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ator-rören hålla till fullo, vad de lova. Vi lämna full 

garanti för dem. Om de ei tillfredsställa Eder betala vi genast pengarna tillbaka. 

H.tir tillverkas Satar-rören! 

Vi leverera passande typer till alla 

apparater, och om Ni uppgiver vilka 

rör, som skola bytas i Eder apparat, 

så skola vi lämna Eder offert för 

just det, Ni behöver. 

Eder apparat kommer att ge avse

värt bättre resultat. 

Begär prislistan med de kraftigt re

ducerade priserna, och om Eder radio 

handlare ej fö r SATOR-ROR, så vänd 

Eder direkt till oss. Vi kunna lämna 

Eder uppgift på närmaste inköpskälla. 

Aktiebol. Trako 
Aegeringsgatan 40 - 5 T O C K H O L M 
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I de tta nummer 
liillluas he , 'krivning ö\'er en f l'l1ns po rr:1 hQl 1,0rt 
\'u g-S<L[l (la rat :L \ ' '-'ukel oc1l trc\'lig l~' J! . Deu ·urullHI. 
inne[a Ll.ar hl de ~ ii od:u'., och Jllo tlngare föl' 40
och O-lller el'~ bH1llIen ueh 1(;111 au\'iilldas [ö r bå de 
rc [pg-I':t1'i oc h l lefoni. D en Ji impu l' sig ti \'en fÖl ' 
!< t:.lliu nUr t bruk och ruöj lig"'ör du goda distau ' 
f örbindelser. 

Vi komma hill' I1lNl den rör. ta kODsl ruH io 
be;;krivniogen till en lIloLLaga re m ed de uya hög
eH 'kl"ivu oeh noggran t llla tcb acle fcrrocart 'pola r 
nu, och el una lllottagare ger llwd tre sturukret
>'H r !il,a s tor s jpkti \'ile t om ('n l'yrkret;; Illolt:l 
g'are m ed vauliga spolar, vilket ej vill 'ug-a S. 
lilet.. l , errocarb polarua äro verkliga Hlgförlu , t
s1l01ar, cell rutin masre se till att förlust tua i 
övri~a kopplin~, 'delar hallas nere . 

E n intre.~;;fl Dl l'edogörel!';e med schema lämnas 
över de nya arue.rikan 'lw unhcl'salmo ttagflrna , 
vilka ej äro \'U.ra a l t efterbilda, blott liilllpli ga 
rör blh' u Wlgån~liga . E n aunall nrtikel behandlar 
de allra nya ' te r öreu, för vi lkn angivas alla data 
och r edogört'S f ilr användning;: . ut tet. 

T elevi sionen behandlas fr1\.n dl:'u praktiska si
dan i l vcune art iklar , av vilka el en ena ooskriver 
en enkel televi::;iousruot tagare med spegel trumma, 
dess kons truktion och verknin;:( s iHt, och den andra 
avhandlar televi sionslampan. 

Populär Radio. 

EFTERTRYCK AV ARTIKLAR HELT ELLER DELVIS UTAN ANGIVANDE AV KALLAN F OR BJUDET 

Kr. 525:

LOEWE S U P E R 32 6 -rörs S u p ~r hete rodynemottaga r e 
för våg längdsområ den 19- 50 m. 

E N T E K N I S K T R I U M F = kortvåg, 200-600 m., 800

2.000 m. me d belyst tredelad jätteskala. Världsmoitagning äv~n under 
den ljusa årstiden tacl< vore kortvågsdelens stora störningsfrihet och 

effektivitet. Endast fö r växelström , 

B ~gär prospekt och närmare upplysningar fr6n 

LOEWE RAD I O A.-B., STO CKH OL M 
Igelda msgatCl n 22 - Telefon: 507670 
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TOROTOR dubbel mammutskala 


Omkring 1 juni komma en del 

TOROTOR:;NYHETER 
att utsläppas i marknaden. 

En av dessa nyheter - en dubbel Mammut 
Trumskala med inbyggd kondensator, typ L 
är visad här. Alla stationer, som fått plats i 
etern, äro tryckta med tydliga bokstäver på 
skalan. Belysning i två färger. En tredjedel 

av skalan synlig på en gimg. Såväl 
våglängd som gradindelning. 

ET1r ENASTÅENDE 
TII.LFÄLLE 

En fabriksslump 3-rörs växel
strömsChassier utförsälj es till 
25: - kr. st. n et to. 

C has icrna äro monterade med om' 
ko p pl.,bar transf. 110- 130-150-220
240 volt. see. 2 X 250 v. 50 mA. Kon ' 
densatorblock 7. 1 M F. 750 v.. 4 rör, 
hålla re, avstämn.,spole 200-2000 meter, 
silnings, och ga llerspänningsmotstånd, 
kontaktlist , kopplingskond. samt en del 
övriga motstånd . Storlek å bottenplatta 
155x350 mm. Passande rör: 2 st. E 438 
B 409 (B 443) 180 1 (506) eH. motsvarande. 

C h a s s i e r n a ä r o f a b r i k s n y a. 
Rörsats till ovanstående chassi 20: 

B e s t å'll n u innan partiet tager slut. 

Begär vår realisationslista vilken innehåller 
ett 50,tal oli ka radiodelar till otroligt låga priser. 
Sändes mot porto 10 öre. 

Firma Aug. Jansson 
Sundblrberg Aadioavd. Telefon 1359 

POP ULÄR RADIO 

POPULÄR RADIOS 

SERVICEAVDELNING 

Sveavägen 40 Stockholm* 

På serviceavdelningen 

emottages varje tisdag 

och fredag mellan kl. 

18-20 apparater och 

delar för undersök
. . .

illng, tnmnmg, repara

tion och ombyggnad. 

Generalagent: Max Johnsen & Ca. A.#B., Regeringsgatan 20, Stockholm. Telefon 118169 
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Radiokrönikan 
av Wireless 

H 
elt oväntat ha vi blivit begåvade med en 
hel rad nya rör, och frågan är nu vad vi 
skola göra med dem alla. Vilka av de nya 

c rören ha den största missionen att fylla 
i mottagaren av i dag? Vilka av dessa rör ha en 
mission att fylla i äldre mottagare, som skola mo
derniseras? 

För att fil någon klarhet i dessa frågor måste vi 
först göra klart för oss, vad som är det viktig~lf:te 

hos mottagaren för närvarande. Det är utan tvi vel 
selektiviteten. Detta behöver dO<'k ej betyda att ljud
kvaliteten måste åsidosättas. På ett sätt blir ljud
kvaliteten visserligen sämre, och det är genom längre 
drlven avskärning av det högre registret, i avsikt 
att bättre kunna skilja stationerna åt, på ett annat 
sätt bättre, nämligen genom användning av diodde
tektor, varigenom förvrängning av ljudet undvikes: 
Detta är två skilda slag av distortion: frekvensdis
tortion och amplituddistortion, a v vilka den först
n~imnda spelar en obetydlig roll i jämförelse med 
den senare. 

Selektiviteten är ju mest beroende av vilka spolar 
som användas, och lågförlustspolen kommer tydligen 
att uppleva en renässans, ehuru den nu blir utrus
tad med järnkärna. Det gäller att minska den yttre 
dämpningen på spolarna, och detta kan vid de hit
tills brukliga rören ske genom att göra ett uttag 
långt ned pu spolen, men omkopplingsanordningarna 
bli då komplicerade. Vid anvä~dning av de nya hög
frekvenspentoderna erfordras intet uttag, varför spo
larna bli enklare i tillverkning. 

Ferrocartspolarna bringa den raka mottagaren i 
fråga om selektivHet ett steg närmare superheterody
nen, men de komma sannolikt även att förbättra Sl'l

perheterodynen, så att dess överlägsenhet gentemot 
den raka mottagaren blir väl befäst. De nya rören un
derlätta byggandet aven god superheterodyn; så t_ 
ex_ kan högfrekvenspentoden med fördel ersätta du b
belgallerröret såsom kombinerad modulator-oscilla
tor, för att ej tala om hexoden. Härigenom ökas bäde 
förstärkningen i modulatorn och den totala selek
tiviteten. Dubbelgallerröret måste nu anses olämp
ligt för detta ändamål, då bättre rör kunna erhållas. 

I en tidigare krönika omnämndes en ny ameri
kansk koppling för batter'imottagare såsom en nyhet 
av verkligt stor betydelse, och kopplingen var även 
beskriven i marsnumret av Populär Radio under 
namnet »vilande» push-pull. Nödvändigt för en dis
tortionsfri återgivning är att de båda slutrören äro 
inbördes matchade. Nu har i England konstruerats 
ett nytt specialrör föl' denna koppling (»Oossor» 
240 B), vilket har båda rörsystemen - inbördes 
matchade - inbyggda i samma glasballong. D ett.. 
push-pull-rör arbetar enligt en ny princip, i det 
ingen negativ gallerspänning erfordras. l gengäld 
måste ingångstransformatorn vara av speciell kon
struktion, med ringa motstånd i sekundären. 

Det är att hoppas att rör av denna typ s:1 sm1'r,
ningom även komma till Sverge. 
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Fl era rörny heter. 

Hexoder enlig t ny princip. Högfrekvenspe ntoden som kombinerad modulator-oscillator. 

Specialrör fö r universal mottagare. 

I 
förl gaPrJtle l lummer lJesk1'cI'o Yl cu urnc1'iknn:k 
rörnyhet , hc,'ou u, eH komlJiller ad moc1ulatm· 
oscillator fOr . upcr![(>t cl'odynmollagnr e. D et vi
sal' s ig nu att även ue C'lJI'op >iska rÖl'fa hrikan

t erll , f;,iii v t~i lld i).,ti; al'het;l t pä denna sak och kom· 
mit fra t ill en kon"tl'ukti on, , .Olll i princip skiljer 
s ig fran !leu amel'ikan ,·ka. Des utom ha oe gjor t en 
a nnan hl xodkonsll' nktion, den s. k. fadinghexodclJ , 
a vsedd al t el's~Ltta ett av de i högfrekren , . eller mel· 
lanfrekn'us fö l' , Lii r ka l'ell ,Wr voly mkolltroll tid igare 
använda l'ariabelmYl'ören. F adiuglt exodcu ~i r /; ' h m· 
da (' lt högtl'e];:l'ens föl'" til r ka rrör al' speciell kOD , l mk· 
tion , och 'lirdelen med detta nyn, rÖJ' li t· ntt fö rsUil'k
ningsgr a l1en kan yaJ'lcr as inom myckd vid a '''I'änsel' 
g C"flOlll 11 relativt obe tydlig iinåril1g av styrspii.n· 
nin~en. 

Det nya I.Za·nd-rö'I'ei. 

Det u.t· Tclefunken och r hilips som a mtidigt lan· 
ceJ'U den uY:J bl a nrlhexoden, vilk n gUl' det onödi gt 
aU aJ1l' ~l lJ da ett ,,;i.i rskilt oH:illat orrör i supcl'hetero
dyner. BJandhexo dens konstruktion framgår sche
matiskt av fi g. 1, som även " isa r d n nya sockeln med 
7 kontak t :tift och elektroderna R anslut ning till elen· 
na, Till to ')pkontakten, som här utgöres a l' en metall-

Ji' ig, .7 . ETu " d l! f' ,/,f) (]CI/ . dc l nlla T.;omb in r radc mocl'll l atol'.f)s d T
lflto l'lij r ct jl ' " 811/)('1'11 <'1 r /'o" immo t/uf/a rv, 'Pin höger visas cle 
olika f' !('i:! l'wlc"" ol$ (w" l ul,! in17 t in l.;ontakt stiJ! cn på socT,:cln. 

kapsel, är anslute t e tt a r ör ets styrgaller och ej 
s;j som "id sk iir mgallerrör anoden. Föt' a nslu lning 
ay dQn yHre leflningeu till toppkontakten användes 
(m speciell fjäderklä:m1na. 

Dc oli ka plcktrorlerna i' beteckning framgår av fi g. 
1 . F örsta st yrgallret l)enLimne~ även doseringsgaller, 
andra ~ tyrga ll ret fördelningsgaller . 

Blandhexod ' ns koppling i en snperheterodyn fram· 
gäl' a y tig. 2. 8 tämkretsen för den inkommande sig· 
nnlen fi l' bete knad »8ignal», o. cillatorkret sen »OsC,) . 
»JHF» är den primära kret sen ho första bundfiltret 
i m n anfr ' k \' ensförstärkaren. iottaga rens nolled
niJlg d ler U1 inusledning är uragen med ett tjockare 
:streck . 

II>xoden Lir h ~'t l' ritad p;1 det sätt som är lämpligast 
i ett koppling -'schema, men man måste komma ih:'lg, 
alt anoden 5 i ver kligheten ej ä r ansluten till topp
kontakten utan så som anges i fi g. 1. 

En ny blandlJ1"inc'iZJ . 

Den nya hlandhexoden kan tänkas bestå av tvenne 
i'iel' iekopplade rör, nämligen ett skärmgallerrör och 
ett r .vmdla udningsgallerrör. Enligt fig, 2 uLcröres 
skärmgalleI'röret av katoden 0, styrgallret 1, skärm
gallret 2 och anoden 3, den senare i form av ett gal· 
ler, genom vilket elektronerna kunna passera. Rymd
laddningsgallenöret kommer ovanför. Det omfattar 
rymdladdniugsgallret 3 (anoden i skärmgallersyste· 
lll et) , 'LYJ'galll'et 4 och anoden 5. Någon katod är 
lek' tillfinnandes hos detta system, men skärmgall· 
ret 2, ,'om har' jordpotential, kan på sätt och vis be· 
trak ta ' . om katod för l'ymdladdningsgallerrör 't. 

Rymc1laddningen mellan gallren 3 och 4 uppkom
mer på så sätt, a tt av de till gallret (anoden) 3 
a Ltraherade elektronerna, vilka på grund av den höga 
pos.i ti"a spänningen ha stor hastighet, en del fort· 
sätta genom maskorna och närma sig gallret 4. Ef· 
t.er om lIct ta emeller lid har negativ spänning (- 4 
volt), stötas elektronerna tillbaka mot gallret 3 och 
uppsugas av uet t a. Ett moln av elektroner kommer 
R~ lunda sUindigi a tt fi~lllas mellan elektroderna 3 och 
4.) och detta utgör rymdlac1dnin O'en. 

Den 1'r. 'u Her ande anodströmmen för hela röret, 
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således den som går fram mellan katoden O och ;1 no
den G, rönet' givetvis invcrkan av i:ipä llllingarn : på 
var t och el t a v gallr II 1, 2, 3 och 4, SkLirmgall ret 
2 har i a t potential och inverka!' därför ej. Gallret 
:1 betr akt a Yi som en anod. De vel'kliga styrgallren 
bli sålunda 1 och 4. På gall!'et 1 inkommer den hög
frekventa sign alspänningen, som br ingar anodström
men genom 5 att variera i takt med signalfrekvensen, 
På gallret 4 inkommer den högfrekventa oscillator
spänningen (matas in via gallel'kondensatorn C och 
gallermot Ul ndet lo{ från oscillatorkretsen ), vilken i 
sin tur bringar anodstl"ömm n genom 5 att variera 
i takt med oscillatorfrekvensen. Följden blir att des-

Fl.'!. 2. B l{f Jl (/hcxod u)/ ,~ 7.; o/Jpling i en 81l llCrhctcrodynmotl a 
grll'C, Sriing ll i / l!J,~1!78t 1 'i,n.'! e n ,~ke}' enli gt nega,dv nZJ1"incip (~l L "1.rF 
1!1'i m ii rkret 8cn ti ll f ursta 111 cllan/l·c l;;vUll .' bCLr!.cZj iltn! t , I pra h> 
ti!;cn anv än des lm/odmots ta l/d fur astaälCO'rl'umandc av äcn 

ncgatira gollcl'spiinll iJlgcn, 

sa h å freln'cnser Ll~llldas i anodkretsen 5 och , s tnd
komma en skillnadsfrekvens, SOIU genom lämplig in
Rtällning av oscillatorkonden 'atorn göres li ka med 
den frekvens, till vilken mellanfrekvensförstärkaren 
är avstämd. 

H cxodcns fördelar. 

Denna nya blandprincip beu ~imncs mwtiplikativ, 
emedan anoclströmmen genom r;: blir direkt proportio
nell mot produkt 'u av signal- (Jr·h o 'cillatorspännin
arna, d. Y. R. mot produkt(~n av spänningarna på 
gallren 1 och 4. Detta kan uttryckas genom formeln: 

J 3 = kXV1 XV4 , 

där le är en konstant. 
Skillnaden mellan denna bla ndprincip och den tidi

gare använda är, att den SCllare var beroende aven 
likriktning i r ÖTet, som därför m, ste arbeta på nedre 
kröken av Hnodströms-gallcr pänningskurvan. Följ
den val' en stOl' mängd övertoner, vilka åstadkommo 
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n hel del av de från tidigare superheteroJyner kän
da oliic~ lllteterna. Dcn nya l.llan dprin cipen medför 
enligt uppgift väsentligt större övertonsfrihet än den 
gamla. 

E n annan fördel med hexoden är, att oscilla lQr
kre t 'en är fullständigt skild fran signalkretsen tack 
vare skäI'mgallret 2. Vid den i föregående numm r 
beskrivna amerikanska hexoden är detta ej fallet, 
utan en neu LI'alH:ieringsanordning erfordras för und
vikande av utstrålning från oscillatorn genom an
tennen. 

Hexoden ger enligt uppgift 20 a 30 gånger större 
fÖl'Rtärkning än ett vanligt dubbelgallerrör såsom 
kombinerad modulator-oscillator. 

Innan vi lämna hexoden böl' kanske sättet föl' 
svängningsal stringen i oRril1atorsystemet omnämnas. 
Denna sker på preci s samma sätt som vid. den kända 
negadynkopplingen, där ett dubbelgallerrör (rymd
lacldningsgallerr ör) användes såsom svängningsalst
rare. 

Typbeteckningarna för blandhexoden äro föl' växel
ström: Telefullken RENS 1224, P h ilips E 448 och 
för likström ( 1~0 mA) : Telefunken RE NS 1824, P hi
lips B 2048. 

Fadinghexo den - en 'intres.8ant nyhet. 

Den a nJr a bexodkonstruktionen, fadinghexoden, 
kommer sannolikt att få t or bet:ydelse för motta
gare med automa tisk volymkont roll. Yid variabelmy
r uren foturas som bekant en mycket stOl' r egler ings
spänning, c:a 40 volt. F a dinghexoden däremot fo rd
rar blott en spänningsvariation av 10 a 13 volt, och 
ger då enligt uppgift en variation av fö r 'tärlmingen 
i förhållandet 1: 10.000. E n minimal reglerings. pun
uing är en mycket stor fördel och ofta en förutsät t
ning föl' ett gott resultat med automatisk volym
kontroll. 

H ögjrc7wenspentoderna. 

I nedanståeude tabell återfinnas viktigare data 
föl' Philips högfrekvenspentodcr. E 446 är en normal 
högfrekvenspentod, motsvarande ett vanligt skärm
galler rör , ehuru meJ de fördelar högfrekvenspento
den erbjuder. E 447 är en högfr ekvenspentod med 
variabel branthet, motsvarande ett variabelmyrör. 
Deul1a kan lämpligen kaUas variabelmypentod. (Phi
lips beteckning är »selektod».) 

Högfrekvenspentoden hal' liksom det vanliga pen
todslutröret ett extra galler mellan anoden och 
skärmgaTI ret. (Se fig. 3.) Detta extra galler är inu U 
röret anslutet t ill katoden, och dess uppgift är att 

J 
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E 446 E 447 
Glödspäu lling ....... ....... , . . , ... V 4 4 
aöd t röOl ...... .. ........ .. . .... .... A 1,1 1.1 

Allod sl)., m ax. 
Skärmgallprsp. 

.. .... ............ 
.. ................ 

" 
V 

200 
WO 

200 
100 

Anodströl1l . .............. ......... ID _\ ~ '1,5 
Keg. gall! r p... ...... .. .. ......... \' c:a 2 2 
Ful'. r ii 1'1, 11 -faktor ................ .. 5.000 2.000 
Brallti1ct, IDUX............. mA/ ' - 3,5 3.G 
D :0, norll al .............. .. .. mA/ V 2.5 :G 
Inre IDoh,1 [md .. ...... .. .. megohru 2 1 
Anod-gall'l'-ku[I:lc ..... ....... . ,u,uF 0,002 0,002 

förhindrn -'rkundäremis ion han anoden, vilken vid 
skärmgnllerrören alltid gör d t nödvändigt att hålla 
anodspälLlling~ n höcrre än skärmgallerspänningen. 
Tack vare det extra, jordade gallret vid högfrekvens
pentodE'l'[J<l, behöver man här ej iakttaga denna sak, 
Yilket är a v synnerligen stor lJetydelse vid t. ex:. lik
strömsm,)ttagarc för l:igspiincIa n~it . 

Dessa högfr ekvenspentoder ~i ['o föl' 'euua med en 
ny, bifilii l' glödtr; a, d Iket giir fltt de ej giva upphov 
iill kna s" 'ande och skrapande ljud i högt alaren, vil
ket kan \'ara fallet med indirekt uppvärmda rör av 
äldre ko nstruktion. 

Aven 'L'elefunk il tillverkar mot svarande rör med 
i stort 'rtt samma data. De.·sa ha typbeteckningarna 
R IQ,S J ~8± och RE~S 1294 resp., den sistnämnda 
en yaria Jelmypentod. 

Philip ,rören i tabellen ovan ä ro "äxelströmsrör, 
lllen äyell likströmsrör föl' 180 m.: komma att till
"erkas. lJuta bli ungefär samma som fö r "äxelströms
rören och typbeteckningarna äro B 2046 och B 2047 
respekti, e. 

I fig. ;; visas kopplingen för en högfrekvenspentod 
av typen E 446, använd såsom kombinerad modulator
oscillato:' i en superheterodyn. En enkel avstämd 
krets är här visad på ingångs.idan, men ett band
filter bö_ hellre användas. Oscillatorspolen är be
tecknad med L~. Denna är kopplad till en spole med 
få varv, inlänkad i serie med rörets katod och be
tecknad med L 1 . Nedanför ligger katodmotst· ndet 
för åstadkommande av den negativa gallerspiinnin
gen, shUlltat med en kondensator. 

POPULÄU llADIO 

Diod-triod samt diod-tetrod - nya detektorrör. 

I föregående nummer redogj ordes för de betydande 
fördelar, Rom vinnas med en diod som detekt or, sam
manbyr)'gd med ett H\gfrekvensförstärkarrör. Philips 
och Td efu nken komma nu med motsvarande rör, 
ehuru de "a ha enkeldiod i st ället för dubbel diod. 
Tvenne typer finnas, dE'n E'na med triod såsom för· 
stärkarrör, den andra med tetrod (skärmgallerröl· ). 

S uanstäende tabell upptager viktigare data för 
des::;a rör. Motsvarande typer äro att vänta även inom 
likströmsserien. 

E 444 S I Fl 444 
REN 924 RENS 1254 

Glödsllänning ..................... 
~ löd t röm .. ......................... 

V 
A 

4,0 
1,0 

4,0 
1,0 

Anodsp. , max. ........... .... ...... V 
Skurmgallersp. .......... ........ V 
Anocls trörn ..... ............... .... mA 

200 

6 

200 
33--DO 

0,35 3,3 
Nf'g. gallersp........... ........... V c:a 3,5 2,:"l-~,2 

Försturkn.-faktol' . ................ . 25 1.000-öOO 
Branthet, max. .. .......... mA/V 
D :0, normaL .. ............... mA/V 
Inre motsttlnd ............ megohrn 

3,5 
2 

0,0125 

3,0 

2,5---D,2 
Anod-gallel'-kapac... ........ . ...... . 0,003 

Nya 9 watts kmftpentode1". 

Samma firmor komma med tvenne nya kraftpcn
toder med en anodföI'lust av ej mindre än 9 watt. 
Dessa äro avsedda för en maximal spänning av 250 
yolt på både anod och skärmgaller. 

Nedanstående tabell upptager viktigare data för 
dessa rör. E 443 H är direkt uppvärmt, E 463 in
direkt uppvärmt. För Telefunkenröret RES 964 gälla 
exakt samma data som för E 443 H, för RENS 1384 
i det närmaste samma som för E 463. 

E 443 II E 463 
RES 964 UENS 1384 

Glöclspunning ..................... v 4 4 
Glödstrum .. ....... .. ........ ..... A 1,1 l ,:l 
Anodsp.......... ... . . . . . ............. V 2;;0 2,,0 
Skärrngn llersp. . ................. V 2;:;0 250 
Allod. lröm ........................ m.-\ 36 36 
N~'.u: . gallersp.... ..... ...... .... ... V 
Fiirstiirkn.-faktor ................. . 

15 
130 

22 
65 

Br(ll1thet , normal ......... mA/ V 3 2,2 
Jnre motst, nd ..... ............. ohm 43.000 30.000 
Anoclförln. t .. .............. ... ..... W 9 9 

Forts. il. sid. 

Pi[J. 3. ]{ög!l'c7,;vcnspentod i cn sp ec iell k oppling så
~om kO ml)incrc~d. lIwd n]rr,fO/'-08 ciUato/' i supc/'hct ero
dyn motta[larc. D e1!JW- koppling ut!Jör ett m elln1l.s ta
diu.m 1/I cl/lln dubbelgaUel 'l'örS l,:opp1 in!Jen och l1 c:/,'od

].,u1JIJl i 11 !Je Il. 
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Modern a mottagare 

Loewe Super 32 
Superheterodynmottagare för våglängder från 19 upp 

till 2000 meter. 

A
tt det skall behövas skilda mottagare för 
de normala rundradioväglängderna och 
kortvågen är ju en stor olägenhet. Det 
förefinnes emellertid stora svårigheter att 

kombinera en kortvågsmottagare med en normal 
,·tlgsmotiagare, ehuru försök redan tidigare gjorts 
i denna riktning. Svårigheten ligger huvudsakligen 
i att få kortvågsdelen så pass effektiv, att det är 
någon mening med kombinationen. 

Loewes »Super 32» är oss veterligt den första 
·europeiska mottagare, som utan 'att erfordra utbyte 
av spolar medgiver mottagning även av kortvägsom
j'ädet meHan 19- 50 mder. Den skiljer sig till det 
.yttre från en vanlig rundradiomottagare endast där
igenom, att våglängdsomkopplaren har ett tredje 
läge för kortvågen. 

niottagarens »jätteskala» har tre graderingar för 
våglängdsområdena 800-2.000 m, 200-600 m samt 
19-60 m resp. Förutom våglängderna äro station ,
namnen utsatta. Inställningen 'på kortvågsområdet 
är visserligen knivskarp, men med någon övning går 
det lätt Varje station kommer här in vid två när, 
liggande ställen på skalan. I bla nd förefinnes inter
ferens från telegrafistationer vid det ena ställe t, och 
man kan då gå över till det andra och få ostörd 
mottagning. 

Fotografiet visar det mest intressanta hos denna 
mottagare, nämligen spolarna för signalfrekvensen 
samt oscillatorspolen. Mottagaren har ett högfre
kvenssteg med variabelmyrör före det s. k. bland
röret eller första detektorn. Spolen närmast skalan 

fotografiet kommer före variabelmyröret, andra 
spolen kommer efter samma rör och sitter 
sålunda iblandrörets gallerkrets. Tredje 
spolen utgör oscillatorspole, Blandröret är 
samtidigt oscillator; det utgöres nämligen 
av ett specialrör med tvenne elektrodsy
stem, det ena fungerande som oi'cillator, 
det andra som första detektor eller bland
rör. Mellanfrekvensförstärkaren utgöres av 
ett vHriabelmyrör, som har ett bandfil tel' 
på gallersidan och ett på anodsidan. 

Konstruktionen av signalfrekvensspolar
na framgår mycket tydligt av fotografiet. 
Längst upp på spolrörcll ses långvågsspo· 
huna, under des a »mellanvågsspolaruu» 
och Hingst Hed kor tv< gsspolar na, omfat
tande blott några få varv träd vardera. 
På första spolen 'aknas emellertid kod
'ägslil1dning, varför end ast en signalf'l'e

C1I([8810 t till »Super Sfh) m d spola,rnas skiirm/mr, 
kar bor ttaljJ(n. F rån skal(m r ii7.;l!(tt li r a törsta och 
u,n dra spOlarna ~ iljnalfrckvClIss/lolar, t n;«je spolen 
oscillatoi'spole. Bakom 8polarna skymta trc[Jany' 

kondensatorn samt m ellanf l'ckvcnsb(mdfiltren. 
Fort"_ å sid. 159 
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ge Eder radio ökad effekt 
G uglielmo Ma rco ni - »mannen o m 
få tt etern att tala» - är ett stort 
namn även på de t rö r tekniska områ
det. M arconi-rören ha va ri t och äro 
alltj ämt föregångarn, - re presentanter 
tör det allra senaste på det rörtekniska 
området. 

Overallt, d är pålitliga resultat äro av 
vital betyde lse, d är användas följakt
ligen också M arconi-rö ren - vid stora 
rundradioanläggningar jorden runt, 
inom den transatlantiska telefonien, 

på atlantjättarna lika vä l som på 
krig fartygen och luftens linjeskep p. 

N u finnas Marconi-rören även i Sverige. 
De flesta radioaffärer tillhandahålla 
gratis Marconibroschyren, som inne
håller verkliga fynd för såväl radio
ama tö ren som ap paratinnehavare. 

F ö rst med Marconi-rör i mottagaren 
kommer den till sin fulla rätt - får 
den ökade räckvidd, den renh et och 
klarhet i lj udet, som är Marconis se~ 

naste gåva till vä rldens radiolyssnare. 

Använd själv de rör, som fackmännen använda 
- förse Eder mottagare med Marconi~C'ör. 

MARCONI'S WIRELE SS TELEGRAPH COMPANY, LONDON 
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Alöjliggör störningseUtnin6l' ing vid ,mot· 
,ngrl1'en. ].ly ntföringsfo1"ln nwd 1'inga 

1ttl'ym'lnesbehov för sto'rstädern(t. 

~ - " - -

A
t eliminera eller reducera sWrnino'ar vid 

l'l~ncl.radio~not~~:gning genom någ~n an· 
or dmng nd spIva mottagaren har länge 

usetts ligga utom möjlighetel'uas griLns. 
De skilda metoder för kompensering av störspän· 
ningarna i antennen som framkommit, ha haft föga 
eller ingen framgfmg. Man bar emellertid börjat till
lämpa en mera brysk metod, som går ut på att skär· 
ma de delar av a ntennen, som Jigga inom det elek· 
triska störningsfältet, val"igenom dettas llve['kan på 
alltennen blir i mycket hög grad reducerad. 

De störningar det här är fråga om äTO de som 
härröra fr ån elektriska maskiner och apparater av 
olika slag, och vilka med lätthet fortplantas utefter 
ledningsnät 'n inom storstaden, så,,<lom belysningsnät, 
telefonuät dc. I den närmaste omgivningen kt'ing 
dessa ledni gsnilt utbildar sig en s. k. störningsdim· 
ma, och det gäller att placera den verksamma delen 
av a ntennen utanföl' dCUlla . En inomhusantenn är 
synnerligen ofördelaktig, eftersom denna ligger mitt 
inne bland ledningarna i huset, där störning~dinllnan 

skskydtl 

är allra hitast, d. v. s. de 
elektriska störfälten allra 
kraftigast. Det enda tänk· 
uara är således en utomhus· 
antenn. En helt vanlig dylik 
antenn, hos vilken den hori
sontella delen ä r anbragt 
på stor höjd och på stort 
a nltftnd från bftde den egna 
och niirbelägna byggnader, 
iiI' redan den synnerligen 
fördelaktig nr störningssyn· 
punkt, emedan signulspän-

FlO, 1. Vcrtikfl,lantenn merl 8kiil"· 
marI ucill e(lnin.l]. D en skiJnnade 
k ll,beli! tur ej ligga tatt 1JWt väg· 
fl cn och måste rida.l·c 'vaNt vii l 
'i solcI'or[ från denna. En antenn 
av denna typ tm' 1n1fc7.:et j'i,nga 

vlats (se 'U-ignettbiZden) , 

("Europa St untlen" .) 

ningen är relativt stor i föl'llållallde till störspän
uingen. För att göra förhållandet mella n sigllalspiin· 
ning och störspäulling ännu större, skärmar man 
den del a v a n tenl1cn, som ligger inna nför stMnings· 
dimman, el. v. s. lleelleelningen. Är elen utanför stör· 
ningsdimman belägna delen av antennen litell. blir 
skiirmningen av den övriga delen ännu mer 'bety. 
delsefull. 

illustrationerna till denna artikel vi sar en ny typ 
av »skärmad antenn», hos vilken den verksamma 
delen är vertikal. Antcnnen uppbäres aven 6 fl 8 
meter hög hamLumast, och antenl1tråtlen är helt 
enkelt dragen inuti denna. Vid nedre änden for t 
sättes untenntråden av en sk~irmad kabel av speciell 
konstruktion, som drages ntanpå hus\'äggen och me· 
deIst speciella stödisolatol'er Mlles på ett bestiimt 
avstånd från denna . Vid antennlutaget föres själva 
antenntråden in till mottagaren, ii.ven denna ledninO"

'" 
skilrmad hela vägen medelst en speciell inomhu, ka· 
bel, och sjilIva skärmningen fi.lrbindes med jord ge
nom en di['ckt jordledning utanpå husvilggen. TJnder 
siirskilt svåra förhållandcn måste ä ven jordledningen 
till mottagaren skärmas, varvid skärmningen jord· 
förbindes vid själva jordningspnnkten, ej vid motta· 
garen>,> jordkontakt. För övrigt får man pröva sLO" 
fl'am beträffande jordningen a v övriga delar av dea 
skärmade kabelns metallhölje, tills man får största 
möjliga störningsfrihet. 

För att vid nätmottagare förhindl'a att störningar 
inkolUllla genol1l niitct, insiU.ier man mellan lUott~H!' a · 

r ellS stickkontakt och väggkonta kten ett högfrelrve~ls, 
filter. B~i·t iiI' att ha detta. inbyggt i mottagaren. 
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I Amerika bar ;konstruerats en belt ny typ av mottagare, 
de s. k. »~lidget Universal», vilka ba mycket små dImen
sioner ocb (ungera Hka bra på likström som på växelström. 

U 
iversalmottagaren, som går lika bra på 

viixel- och likströmsnät, iiI' redan verk
lighet, och även hos oss tillverkas dylika 
mottagare_ I Amerika har konstruerats 

en alldele:! ny typ av universalmottagare, vilka upp
visa så I ycket av intresse, att en närmare redogö
relse för konstruktionen kan anses befogad. 

Dessa nya mottagare äro ej ntg1ingna frfin de sto
ra radiofabrikerna, utan det är småfabrikanterna 
som passa t tillfället och släppt nt i marknaden små, 
enkla och framför allt billiga mottagare, vilka genast 
slagit an I,å den stora publiken. I februari månad vo
ro redan 100.000 av dessa mottagare sålda, och det är 
ju ej smlh;aker ens i Amerika. 

A1ltomobiirö'ren 1co11uno väl till pa,ss. 
Vissa a v mottagarna äro ej mycket större än en 

cigarrlåda , och ilndå är det fråga om trerörsmotta
gare med ett högfrekvenssteg. Samtliga ha inbyggd 
högtalare av elektromagnetisk typ. Det säger sig 
självt att man ej får ha allt för stora fordringar på 
ljndkvalitden; basregistret salmas nästan helt och 
hållet. Dc _a är även en av orsakerna till att motta
garna kunna framställas så billigt, i det anordnin

garna för filtrering av anodsh'ömmen kunna vara 
mycket primitiva. Svårigheten "id fmreringen ligger 
i att få bort störningar med lågt periodtal, men då 
högtalaren ej alls reagerar för dessa, är det ju onö
digt att ta bort dem. 

De använda rören äro ursprungligen avsedda för 
bilmottagare. De äro indirekt uppvärmda rör med 6,3 
volts glödspänning och en strömförbrukning av 0,3 
ampere. Högfrekvensröret är en variabelmy-pentod, 
varigenom man erhåller en utomordentlig volymkon
troll. (Se fig, 1 och 2.) Detektorn är ett skärmgaller
Tör, motständskopplat tiU sIntröret, en pentod. Anod
motstånd och gallerläcka ha mycket stora värden, 
tydligen i aysikt att få stor förstärkning, men san
nolikt blir naturtroheten i återgivningen i viss mån 
lidande härpå. 

Rörens glödtrådar matas direkt från nätet genom 
ett förkopplingsmotstånd. Vid drift från växelströms
nät matas de sålunda med växelström. Anodström
men likriktas medelst ett triodrör ur samma rör
serie, pfi vilket anod och galler hoplänkats_ Detta 
blir alltsä en halvvågslikriktare, som matas direkt 
från växelströmsnätet utan transformator, even
tuellt i serie med ett för-kopplingsmotstånd. Vid 

F ig, 1, Kopplingsschema till »Kadette,> 
U n'j,vel-sul M id-fJet, 8a"li~lna mottagare som 
i v'i{rnettlJilden, med vwl'ialJel-tny-pentod 
oel~ s,kär'mgaUQ/'d(jtektorr. En triod an
vii,mles såso'l1~ likri7ctul'rör. (Ur»Wireless 

W01·ld».) 
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Fig. 2. En annan a,merilcamsk unive1"sa,l
mottagare, 1'0810 Y ' 8 »Totem». }Jögfre
1.;v enspelltodel, arbetar m ed saltliftw, spiin 
ning pa ano,l ooh sk{irmgaller. Yo IY'Tn
Iwntrvllen n : .lJlcrar både f(jrsW,l'knfngs
graden i hÖ!lfrekveIl88.1eget o)'Jh sigtw,1r 

spUnn in!len. ( UI' »W 'ireless World».) 

anslutning till likströmsnät måste 
stickkontakt en viindas så, att anod 
och galler på likriktarröret få plus
spänning, varvid detta rör endast 
verkar som ett mindre förkopp
lingsmotstånd. Vändes stickprop
pen fel, vägrar mottagaren att fun
gera. 

,I terkolJpl'ing ger stor' känslighet. 

Såsom framgår av hä r visade kopplingsschema 
över dessa mottagare (fig. 1 och 2), ha de blott två 
stämkretsar varför, selektiviteten är ganska ringa. 
Dock användes återkoppling för att driva upp både 
känslighet och selektivitet. I fig. 1 synes ej någon 
återkopplingsanol'dning, men man har arrangerat 
en viss koppling mellan kretsarna, så att mottaga
ren är nästan på gränsen till självsvängning_ Gra
den av återkoppling kan injustel'as en gång för alla 
vid mottagarens installation. I fig. 2 har man an
ordnat en kapacitiv koppling mellan detektorns 
anodkrets och antennkretsen. 

Beträffande den distortionsfria utgångseffekten 

lär denna trots oen låga anodspänningcn (c:a 100 
volt) vara inemot 1 w1att. Detta är tack va re en 
synnerligen effektiv konstruktion av pentoden. 

I fig. 3 visas en universalmottagare av tysk kon
struktion med selenlikriktar'e. Även hä r matas glöd
trådarna hos de indirekt uppvärmda rören från nä
tet genom ett förkopplingsmotstånd. 

Av intresse kan vara att notera, att Marconi läng
re fram kommer med en komplett serie rör av sam
ma typ som i de ovan beskrivna amerikanska mot
tagarna. Då blir det lätt för amatörerna att bygga 
silla egna universalmottagare efter amerikanskt 
mönster, ehuru med höjda fordringar på både selek
tidtct och ljudkvalitet. 

Fi[j. 3. Koppli Jl[j88chema tm fysle wt iversalmotta!lare med selen1ilcriktare. Olik
heten gentemot de amm-'ileans/w konstru./dio'nerua äl'i det stora hela ganSka 

,-·in.glJl. 'l'ill höger 8elen.Hkri1~ t((r e. 
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KorilaUad beskrivning 
över en televisionsmoUa
gnre, som medgiver pro
1iciering på en mindre 
skärm. 

ffi Yi omtalat i föregftende artiklar iiga l'e
~ ~lbllll (lua televisi ollssiindningal' rum frän 
b ide tyska och eng 'lska rundradios tatioller 
p ;'l normala vaglängder. Dessa utf;ändningar 

kunna mNI gott resultat mottagas iiven hos oss. Vi 
liillma i det följ ande en kor tl'at tad r edogör else Ö\'er 
konstJ'llki ionen av en televis ion smottag~u'e meu spe· 
geltrl1 llllIJl, Yilken till skillnad mot den med hål
skiva möj liggöl' cn p rojiciering a v den motta /;) na bil
den på en skii1'1l1 . 

'l'e!e\'isi nsbildell sa mmansättes av ett dsst ant al 
bildlinjer, föl' de tyska oeh engelska utsändningarna 
30 styckl·ll. Härvid skall trununan ha 30 speglar , i 
det nu-je spegel under en trettiondel a v varvet gör 
n bildlin,ie. Medan spegelt l'lllnman gör ett varv blir 

således h la bilden belyst. Trumman gör 750 varv 
per mi nu t , d. v. s. 750: GO = 12,5 varv per sekund. 
Detta bet7der att 12,5 bilder fra mföras per sekund. 
'l'ill jiimförelse kan nämnas att en biograffilm fram· 
matas med en lwstighet av 16 bilder per sekund. 

Al10rdni ugen vid en t elevisionslllottagal'e med spe
gelt rummu framgäl' av fig. 1. 'l' är t rumman med de 
30 sIJegl,l'na. N iiI' en s. k. punk tglirulampa, hos 
vilken g ' lju : t år koncent rerat t ill en m 'cket liten 
yta, vilket gör att ljusstyrkan per ytenhet bli r myc
ket sior. Lampan n t Under ett ljusknippe, som av 
amlingsJinsen L lwytes samma n och ka.stas mot 

spegeln Denna refl ekterar i sin t ur ljusknippet 
m ot spege lhumman, där varje spegel i tur och 01'(1

ning rclltl,terar ljusknippet mot skärmen A och 

lå ter det svepa en gäng uppifrån och ned över bild
yt an, sålunda beskrivande en vertikal ljuslinje. Var
je spegel Lit' något litet snedställd iförbåUaude till 
den föregående, varför varje vert ikal ljuslinje kom
Iller omedelba rt vid sidan om den föregående, och 
pä detta sätt täckes hela bildytan av de 30 linjerna. 
Det gilller att fr ä n början noga injustera speglarna 
på trumman, så att bildlinjerna varken konuna för 
nära eller föl' längt ifrån varandra. 

Eftersom ljusknippet hela tiden iiI' modulerat med 
impulserna fr ån slindRr eu, kommer varje bildlinje 
ntt uppvisa samma ljusa och mörka partier som fin
nas i originalbilden. 

Spegeltrumman kan man själv tilIverka. Speglarna 
äro monterade i hållare av mässillO'splå t, vilka vid 
t rumlll< IlS ena s ida iil'O fixerade i radiell riktning 

N 

/
I 
( 

,.,.--
"" / 

Fig. 1. Schematisk bilcL av t cl evisioll s lnotfagar e mett spegel
f rnmma. l' t n li/lWUl1t m ed äe 30 spc[J lanm, N lmnll,tglim

lampa, L lins, S I;pCgcl., ..,l ' 1.;iil' ln. 
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Pig.. ~. D en jiicrdiga. t elevisioll..rlJlottllgaren m od 
dl"imlwtol" och reglcringsa.nonlningor. Beteckningar
na äro s(m~ma 80m. i tig. 1. Den strcok·u.de Hnj 1b 

men vid den andra sidan kunna något höjas 
eller sänka. för möjliggörande av den ovan 
omnämnda inj Ilsteringen. 

Den speglande beläggningen ligger på 
glasets framsida, och dylika speglar kunna 
erhållas på bestållning hos en glasmästare. 

Det i fig. 3 synliga »kugghjulet» samt 
elektromagneterna utgöra synkroniserings-

Fig. 3. Telev i8ionsmo ttaguren mOIZ s.yn7cro'niseri.1J..qs
a1W1-dnillg, beståC1Hle av ett twndhjll.l 8a.mt tvenne 
ele1.,trom.agneter. 'L'ill den ko-n~plettlt anliiggniugen 
hör liven en fnotta-gare, såsom framgår av v 'iguetL

bilden. 

angcr ljttsknippets viiiI. 

anordningen. Denna är till mycket stor nyt
ta men är dock icke absolut nödviindig. 
Spegeltrummun drives runt aven liten elek
trisk motor och kan eventuellt monteras på 
dennas axel. 

Vi skola längre fram återkomma med en 
mera utförlig beskrivning på en televisions
mottagare av denna typ, med m~Ltt och upp
gifter föl' tillverkning av spegeltrumman. 

-. ,VO 

~1tUt, ~ 

å v;lrmässan i Lei pzig var även radioin
dustrien rikt representerad. .iiven om inga 
störr e nyheter Yisad<,_"l inom detta område, 
fick mall dock en mycket goJ uppfattning 

om radioteknikens höga ståndpunkt för närva
rande. 

Bland aktuella saker som visades på mässan kan 
nämnas störningsskydd av olika slag, avsedda att 
anbringas på störande elekt ri.ska maskiner och appa
rater. Även visades skärmad antennkabel i olika ut
föranden, och man. hade här lagt särskilt stor vikt 
vid att fi\. kapacitet och förluster hos kabeln så små 
som möjligt. 

ÅV vågfällor visades många olika typer. En del 
voro avsedda att anbringas direkt i mottagarens an
tennkontakt, varvid ledningen mellan vågfällan och 
mottagaren till största delen bortfaller och sålunda 
ej kan verka som antenn. 

Bland mottagarna var superheterodynen med auto
matisk volymkontroll den mest uppmärksammade, 
men den lilla tl'erörsmottagarcn med två stämkrets<1l' 
var mycket populär. Yid den senare kan känsli o'

heten och selektiviteten medelst återkoppling upp:
drivas i J'ätt hög grad, och denna typ av mottagare 
ställer sig även billig i jnköp. 

http:s.yn7cro'niseri.1J
http:strcok�u.de
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v. Låglirekvenslörstärkaren 

I 
för gående nummer avhandlades detektorn och 
redo;jordes för olika utföringsformer av den
samma. Innan vi helt lämna detektorsteget bö
ra Yl något gå in pä det högfrekvensfilter, som 

måste fin nas i detektorns anodkrets och vilket har 
till uppgift att hindra de i detektorns anodkrets 
kvarståen:le resterna av den högfrekventa signalen 
att komma in i lågfrekvensför. tärkaren. 

Dessa rester av högfrekvens utnyttjas först och 
främst fö :~ erhållande av den ofta så ,'ärdefulla åter
kopplingen, och för möjliggörande härav är det van
ligen nöd vändigt att lägga in en högfrekvensdrossel 
i detektol'ns anodkrets enligt fig. 1. Denna drossel 
utgör då en spärr för högfrekvensen och tvingar 
den att t a vägen genom återkopplingskretsen C1

L l . Dros ~ln tjänar sålunda i förening med äterkopp
lingskondensatorn såsom ett högfrekvensfilter, som 
stoppar högfrekvensen men låter den lågfrekventa 
signalen obehindrat fortsätta in i lågfrekvensför
stärkareII. Användes ej återkoppling, måste en fast 
kondensa tor inkopplas före drosseln, således mellan 
anod och glödtråd. Eventuellt finnes även en kon
densator efter drosseln för att ytterligare förhöja 
filtrets d fektivitet. Av stor vikt är att den sam
manlagd:. kapaciteten till jord i filtret ej blir allt 
för stor ; vid transformatorkoppling bör den vara 
högst 2.01)0 cm och vid motståndskoppling högst 500 
cm vid tt anodmotstilnd på 0,1 megohm och högst 
250 cm 'lid ett anodmotstånd på 0,2 m€gohm. Är 
kapaciteten nämnvärt större går naturtroheten i 
återgivn ingen allt för mycket förlorad. 

Spänningsförstärkning,.. 
Ända fram till slutrörets galler kunna vi tala om 

ren spänningsförstärkning, varvid denna räknas steg 
för steg. Ett förstärkningssteg är ett rör med till
hörande kopplingselement i anodkretsen för över
förande av signalen till nästa rör. I fig. 2 utgör så
lunda rör'et a med anodmotståndet R l , gallerkon
densatorn C sa:mt gallermotståndet R 2 tillsammans 
ett förstärkningssteg, i detta fall motståndskopplat. 
Det är olämpligt att säga att slutröret är motstånds
kopplat ; det är i stället röret a som är motstånds
kopplat till slutröret. »Signalen» är i detta fall den 
lågfrekventa växelspänningen på respektive rörs gal
ler, d. v. s. mellan galler och jord. 

För kopplingen i Hg. 2 gälla följande värden: 
R l = 0,1-0,2 megohm, C = 5.000 cm, R 2 = 1 meg
ohm. Är det efterföljande röret ej slutrör, tager man 
giirna ett större värde på R2, t. ex. 2 megohm. Slut
röret får sin negativa gallerspänning frän batte
riet B. 

Röret a i fig. 2 kan myeket väl vara detektorröret 
i motta.garen, men då tillkommer det ovan omnämn
da högfl'ekvensfiltret, och kondensatorn C anslutes 
efter detta filter. Är slutröret mycket kraftigt eller 
fordrar det stor signalspänning på gallret är dock 
transformatorkoppling mellan detektorn och slutrö
ret att föredraga. (Se Hg. 3.) Lägfrekvenstransfor
matorn T har primärlindningen V l och sekundärlind
ningen V2, den senare med många gånger flera varv 
än primärlindningen, varigenom även själva trans
formatorn ger en viss spänningsförstärkning. 

Fig. 1. H ugjre7cv el!sdr osseln D i detek
torns ano /J krets stoppa r hugfrckven,sen 
men släpt,er igenom den ldrrf'r ekventa 

signalen. 

Pig. 2. Ett motståndskoppl{Lt lågtrek
ve1l.ssteg samt slutsteget. R , CLnoclrnot
stånd, G koppUngskondensator eller 
gallerkondensator, R, galle/'motstdnd. 

Jj'ig. 3. Ett tr ansfonnator7;;opplat ldg
trekvenssteg 8a1J~t sltt.tst eget_ VI ,wi
mär-, V , sekundärUndning, R stabili

ser i ng81notstd.,ncl. 
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Fly. 4. Transtormato'rkopplat lågtl'ek
venssteg 'IIU3tl "sidstäUd primä.r". D en
na lcoppling iir i allmänhet ej lämplig 
vid anodspänninga1' under 100 volt. 

Flg. 5. Clou.gh-kopplat lågtrekvenssteg 
med volvmlwntroll. R, = 30.000 ohm, 
C = 0,5-1 mtd, R 2 = 0,1 lIU3yohm. 
Fig. 6. Arbetskarakterist'ik tör låg

!relcvensförstärlcarrör. G den låyfl"ek
venta vä(/]elspänni n.yen ptl gallret 
("s'iynalen") , A de motsvarande va-

l-lationerna i anodstl-ömmGn. 

Motståndet R är ett stabiliseringsmotstånd på 
5.000 ohm av induktionsfri typ (»metalliserat» mot
stånd, ej lrådlindat), avsett att användas vid alla 
kraftigare slutrör för att förhindra parasitsväng
ningar. Det bör inkopplas omedelbart intill galler
kontakten på rörhållaren. 

Fig. 4 visar den ett tag så populära Clough-kopp
lingen eller koppling med »sidställd primär». Förde
len med denna koppling är att rörets anodlikström 
hålles borta från primären, varigenom transforma· 
torn bättre förstärker de lägre tonfrekvenserna (bas
tonerna), än om en kraftig likström ginge fram i 
lindningen. Vid batterimottagare med låg anodspän
ning är det dock ingen ide att använda detta kopp
lingssätt. 

Anodruotständet R i fig. 4 bör vara på omkring 
30.000 ohm och kondensatorn C pä 0,5-1 mfd. Fig. 
5 visar en modifikation, i det en potentiometer R2 

(helst logaritmisk) på omkring 0,1 megohm inlagts 
såsom volymkontrolL Övriga värden äro desamma 
som i fig. 1. 

Förstä.rlcningsgraden. 

Förstärkningen per steg blir vid motståndskopp
ling alltid mindre än rörets förstärkningsfaktor. Ett 
motståndskopplat steg, där röret har en förstärk
ningsfaktor av 38, ger kanske 25 gångers förstärk
ning. Man bör ej använda allt för stort anodmot• 

stånd i avsikt att driva upp förstärkningen, ty dä 
komma de högre tonfrekvenserna (musikInstrumen
tens övertoner) ej fram i tillfI'edsställande grad. Ett 
anodmotstånd på 0,1 megohm är säkrast, och värden 
pä 0,5-1 megohm bör man helst undvika. 

Vid transformatorkoppling blir förstärkningen per 
steg i det närmaste lika med produkten av rörets för
stårkningsfaktor och transformatorns omsättnings
tal, t. ex. vid ett rör med förstärkningsfaktor 24 
och en transformator på 1: 3 i runt tal = 3X24 = 
72 gånger. 

De här visade kopplingarna äro endast att be
trakta såsom principschema, i det alla avkopplings
filter till förhindrande av lågfrekvent återkoppling 
(»motorboating») äro utelämnade. 

I slutsteget erhålles den växelströmsenergi, som 
av högtalaren förvandlas till ljud. Själva energien 
kommer från anodspänningskällan ; signalen på slut
rörets galler endast »dirigerar» energien. 

Av ett slutrör fordras numera dels att det skall 
kunna avge stor effekt till högtalaren utan distortion 
och dels att relativt ringa signalspänning skall er
fordras på slutrörets galler för att det skall avge 
full effekt, d. v. s. bli fullbelastat. I regel är en pen
tod att föredraga framför en triod, dä den förra 
bättre uppfyller båda dessa fordringar, men trioden 
kan dock i vissa fall vara lämpligare. Pentoden fram
häver i regel de högre tonfrekvenserna. 

Fig. 1. Arbetskamkteristik tör ett a'v 
de båda .~lutröl·en vid PUSh-P1tll-kopp
Uny, kla.ss B. Denna koppl'iny lämpar 
sig i reyel eac1ast tör batterimottayal"e. 

FiU. 8. Vid användniny av pentod som 
sl1ttrör kan detta vanUyen med lätthet 
matas direkt a'v detektorn utan mel-

F 'iy_ 9. Pttsh-pu.ll-koppling av klass B 
medyl.ver stor utytlngseftekt vicZ bat
t erimotta.yare även v 'id (tlwändn'iny av 
klena batterier. T, ingdngs-, T2 ut-lanliggande låytrekvenssteg. 

gtJngst1·ansfol'mator. 
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F
öreliggande mottagarkonstruktion är utar
betad speciellt för de nya Colvern-spolarna 
av ferrocarttyp, vilka i dagat'na torde kom
ma i marknaden här hemma. Som vi redan 

tidigare omtalat, ha dessa spolar så goda elektriska 
egenskaper, att de äro fullt jämförliga med en ex
trem lågförlustspole, lindad med litztråd på ett spol
l'ör med 70 mm diameter: De hittills i mottagare med 
högfrekvellsförstär'knillg använda skärmade spolar
na äro ur effektivitetssynpunkt synnerligen dåliga, 
jämförda med en dylik lågförlustspole, men detta 
var ofrånkomligt, emedan dimensionerna m~lI;te hål
las nere. En modern ferro cartspole för våglängds
området 200-2.000 meter är emellertid ännu mindre 
än dessa vanligen använda spolar, vilket naturligtvis 
är en ytterligare stor fördel. 

N at'mal känslighet 1nen oerhört stegrad selektivitet. 

På grund av de små förlusterna i spolarna giiller 
det att hålla förlusterna nere även i de till spolarna 
anslutna högfrekvenskretsarna. Sålunda mr man t. 
ex. ej använda rörhållare av t\rivelaktigt isolations
ma terial, utan det bör vara bästa bakelit. IIögfre
kvensdrosslarna måste ä"en vara av hög kvalitet. 

Den ökade godheten hos spolarna kan utnyttjas •på t"å olika sätt; antingen kan man erhålla ökad 
förstärlming och därigenom ökad käru;lighet hos mot
tagaren, eller kan man göra känsligheten av samma 
storleksordning lSom vid en vanlig trerörsmottagare 
och i stället erhålla ökad selektivitet. Som bekant 
är det i selektivitet som den vanliga trekretsmotta
garen brister, däremot är känsligheten fullt tillriick
lig för normala behov. Vad är då naturligare än att 
man i detta fall utnyttjar ferrocads'polarnas god
het för att åstadkomma en synnerligen välkommen 
ökning i selektiviteten. Detta är även gjort i förelig
gande mottagarkonstruktioll. Både antennen, hög
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frekvens rörets anod samt detektorns galler äro lagda 
till uttag på spolarna, och dessa uttag äro från bör
jan anbragta rätt nära spolarnas jordändar, varige
nom dämpningen på kretsarna blir ringa och selek
tiviteten stor. 

Pö. grund av spolarnas små förluster och den ringa 
dämpnillge utifrån på desamma blir aVSUil1l11ingen 
synnerligen skarp, nu'för fordringarna på gangkon
densatorn ii ro större iin vanJigt. Sannolikt är det 
för närvarande svårt att få tag i en gangkondensator, 
som ~ir god nog ltt dessa spolar (de äro matchade till 
± 1/ 4 0J0), och det lönar sig att !ftta trimma kon
densatorn med största möjliga noggrannhet. En gang
kondensator utan uppgiven tolerans kan under inga 
omst~ill(ligheter användas_ 

De ovan omnämnda uttagen på ferrocartspolarna 
äro så utförda, att omsättningsförhållandet blir det
samma på båda våglängdsområdena. Detta är nöd
vändigt vid enrattsavstämning. (Se artikeln: »1 mic
ro-mfd + 1 %», Populär Radio nr 2, 1933.) 

Bandjiltel' 1ncd konstant selektiv'itet. 

Såsom framgår av kopplingsschemat i fig. 3 bilda 
de båda för sta kretsarna, betecknade med r esp. Fl 
och F!!, til 'amman ett bandfilt r. Detta är nödvän
digt för att ljudkvalitcten ej skall bli lidande av 
den högt uppdrivna selektiviteten, ty någon anord
ning föl'. tonkorrektion finnes ej i denna mottagarc, 
bortsett fr:tn pentodcn i slutsteget, som i ljusaste 
läget hos tonkontrollen ClG-RH åstadkommer en 
viss konel. tion. 

BaudfiltJ'et är uteslutande induktivt kopplat, då 
denna anordning vi sat sig vara den lämpligaste vid 
de nya spolarna. V id vågWngc1er upp till 300 meter 
är resonanHkurvan för filtret enkeltoppig, men över 
300 meter uppträder dubbeltopp. I samverkan med 
den tredjc kretsen ( F s i fig. 3 ) gel' då bandfiltrct 

.. ~- .. 
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Pi(J. 1. J1[ont el'Vn(Jsp lan ooh lcopplti:n(Jsritnil!(J Ull cha8s'i cIs öve'rs'ida. 
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Fig. ~. MOl1teringsplan och kopp
lingsritning till chassiets u:/l4el"s ida . 
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CI, C., Co = 3X450 cm. Fig. 3. Ferroea'rttreal!8 koppling88c7wmn. R. = c:a 750 ohm. 
01 e:a 1':0 cm. Ul D - 1 mjd. C,. 10.000el)!. R, 10.000 ohm. R. = 20.000 ohm. 
O, = J 111/ 17 Uu. 20 0 cm. C\7 = 8 ci 15 m/d. R, = 20.000 ohm. lllo 30.0(10 ohm. 
C. - 0,1 m·' d. C" '2 mld. ClS = 4 mtd. R, 50.000 ohm. Ru. 50.000 ohm. 
O, = 0,1 m/ d. C,O 0,5 Ii. 1 mfd·. 0 19 = 1.000 cm.. R" G.OOO ohm. R ,• c:n 500 ohm. 
C, = 500 CU l. Cll 1 m·fll. C,. = 2.000 cm. R. 500 ohm. l?'w se tex ten. 
00 = JOO CII l·. OlJ 2 ml d. l?-l = 250 ohm. fl, 0,25 mcgohm. Rll 20.000 ohm. 

pruldiskt taget konstant selektivitet över hcla våg liga riktlinjer. Slutröret Hr en indirekt uppvärmd 
längdsomr:.det. kl'aftpmltod. Ett motstånd (ej trådlindat) på 5.000 

Högfreln ellsröret VI [il' ett variabelmyröI', och för· ohm bör inhiggas mellan kontakten G på transfor
stärknil1gell regleras medelst reostaten R 2, som alltså matorn och gallerkontakten på rörhållaren, omedel· 
tjänstO"ör ';om volymkontr oll för mottagaren. Bor bart intill den senare. Detta motstånd förhindrar ,~ 

man helt nära en kraftig lokalsändafe, måste en lo· högh'ekventa parasitsvängningar i slutröret. Det är 
kal-distans-omkopplaJ'e anordnas, och denna utgöres ej visat i schemat. 
då av ett f · st motstånd på c:a 100 ohm, som medelst MotsUll1det Hl3 i förening med kondensatorn Cl '3 

en strömbrytare vid lokalmottagning inkopplas mel· amändes i fall skärmgallret skall ha lägre spänning 
lan kontakten 7 på spolen Fl och jord. än anoden. I annat fall anslutes skärmgallret direkt 

Dämpnillgen på kretsen F a blir, trots nttaget långt till plus anodspänning. 
ned på spo.en, nästan väl kraftig, men kompcnseras Likl'iktaren kan dimensioneras enllgt beskrivnin· 
genom åtel'koppling. Selektiviteten blir däJ'för avse· gen »Växelströmstrean» i nr 10, 1932 av Populär 
"ärt större: då återkopplingen il1Shil1es nära sväng· Radio, då den totala anodströmmen blir ungefär den
ningsgränsen än då den stär på noll. GUller det att samma i detta fall. Anodspänningen skall efter sil· 
skilja ett p r närliggande, kraftiga stationer åt, bör drosseln D vara c:a 250 yolt. 
man därför ställa återkopplingen nära svängnin gs· r modellapparaten äro både reservoarkondensatorn 
gränsen och i stället vrida ned volymkontrollen H2, CIS och filtel'kondensatorn Cl7 av elektrolytisk typ 
om ljudstyrkan blir för stOl'. Den nppnlhlda ökningen med kapacitet 8 och 15 mfd resp. Det vanliga värdet 
i selektivitd får man dock på bekostnad av ljud på reservoarkondensatorn år. 4 mfd, och skall man 
kvaliteten. använda en större kondensator, måste hänsyn tagas 

Som syn(:s regleras åtel'koppllngen med en vanlig hiirtill vid dimensioneringen. Kondensatorerna ClD 

variabel k ndensator C4• I serie med denna ligger och C20 äro insatta för att förhindra uppkomsten av 
ett fast mo I:stånd R G pt't 500 ohm, vilket har till upp· moduleringsbrum. 
gift att gö a återl opplingsinstiillninrren mera obero· 

I[,onstr1~kt 'i01I8det(tl je/'.ende av våg ängtlen och att undertrycka parasitsväng· 

nin(~ar. Kon densatorn Cn mellan detektorns anod och Mottagaren är som vanligt byggd på ett chassi 

jord är även nödvändig för att återkopplingen skall av aluminlnmph t, med fl'ontplatta av isolerande ma· 

fungera ti l lfredsställande. terial, som även kan vara trä. Delarnas placering 


l\fottaga l'·~ns lågfrekvensdel är utförd enligt van· framgår av montel'ingsplanerna. Motstånden Hl, Ra 
Forts. Il sid. 154 
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Kombinerad kortvågssändare och motta
gare för såväl telefoni som telegrafi, med 
eller utan .ton». Kan utföras stationär eller 
transportabel efter önskan. 

Av radiotelegrafist Olof Hyden, S~I 5 WC. 

E
n kombinerad kortvägssäudare och mottaga

re, s?m förel~al:.~ä~ t~lh'erl~~ingskostnad med 
stabIlt och tIllforlithgt utforande, dock utan 
att vara alltför komplicerad, har varit ett 

av sändal'amatörernas friimsta örl.skemål. Endast de, 
som varit mera insatta i de tekniska finesserna, ha 
lyckats åsta dkomma niigot i den vägen, medan andra 
helt tvingats skril1higga sina förhoppningar efter 
en massa fruktlösa och kanske ganska dyrbara ex
periment. IJ1gen raclioticlBkrift här hemma 11 tU' förut 
publicerat något ideuna vU.g, varför Populär Radio 
nu vill liiUllla sina läsare bland amatörerna beskriv
ning på en dylik anhiggnillg, som uppfyller rätt långt 
giiende fordringar. Samma apparatur kan användas 
för anslutni ng till beIJ'sningsllät, och genom inkopp
ling av utomhusantenJl ökas räckvidden avseYiirt. 

Anläggni gen är särskilt lämplig för komlTll1ui

kation mellan hå eller flera amatörer, som under 
utflykter till land, ener sjöss vilja MUa kontakt 
med varandra. Hela anliiggl1ingen im'YlTlmes i en 
låda av relativt smil dimensioner. Antennen utgöres 
aven ram, som infälles i locket under transpoI'ien, 
varigenom lllan slipper ifl'tll1 allt bes\'iir med lösa 
ledningar. Appa.raturen ~tr dimensionerad för att 
även fylla fordringal'l1a på en goel amatöranläggning 
vid stationär drift. Omkoppling från sändning till 
mottagning sker medelst en enda omkopplare, var
igenom man kvickt g,lr över från sändning till mot
tagning. Vid transportabelt utförande sker både sänd· 
ning oel1 mottagning i regel på den lilla ramantennen, 
som iiI' uppfällba.r ur lådan, men en lämpligt avpas
'ad alltellntråel kan även Hln-iindas. Första röret an
vtindes både som sändarrör och detektorrör. Vid 
mottagning inkopplas tvenne lågfrekvensförstärkar

rör, vilka under sändning 1:iJ'o satta ur 
fnnktion. 

~Moc1ulering sker i siindarrörets anod
krets medelst mikrofon eller summer. Vid 
telegrafi bör clock i regel nw användas. 
Vid telefoni minskas riickvidc1ell ganska 
avsevär t. 

För lll1Lldlumde av llandkapacitet mäs-

Fiq. 1. Siillrlarens prin eipseh ema. Som synes 
(/ wliiirM1cs en hclt 'U anli .'l Rci naT I :z-kolJ plh1!l. Om-
7.:oppla.nza. O" O 2 och 0", vil ka· nwnövrcras [Jc
mCi/sa.lI/l, siri hiir 1. 8iin llllinljsliiqc (0 , cj llt

l'ifall) . 
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Fig . 2. Mottagarens principschel1w,. Om.kopplar
na. 0 02 och O, st a här i 71wttagnillgsläge (0, 

" ej 1Itr itad). V ieL telegrafimottagning instä.Ues 
lcon densalorn 02 strax övel' svällgningsgränsen, 
v-id t el cfonimottagn:ing strax under S'vängn'ings

gränsen . 

te avstämnings· och återkopplingskondensatorerna 
ha förlän gningsaxlar, vilka kUD,na anordnas i sam
band med fininställning. 

Fig. 4 visar det fullständiga kopplingsschemat, 
medan fi g'urerna 1 och 2 visar principschemat för 
respektiv sändaren och mottagaren. 

Sä.ndaren. 

Princip 'chemat för sändaren visas i fig. 1. Denna 
är på ett ('Öl' och kan användas för vågtyperna A 1, 
A 2 och .A 3 d. v. s. respektive omodulerade konti
nuerliga -ägor (ren CW), med tonfrekvens mod u
lerade kOlltinuerliga vågor (tonsiindning) och med 
tal eller musik modulerade kontinuerliga vågor (te

lefoni). Tonsändning får dock under inga förhållan
den användas där den kan störa närmaste omgivnin
gen, minst 2 fl. 3 km från närmaste mottagare. Den 
är emellertid avsedd att möjliggöra eller underlätta 
mottagningen vid svåra förhållanden. Mikrofontrans
formatorn tillverkas aven vanlig lfigfrekvenstrans
formator, som pålindas c:a 200 varv 0,3 mm koppar
tråd, vilken lindning blir primär, och den förutva
rande primäl'cn anviindes som sekundär. Genom 
denna moduleras sedan anodströmmen medelst sum
mer eller mikrofon. Omkopplingen mellan GW, ton 
och telefoni sker med omkopplaren O;;. 

Milliamperemetern i unodkretsen bör ha ett mät
område på O-50 mA, men kan föl' öuigt vara av 
enklaste konstruktion. Nyckeln N är shuntad med 
en kondensator C4 på 500 cm och ett motstånd R 3 

på 2.000 fl. 10.000 ohm för upphävande av gnistbild
ningen vid nyckeln, vilket brukar medföra bättre ton. 

Högfrekvensdl'osseln kan vara en vanlig honey· 
combspole på 200 a 300 varv, men eljest lämpar sig 
vilken högfrekvensdrossel som helst, blott den tål 
anodströmmen. Har man tillgång till bclysningsnät 
med likström och vill använda apparaten i bostaden, 
göres anslutningen enligt schemat. Vid växelström 
måste en likriktare anvHndas. Vid övergång till mot
tagning bör stickkontakten uttagas eller dubbelpolig 
strömbrytare användas, detta för undvikande av stör
ningar från belysningsniitet. Inomhus minskas räck
vidden avseväl't, i synnerhet om byggnaden har järn
kon truktioner eller taket är av plåt, varför lämp
ligen antenll och jord anslutes enligt schemat. Här
igenom ökas räckvidden mångdubbelt. 

Spolen täcker våcrbanden 40 och 80 meter. Av dessa 
lämpar sig 80-metersbandet bäst för telefoni. Emel
lertid kan den experimenterande amatören även göra 

Fig. 3. A PPul'utchassiet sett uppifrån. Nedtill i mitten hål
laren fUl' 8iintlai'- och dctakton"ör et, strax över denna spo
len med dc tvu 7contakthylsorna tör anslutning av 1·a,1IUJ.n
tenllen. Till '/ilinster om. h!/.VltdomJ..:opplaren ses mikrofoJ!." 

transfornwtorn. 
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P<ig. 4. KOppUIl [j8sehema, för den 
kom/Jinerarle kortvd-gssändal'en
mo t tagal'en, m ed om,lcoppla1'en 
Ol~O".-03i -mottagningsläge. 

C, 300 om. 
C2 250 em. 
C, 200 vm.. 
C, 500 cm. 
C, 1 Ii 2 mfd. 
C. 2.000 vm. 
R , = 25 ,000 ohm. 
R. 2 megol//m. 
Ra 5.000 ohm. 
R l = 30.000 olwll. 

spolar för andra våglängdsområden, men de ovan
nämnda ha befunnits vara de lämpligaste. 

För att förenkla apparatens utförande är spolen 
fast monterad. Antennspolens anslutningspunkter 
kunna skiftas om mellan antennsystem och ram ge· 
nom en kont ktanordning på spolen, såsom framgår 
av det fullständiga kopplingsschemat (fig. 4). 

Ramen samt spolen L3 bilda en sluten svängnings· 
krets, avstämd till 80·metersbandet. Vid sändning på 
40-metersbandet svänger ramkretsen på första över
tonen. Kretsen L l Cl a vstäIllIlles medelst kondensa
torn Cl till 80 respektive 40 meters våglängd. 

Mottagaren. 

Pl'incipschemat för mottagaren visas i fig. 2. Den
salliIlla utgöres a v detektor och två lftgfrekvenssteg. 
Första röret användes både som sändarrör och som 
detektor. Skillnaden är endast den, att vid mottag· 
ning inkopplas ytterligare en gallerIäcka (R2 ) samt 
frånkopplas den högre anodspänningen medelst om· 
kopplaren O2• Vid transportabelt bruk köres dock 
både sändal'C!n och mottagaren på anodbatteriet. Om· 
kopplaren 0 1 blir då överflödig. Vid mottagning in· 
kopplas lågfrekvensförstärkaren med omkopplaren 
O2, som slut er detektorns anodkrets. Omkopplaren 
0 3 sluter lågfrekvensförstärkarcns glödströmskrets. 
Förstärkaren drar säledes ingen glödström under ti
den s~indaren är i funktion. Avstämningskretsen är 
densamma som vid sändn.ing och återkopplingen reg
leras som förut medelst kondensatorn C2 • Äro två 
eller flera stationer inbördes korrekt kalibrerade, 
skall vid övergäng frän sändning till mottagning in· 
gen justering behöva utforas, utan .skall den sva· 
rande stationen höras pä samma inställning. 

PIg. 5. D en kompletta kortvå[jssii,n dare'IHlzottagaren i sin 
ld.d-a. m ed r a-ma,nlennen infälld. Till höger om spolen 8CS 

hög!1'elwe1l8,drosseln av speciell kOl·tVd-gsl1JP. Till vii.nstcr 
de bd,da lågfrelcvenstran.sform.atorenw. 

För att motverka lågfrekvent äterkoppling (»mo
torboating» ) har ett avkopplingsfilter, bestående av 
motståndet R4 (30.000 ohm) och kondensatorn Cä
(1 fl. 2 mfd) insatts. Värdet på R 4 är beroende av 
det använda röret (VI) och bör utprovas. 

Konstruktionsdetaljer. 

Varje amatör har ju alltid en hel del bättre eller' 
sämre material liggande, och det är meningen att 
använda denna i största möjliga utsträckning. V'ad 
som emellertid måste vara absolut exakt i denna 
apparat, om man fordrar en exakt kalibrering över' 
båda våglängdsbanden, äro avstiimnings- och åter
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F-ig. 6. Konstru,kt·ionsr-itning till(l) 
hlf,Vuclomlwpplaren 0 ,-0,.--03• S 

~. sändnings-, Jl [ l1wtta.gning8Iäge. 
Lämpliga ,Um·ens ioner finnas an6 giml a 'i tex ten.,

CD 

el> 

kopplin i,kondensatorerna samt spolarna och rallan
tennen. l'laceringen av delarna är en av de \~iktigaste 
faktol'erlla då det gäller kortvåg, varför här givna 
fÖl'eskrif r:el' noga böra följas. Omsättningstalet på 
lågfl'ekv 'nstransformatorerna tlr synnerligen likgil
ti<Tt, m 1I bör kanske ej överstiga 1: 5, då ju även 
telefoni kommer ifråga, och en tanke således måste 
ägnas lj dkvaliteten. Som anodspii..nningen är ganska 
hög, kall ~ventuellt motstån dskoppling användas mel
Jan r ören V 2 och V 3 . Hör för motsUnJskoppling ha 
här anvii nts i syfte att få stor förstärknillg, och IjuJ
kvaliteten spelar mindre roll i detta fall, Jä det en
dast gällm' talöverföring vid telefoni. 

Omko plingarna ske salll~iJigt med en gemensam 
omkopplore, manövrerad med en spak eller en ratt. 
Lämplio'a omkopplare finnas i handeln, men man 
kan även själv tillverka en ef ter nedanstående be
skrivning , Den i modellapparat en anviinda omkopp
laren har förut suttit i en SP O-spole. 
Omkop~ lareu kan göras enligt fig. G. 1, 2 och 3 

äro tun fl , förtenta kopparbleck, fastsatta på en 
bakelitarm (eventuellt ebonit el. dyl.) a v 2 mm tjock
lek, 10 m ffi bredd och 120 mm längd på så sätt, att 
ändarna stickas uppifrån genom tvenne hål samt 
\rikas där f ter över kanten upp igen och avklippas. 
i\scn lagom grov kopplingstråd kan all\' ändas. Bre
dare blec t bilda motkontakterna A, B, C och a, b, c, 
vilka äVll ä ro fastkW.mda medelst tvenne hål i en 
lika tjock bakelitplatta av dimensionerna 35X50 
mm. En J'lgom 3xpa ad tvärlist håller al'men i god 
kontakt n ot respektive kontaJdpnnkter. För omkopp
hu'ens anulubling i mottagaren gilller följaude : 

1 ansin I es till för eningspunkten mellan El och E 2• 

2 anslut , till H 'rdrosselns frEm anoden vilnda än· 
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de och 3 anslutes till plus ackumulator eller glöd
strömsbatteri, efter strömbr,Ytaren. A anslutes till 
minus glödtråd, B till telegrain'yckeln och C till n'ya 
prim~iI'en på Ta. a anslutes ej. b anslutes till första 
LP-tmnsformatorns al1odkontakt och c till plus glöd
tråd på LF-förstärkaren. 

Utföres denna omkopplare omsorgsfullt, är den 
absolut tillförlitlig. Ansllltniugarna till 1, 2 och 3 
måste vara av mjuk, böjlig, isolerad lednillg samt bö
ra förtennas till en god bit från anslutningspunkten 
för att förhindra att de brytas av. Omkopplaren fast· 
skrll\ras i basplattan på något isolerande underlag, 
och kontaktarmen föres ut genom ett hål i fro nt
plattan. I stället för arm kan en axel fastsättas vid 
ledpunkten och omkopplaren monteras på ebonit
plattan i lodrätt läge, varvid manövreringen sker 
med en ratt på frontplattan. 

Battel'ianslutnillgal'na kunna lämpligen göras från 
en plint, vilken tillverkas enligt samma metoLI som 
omkopplaren, med i hål fastklämda metallband. Sex 
anslutningspunktel' erfordras. 

Spolen L 1L 2 lindas på spolröret med 17 varv i 
följd, utan val'vmellalll'um, med uttag rid u:e varvet. 
De elva varven utgöra avstiinmingsspolen och de sex 
å terkopplingsspolell. På 5 mm avstt'tnd lindas så an
tennspolen med 6 varv och samma lindningsriktning. 
Anslutningarna till avstämnings- och återkopplings
spolen göras direkt på tråden. Antennspolcns ändar 
ge till h-enne kOlltakthJ'lsor, monterade på en coo
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1 vrlukoude nsatoI', SOO (\ 111. 

1 y rillkondc Jl : :llor, :l50 l!1l1 . 
l IJl ocJ, koutl eusator, :!OO cm. 
l bIo 'kkoll(l eu ator, ,,00 cm. 
1 1J1o (· kko llden ~atol". :.!.OOO CUl. 
l blockl;:ondcnsator l u 2 mfd. 
l Hlotsta nd, 2.01lU il IO.OUO ohm (U,,), 
l mol ständ, 2;i ,nnO ohm . 
1 rno ti:) t ~ut(l, 30.0UO ohm. 
1 mOI.!5 t ;tlld, 2 m egolLlll. 
l HF -lIn)s. e l e lJe r honeycomlJspole (200 il 300 "urv).
1 lnilllallll) e l'om ter, ~5 0 mA. 
3 LF -tril lls fo rIllu1.0 1'e l', därav en oJlllinuad. 
1 omkol,n)lal'e, l-polig treviig s. 
1 olnl~oPIJI:ll'e, 3-polig l\":i vägs. 
1 s trö mhrytare, 2-11o lig. 
l sf. rOmlH'Ylarp, l -lIoli g . 
l s umm e r (utlllc1,·c ty v). 
:3 ri,ir llållare, ::I-  polig'a. 
1 ~Ilolr0r, 4:; mn.l i tEam, 55 lnrll Hing-t. 
10 mIr I, oppar! ditl, l mm diam , dubb, bomull. 
1 t l"~irillll . ~UX:W CIll, 2 enl ured. 
1 tp1egT id'nyekel. 
1 luikl'o fon, Yilke n kan vara av enklaste s lag. 
Di\'. eholl t t. k Of1p lin tl·~. mtl(cl"iel, s ladufll' etc. 

"'ri11bch~.r : 

3 rUr , R 40!J , A ·12.J. A 425 gom resp. detektor (s iiuclarrör). 
I:'igf rck YI,:n. Tur udl li lutrÖr. ~rotsvaran(]e röt' av filll1Ut 
fahrik a t l\: lIJ IflI1 an\,Uul.la l'$, lilen ovunnämnda iiro pro
vade l m odc llaplHu'atc ll. 

1. lI ';rce l'·fol1 . 
1 an n rlbatl,'ri, 120 " ol t. 
l g-!ij r\s t,·öm. baltc ri, 4 volt, ev. 4,5 \'olt m ed reo" tat. 
l gallcrl>n tl ' ri, l , ~ volt. 
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Grammofonen med pappersremsa yt
te rligare förblHtrad. ~Icdgiver över 20 
minuters speltid. K valiteten lika god 
som vid vanl.iga grammofonskivor. 

D
en österrikiska uppfinningen »Seleno
phom>, som tidigare beskrivits i Populär 
Radio, har nu ytterligare utvecklats och 
förbättrats. »Selenophon» är en långspe

lande grammofon, där grammofoni'ikivan ersatts med 
en på en rulle upplindad pappersr emsa, p å. vilken 
ljudet finne upptaget på samma sätt som vid en 
ljudfilm enligt transversalmetoden. Man kan alltså 
likna denna nya grammofon vid en ljudfilmsappa
rat, där endast ljudet är fotograferat på filmr em
san men bilden saknas. 

I början fotograferades ljudet precis som vid 
ljudfilmen pli en filmremsa, som i vanlig ordning 
framkallades. Därefter tillverkades klicMer, med 
tillhjälp av vilka gjordes k pior på pappersremsor, 
vilka sedan användes vid uPP-'pelnlngen. Dessa ko
pierade remsor blevo mycket billiga i tillverkning, 
men det fa nns dock vi~:;a nackdelar med detta för· 
fa rande, varför man sökte sig in på nya vägar. 

Man har nu koni'it ruPI'at nappand, »Selenophon » 
typ U. I , med ,1 ·t vilken det enlicr Luppgift är möjligt 
att både ll1spela och återgiva musik, tal etc . Appara

tens yttre och delvis även den inre konst ruktionen 
framgår a v fotografierna. 

Ljudet upptagl:',' här på en ljuskänslig pappersrem
sa i stället för på film. Eft er upptagningen behand
las remsan med erforderliga kemikalier (i mörkrum). 
Sedan den torkat insättp, ,den ånyo i apparaten, som 
då . tergiver det inspel ade ljudet. 

Apparaten medgiver även upl!tagning på filmrem
sa, och denna meLod tillämpfl ~ då man önskar flera 
kopior eller då iURpelningen är av siirskilt stort värde 
och skall bevaras. 

Rullarna i apparaten rymma 300 meter film eller 
pappersband, och dessa räcka för en speltid av 11 mi

nuter. På varje remsa får det r um tvenne 
l judband, varför den totala speltiden per ' 
r emsa blir 22 minuter. Under inspelning el
ler uppspelning rullas remsan av den ella 
rullen och på den andra. På vägen mellan 
rullarna passerar remsan förbi ett lins
system. genom vilket ett med ljudimpulserna 

varierande ljusknippe kastas mot den ljus
känsliga pappersremsan. Detta gäller för in
spelningen. Vid uppspelningen belyses rem
san med konstant ljusintensitet, och ljuset 
reflekteras mot en fotocell, som på känt 'sätt 

F ig . 1. »Selenophon» göres klar för ~judatergiD
ni n [J.. Ru.llen m,ed ljudremsan sättes pa sin plats , 
och f r ån densamm a föres l'emSal~ förbb fotocellen 
och lj'll,8/cällan till dan tommw. 1·ttllen på audra 
s.idan. Drivmotorn inrymm es i det cylindriska höl

jet pa framsidan. 
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omvandl tlr det med ljudskriften på remsan varierande 
ljuset t ill ljud, 

Den ll,'J »Selenopholl» -Jppnrat en ,,~iger ej mer iin 
20 kg, och dimensionerna äro blott 500 X 500 X 300 
mm. Till densamma erfordras en förstärkare om t\:1 

rör - otta kan radiomottagarens le gfrekvensdel an
"ändas -- samt en mikrofon. Hela anläggningen kan 
bekvämt transporteras och bet jiinas aven person. 

För Dl ptagning och återutsändning av rundradio
reportag(~ torde den nya apparaten kunna fä stor an
vändning, iivenSOm för en hel del andra ändamäl. För 
'hemin pd lling är det nog ännu . länge enklast med 
,de små cdluloiuliknande skivorna för gravering med 
stålnål, j . ex. »Melograph», men säkerligen 
kommer sYf;temet »Selenopholl» att ytter
ligare u t \' ecklas. 
H clIt'in81Jdning på skiva. 

Den t idigare för heminspelning använda 
'aluminiuillskivan har nu utträngts av den 
cell'uloidliknande skivan. Största fördelen 
med deill a flkiva är att den medger uppspel
ning med ståLnal av den böjda typen (s. k. 
shipnålnl·). Till aluminillmskiyan "ar det 
llöd,-änd i~t att an vända fibel'll tll, och denna 
ha d flera nackdelar. Först och främst måste 

F'i,q. 2. D I', aljbild av ljudupptagnill!Js- och atergiv
ningsan07' ,J1/ingen. Remsan törcs pd en stön'B och 
två m ind!''! j'ulla!' förbi fotoce llen (till väns/er) 
och lj/l~7",i Uan med lins8yst em. Vid illöpelll i llgen 
är det hel ,~ lj-ILstä.tt inneslutet , såsom tramgtJ.r av 

'17ignettbilden. 
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den mellan \'arje skiv ' ida klippas med fibersax eller 
utbytas och "idare blev återgivningen av de högre 
tonfrehentierna dålig, till stor del beroende pfl nå
lens .snabba avnö tning. Att de högre tonfrekvenser
na återgåvos dåligt betydde ringa naturtrohet i åter
givningen. Vid de nya skivorna kan samma släpnål 
all viindas för uppspelning a v flera skivor. 

Yi ha själva övertygat oss om att man med de nya 
skivol'lla kan uppnå ett utomordentligt gott resul
tat. Det gä~ler blott ait iordningställa en använd
bar inspelningsapparat, och till denna sak skola vi 
~.terkomma. 

FERROCART-TREAN. 
Forts. från sid, 116. 

och R 4 monteras på ett stycke bakelit, som fästes vid 
chassiet. De elektrolytiska konden.satorerna fästas 
medel t (lcn stora muttern, varvid hylsan blir jordad 
till cha . . iet. Den böjliga ledningen till anoden på 
höo'fre]{,·,'nsröret skärmas, liksom ä,en ledningarna 

detektorns anodkrets. Metallomspinningen på 
skärmsy.' r.oflexen förbindes med chassict. Anslutnin
gar till tl , ~t il görcs enklast till lödöron, som anbrin
'as UUdCl t. ex. rörhållarIl:J . fä tskrm'ar, eller ocks' 
anhrillu'a~ dylika lödöron medelst skruy::ll' eller bul
tar på chassiet p:. lämpliga platser föl' anslutningen. 
Skulle dl t I' l'cn tnellt viRa sig att mottagaren ej blir 
fitabil ( h ii ; ~ f['ekyens. t egct sj ähsvänger), får man skär
ma även l dningcn från antennkontakten till kontakt 
'I på ~pO] ' ~ 1l Fl. 

Ledningarna fr :1u kontakterna 1 på spolarna, i 
ä ndarna Jör edua meu pilar, anslutas t ill respektive 

statorer på 3·gangkondensatorn. Rotorerna äro jor
dade genom kondensatorchassiet, varför man måste 
tillse, att detta gör säker kontakt med aluminium
plåten. Bäst är att jorda varje rotor för sig (om 
:'kilda kontakter finnas) medelst kopplingstrådar 
till chassiet. Detta är absolut nödvändigt då konden
satorn monteras med gummimellanlägg till chassiet. 

Dc tre Rpolarna äro monterade på en metallbrygga, 
och även delllw måste göra säker kontakt med chas
siplilt n. E n viktig detalj, som måste observeras, är 
att n konh ktfjäder anbrillgas mellan spolarna F 2 

och 1! 3 , fäst vid spolarnas metallbrygga och hårt 
f jiidrande mot den genomglIende axeln till våglängds
omkopplaren. U tan uenna anordning blir mottagaren 
ej stabil. D n är ej visad i monteringsplanen. 

De metalldelar i omkopplaren »raclio-grammo· 
fon», vilka eventu lIt ej äro i ledande förbindel 'e med 
kontakterna utan fria, skola jordas. Dett~l gäller även 
nii.tlSh'ömLrytaren. I modellapparaten jordas dessa 

Forts. ii s id. 159 
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Tele visi onsla m pan 

Av ingenjör Sture Nyman. 

D 
en yanliga el k h iBka glödl fl mpan är på 
grund av sin höga värmekapacitet myc· 
ket för trög för att kunna användas inom 
tBlevisionen. Därför använder man andra 

lamptyper såsom glimlampan, vilken, t rots att den 
endast har en bråkdel aven glödlampas ljusstyrka 
och att end st en punkt i ljuskällan med hänsyn till 
analysatorn kan utnyttj as dock har stora fördelar. 
Förr an"åg man det omöjlig t att ögat skulle kunna 
uppfatta en så svag ljusimpuls på så kort tid, men 
i verklighet(m visar det sig icke vara u[tgon SV ~lri "'het 
att få ett gott helhetsintryck, vilket visar att ögat 
uppfattar varje liten ljusimpuls. 

Från elektrotekniken är glimlampan bekant som 
indikator för svaga strömmar och spänningar, som 
isolutionsmiltare, högspännings·, överspännings- och 
resonansinstrument. Den arbetar på så sä tt att ett 
glimljus bildas mellan tyenne elektroder, som be
finna sig n ära varandra samt ~iro anslutna till en 
spänning. Elektroderna äro i detta fall utförda, den 
ena som en plan förspeglad yta (katoden), den and
ra som en ram omkring denna (anoden). Glimljuset 
fördelar si jämnt över katodens hela yta. Bildytan 
är c:a 3 X 4 cm. Lampan erhåller en genomsnitts
spänning på 200--400 volt samt kan belastas upp till 
5 milliamp. per kvadratcentimeter av a katodytan. 
Denna lampa är avsedd för televisionsapparater med 
nipkowskiva. 

En annan konstruktion är punktglimlampan, vil
ken anväwles för apparater med spegelhjul. Hela 
glimurladdningen är här koncentrerad till en liten 
c irkelrun'd yta, vilken har en diameter på c :a 1,2 
mm. Varje bildpunkt fär sålunda lampans hela ljus· 
s tyrka, varför man kan projiciera bilden på en skärm. 
Slitslampan har en liknande anordning. Dess ljus

s lyrka är fördelad över en yta av 5 X O,6 mm. Denna 
lampa är avsedd för apparater med spegelskruv, 
men man kan även i nödfall använda en ytglimlam
pa, vilken förses med en pappcylinder eller skärm 
med slits. 

Dessa lampor stå i dag på grund av den ringa 
ljusstyrkan på samma ståndpunkt som kristallen i 
radions barndom. Ljuskällan vid televi~'ionsmottag

lling är ett stort problem. De nuvarande lamporna 
fordra hög driftspänning och ge ringa ljusstyrlta. 
Ett intressant försök i ny riktning äro de av pro
fessor Leithäuser fr amställda s. k. »Leuchtröhre». 
l\'(atar man en sådan lampa med växelström av myc
ket hög frekvens, motsvarande en våglängd mellan 
5- 10 m, så är den erforderliga driftspänningen icke 
så hög men ljusstyrkan mycket stor. Denna nya 
lampa innehåller kvicksilverånga och argongas. 

En liknande ljuskälla visades första gången på 
den senaste tyska radiou tställningen. Det rör sig om 
ett dylikt rör, hos vilket de för urladdningen nöd
vändiga primärelektronerna icke framställas genom 
stötjonisation utan genom emission hån en upp
värmd katod. Anoden består av aluminium. Lampan 
är fylld med en ädelgas. Den arbetar liksom glim· 
lampan nästan utan tröghet, har en avsevärd ljus· 
styrka och fordrar t ämligen låg spänning. 

.fi.ven den s. k. kerrcellen har kommit till använd
ning. Denna består av tvenne Nicols prismor samt 
en cylinder fylld med nitrobensol, i vilken tvenne 
kondensatorplattor äro inmonterade. Mellan desf;:l, 
Egger en spänning, som bestä mmer den genomgående 
ljusstyrkan och som varierar med .signalerna. Vid 
kerrcellen blir ljusstyrkan i förM,llande till den vid 
glimlampan avsevärd, varför den med gott resultat 
kan anyändas för projiciering på duk. 

Fö,'suJnJna ej att skaffa Eder handboken 

T ONK ORRE K TION Kr. 1: so 
ay ingenjör W. Stoekman 
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Blyackumulatorns skötsel 

På må n ((a håll anYilnll es fo rtfara nde en ackumula tor som 
s trömkiill : för mOltngarröl'C'll. ,:,; lUd tr:LcI,u', linll om a nod
spänningell ulla,g.:;; f dll1 nii/ et: mpd l< l~t en anoclspiinning', 
apparat. Jr. n nackclel med ackumnlarorn är ju att den ga nska 
ofta m, st f.' omlnclcl as , IDen finner ma n ig till r,illa härm ecl, 
gör a ckuwul a lurn ,L:ocl och trogen t jii n- t. 

D et är mycJ{('t viktigt a tt omladeIniugen sker med (l e t 
sn a ra s te, då ackumulatorn börjn r visa t reken till utmatt 
ning. D ett a kommer c1 o<:k helt pli il!'ligt , dit den är helt 
urla ddad, och man bör d ~1 genas t IJry la g-Iödstromm en och 
bringa ad w l1lulatorn tiII omladdn ing s lJ a ras t möjli g t. 

L !llld a r man sin aekumlll n tnr s jäl\' får man se till a tt 
syre:rtfl n alltid ~ t[[r omkring 1 Clll öyer TJI, tam a. Har yta n 
s j unkit Ili l:'re, IYI [yller man des till erat ya t len, e j SF ft , ty tn ms[orma tor i för e n iII g mell en llletullikl'ikta re f ör ladel
de t är dn, L' nda~ t \,«tt Il P! S0 1l1 har d un .... I ,l t bort, ful' ,iL yHt nini!l'n, _\ckumulatorll m{lste hiir inkopvlas med sin plus
ej n il{!o l a v syran bli\'it u t~ [)ill ll. pol iill pIn , p[l Jikrikt ft ren, 

V id lik!'1 römsnät ske r la ddningen Il[l ~<l ~iitt , att a cku Lull(lnin g~~t rumm en få r aldrig ö,'erskriua elen för acku
mul a torn inkoPll lns i : e rie Illed e t t föl'!w PllI! Ugsmo lst anu mu latorn ~a som maxim a l ungh"nJl , 
direkt Ull nill et. Ackumulatorns plllSllOl m,'Lste alltid an A<:kllll1ul nLorn bö r ej k or tsl ut as , ty hill'i genom Jean elen 
slutas till l1iH.e ts Jll u ~po l (genom [ijrkolllllillg 'mul ,tä nd et) Iii ! I: förd iiryus, Konta ktkllill1111orna l.Jöra a lltid \' :11'a över
o<:h <l es. ) ti nuspol t ill lJ; itd~ minu ' po!. f;iikra ,·t ur a tt in dragnH m ed e tt tUllt lager \'U H"lill for att förhindra son

lii gga fiirkl)P fllin gs lllot ~ lii ll d e t li ll d('n ieke jordade lecln in cl erfriitning . 

gPll a,' n'i re t. Ya ll här 0 \'<1 n ~ :.Lgts gälle r endas t för bl~'aekull1ul a torer, 


Yi,l yä :~iyl~ trömsnHt k<ln Illa n Hnl"iilllla en ringleuni ngs- ej för alkali,;k a ackumul a torer. 

S" lsationellt på Stockholms Hluliol lubb. 

Vid StoC'k holms Radioklllbb s år~ll1öte tistIagen den 25 upril 
höll den ka lld kortV ttgsl'xpert n, e iYilin ,c;enjör 'l'orsten Elm
quh;t e t t m ed. tort intn'''se mo tta ge t föred rag Olll de nya 
rö r typerua , Fö redragsha llaren gav ihen en allrnäJl oriente 
r ing i ämM'c, yiIket gjorde f ö redra get Hnnu me ra viirdefullt, 
Yi lä mna 1111' nedan ett kortfattat referat ÖY0r detsamma, 

F ör någrn • r sedan hade Yi enkla, t r e y Iigtl disLan 'motta 
ga re med t I'å vanliga triodrör för motat; nd skuppliug flamt 
en l1 ' ntod , JUl sllltrÖ!', Dessa hade blo tt e Il stiimkrcts, och 

lektlvitet" ,- yar ju ej s:\ .t o!'. Efter (lenna mottagartyp kom 
Ilen med ett högfreln'enss teg samt tyrl eller tre stämkrc t ar, 
ncl! ge na s t ':ar man inn e på vtigeu mot de mera komplice 
r a cl ... r ör l Ylwrna, i det ett skärmgallerrör am'ändes i h ög
fr()kv ()n ss te~" t, 

I Amerika blev till slut superheteroclynen nustan den enda 
ll1ot tllga re, ' om kunde g(' tillräcklig "dekt ivite t. Ma n g ick 
em ·IIertid i Il för en s tandard isering a v rörtyperna i syfte 
att härigenom förbilliga motta garna, 

I Europa f ra mkommo rörfa brika ntcl'l1a med allt bättre ror , 
s11 att a llt ~törre f ö rs tä rkning knnde erltil.llas , Emelle r t id 
gjorde s i~ 1'11 del smilfe l inu t i r ö ren allt mer c' iilla nde Yid 
d (>u ök a de f .j rstii rkningl. ll . D(,l';:a småfel yoro mikrofonverkan 
h o r ören , \' Idare ett ,;krfl ]lande eller knastrande ljud , dock 
e j a tt f örvEh:la med s, k. r örbrus elle r elektronbru s, sa mt 

sllllli gpn ett fe llOluen, som i högtalaren ga v ett ihttllande 
ljud jl,l minnande om klockrin gning. det sena re f enomenet i 
Sill lur ej a l t f önäxla med lI1ikrofony crkan , 

j,' ör a tt hli k r itt mikrufonyerkan hos rören ( \'i bration h os 
glödtrii dell "id :O;kul,nin gar och dylikt med pe riodta l inom det 
hörba ra om råcl r t ) hur t, ex, Phili[ls a m 'fi n t en lw r t ocll 
mycket h /h t sUii ltd g)ijllLril ll e ller en dylik besta c nlle a v fle r fl. 
korta tradar, h å r t spiinda , E 1;cosvängningsta le t ligger över 
hiigtalaren ,~ fl' ckvensulIlr:lrl r . "'I rlör mikrufollverka n ej läng
re gör någon ka da. :\lur<:Olli am'änder en 11'tn g alödtrå d , 
m en s piinne r dE'nml pli tdl. stä llen under \'ä gell mella n llPP
Il;in~uin gs]lUllkterna, Även biir blir p eri odta le t Hir gen
svii ngnin"'en mycl,e t bögt. 

D C' Illl clra ~tö rn ingll,rna uppkommo dels geuom ett varie
l'<Llld <c konmk tlllOtst' n u ml'Ilan g lödtr1l.den och de~s Upplläl1g
ningsby,gel, yilket verkade som en li ten mik rofun och gav 
upphov t ill ett br usan de ell e r skrapande ljud, dels gf'nom 
dålig kont.a kt i s \'e t sfogarna mellan elektrocldelal'l1a , Aven 
förorsakade;; ,:Uirnin gar däri genom att n del av »gett r»
m ntf' riulE't, Bum rls tadkommer dpn slutliga evalweringen nv 
r öret, hamna de D' glinlluerbl',\'g orna mella n elektroderna 
och usln.dkom oye rIedn ing mellan de a, Vid f örgasningen 
av »gettern» s lru' dylikt maleriaI ned Dl de kalla dela rna i 
röret, och ~ ,i rskilt bes\"Hrlig t är de t, då de t b a mnar på gal
ler~ [Jiral pn. D "l uppl;:omm er nämligen vid llri Et av röre t en 
l)ul"iind galler t röm , . k, bak;:; tröm, som k a n tä lla till trå
ldglteter. Vid mots tå nd sk oppling neutraliser a r så lunda bak
strömmen den negiLti,'u gallerspänningen på t. ex, slutröret, 
oc:h kan F>å små ningom fördärva detta, För a tt llindra »get
ten-mate rialet att ha mn a p1't elektroderna använd er :i\Iarconl 
en ända nere Yid gla ,,;foten i röret monterad och nedåt riktad 
»getter»-skål. Vid vi ssa amerikanska r ör anv ä nd es en sär
'k ild me tallka ppa för att skydda elektrodsys temet mot 

»gd terns» jnverka n . Vidare anordnas lå nga HickYäga r mel
lan elt'k l roderna och isoleras med clet nya utmä rkta materia
let »i;:;olanti b>, 

http:f.jrstiirkningl.ll


POPULÄR RADIO 

Hiirfahril;ilu terutl lul. nu lyckat s eliminera de fel hu rilrcn, 
SOIll \'01'0 01''' :1 ken till ol'annämllda s töl'llingu r. Blancl annat 
. LDdntit: · n hifiliir glödtrild " id de indi1'ekt uP\lI'ännrla 
YilxcJstri',m s riiren, och de l1l111 ii [" lll :'d,c t omsorgsfullt L oh~
]'[ul hiuti Ut' I k :LO linrör, ~() IJI u tgiir "jäh'o. "'!ödkroppen, Här
i genum und,,:.! !' den ol'ann liJll lllla kl ockrill~ llingen och även en 
del :ll1tll'a ~l ör u ill g-ar l' n iu röret. 

clmerik~ lIa], 1l 1l ha ~j (l r ' en hel serie nya indirekt upp
y~irmda "ped a l rör cller kall sIw riit la re sagt un iyersalriiJ' , 
ty en muttagare n1(' (1 des,;a r0r kan drinlS från både lik
s tl'öms- och Yii.·ehtröm. nät !);IITlt frun billJa tt- rier. Rören ha 
"C :a G Yults glöu"viiuning uch d nll;a 0,3 a mp. i ~löcl ströU1 . 
Dpt intn:s~mll l <lste röre t i denna eric ä r ett likrild'arrör med 
t ':l elel;trods,I' s tem för spänniu.r;-s. fti rduhhling. nön· t är in
direkt uppviinnt, or;h eu 'itor 'ipiinningsskilln ad pr!liUles mel
lan hltod och glödtråd, vilket berett al-sevärda sv,h' igheter 
,id kon : ll·u kli oncn. )larconi kommer med en komplett rör
serie av dl'llll:l typ, oeh även 'l'uugsram lär arbeta ptl saken. 

Amerikana rna ha iLyen jort s l u t r ö r a v samma tYll 
IUen med ,10 l 'olL;; glöu 'pänning, D esl'a rör sti gas ge ö,,!'r 1 
wa th:; llis tortionsfri 11tgungsef.fd t vid en anod;;piillnin;.( a v 
b lott 110 yolt, och rör a v dC'nll a typ vore j u iueali"ka föl' an· 
- äll dllin~' pil. l g~l,iillda liksLröms niit., t. ex. i Göteburg. 

I allt ha amerikana rna e :a 17 ll ,,'a typer, !I lla u lfönl:1 en
ligt moclerna metoder och JJ1ed pleklroderna effekLl yt Skyd
dade ,id »gell en·behandlingen. 

Blanll de n ~'a C'urojJeiska rör0tl miLrke. för"t 11 ö g .f r e le
v e Il s P e n t o d e n, Allledningr:u till a t t denna nu kommit 
fram li ,en i E uropa iir cle ll, att mottag:lrfttbrikantcrna f 11n· 
J1i t de l vara nlöj ligt att fr:uns tii!la bättrc~ !':pola r än tidigare. 
Hitti ll ~ har man nöjt sig med spolar, ,ilka g ett parallell
mo tstånd hos ."täml;l'el sell av 80.000 il 100.000 ohm. E meller
tid använde r P hilip. i :-i in »:::luper -Iml nkt.:llls»·l1Iotlagare :-;po
lar lindade med litzlrad p:i gla srör, ocll dessa ge ett paml
lellmol s t~ind a l' omkring ~OO.onn ohm hos sl.ii lUkrelsen . Nu 
hör till saken . a tt de vanliga sl,iirmgalkrrören ha sa ringa 
inre mots tånd, a tt de a vsel'ärt (lämpa stämkretsen, arige
110m försWl'k uingen minskus ocl! framför a llt selektiYiLden 
försämras . ~lnJ1 kan ylsserligel1 anordna ett uttag på spolen 
·och härigenom minska dämpningen. men denna me tod bphö
n,r ej tillgri pa s, om man förser sklirmgallerröret med dt 
»suppressor»-galler (pentodgulle r) , d . v. s, om man övergi'tr 
till att uIlYända en högfrekycn:;pentod, Att delta rör får 
].l1nu större betydelse i och med införandet a v Ferrocart 
spolarna är s j iil \'I;lart. 

Genom insilttning av pentodgaIIret erhålles större för
.stärkoingsfal(I'Or och större inre motsr: nd hos röre t , uta n att 
brantheten minskas, D et är ju 'L det stora inre mo ts hl.ndet 
.I'om utgör fiirdelen !Jos !Jögfrekvenspentoden i j~imförelse 
med skärmgallerröret. Ett inre mots l llnd av storlcksordnin
.gen 2 megohm kan llitt erhållas, nIan kan sålunda ,id 
konstruktion :LY en motlagare helt bortse från inre mot"tån
det, emec1an d ~s lliimpnndc inverkan p: s tiimkretsen är prak
tiskt taget ingen. För tärimingen i ;; teget är beroende av 
spolens godhet l'umt rön·ts brantIle t och ökar med bi'Ldadera. 

Ett extra vroblem är hur skärmgaller pänningen vid vu
riabelmypentoden skall kunna helll a . konsl:mt vid rC'glering 
a v den negati,a gaIIerspänn ingen. Bu jJoteutiome teranord
ning- är nödvä ndig, lllen anod. pä nning och skiirmgallerspän
ning ,ilja do k gärna ,ariera ut motsatta håI1, ,arfiir det lir 
.""ärt att få Hl den beräknade för . tärkningen ur rÖl'el, En 
lösning är aLl: gh'a skii rmgallret i det närmaste samma 
s pänning som anoden, vilk t lär konlma till användning vid 
Marconis nya högfrekvenspentod, 

Högfrckvell :' pentoden lmn alwiincias såsom kombinerad 
modulator-osclllator "id superheteroc!yner och erbjuder här· 
vid Yissa för delar. 

D0n stora 'u1'Opei8l>a rörnyltetell nummer tvit är d i o d
d e l e k t o r n. som utgöres aven enl(el- eller dubbelsidig 
diodlikriktare komhinerarl med e t t triod- lIer tetrod-för
st iirkarsystum i en oc:h :'amma g-la ~hallong. Dioddetektorn 
ger linj iil' likr iktning vid n"gorluTllltt krafti ga s if,'11alc l', och 
den hör för gas :ty kraftig högfr 1;-vC'nsför~Hirlmiug. A tt a n· 
I'linda diodde( ektor vid r ela ti,t syu/l:a signaler ii!: ingen ide. 
Detta medför ~.iälvfall ·t, att OIll d io(ldetpktorn fikall komma 
Ull in rätt m Ust" l i1grr knm fö r l'l tilrkning1"n i d·t i röret 
inbyggda för ·tH rkarsystemet I'am r iuga, Di nu fabrikanter

1:;7 

na till och med utbilda t detta fö rstitrlmrsystcill ti ll eo tclrod 
i iindam:ll u l t 1'[l stor förs tiirknin g-. mil.s: tp delta va ra enhart 
för att I'id graml11ufon~J1<'lning ge lien el'furderlign. fö rsllir1;
llingen, ef ter som inlnt extra läg-frekvensrör kOlll mer a tt f in
na ,,; mellan dp s peCiella diod(ktekluniiret o h s lutrijret. 

En Jlacktlel med dioddelekl orn iiI' alt de1l bela sull' eller 
dämpar den föregående stämlu'et 'en i riitt hiig grad. E n 001'

lIlird fördel tiT em C' llertid att den medgin 'r nnordnulld , t a v 
('11 antomatisk volymkontroll. I Amerika f inn ~ dylil, kon
troll i a lla hiittre mottagare, Där användes lIubbddioclen 
för olika s lngs automatisk vOlymkontroll, t. x, fördröjd kon· 
troll, fÖl'stii l' li:t kontroll etc. 

De n.l·a rören med mänga elektroder komma att medföra 
en fulJ s lilndig f örbi.s tring med a " seende på rörsocklarna, a v 
,ilka l'0dan finn;). etl flertal olik;) typer med sex uch sju 
s tift, Wltlmpade av skilda rörfabrikant er. Meta lliseringen 
torde "iL! hög(rek,enspcntoderna komma att läggas till ett 
siirskilt kOll takts tift lik ' om liven llentodgalll'et. 

D ,n tredj e ~ tora nyheten lir h c x o d e n, av vilken finnas 
tl'e11lle typr'I': blamillexodC'n oe11 f adinghexoden, Den föna 
iir avsedd ~" . 'om kumbinerad mod ula tor·oscillator i s uper
lwtc roc1yn er. D en har sex elel;troder, dika äro 'å anordna
cle , utt dd ll ela ,erkar ~om tl' ~priekopplade rör, e tt skärm
gallerrör (tclrocI) oeh en triod. Den ordinarie l, ntoden till· 
hör tprrnc1en, uuder df't Irioden har e n fiktiv ka tod, bildad 
avett elektronmoln mell:111 ('etrodens anod (i gallerform ) 
och l rioclens styrgaller. 'l'e troden s ~tyrgaller benlimn f: do. c
rillf!"sgullcr , l riod eJJo; sty rgaller fö rr1clnillgsg-a ller. .\uocl ström
men för det l'iarn\'er kande rörsys tclJ1et to rd e inom ett hegrilll
"at omril.de \'a ra direl t proportionell mot produ k ten av 

splinningarnu pa doscrinv;;;- ut:h fördelningsgallren, 
Detta rör ä r ännu föga utprova t i praktiken, eller åtmin

s tone iir myckpt li tet klint om (less användbarhet. D en pi'l' 
s tå dda övertolH;frilwten komme r ej riJ,tigt till !lin rätt, och 
deuna sHI, ilr ju al' den stiJrshl be tydelse. E n anna n sale är 
att tolcranSCl'l1'L vid fabrikationen rn iiste "ara utomordent 
ligt sma vid sa många P1ektroder hos röret, och fri\ gan är 
om erforderliga toleranssiffror kunna garanteras av rör
fa brikanterna, 

1<' fl d i n g h e . ' o d e n kan användas så som dubbelstyrt rör 
för möjliggörande a v eu ::;1:01' förstlirkningsiindrillg vid ringa 
,aricring a v reglerin gsS[lii nningen, dett a för effpktiv yolym· 
regle ring, antingen denna är mannell ellPI' automatisk, Vid 
co ändring av regleringsspännin.e;eo med 15 volt minskas 
brantheten till en tiotusendcl av den normala. 

Slutligen är att notera att Mart:oni kommer med en pen
tod med hittills oanad effektivitet. Densamma har en brant
het nI' G mA/V och ger över 2 watts distortionsfri utgång 
effekt vid blott 4 yolts (effektivviirde) Signalspänniug på 
gallret. 

Som avslutning lämnade föredragshållaren det verkligt 
sensationella meddelandet, att den 21 maj komm er samtidigt 
ö\'cr hela världen att offentli<-göras en ny rörkonstruktion, 
~om li r "tt revolutionerande, att alla nu va rande radiorör, 
Uyen de allra senaste nylleterna. kunna anses nära nog an
tik,erade. Den na l1ag J)lir aIllsu en av cle m era be tydelsefUll a 
i radioteknikens utvecklingshistoria, W. S, 

.J 

Ra dioindu§triens 

~Nyheter~ 


Svenska Al,, !i()bolagr:t Trådlös 'l 'etografi, Stocklwlm, har ut
sänt en ny pri,;lisla lJa '.rel c,funken radiorör med v1isentIigt 
rednceracle prise r. 

• 
Sven81ca Aktiebolaget I'hWP 8, Stockholm, för i marlmaden 

en radiogramm ofon av I'hiLip~ tillverkning med typbe teCk
ningen »ilTO». Denna innefattar l' O »Super-Indl1ktan ~»-mot
tagare, typ 830, samt el pkt l' lB k gl'Ummofonmotor och pick-up 
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med »maglletisk» fasthållning av u:llen. Pick-up'en !il' kon
struerad 1';\1' att åstadl;omma min~i a möjlig;," slilHge på ski
vorna. Den inbyg'gda högtalaren är t>kktrodynamisk. 

Denna r adiogrammofon finn€s för b~l(le ,·äxelström (870 A) 
och likströ ~u (870 e). 

A.-B. N illkcls If Todsen, Stoch:TLOTm, har I i!l.~tällt oss en 
ny lis ta ÖYE~l' Triotron radiorör. Denna lista upptager nu ä ven 
värden på inre motståndet och branthelOl i arbetsllunkten 
(»normal li ranthel») samt lämplig n 1!ut b ' gallerspänning 
och norm a l ::I.llod (r·öm. De:sa uppgifter '.iro Yärdeftllla föl' 
amn.tören vid användningen av rören. 

Samma " rma för i marknaden P il ny rör- och radiopro
"are av mii rket »Exct>lsior», med ty]Jb eteckningen i\! 33. Den
nn. har t r. mtitin t rument, en vriLlspolevoltmeter med 1.000 
ohm p r volt, en nid ti polemilli:lmp.-metcr med 100 mV spän
nings fa ll S,tmt en mjukjäl'llsvoltmetel' för glödspänningsmät
ning. 
Rören ku nllu pro,as för e,entuell kortslutning mellan elek
troderna, ' id::l.re kan man ta upp fullständiga rörkurvor, om 
så erford l'lls , sn.mt kontrollera rören ' vacuum. Medelst en 
adapter ml ~d erforderliga mellansocklar för olika rörtyper 
kunna rörr n mäta!'; un(ler drift i mottaga ren. 

De tre mätinstrumenlen kunna även am·ända.~ separat. 
Sålunda ha r IikströmsyoltnJete rn mLi.Lområdena 5, 50, 200 och 
500 yolt, gl ödströmsvoltmetern för lik- och växel~tröm mät
områdena Ii och 30 volt snmt milliamp.-metern för likström 
mätområd an ] , 10, 100 och 2. 500 mA. Des utom kan lik
strömsvoltfl f-'t ern anyändas som ohmmeter, va rvid en yttr 
strömkälIn. tilllwpplas. Värdena kunna avl:i sas ur en med 
följande ta bell. 

R aclioprl" 'aren »M 33» är inb;vggcl i en väska med relath·t 
små dime ·.ioner, för 'edd meJ handtag. Locke t är avtagbart. 

• 
Jngen·iÖl ·. 1irman Sandblom .& • ' tohne, Stockholm. Vi ha nu 

provat df't i föregl ende nunnller omnämnda »Aura» radio
uret, vilket visude s ig f un.l(ern till f ull beia teniJet. Det mins ta 
intervall ~(lll kan erl1 ftl las mellan slutning och brytning li r 
c:a 22 min uter. Uret kunde fås att sluta och bryta ström
men på c :n 2 minuter när vid omsorg, (ull iuju . .tering av 
ry tb.ll'n:l pI dcn önskad e siffran pil urtavlan, varvirl ryttar
na in ·tiil \(l o ~s p il. hela femminutersta l. Urtavlan är graderad 
i k,artel', och femminuters lägenu fa uppskattas efter ögon
mått, vilke t emellertid g1l.r mycket bra. Urtavlan är föl' 24 
timmar. 

Att obset'l'era är att ryttarna ej in draga förbi timvisaren, 
Den senare får ej vridas åt vänste r fii rbi en ryttare. ' tick 
proppen frJ n den reglerade apparaten kan isii ttns i två lägen. 
I ena lä: 'eL är uret förbikopplat. 

• 
Radioko Il8ultat-ion, Götebol'g, har tilIst.ällt oss en ny lis ta 

över ameril:anska radiorör av märket Raytheon. Denua upp
tager dels 2,5 och 7,5 volts ,iixelströmsrör jämte likrik
farrör, de],. batteri- och likstrtims rör av flera olika typer. 
Först ha , l 2-voltsrören föl' batteri- eller likströmsIDotta
gare, och i denna serie märl,as bl. a. ett pen toc1slutrör, som 
vid 100 vol s anodspänning enligt uppgift ger en distortions
fri utgiingsi'ffekt av 0,3 ~'ntt och "id 135 volt 0,7 watt. Detta 
rör. so m har typbeteckn~lgen »233», tar en g]ödström av 
0,260 amp, 

Kä ta l! 'ie är föl' likströmsmottagare och har 3,3 volts 
glöd -piinnil g. Glödströmmen va riera!' föl' olika typer; den 
utgör 0,23, 0,132 och 0,063 amp. 

Den int l'o~!lsanta~te lik~trömsserien är elen med 6,3 volts 
p:löd.,plinnil.g', Glödströmmen utgör här 0,30 amp., i vissa fall 
{),40 och O" anop. Häl' hn. vi pentoden »LA», f;om i sluLRteget 
vWIR:' vol t anoc1"plinning ger 0,7 watt. vid 163 ,olt 1,2 wat t. 
ll lödströDlJlten utgör 0,3 amp. Det är denna 0,3 a mp.-serie, 
som använ, e!l i de på anna t i" liille i delta nummer besluivna 
uni,ersa Imll tta o-arna , 

Listn.n u pptagcr lix en sk isser li,er de amerikanska rör
soclda rna med uppgift om elektroderna :> anSlutning till kon
taktstiften. 

POPULÄR RADIO 

Loell:e Rad io Aktiebo7llg, "tOc7eholm, har tillstiillt oss ett 
specialdubbelröl', uyseLt att användas som ]wmbinerad mo
dulator-osdlJator i superlleterodynmottagare. Detta är en in
tre. san t lösning till problemet a lt slippa ifrån extra oscilla
torrör i en super. Röret har typbetec.kni ngen 2 I-U,ID. Det 
använd e ' i Loewcs »Super 32», som beskrh - 's på annat s tälle 
i detta nummer, och att döma av llenna muttagares presta
tion. törm[lga hller röre t sin uppgift mycket bra. 

• 
Wilh. Carl Jaco bscn, Stockho7;nt, har tillställt oss uppgif

ter betriiffande eIl ny vridkondensator av märket »Gö rler», 
Det Ll är en flatkonrlensator med gIi=erdielektrikum, men 
dr n ä l' U lförd sft att de h,ilia beläggen pressas mer eller 
m indre summan vill vridning av konden>atoraxelll. Vrid
ningsvinkeln är 320 grader. Typ Fl har en maximikapaCitet 
av 500 cm . 

Denna kondensator är siirskilt lämplig till vågfällor o. dyl. 
samt till lokalmottilgare och transportabla mottagare med 
begränsat utrymme. 

• 

KATALOGER 
R:1DJOFJRJJOR: 

Radiokons1tltafion, Göteborg: Lis ta or 3 över amerikanska 
radiorör. 

W-ilh. Carl Jacob.'clI , StockhOlm: Listor över »Gör!er» f r 
roca rtspolar, ton korrektiollstl'ansformator, vridkondensator 
etc. 

GR,UfJfOFOYFJRlJfOR: 

Sk(/Jl.(Una vis ka Odeon A.-B., Stockholm: Supplement nr 3, 
1033, »Odcon, l'arlophol1, Homocord ». 

B. C. Sll'anc1q'l/ ist A .-B., Hii7.,iJl.rJb01'{j och StockhO~m: Supp
lement nr 3, JfJ33 , »Columbia». Lista över Brahms-skivor. 

Sli;and ina'l/iska G-ral1!(1ll-ophon A.-B., Stockholm: Supplement 
maj 1933, »Hushom]ens Rösb>. 

F'r,iga oss Ont Ni ej itr rikUgt slike.,., 

Ett korrekt svar kan t.'ara värt en /tel apparat. 


MEDDELANDE FRÅN VÅR SERVICE

AVDELNING. 


Det stora iotresse oc.ll förtroenclC', som serviceavdeJningen 
~ >dan omorganisa tionen åtnjutit, har gjort att vi ytterligare 
utVidgat densfuuma. H~rigenom möjliggöres snabbare expe
dition av a ppa rater ocll delar, som lämnats iIl för under
sökning, t rimuing, r paration, ombyggnad o. s. v, Inlämningen 
sker nu i pron:un1Jlle!', SveavIigen 40, 1 tr., fortfarande tis
dagar och fr rlnp:al'. Tiden har emellertid framflyttats till 
kl. S- em. Vid in~li nclande av apparater per post böra 
uppgifte r och önskemal noga preci~eras i medföljande brev. 
Vid återliimnalldet g iva vi upplysningar om ,ad som vid
ta,r!its och yarflir. De tta kan ju måoga gånger vara till stor 
n,vt ta för amatliren, som kanske en längre tid sökt riiu a bot 
för det tillrä ttacle felet , men ej lycka ts finna detsamma. 

Rören lIa mycket ofta skulden till misslyckade apparat
byggen. De utgöra en ganska ,äsentlig del i priset för mot

http:id::l.re
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tagaren. För utt uppf ylla ett önskemål f rån amatörerna a tt 
f å. sina rör nog-grant kontrollerade, komma vi hädanefter 
äyen att motra ;;a röl' för uppmiirnin g-. Vi för", röret m 'd 
en dat/'rad ocl1 <Ignerad lJllnderoll, p"l v ilken finna s angivna 
alla uPvgifle r, som behövas för att beLlöm a rörets beskaf
fenhet. Denna lIppmätning kostar 50 ö·r e per rör. F'ör det 
fall att röret l ' r trl1>, igt eller emi. jonen giltt ned under 
25 procent a v I rörtabpIJen a nf,'i ,-na \'iinl en, blir kontl'ollen 
kostnadsfri, å Yic1a e.i röret öllska • re rsän t. 

En nyhet, som ~äkerligen uli r till s to r nytta för mllnga 
ama törer, är atl Yi komma att u tföra uppmätning av dros. 
lar. Il S. fl för!';!'" med et iket t angivan LIe induktans orh ohmskt 
mots tånd. Även denna uppmii tn ing' kosla r 50 öre pr .. t. 
Kontrollering oeh uppmätning av mo Ls l' uLl llV olika slag 
sker som föru t. 

Till slut vilja vi påpeka, a tt det nu under kommande som
marmånader är den rätta tiden för insiindande av apparater 
för justering och trimning. Man har df!. sin mottagare i fin 
form, när de mt}rka kvällarna komma ilte r. 

DISTANSTRE AN. 

De i föregående nummer utlova de uppgifterna beträffande 
värden på motständ etc. vid »Distnnstr an» för anyändning 
av i svenska marknaden tillgäng liga rör m ste stå över t ill 
nästa nummer. Dock kan mottagaren mycket väl provköras 
merI d€ under sehemat angivna värdena. Man mås te emeller
tid ha sin uppmä rksam het inriktad på pentoden, så att denna 
ej blir allt för varm. Om detta inträffar, mås te värdet på 
morstfllldet R1l ökas. Säkrast iir att börja med ett värde 
av 25.000 ohm p: detta motsW.nc1 . 

FERROCART-TREAN. 

Forts. fr,-,n ,iu . 154. 


(Iirekt till chassie t. i likhet med den rörliga kontakten till 
det val'iabla 11l0tstiindet rh" tillhörande tonkontrollen. Niit
st römbrytaren Ii: n med fördel kombineras med volymkon
trollen R,. 

Ledningarna från kontakterna 1 på ~polarna förläggas 
innanför skä rm):} rimma och gå ut genom bålen på den sida 
av Sl)olarna, SUUl vetter mot kondemn torn. Ledningen fran 
<Irosseln HE'D, skärma" lämpligen friin drOcseln och en bit 
in på unders idan av chassiet, ifall högfrekvenss teget ,:;kuLle 
':; jäh-s \-iinga. Härvid förlägges kondensatorn Ca till chassiets 
undersida. 

I modeLlapparu ten är inbyggd en u tg:'tllp."stransformator 
(kan även vara lHgångs(!rossel med konde nsatorer) men den
na bortfaller om en transformator redan finnes inbyggd i 
högtalaren. . 

Beträffande rör till denna mottagare är bögtrekvensröret 
V, ett variabelmyrör med maximnl brantlle t 3 mA/V. De
teldorn V, bör vara ett rör med inre motstån c1 10.000 il 
lG.OOO ohm och förstä rkningsfal,tor 25 eller gärna högre. 
Slutröret är en indirekt uppvärmd kraftpentod med 6 watts 
ano(\förlust. 

Inju ."tering n flV de små trimkonden'atorerna på gang
kondensatorn mlL te göras mycket omsorgsfullt. Till leduing 
kan nämnas att trimkondensatorerna pä C, och C3 skola vara 
mer eller mindre inskruvade, Li en på Co i regel helt öppen. 

FLERA RÖRNYHE TE R. 

Forts. f r 1\n siu. 1 3~. 


Spcc' irzl1'ör tör wlivcl"salmottagare. 

Intresset för s. Ii:. Ilnjyprsalmottagare för dr ift från både 
!ikstrums- och växelslrömsnät är otviYelnktigt i stigande. 
Vi knnna redan nu meddela, att ds~a riJ rfirmor redan gått 
iu för tillverkni ng a, speciaIserier för dylika mottagare. 
'.rul1"'srnm kommer sålunda med en rör rie för 180 mA, 
innefattande ett haln-ågs likriktarr" r med 20 volts gWd
splinlling, maximal anodsplinnin g 300 ,olt och maximal lik
riktad ström GO mA. ~Iottaga rrjj ren fil nägot varierande 

gJödspänningar beroende på typen. Det mest intre~>ianta 
med de a rör ä r emellertid att d0 enligt uppgift konst nH'l"U s 
för en normal anod- och skärmgallerspänning uy !lO volt , 
och att de ,-id denna spiinning ge ungefär samma f iirsrrLrk
ning och , beträffanLle slutröret, samma uLgängseffekt som 
andra rör med dubbla anodspänuingen. 

Yi ii ro . Iutligen i tillfälle att lämna ytterligare uppgifter 
beträffand i> (!e i förega enc1e nummer omnämnda nya ?lIar
coni-rören. 

Dubbeldiod-trioc1en har typbeteckningen MHD 4 (den förut 
llDpgivna ile .teckningen VUl" felaktig). Den utföres med en
gelsk 7-stiftsockel ("n!. BVA; kont<lktstiften elliptiskt ord
nade), och triodsystC'mers galler är anslutet till toppkontak
tell . Metalliseringen utanpå röret är ansluten till ett särskilt 
kontaktstift. 

Variabelmyröret VMS 4B har en branthet i arbetspunkten 
av 3,2 mA/V. Ännu en n~'are typ, VMS 4C, har en branthet 
av 5 mA/V vid noll volts gallerspänning. Gallerutrymmet är 
15 volt. 

En betydelsefull nyhet är en högfrekvenspentod, vilken 
skall ha 200 yolt pil både anod och skärmgaller. Härvid bort
faller den eljest alltid erforderliga spänningsdelaren för 
skärmgallret, vilket medför stora furdelar. Denna högfre
kvenspentod får en branthet i arbetspunkten av 2,5 mA./V 
och ett gallerutrymme av 15 volt. Det är således fråga om 
en variabelmypentod. Vidare kommer en hexod enligt ame
rikansk princip (en dylik var beskriven i föreg. nummer). 

En komplett serie likströmsrör med glödström 0,3 amp. och 
glödspänning 6,5 volt komma att tillverkas, och de~sa äro 
speciellt avsedda för universalmottagare . Rören äro avsedda 
för anslutning till 220-250 volts liks tröms- eller växelströms
nät. Serien kommer att upptaga högfreln-enspentod , variabel
mypentod, Slutpentod, skärmgallerrör, triodrör etc. 

Marconi kommer även att tillverka motsvarigheter t ill de 
ovan beskrivna Philips- och Telefunken-rören, nämligen en 
dioc1-tetrod (enkeldiod) , en högfrekvenspentoc1, en variabel
mypentod amt en hexod. 

Enligt vfld vi i skrivande stunc1 erfara I;ommer ä "en 
Valvo-fabriken med motsvarande nya rörtyper som ovan 
angivi ts för Pbilips och T elefunken . Främst märka S bög
frekven spentoderna samt hexoderna. alla tillverkade både 
för likström och växelström. Även ko=er Va Ivo med »bi
noderna», d. v. s. enkeldioder kombinerade mell triod- ener 
t et rodförstärkarsys tem i en och sanuua glasball on~. 

Även Sator-fabril;en kommer med nybeter i fråga om in
direkt uppvärmda likströmsrÖr för 180 mA. Främst märkes 
ett variabelmyrör med typbeteckningen NVSS 180, som enligt 
uppgift bar en maximal branthet av 3 m.AJV och förstärk
nings Eaktor 700. Gallerutrymmet är c: a 30 volt, och brant
h l>. ten vid - 30 volt pil. gallret 0,01 m A/V. En annan nyhet 
inom samma rörserie är pentoden NE l SB. D " nna har enligt 
uppgift maximal branthet över 3 mA/V, normal branthet 
2.5 mAN och förstärkningsfaktor niim 100. De a nya 
likströmsrör uppgivas vara mindre känsliga för variationer 
i glödströmmen än ä ldre typer. 

LOEWE SUPER 32. 
Forts. frUn siu. 137. 

kvenskrets ligger inne på kortvitg. Selektiviteten blir ändå 
mer lin tillriIcklig pil. detta våglängdsområde. Vid mottag
ning på de tv il. andra våglängdsområdena ha vi två signal
frelnenskretsar (första ocb andra spolarna ingå i dessa), 
varigenom erhålles större frihet från interferensstörningar 
av olika slag. Medräkna vi de två mellanfrekvensbandfiltren 
med vardera två kretsar blir sålunda totala antalet stäm
kretsar sex (oscillatorkretsen oberäknad), på kortvåg fem. De 
två signalfrekyenskretsarna sam t oscillatorluetsen stämmas 
medelst en tregangkonclensa tor. 

Beträffande mottagarens egensImper hänvisa vi till prov
ningslltlåtande i februarinumret av Populär Radio. För kort
vil gsmottagningen giiller, att man får prova ut lämpligaste 
antennanordning. Vid prov, som vi senare företagit med 
»Super 32» pft inombusantenll i sjä tte våningen. visade det 
si~, n t ljudstyrkan vid kortv ägsmo ttagning mångdubblades, . 
då jordledningen helt bortkopplades. 



160 

rR TRANSPORTABEL F'ul{ KORTVAG, 
Fort:-.. frftu siu. J p . 

del. Här anslutes ,'etlall e ft ot' ij ns kan antingen ramen eller 
ocksil a nl cn n o(;ll jord, n am pu lilldas me c1 7 van', o(;h iinc1arna 
f(jr~cs m , ,I lagom l:1 ngu , mjuka k n hln l' m ec1 banankontaUer 
föl' alll:;lll ning ril! SPOl l' ll, ( t:;c n g , [j,) 

Monterill!I och liopp/:ing, 

Av ~ ti ; '", b l vikt är, att de l1i;g-( re kye' u l a 1"llninga rna hli 
så kor t , , om möjlig [, varför df'\ lI rnll place l' :\' sil. nilrfl v:lr
a ndra, ,lin förhtillandenu m etlgivll , nl:lll ,It t de lla medför 
oliigeuh e i el'. Tran -fo r matol'ern u fa ej kOllJ ma f ,;r niira a v
'ti.i rnu j ll ~s- ell er Ilterkopplin g,k')\l '],' ll salo rel'lw och ej helle r 
näru ':jJolen , ~ tö l'l'e metallfö rPllJJ I 1ll :L ~t h å llas borta f l' fUl 

anipu nk I·pL.-:; f.'tl j entlr dessa » ng:t at ~ i (")/ flL."evD.rda enel'gi
miingd cl' , 

En iil' l'j ~tanda]'(ln1tlte ri,1l k ommil till användnin~ i denna 
.apparat, liu r de n s ec1 va nlit;a lll ()[ltcl'in ,;>,phl llen u lellimun ts. 
Jll.en ,let fl['( ll' (lod- med l e,lu ing Il \- fulogra Cir-r lla nu'a r eln
(h -l lii tl dU vla r.:e ra delarna PH liilll pl i ,~t sä lt. 

A \' s lii III nings- oeh 11 tc1'l' oppl iJ J.I; sko ndl' n ~a tu rerna 111 on te 1':1 s 
V,i lo'll e l" ' l.lilpla tl :l :-l\ mt f örses m ed löj I'Ui n !;,'l.l ingsnxlil l', \' ilka 
,l.;å ut g( 110m 11'OIl ll'latta ll , dill' Ul ikl'()"kalu l' p~ m unte 'as, I 
lllodellUjl fJ :lrn l c n a ll\'iind e ' e nda st lllil ' ro,' k :Jla till a \' stiilll
n in ;,;:;kolldi.'l L" llUl'n udl <lll urdll :l, les ut \'äx li11,;' w '8r] "lst e n 
mind l'e r l lt p å fi irl iingllillgsaxcw lli(, t fl l c l'kopplin gs kullde n
• <J torn :' r ul t. P fl fr:l 11l ,'idn 1\ siu e l' ii n,n lllil li a rupl't'l'lIIctcxn , 
()Illk oppl :! I'l' n sn m t ];:ont:Jkl lly[,.:o l'lW I(j 1' :lllsl nlu ing ,I V mik ro , 
fUll ol:h l v r telef fl n , H öJ'l I1i llal'lI tl Jllonlc r 'l , 1':'1 e l! ehonitp latta 
;lV lii mp 19 ' tu rl1:' k, yill;:~ ll nPli Lli iuge, l j ii dl'Uud e m c:df'i .. r ' tn r
ka g'n11111 il>:luel, liiulDl igcn 1r<ln LJ il sl ll ll !!:lI r, 

l ,'ö r ,n .s lu tn illg H\- bpl,pmingsnät PlIN likriktare fllS lsl,r(l 
vas l\'t'n BC fÖ l'bindclse ld t'l' k 1M elJoll i l)lI:llt:ll1 , A,en inh ygg",s 
,(>11 l\'C' [llIl i,:' >; l r iim hry Lure, \'ilkf' u IJ r y l{' r ~ Il'l;lllm( ~ ll vid mu l
lagnin g , 1':11 Hk id dig n mnliir kall k umhinel'a llenna med h\l 
\'Ullon, k"ppla r€1I mellan " i,llllJltiU," (ldl muttagll ing, ,,>1 alt 
d en bry iur och .. Iute I' sl l'ölllmen i J::i t t ord uing, t r uw lJrY
.lu ren ll1 ~ ste yam ay gOtlkiind mOtl ell och ulir ej ha a llt fi)r 
s Lora tli llle lJ ~ ione l' . 

Apllanllf'n: sto rlek lJ l.'slilmme: ay (l en I il! bucl ~ sU'te lJl1c 
ma l.erif'!< 11, m e n oör dl'll föl' bek\'iilllli g hete 1l S slmll göras 
!i l lit ellUl11 möj li ,;t. :'I!ode ll a ppa r :Hc n tir c:a ::lO X ;~OX25 cm 
o(;h iiI.' u ppdelad i ty 1U1l~ fack. I lId öne iiI' sändaren med 
sin ral1l:l ll te lll' monterad, och ll f'l 11l1che är a vset t för bartl'
rier, !Jö l lelefon samt anl ,enn och r f' 'c1'vmate riaL Ram en l:> tu
ga !; i UJI ifi.illL lii ge a\' l:'ula ns I(lf'k, Yid kun'truer:1nd t nv 
lå d nn k li n ju ,]t rje amatör g a eH!'r egna linjer, m en torde 
h iir aten;ivnn fotografier \'ara till gud ledni ng, 

Första }" O1; , t , 

D it ::W:I! ll'fl teu är färc1igkoPlllad, kontrolleras först mot
tn gnren, ::l y'.inger denna och s tationer It iir,) , s ijker man 1'(>l)a 
p '0- e l e l' 40-meter~ba n(l et , d,il' j r eg(ll ama L{j rtrafik all t id 
p äg,\ r, och SI Ll' sil över omkopplare n till S,indning, Yi d ued
trycknin • ay nyckeln skall milliamll~remelern ge et t u t"lng 
pK oml,]': ug 10 mA, Oill e tt B 400 nn\'iinc1i's , 'U li r u t "lagN 
sl'öne Hn l:) mA, svänge r ej l' iircL y nl' f ur nY l: lwln ome c].elbn l't 
m~i ste ~lHppa~ fö l' at t röret ej ~kall uli för: lö l't. Om mot
tagn r e n ~Yiill ge r, lJö r emellerl' id ilven siindaren göra det, 
föl' : , \ IU iule l fp-l fureli ~~e r p il siilH]ars iLiflu, I l' cgl' l ka n 
mun clr i \-a upp :wndstl'\!mmen ge uom fi Lt min ,s ka : te rk opplin
gen Yid :;li ndning , nI a n att r ij l'c t s lu l:1r S\'iinga, Om anl eull 
anv 'i ml e" . blir i l'ea;el auo,],;t rölllm 11 högr e , i synnerhe l om 
1l"t('1l1H" iiI' liilllpli ,:'t clim ejj~iufle r lJ c1 , (En :m ten ll av 20,4 
llldl'!'s I iu gr] , nlE' (l nedle tluinge n an,J ute n U,, ' nI erOr fra n 
ena ä nl) Il u('h ll Li np;a nel,~ 10cld Lt ned fra n anteunpll Ini ns t 
,5 meter, iir de n ri ktigas te,) Vid anSlutning till bel:v~ ning;;;
näle t öka r :lllo(ls l röm me ll O('l! c1ä1'ml'd cffe k t en til! Ile t ld l 

,ell e r tr C:l[ ubll!a , l'f' r ucn(]c p [l Sll itunLn;;"ll. Yid 220 \'ol t kall 
:::a ledps n " l1 B 400 prha llas n c[fl'kt nv G,::; " rltt. nian a tt 
r ö rpt ta l' sk a da llitl' ay, .'Ii ,; Ior spiinning J':lr emcll el'ti d e j 
p!\liigga ,; d'L talmocl nlf'r in,C: fi m ',intl e:' , d, y, f; , \'ill Ic- lp[oni, 
u tan ('n ' ils t vid l.elegra fi. r :'l Illil lia lll !ler emel e rn el' wall 
l,i t t , h o r Ha>; ii t f' rko p[Jli ngen l\lln \'[1 ra , u ta n n l t "ii ud a ren 
> lllt ar , \ 'inga, ll ii ~ l a l'I" ul l.a L ~ l'li:.l lle" da 1ltr-"' ko[lJlli ll,~ u Hl' 

, m il1 ~ k atl >: ; l:l U;.:t , att llJ 'lll f å r ltii;.:,:ta möj liga UWIl sam-

Por ULÄR R ADIO 

tidi g t allti,l samma a lc rkol1lmande utslag Jlft milliampe r e
me le l'l1 vid nedtry ckning av nye,keln, Är s ummern inkopplad , 
k iID mnll v;, de nna ll(;ra Oill tunen är fas t 1'1Ier \,[ll'ieranc]e 
vid olik:1, nl!'l'koppli ng '!;l'ude r, Yiel ta llllodulerillg skall anod
strömme n variera en ' mula, vilket äve n milliamperemete rn 
Iillkiilluage r, Da yll re a nl'en n :llls lu tes, s tige r fl notl s tl'Ömlllen 
mf'r e lle r lllindl'<', l,C'1:0Plldc ]J~i hur stor del a v effeklen, SOlll 
gtl l' II t i (]C.llSlIllIlIHL, D et gälle r att f il. lörsta m öjliga ut~lug, 
cHi antell llCll il1kllpplas , 

Ävpn II te i Wl'I'äng kan med förclel en an tenn, uppkas tad 
i el t e ller m ell a n e tt par träd , användas, Den kan d Ul
;.!1i ra ;; :tV en i,oleracl koppartråcl, yars eoa ände anslules 
dire k t t ill ant('llns{lvle n, D<,un a~ andra iinele l,opplas till 
utl t terierna::; mi nu,;vol<,'l', el, v. ;; , Ull minus g IÖd tr ;tc1. Vi,l 
nil[a ns lu l ning f ,ir j ord doc!;: <, j an"lutas ]J:! aunat s iitt iiu 
till HntCl1 nSpo!e ll ' (L ) j ordsida , enlir k orts lutning annars 
1'1. ke r llJ ', 

F ör aU få onl nit.,g o('h r -e l1 a i förbinelel~erna böl' den ex
perimenleranc1, ' nybör jal'en :;litl:t Sig i f örbill(le!sc - mUlIl
I'ip:e n - m ed me ra e r fa r na »llnms» f öl' e r h:il laml e HY r ,ld 
o, " ", F iil'f' lwlIl lll an tle internation ella lel e~rnfförk Ol'lninga r 
, alllt el l' UY u rnali irerllU ally lind a fiirlwl'tnin ga rna viel t eLe
;.!T:l[el'illg 1U1l ~ 1 '" in lä ra , , för a1'l: man ~kall kUlIlla Cölja m ed 
i tl'" fik <" II , Bä.. la liil'c!" mal'l1:J c rh il11a s g nUlll llledlemskap i 
l!'örenin g-c ll ::; \'e l' !\,es Siillc1a r a matörer (SSA), 

R C8 /L lln l " led !Jt Hl l/a!l)J llral e ll, 

Viel 10I'i'l:1 2;I1 :1 prov meel elen ovan bcskrinm si,ll1lIaren
mol rngarPll !tal' <'Il \1.l : .\'lJllerligeu "oda r esultal uPl!lI fltt. , 
>; ,ILtllUH li a r k (l ll ~ tatera l s n lt med l 'lr-fon i kan f iirhindl'l :ie 
11 1iprälU,,·,llas pa ett av , runcl av upp t ill 2 el 3 km, medau 
teleC'wf il1 iiI' Ilörba r ibl an d ö\'er tio tale t l; ilolllC' tc r, niir l'HU1

:.Jll t enn Hm'li nel" s , K asta r m a n u pp en antenu llll r j)ro\'i ~ o
l'isk t so m helst , l. e", , pänllcr (l e n e :a 1 ml'ter ö\' e r mark . n , 
lik a, l',it:l,yitl clen m,l ngdubuel t. 

l 'å Ladu ,!;" l n [;; ;:; iirc1e tÖl'etaglltl prov mellan clenna station 
och a l11ati) rer i llne i S toc ldlOllll g:b'o s ynnerligen goda resul
tat. ~ !l lUllChl \'ar Vit e t t avs t und :lY c:a 6 km lju ds tyrkan 
R , , meu rapporte l'acle!" ec1an R 4 clå l' a mr-fl koppla des bort 
,,~h al1tenn insattes I s lii.llet. DC' t ta ga v viel hand n, a tt. flU

tenn ens Iiiu;::cl i n te Lu' \' a ra g-olilycklig, och bih ta resultat 
erllöll s eda n lll cll a nte nnlängtl r ll 20,4 me te r. Dii refte r gjordes 
prov merl <,n m otlagare om tv ' rör, med en tYli m el<: r l (lng 
s ladel om allte lIn , !"Olll tr[[n ,;porteracl e ' i riktnin?; bort fr:l n 
,l e n :;;iincla ntle ' t f! t ionen, som' sände omviixlalltlc m ed d c 
olika yagtyperna , Pil an t.:l nd upp till 2,5 km förmiirktes 
ingcD näntllvitrd Ijucl s Ly rl;,em io ,:;lming vid t eleg: mfi. Te lef onin 
började c1är21l10t ay ta ga i ljnrt , t yrka vid denna griins, 

Viel statio ll ä r drift me d anteon och jord - clock e j av 
uii tu ue~k:Jff ,'n!l el - m ell :111\'ändamle av 220 yolts lik
s t r ij msnii t, !tar ett f le rtrLl goda förbind elser (dx) erh lllli ts 
med b l. :l, Eng'lancl, Polen och P ortugal, för il tt inte uämna de 
c1n,gliga ",ulltn loll m ed S lo<.;kholms-umatöre rna, 

I k ri vande " lund e r!löll, metl denna allHi ggning vid nilt
dri ft och fIle(1 el! an l "n n, ut;; )liind m e ll an h',enne balkonger 
mc n sk ii l'lnacl fl \ ' h ns \' tig-:.::ar jJn. tre s idor, förbindel se efte r 
cq m ed d els el1ge l~ utannell VQ4GY och de ls japam!lI J2 l1JT , 

Kyr:k In li r f a s llllon te rud i l" d un, \-ilket gÖl' tonen e n 
I' llluJa in , l nbi l. va rför 1ll ,F'k el. i »T-viig-» \'inne,:, om nyekeln 
place r a Wst, \'ilkd do<'i,:: vid I rall 'i l>0rt är bes \"irlig't. 1!;n 
liirnpl ig f as tkliinm ing,:anorc1ning rör clensamma böl' kunna 
u l xperi lltC'ule l''' ~ , 

~: 

För alt Hl illucll a och aJ1\' iil1da en !<~im1n ranlägg ning, tn
tioniir ..lip,. tl'll ll" llor Lah<?l , er fordras t illstånd ay Kunungen, 
Fn~~ lI gskoslml,'iF!n hi; 1'[ ;;1' är {O 1:roUOI'. D e;-;"utom e rfordra s 
a \' li lg';lI ll< l<? Il \ ' ;;0-1 :tId " tcl c,t; rafering~prov p, n1tgv ll n \' Kungl. 
'Te leg rah'e l' kcts loknl c r, E l'ful'llerli~a uppl,'s ninga r Uimnn s 
fl\' Furelli uge n ~ \'c ]'ge ' S,imlaramatörer (tlSA), postadres~ : 
sto<:kltolm S. 

Rappur le r an ;.!'ående nppn[telda resultat och förbind elser 
ml'd cleu ovan beskrivna kortv tLgs UPP:1 rate n i,il'o v,i lk0Il111a 
Iil! P opul,ir Uallios redaktion, s om ii , en Uimnar rad och an
Yisnin g" r IJ e triiJfande konstruktionen, 



III POPULÄR RADIO 

5-RÖRS 
CHASSI 

byggsats rör 

växe lström 

Kr. 269:80 

Katalog mot porto 

Ingeniörslirrnan ELECTRIC 
Stad sgården22 Avd. P Stockholm 

RADIOSANOMA 


RADIOFABRIKANTER 
Om Ni vill få avsättning för 

Edra tillverkningar 

I FINLAND 
bör Ni annonsera 

I RADIOSANOMA 
Begär provexemplar och 
annonstariff från 

RADIOSANOMA 

H e lsingfors 


Tavasrvägen 29 


Förmånligaste annonsorgan 

B I L L I G A annonspriser 

Största radiotidskrift Finland 

Den 
rätta! 

B & o Transformatorn 
Det iiI' a" s to r lJ e tydelse för ~tergi vnillge ll " 
k,'alitet och styrka, att Ni a nvä nder den rilt t a 
l., F.'[ranRformntorn I Eder m ot tagare. v rtr 
bro~ch y r om tran s formatorer bö r rara Eder 
till ny tt a vid ,'ul et av typ och f alJrikat. 

Nli,. Ni Illst den, skall Ni förstå utt 

B & O är den rätta! 
Vill :-ii hn en Idculmottagal'e, så bygg de n med 
g "- O l'a<li odcl:tr. BI'g- ilr B & O, l'udloartikl'lr 

hos Eder hundlande, 

BANG & OLUFSEN A/S 

STR U E R 
Tel. S.aL 6 

KÖPENHAMN ~ To ld lo o.(v c j 14. Tel. 8895 

SEM 

Nät-Transformatorer 


Lågfrekvens

Transformatorer 


Drosslar 

för radio 


i varje ö nskat utförande 


AKTIEBOLAGET 

SVENSKA ELEKTROMAGNETER 
AMAL 

Tel eg ram adr.: Magneter - Telefon : 104 



l 

NYA "MINIWATT"-TYPER 

Varje radiotekniker och radioamatör kan nu få sitt ex

perimentbegär tillfredsställt. Philips har utkommit med 

icke mindre än 14 nya "Miniwatt"-typer, nämligen: 

Högfrekvenspenthoder. 
Principiellt utförda som högfrekvens-skörmgallerrör men med ett 
tredje galler, s. k. fånggaller, för att förhindra sekundöremission. 

E 446, normalt förstärkarrör för växelström . 

E 447, selektod för växelström. 

B 2046, normalt förstärkarrör för likström. 

B 2047, selektod för likström. 


Binoder. 
Kombination av ett detektor- (diod) och ett förstörkar- (tetrod 
eller triod) system med gemensam kotod, allt i samma glaskolv. 

E 444, diod-tetrod för växelström. 

E 444 S, diod-triod för växelström. 

B 2044, diod-tetrod för likström. 

B 2044 S, diod-triod för likström. 


Rör med sex elektroder, nöml,igen anod, katod och fyra ga,lIer. 

E 448, blandarrör för växelströms-superheterodyner. 

E 449, ,fading -rör för växelström. 

B 2048, blandarrör för likströms-superheterodyner. 

B 2049, »fading »-rör för likström. 


Slutrör. 
9-watts penthoder med max. 250 volt anod- och skörmgallerspönning. 

E 443 H, direkt upphettad penthod. 

E 463, indirekt upphettad penthod. 


Pil, I L IPilS 
I ~II 

r 
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