
LIKSTRÖM/VÄXELSTRÖM 
Lokalmottagare och förstärkare för 220 V. 
Klass AB-slutsteg och negati" återkoppling. 
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MIKROFONFORSTARKARE 
D1ed inbyggda batterier. 



POPULÄR RADIO1I 

SEM 
s må transformatorer 
garantera en ekonomisk, driftsäker och 
störningsfri energidistribution. 

Ti llverk n i ng s progra m: 
Full< och spartransformatorer alla slag 
såsom: transformatorer för likriktare, 
förstä rkare och laboratorier; 
neontransformatorer ; skyddstransforma< 
torer ; tänd transformatorer för oljeeld< 
ningspannor, nät<. ingångs<och utgångs, 
transformatorer för radio m. m. 

SVENSKT SEIt\. KVALITETS. 

FADRIKAT 

A.•H. SVENSKA ELEKTROMAGNETER. ÅMÅL 

~~~'I\ ~ ~77~ 
~ELEKTRI5KA~ 

~-f'~" ~~~ .
arliklar. radIo, grammofondelar, nt
material. läroböcker, ritningar. Begär 
katalog. Clas Ohlsson & C:o, Insjön 

AN L I TA 
SPECIAL:: 
FIRMAN 
och Ni får först~ 
klassigt material 
GÖl"ler ferrocal"tspolal" 
äro oöverträffade 

G r afi tp otenti o m e tra I" 

5000 ohm-2 Megohm utan 
strömbrytare 3.-. med 
1 pol. strömbrytare 4.75, 
med 2 pol. kr. 5.50. vid 
större partier special pris 

Mätinstrument alla slag 
för service och laboratorier 

RADIOKOMPANIET 
ODENGATANG6-AVD.P 

Tel. 32 20 60 S T O C K H O L M Tel. 31 3114 
Lågsfa priser - Slörsta sortering - Först med nylleler 

Radiokatalogen erhålles GRATIS mot insändande av 15 öre 
i frimärken till porto. Agenter antagas. 

Pros pek t på begäran franco 

Kan Ni rep~rera denna 

mottagare? 

Ja, det är den enklaste 

sak i världen, om Ni har 

tiLLgJng tiLL Moderna 
Serviceinstrument 
o. erhåller lämpljg väglednjng. 

Ing. Eric Andersen. Radiolaboratorium 
GASVERKSGATAN 27 TEL.6717 HÄLSINGBORG 

Upplysningar genom: 

Leipzig Mässans Representation 

LEIPZIG MÄSSAN VÅREN 1937 med 

R A D 10M Ä S S A N Början: 28 februari 

60 % rabatt på den tyska sträckan och rabatt inom Sverige 
vid begagnandet av de direkta tågen Sassnitz-Leipzig den 26-27/ 2. 

Bostadsförmedling Vid sällskapsresor 25 % rabatt 

Biljettförsäljning hos Resebyråerno, på färjan och vid gränsen. Anmöl Eder före 
den 1/2 till resan den 26-27/ 2 1937 

i Sverige IJean Fassbender), STOCKHOLM, Tunnelgatan 20 Bill. Tel. 209484 och hos Resebyråerna 
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Lågfrek venstransfo r ma torns frek vensk u rv a 4 
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Radion y t t fr å n n är och fjä r ran 9 
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2-rörs mik rofon fö r t ärkare 
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Sammanträ d en 24 

i\l ed detta IIUITIlI1e l'S pl'ellumeranlupplaga. följ er bi
laga fr än expedi t ionen . 

LI T ER T R Y CK A V ART I KLAR HELT ELLER 

JHedde1amk 


' FRÅN REDAKTIONEN 

V i begynna 

della nummer med en korl översikt av an tennprnblemet, 

Som f. n. iir mycket akt uellt. Dennll översikt ä r endast 

aVRodd att giva en upp fattni ng o~ lägel f. n., och vi 

hoppas kunna å terkomma till saken i elt senare nummer. 

M· ngn amatörer ha fra ms tlillt ön~kemå l Olll en förstä r· 

kare föl' drift på 220 V växel· ell er likström, ealedes 

en »a llströmsförstärkare», om man Lortser fr!ln de lägre 

nätspiinn ingar, som fi nnas på en del häll i vårt land. 

Vi beskriva därför i detta nummer en dylik förstärkare, 

som motsvarar ganska långt gående fordringar i fråga 

om ut gån gseffekt och dis tortionsfrihet, föru tsatt all den 

injuslcras på rält sätt. Det är s ledes en förstärkare för 

de mer avuncerade bland amatörerna. 

En tvärör mikrofonförstärkare för reiszmi krofoner 

beskrives ,i\'cn i detta nummer. 

PopuULr Radio. 

DEL V I S U T AN A N GI V A N DE A V KALLA N FOR!jUDLT 

O å·rade prenumerantertill vara 
Då många av våra prenumeranter föredra att förnya sin prenumeration å Populär 
Radio på det gamla sä ttet, ha vi i dagarna t illställ t dem, som ännu ej förnya t sin 
prenumeration, ett postförskott å förnyelseavgiften. Vi bedja Eder godhetsfullt snarast 
utlö.a detsamma, så att N i erhåller Eqer tidning p~.mktligt och utan avbrott, 



2 POl' lJLÄH RADJO 

.~ "" U"""'U" ' " . 

~ !········R·E·D"Ä··j(·T·O·R·E··N·S······· 
BREVLÅD A 

:... " ..... .. .... ... .... ..... ........ .. ......... ..... ., .. ..... .... ....... 

; ....... ............ : 


»II"'T R cclaktiir! 

l\'led anl ' dning av Eder a r ti ke1 i ki ftt:L nr 12 inll c I'urande [u', 
he nämnd ~ ltrakortvål'r en g ör ·la ndvinningal'\ lillfl ler ja g rnig fram.· 
h å lla n[lnra . ynpunkt cr b etrciffand c hi tti l!., kända olll s tundighet('r , 

Gill p ;h'~rka u tbrednin ge n av fri a, m y ket !tö:;(rekventa elektro
rnagneti ska svängningar och son1. möj li ggi:il'a en Iörkl.aring av det: 
i artikeLn re larerade fall e t med I. n , vede rtagna teon e r. 

GCllOm i litte ra turen omnämncIa , l etenokapli ga försök m ed 5. k, 
ultrah uga radi"frt:kvenl'r yne ha kun stat e ra t , a lt kommunika
tion m(.j dylika ick kan paräkna:; "ara m öjli g på större avs tand 
,in d e t, där- den i d'n lciij r e alllLo.\järell r e frak terade vft cfcn upphör 
att vara I" vi ollar. D~ vikti gare a v d essa för sök äro emellertId ul
förda å ren 19:13- 1934, då sulens aktivitet var lägst under d t'n 
11- ri p:a solcykeln, I'ilk t had till [öljd, alt gT,illsen Jllt: llan h ti"a 
och Jlltrahiiga frckvt; nSI"r sillt e , till umkrin g 30 . 1--; 5. Denna fre.
kvens ~kllll all t...fL Wtra den hög' la , meJ vilken va nlig kort\'ng;~ 
förhin d el s~ kn]! .. kunna e rlt ~ lla . m ed an\'~nda nde av de fr~ n el 'n 
iirre !lllIIos/iirens jQni ~erad e lager å terkastad e rad io v!l. gn rna. ?ll >u 
tillta"and e solaktil'itet - - allt sa tillla gand e j oni -- "ring i d en övre 
aLJl1u~fäTe n - höj e.- emell ertid " ivctvi gräns fr ek vt:nsen m ellan 
hö .coa uch ultrahö'>a frekvc n e r, och har el 'J"] na höjning för hiig:ta 
:;o l~kti,it e t en (1938) beriiknat till CII 20 il 40 proce nt (enli gt 
e n artikel i dece rnh crhiift 't al' 1 roc. T. R. E. 1935 av E. O. Bul
ben), d. . 5. till ca 36 il 42 Mc/s. 

En tillfälli gt ökad ak ti vit e t. hos solen kan g ilf'lvis åstadkomIlla 
,amma resultat, vilket kanske varit fa llt;:! lid den av iv snin!; il 41.5 
Nk / s, Ii i ov ann,imrltla a rti kel nll1ll dlllnt. Det 'k ulle säkerligen 
vara uv sturl intresse fur de m a v Edra Iiisare, som 'vs la m ecl lyss · 
ning- försök ultra kort våg, a t L erhå l la uppl ysnin g hä rutinnan. 

K arl ekrona den l 7 .lec. 1936. 
Sture Montelius. 

K apt. vid K. Floltan. ) 

() .. ...............~ ..................... .. ..... ... ...... ... .... ... ..... ....... ........ ... .. .... .() 


G FRAGEAVDELN INGEN G 

All iakttaga vict insiindande al) jurlragnill (far. 

P2l grund a dt"' n 'te ra nl ~ingd lt'irfr- gnin gar, som inkunun.il, ä.ro 
vi fiir all kunna h esvam alla lr,invi ade till att formul era svaret
så k Orl och k UIlcist som möjligt. N ll.gra utförliga förklaringar eller 
beskri vnin!!:ar kunna så lu nda e j lä mna - , ulan bruka vi, där så är 
möjli g t, h j 'nvisa till a rti k lar i tid igare nunun er av Po pulär Radio. 

Vi bedja ä ven v' ra ELar e atl flire in sä.nda nd et a förlrågan 
an rr 1fend " \ri S5 kopplin g eller is::; kunsLrukl ion genolngå de inne
h Usförte.cknin ga r som "i pu blicerat. I nr 12, 1935, finne s en sudan 
fiirt eckning, g:i llande Iiir li ren 1929 t. u. m. 1935. I nr '12, 193b, 
finnes C" 11 fiirt t;cknin g H;r 19:;6. 

.I. fraga Olll k(Jn~trukli o n s l-)(~ kri vnln gar äro vi alItid ( Ul f 's::cra cl c 
att taga del av läsek ret en - Ön ,;kemal. nder der "enast förflut
na are l ha vi lagt huv ud vikt e n vid be~k rivniu gar a v förstärkare 
av kraftigare t l']). Dylika beskrivJlin nar vo ro ticl.ig-'lrl;" . " li ra all lIpp
Inin ::\a, och intres e l för " J a na [ii r" tärka re ,ir yn ll ~ rli gen s tnrt. 

Vi kunna e j ata ga 0 " 5 att ko mpl ett'ra a v viira Lisar", upp gjo rda 
ko pplin ' ssclt cmor med vä rd en pc! motstånd, konclensatL)r er e tc. Vi 
vilja i "täl kt b ä nvi<a l ill de i Pop ulär Rad io för ekom mand e kon
truktionsbeskrivn i.n ga rua. Om nagta p 'i ell a p roblem kulle upp

'Hälla s i rr vid a rbtilet m d ,:'<dana kn ns rt nktioner, skola vi gä rna 
I:imna dc s nvisnin gar , om kunna vara e rforderli ga fii,' uppn åend et 
av ett glltt resultat. 

Ila frågv r hiira form ule ras klan och konci st och Ilurnrera s j 
nrdn in "s fÖJjd. E n k l p ia (,llt:r av, krift bör tagas, ~1l a tl , ' i endast 
behö,'a h'1nvi5a till fn'lgans numm er och kunna uppstä lla svaret 
direkt. 

:::;iglwl ""/l crulur , jältslyrk e/lliilllre 1/1. II. ".ra miili"slrlllll enl jer1/! 
ReA. 

SrcllskCl AI'I.i ' bolage t lJhilips. Sto ckholm, lij r i marknade n e lt 
fl er tal n ya , intr anta radiomätinstrtlment , till e rku d e a, RCA 
Victor Compan y imeri ka . 

Bland d . " a instr um ent m,irkes en signa/generator, typ Ti\'! V-IS-D, 
vilk -'n uPP" 1sar en b el del intresöanta detaljer. -'l ed hj;ilp av 
ulb y t hara spolar t~i eke-- ett. frekvensIlmn de av 100-·10 000 ~c/ s . 
vilke t genum e:.: tra s p olar kan u 'lJ'äckas att omfatta~. 2;-, 000 
kel s. Spolarna inFättas fr å n fram ·idan . lItgångsspannIllgen kan 
reglera m el lan 0 ,2.-.'L och 2 V samt kontrolleras medelst en 
le rmovoltmcter a v precisions typ. E n inbyggd 400 pi s generator 
ger Jll odulering upp till SO %. Mt)dule rin ~s:;raden regl;ras i s.teg; 
om 10 70 uc h kontrolI nas medel t e tt lnstnunent. En . pe(:,cll 
komp ensationsan ordnin rr nedhringar grauen av frekvensmodulerIng. 
Fr~ kven s.kalibrc rin geJl ii I.' noggrann på 0,5 j~ n~i.r. Signalgenera
lorn drive m ed vtlre batt ~ rier. l1iigff'kven ·(i.lt er i aHa utgående 
led ningar samt o~sorg ·fllll sk~irmning ll1 'dför att Slralningen frän 
"'encrat orn hlir ohe tydlig. 
t> Tonjrek u"n sgeneratorn, typ Ti\lV-52-E, är en int e rf J"('nsgenera
to r med elek trnnkopplade högLrekven,generat orer. Den täcker ett 
Lrekvensomr:'h le al 2(}- 17 000 p /s, inOlJl vilket lJt gan g-- p~i n n ingen 
är konstant på ± 0,5 db 11'ir. Obelastad ger generatorn 25 . Den 
uttagbara effekten är 40 mW. Distortioucn är högst .5 '7r; (Jcl~ kan 
enligt uppgift n ed bringas till 2 % iiv~r 100 p /s . Kaltbrenngcn 
k ontrollera s med ·bl an vilJl'eran rl e lJJ n ga , . tämt! till Ca 70 p I., 
,y-nli g genom e lt l i te t riin, te r p1\ fram sidan, ()ch s tämm er sedan 
P' 2 % nä r. Utgan gstm ns fo rlllutorn har balanse rad eku ndä r (Initt
uIla") m ed u t ta g fi)r 250, 5001Ich .5 000 ohm. 

FJltstyrkemcitorell, typ T iVl -75-B, avsedd för llläLniug av deu 
från en rundradi osändare erhållna fältstyrkan, består av en mycket 
kän sli g 'uperh eter odynmottagare med ralllantenn Saml i.ubyggd 
själl'kalibrerancl e oscillat or. Frekvensornrädet är 500- 20000 kel s 
uch täckes m edel sl ut by tbara spolar, som sälla in h-ån framsidan. 
Fältstyrkor irå n 20 .tl V/ m till 6V/ m äro mätbara_ Tack vare en 
'w koppling erhåll es SLO r n oggrannhet. 

Vidare m ärka e tt antal instrument för rad.ioservice, silsom enkel 
s in-na lge ncra tor, mo tord riv en Irekvens modulator, kato?strlileo~cil
logra f, u t g<lngsi nclika tor, piezoc lektri sk kalibrator (krr ~taLl osc lll.n
tor f6 r 100 och l 000 kr;/~ med övertoner) samt en llnl ver,a1mat· 
brygtra f()r induktans-, kapacitet~- och lllntslåndsmätning. V i å ter
komma i nä,ta nummer till dessa instrument. 

Fngelsfw högtalare. 

Goo,zm{)n s [ndllstries, Limited , Lanc'1"t Road , Wf'm bl ey, Middle· 
s '. E n "'lan cl har li lls tä.llt "ss t eknis ka upp gifter om si na 10" ()clr 
12" hö;fi delit e tshögtalare. Den.na fin;Ja , SOIll sp ecialiserat sig på 
permanentcl)' narni ska typer, levererar lrö utalare till e ngelska appa
ratfahrikant er. 

De tva IJ I'annälllnda t)'p erna äro lJ da fö rsedda !lIed dnbbel-

Goodmans la" hög/idelil etsluJglll!(J rc med duu beTt kUrIIJnembrall. 
Forts. d sill . U 

http:inkunun.il
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adiokrönika n 

Populär Radios tid icrare kampanj gcnt emot hum· 

hllgsantennerna har ej vari t IÖro-äves. l\umera 

hör man knapp ast tal a om dyli a »antenner» , 

och ann on erna i v ckotidningarna ha försvunni t. Det 

ha r blivit kän t att borsl- och korga ntennerna , som voro 

avsedda att Ill ontera~ på föns terblecket, ej göra någon 

n lta förrän de kOlllma UjJp i toppen av ell på hustaket 

allbragt h ög ma, t och alt under . da na förhållanden 

själ va h orsten eller ko rg Il , som [ir d yrast a alltEal1l

mans, ej har någon näm nvärd betydelse för resultatet, 

fö r så vitt den ej är av stora dimensioner eller har en 

lItstr äckniJl o· aven ell er anllan meter j horisontell ell e r 

vertikal led. ådcll1a enll1 as tantenner p å stor höjd (mer 

äll 10 m ) öv er hustaket och med ordentligt tilltagen upp

samlande del förekomma nu mera i utförande som trans

formatorantenn r och torde h a ett "ynnsall1t signal-stör

n incrsförhållande. 

i äro d~irmed inne på kapitl et transfonuatorantenner. 

Dessa ha cft r h umbugsan tennernas oskadl iggörande kom

mit allt mer i r opet ty skall man älldå ha> en antenn 

på taket, så är det j Il bäEt alt göra d n störniJlgsfri P' 
n gån<Y. För närval"ande torde ej många antenner sätta 

ll PP utan transformatorer. 

Det fin n~ dock en hel del l ika Jabrikat och konstruk

tioner att välj a emellan. Det finns oeks, vid sidan av 

transforma torantellnema sadana u ta n tra n.. formatorer men 

Illed skärmad necll ednillg. D ssa torde llUlllcra enda- t 

kUllIla ifragakolTIllla som centralantenner, i vilket fa ll den 

skärmade lIedl edningen drage till eH pa vinden installe

rad s. k. anteunförtärkare. kännkabeln blir då kort 

och dämpningen i densamma ringa - cll e r kompenseras 

den genom förstärkningen. En dylik centralantenn är på 

RI 1937 9:e RG. 

av Wireless 

sä tl och VI en transformatorantenll , ty fördelning kab

lama i hu et äro l1'tgohmi rra ch a npa snillg till de amllla 

,. er medel t tran formator L 

I fr , ga om '·än se tran for matorantcllIler kan man 

s ilja mellan ol ika t. p er : ådana med en mast oeh sådana 

med t å ma lcr, sådall a som fungera som vanlig ( jordad ) 

alltenn och sådana SOlll funge ra som dipolant nll. Den 

sistnämnda kategorien k all upp delas i sildana antenner 

som erka som di poler endast p å ko rlvåg och ' aclana SOlTl 

verka som dipul er på all a vålYläll <Yd 1". 

ilken av alla dessa t~ pe r lir TlU bä t? Ja , den fr ågan 

kan ndast besva ra på grundval av omfattande under

sÖknin rrur. , daml uodersöknin <Yar b drivas, men uau_ka 

li tet är än å länge känt om d r sulLat man kOlllm it ti ll. 

I varj e fall kan saken ses fr ån olika synpunkler. E n viss 

antenn kan t. ex. ha lt m ycket g. nnsamt ignal-slömino·s

förh · Ilande, men den g r kanske så svaga signaler, alt 

d n endast pa ar Iör mycket känsliga motta<Yare. l såda na 

fa ll är den n aturligtv is ypperlig, i andra fall å ter kan den 

vara oanvändbar. 

Det tal as ibland om, att på kortvåg h ehö ver anlenncn 

ej ha tö rning red ucerande verkan emedan störnin crarna 

där äro miudr bes ärand än på högre våglängder. Della 

torde dock hu udsakli"en gälla aLLllosfärisk'~ störningar, 

vilka vi i delta s81l11l1anhauo- n aturligt n o" helt kunn a 

bortse ifrån. törningar fråll elektriska maskin r och 

apparater kun na nog även på kort ,g va ra ytterst besvä

rand . om . mpel kan Ilä lllna l"Tninoarna p ultra 

kor tvag balldet från bilarnas länd ys tem. Bland kortvåg · 

amatörern a tiu' d ipolantennen högt i kur och anses vara 

den lämpliga t antenn typen fö r mottagning på de a 

vaglängder. 
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Lågfrekvenstransformatorns frekvenskurva 

Enkla forml:er för dimensionering av 

(Forts. från föregående nummer) 

För be6ikningen behöva vi även det effektiva mot· 
sUi.ndet över förstärkarsteget och detta är samman· 
satt av följande parallellt liggande motstånd: rörets 
inre motstånd, parallellmotstålldet övpr drosseln 
(där sådant finnes) och andra rörets gallermo1stånd. 
Strängt taget ingår även ett ohmskt motstånd, som 
represen ter ar drosselk~il'nans viirmeförluster, men 
detta försumma vi utall vidare. I formel uttytt blir 

Ri' Rg2alltså detta effektiva motsUl.nd Re = (om
Ri + Rg? 

pUl'allellmotståmlet över drosseln saknas). Med det 
extra motståndet Rp över drosseln fås ett annat 

effektivt motstånd" 0111 iii' R'e = Re' RP • Sedan 
Re + Rp 

kan fö rstiirkllingen vill de högsta frekvenserna 

u triilmas till FR = FM
Yl + ((I) CeR'e)" 

Om vi som exempel välja samma rör O ,h anol'd· 
ning som fÖl'ut och dessutom anse att de samman· 
lagda kapadtetel'lJa, d. v. s. Ce (som även innefat.tar 
lcduingskapadtet.crna), uppgå till 125 pF, få. vi med 
det Jågohmiga röret vid 10000 perioder: 

R _ 10 000 . 500 000 _ 
e - lOOOO + 500000 - 9 800 

FM 
och F JO 000 = ---r.:==;===::::;::=:=:======-:--.:=.

l + (2 re ·10 000 ·125; 10· lt . 9800) ~ 


= FM· 0,997. 


lIä.r hal' all1.så enuast blivit ca 0,3 0/0 mindre för· 
~tiirkning vid 10 000 perioder, men om vi i stället 
l'iikna mCIlskäl'mgaJlerröret med 1 megohm inre mot 
stånd, blir Re = 333 000 ohm och F 10 000 = FM ' 0,3G 
Il. v. s. förstärkningen ~ir icke cus hälften a v medel· 
fÖl'stärknino-en. 

Om man söker det periodtal, vill vilket dl'osselns 
induktans har resonans med parallellkapacitetel'ua, 
så finner man att detta ligo-el' vid ca 1 200 perioder. 
Här skulle strängt taget förstärkningen ha ett max.i· 
mum, och det har den också. men detta maximivärde 
kall ej bli stÖl're tin medelförsti-il'kningeu, och därför 
utbildas ingen resonanstopp. Man kan även u ttrycka 
saken så, att parallellmotstånden över drosseln och 
l'ören äro så små, att ingen tydlig resonanstopp kan 
utbildas. I de fall då resonans uppträder vid Jlögre 
periodtal, exempelvis npp emot 10000 perioder, 

meUan- och utgångstransformatorer. 

skulle det kunna t~illkas att eJl viss förLättrillg in· 
trädde dii 1', men de data som praktiken giver kunna 
,'Ullall giva upphov till några resonaIl sfenomeu som 
man behöver taga hiiJlsyn till, 

7'rwnsfo·rmato1·koppling. 

Vi övergft nu till trausformatol'kopplingen, utförd 
exempelvis som i fig. 2·. Hlir återfinnas tvenne fall, 
en obelastad transformator och en belastad, mellan· 
transformatorn resp. utgåugstransfol'matol'll i en 
förstärkare. Vi börja med den obelastade transfor· 
matorn och upprita dess ersättningsschema en ligt 
fi o'. ::I a. I det följ andc använda vi beteckningar eu· 
ligt denna figur. Även häl' dela vi upp frekvensom· 
l'ådet i tre c~elar, och för mellanområdet gäller- SOIl1 

bekan t helt enkelt att förstärkningen Fi\I är rörets 
för:,;t-ärknillgsfaktor gånger transformatorns omsä tt· 
ningstal K (större Hn ett vid upptransformering av 
spänningen). . 

Vid de lägsta frekvenserna få vi ett ersiittnillgs· 
sehcma, (lär endast primäl'linuningens induktans och 
ohmska motstånd samt rörets inre motstånd inverka. 
T fig. 3 b ligger primärlinclningens induktans utbru
ten för sig, och elen egentliga transformatorn Hnses 
ideell, vilket inI1eb~ir att elen har oändligt stOl' in· 
lluktaus, iugcn Hickning och är utan ohmska mot· 
st,lIld och kapaciteter . En utr~ikning av fÖl'stiil'k · 
uingen vid de higs1:a Irekvcnsel'lla givcr följande föl' 

praktiskt bruk tillriiddigt noggranna formel: 

V

FL = FM . 


I + (Ri + Rp)" 

(O Lp 

Som 1!1Ic1>lllpd viiJja. vi lIU SHnuna rör SUIU i före · 

r---------------------~~----~ +' 

,----t-..., 72 

Pi!!. :2 . Exempel /la tw(j,n~forl1!atol'l,'OPJll'ill{j m 'u en obel(j,~tu(/ 
och en bela -·tacl tn/.llsfonnator, Tl ·resp. ~l'~ . Omsättningstalet 
V ii/' i bdda jallen lika, med jörhdllaH,(l ct m ellan' antalet 

sek ll ndär· och al/t(det )J l' im (ir·van;. 
Fo rts. l\ sid. 21 
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Buirds lnollagaT c dem onst rerus. 

Bairdbolagets anläggning 

Bairds anLiggning användas ej mindre än tre olika 

upptagnino'ssystem, vilka samtliga arbeta med 24,0 

rader pr bild oeh 25 bildväxl ingar pr sekund. I 

Experiment oeh även offentliga demonstrationer ha doek 

utförts med upp till 700 rader pr bild, bl. a. för att visa, 

att anläggningen ej pressats till gränsen a\1 sin presta tions· 

förmåga. På fig . 11 synes nederst till vänster en ljusstrål. 

avsökare, därovanför en vanlig fil msändare och överst 

en mellanfilmsändare för omedelbar återutsändning. 

Ljusstrålavsökaren. 

Den enda av de tre anläggningarna, me· 


deist vilken direkt och ögonblicklig televi· 


sionsutsändning äger rum, är den, som an· 


vänder ljusstr,lavsökare. 


De uppträdande placeras i ett mörkt rum 


(ti ll höger på bilden) tillsammans med fyra 


stora, kornbinerade fotoceller och elektron· 


multiplika torer samt en första förstärkare. 


Bel y,.ningen sker genom ett fönster från pro· 


jektions rummet, som innehåller en ljuskälla, 


avsökningsanordning, synkroniseringsi 11.1puls. 


')"enerator med ti.llhörande förstärkare samt 


en bildsignalförstärkare. En ljusstråle från 


en kraftig b åo lampa (se fig. 12) passer ar 


genom ett litet, rektancrulärt fönster i det 


hölj e, som omger avsökn ingsenheten. Denna 


bestar av lva skivor, vilka d.rivas av var sin 


synkronmotor och liksom dessa äro helt kaps. 


lade och arbeta i vakuum. j äl va hft lskivan 


Av ingenjör Erik Hullegård. 

For t s. fr. j Öl'cg. nr. 

roterar med 6000 varv pr minut och har nara kanten 

4 sp iraler med vardera 60 hål, alltså samm anlag t 2/·10 
hål. Den andra skivan har i stället en spiralformig skå 

ra, vilken verkar som cn roterande bländare, så alt i 

varj e ögonblick endast en av de 4 spiralerna genom

sliipper ljuset, medan de 3 övriga äro blockerade. Hål 

skivan har även 40 radiella skåror, vilka tillsammans 

med en ljuskälla och en fotocell alstra de nödvändiga 

radsynkroniseringsimpulserna. Ett speciellt förstiirkar

system åSladkommer, att dessa bli fullt rektangulära. 

Avsökningsljusstrålen passerar genom fönstret in i stu

di on, reflekteras a\' de uppträdande för att slutligen upp 

fångas av de fyra fotocellerna, vilka äro kombinerade 

med S-stegs elektroIlmulLiplikatorer. f rån den i studion 

placerade försla förstärkaren gå signalerna till nästa 

.}'i:;nster till 
studion. 

CJ 
D 

Fig. 11. Skis s över Bairds IclevisionsanWggning. 
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Fig. 12. Ljusstrulav.,ökare. 

förstärkare i projektorrul1lmet, där även synkronisering:;

impulserna tillsättas, varefter de ledas till kontrollrummet 

(nederst till höger på fig. 11). 

NIellanfilmsändaren. 

Apparaturen för mellanfilmsändaren är placerad i ett 
studion utbyggt mindre' rum, som är försett med eu 

stor spegelglasruta, genom vilken upptagningen sker. Dell 

scen som skall utsändas fotogra-feras på en 17,5 mm film 

(häl[ten av 35 111m standardfilm ) med en vanlig film

kamera, placerad rakt ovanfiir framkallningstanken (~e 

fiO'. 13). Filmen framdrives aven s}'nkronmoto.r och pas

serar kameran med en hastighet av ea 14 meter i minuten. 

Efter att ha exponerats i kameran ledes filmell till den 

omedelbart därunder placerad Ij udkameran, där det till 

utsändningen hörande I j udet tillföres på mellanrummet 

mellan perforeringen och filmens kant. Filmen går där· 

efter ned i en framkallninastank, varpå följer sköljlliu<Y, 

fixerin ff och åter sköljning, samt slutligen avsöknjn g- , 

likaledes i en vattenfylld behållare. Runt om alla dessa 

behållare finnes ett yllre hölje, illnanför vilket varmt vat

ten cirkulerar för att hålla framkallare och fixerbad vid 

lämplig temperatur. Dcn totala tidsförc!J'öjningen från 

exponering till avsökning utgö r blott 30 sekullder. 

Eli ljusstråle från en båglampa (L h. på fig. 15) be

lyser den i tanken befintliga filmen, varefter elt på tan

kens andra sida befintligt objektiv projicierar en bild 
av densamma p, avsökningsanordninO'en (t. v. på fig. 

]3 ). Denna bestå r aven ski\'a med 60 st. på en cirkel
periferi nära kanlen placerade hål. Skivan roterar 6000 
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varv pr minut, vilket motsvarar 4 varv pr bildruta. Denna 

k o nlln e r sålunda att uppdelas i 4X60= 240 rader. Skivan 

drives aven vattenkyld synkronmotor, vilken liksom ski

van arbetar i vakuum. Evakueringen ombesörjes av ell 

pump med en kvicksilverkontakt, vilken är så anordnad, 

alt 1nan ej kan starta skivan förrän tillräckligt vakuum 

uppnåtts. Vattenkylningen erhålles direkt fr ån vattenled

ningen och är kombinerad med ett relä på sådant sätt, 

att strömmen till motorn brytes om avbrott skulle ske i 

vattenlill förse! II. 

De Ij usvariationer, som passera hålskivan , koncentreras 

av eH lins på en fotocell kombinerad med en lO-stegs 

elektronmultiplikator. Denna är inbyggd i en förstärkare, 

som är placerad ovanpa drivmotorn. Till avsökningsan

ordningen hör även en synkroni eringsimpulsgenerator. 

Filmen går nu, fortiarande i vatten , upp till ljudadap

lom, som är placerad ovanpå avsökningsavdelningen. En 

ljusstråle koncentreras på ljudspåret, och variationerna 

uppfångas på vanligt skitt aven fotocell. Filmen upplin

das därefter i ått tillstånd på en spole, som roterar i ett 

vattenfyllt tråg (se fig. 13). Efter utsändningens slut av

lindas filmen från spolen oeh får torka på en trätrumma, 

varefter den arkiveras. 

Fig. 13. M ellan/ilmsiindare. 
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Filmsändaren. 

För utsändning av vanlig 35 mm lj ud fil m fiJtnas två 

identiska aggregat, av vilka det ena synes å fig. 16. Fil· 
men frammatas kontinuerligt (alltså ej steg,ris) med en 

hastighet motsvarande 25 bilder pr sekund, och drives 

aven synkronmotor med l .300 varv pr minut. En Ij ns· 

stråle från en båglampa belyser filmen i det vattenkylda 

bildfönstret, varefter bilden av ett linssystem proj icieras 

i samma skala på avsökninfYsanordningen , vilken är unge· 

fär likadan som i mellanfilmsändaren. Ljusvariationerna 

uppfångas aven fotocell, varefter följer en rad förstär · 

kare, av vilka ett steg ej ger någon förstärkning utan en· 

dast åstadkommer fasvändning. Detta steg inkopplas en· 

dast när negativa filmer skola sändas. 

Till varje maskin hör ett övervakning-stativ, medelst 

vilket den utsända bilden kan kontrolleras. I detta finnes 

bl. a. en generator för alstrande av bildsynkroniserings· 

impulsema, bestående aven roterande skiva med ett spår 

genom vilket en lampa bel yser en fotocell, till vilken ä"ell 

hör en 2.stegsförstärkare. En mängd hjälpanordningar 

kontrollera amplituden, frekvensen och synkroniseringen. 

På ett katodstrålrör kan man se antingen strömförloppet 

för en bildrad med synkroniseringsimpulser eller också 

för en hel bild med dess impulser (jfr fig. 17). Ett annat 

katodstrålrör visar en kontrollbild i formatet 23X30 cm. 

Ila förstärkare i hela anläggningen ha en karakteri

stik , som från 10 Hz till 2,3 MHz ej varierar mer än 2 db. 

Fil;. 14. Hellanjilmsändarcn baki/rån. 

j 

Fig. 15. Mellan/ilmsiindaren Jrdn andra sidaN. 

Kontrollrummet. 

Bild·, ljud· och synkroniseringssignalerna från de olika 

avdelningarna samlas i. kontrollrummet, där av upp till 

fem olika program det önskade kan utväljas och föras 

vidare till sändaren. Omkopplarna äro försedda med en 

spärranordniJlg, som hindrar att mer än ett program åt 
gången inkopplas. I kontrollbordet finnes ett snedställt 
katodstrålrör (se fig. ]1) , på vilket likaledes kurvforlllen 

enl. fig. 17 kan kontrolleras. Slutligen finnes en radio

mottagare, på vilken bilden kan iakttagas alternativt före 

och efter utsändandet. 

Radiosändaren. 

StYToscillatorn arbetar med en temperaturreglernd kri

stall, som svänger med 1,406 MHz. Efter förstärkning och 

Fig. 16. Fillllsiindare jör 35 mm Ljudjilm. 
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1 hihIr----- - ---------1 

, I8 ra d,' 
I 

12 radel' 

Fig. 17. Bairdsändningens kl/rv/orm, aj /iir en bildrad, 
bJ jör en bild. 

erforderlig frekvenshöjning erhålles 100 W vid 45 MHz. 
En koncentrisk malarledning för dessa svängningar till 
näsla förstärkare, som innehåller en isärtagbar, vatten
kyld tetrod med en anodspänning på 7 k och en skärm
gallerspänning på 2 kV. Detta rör matas även från mo· 
duleringsfö rstärkaren. Härefter följer slulsteget, som även 

Fig. 18. Några av Rairds katodstrålrör. Det största har en 
diam eter av 56 cm. 

Fig. 19. Ljudsiindarens kontrollrum.. 

beSlår av en isiirtagbar, va ttenkyld tetrod. Den matas med 
10 kV och kan avge 40- 50 k'\ ' . De två sista stegens hög
frekvenskretsar äTO av speciellt utförande och ha sär· 
skilda kylanordningar, som bl. a. även förbältra kretsar· 
nas kurvform genom den dämpning de införa. I sändar
halIen finnes bl. a. även etl kontrollbord med en komplelt 

televisionsJ11oltagare (se fig. 11). Slutsteget är kopplat 
till den i del föregående omnämnda malarledningen lill 
antennen. 

Ljudsändaren.. 

Ulsändandet av det till bilden hörande ljudet hand· 
haves av BBC och skiljer sig ej på något anmiirknings
värt sätt från andra radiosändare, utom heträffande våg
längden. Antenneffekten utgör vid 100 % modulering 
12 kW, och vid 90 % 3 kW. Frekvensen är 41,5 MHz, 
motsvarande en våglängd av 7,23 meter. En del av anlägg
ningen har levererats av Marconi-EMI (se fig. 19), en 
annan del av Baird (fig. 20). 

Fig. 20. Förstärkare och kontrollbord lör ljudsänclaren_ 
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Modern kalodSlråleosci!
lograj, jårsedd med hjul. 

Lätt att förjl)'ua_ 

Moderna telegrafoner 

Den princip som ligger till grund för telegrafonen är 

syn nerligen enkeL Om ett stålband m d jiimn hastighet 

föres mellan polerna p å en med likström matad elektro

magnet, utsättes bandet för en magnetisering av bestämd 

styrka och riktning. Om ena magnetpolen sålunda är en 

nordpol , blir bandet s)rdmaonetiskt på den häråt vända 

sidan och nordmagnetiskt p il den andra. nslutes elek

tl'omagneten därefter till en mikrofon, så ommagnetiseras 

bandet i takt med den pulserande mikrofon strömmen, 

varvid de intalade orden »nedskrivas» med osynlig magne

tisk Ij udskrift. 

Om man sedan spolar om bandet och ånyo för det 

förhi magnelpolerna , . rhå lIas i lindninga rna samma 

Fig. l. T. v. Slåltnnm aski n m ed mikr% n och högtalare. 
T. h. T extophon i;ppnad. 

'rån nar och Ijärran 


strömvariaLioner som fralllkallade rllagnetismen i bandet. 

För alt reproducera orden behilv r man endast förbinda 

elektTomagneten med en hörtelefon_ 

I fig. 2 visas en transportabel telegrafon av ~ellaste 

modell. Den är speciellt avsedd för reportagebruk o h 
består aven större koffert , i vilken finnes dels en låg

frekvensförstärkare, dels en elektrol11otor, som driver ban

det med konstant hastighet förbi magnetpolerna. Stål 

bandet, som har en bredd av 3 mm och en tjocklek av 

0,08 mm, är tiJlverkat av fullkol11]igt homogent material 

oeh praktiskt taget okänsligt för fukt och värm . Det ä r 

upp rullat på tvenne utbytbara trummor, vilka innehålla 

ca l 200 meter hand. 
»Ståltonmaskjner» av den be kri vna typen an ändas 

inom rundradion bi. a. för »konservering» av sådana 

evenemang - intervjuer, aktuella reportage etc. - vilka 

äga rum på en för radiosändning olämplig ti d. 

Fig. 2. Transportabel »stålto/l/ll.(/skim> av jirman Lareaz' jabrikat. 
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Fig. 3. r orenz' »7'extopholl » iir en sinnrik kontorsmaskin. som 
gör 'he/ ell oberoende av sin stenograj. 

Urladdningsrör och termoreläer 
hortikulturens tjänst. 

För aU stimulera växternas kolsyreassimilation och 

därmed pa,;ky nela utvecklingen har under Ijusfattigare 

tider auordnats konstgjord belysning i växthusen. Härför 
ha.' konstruerat:; sä rskilda gasurladdninosrör, som lysa 

utan att värma och som därför omvandla nära hundra 

procent av den elektriska energ ien i ljus. De äro inbyggda 

i smula refJ ektorer och försedda med en elektriskt upp

värmd ka tod , varigenom uppnås all ga en »tänder» vid 

en spänning av 220 volt. Drivhusrören kunna således i 
motsats tillljusreklamrören allslutas direkt till bel ys

n ingsIIätet, och endast för uppvärmningen av glödtråden 

ed ord.ras en för resp. rörtyper särskilt avpassad spän

ning, vilken ullages över en mindre transformator. Denna 

är kOll1binerad med ett termorel ä, som först efter en 

minut kopplar in den fulla driftspänningen. Till all lägg

lIingen hör dessutom ett kopplingsur, som automatiskt 

tänder o·h slächr lamporna p å bestämda klockslag. 

Världens längsta glödtråd. 

I det lI ya amerikanska jätleteleskopet, som f. n. är 

under byggnad vid Cornin cy Glass Works i New York, 

skall användas en spegel Illed fem meters diameter. Som 

speglande beläggning har valts aluminium, del s emedan 

denna metall har större reil exionsfllrmåga än silver, dels 
emedan den är i stånd att uppfånga ultraviolettstrålningen 
från st j ä.rllorna och nebulosoma. 

Folieringen av det väldiga glasblocket - det väger 

nära 20 tOll - skall utföras enligt en metod, som inom 
radiotekn iken är känd under namnet katodförstoftning. 

POPULAR RADIO 

Efter en yt terst ol11so!"'ysfull :' Iipning och polering pla

ceras spegeln i en lufttät stål kista, i vilken finnes en 

kabel, överdragen llled aluminium. Sedan kistan evakue

rats, sändes genom kabeln en elektrisk ström, som göres 

så stark, alt alllminiulllskiktet förgasas. Härvid fylles det 

lufttolllma rummet med aluminiulllatoJ1ler, vilka efterhand 

avsälla sig på glaset och bilda en speglande beläggning. 
Tär kistan sedan öppnas, bildas genom luftens syre ett 

ytterst tunt men starkt skikt av aluminiumoxid, som skyd

dar spegeln mot kemisk och mekanisk påverkan. 

För uppvärmning av den gigantiska glödtråden - den 

är tio meter l ång och »biggest in the world» - erfordras 

en effekt av flera kilowatt. 

Fotografering av elektronernas banor. 

Enligt allmänt vedertagna teorier kan en atom jäm
föras med ett planetsystem i en mer än mikroskopiskt 

liten värld, i vilken en eller flera negativt laddade elek· 
troner kretsa i elliptiska banor krin g en positiv central

sol - den s. k. protonen. Elektronerna äro sil. ofattbart 

små, att det går en million millioner av dem pa milli

metern, men trots deras litenhet har det lyckats veten

skapsmännen alt få veta en del om deras vanor. I allmiin

het äro de bundna med enorma krafter vid atomkärnan , 

Illen de förekomma även fria o·h utslungas i billiontuI 
fr ån glödtrådarna i våra radiorör. 

V~d elekLronerna representera i verkligheten vet nian 

int!" men man kan se deras verkningar i 1I0lTskenet, som 

anses bestå av elektronknippen, upprullade i tunna spi

raler kring kraftlinjerna fr ån jordens magnetiska poler. 

Det smaragdgröna, i rött skiftande Ij uset uppkommer 

därigenom att elektronerna sammanstöta med luftmole

kyler, vilka därvid splittras. 

Emellertid har det även konstruerats apparater, med 

vilka elektronernas banor kunna göras synliga oeh t. o. m. 

a 

Fig. 4. Wilsons dimkammare bestrtr av en miissingscylinder a m ed 
en g fa shu v b och en rörlig kolv c, so/n plötsligt kan sfinkas. M ed 
d enl/a sinnrika apparat kunna eleklronemas banor /ulograjeras. 
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foto"rafenls. En sådan apparat är Wilson-kammaren, som 

är så känsli g att den röjer närvaron av en enda fri elek

troll. Den består aven cy linder av mässing med en rörli,r 

kolv, vilkeu medel st en hävarm plglsligt kan dragas ut. 

Luflen i cylindern håll e mättad med vaLlenånga, och i 
expansionsögonblicket kondenseras denna lill små drop

par, som bilda dimma. Om en elektron rör sig hastigt 

genom kammaren , kommer den att lämna efter sig eH 

tydligt spår av mikroskopiska vattendroppar, vilket vid 

lämplig belysning även kan fOlograferas. 

Det kan i detla sammanhang nämnas, att förra årets 

nobelpristagare i fysik , dr C. D. Andersson, med tillhjälp 

aven dimkammare upptäckt posilronen, d. v. s. den posi

tivt laddade elektronen. 

Radiovågor styra tanks och torpeder. 

De trådlösa fjärrstyrnin gsapparater, som i allt större 

utsträckning komma till användning å tanks och lorpe

der, gntuda si o- huvudsakligen på följ ande princip. Frun 

en stationär ullrakortv~gssändare utsändas ton modulerade 

ignaler, som på moLLagaresidan få p åve rka ett anlal 1re

kvensreläer. Varj e relä står i förbindelse med en selek

tiollshels, och genom att variera tonens höj d kunna ,rissa 

besl~imda tillsatsapparater automatiskt inkopplas. Des~a 

ulföra i sin tur de olika manövrerna. 

~ vidslående figur visas frekvensreläets konslruklion. 

Det bestå r aven stark elektromagnet a, vilken är försedd 

med lvenne lika långa -skänklar bl och b2 • Mellan skänk

larna äro monterade ett antal slåitungor Cl, e2, c::; etc. , 

50111 äro avstämda lill exakt samma frekvenser med vilka 

sändaren kan modul eras. När signaler inkomma över 

mottagaren, upPSlår mellan magnelpolerna ett kraftigt 

viixelfiilt, vilket p åverkar j ust den tunga , vars egenfrekvens 

Fig. 5. En m.odern jjärrstymingsapparat uestår aven serie fr e
kveasreliler, vilka {Jljverka lika många termoreläer. Dessa koppla 
i sin tllr in olika elektriska tiUsatsap/wrat er - i della fall en 

elektromagnet, SOITt Inanövr r:ra r en hiivann. 

motsvarar den utsända tonens höjd. Denna råkar då 

svängning. 

De smala slålLungorua , som endast ha en t j ocklek av 

0,005 mm, äro försedda med platinakontakter, o<;h fram

för varj e sådan kontakt finnes elt litet stift av samma 

material. När en tuuga vibrerar, berör stiftet e l plattan 

dl, och hä rvid brytes och slules en lokal strömkrelS, be

sta nde av ett batteri hl och en yllerst fin metalltråd g, 

vilken uppvärmes av den elektriska slrömmen. Till följd 

därav ulvidgar den sig så atl f j ädern / kan pressa plattan 

d2 mot kOlllakl sliftet e~ . Till della s. k. termorelä är 

kopplad en elektromagnet p. En stor fördel hos det be

skrivna systemet är att sändaren samlidigt kan moduleras 

med ett fl ertal toner, varigenom det blir möjligt alt ul

föra fl era olika manövrer på en gång. 

A fi guren visas endast en relägrupp , men i verkligheten 

..fordras en hel serie dyl ika, varför den kompletta f j ärr

slyrningsapparaten blir ganska komplicerad. 

Eric Andersen. 

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

• Är saklig, ,ederhitftig och opartisk 

• Utkommer regelbnudet den 15 ,arje månad 

• Innehåller tekniska beskrivningar över goda kom
mersiella mottagare 

• Beskriver på ett liittfattligt sätt nya uppfinningar 
och principer 

• Innehåller det minsta möjliga av teoretiska ut
lägguingar 

• Avhandlar i form a v populära konstruktionsbe
skrirningar den praktiska tillämpningen av nya 
konstrnktionsprineiper 

• Ger amatören utförliga beskrivningar över intres
santa experiment och apparater inom radions och 
närbesläktade områden 

• Avhandlar alla nyheter på radioområdet 

• Är den idealiska amatörtidskriften 

• Uppskattas på gnmd av sin vederhäftighet och 
opartiskhet li.ven av fackmännen 

Organ för Stockholms Radioklubb 
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V3?t 

Lokalmottagare och förstärkare för 220V växel- el. 

likström. Klass AB-slutsteg m~d negativ återkoppling 

Av ingenjör Thorsten Ekström. 

-En förstärkaranläggning måste numera up pfylla 
myck t stora fordringar . De i a lll äggningen in

gående enheterna, pick-up , förstä rka re och hög

talare, måste vara inbördes så avpassade till varandra, 

att det slutliga resultatet blir elL möjligast li kformig t 

återgivande av alla tonfrekvenser. Vidare bör utgångs

effekten vara ,å stor , alt d t fin n s kraflr eserver för ett 

di storti onsfritt återgivande et även fortissimon i musiken. 

Vid en all strömsförstärkare är det svart att uppfylla 

dessa fordri ngar med den begränsade anodspänning, som 

står till förfogande_ I den här nedan beskrivn a förstärkaren 

för 220 volt likström eller växelström a rbeta r slutsteget 

i klnss AB, "ilket även ur energ iförbrukningssynpunkt är 
fö rdelaktigt. Om' man arbetar med kl ass A, måste man för 

alt distortion fritt fa c\lergivet ett forti ssimo hela liden 

»beta la» för kraftreserven. Med klass AB »betalar» man 

bara för den stund man anvä nder sig av kraftrese rven, 

d. . s_ J1 ~ir Iortissimot kommer. 

Ett lut te er i kl as AB fordrar ett kraftigare »drivrör» 

än kla S A, o<.:h vis'a anord ningar måste vidtagas för att 

kompensera de gallerförspänningsändringar, som uppstå 

när Yid fo rtiss imot noodströmmen hastigt ökar i slutsteget, 

d_ . s. när deLLa börj ar arbeta i klass B. 

F ig_ 1 visar kopplino'sschemat för förstärkaren med 

inbygrrd av. tämningsenhet fö r lokal mottagning_ 1 är en 

du odiod-triod, som ha r en fö rstärkningsfaktor på 80. V~, 

V~ och V1 ti ro all a a samma typ och till dessa bör an

,rändas en all strömspentod, vilken kopplas såsom triod 
<>enom att ansluta skärmgallret till anoden. Det är icke 

a lla pentoder som lämpa sia för att arbeta som trioder. 

Brantl1eten får icke vara för stor oeh gallerut1")I mmet såle

des ej fö r litet. I modellapparaten, som vIsas å fotogra

fierna, har an VäJlts den amerikanska pentoden 12A5, men 

i rört abellen lämnas upp cr ift på närmast motsvarande eu

r opeiska rör. l är motståndskopplat till drivl'öret V2, 

som i s in tu r är transforlll atorkopplat till slutsteget. 

Klass AB och negativ återkoppling. 

V2 ha r vid 200 volts anodspänning (mätt fr~lIl chassiet) 

och 25 volts gall erförspänning en anodström av 30 mA, 

vilket är för mycket för kopplingstransformatorns (Tr. 1) 
primär, va rför denna måste. idställ as. noddr osseln Dr. 2 

bör ha en induktans på 30 Henr, vid 30 mA, o h kopp

lin O' 'kondensatorn e11 ska ll va ra på 2 ,uF. Transformatorn 

ha r ett omsä ttningstal av 1: (2+ 2) , men 1: (3+ 3) skulle 
möjl igen kunna användas. Likströmsmotståndet i sekundär

lindninga rna bör liksom vid kl ass B vara relati vt litet. 

Det ä r icke alltid en push-pull -transform ator har sekun

dären så lin dCl d, aU lll an kan komma å t sekundii rens mitt

uttag och få de båda halvorna sk.ilda å t, ilket erfordras 

för den negativa aterkopplingen. (Se kopplingsschemat ) 

Genom triod I' i push-pull i slutsteget erhålles en neu

trali sering av andra övertonen oeh ett l ågt inre Inotstånd 

med ty åtföljande stor dämpning på högtalaren, vilket 

är grnnsamt med häns)'n till Ij udkvaliteteu. För att er

hålla ännu mindre distortion har negativ återkoppling 

Förstärkaren m ed motståll dsröret Lii ll gst till väll ster. 
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Fig. 1. Kopplingsschema jör lokalmottagare och grarnrnojon!ijrstärl,,,re för väx e.l- och likström. ViifIlen på molstalld och kO/l 

densatorer ti terfill ll as här nedall. Detaljer med lika b,·teckningar ha sam lna. värden . »R» iir ett tiLl viss grad reglerande lIl otstllllds
rör. »U930» iir ett urandioxidmotstånd för oskadliggöran de av ströllIstöten vid inlw fJplin g. 

C,=Z 000 cm, 1 500 volt (glimmer) . C,~=250 CIn . RJ=0,2 megohm, 1/ 2 W lltt . Dr. 1= 50 EJ vid 3 mA , 2 000 ohm. 

C,= 0,5 .uF. C,=50 p F, .10 volt. C,,=32 ."F, 320 volt. R ,+ R ,= 333+ 80 ohm Dr. 2=30 EJ vid 30 mA, 450 ohm. 

C,= 500 CIIl. C.= 4 .lIF, 300 volt. C,,=LO 000 CIIl , 3 000 volt. (lIlo [st(lndstmd). ]Jr. 3=10 H vid 100 mA , JOO ohm . 

C4= 100 cm. C,.= 1O .IIF, 50 volt. R,= 250000 ohm (log,). - 10000 ohm. Tr. 1= 1 ;(2+ 2) . ( S e lextell. ) 

C,= 0,1 ,lIF. CI/=2 .uF, 1 500 volt. R ,=7000 ohm, Z/ 2 watt. R,= O,l megohm. L,= hf-drosslaT. 

C.= SO cm. G,,: se texten. R ,=0,5 lnegohrn, J12 watt. R ,,=lOO ohm, l u;atl. S=säkringar, 0.5 A . 

C,= 20 000 cm. C..= 0,2 .uF. R,=20 000 ohm , 112 walt. R ,,=150 alun (motstclndstråd ) . 


konunit lill användning. Denna anordning består av kon

densatorerna C13 och motstånden R g och Rv. Den redu

cerar samtidigt förstärkningsgraden, varför mera förslärk

ning erfordras framför slutsteget. Vidare minskas inre 

motsU\ndet ytterligare, vl lket medför ännu större dämp

nin O' på högtalaren. Detta är fördelaktigt, då härigenom 

högtalarens r esonanser bl iva mindre framträdande. 

trrångsh'ansformatorn har i delta fall ett omsättnings

tal av 17: l (anod till anod 1500 ohm, talspole 5 ohm ) 
och är dimensionerad för 8 watts utgångseffekt och bör 

vara sektion lindad , d. v. s. med primär- ch sekundär

lindningarna väl bl andade. 

Montering och trimning. 

Modellapparaten har byggts för ett givet utr ymme och 

måste därför göras synnerligen kompakt i två våninga r, 

vilket icke är 'att rekommendera, då man därigenom har 

svårare att j ustera och ändra. 

Man får ej ägna avstämningsenheten för litet intresse. 

Högfrekvensdrosseln samt till edningen till dioden ligga 

med hög impedans till chassiet och taga således Hitt upp 

störninga r, om de icke olllsor O'sfullt skärmas. Vidare 

måste Vl:s gallerledning skärmas samt kopplino'sel men

len C7 och R3 läggas i en topphätta över gallerkonlakten 

, röret. (Se bilderna. ) Samtliga glödströrnsledllingal' bö

ra skärmas, ävensom till edningarna från Tr. l lill slut

rörens galler, emedan dessa ledningar äro ganska långa. 
Sedan man få tt förstärkaren uppmonterad, b ij r man 

först släppa ström enbart genom gl ödtrådarna och me

delst amperemätare övertyga sig om alt glödströmmen 

är r iktig. Den inregleras genom ändring av RIl . Först 
härefter anslutes anodströmmen, vilken (utan , ignal ) bör 
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Förstärkaren jrall sidan .\amt uppijraII. L iingsl l. v. dc två silllrören. 

vara i VI 3 mA, i V~ 30 mA och i "lutsleget 2X 25 mA . 

För alt kompensc ra anodströmsändringarnas illverkan på 

anodspännin,yen (sä rskilt vid växelström. drift ) har V~ 

delvis gemensamt katodmoIstånd med slutslcget, som i 

viloläcre har mer lin normal gallerförspänning (31 volt) . 

Denna anordning motverkar distortion vid hög utgångs

effekt . 

lIed en voltmeter kopplad mellan anoderna i slutsteget 

eller tvärs över utgångstrans[ormatorns primär konLroll e

rar man vilka av de tre pentodema, som lämpa sig bäst 

att arbeta lill samman Hsom slutrör. Det skall således 

vara minsta möjliga spällJlingsskillnad mellan anoderna i 
slutsteget. 

Inledningsvis ant yddes att en föntärkaranltiggning så

som helhet skall giva god fidelitet. Oln brister finnas i 

n ågon av länkama, skola dessa sli vitt möjligt bortkorn
penseras i de andra länkarna. 

Ett enkelt sätt att få en uppfattning om den resulte

rande frekvenskurvan för pick-up'en och förstärkaren är 

att använda irekvensskivor. Vid mätningar på den här 

beskrivna anläggninO"en användes »Husbondens Röst's» 

nya frekvensskivor, och mätningarna utfördes på föl
jande sätt. 

Högtalaren bortkopplades och ersattes med ett rent 

ohmskt motstånd, motsvarande talspolens impedans. (En 

vanlig reostat användes.) Spänningen över detta motstlmd 

vid olika frekvenser mättes sedan med en outputmeter, 

som gick upp till 10000 p/ s. Spänningen bör vara så 

konstant som möj ligt över området 50- 8000 periodtr.' 

Om man först kör skivan med glidande frekvens från' 

8500 till 25 p/ s (skivan levereras med en frehensskala 

med visare, som glider med nålen hela tiden), skall man 

antaalioen finna, att spänningen vid vissa frekvenser går, 
<:> '" 

upp or.h vid andra nen. Det gäller nu att ändra förstär l 

karen, tills man erhaller en tillfredsställande kurva. 01 
llIan till exempel ser, att spänningen sjunker redan vid 

4000 p/ s, kan delta vara piek:up'ens fel. Om man där 
emot vet, alt denIla är god, får man söka felet i förstär l 

karen. Kondensatorerna C12 över transformatorns båda se

kundärer äro till för att dämpa de högre frekvenserna . 

0111 så skulle erfordras. Sätter man på en skiva med fast 

frekvens på exempelvis 5000 p/s, kan nian iakttaga ut

gångsspännin o·en dels med dessa kondensatorer borttagna, 

dels med olika viirden på desamma. Man kan även försöka 
att ersätta kondensatorerna med motstånd och prö\·a sia, 

fram till den bästa möjliga kurvan för anläggnin<Yen. Om 

spänningen sjunker vid läg l~e frekvenser, kan delta t. ex. 

bero på att nlgångslransformatorn har för I itell induktans. 

Den här beskrivna förstärkaren bör ej köras med mel' 

än 6 waUs utg< ngseffekt då vid högre effekteranodstIöm~ 
lIIen i slutsteget ökar så mycket, alt man i strömförbruk

l1ing kommer över maximala belastningen för likriktar

röret. S ildrosseln Dr. 3 bör vara pa högst 100 ohm och 

bör ha en induktans av 10 Henry vid JOO mA. 

I rörtabell en häT nedan ha angivits dels de amerikanska 

rör, fö r vilka förstiirkaren är byggd och utprovad, dels 

motsvarande typer av Marconi-rör, vilka typer mycket 

nära motsvara de amerikanska. I fråga om övriga euro

peiska rör f illJlaS ej så nära motsvarande Iyper att de 

kunna användas ulan olllkonstruktion av förstärkaren. 

RÖRTABELL. 

Re;r Arnerikan.-ka ~I.arconi 

v, 6Q7 OcH plu s H30 
V, 12AS N30 

V, och V, 12A5 N30 
V, ryS U30 

Mot st, ndsrör 8 pIllS Urdox U930 Fast motstånd 
pIllS Urdox 930 

nder användning är fö rstärkaren inmonterad i ett 

skyddshölje av perforerad plåt, vilket är jordat. Man 

kan sålunda ej kOlllma i beröring med spänningsförande 

delar. Höljet måste vara il. utfört, att god luftcirkulation 

erhålles omkring rör och motstånd. 

Till förstärkaren hör en 10 tums permanentdynamisk 

högtalare. Fältstyrkan i denna är 11 000 gauss. 
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2,.r{OR~ 

I~ H{R.OFOIIFOR.~rr~ 

MED :INBYGGDA BATTERIER 

D en i det fö ljande beskrivna mikrofonförstär
karen är inbyggd i en aluminiumlilda, som 
innesluter hela apparaten med därtill hörande 

baLLerier. Den iiI' indelad fack som fotografierna VIsa, 

va rvid man bäUre kan tillvarataga utr ymmet, så alt 

apparatens omfång kan hållas inom rimliga griinser. 
Modellapparaten är så konstruerad, att den kan fast
sättas pa ett goh-stativ med mikrofonen ovanpå. 

Det är en stor fördel att ha batterierna inbyggda i 
förstärkaren, ty då behijvcr man ej riskera alt llätljud 
eller andra törningar inkomma genom batteriledninga rna. 

Tillverknin" av lådan. 

LåJans framsida till verkas av 4 mm tjock kryssfaner 

storlek 400 X 130 mm. På framsidan fa stskruvas l mm 
tj ock aluminiumplåt sedan hyllorna blivit f~s tsatta. Hyl
lorna göra. av samma trä i storlek 130 >< 1.20 mm. De 

fastskru vas i framstyckel på en 1/ 2" fyrkantlist. I bakre 
delen av hyllorna uts!lgas ett SPllr, vari en 'helt o'ängad 
] / 8" skruv med muLLrar passar. DelIlla skruv stöder 

hyllorna (.'e f ig. 2) . På densamma fastsättas under ett 
par [\\' mLlttrarna en annan gängad skruv B, som fast

haller apparaten i l ådan med ett par mutlrar av mässing 
eller ebonit på baksidan . L 'tdan är tilltagen ett par eller 
tre mm dj u pare än h)' llornas b redd , varför man medelst 

Illl.lLtrarna pa skruvarna B kan fastdraga apparaten i lå
dan, så att god kontakt erhålles till plåten på apparatens 
framsida. I boUenplaLLan C skäres ett spår för den neder

sta muttern på skruven A. Gör man några ändringar be
träHande hyllornas l ~igen, så får man korilllla ih~lg att 
även ändra på måtten i erforderlig grad. 

Lådans bottenplatta C tillverkas av 10 rrun tjock ply
wood i storlek 131 X 125 mm och plattan D av samma 

trä i storl ek 131. X 121 mm. Båda dessa plattor beklädas 
med aluminiumpl åt på utsidan. Man kan eventuellt upp
taga hål för ett rör i v~rje platta, så att försti:irkaren kan 

placeras på ett golvstativ. P å modellapparaten är en lös

tagbar fot a\' trä fästad på undersidan, att användas när 

förstärkaren skall ställas på ett bord, men det är ingen
ting som hindrar, att man har fÖl'stärkaren ligga nde, OIll 

batterierna äro stadigt fa stsatta. 
En aluminiumplat i storlek ca 4 .lOX 375 mm böj es i 

-form och fa stskruvas i över- och underplattorna, D 
re:;p. C. Hal upptagas för fästskruvarna I3 och för kOIl 
takthylsorna i lådans baksida. EIl kontakth ylsa av metall 
fast ,ätte:; i plåten för eventuell jordlling eller för anslut

ning till skärmningen på ledningarna från mikrofonen. 
Fotografierna visa lådans konstruktion och inredlIilJg. 

Delarnas placering i lådan. 

På övre h yllan i app:.Jl'atcn placeras rören och mikro
fontransformatorn och på panelen till detta fack signal
lampan samt omkopplaren O. I nästa fack inrymmas 
övriga smådelar till apparaten. Tredje h yllan rymmer 
mikrofonbatteri och glödströmsbatteri. På de bägge ne
dersta h yllorna placeras an odbatteriet. 

I moclellapparaten använd s en potentiometer R G, som 
har en iuhyggd tvåpol ig strömbrytare. Denna användes 
för glöd- och mikrofonström, 51 och 52 (fig. 1) . Den 
t j änstgör således som två stycken enpoliga strömbrytare. 
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Fig. l . Kopplingsschema jör 

C,=2 ."F. 

C.=2 000 cm (glimmer). 

C,= 20000 cm (glimm er). 


mikrojonjurstiir/wrcn. M mikr%n, T mikrofon/rans/ormato,., E l7I ikrojonbatteri och L signallampa. 
Ch. betecknar chassiet (skiirmIJc!aT/.). 

,=0,5 ,/IF. R,= O,J megohm. R ,=O,S m egohm (log.). R.=ca 40 ohm. 
(,=50 p F. R..=0,02 megohm. R,= 200 ohm. R ,=l S ohm. 
R,=O,l megohm. R,=0,5 megohm. R,=800 ohm. 

Potentiometern R;; och reostalen Ro fastsättas i apparatens 

panel så att de komma i fa k tvil. Delarna isoleras från 

skärmplåten. På första och andra h yllans bakdel fast

skruvas ebonitplnttor med kontakthylsor för in- och ut· 

gång, se fotografi erna. 

Anodbatteriet består av 24 stycken ficklampsballerier 

av mindre typ , 12 stycken i varje fack. De seriekopplas, 

varvid ca llO volt erhålles. Glödströmsbatteriet är ett. 

vanligt Iyktbatteri med 4,5 volts spänning. Till mikro

fonbatteri sammankopplas två st.ycken no rmala ficklamps

batterier i serie. Hål borras i hyllorna för ledningarna 

från balterierna. 

F örsti:irkarens kopplingsschema. 

Kopplingsschemat (fig. l) bj uder inte på några större 

nyheter. Förstärkaren har automatisk gallerförspiinning. 

Kondensatorn C:l kan in- eller urkopplas med strömbry

taren O. Vid inspelning av grammofonskivor urkopplas 

Ca för att basregistrcl skalI dämpas. Användes förstär

karen för ljudöverföring, bör C:l vara inkopplad för alt 

man skall få normal basatergivning. C2, C:! och omkopp

laren O skola ha ringa kapac itet till skärmplåten. Miho· 
fonLransformutorns kiima ävensom minus glödtråd an

slutas till skärmplåten, vilket kan ske till en av skru

varna som fasthålla plåten på framsidan, om man för 

detta ändamål använder en järngängad skruv mcd mutter 
på insidan. 

Signallampan L inkopplas i sen e med ett motstånd 

Rs. En skalbelysningslampa för 4. volt och 0,1 amp. kan 

an vändas. Rs kan tillverkas av 2000 ohm/ m tråd, lindad 

på ashestkärna, och har till uppgift att öka mOlståndet 

Fig. 2. Chassiet till mikr%/ljörstiirkaren. Den streckade delen 
är själva alumininmlådan m ed trägavlaT/l(L C och D . .lidit i mm. 

Övriga mutt uterfinnas i texten. 
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Förstärkaren med alcuniniamlådan avtagen, sedd från ena sidan. 
/ översta fa cket ses riir och mikrofon trans/ormat or, i fack nr 2 
övriga kopplingsdeta.ljer, i fack nr 3 rnikrofonbatteriet sa.mt bakom. 
detta glödströmsblltteriet och i fa ck nr .j. och 5 anodbatteriet. 

i lampans strömkrets och sålunda spara på glödströms
batteriet. Motståndet kan isoleras med systofl exrör. 

I modellapparaten användes Philips A 425 som första 
och A 41 5 som sista rör. Försänkta rörhållare möjlig
göra alt koppl ingen sker i fack två . Potentlometern R., 
ä r av logaritmisk typ och försedd med graderad ratt. 
Den är monterad pEt en vinkel a metall , som är fast
'hu vad på unders idan av övre hyllan. 

C:; är en elektl'olytisk kondensator av den halvtorra 
typen med max. arbetsspänning 10 volt. Anslut konden
satorn med räll potential! 

Batterierna fixe ras p sina hyllor med snören eller 
gurruniband, å att de ej komma i kontakt med lådans 
metallhölj e. För att vara på säkra sidan kal! man klistra 
tunna presspanskivor på lådans insida mitt för batterier
nas koppl ingsställ 11 . 

När förstärkaren är färdigkopplad för provning, juste

ras spänn ingen till 4. volt över glödtrådarna Inllan appa
raten inskjutes i lådan_ 

'lodellapparatens vikt är 4,5 kg. 

Förslärkarens inkopphnr' och anviindning_ 

Den beskrivna förstärkaren är fullt tillräcklig att ma ta 
cn någorlunda känslig huvudförstäl'kare vid lj udöver
förin g och grammo:foninspelning, när Reisz-mikrofon an
vändes. . 

Vi ll rnan utesluta omkopplaren °och C~ nch använda 
endast en kondensator, så är en storlek på 5 000 cm 
lagom som kompromiss, 

Har huvudförstärkaren b lockkondensatorer på ingångs
sidan, måste ett anodmotstånd inkopplas mellan utgångs
klämmorna (» Ut» i fig. l ) . e kop plings,'chcmut för 
»P. R. 440» i Populär Radio nr ll, 1936. 

Vinj ettbilclen visa r modell apparaten ; överst ha vi sig
nallampall, därunder omkopplaren 0, potentiomctern R" 
och reos taten Ro. En hörtelefon är inkopplad för av
provning av den färdigbyggda "fö rstärkaren. 

Mikrofonledningen till förstärkaren bör helst vara skär
mad, och skii rmningen anslutes till lådan. Detta gäller 
särskilt om en längre mikrofonledJ1ing användes. 

S. Thurlin. 

Förstärkare och skärmlåda, bada sedda bakifrån. Observera de 
båda öppningama i lådan för in- och utgångskontakterna. 



med automatisk styranordning för 

Av Rick. Klint 

·d lindning av nät- och utgångstransfon.uatorerVetc_ får man inte lägga va rven »huller om bul

ler», emedan man då - förutom att man slösar 

med lindningsutr ymmet - riskerar att kortsltI lning upp

står i den färdiga transformatorn. 
Då det som bekant är mycket mödosamt och tidsödan

de, siirskilt vid lindlllng med tUJlU tråd på kantlo-a spol

stommar, alt styra tråden för hand, så att varven lägga 

sig tätt och snyggt, lämnas här en beskrivning över en 

lindningsmaskin , där styrningen av tråden sker auto

matiskt. 
Styrmekanismen, vilken g ivetvis utgör det väsentliga 

i konstrukti onen, är mycket enkel. Styrningen ås tadkom

mes nämli,yen aven spindel mecl »gängor», utförda av 

den trådsort som skall lindas, d. v. s. på en axel har 

man lindat ett trådl ager, vilket tjänstgör som gällCfa. 

Skall man t. ex. linda en transformator el. dyl. med 0,20 mm 

lackerad trad , " användes denna trådso rt till gängor på 

spindeln. Häri genom blir matningshastigheten den exakt 

rikti ga och blir även avpassad med hänsyn till t j ockleken 

av trådens i ·olering. Spindeln skall således all tid roLera 

med samma hastighet som spolaxeln. 

Till spindlar - man bör llimpligen ha flera , så att 
man slipper linda nya CfänCfor för var gång lTlan b yter 

tråddimension - användes Mec allo-axel nr 13 a. Tråden 

pålindas enl. mått i detaljritningen. lan lindar a lldeles 

tä tt, vilket går bäst med axeln insa tt pe sin plats i appa

raten, utom på ett euda stillle, dtir man lämnar en liten 

11Icka, ungefär ' ,1 stor som trådens diam. De första och 

sista va rven fästas omsorgs fullt vid axeln med celluloid

lösning eller dyl. I ritningen iir spindeln märkt med 7_ 

Ledannullern (10), vilken vid gängor av denna typ 

givetvis måste vara av spec iell kon~trukt ion, utföres av 

ett med f j äder försett gångj ärn - sådana järn användas 

till shin med sj äl vstängande lock - på vilket man Hita r 
Iler skru va r fast två bitar av isolit ell er hårt trä, i vilka 

mall med en rundfil eller dyl. Cför spår för sp indeln. 

Genom en av bitarna borrar man tv. små h ål , ett i va r

dera kanten av spå ret, genom vilka man sedan drar 

en koppartr d, som då kommer att korsa spåret. i unge-
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tråden 

fär rät vinkeL Tl"ådens ändar vTidas samman på bitens 

yttersida. Vid placerin o' av muttern p :'\ spindeln skall 

m /w se till , att denna trad, som ersätter giingor i muttern, 

kOlllmer in i den omtalade öppningen mellan va rven

gängorna. Genom att tråden går ända ned till axeln får 

den bra fäste. Varven-gängorna skilja sig åledes at clioir 

denna tråd går fram, men sluta sig åter bakom den

samma. Tj ockl eken på tTåden kan vara ca 0,20 111m, niir 
man använder pindiar lindade med 0,15- 0,35 mm tråd_ 

Tär man lindar t. e • . en nättransfonnator med mål1 Cfa 

lager, så måste ju tr åden styras åt både höge r och vän

ster, varför det är nödvändigt a tt rotationsr iktningen på 

sp indeln kan ändras. Della sker med en ku O'O"växel be

stående av de I ika stora kuggdreven 1, 2 och 3. Drev 

nr l fast~kruvas på spindeln 7. Drev nr 2 och 3, i del 

formade stä llet (12) , monteras på så sätt att nr 2 kom

mer att rotera fritt på axeln 6, men i stiindigt ingrepp 

med nr 3. Drev nr 3 fästes på axeln 4, på vilken även 

kedj ehjulet 5 fa stskruvas. Drev nr l, 2 och 3 är lVleccano

drev nr 26. Axeln 6 är Meccano-axel nr 18 b, och axeln 

4. ~ir !Ieccano-axel nr 16 a. 

Kedjehjulet 5 och det på spol axeln fastskruvade kedj e

hjulet 16 äro lika stora. Det är Meccano-kedjehjul nr 96. 

För överföring av rörelsen fd m nr 16 till nr 5 användes. 

Meccano-kedj a nr 94. 
Träribban 11, på vilken lagerstöden 13 och 14 ä ro, 

. monterade, fästes vid botlenplattan med gangj ärn, var

för den blir fällbar. Härigenom kan det på sp indeln 

. monterade drevet l bringas i ingrepp med drevet 3, hel t 
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frikopplas eller bringas i ingrepp med drevet 2. Nä r 
nr l är i ingrepp med nr 3, som ii ritningen, roterar 

sp indeln åt mutsatt hiill mot spolaxeln. ill ingrepp med 
nr 2 roterar spindeln åt samma hii ll SOI11 spolaxeln. Om· 
ställnjngen av växeln sker med växelspaken 9, vilken 
kvarh åll es i de ol1ka lägena a bygeln 8, som är försedd 

med tre hål för spakens tapp 18. 
lvlan kan klara sig utan kurrgväxeln, om man monterar 

kedjehj ulet 5 direkt på sp indeln och korsar lVIeccano· 

kedj an ntir man skall ändra rotationsriktningen på spin· 
deln , men det är givetvis bekvämare med växel, enär 
omställningen då kan ske med ett enda handgrepp. 

Lagerstödet 13 förses med ett gångjärn, som gör alt 
det blir fällbart åt v~inster. Detta är nödvändigt för att 

man -skall kunna byta spindel. Vid byte lossar man drevet 
l och stoppringen 19, varefter man för spindeln så låncrt 
åt vänster att dess högra ände går fri från lagerbuss. 
ningen i stödet 14.. Därefter kan man fälla lagerstödet 13 

åt vänster och avlägsna sp indeln åt höger. 
Samtliga lagerstöd, det U·formade ställ et 12, växel

spaken 9 och bygeln 8 utföras av 1- 1 ,5 mm mässings

plåt. Till stoppringar och lagerbussningar anviindas Mec
cano-stoppringar nr 59. Lagerbussningarna skola trängas 
fast i hålen , men dessutom löder man. Vid upptagande 

o 

o 

Fig.l. Delaljrilning till spollindlli/1gsmaskill . 

/so 
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av hål för lagerbussningarna, i stället 12, får man gi. I modellmaskinen användes lVleccano-axel nr 13 till 

vetvis vara noga, så att avståndet dem emellan blir det spolaxel. Denna axel är kanske väl vek om det gäller 

riktiga. I annat fall kan det hända att kugghjulen inte att framställa större transformatorer, varför det kan vara 

komma alt gripa in i varandra riktigt, eller också komma lämplio-t att i stället ta en axel med t. ex. (j mm diam. 

de att tränga varandra, varigenom växeln ge r trögt. I så fall får man borra upp hålen ilagerbussningarna 

300 

I;'orts . 1\ shl, 2~ 

o 

o 

Q) 

70 

., 

eJ rJI .J ... '--J 

Q) 

12> 

Fig. 2, Sammanställningsritning till spolli',dningsmaskin. 
Tråd/öraren är betecknad med nr 10, Mått i mm. 
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Forts. fd n sid. 4 

g. ende fall med 10 000 oh JU i fl re mot tänd och an taga 
:l Lt t ransformatorn har den ~al1s1m nOI'mala primär 
induktansen ~G H samt Ulot:,;!, uc1et 2000 ohm i pri
mill'lin!lllingcn, Vi f:1 "id 50 pcrioder 

FM _ 
F ,jo = VI + (10000 + 2 000)2 = .F'M·0,6 i 

2n . 50 · 35 
lliir ligger förstiirkningen alltså ca ~3 Il/ o under 

IIWt elt'öl'stärkningen, och med ett rör med iure mot
ståndet 15000 ohm hade Yi f;, tt nligot :,;ämre c tergiv
ning clJer ungefär 50 0/ O av illed clförstärkningell. 
Detta Vif;RI' tydlig t hur himpl ig det Ur att trans· 
fOt'matorkoppla ct t skäl'mgallerrör om icke ett till 
di 'kl igt litet mot tänd lägges parallellt över lind· 
ningen, så att medelförstädmi ngeu hålles nere. För
, 'tiil'knil1gen knn bericilmas även i detta fall om i stäl
Jct för rörmotsh ncl et insätte ' ett motstånd, som är 
detta tillsatf;ll1otsh nd parallellkopplat mcd rörets 
illl'e mohd ä l1l1. 1Ied pH rörmotstånd på 1 megohm 
och ett panlllellmotstånd på :20000 ohm "kall nlltså 

forme.ln insät as ett 

. _ l 000 000 . 20 000 _ l 600 h 

Hl - l 000 000 + 20000 - 9 o m. 


Givetvi Ol'dnar man i ett sådan t fall si'! att anoll· 
strömmcn ej får genomfly ta primärlindningen. Som 
llekant kan då äv n kopplingskondensatol'll väljas si'!, 
att resonallt-J intl'ädel' o Il en förbättrinp; av återgiv
llLllU'ell ned till en ,viss frekvens crhå lles, men detta 
l-ikola vi häl' ej ingå pil. 

Vid dc högsta ft-ekvcnserna llortfaller primäl'iu· 
dllktansCllS kortslutande verkan, enär wLp blir stOl' 
i jämföl'else mc l dc ingåemIe motstållden, men i stäl· 
l t komma de b.<i.cl a teansformttorlindningarnas läck
illdllktanscl' i Wl'ening med alla pm'all llkapacite· 

N 

(a) 
T-I T; 

]U~H 
(b) Cc) 

Fiy. S. ]j}rsä ttn'in!7SSchCJlIfL Jei )' (1/ ohclas lad Inwsjol'lllalo/' , 
a) i al11lliinhet, b) rid IdIla frel;;f ilS r och c)l: irl hög(/, fwe

kt:ensel'. Ti är en ideell transform a tor. 

t r na att g iva upphov till r esonansfenomen, vilka 
sänka eller ibland höja förshil'lmingen. Om Yi tii.nka 
oss alla storheter i ersättningss hemat fig. 3 a över· 
rcducerade till primärsillall , hlit, el'sä ttuillgsschemat 
föl' höga. fl'ekve nser som visat i t'ig, 3 c. Vi införa 

beteck~ingen R"e=Ri + Rp + Rs \ samt Ct' = Cs ·N". 

Värdet siulIerattar s:'\vii.l sekunlläl'lindniugens linej· 
ningskapaci tet som det efterföljande rörets ingångs
kapacitet. Egentl igen skulle de på Pl'illli-il'sidall verk
salluna kapaciLeterna ockt-Jå medtagas, men de ~il'O 

"anl igen av sådan storleksordning, att d(~ kunna för
s ummas. Vidare beteckna vi den totala överreduce-

Lxs .
l'ade läckinduktallsen med Lx = Lxp + N2 och m-

föra som hjälpfaktor resonansfl:ek\'ell~cn 

l 2 7t fr' Lx
f,. = oeh »kretsgod.he1.en» Qr = R"e - . 

Eu vidlyftig häl'lednillg giver sedan som approxi
mativt resuH. t fÖI"tiirknillgcn vid frekvensen f: 

v FM 
rf = •V(- f~2J + ~> Q~ rl 

En nllmet'isk !'ii krung, som jll blir gan:,;];:a van ld ig 
0111 man icke kiinncr alla flata ordentlig t, kan som 
sagt visa en höjning av förs tiirkning n i n~il'heten av 
re ouansfl'ekvensen. Denna höjnings storlek beror på 
v~lrdct av Qr, som i sin tur i hög grfltl är beroende 
av sekundLtl'lindllingens ohmska 1ll0tsUlnd . Vicl vLir 
elet Qr = 1 ä r exempclvis högsta förstärkningen nå
g:ot mer än 10 0/O övcr meclelföl·shil·kningen. Qr = 2 
giver i runt tal 2 gånger så s tor förstärkning vid 
resonansfrekvensen som vid medelfr kven . 1\:[al1 för 
står alltså att det vid J. gfrekven ·tran . formatorer 
h~i.ndcr att seknndärUndningen innehåller motstånds
tråd för att värdet på Qr skall hållas nere. 

Av det föregående framg~ r, aU en lågfrekvem, 
tl'[lllsformator med stort frekvensOlllråde för el > låga 
tonernas skull skall hava så s tor I rimiirinduktans och 
sft litet ohmskt primärmotstå nd som möjligt. Föl' de 
höga frekvensernas sknlJ. skall Hickllingen och sclwn
clii.rkapaciteten hå Uas nere, och detta sker som be· 
kant t , ex. geuom skivlindning. Omsättni ngstalet 
hå llcr sig vanligen mellan N = 3 och N = 6, och 11 t 

:11' ett klint faktum att jn större omsättningen Lir, 
des to svår a re är det att få en god frekven 'kur va, vil 
ket ju även framgår av vad här blivi t genomgånget. 
Här gäller som så ofta i andra fall att stor förstärk
ning endast kan uppnås på bekostnad av det för· 
sWrkta fl'eln-ensomrädcls storlek. 

http:kretsgod.he1.en
http:forme.ln


Ig(/ IL .'J::;/ I'Ct1L::; f OI'1Il1.tO", II . 

'-i öH.'!'gå lill Ilen uela s tade II'an:,;formalOtJl , yil· 

kl'lI ,'alllig-en anvåndes för att ansluta eu hela::;IJ1ing, 

L ex:, eu högl'alare, till ett l'iiI', Pil linje eHer aunan 
s;pilnuing.'källa llled im'c mo!'s tå ll(l. Eu s:. d.an tran~ · 

fOl'lllator kallas thi.l'för också föl' anpasslliugRtl'äIlR
formal'or, Även i dl~t bl fall elela ,'i lIpp f rckvensom 
l'udet som föl'nt, och för lUcdclhöga Jreln'ellser Hl vi 

ett ersiit l Ilingsschenm enlig t fi g , ,1 a, chi r' aUa s lol" 

he ter ön:rflyt tats till primär's idan, Vid det t a fr'c 

kvemiomn dc bE'svär'as Yi varken UT pl'im~il'.illdllktan· 

sen eller liickninganta, och för föndiirknillgcll giillcr 

Rb 

V2FM = = N' 	 .. = N , 
VI , R + Hb Rb ' 

H, + Rp+ ~~.• Ri + j~VI 

t1 iil' \'2 iiI' i'ipälJuin gen öycr helat<tuingl'll Hh, Vl 

I'dTiirllkii]]allR c ruk och K alltale( sekllneliinan: geuom 

antalet. pl'ill1iinanr, D en för C'n kIade formeln gäll er 
OI1l tran s[ol'rnatorliJlrlninga.l'nas ohmska lLlO(S; t{lll(l 

iiro i;IIU i jiimförelse med jmp !Ilotsh ndet B i och 

uela::;tniflgeil Rh, 
Det å l' ej nödvändjgt at t iransformatol'1l följet' 

I'fter ett. rör för fl t formeln $kall kunna anviiJl thlS, 

och ej hell e !' iiI' de t nikh-iiudi o- t att övcl'föl'jugen skall 

iflll chära en för 'stiitkning (h öjning) a,' spUnningcn, 

Rn:ll'are är det nog mera nluligL med ncJtl'ansfol" 
Illel'illg i ett fall som dett-a. Det 1:J Piska exemple t äl' 

ön:'J'föl'iJlgeu mellall !';luhöl'ct. och högtalarens tal· 

s('r'ölllspol e i en radiomothl ga r e, och hä r t r'ans fol'Jllc , 

I'a:-.; ju 	~JliiflnilIgel1 ned an; ' ''äd. Vl lllo tsv ~u'ar i ett 
sådalIt fall gaUer'::;pUnningen gå nge r l'iirelS fö,' s tii.l'];: 

nillg '("k(ol', :hen om ö"cl'f'örillgclI innehiie I'fl sä.uk· 
II i IIg a \. i'piiunir ....e n knUlla vi 1ala om fÖl's t i-trkuing 
och llle('ll'lför:s bi tku i ng. 

Vid. de hlgsta frekven ser'ILa Sl'l' er '-'i.iUninn::;:-.;chemat 
\I L som i fig, 4 b, och vi fil 

FL = FM 

/ 1 + ( Reb ) ~ 
(tI1,1' 1

lliil' iir Heb eU Wllkt lILotstå ud , SOllL "j kunna kalla 
effektint belaBtningslUot::;Hlndet , och llcss storlek är 

Rh + Rs 
(Hi + Rp') N o! 

Reb = 	- Hh + R~ 
Ri + R,,+ N:! 

Som exempel ,,~Uja Yi en utgängstransfol'matol' 

1I1·d primäl'incluklansen !) H vid Hrå gaval'aJllle lik · 

"tl'öm genom lindningen, ::;om hal' GOO ohm motstand, 

1'( 1'T'LAI{ K\])lO 

Slutröl' ,t iir ' et t .l.L Jo me(l j mc JlLo(s; !rllll 50 DOO ohm 
och allpa"", d llgPII 7 OtlO ohm, yilket. Yid rn r; ohm hög-

htlm'''pol give r' OIlli;iittll ings;ia1eL N = 1/ 70600 
= 2.. = O02(), SekuntHll'lilldllinge n hal' 0,:) )hlll 11101.· 

~4 ' 
;;( ;llId. Eli ll(Tiil,lIing <lY e ffek t iva bf'lm;/nillgslllo t · 

,'t:"tfllJ" L g l'[' 

6 + 0.5 
(50 (JOO + 500) , -O~ _ 

HelJ = 6 + O S = 6 ~OO ohm. 
SO 000 + 500 + -0,029~ 

'Vill 50 pe!'iodC'!' kOULmel' fön:bil'knillgen nLt lIpjJ ' 

gä till 

F1
.F - --;===:-====-- = FM' 0,40, 

:,0 -1/ - 60500 
1 + (2 7r ' 50 ' 9 

Vi ha a llt 'h ('appat ca (lO °/0 i Slliiuuillg j u tgångi;' 

j ,'ansfonnator:n vi d (l ·t ( aperiolltal. 
Av formlel'lLil ka.n mall :;c att t.nHL'[Ol'lna.iorliuu

nillO'nrwls iUl'e olun:,;ka 1l10[i;l å Utl hal' en vi,.;::; be(}'· 

(lrl sc "id Hlga p eriolltal Likaså ser lilan a tt Cfl PIlJl

tOll ..rt alt siiga fotL1r;! l' meJ':l pdrllHl'iud nk tans bo" 
11 i.g<u:t gstral1:'; ('O I'I11:1 j'Ol' 11 ii l' en i l'ioll med ::;i i mi nd.f'(! 

im' mo t h rllL 
Slutligen ha Yi de högs ta i'rekvew':Pl'nn ' för ::; tii l'k· 

ning, 01:11 d ~-i.ni(l kOlluuer t wnsfonna t OI'HS hi ckin· 

duktanscr in och jll'imiil'induktansell::; verkan lJor't· 

fall er, .fed Letcdmingul' som fön.rf Odl enlig t ersiHl· 

llings:'chemaL iig. 1 <: får' IIlHU cn f O1'111I'l föl' bCl'ilk · 
niuO' av de hö[!'s t a frckvensel'l1<J.s fönd'iil'l-:nin g , Deo - ....,., 

linduingskapa ci f >lel' BOIll Yi haft- aU tao'a, k illS'yJl till 

Yill ll en obdal:ilaile h'aJJ sIorma tom behöva. vi hiil' ej 

Dry O"S om, nel" iil'O dc s ft. Rll1:\ att l'CSOUanS'Il med 

l1 e~ l'elativj f:harvio'a lillduillgen kommer att ligga 

(a) 
R~~R: RpI 

7j7j 
LxI' j:f 

RbLp N2N' I[~II ~ 	 .!ib 

~ 
NN 

(h) 	 Cc) 
Fi,/. '. D en /J c[a s ituZc I J'1l1lis/flr/lla/flrns er s ii.ll,( in gs-,e1l C!IIa , 
(~ ;' 'r i~ 1/1 cllclhijgll , b) rid l/i!J((. ch o) -rid "uua. t rclvL't: lliiGr. 

7'iid 'cll Ircw 8jormatoJ'. 

http:ersii.ll
http:OI'1Il1.tO
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\'ä l uta llföe det hörhm'a frekvclIlSomrfld et, 0<"'11 dels Det betyder allt < :ltt för- stiil"lmillgcn \'i.d 10000 pe
Ji.lmpas c\'cninella r e '0ll<1I1 sel' h elt. neJ a ~r helast· J"joder blir ca 22 0/ 0 lii,gl'e ä n mec1elför8tilrkningen. 
ningcn, n n formel vI kunna f; fram lyJee: Av fOl'llleln för förstilrkningcll rid de högst'a pe· 

F l[ 

FFI = l/l + ( )(t) Lx ~ , 
/ . R + R + Rh + Rs 

I P N 2 

diil' Rp och Hs i vanliga l;11L kUlLlla förSnUlmal:l , Lx 
iiI' lot;lla hi cki Ilfl 11 k i <I Il " Pli , l'i'unccrarlti ll pl'i miil' 

:sidan, allt""l Lx!, + Lx, ~~. 
Som rii kil >exempel viiljll Yi saillJna tl'unsfmmatol' 

och rör , Olll vi hade "itl bel'ilkniug av de lägs tit to· 
lll'l'Il :l ' fU l' l'\ lii J'knillg. U t över förut kii.ndu data mäste 
d r e ta lnlJ1sfol'lllatorn -' liic -njug, och denna antages 

p: pri milr , itla n vara 3 °lu och i sekuIldiil'lindningen 
:i "/0. Pl'imilnt hil'killdllk tanscn iiI' s: lumla 0,03'!) = 
0,27 H. Rpknndiirinduk(:1nscn iil' Lp·j\ T2, och läck· 
lliUg'(lll blir 1'\( tumla 0,05·9'1'2, vilket ijveJ'redllcera i; 
ii ]] prjmi.irl'\idan L1i 1' 0, 05 ' D'N~/N~ = 0,45 H , Beflun 

mI' man T,x WI () 27 + 0,45 = 0,7 u n. 
u kan förs tiirkn ing n \fiå 10 000 period r beriik· 

nns och dell bl ir 

r FM 
1.< 111 00<' = F I" 0,78.t/ 

l + ( 2 7t . 10000 . O,72 )~ 
50 000 + 500 + 6 + 0,5 

0,029 2 
. 

J'iodtalen frnmgar at.t en pentocl merl sitt ll ilga ime 
mots tänd icke 1'on}1'a1' 8;} liten liickindllktans som 
en triod. 

hl d hjill P a v Q\1an a ngivna IOl"lnlel' ka n JWlIJ alltså 
göra s ig ett n~lgoI"lunda riktigt bec>'l'pP om fl'ekvell "

k\ll'"ans ut 'cende i olika fall . i kl i det föregåend e 
I"ilknat med föl'stiiJ"kningtms förldUlalJtlc t ill meclel 
förstär kll.ingen. Det är enll'llcl'Uc1 som bckaut ofta 
förclelald~igt att nn lYi ra 1'örstiiJ'kningen i db, oc:h om 
v.i viilja m ec1 elfur "tärImingen som llOllnivll ( = O db) , 
få vi helt enkelt s~illkningen i db vid oJika pCI"iocltal 
som - 20,101og för llttryeket i nämnaren hos dc olika 
forml erna. Exempr.lvis crldLlles i d senast; uträk· 
Ilad e exemplet fijrstiir"kllingen lika med 

2010/og V} + ( 2 rr; • 10000 · 0,72 : " = 2,06 db 
50000 + ~OO + 6 + 0,5

\ ~ 0,029~ 

llnd er llO}]llivåll. 

Det h ~lr g nom gångnn gör icke anspråk prl a t t till 
alla delar vara lullständ jo'l, och shiin g t matematiskt 
riktigt, men föl' praktif.;kt In'nk iiro de resnltat, som 
cl'hå ll:1H med de angivna formlerna, iiIll'ij r ];:l i t 

exakta. 
-TO 

Vad är en dipolantenn? 

Hur verkar en diRerentialtransformato,r? 


Kan Ni 

besvara 

på 

dessa 

rak arm 

båda 

Dessa ord och många andra kan 

POPULÄR RADIOS RADI
Ni slå 

OLE
upp i del 3 

XIKON 
av 

frågor? av ingenjör W. STOCKMAN 

vi lken del utkommer inom kort. 

Ingen radiofa c k man kan undvara denna värde

f u I ~ J a u p p sIa g sb a k. 

PO PU LÄR RADIOS RADIOLEX I KO 'N 

sätter Er i stånd att besvara vilka radiotekniska frågor 

som helst. 
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mem.bran, bestå nde ay en vanlig kon av expon ntialtyp (»klll'v
membran» eller »nawimeJllbran») samt en mindre, s tyv och lätt 
kon av samma typ, kon centri sk med den förra. Den mindre konen 
ä r avsedd för återgivning av det: högr r~"istret. 10" typen har 
enl. IIppgift e tl frekven omfång av 32- 1.2000 p/ s, 12" typen 
20-14000 pi s. Fältst)'rkan är J2000 resp. 16000 gaus '. 

Vid konstruktionen av dessa högtalare har man tagit hän yn 
till alla faktorer, som kunna inverka på ljlldkvaliteten. Det kraf
t iga fält et medför en dämpning ,11' resonanserna och ger dessutom 
stor känslighet åt högtala ren. Bildandet av undertoner har mot
verkats genom de böjda membranen. Modulering av en högre fre· 
kvens med en lägre har man undvikit genom all göra talström
spulen lång i förhålland e till luftgapet.' Den 5I.ora konen har ej 
fiirstyvats i toppen. Della i förening med den låga vikten hos spole 
l)ch högfrekvensmembran samt den lättrörliga eentreringsanord
ningen gör all det höga registret åt er« c utt)IT!ordentligt väl. P å 
grund härav måste den amända förstärkaren ha ringa distort ion. 
Impulser med brant v' gfront ( ~tran sients») återgi as även väl. 

Nya jrefcvensskivor för J emonstrations· och miitiindamål. 

Skandinavi"ka Grammophon A.-B., Stockholm, för i marknaden 
e tt album med fcm stycken s, k. frekvensskivor. Dvlika äro O1un
bärli ga vid mätningar· pil. nålmikrofon r (»pick.up;» ) och kunna 
även vara av stort värde i a'ldra fall, bl,. a . för demonstrations
ändamål. Sj u av de tio sidorna innehålla en rad konstanta fr 
kvenser från 8500 till 25 pi s. Fur varje frekvens är Ijudstyrke· 
nivdn angiven i db. Noggrannheten är ± 0,2 db, för de högsta fre· 
kvenserna ± 0,25 db. 

Den åttonde skivsidan är inspelad med sjunkande frekven frå n 
8500 till 25 pi s, varvid alltså den högsta frekven en befinn er sig 
vid skivans periferi, där hastigheten är störst, sä alt v gorna bli 
,,'\ m eket utdragna som möjligt. Nivån är konstant ned till 300 
p/ . Till denna skivsida hör en skala med n löpare, som följer 
n!ilen vid avspelningen och pli skalan ang"iver den ungefärliga 
frekvensen. Dessutom finnas i albumet ett par stroboskopskjvor, 
De tv1\ hillills ej omnämnda skivsid orna äro för demonstration av 
interferens, mudulering, ö\'ertoner m. 111. 

NJa transjomwtorantenner. 

Skandinaviska GrammopholL A.-B" Stockholm, för i marknaden 
en ny transforrnat orant enn av Mareonis l.ilh<crkning. Enligt uppgift 
omfatt ar dencallnua lång·, mellln och kortvllgsomr dena och med
giver även mottagnin g p ultrakortv gsomr' det omkring 7 m. Den 
skulle allt s!i vara au vändbar även för mottagning av tel vi siuns· 
" tsändningarna. 

Jne;enjörsjirman B. W,:nander, Stockholm, för i marknaden en 
ny transformat orantenn. Transformatorerna ha jä rnpulverkärnor, 
varigenom dimen ionerna kunnat nedbringas. An tennen verkar som 
dipol (halvvågsantellu) på alla åglängder, men _äges trots della 
fun gera tillfredsställand e ända upp till 2000 111. Enligt uppgift 
nmfattar antennen hela området l 2000 m, 

Fördelen med dipolkollstruktionen är alt antennen blir mindre 
käuslig föl' vha störningsfäll. Givetvis är det förh Ilandet mellan 
signalstyrka o h störn ingsst.yrka som fäller utslaget . Åtminstone 
på kortva<Ytiområdet rrer dipolantennen ett gyunsammare förhål
lande mellan signal och störning än andra antennt yper. 

l ns/'rllm cnt !(h· !"a(UUIH3rr ice. 

AkUc /J olalJet Zan(lCl' &: f n!Jcs/'röm, tocldwlm , genera,la gent 
för den vH lkända iu sl rulllentfi rlJJun W eston Ele t rica l In
st rument Cor poration i AlJJcrlJ;a, f ör i marlmali en en b el 
rad ,pecia lills tnun<ent fu t· radi osen ic . li'riirn st märke" cn 
»anaI~·zel'», ett uniyersnlinSlrumen t fö r m:i tniug 11 v yä< el 
Odl likspiinnill gar, lik s trömmar sanJt mots tä lld. Som l ik
strulll syol!:meler har in st rumen tet ett inre III tslånd a v 20000 
ohm L1 er yolt, v ilket l'ir högst IlUlllärlwiug'v:irt. Egenförbruk
niu en är stUunda bloll 1/ 20 till 1/40 a v den hos vauliga 
'-01 tmet rn r för radioul'llk. SOUl viixelstrumsvo1tmeter bar in
strumente t 1000 ollm IJer yolt. En lllängfald 01ika m ätolll-
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rådell filllta 8, ilJs tiillbara nwtleht 811 omkopplare , InstTUlnen
tet J11 ~ite l' upp till 1000 V "lix ·1- ul:h lik S[l:'illning och iir livell 
användbaTt so m u tgångs ,·ol tUlelel'. F ör lik .. [l·öm nunas OIll 
rådena 0-1Or O/ 250 mA samt två extra omr!lden för 0-100 
fiA Sluut 1 !Il \, 100 ,uÅ-områ liet medger t. px. direkt mät
ning Il" g-allel' .'tt·ii lll i elektronrör. Irör UlOt~ t , ntls Ill,itniug 
mell an ca I l ! ohm till 30 megohm fiuna s fyra mä l mråden. 

Blanu a ndra intressan ta VV (~~to n-i[l sbrullJ ent lITlt ll iimuus 
eu nt.gån ....s yoltllliitare. mod. 571. llIed konstant in re motställti 
4000 ohm, en ohmmeter, mod. 689, samt en s i<>nalgcnerator, 
En illustrerad broschyr med beskrivning öyet· ,ftllltlign de,.'il 
och en h el r ad anrlra instru ment finnes tillrriinglig . 

Nya kataloger. 

Sven 'ka Radiuaktiebolaget, Stockholm, har utsänt en ny li sta 
över J\1arconis radi orör. 

Sicv cl'ts E:.a./Jcl'l;el/" lc, S'lInclbV!)(:!'/'[I, hat· n tsänt eu ny pri~
li sta nr ;:;14 ö\·er svagst römsledningar, tlynamotl':ILl, yulkuni 
sel·ade s tark tri) m slednin g-u l', strömbrytn;r·e Dl. 111. Li s-tll ll 
nDpta ....e r ta beller un~r nrot5 tä.nd, [lutal linchl ingsnuy per 
('m2 et ·. fiir koppartråd m ed olika Slags il'oln t ion. 

C-i-vili n.llenjör R,(J bcrt Enf/ström, ' toc l,holm, bar t ills tällt 
oss c n bro~chyr, utgive n av Stea tit-Magnesia \kliengesell
sch a H. innehäIlaud t~ en t a bell ·· ' ·cr egen;:;kaperuu lIos kera
mi~lm i soleruute ri al för h ii"'fre l(yen, nämligen steatit, 
frel,,·enta, k era far o h ' ip.l. D e sk ilda m aterial ens auviiu c1
ning 'områden ~iro iiye ll nn criyna . 

SAMMANTRÄD E N 
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Stockholms Radioklubb. 

Vid sammanträdet den 8 december företogs pr film e tt besök 
"id Philips laboratorier i Eindhovtln. Besöksledare var civilingen· 
jör L. Nyström, , 0 111 i ett inledande föredrag lämnade n intres· 
sant redogörelse {ör Philips·fabrikens tillkomst och nuvarande 01'

ganisution. Filmen, med tit el »Fråll blixt till television», var 
av stort intresse. Den visade vilka äldiga tekn iska resurser Phi
lips-fabriken besitter och gav en inblick i modern teknik. BI. a. 
fick man se hur det giek till att gö ra den l " ftt äta forren mellan 
anodcylindern och glasfattningen i ett sändarrör, En r iintgennpp
tagnin g av förloppet vid svetsning av järn var ej mindre intressant. 

Nästa sammanträde - cl f; t första för r et --- äger rum tisdagen 
den 19 januari kL 8 på RestaUl'ant Gillet. Alla radioiutresserade 
äro välkomna. Anmälan för medlemskap kan på ort och ställe 
göras till klubbens skattmästare, civilingenjör Ernst H ultman. 

Som teknisk sekreterare under 1937 fun gerar ingenjör Erik 
Hullegård. 

LINDNIKGSMASKIN. 

Forts. fr/In sttl. 20. 


samt i navet på kedjehjulet 16. Har man förut en lindnin gsmaskiII, 
så kan man ju hara tillverka den här be ,krivIla styrmekanismen. 

ägra måttuppgifter lämnas icke å lag rsti,den för spolaxeln, 
icke hell r å veven. 

Naturl igtvis kall man här, lik 'om vid den i nr 5, 193~ bestri,vna 
lindnin«smaskinen, använda en vanligt handborrma8klll som -ut
växling. 

I kanten på ledarmuttern ]0 göre ett litet. hack, i vilket tråden, 
som skall l indas får löpa. När man lindar, hålles tråden väl sträckt. 
Om ledarmuttern glappar i sidled på spindeln, så får man hålla 
tråden en aning åt sidan hela liden medan man lindar. 

Med modellapparaten har lindats så tunn tråd "om 0,15 mm. 
Spolstommen må"t givetvis vara slät. Om den har skrovligheter 
av Jim eller dylikt, Il kan naturligtvis inte varven lägga sig jämnt 
och tätt. 

Dreven IlT l och 3 måste skruvas fast ordentligt, !i att de inte 
slira på axlarna, likaså kedjehjulen 5 och 16. Skulle något av 
dreven slira, eller skulle spo!stommen inte sitta ord entligt fast på 
spolaxeln, sä skulle ju mat.ningshastigheteu inte bli den rätta. 

NOfUJsk Rotogrllvyr, Stockholm lH37, 

http:nrot5t�.nd
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Selekti"a Illotfagare (1933) 
Av ingenjör W. Stock7nan 

En avhandling om 'lIpcrheterodyner och 
raka motlagare. UI' innehållet: Känslighet 
och selel, th 'itct genom återlwppling. - L.iud
I, vali tct. - SlIperheterodyn eller ra'!, motta
gar.l'e. - SlIperheterodl'nens svagheter. 

Tonkorrektion (t93") 
Av ingenjör W. Stock7nan 

Hur man med tillh.jälp av fi lter konigerar 
en mottagal'cs fl-eln·cnsl,aral<teristik. Ur in
nehället: Seleidivitet och tonlwrrektion. 
Niig.-a pral,ti slm försöl med tonkorrektion. 
En resemottagare mcd tonlwlTektion. 

Radioteknisk handbok, 

225 
olika rörmodeller 

tillverkar Sylvania Co r~ 

poration som standard, 

och d et är d e mest fuIl~ 

ändade rör som överhu~ 

vud taget kunna fram~ 

ställas . 

Hos alla vå'/sorterade radiohandlare. 

RADIORÖR 

MOON RADIO-A.-B. 

Sveavägen 55, Sthlm. Te l. 308839 

del I och II (1935) 
Av civilingenjö,' Mats Hol7ngren 

.lvhand lar ber'.ilmillgar och mätningar inom 
radiotelmiken. Bör ej sa.lma på någon ra~lio
telmil,ers bol,hylla. Ur innehållet: :\Iot tftnd, 
Impacitet, ineluldan , impedans. - l\Jätbryg· 
gor. - Matchning a.v kondensatorer och spo
lar. - Dimensionering av radioappara,ter. 
Enkel s ignalgenerator. - Tl'imning av mot
taga re. - Felsökning. - Stömingar. 

RadiolexikoD 
Av ingenjör W. Stockman 

Detta lexikon, vars tredje del inom Iwrt ut,
Iwmmel', lämna,l' förklaring flå alla radio
t.elmisl,a ol'd och uttryck - Erhålles av 
prenumeranter fö.· 35 öre IJer el!'l. 

Pris per 'Volym eller del kr. 1: 50 
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Rek\'. genom Eder bokhandel ell er diH~Kt från 

POPULI.R RADIO 

(NOROrSK ROTOGR,\ VYR) 

Box 450 - tockholm l - Postgiro 940 

Tel. Namnan ro p ; "Nordisk Rotogravyr» 


FÖRTVIVLAD 

Ulurag ur katalo ge n: 

nin gar i sin radio . V, r n ya 
bli( den som alltid h ö r stör, 

){ombinerud detektorspo
l e m. jä r n kU rna 

störn ingsfria an tenn bottta , Kr. fl : 7G brutto. 
ge r effek tivt alla störningar. Detektorspole t. 8 vugl. 
Begär vara g ratisprospekt omr. m . kortvåg och In

byggd om ltopplareom antenn er och tillbehör. Kr. 11: 50 brutto.
Vår nya 1937 års radio: 

E lr ktrody nnm islc h ögta
katalog ,ä ndes g rati s och lare .. . Kr. 14: GO brutto. 
fra nko pa begäran. Stor Ilnja lskahl m. sta

tionsnamn 
Kr. 8: GO brutto. 

[nomhus smulbnnds
antenn komp!. m. ned 
ledning och Isola torer 

Kr . 3: l5 netto. 
Vertiltal bandantenn för 

t aket, n uste np pfin 
nIng , m ycket cCtektiv 

K r. 15: - ne tto. 

~tö r ni ngsrrl nnten n tö r vitglii n g-der 15--2000 me ter . Kon· 
struerad efter nyaste vetenskapliga rön Kr. 29; - netto . 

I sola torer , blix tskydd , s kii rmad ncd lednlng skabcl m , m. 

NATIONAL RADIOFABRIK 
Kungsgatan 53 Avd. 19 STOCKHOLM 



HERR JOHN ANDERSSON 

KvP IN GS El. AffÄR 

KÖP I NG p • 

DANSKA KEDJAN GM FRAM. 
vÄNSrffiVfT N FÅR SOLLEN. .. 

SPRi NfoE!< . •.• SKJUTER •.. 
PRRFT . •• . PLUTT!! ' 

SE OM Er radio i tid! Fackmannen-radiohandlaren 
provar rören utan kostnad och sätter in nya, friska 
Tungsramrör, där så .behö\'s. Rörtekniken har gå t t 
framåt med stormsteg, och ett modernt Bariumrör 
utfått.ar ofta underverk med en gammal apparat! 
Men se till att Ni får Tungsram Bariumrör - de 
driftsäkra! 

SVENSKA ORION, STOCKHOLM 12. 

också för ER radio! 

'I 

ci2åt binda in 1936 
o o o 
ars argang av 

POPULÄ R RADIO 
Magas i n för radio och grammofon 

Pärmar kunna rekvi
reras till ett pris av 

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

POPULÄR RADIO 
Postbox 450, Sthlm - Postgiro 940 

Undertecknad rekvirt=rar härmed .1l [ ~l nd:ls mot posdörskOt[ . . . ex..o •• 

pörm till POrVli'iR RADIO 19j 6 a Kr. I: 50 + porm. 

BOlt~d : ..... .. ...... .... .. .. 


POJld.dr t Il : 
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