebolaget T r'dcLlös 'l'e/egl'aji, Stockholm, har 
tiLlsWIlt o~s da ta för ett flcr ta l helt nya typer av battcl'iri..il', 
nilll1ligen följand e: 

Kl" 8: ' kärOl "allerpentod (högfrekvenspcntod) med varia
bel branthet. I a rbctspuIlkt en föl' Dl imal förstiirkJJing 
(Vg = ~O," VOlt) är branthete n vid Va = VO" = 13.., volt 

O,G tnA/V och vid Va = Vg' = 90 volt 0,5 mAl . För at t 
komma ned till < 0,002 m A/ V far man göra Vg lika med 
-15 re:p, - 10 nocl-gallel'kapaclleten har ncdbragt till 
mi ndrc Hu 0,007 pF (pli' = pikofarad = fL/tF). 

KF 4: skiirmgallel'pentod, avsedd som gallerlikriklamle uC
tcktor eller lågfr ekvens Eörstiirkare, men naturligtvis även 
ltilUplig som hög- och mellanfrekveusförs tärkare, då variabel 
bran thet cj erfordras. Branthelen ä r vid Va = Vg' = VlG 
volt O, mAI och " id Va = Vg' = 90 volt 0,7 m A/V. Anou
gallerkapaciteten lir mindre ä n 0,007 pl!', 

KB 2: dubbeld iod med in d il'ek.t uppvä rmd ka lod. Av stort 
in IT ~c vid m d rna bat terimottagal'c med fördr öjd A. V. K. 
ocb anura f ines er. 

K O : triod, av edd som dri vrör fö re D 1 (se nedan) . 
I arbet pu nk ten ( Va = 135 volt, V r = --3,5 volt, la = 
2,5 mA) li r bran tIJelen 2,2 mA/V. För 'Uirknings faktorn iiI' 
29 och inre motsU ndet i ovannämnda a rbet:;punkt 13000 
ohm. För f ull ut "tyrning av KOD 1 erfordras en ' igna lsplin
ning på K 3 :s ga ller av 2 eff., detta vid en drivtransfor
mator på 3: 1. 

KDD 1 : klas ' B- lutrör (dubbellriod) , a vsett att arbeta 
utan gallel'förspänning. id a = 135 volt är viloanouström
men 2X 2,5 mA. Vid 10 % distortion erh1l11e en utgångs
effekt av ca 1,5 wa tt, "a r vid ca 14 V eff. er fordras över 
dri vt ran formator os eku ndiiL·. Optimala anodimpedausen 
(anod 'U anod) är ca 2000 ohm. 

K L : lu tp n lod . Vid Va = g' = 135 volt, VO" = - 12 
olt, la = 18 m.A erhålles ( Id 10 % dis torLioIL 1) en utgångs

effekt av 0,8 W . Viu Va = Vg' = 90 "o lt, Vg = - 7,5 volt, 
l:t = 11 mA erhåll 0,3- W. Optimala an dimpeuunsen ä r 
O000 ohm. E rforderlig s ignalsp~inn ing l), vaIlret iir 8 resp . 
5 ff. 

Samtliga rör äro 2,volLsrör. Glödströmmen är vid sl,ärm
a ll erpellto(le L'lla anmärl ningsväl't låg, eoda 't 50 mA. K ' 3 

tal' 0,22 och KDD l 0,2<1 A. Skärmgallerpen toderna ha gal
lera nslutllingen i toppcn. 

En ny ba tterisuper , tillverka d i Svel'ge, har u t läppt. i 
ma rknaden av amma firma . Den na s uperheterodYll , som 
Ilar G rör av moderna te 2-\-0I L typ, blir typbete kuingen 
"O BLK. Den har oktod som blanua rrör, a utoma l sk volym

l'e ·'Iering (fadingkoll1pen utlon) , klass B-slll trör med 1,5 W 
ll tgrLllg -effekt o Il är fi)r edd med lwrtvligsom rttde. Ri..i ren Ilro 
fö ljanue: KK 2 - K l!' 3 - KF 3 - KB 1 - KDD 1. Anod
batter ie t ii I' inbyggt, under d t att ackumulatorn är avsedel 

t t placeras u tanför appara ten, cmedan metalldela rnu elj e t 
lmlllla ta skada , 

Den nya Telefunkcll-listnn (februari) upptar ett flertal 
typer av niitmottagare, en t r rör batterimoltagare samt en 
elektl' tn , gnetist högtalare, a dd om x tra högta la re till 
r adioappara te r. Vidar märka ett par gl'a mll1ofonagO"rega t, 
d t ena mindre, a v ett att place ras u nder mottagaren, det 
andra s törrc (skllpmodell) , f" rsett m d fack för 48 skivor. 

Nytt U1'Clox -'IlwtstdncL er'8ättel' t el'11wI·eUi. 

iL-B. OSfaI11-Elel"tr'nverlcen, Stoc/, holm, bar u tkommit med 
en intressant nyhet, nämligen ett urandioxidmots tli nd, avsett 

att inkopplas mell an likrildurl'öre t och Tcsc rvOUl'konden a
torn i viixelströmsappa rat 1'. Då iiycn Il1 t rurcn i dylika ap
parater numera ofta "äro ind irek t UIlP\-ii rlllda , blir belast
nin gen på lik riktaren trax efte r tillsIa Bi ng a v strömmen 

t li ten, a tt [I nod , pänningen stiger t ill [(j r elekll'olytkonden
sato rerna otill åt ligt IJöga ,11rden. Det nya urd oxmotstl\ndet 
\'erka r n u P,l så siitt, att motsU't ndct i urtl oxstaven i kallt 
tills t~ nd (vid rumstemperatur ) lir my ke t bögt, enL UPI)giCt 
200000 11 400000 ohm, varigenom endast en mindre el av 
likrik taren tomgåug spl.innillg fall cr över konelen utOl'el'na , 
(Ett ex tra belastnln O" mo t tänd på 100000 hm kopplas pa 

.raLlell t över reservoarkonden atom.) Så na rt röre kaloder 
blivi t varma cb a nodstrÖIll börjat flyta, uppvlirme u rdox
,·ta l-en a d nna, va rvid motstå ndet i 'ta ven ba ligt sjunker . 
Vid 60 mA gell om staven bli l' slutligft motståndet omkrin'''' 
500 ohm, arför I11an förlorar ett trettiotal volt. Detta ha~ 
dock ringa betydelse i jiimförelse med ue vnuna fördela rna, 
Kon0ensatoreruu ~eh,öva ej c1imen:iollera föl' överspiinning
en Vid obelastad ltl,l'lktare, el! r, om man ntg[Lr frAn glingse 
kondel1 satortyper, man kan utan risk fö r lmndensatorcrna 
a nvUnda högre transform atorspii llning och låta den sM unda 
erhållna extra auod. piinningen komm a högtalal'fiiltct till 
godo. (Fiiltl indnLngen anvllnd s som ildros el. ) 
Urdolffil.~tstA.nde t kan erhå llas med ön. kad fur(]röjnlng a v 

~)]otstån d -undrw "'en ocb ka ll såluuda Rllpa as för olika 
andam~ l. P rincipen ii r den, amma om vid de i tröl11regula
tor rör inbyggda urdox tavarna. 

Nl/a ,"ögtalm·e. 

Marc Johnsen re :0 iL-B " k toc/,~hol1n, för i mal'lmauen 1936 
. r modell r av »Pee rl eSS»-bögta la rua tiUverlmde av Skiold
Peter en & 0 :0 i K öpenhamn. Dessa nya mod eller liro för
sedda. med korrugerat membran , Två motIeller m d typiJe
t ckl1l11gen »Kino» fö ,as i lager. den ena fiilt:matud, den 
andra meå permancut magnet, om enligt npp"'i ft ba r 12000 
gaus . Båda llögtalarna ha 265 mli diameter:: De liro när
ma ' t avsedda föl' radiogrammofoner och mindre bögtalaran
lUggningar. 

RÖl'!Jl·ova.t'e, mät,apparater. 

Ele/l't1'is /ca J1 lctiebola,get S/"a')lrli(L, Stockholm, för i mark
nad n en s tOl' rÖl'provare av f a lJl'ilmt Neuber.ver, typbeteck
ning 'Ve-DA 238. Denna r örprovare, som drive från vll. el
strömsnut, 50 p/s, medgiver ~i\'en a l!d ra mätningal', s!\.som 
motstå nd mätning och kapa itetsmlitning. Pil rörcn lmn mii
tas brnn th t och valmulll , och heIn rörkarakterist ikor kunna 
upplll"'US, om fl erfol'ura , På in trul1t cntc t finna s ett to rt 
anta l rÖl'bä Ilnre för europel lm ocb amerikanska rÖl·. F ör 
provning av Marconi-r"r kunna ex tra mellan ockiH~ (' r h, Ila . 
Med rörpl' var n följa l'forderliga tabeller över ul'opeiska 
och amerikanska rör. 

Det inbyggda precisionsin tr umentet kan an vändas som 
viixelströmSTollmeter med miitoml'Ade 0-300 och med ex
t ra förkoppllng;' lllo ts tånu fö l' ~OO V. Motstånd mä tning 
kan ske mellan "l'ä nsel'l1a 100 ohm ocb 2 megohm och kapa
citet miitning mellan 0.001 ocb 2 ltF. 

Att miirka är , a tt både a nod- och sldil'mgallerspHnnlngal'l1a 
kunn a . tegvis regleras, Gallerfö rspiinningen kun regi ra kon
t innerligt mellan noll och 20 V. 

JlJ lektl' is7ca A 7ctiebolaget S'iemens, toclcho 1!/lJ" fö r i IUl1rk
l1fl.d n en ny s ignalgenera tol.', typ Re\. end. 7, a vsedd Öl' 
provning 1\ v rad iomottaga r . Frekv n olUl'iidet ii I' ca 100
20000 l{c/s, och kalibreringen gliller med en tol ral1S a v 
± 1 %. eueratorn li r mOdulerad med 400 p/s till 30 %. 

Yt t re modnlerillg kan även anvU ndas. D n högfr kvellta ut
S" ngs pänningen Hr reglerbar m 111111 ca 10 f lV o'h 100 mV, 
GelleratOl'l1 drives f rå n 50-periodigt vä.xels tröm nät. 

.-B. Antratl, l oc1cholm, ha t· Ull. HUlt o s lit.teratu r öl'er 
n ny univer lmiltappa rn t nv amcrilG1 n k till\'el'kn ilJg, som 

snart vä ntas bem, Appa raten benl1 l11l1 es »Re onancc indica
tor}) (r .ollansilldikator) och flr uppbyggd kJ:lll g' de t ameri
kan lm ka tod t l'å leindi1,u torröret 6 .ID 5, om b skrev på id. 
270 i nove ll1bernumre t av P opulär Hadio. ]'örutom detta rör 
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fin ues en dubbeldiod, 6 H 6, som lik rik ta r signaler na, så att 
likS trömsfö rstärkaTeu i 6 E 5 Imn P' , erkas . Dessutom f ilwes 
ett likl'ikta rrör, som hör till nLi tan -Iuhlingsdel n. Apparaten 
iiI' all tsIl en r ön'oltmeter ll1 el di dlikrild llillg, i vilhen lLk
strömsinstl'lunen let er a tts med kat dstn le indikatorn, vari 
genom en III ra r obu t konstruklion erh: Il e . Apparat n är 
ej avsedd för n[lgl'll akta lllii tningar men to rde vara till 
. tor nytta vid se rvicearbete. Fln ka librering är möjlig där 
igenom, a tt in dilw torö ,ya t »sln ter s i~ \' id en v i lik pänning, 
varjämte klinsligheten hos Ukstr ölllsför Ui rkaren kan regle
ra med ·lst en gradcra d ratt. 

Et t s tor t antal m iHll ingul' ch un der ökningar kunna en
liot bruk anviSllin"ell ntf'" ru meu apparaten i fråga . Vi 
hoppas att efter företa "na prov Inu lI1a < te rk nuna härtilL 

i l.-B . Nic7oel.s II: T ocZsell, -'toc7äwlm, har utkommit m ed 
eD ny l'örprovare med typbdeckning ) K nthomel r D», f a 
brikat E :s:cel iol'. En, hälften av in._tr umentet ~ir avs dd för 
provning av rö r med avseende pil emi ion och a ndra data, 
den audra ä r avsedd för proyn w g av rören nnder drift i 
ll1otlagm'en med Ist adapter. Alla slags eur pei ka och ame
rikanska rör kunna p rovas, enligt uppg ift även de nya ame
r ikanska metallrören . Rörprovareu .:1tföl 'es a tabeller, i 
vilka a n"es vlll,e t uts lag som kall er lJ" Ila för olika rör
typer, Lämplig glödspänning in ' lLille' medel t en oml{opp
lare. Även fullständiga ka ra kteris tikor för rö r klllJl1a upp
taga . Rörens vaknum kan prova . 

Det inby"gda pr el ion ~in t rumcntet ]mn an vLi nda s om 
voltmeter fö r växel- oell liks t röm med mU tområden : ID, 50, 
230, 1 .000 V re 'p. P å lik t r"lil ä r egenförbrlllHlingell enda ' t 
0, 25 mA., !\Jec1 inI' mot (ålldet ej mindre än 4.000 ohm / 
, olt, i Iket betyder att voltmet.ern y t ter t obetyd llgt belas 
tar den miitta k.retsen. (Va nIi ool1 viirden äro 1 m A r eSIl. 1.000 
ohm /volt . Som 8mpc;rem tel' fö l' likström ba r instru mentet 
följande mä toml'åcl n: 0,25, l , 10 och JOO mA sam t 1 och 5 A. 
För mots tåndSll1lH.lliug f innas ty om rå den : 1.000 ohm till 
3 rnegohm (dir ekt avlä ning) . a mt 3 ohm t ill 10.000 ohm. 
KapucitetsmlHlling kan ske mellan 0,01- 18 /.,F. 

Instrumen te t kan ä yen anviintlas om urgrlIlgsvoitllletcr 
hl provning a \' m ot tagare mecl els t ignttlgenerator. 

STOCKHOLMS R DIOKLUBB. 
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delar ill an ändning i mo ttaga r e 11 lågfrekvensförstäl' 
kare. I förra fall et blC! v fö raUi rkniugs"radl?n i mottagaren 
mera beroende av t. e."{. variationer i anod p liuningen, i se
nal'e fallet r höIls en ökniug uv f "rstllrkal'clls f rekvensbe
rocnd samt Wrre d i ·'torllon och mera törn ingu r, va l'jämte 
f ör lärlm lngsgracl Il liksom v id mot taga r en blev mera bero
ende av spä nn ingsnlriationer, vilket i vis a fall kunde vara 
en stor nackdel. Allt. delta har medfö rt, att man vid låg
frekven eÖl's t[irka r e övergiHt t ill !ltt. an ä nda negatip åter 
koppling, som vi r Ugen [lukeI' fö r ;' rlmingen m n i gen
gäld ger m inskat frekyensberOCll rl e sa mt mindre dis tortion. 
F ör 'tti rkll ingeu bli,· iiven mind re beroende a v variationer i 
dr iCtspiinuingarna. FörsttLr],are 111 d nega tiv Merkoppling an
"Hnde vid den mycket omtalade symfon ikon ertövel' fö r in gen 
mellan P hilad [phia o fl Wa h ingtou. 

Den i föreg. n Ulllillel' utlovade ar t ilwln OlD jiil'lll1ulverspo
la r mfls te pu f7r unJ nv u trymme sk äl önr tå till näs ta 
l1Unl1uer. 

SKIVI SPEL.!: 
Forts. frl!. n s!d. 

mm. Ska\[ man graycra u tät.t, Ur clet na tu rUgt vi nödvän 
digt att ha en t illförl itl ig ·tymnowlnin f7 för gra verdosan. 

In spelningen . 
D som sysslat med in spelniug av "Tammofonsldvor ha 

nog s jiilva kommit prl en L1 el fi.D 'er, meJ! för l m om 
ny S börjat eller tänka e.xperim en tera med donna in tressan ta 
sak kall hä r ges en del tips. 

m iller det upptagning av radioprogrammet, så iiI' det bara 

P OPULAR R ADIO 

att inkoppla raclioappa ra ten Iiii gnwermas1 inen oell tilLe, 
a tt man far r ikt ig anpas l1i ng- t ill g ra\·ercI osan . Må ngen gåJlg 
kanske iu le 8ki,:1n rlicke r Ull , ~om man gravera r DU. Då 
tona r IDan av Ijndet merl \'oIYllJIwntrollen, fl a tt iu t skivan 
slu ta r alldeles tvä r t. 

Vill man inspela skämt -k b 'or eller dylil, t, t ill vill,u man 
hehöv er en del ljud[mli er, Sfl frll' man passa p f! , n iir rar!io
programmet bjuder p en p,i tl" med llLmpliga ljud L 

E n el l ljudku li. . er Imn man "'öra jUl\'. mtt Angiok kan 
göra med ett par h ita r san dpapper, om gn idas mot va r
a ndra i la om takt ett stycke f rå n m ikrofonen . i\f d kon t l'oll
telefonens hjälp kan man laga Sil ::tlt llklJ elen 111 (I or iginalet 
blir så bra som möj li gt. Med ä enkla III Jlle! Im n måug'a 
bekan ta l jud im iteras. 

När man sedan skal1 alwiin rla de sa l ju c1 kuli er i en di , 
log, om ska ll inspela s, Bä kan n vanlig r es grammofon m ed 
ljUd ki van stä lla s på lagom av. tånd fl':ln mikrofonen, och 
v id dUa ögoublick t i dialogen sä t le den na l ...rUlg. Blt 
anna t sät t är att koppln in både gramlllofon oell m ikrofon 
am tid igt i huyudCörstiirlmren. H ärvi d erfordra s en peciell 

ingungskopp!ing'. 
En a unan iutTesSllnt inspelning är :Llt sj nllga duett med 

~ig ju lv. Man jnn"er d~!n enn stil luman fiirst l,å en skiva, 
och sa m tidig t 'om denna , kiva sedan npp. pelas P! en gram
lLlofon f r amför m ikrofonen, sjun g dell andra stämman. 
Denna in peln inN' fo rdra r övni ng nv den T)pträdand , lLl en 
möjligheten at t lyckas f inn där i nlla falL 

Här skulle knnlla uppräknas f l ra int re antn upptag
ningar, men d ovan omtalade fi\. r1icka för denn ug. O" 

S . TTwrlin. 

ETT VARM'l'RADSINSTHUME 'r. 
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seldant b .lr befunni ts vara zaponl, ck), var efter tr å den ren 
göres m0d aceton. Va l'mtru clen "piiun es clii reft r mellan punk
te rna och B. Ungeiä j' på mi ttell av denna t räd fasts ii ttes 
dragtruden, s m ha r samma grovlek. Den liig"es i en slinga 
kring varmtr, den, och man anbringur n dropp av någon 
syrefri lödpasta, som innehållcr t no, i föreningSIluukte lL 
Lödningen göres fö rs ikligt med ell ej för s tor Wdkolv eller 
en gJ(illande kopparlråd. Trädcn Higges därefter i en slinga 
rrwt rullen ocll drages slutligen "'enom (l e t Ulla hålet i pu nn
fj lidel'TI , diir den Hi . tes med synd tikon. Här,id må te man 
ge akt pa, a lt isarcn stril: på n oll. NoUpn nktskorreldion sker 
edan medels t exc l1lern , då man på gl'Und av bl. a. olika 

rum temperalurer !lnnars konuuer tt få ell »valldrunde» 
nollpunk t. 

För a tt man skull knnna göra ell eXllkt a läsning, ä r in
s tr umentet förset t med spegelsImla. Denna best< r aven 
pegel i formatet 165X50 m m, och P' denna har et t r itpapper 

kli sh'ut . I r itpapperet äT en 5 mm bl' d kåra med en yttre 
r adie a . 1.20 mm uppskuren, [ör alt man genom d nna skall 
lmnna se visa reIls spegelbiJd . • kalan [i l' fas tlimmad vid ebo
nilplattan med ett par låga IdoLar emellan. 

Därmed är sjUI va in t rumenlet flil.'di gt. ]'ör att det skan 
kunna l,yrlda s mot f nkt och damm iir dct inbyggt i n lå da, 
ya rs mått visas i ii . 4. enna har gjor ts högre iin nörl yun
el igt, detta för a t t ins t r umenten skola få ett eube[[i"'t yttre. 
Dessut om ka n man ju f ii plat frI' e\-entuella shuntar under 
ebon it1)latta n, men detta ii I' en smnksak. Ltld:lll ur gjol'd av 
5 o h 10 mlll t r ä , och i locket iiI' et t hftl uPlltage t f ör ska lan . 
I övre "aveln har även en öppning ttpplagit , innnn för v ilken 
finns en bonit-pla tta m d :ll1slulningskonlak tern a . Instrn. 
m lltet u ppbäres i Iiidan a v Ln klo tsa r och f ilst s m d km \' 
genom hfllen pli ömse sidor om arm trå den. Slralall mil. te 
gi etvis skyddas av e t t gIa . Kedtill i fig. 4 yne. li \'en hfLl et, 
gellOll1 vilket k orrektionsa xeln 'ur upp. Nå"ra slörre gyttrig
heter torde icke d t hela bereda. 

I ns trumen tets inre mots tå ud är vid en t rå (\ Iiingd !tv 130 
mm oel! n t räd med 0,05 mm d iu111 . omkring 1 ohm. IDnkla s t 
s.ker ka li lJ r cring n med hjä lp a elt RUll at iu tru ment. t. "' O 

en 1I1avometer , P:l lilu;trölll . Modellin trumentet gllr fu ll t ut 
s lag för 1,5 ampere. 

S. G. 
NordJsk R ot ogravyr, St.,ckholm 1986. 
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III POPULÄR RADIO 

Förs:lklassig radioser vice 
förutsötter fullgod instrumentutrustning ! 

Endast det bästa är golt nog för Edert provrum. 

Vi f öreslå komplettering Dled: 

We-DA 238. Univer salrörprovare 
rör europeiska och amerikanska rör. 

Mätning av : 1. Al la förekommande rörtyper, med och utan stift även 
hexoder, oktoder, duodioder, binoder, a[Jströmsrör. 2. Anoclström. 3. Brant, 
het, inre motstånd ge nomgrepp. 4. Motstånd och Kapacitet. 5. Spänningar 
0-300 Vol t. Va kum provning. - Marknadens mest lullil'ndade rOrprovareT 

Provinslrumenl Typ PA, vridspoleinslrumenl för liksiröm. 

0 -6, 0-60, 0-600 mA , 0-6 A. 0-6,0-120,0-600 V. Strömförbrllkning 2 mA. Inre motstånd 
500 ohm;V . l'r1otståndsmätning 0-100000 ohm/4,5 V mätspänning. Spegelska la, nollkorr ektion, 

Universalinslrumenl "Univa" 
Vridspo1etyp med likriktare . omk.,hart för lik: o. växebtröm, inbyggda motstand och shuntar. 
Mätomr,1dm: 0- 6, 0- 60, 0- 600 illA, 0-6 A, 0-6, 0-120, 0- 600 V, Spegelskala, 

Begär specialbroschyrer! 

Elektriska A .-B . SKANDIA 
Göteborg - Malmö - Nässjö - STOCKHOLM 3 - Gävle - Karlslad - Sundsvall - Umeå 

Amerika på kortvåg 
hör Ni bäst med 

NATIONALS nya 

3-bands kort
vägssIlole 
12-95 m. 

PRIS KR. 4:7,'5-
Kon struktionsbes kri v' 
ningar sa mt alla delar 
föl' kortvåg och all 
radiomaterial erhftller 
Ni billigast fran: 

NATIONAL RADIOfABRIK 
KUN GSGATAN 53 STOCKHOLM 

TACO::antennsystem 
störningsdämpande transformatorsystem 

Under den ljusa årstiden försämras rund
radiomoltagningsresultatet högst avsevärt. 

Det nya TACO-antennsystemet 20 F över
vinner detta årstidsfenomen såväl i sta
den som på landet. 
Byt ut Eder omoderna enkla nedledning 
mot TACO -transformatorsystem 20 F . 

,Yl,\RK DE POPl: L,\Ri\ PRISERI' A 

H.F. T aco'transf.,system Nr 20F , . . . Kr. 38:
Kom p \. med J. n te nn'" och ing.\n gstr.a nsr. 20 m tra n s~ 
krm ,ltorkabel, 20 m Jntennl in,l , iso btorer. 

H.F. T aco Nr 21, ant enntransf. » 14:
H .F. Taco Nr 78, in gångstran sf. " 15:-
Specialtillv. nedledn. kabel Nr 52, pr m» 0:80 

Lev, t. Kg!. Telegrafverket , Kg!. flottan, L. iVl. Ericsson 

Paul U. Ber~ström A ., 8. (Radioavde lningen) 


Hj. Löfquists El. A.,B. m. fl. 


A.:=B. AN T RA D 
- ANTENNA , RADIO 

NORRA BANTORGET 29 JlI - STOCKHOLM 
Telefoo' 212297 - Telegramadress, Antrad 
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RADION MED SVARSSIGNAL är 
kanske det mest intressanta, som 
någonsin f~amkommit inom radions 
område. 
Dess ljussignaler komma säkert att 
skapa ett klarare begrepp om vad 
radio egentligen skänker mänsklig
heten. 
Vad som Qärtill väcker lyssnarens 
häpnad och förtjusning är denna un
derbara, fulländade ton, som gjort 
Centrum radio uppskattad långt över 
landets gränser, överal.lt där musik 
älskas. 

När exklusiva personligheter, som varit i tillfälle pröva, höra och utvälja 
det ypperstq, i sitt val stannat vid Centrum-radio och entusiastiskt lovorda 
dess underbara, levande återgivande av musiken, då är detta oveder
sägliga bevis, vilka böra vara vägledande för dem, som söka det bästa. 

Ni som älskar musik - unna Er glädjen 

av att äga en Centrum-Radio. 

Några exklusiva Centrum.ägare: 
I-l ans ~laj e~liit K on ull g Gustaf Y. Hans 

Helighet Pihen Pills XI. Hans )lajesrii t 
KOllllng Leopold III. Hans )Iajestii t Kej
sar Haile Selassie_ H_ K. H_ Kronprin s 
Gustnf .\ llolf. H_ K. H. Prins Gustaf .-\ clolf_ 
DD. KK. HlI. H e rtigparet a\- Yästergöt
lalld_ H. K . H. Prins Euge n. lI. H. Prins 
Oscar Be rna dotte_ H . exe. Piet ro Mascag
ni. Professor Jean Sibelius_ Professor 
J ohn l!'o rsell. HO\-kapell mästa re .-\ rma s 
.Tiimefelt. Gen e ralnlllsikclirector Leo Blech. 

RADIO 
Vi edJjllda Ji:cler genom Yåra FABRIKANTER : 
c :a 1000 åtrrförsä lj ari' öyer 
hela landet demon~lrntion . A.-B. GYlliNG & C:O 
utan något som helst köp
tvång. i Edert hem och 
garantera ,-i alltid genom Stockholm, Göteborg, Malmö, 
dem en förstklassig service_ Sundsvall, Luleå. 

'j' ill 

MODELL ROYAL 

superheterodyn, med stor 
k o n s e r t h ö g t a I a r e av typ 
"Super High Fidelity". 

Pris Kr. 395:

GARANTI 


P3 grund av Celltrllmmotta

gamas höga kvalitet lämn a 

vi ~ v~ra radiomottagare 


1 lirs garanti . 


_1.-11. GYJ,LIXG et: C:o, S toc /,holm 11 _ 

Siinll mig gra tis och f ranko : 

D Illustrerad katalog_ 

:::J Lyxbroschyr med intyg. 

U l:ppgift om närmaste Centrumfö rsäl· 


jare. 
D Jag önskar utan köpb-iing få Royalap

pa ra ten demonstrerad i mitt hem. 

Namn : 

Adre . : 

NordiSK Rotogravy r . Stockbolm 1936_ 

• d :lNldQ }I 

NOSSH 1QN V NHCC HN1H 

http:�veral.lt

