
Tekni~ka ög~kola s 


KortTåg~~än re 

En ingående teknisk beskrh·ning. Kopplings

finesser, högfrekvensdrosslar, modulering, 

antennsystem etc. 

".rör~ 
hatterilDottagare 


med 2 hf..steg och 3 stämkretsar, a"Vsedd 

för didansmottagning. 
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T 

antenntransformatorer med 

järnpulverspolar 

10-2000 meter 

små dimensioner 

små förluster 

billig i anskaffning och 

uppsättning 

högeffektiva 

upp till 10 mottagare kunna 

anslutas till samma antenn 

* 
Svensk tillverkning 

* 
INGENlöRSFIRMAN 

B. W E N A N D E R 

S TR I N D B ERG S GATA N 49 STOCKHOLM 

WT Tran,formatorantenner 

en gros från 

AKTIEBOLAGET ELTRON 
VASAGATAN 16 STOCKHOLM 

SEM 
S må transformatorer 
garantera en ekonomisk, driftsä ker och 
störningsfri energidistribution. 

Ti ll v erk ningsprog ra m : 

Full, ch spa rtransformatorcr alla slag 
såsom: t ransformatorer fö r li krik tare, 
förstärkare och labo rato rie r; 
neon transform atorer ; skydd stra nsfo rma, 
torer; tänd transformatorer för oljeeld, 
ningspannor, nät" ingångs, och utgån gs, 
tran sformatorer för radio m. m. 

SVENSKT SE/t\ KVALITETS. 

FARRIKAT 

A.•B. SVENSKA ELEKTROMAGNETER, AMÄL 

Linjeikala i Jyxutförande 

Solars vä rldsberömda trimmer 

Special
firman 
kan bjuda Eder 

alla fördelar 

Astatic kr is tallmikrofon 

RADIOKOMPANI E T 
ODENGATAN 56 - AVD. P 

Tel. 32 20 60 S T O C K H O L M Tel. 313114 
Lägsta prise r - Största sorlering - Först mcd nyheter 

Radiokatalogen erh"l1es GRATIS mot insä nd ande av 15 öre 
i frimärken till po rto. Agenter antagas. 



I 

POP U L.,lfR 
Redaktion, p r e n u merat i onskon to r oc h 

f r 6 g e Q v d e I n i n g (e ndast per post) 

SVEAVÄ G EN 40 - ST OCKHOLM 

Tel. Namnanrop .Nordisk Rotogravyr> 


Telegrama d r ess: ROTOGRAVYR 


Postgiro 940 - Postfack 450 


Prenumerati o nspr i s IJI 6r kr. 5: -, 1/26 r kr. 2J5, 1/4 6 r kr. L5O. - Utkommer den 15,de va rje m6nad. 

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

ORGAN FOR S TO C KH OLMS RADIOKLUBB 


TEKNI SK R EDA KTO R: In ge n jö r W. STOCKMAN 


I N NEH ÅL LSFORTECKNING 


Radioi ndustrien s nyheter 

Rad iokrönikan 

Redaktörens brev lå da 

Tekniska Högsko lans ko rt v ~g ssändarc 29 

237 13 

Enk el mi krofon 

Hammond-orgeln 43 

Osci llograf med polära koord inater 45 

Sammanträden 47 

~fed fl etta nunUllel'S IJI"enumeranlullpla.ga. följel' bi
laga lrän expedi tionen. 

E fTERTRYCK AV ARTIKLAR HELT ELLER DELVIS 

,-

~~~V\ ~ ~?fr~ 
~ELEKTRISKA~ 

. ~-?~,,~~~ .
a rl lklar. radto, grammolondelar, nt 
material, läroböcker, ritningar. Begär 
katalol!. Clas Ohlsson &. C:o, Insjön 

I 

FRÅN REDAKTIONEN 

Aktuellt om kortvåg 

.l della HUmmel' puhlice ra vi dc n tidi ga re utlovade 

arti kel n O lll Tek niska Högskolans kortvå yssändare. Ar· 

tikeln, som iiI' författad av ,~ n av konstruktörerna , torde 

vara av det !;tön~ t a jnlre~:s -' för va ra läsare, ej Ininst 

kort u" :;a ma törnna. Som omnämnd s i referatet fr5n 

Stockholm s Radioklllh hs besi"i k pil. sändarstat ionen i f r~ga 

( nr ll , 1936) ut gör denna e tl exa men, arhet e rö r lva av 

el ...v ·rna . De "sa ha ej cnda "L gå lt i land med upp giften 

att bygga en komplett l'undradi ostatioJl fö r kortvåg, utan 

de ha dessut om ]Ja grundval av teo reli,ka beräkningar 

lyckats överfö ra s it l program m ed god styrka till lyss. 

nare, spridda över hela jordklote t, trots den relativt sell 
myckel obetyd li ga e(f kten a l' 700 wat.t.. 

Tredje delen av PopuLir "Radios Radiolexikon har 
beklagligt\,is blivit fördröjd och beräkna ' nu föreljgga 

i uli rjan av lI1urs månad. A lla in komna bes tällningar 

komma då omedelbarL att e ffektu eras. 

Populir Radio. 

UTAN A N GIVANDE AV KALLA N F ORBJUDET 

Prospekt pJ begär.] " franco 

Kan N i reparera denna 
mottagare? 

Ja, det är den enklaste 

sak i världen, om Ni har 

tillgång till Maderna 
Serviceinstrument 
o. erhåller lämplig vägledning. 

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

http:IJI"enumeranlullpla.ga
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Radioprovare i tavelmontage. 

Elektn:ska Aktiebolaget Skandia , Stockh.olm, för i marknaden ett 
provningsaggregat med typbeteckningen ORCjlO, utfört i tavel· 
montage. Dp- t uppsättes sa lUlIlla på väggen liksom en instrument· 
tavla, vilket jn är en stor fördel, eft ersom man får arbet bordet 
fritt för placering av den undersökta apparaten m. m. Vi ha hos 
El ektriska .·B. Skaudia varit i tillfälle all se e tt dylikt aggregat 
uppmonterat, och det hela s g mycket trevligt ut. Panelen är ut· 
förd a aluminium. 

AggJ'egatet består av tvenn huvuddelar, nämligen först en rör· 
provningsapparat med cn mängfald rörhållare av olika typer, en 
del instäUningsrattar samt tre mätinstrument. I denna rörprovare 
kan man prova alla uropeiska rör, även Marconis, samt alla amc· 
rikanska rör. För de amerikanska metallrören fordras dock spe· 
ciella mellansocklar. Med h jälp av de tvil voltmetrarna för anod·, 
skärmgaller· och gallerförspänning kan man inreglera elektrocl· 
spännin garna till lämpliga värden, varefter anodströmmcn avläses 
på mA·metern. i an kan sål unda L ex. inställa anodspänningen 
på 200 V och gallerförspälln ingen på 10 V och jämfö ra den er· 
hållna anodströmmcn med den som är angiven i r l)rfabrikantens 
lista. Vidar e kan man j u mäta brantheten genom utt variera galler. 
förspänningen l V och observera anodströmsändringen. Om man 
så skulle linska, kan lilan taga tipp hela rc;rkarakteristikan, men 
delta är ju vanl igen onödigt och tager lång tid i anspråk. 

Även rörens vak uum kan p rovas med denna apparat. De tre 
mätinstrument en kunna också användas separata för andra mät· 

"•••••••••• · ~......-...,..r.. 

• 

D 

Provningsaggregatet OR ejJO från Elek triska A.·B. Skand;a. 

POPULÄR RADIO 

ningar. Strömkällan utgöres av tvenne på baksidan monterad e lik· 
riktar e, den ena för anod·, den andra för ga llerförspänning. Aggre· 
gatet är allts! avsett för dr ift från växelströmsnät. 

Den andra huvuddelen av ORC/ lO tlt gc;res aven kombination 
mellan en s. k. adapter, en modulerad oscillator samt en utgångs· 
voltmeter. Adaptern, om befinner sig i nedre högra hörnet av 
panelen, möjliggör med hjälp av tillhörande sladdar provning av 
rör under drift i mottaga ren. ( De vanliga försiktighetsmå tt en måste 
givetvis vidtagas till förhindrande av självsvängning.) De befint· 
liga socklarna komplett eras av ett antal mellansocklar, som medfölja. 

Den modul erade oscillatorn täcker området 200--2 000 m. Kali· 
brerin gsknrvor medfölja. Den kan enli gt nppgift moduleras Jlled 
fyra skilda frckw nser och är avsedd som vågmeter och för mot· 
tagartrimnin g. - Då det gä ller nndersökning av mottagares Relek· 
ti vitet, känsli ghet etc. rekommendera vi den tid igare i P opulär 
Radio Leskrivna signa l",eneratlll"ll »U ltramar) , soni siilj e; av samma 
finna. - tgångsvoltmetern arbetar med en dnbheldiod och an· 
v,inder ~ig aven av de b da voltmet rarna irörprovaren. 

Nya kortvugsdetaljer. 

Ingeniörsjirman Electric, S tuck/101m, för i marknaden en del 
nya kort v:1gsdetaljer av det >ngelska kvalitetsmärket »Eddystone». 
F rämst mlirkes en mikroskala av ny modell i gediget utförande. 
Skalan är graderad 0--100 och sträcker si y över mer än 270 0 

• 

Visa ren är allt & utväxlad frl1 n kondensatora xelu. Manövreringen 
sker medelst tvenne koncentriska ra ttar med stor diameter, den 
ena med utväxling 20: 1, den andra 100: L Någon inbördes glapp· 
ning mellan rat tar, kondensaloraxcl och visare kunde ej upptäckas 
p det erhållna provexemplare t. Denna skala är säkerligen mycket 
lämpli g för kortvågsmottagare och har speciell t konstruerats så, 
att inga elektri ska störningar skola uppkomma vid vridningen. 

Den nya Eddys tone·katalogen uppta ger en hel mängd andra 
saker av intresse för korlvågsamatören, såsom spolar fö r ul lra· 
kortvåg, högfr kvensdrosslar, koncl ensat orpar för bandspridning, 
precisionsratt för mätinstrument, teleskopant enner fö r ultrakort· 
v1!g, lådor och stativ fö r mottagar· och sändarapparater m. m. 
Vridkondensa torerna flir kort v1!g ha numera förlängd axel, så att 
fl era kunna sammankopplas. 

En ny tralls jorlllalOranlenn. 

Elektriska. Aktiebolaget Sielll ens Stockholm, har nn i markna· 
den utsläppt en modern st örningsredllcerande antenn med trans· 
formatorer. Ant ennen är av stav typ och har en längd av 3,5 m. 
Den mont eras i toppen av ett 2 m långt meta Il rör, ars längd 
dock kan utökas till 4 m. Detta rör, vilket enda t t jä.nar till a ll 
uppbära antennen, , kall omsorgofullt j ordas. MeDan de tsamma och 
antennstaven fin ne. en i oleran de förbindelselänk. 

Tran5formatorerna äro för dda med järnpulverkärnor (~Si ru fer:.). 
Dc äro avsedda för mellan· och långvågsomrlldena (200-2000 m). 
Des~a transformatorer sägas böra komma till användning, dll ned· 
ledningens längd överstiger 15 m. De förhöja avsevärt al) tennens 
effektivitet och giva ett häll re signal.störningsförhållande på grund 
av att signalerna dämpas mindre. 

KatodstnUcoscillogra f m ed nya miniatyrröret. - Ny sigllalgenerator. 

Clough·Brengle Co . i Amerika har utsläppt i marknaden en mi· 
niatyroscillogra f med det nya katodstrålröret t yp 913, som har ca 
l " skärmdiameter och drives med 250 iI 500 V anodspänning. 
Oscillo«rafen har typbeteckn ingen 105 och är bortsett fr n dimen· 
sionerna identisk med den st örre oscillografen. modell CRA. Så· 
Ilill rla har den inbyggd line,ir »tidsaxel) , centreringskontroller för 
bild en samt inbyggda högkänsliga för tärkar fö r både horisontell 
och vertikal avlänknin g. 

Dimensionerna äro följande : höjd 8'/ 8", bredd 8' / /', djup 93
/ ,". 

P ri et är ungefär hälften av det som begäres för den större mo· 
dellen . 

. Vidare har firman gjort en ny signalgenerator för serviceändumål, 
modell OC·A. Varje frekvensområde är kalibrerat med en tolerans 
av 0,5 %. Regulatorn för ut gån gsspänningen är nykons truerad och 
reglera r både högfrekven och l gfrekvens. Medelst en enda om· 
kopplar e inställes generatorn för omodulerad hf, modulerad hf eller 
l· gfrekvens 400 p / s. Modellcr finnas för växelström, allslriim och 
batter.iclrift. På det ytlTe utförandet har man nedlagt stor omsorg, 
väl vetand e att: denna sak har en viss betydelse ; eft er instrumen· 
ten bedömer allmänheten ofta servicemannen. 

F or ts. A BI . 
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Rad iokrönika n 


J ag hade bestämt mig för att köpa en ny radio

a~)parat. Jag slog upp några av de dagliga tid
nmo-arna fl))' all fe någon ledning av radioflr

mornas annons r. Men jag måste säga alt jag blev ännu 

mera rådvill än förut. För t och främst kunde man av 
annonserna ej sluta sig till , hur månO'a rör del fauns i 

apparaterna. Men det kanske ej spel nr sa sior roll nu

mera, ty samtliga utannonserade apparater voro så effek
tiva och bra som de någollsin kunde bli. Det hela ver

kade tröstlöst. 

Då ringde det på tel efonen. Det val' en herre i den 
nybildade Radiostandardi eringskoml11issionen. Han ville 
,tt jag till nästa nummer skulle skriva en verkligt fin 

krönika om kommissionens ändamål och syften. Vidare 
var j ag naturligtvis välkommen alt avlägga ett besök i 
kommissionens nyinredda laboratoriulU_ Jag tog omedel

bart en bil till ort och stkille, Det var ett magnifikt labo
ratorium med en utrustning om överglänste allt vad j ag 
lidigare sett . den väaen. F" re 'tandaren bad mig siUa 

ned, medan han redogj orde för saken. 

Varj e radiofabl'ikant anser som bekant, alt endast det 
hkisla är o'olt nog åt den apparatköpande allmänheten. 

Men samtidigt är han ej full t säker på alt han sj äl v 
f rambringar de bästa apparaterna. Detta förhållande stäl

ler honom i en mycket svår dilemma. Skall han taga 

risken atl sälja en sänue apparat till ett högre pris än 
sin konkurrent ? Nej, det \lill han >j, hellre i så fall 
lägga ned h la röreLen. För att emellertid få en lösning 
till stånd ha fab rikanterna kommit överens om alt upp

rätta detta laboratorium, där deras appa rater skola opar
Ii kt undersökas a\l hö 'I kvalificerade ingenjörer. arje 

fabrikant skickar upp h'e exemplar av varje apparatlyp 
som han tillverkar. Apparalerna mätas omsorgsfullt; man 

bestämmer känslighet, selektivi tet, spegelinterferensel', fi-

av Wireless 

delitet, utgångseffekt, nätlj ud etc_ Detta möter j II ingen 
svårighet med de stora resurser som stå till buds på delta 

av fabrikanterna sjiilva underhållna laboratorium. Det 
5vlhaste är klassificeringen a apparaterna. Man har här

vid utgått ifrån, alt vid distansJ110tlagare Linns ett vis,;t 
oplimalt förhållande mellan känsl ighet, selektivitet och 

fidelilet. Fab rikanterna ha kännedom om detla och rätta 
ig härefter_ Fideliteten får t. ex. vid till viss grad upp

driven känslighet och selektivitet ej vara alltför dålig, 
ty då sjunker genast apparatens marknadsvärde. 

.Ta, d~irmed äro vi då framme vid kärnpunkten, forl
sätter förestånd, ren. Varje apparat prissältes nämligen 
av oss efter dess kvalifikationer- Prissättningen sker efter 

omsorgsfullt utarbetade formler, i vilka olika egenskaper 
- vkigas mot varandra. Vi ha olika formler för distans- och 

lokal mottagare, och även dessa grupper äro ytterligare 

uppdelade. Vi äro nu i färd med att publicera en kom
plett förleckning över samtliga apparater i marknaden , 
upptagande alla uppmätta data amt de som resultat a 

det hela erhållna priserna. 
Firmornas annonskampanj kan nu uppläggas på en ef

fektivare basis. Man har j u tidigare med hänsyn till risken 
att göra sig skyldiO' till överdrifter hållit reklammännen 

i stränga tyo'Iar; inga som helst uperlativer ha fålt 
förekomma iannon erna. Nu kan man utan risk att vil se
leda den köpande allmänheten omtala sin apparat all a 
fördelar, t. ex. sålunda: »mottagaren har en ul trahöo

känslighet av 50 ;IlV, rakknivsvass s lektivitet 500: 1, 
otroligt hög fidelitet ± 15 db samt en kolossal utgångs
effekt av 2 W vid högst 21 ~ di tortion. Obs.! Högtala
ren återger den sprödaste ton i musiken absolut rent o·h 
ökar totala klirrfak tofll med endast 30 %.» 

En gäll sianal på telefonen. Jag rycker till. Den här 

gången ringde det verkligen. 
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Oscillugraj !ned mill ialyr·/ratodsträlrör jrUII C/ol/ "h.·Brell "Le. 

Slutligen ha r firman (Juugh·E rengle " ,irj a l lillve rka p rol'rum o
utmstninga r för radi oser l' i"". :\1.an leve rera r apparaterna i utförand c 
fi.ir stati vm ontage lil h;a mmans med pas;;a nrl e -ta li \'. Sp,rvi"emanncn 

Seruiceapparrzter i stativmoll tage . 

kan börja med en eller l v apparate r av de mest uöd vci.ncl.i ga o,,!t 
få r el blindpaneler insa tt a p de led iga pla lse rua i la li vet. Sedan 
kan han kom ple tr era e rte r råd och lägenhet. E tt ely lik I sla ti v i 
flott ut förande inger kunden s to rt .förlroende. 

Clough-Brengl e Co. represente ra i E uropa al' :i rlwn Gill ~ b ll rJ . 
S. ;1., Boulevard Botaniqu e .)7 A, Brii ssel, Belgl:en . . 

Clough-Brengles nyaste signa/generator, modell O - A. 

POPULÄR RADIO 
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llerr Hedakt ör ' 

ndert ecknad har till verkat den i P. R. nr 10, 1935 , hes!u·ivna 
korl våg~~plll e n . Ilar byo-gl in den i en lrerör< radioapparat, samt 
mont eral en omkoppl are ' R, al t vid kortl·åg mott agning kortvåg"
spolen in ko ppl as .'ch de (i vri ga spolarna frånkopplas. Dessutom 
se ri r ko pplas a v tii mnin gs kondcnsal orn vid kort\" g mrd en fast 
kondensat ur p,; 200 cm, ~å a lt kapacil eten sänkes. 

Spo]fonnen ha r jag [ltfört i l!lg fiirlus l ; den l1 e: t,1r al' tv· gavla r 
fiir cnade med sex snlala ribbor. 

A vs tä mn ingskonde nsul orn sak nar fininställning, men jag ha r pa
ra ll ellkopplal en m yckpt lit t;:n fininslällningskondensator. l\Ied 
denna an ordni ng b lir avslämnin gen ytterst lätt. Ledningsfiiringen 
kan jril , tl' i. ej bli den h ,ista , men j a« ha r dock llppnå tt goda 
result a t. 

pparal.en har detekt or, e ll teg tran s formal or- och ett. 5t·eg 
möt tåndsko ppli ng. Anodcpännin' lämnas al' anodspänni ngsappa
raL Rör n äro Philip A 4] 5, A 409 oc:h B 405. A 409 ger ju 
p,t grund av molst nd , kopplin gen d!l.li g fÖL lärk nin g oeh skall 
give tl-i, ulbytas mot I~ tt lä mpli aare rör. 

Förul om de curopei ka kortd .gsstationerna, som i allmänhet hö
ra; rn -d Ill)'ckl: t god högta]arstyrka och om ofta måste dämpas 
JH'd med volymkontrollen, höras kort vågssta tione r frå" hela värl
den. !l. t. ex. kommer VK2l\fE, Sydney, p 31.28 m ofta in med 
mycket god styrka i hört elefon . Vid S-liden p ä morgnarna b rll kar 
W2XA F, Schenec tady, på 31,38 m höras m el god styrka i hör
le lefon med tvii rör. 

De . tarkast e a v de utomeuropeiska slationerna ha dock hittill s 
va ri t de blida japanska J VM, 27,93 111, och J VH , 20,55. Båda höras 
med rä ll god höglalurstyrka. J .1 fö rs tijr es dock i allmänhet av 
yll n s l svli ra störnin ga r , under det a ll JVH ä r fullt slii rningsfri. 
Sänd nill gstiel erna för dessa håda ta tioner ä ro li sdagar och frf·
rl agar kl. 2 2l. 

Vill ti Ll sisl· uttr ycka min s tora be lä tenhet III el Edra iörlräffliga 
klln Slruktionsheskri vningar. Ja g ha r ntfört sådana som de mycket 
begränsad e till gll ngarn a med gi,'a och har lycka ts utmiirkt. Vrid
. polc in ;; lrllln ent et, som jag tillverkat e ft er beskri vni ng i P. H. nr 9. 
]9:;,1, gö r f ullt lIt s lag för 2 mA, således mycket god k'insli ghet. 
Ila r ·tor nytt a a l' delta instrument. 

Martin Joh.n ssoll. 
Hildersberg, Österåker. 

LEIPZIG MASSAN 

De n stura lun ll ä".-an i Le ipzig äger rUlll under tiden 28 februari 

lill il mars. Den ~i r i nr ytt f> rli ga re ut vidgad . Fiir de många sven· 
, kar som gurn a vilja trä ffa . ina land. män i Leipzi g ka n eld vara 
av i"tresse a lt erfara all mötesplats" n för första gång n fi nn .j 
» Hall s cl pr Nationen». 

I rr5ga om r alli " kan ma n vänta sj .... a ll f, se 1tll l' IldsakJjgen 
_lii rre Jl1ottagare, allt så raka moltagare med högfrekvensförslärk
nin .!!: .amt sllp e rh e l e rocl~'11 r mf:cl fyra rör och dä röve r. De billigare 
detektorlllot taga rna ;;amt Irerörss lI pra rna ha kommit i bakgrunden, 
tl' ,· nli gt upp gift I·ilja köparna numera ej ha nugra kompromis 
mo ttagare. Den slc" rade kiip kra ft en har slllunda medfört en st a rk t 
ijkad e ft erfral'!l ll på bätl re mottaga re . 

.. en ett stort: lIrval al' tillbehör samt gruJlll11 ofunl.lt ens ilier kom
lll C" r a ll ut st'i1l as. 

Racliofirmorn a kOlTlIn a i 1\ r för öve rskådli ghelens "kull alt sam
manföras i ha ll n r 'I. so m äe he lt ombyggd för ändamålet. Dock 
få de firm or, H)rn önska, st.a oha i Hali S der E lek t rotechnik. 

ppl ysn ingar om mässan , spec iellt 0 111 r e ·era hall er o. d yl. , er
h!lllas gCllOlIl elir. .Tca n Fassbend er, Leipzig.Mässans Rcprcscnlati ('J1 , 
T ll nnelgat an 20 13 , S tockholm. 

http:pparal.en


POPUI,ÄR RADIO 

'" 

SM5SX 

T ekniska Högskolans kortvågssändare, SM5SX, 

som varit i gång regelbundet något över ett 

halvt år, utsänder det svenska riksprogrammet 

på 25,63 meters våglängd. Redan för två år sedan gjorde 

stationens konstruktörer en förberedande praktisk och 

teoretisk undersökning Törande möjligheten alt med en 

relativt liten apparatur tran mittera det svenska rikspro. 

granunet till de mån<Ya sven kar, som befinna sig ute i 

världen, inte minst de talrika svenskarna i Amerika. 

Denna undersökning gav vid handen, att det, trots vad som 

från olika håll framhållits, vor möjligt alt erhålla goda 

maximalfäi t tyrkor i t. ex. Arnerika med användande av 

en utstrålad effekt om 0,5 a l kW. Dessa försök oc.;h 

utredningar, vars resul tat i ammanfattning komma alt 

göras lillgängliga l ör intr s erade, vi a,_ att det är av 

oerhörd vikt alt man sänder under den för lransmitte

ringsdistansen i fråga gynnsammaste tiden , som i vissa 

fall bara va rar en timme eller mindre. Hl!rvid kan man 

ernå mycket stora fältstyrko r med små effekter, medan 

man ofta måste till gripa hundratals kW för att nå fram 

ett par timmar tidigare eller senare. Att i denna artikel 

hevi a, atl Se är förh~tllandet, skull e vara alt gå alldeles 

för my 'ket i detalj. 

et inträ ffa r , att l yssnare i olika delar av världen 

klaga över alt sändningen ej når fra m till dem. De 

tröstas då med den uppl ysnillgen, alt de säkert kunn a 
höra SveriO'c den daO' kortvågsutsändningen kommer all 

p gå dygnet runt. Det vi ar sig nämligen alltid i dessa 

fall , all utsändningen ej ägt rum på den för de klagande 

gynnsammaste tiden . 

Tekniska 
Högskolans 

Kortvågs
sändare 
Av O. Rydbeck 

Artikel/ör/allaren vid stationens manöverbord cul,der 
inställning av mottagaren. I bakgru.nden ses den 
baj/el, på vilken högtalaren iir mon.terad. Till höger 

granun%nbordct. 

Sändarens konstruktion. 

Sändaren fick konstrueras för det sändarrör, typ TB 

2/ 250, som av Philips Radio A.-B. välvilligt ställts till 

högskolans förfogande. Röret hör icke till de allra mo

dernaste, och det gällde därför att vidtaga sådana åtgär

der, att detsamma kunde användas i en kortvågssändare 

under ganska svåra belastningsförhållanden_ Fig. l visar 

stationens fullständiga koppl ingssehema. Ett amerikanskt 

rör av typen 2AS fUllgerar som kristalloscillator i " k. 

tritet-koppling. Kristallen är också amerikansk, Bliley typ 

LD2. Den är skuren snett i förhållancle till luistallaxlarna, 

sii att temperaturkoefficienten är praktiskt taget noll. Till

ammans med röret och den på skärmo'allret verkande 

avstämningskl'etsen L1el ger den en vaglängd av 76,89 

meter. I anodkretsen L~eo uttages den tredje övertonen, 

som har 25,63 meters v gliingd. 

Nästa rör, som också åi· amerikanskt, typ 802, är en 

miudl'e si-illdarpentod, avsedd för bromsgallermodulering. 

~m synes av schemat fö rekommer inte någon sådan mo

dulering, utan röret går i enkelsidig klass B. Jästa rör iir 

av samma typ och drives på samma sätt. SamtliO'a nu 

nämnda steg äro skärmade och ha egna anodspi.innings

källor. Under moduler ing är det nämligen av S Ilncrligen 

stor vikt, att oscillatorröret går med konstant anodspän

ning, ohel'oende av bel astningen pa efterföljande ste". 

Det sista 802-röret är länkkopplat till slutstcgets styr 

rö r, som är av typ T aylor T -55. Delta rör arbetar i r n 

klass e och har med normal st) n ing n maximalt av

given effekt om 170 watt. H ärav äro 50 W för st 'ming 
av slutröret, resten är kraftj"eserv. Uinkkopplingen mellan 
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3.1 POPULÄR RADIO 

S ändaren är byggd i två stora enheter. Niirmast ses sjiilva sän
daren med alla illstiillningsrattama på framsidan, och till viinster 
om denna be/inner sig modulatordelen. Över siindarskåpet ses 
intagen frun dc båda matarledningarna, som gå till två antenner 
iör skilda vågliingder. De /.Vå synliga sladdarna frän sändaren 
lamna anslu.tas till den ena eller andra av matarledningarna, be

roende av på vilken vllglängd man ön.skar sända. 

spol arna L:; och La instiilles å, alt maximal effektöver
föring erhålles mellan l:l02 :ans anod och T-55 :ans galler, 
d. v. s. man ställer in kretsarna så, att det styrda rörets 
gallerstTöm blir störst. Taylorröret är neutraliserat med 

kondensatorn c'iG i serie med kondensatorn eao. 
Slutrörcts gall rkrets e27L är ock II länkkopplad till 

styrsteget. Avpassningen av slu lrörets styreffekt är en sak, 
50111 får utprovas mycket noga, 0111 man -kall kunna mo
dulera röret djupt med bibehållen kvalitet hos den utsända 
vflgen. Problemet är mycket komplicerat och det kan i 
d lta sammanhang näm nas, att man måste ge röret galler. 
förspänning genom kombination av olika sy tem, d. v. s. 
rör t kan t. ex. få en del a sin gallerförspänning genom 
ett batteri och en del genom en gallerläcka. Om vi för 
tillfället frånse inverkan av anodbelastningens storlek, 
må. te rörets gallerförspänningar och slyrning inställas 
sa, att antennströmmen ökar lineärt med slutrörets anod
spänning. Att fli det därhän är icke lätt, och särskilt vid 
så höga frekvenser som dessa tillkomma andra fenomen, 

som i regel icke besvära byggarna av rundradioslationer 
på lång- eller mellanvåg. Ett rör sådant som det använda 

(TB 2/ 250) har långa tilledningar innanför glaset, och 

vidare iiro dessa icke dimensionerade för de avsevärda 

kapacitiva strömmar, som förekomma i röret vid dessa 
frekvenser, och därför måste man noga tillse, att röret icke 
kommer i ultrahögfrekvent svängning, vilket mycket HiLt 

händer, särskilt under modulationstopparna. Kommer rö
ret i Sddan svängning, är det stor risk alt den fastsvetsade 
gallertilledningen lossnar. När röret svänger med så hög 
frekvens (vanligen 150 Mc/s eller mera), utgöres anod

kretsen av anod- och katodtillednjngarna plus den led
ning, som förbinder den normala svängningskretsen med 

katoden, vilka iiro parallellkopplade med rörkapaciteten. 
NeutTaliseringsledningen mellan e27 och e35 inverkar na
turliglvis också. Dessutom ökar tillförda effekten abnormt, 

verkningsgraden går ner och ljudkvaliteten blir dålig. 
Motstånden Ro, som är o på ca 10 ohm vid 25 m våglängd, 
ha insatts för alt dämpa ned dessa besvärliga parasitsväng
ningar. Det ena av dessa är av förtent koppar tråd, vars 
ytskikt får ett mycket högre motstånd vid 150 Mc/ s än 

vid 12 Mc/ s. 
TB-röret drives med en anodspänning av max. 2 300 

volt, vilket motsvarar en spänning av 4600 volt vid 

modulationslopparna, om moduleringen är 100 %. Att 
påkänningarna på röret hli mycket stora under sådana 
förhållanden är givet. Även om neutraliseringen är så 
bra som man överhuvud taget kan få den, vilket är abso
lut ' nödvändjgt om man vill ha hygglig ljudkvalitet, nr 
röret gärna svänga på styrfrekvensen (ung fär) under 
modulati onstopparna. För att få klarhet rörande detta 
får man undersöka vägen med ett oscilloskop. 

iV!oduleringsproblem. 

En annan sak fört j änar att omnämnas i della samman
hang, nämligen slutrörets belastningsförhållanden, då det 
går modulerat. är röret drives i klass e, har det ett 

visst av likspänningarna beroende optimalt belastnings
motstånd. Det är tydligt, att detta optimala motstånd är 
beroende av anodspänningen och alltså iek konstant un-

Fig. 2. 25-m.ctersant nll en och ström/ ördelningcn i densamma (den 
streckade kurvan) . L är 500 eller 600 ohms matarledningen från 
sändaren. AVS(rllldet d skall vid 500 ohms ledning vara ea 0,18 i. . 
(I. betecknar våglängden. Tecknet = betyder: ungefiir lika med. ) 
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Sändarskåpet bakijrån. Längst ned styroscillatorn med t.vå kristal· 
ler för olika våglängder samt de två efterföljande stegen. l andra 
våningen T·SS-steget och ,: tredje våningelI slutsteget med TB 2/ 250. 
l fjärde våningen ses anodkretsens spole L, och de båda kopplings
spolarna L , samt högst upp spolarna L Il och kondensatorerna 

C" och C" i a/lt ennfiltret. 

der moduleringens gång. Det är alltså knappast möjlint 
att erhålla en högfrekvent ström i anodkretsen, proportio. 

nell mot anodspänningen. För att råda bot för detta är 

lilan dels tvungen att belasta slutröret mindre i normal· 

spänning Higet, och dels måste man ha en varierande gal

lerför pänning, åstadkommen medelst en galleriäcka i en

lighet med det föregående. ian f r prova sig fram mycket 

noga , vii kel dock gå r mycket fortare än alt räkna ut det 

hela. Genom uppritning och integrering av en rad anod

strömskurvor lU. m. kan Juan också komma till en ganska 

god uppfattni no- om proportionen mellan de olika galler

försp änningarna, allodbelastningsmotståndets storlek, st yr
effekten o. s. v. - Den intTesserade h änvisas rörande 

dessa moduleringsproblem lill vol. 23, 1935, av Proceed

ings of the Institute of Radio Engineers. 

Man kan fråga sig om det icke vore bättre att lIlodulera 

ändaren på ett tidigare steg än att h a en stor och dyrbar 

modulator för slutsteaet. Har man mycket begränsade 
möjligheter ifråaa om apparatur, är det naturligt att man 

modulerar t. . på ett av bromsgallren i något av de före

g , end ,;legen . Meu detta är en oekonomisk an rdning, 

om man vill utnyttja si tt enda slutrör så effeklivt som 

möjligt. Antag alt ett anodmodulerat rör i ett slutsteg 

har en maximalt avgiven eHekt av 600 walt, då modula

torn är fr nslaO'en, o<.: h alt man i ställ et vill stYTa detta 

rör med en i tidigare steg modulerad högfrekvens. Först 
och frEimst må le man då ~indra slutstegel.s gallerförsp~il1-

ning, så alt röret kommer att gå i enkelsidi O' klass B, och 

vidare kan man bara få en bärvåg, som ~i r en ij ärdedel 

av den nyss nämnda, d. v. s. 150 watt. För att komma 

upp i . amma effekt måsle man alltså ha 4 rö r i s]utsteget, 

vilket blir dyrt o h instabilt. Dessulom blir verknincys

graden mycket låg, vilket följande sifferexempel belyser. 

Antag alt röret, då det går i klass C med 600 watts av

given effekt, har en anodförlust om 200 watt. Köres röret 
med samma avgivna effekt i klass B, stiger anodförlusten 

minst till 240 watt, motsvarande en verkningsgrad av 
71,5 % i stället för 75 % vid klass C. Klass B-röret får 

därför maximalt en tillförd effekt av 840 watt, vilken allt

så sänkes hll 420 watt, om röret skall styras av modulerad 

högfrekvens. På fyra rör gör detta 600 watts bärvåg och 

4(420-150)=1080 watt i anodförlust, motsvarande en 

verkningsgrad av 600/1680=omkr. 36 %, vilket ä r ett 
normalt värde i detta fall. - På senaste tid har man 

dock försöksvis tillämpat en del nya metoder för höj ning 

av denna verkningsgrad. Franska stationen Radio-Paris 

drives i enl ighet med en sådan metod, utvecklad av 

Chireix, den s. k. antifasmetoden. En sådan förstärkare 

f1ir dock ett betydligt mera invecklat kretssystem, vii ket 

bl. a. omöjliggör en enkel våglängdsomkoppling. - Har 

man alltså klass C, måste man tillföra 800 watt, och om 
man har klass B l 680 watt eller unaefär det dubbla. 

Mall får alltså i klass B dubbla strömko tnaden och dess

utom fyrfaldiga rörkostnaden, vi lka utgifter äro mycket 

större än de, som fordra för en anodmodulator till ett 

rör. Rören ansträngas på något olika sätt i klass C och B 

i detta fall , men totala slitaget visar sig i allmänhet vara 

detsallUlla. Dimensioneringen av den nödvändiga anod

l11odulatorn beröres i annat 5al11manhan o' längre fram. 

Siffran bärvågswatt/ krona, som i all mänhet är den ut· 

slagsgivande vid planer.ingen av radiotelefonstationer, 

kommer alltså att ligga betydligt lägre vid anodmodule
rad än vid förmodulerade rör. t förlj ån ar emellertid 

omntlnmas, alt man kommer till helt andra siffror vid 

,'altenk, Ida rör. Där blil' det ofta Illera ekonomiskt med 

det nyss förkastade arrangemanget. Bärvågsförhållandet 

mellan klass C och klass B blir här ej så högt som 4 : l 

utan ofta bara ],5:1. lär man kommer upp till de allra 

största vaLLenkylda rör typerna , t. ex. 500 kW rören, blir 

d t åter ekonomiskt alt använda anod modulering i slut

steget. , tminstone är det. å tills det blir möj ligt aLt fra m

ställa billigare jätterör. 
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Som av lutning beträffande TB-röret och dess drift

förh ållanden kan nämnas, hur belastat det arbetar i ge

nomsnitt. Röret, som egentligen är avsett för 400 walts 

max. bärvåg i klass C id vågor över 100 meter, drives 

i sändaren med en l11aximalt tillförd effekt a l kW och 

en avgiven effekt av över 700 watt, motsvarande en topp

effekt av 2,8 k~ , vilket knappa t kan s~1ga vara en hän

synsfull behandling. Anodfö rlusten går emellertid aldrig 

över den 110rmala, vilket eventuellt är förklaringen till 

alt delta långvågsrör kunnat gå klanderfrilt i snart tio 

månader. 

Högfrekvensdrosseln i slutsteget 

en bet'}'delsefull detalj . 

Anoddros eln Dlo ä r en ganska kinkig sak; den får 

varken vara för lång eller för kort. Bägge delarna ge lika 

dåligt resultat. Vid dessa frekvenser går det icke bra att 

linda en aperiodisk drossel eller stoppspole, utan man 

är tvungen att räkna med stfIende vågor på drosseln. 

Denna måste dädör dimensioneras så, att den är vad man 

kallar en fjärdedels vaglängd lång. Man lindar ungefär 

en fjärdedels våglängd tr d på en lämplig kärna med 

ca 2 cm diameter. Naturligtvis får man sedan pröva sig 

fram och linda av och på några varv, tills man får det 

rä tta är det. Har man dimensionerat drosseln så, är det 

av vikt alt kondensatorn C28 bildar en ren korlslutning 

för högfrekvensen till j ord. Denna kondensator är alltså 

nödvändig. Drosseln Dg, som är likadan som DLO , iir in

sa lt som extra skydd. är drosslarna stoppa effektivast, 

blir slutstegets tomgång,'ström också minst och rörets 

verkningsgrad bäst. Eftersom det bli r en stå nde våg på 

drosseln, är det av vikt att den lindas med så grov tråd, 

at t den UH de starka strömmar, som förekomma i dess 

ena ände. 

För högfrekvens använda toppkondensatorer måste ha 

lämpliga dielekLrika. Helst bör man ha n yare typer med 

keramiskt dielektrikum, v' lket har mycket små förluster 

vid dessa frekvenser , samtidigt som diel ektriciletskonstan

ten iir förbluffande hög, ofta ända upp till 80. I sändaren 

användas numera sådana k ndcnsator r. Kondensa torer för 

långvågssändare med gla Il r glimmer bl i vid dessa 

frekvenser så småningom varma p å grund av dielektri sk 

hysteresi. Tidigar använda O'la kondensatorer blevo allt 

armare och varmare för varj e dag de kördes, och till 
slut blev d t överslag i dem. 

ModllIntorn. 

Modulatorsch mat -'yne ' å nedre delen av fi g. L Vi 

börja längst till höger me en bauerid riven m ikrofollför

sLärkar e, om är helt skärmad. Första steg t är mo tst ånds

kopplat och det and ra matar linjen till modulatoTskåpet 

Denna bild visar spolen och vridkondensatorn i sln/rörets anodkrets 
(L. resp. C,~) samt högst upp kondensatorerna i antenn/iltret. De 
buda kopplingsspolama på ömse sidor om anodsfJol n äro sväng· 
bara, varigenom koppNngsgraden kan inregleras till Liimpligt värde. 

över transformatorn T23 • Denna har des utom en l indning 

för den från Radiotjänst kommand ' linjen. Lednjn,.,en 

mellan mikrofonförstärkaren och modulatorh uren äl' som 

synes helt skärmad och balanserad till jord. Detta ~ir 

absolut nödvändi!rt. Jordas den ena av parterna, kommer 

det genast in högfrekvens på låghekvenssidan, denna 

kOl1l1ner i svängning och övermodulerar sändaren. L d
nin rren i frå O'a slutar vid en ingång-tran formator T22 , 

-0111 tyr tv push-pull-kop pl ade trioder, typ 56. Dessa 

s tyra i sin tur två rör 2A3 i kl a, s B, d. . -. de drivas 

ungefär som i kla s B men med liten ell r ingen galler

ström. Dessa rör lämna 14, watt med til lräckligt liten 

distortion och mata över trans-formatorn 1'1. modulator

rörens o-all r . D nna transformator är speciellt anpas~ad 

mellan r ören . Modulatorrören, som äro amerikan ka av 

Lyp 838, passa sä l·skilt h ra på d nna plats. onm lt ha 

de en m aximal utgångsefiekt om 260' watt, men de köra 

atskilligt h årdare. fodula tionstransfonnatorn T r:; ä r om

sorgsfull t utförd_ För alt de s transformatiol1sfö rmåo a 

klllI vara j ämn inom ett ti llräckligt stor t fr k en 0 111 

råde, m .lste dess läckreaklans och lindniugska}laciteter 

vara ~må. Dessutom måste sekul1därl indningen k unna tål a 

TB-rörets anodström, utan att för hög magnetisering före

kommer i hirnan. ä rnan har försetts med ett luftgap, 
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E n niirbild av styrsteget med röret T-55, som driver sllltröret_ 

som är så stort, alt magnetiseringens likströmskomposan t 
ä r ca 80 % av magnetiseringens maximala äxel. tröms
komposant. Detta ger en rätt god kompromiss mellan kva
li tet och pris_ Kärnan har tagits rätt stor i area, så att 
läckreaktansen kunnat hållas nere, och därför har alltså 
anlalet varv bestämts av transfor matorns övre gränsfre

kvens och kärnarean av dess undre gränsfrekvens . Skulle 
rören styras för fullt med en frekvens, som ligc'er utanför 
transformatorns område, komma de att draga mättnings
ström, vilket mm till allt pris ill undvika. Det är alllså 
inle bara ur kvalitetssynpunkt nödvändigt alt tran,;forma· 
torns frebr lIsområde blir tillräcklig t stort. 
, Den laIfrekvenseHekt som modulatorn b höver avgiva 
till slutsteo·(! t är ganska varierande_ Den stora fördelen 

med en klass B-modulator är ju, att den arbetar med så 
gott som konstant ohmsk belastning, vjJ ket gör att man 

kan erh, lIa mycket ""od kvalitet vid hög verknincrs<Yrad. 
Klass B-förstärkaren kommer all tså till sin rä lt pa ett 
helt anna t sält h~ir än i de fall, då den dri er högtalare. 
Om klass C-steget går med en tillförd effekt av 800 watt, 
måste modulatorn kunna leverera 4-00 watt till d tt , för
utsatt alt modulationsspänningen ä r rent sinusformig. 
Skulle den t. ex. vara rent rektangul är, måste den leverera 
800 watt , medan den i allmänhet bara behöver lämlla 
200 watt vid tal. Detta är medeleHekter vid 100 % mo
dulerin o·, och modulatorn måste under alla omst~i ncligheter 

kunna leverera den toppström, som svarar mot 400 walt 
id sinusformad styrning. 

Vid planerandet av röruppsättningen för en modulator 
om d nna måste man alltså först taga reda på om röret 

kan avgiva dessa toppvärden samt om det kan aVlYiva den 
mede1effekt , som fordras för varje fall. Skall sändaren 

enbart anvä ndas för telefoni, t. ex. kommunikationsförsök , 
räcker det · alltså med rör för 200 watts avgiven effekt, 
förutsatt att emissionen räcker för toppvä rdena. I en ama
törsändarslation kan man alltså kl ara sig med en mycket 
m{nclre modulator än vad som vanligen är brukligt. En 

amatörsändare med klass B-modulator får alltså inte gär
na låta modulatorns anodström gå upp till mycket högre 
värde än det, som motsvarar 200 watts avgiven effekt, 
om slutstegets tillförda effekt .är 800 watt. Vanligtvis 
sätta amatörerna in modulatorrör för 4-00 watts avgiven 
effekt i ett fall som detta och tala då så kraft i<Yt i nlikro
fonen, att modulatorns anodström går upp mot ett vtirde, 
som motsvarar 4-00 watt, under det att man i stället bör 
tala så lågt, att modulatorns anodström bara blir något 
mera än h~ilften , om man vill undvika öVermodulation och 
extra sidband_ 

838-rören ha maximalt få tts alt avge närmare 500 watts 
tal effekt, vilket motsvarat så gott som full modlllerin o av 
l 100 watts tillförd effekt hos slutsteget vid utsändning 
av ordin ~i ra program. Naturligtvis blir distortionen nåo·ot 

för stor under sådana förhållanden. Den uppgår vid 500 
watts avgiven taleffekt till över 9 'lo. 

NIedan vi äro inne på frågan om distortionen för t j änar 
det omnämnas, att det inte bara är övermodulering och 
dålig neutralisering, som åstadkomma extra sidband. Skall 
man helt bli kvi tt alla extra sidband, måste man anordna 

ett annat kopplingssystem m lian rören på högfrekvens
sidan, så att man kan upphäva den fasmodu lerino·, som 

uppkommer , även om slutröret icke moduleras fullt. Man 

bör alltså koppla rören inbördes (speciellt de t\' sista) 
med så kallade kvart\7åglängdsfilter , il ka h la tiden <Ye 
anoden pil t yrröret en ohmsk belastning utan reaktiv 
komposant, hur än gallerimpeda n en varierar hos slut-

Dc två llLodlllatorrören au typ 838, som tillsammans kunna avgiva 
n(ira 500 W distortio ll sjri ejje/a. Till vänster skymtar ingrlng.l

· transjormatorn (drivtransjormatom) , till höger den kraftigt di
men sionerade utgångstransjorlllatom, sorn iir inT·wpslad i m etall. 
Dim ension erna framgå tydligt vid jäm.förelse med tändsticksIlsken 

nedtill på bilden. 
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röret under modulatiunen, och dessutom bör styrröret ha 

en reglering om passar därefter. Ett sådant arran"emang 
har prövats på Sj\Oi 5 X och befunnits vara utomordent
ligt flektivt, men så länge stationen skall kunna arbeta 
med f l ra olika våglängder, må te det gamla länkkopp
lingssystemet bibehållas av ekonomiskt-praktiska skäl. 

'lodul alorn och kla C-steget ha dubbelsidig likrik
tare med de amerikanska kvicksilverånglikriktarna 866_ 
F. ra likriklarrör användas i varj e aggregat, och transfor

o 

malorerna äro 5ä krafligt tilltagna, att en framtida effekt
ökning äT möjlig. nod pänningama tiU slås med reläet 
Fl , som slår till först när likriktarröret NVG 4.002 blivit 
varmt, förutsatt alt detta 11ar anodspänning, varför lik
ström nätet, vilket ger r ör n negativ förspänning, maste 
vara inkop plat, och dessutom måste sändare5kåpens luc
kor ara isatta, så att kontakterna Kl och K2 äro slutna. 
rTär anodspänningen kopplas till, brytes mottagarens an

tenntill edning genom reläet F ~ och dess anodström genom 
Fl. Hela apparaturen är vidare avsedd för automatisk 
drift, och in- resp. urkopplin rr ombesörj es av kopplings
uret med molorbry tare i hu udtilledningen. 

Antennsystemet. 

Antennsystemet ar refl ex ionsfritt anpassat till en 500 
ohl s »(eeder» eller matarledning, som är inritad överst 
t. v. på fig. 1. Denna 500 ohms linj e är ansluten till en 

h artsväglängds (90 graders) filterlänk, vilken via kopp
Hngsspolarna L10 kopplas till slutrörets anodkrets. Genom 
della arrangemang möjl iggöre en enkel inställning av 
bclastnincren hos slulsteget. Sj älva antennen är två våg
längder l ng och öppen p å mitt n för s. k_ fas ändning 
enl. fig. 2. Fasvändningen har tillgripits för att antennen 

skulle fä o-ynnsammaste stTål ningsegenskaper i riktning 
mot de fem and ra kontinenterna. Antennens riktning var 
pa förhand ii gott som be tämd genom byggnadens form, 
o h därför var det nöd ämligt att sätta upp en antenn, 

a"passad därefter. Antennen anpa a med 1st en kvarts
\7äglängd ledning, vilken måste ha samma karakteristik 

. om matarledningen. Matarledningen anslutes som synes 
id lämplio· punkt på denna kvar t våglängdsledning. Den

na punkt har noga utprovats och visat sig stiiIl1ma mycket 
väl överens med det beräknade värdet, varav man kan 
luta, alt strålnlngsirnpedansens reaktiva komposant är 

mycket liten, vilket ju annars icke alltid är fall et. Av
ståndet, uLLryckt i våglängden, är så gott som alltid kon
stant vid 500 ohm8 matarledningskarakteristik och en an
tenn av ovan angivet slag. Kvartsvåglängdslinj en är öppen

•i botten endast under föru Lsättning, a tt strålningsmotstån
det i ä r mindre än ledningskarakteristiken. Blir 
det större får lllan kortsluta botten vid B-B. 

Vid långdistanssändning är strålningens elevation av 

Sändaren frami/rån_ Till viinsler modulalorskåpet med strömbry
tare och siikringar på den nedersta panelen, bakom vilken be/inne:. 
sig de två huvudnätaggregaten. De åtta likriktarrören, typ 866, 
synas i det smala. avlänga fönSIr et, och i fönstr et ovan/ör ser 
man de t vå modalatorrören , typ 838_ Till höger siindurskåpet , i 
vars fönster man kan skönja det stora sändarrörct, typ T B 2/ 250. 
M ed tillhjälp aven pyrometer kan man pa grll.lldval av anodens 
/ärg - anoden är mer eller mindre glödande - lätt bestämma 
hur stor del av den till/ördrz effekten som omsättes i nytt ig effekt , 

i det man från början gjort en kalibrering m ed röret i vila. 

mycket stor betydelse. Den bör icke vara höo-re än .'30 
grader men ej heller för liten ty då blir utgångsclämp
nillgen för stor. -tgångsvinkeln b lir bestämmande för 

antennens höjd över marken, och denna höj d beror dess
utom på markytans beskaffenhet. Höjden ka n räknas nt 
approximativt, men man kommer betydli o-t lälla re fram 
genom experiment, om man t. ex. kan st i kontinuerlig 
förbindelse med en registreringsstation i någon annan 

världsdel. 
Antennanpassningens godhet kao. man mycket väl mäta 

med en högfrekvensamperemätare, som glider utefter led
ningens ena tråd på en liten släde_ Man bör ej tol<; rera 
ett ma~miutslag som är mer än ] O % st"·rre än mini

miutslaget. 

Uppnådda resultat. 

Resultaten med sta tionen ha varit mycket goda_ Rund, 
radio ut~ändningarna ha hörts över hela jordklotet, och 
flera tusental brev och kort ha inströmmat fr ån olika 
håll Ul~ i världen_ Stationens konstruktörer ha utveekl t 

en metJ d, medelst vilken man med någorlunda stor säker
het kan förutsäga . ignalstyrkan i viss punkt av j ord· 
klotet vid vilken tid som helst, t. ex. juli 1937. Denna 
metod ,är en vidare utveckling av japanen Tambas ar

beten. De gjorda beräkningarna, som ange sannolika nor
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N är det gäller att konstruera en mottagare med 

så många som fyra rör, kan det med rätta 

ifrågasättas, om det ej vore lämpliga t att 

bygga en superheterodyn. Vi skola emellertid ej här 

sysselsätta oss med detta spörsmål utan gå direkt in på 

beskrivningen aven rak 4-rörsmotLagare. Många ama

törer föredraga den »raka» mottagaren framför super

heterodynen, i det att de anse den ena re vara besvär

ligare att trimma och i synnerhet att få fri fr ån brus 

o\;h piptoner. Dessa synpunkter kunna naturligtvis gen

dri vas, men ett faktum är att må nga amatörer ej förfoga 

över erforderli g instrumentutrustning och ej hell er äro 

Kondensatorl'ördell 

e, = 0,1 ,Il'" (ind.-jri ). 
e, = O) ,lIF ( ind. -jri ). 
e, = O l I,F (ind.-jr;) . 

e, = 0,1 flF (ind.-jrU. 
C,= 0,1 ,aF ( ind.-fri). 
C. = 0,1 f' F (ind.-fri). 
e, = 0,1 I-l].' (ind .-jri). 
C. = 17.5 Ii 2.50 pF. 
C, = 50 pF. 
e . =0,1 ,aF (ind.-jri). 

C" =.50 Ii 100 [iF. 
r: ,,= l .uF_ 
C,,= 300 pF. 

c" = 10 000 pF. 

r:" = ca 2 000 pF. 
r,.= 25 i'F, 10 V. 

4-rörs batte'l-idriven 
2 högfrekvensste: 

Chassiet jramijrän. Till en skala m ed väglängder och 
stationsnamn fordras en bestämd gangkondcnsator 
sam t spoLar med passande induktans för all skalans 

gradering skall stämma. 

tiIlräckligt förtrogna med superheterodynens verknings

sätt för att med framgång kunna giva sig i kast med 

problemen i fråga. Av denna anledning kan en be hiv

nil1g över en »rak» distansmottagare vara motiverad. 

I detta sammanhang vilja vi ej underl åta att nämna, 

att vi gärna lämna de avvåra läsare som så önska an

visnin o- om vart de skola vända sig för att få tredskande 

apparater sakkullnigt undersökta och justerade. 

Mottagarens kopplingsschema. 
Även om schemat för denna mottagare ej uppvisar 

någ ra egentliga nyheter, sil finnas dock en del detalj er 

av intresse. De båda hög frekvensrören äro givetvis av 

Fig. I. ,Hottag, 
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ans'lnottagar e fned 
~ :1 stä'lnkretsar 

Chassiet baki/rån. Observera den omsorgs/ulla 
skärmningen av ledn ingarna nu'llan gangkondensator, 
rör och spolar. Skärmhöljet är an slutet till spol

burkarna. 

lypen med variabel branthet, för att möjliggöra en till
fredsställande volymreglering. Detektorn är en vanlig hf

pentod ( utan variabel branthet ), motståndskopplad till 

slutröret. För möjliggörand av tor känslighet hos mot

tagaren och framför allt stor selekti vitet har detektorn 

försetts med återkopp ling. En d lik mottagare utan åter

kopplino- skulle knappast bli mera känslig eller selektiv 

än en trerörsmottagare med återkoppling, snarare mindre. 

Det extra högfrek ensröret i den här beskrivna motta

garen gör att man ej behöver anstränga återkopplingen 

annat iin i undantagsfal l. Skötseln av mottagaren blir 

hä rigenom bekvämare. 

lin 'sschema. 

Som framgår av schemat är antennkretsen ej utrustad 

med s. k. förlängningsspolar i serie med primären. Detta 

gör att första stämkretsen bör trimmas in med den antenn, 

som skall användas till mottagaren. Vid övergång till 

en annan antenn bör man alltså undersöka, om trim

kondensatorn på gangkondensatorns l:a sektion eventuellt 

behöver justeras. 

Kondensatorerna el> el och ej i de tre stämkr etsa rna 

måste vara lika stora (0,1 ,uF ). De måste des utom vara 

induktiol1sfria i likhet med övriga avkopplingskolldellsa

torer på mollagarens högfrekvenssida. Delta gä ller så

l unda även om kondensatorerna C2, e3, e:;, CG, C10, Cu, 

~Iotstålldsvärdell 

R , = 0,1 mega/lin . 
R . = SO 000 ohm. 

R , = 20 000 oh m. 


R j = l 000 ohm. 

R , = 0,5 mcgohlll . 

R , = SO 000 ohm. 

R , = 20 000 ohm. 

R , = l 000 ohm. 

RII = 2 m egohnr. 


R,,= ca. I /Il gohl7l. 


RH = SO 000 ohm. 

R it = 0,3 megohm . 

R,., = SO 000 ohm. 

RH = 0,.5 1lI Pgohm. 

R u = 25 000 ohm (liflciir). 


R" = ca 600 ohm. 
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Fig. 2. Monterin gsplan och kopplingsritnina för chassiets Övcr.iida. Ena hijrnet på stationsskalans fot är avklippt jör alt lämna plats 
åt spolen L ,. Utgångstransjormatorn T är ju ,;antigen monterad på högtalaren. 
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Chassiet från nnrlersirlan. Den som v(jglängdsomkopplar~ anviinda 
wlsom kopplaren är ej idIWlisk, emedan omkopplarsektlO/l erna ej 

kunna skärmas från varandra. Kapaciteten m ellaJL dem blir för stor. 
En s. k . Yaxley-ornkopplare iir att för edraga. 

CI:J och C1:; . De sist nämnda av dessa sitta ju ej på hf
sidan men skola bl. a. t jäna som passagekondensatorer 
för högfrekvens, som slipper in på If-sidan. denna 
anledning böra de vara iIllluktionshia. 

De i denna mottagare an vända spolarna omfatta endast 
mellan- och Hlngvågsområdena. Den som ,il önskar kan 

i ställ et inmontera spolar med kor tvågsoll1råde, van rid 
dock en avstämningsskala med mycket stor utväxling är 
önskvärd . I annat fall bl il' instiW ningen mycket kritisk 
p å kortvågsområdet. Av törsta betydelse är all induktan
sen är noO'grant justerad till sanuu a värde för alla tre 
spolenheterna. GangkOlldensatorn måste även vara av 
noo-o-rant j usterad typ. På denna j ustel' ing hos spolar oeh 

gangkondensator är såväl kän li o:heten som selekti vitel:en 
hos mottagaren heroende i mycket hög grad _ 

Mjuk återkoppling. 

Detektorn arbetar med (yaller! ikriktning, 0 111 i j äm

förel se med anodlikriktningen o-er större känslighet, mind
re distor tion och bätLre fun p-erande återkop piing. I mo 
dellapparaten ha två galI erl iickor använts, Rv' och R!)" , 
den ena till plu och den and ra Ull minus glödtråd. Dessa 
tvEt läckor pa vard ra 2 megohm motsvara elektrisk t en 
enda Hicka på l meo-ohm till glödtråd .11 . mittpu n L. lIan 
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erhåller mjukare å terkoppling med gallerläckan sålunda 
kopplad till glödtrådens mittpunkt än då elen går till 
den po iti va glödtrådsänden. Som reo·el gäll er , att 0 111 

återkopplingen blir för hård (»glapp» ) med läckan till 

plus glödtråd, få r man den mjukare genom att ansluta 
läckan till glödtrådens milt (eller annat lämpligt uttag 
på glödtråden ) . - Detta kan på konstiau väg ern ' s med 
hj älp av två läckor som vid den beskrivna mottagaren. 
Skull e . terkopplingen fortfa rande verka för hårt , så får 
man den än nu mjukare genom att ansluta läckan till 
minu - glödtråd. I de fall då man ansluter läckan till 

plus eller minus glödtråd, så ersätter man de båda läc 
korna i schemat med en enda läcka på l megohm, eller 
också kan man ansluta båda läckorna på 2 megohm till 
antin o-en plus eller minus . 

Denna detalj beträffande återkopplingen är ganska vik
tig, tv förutsatt att avstämningskretsarna äro väl juste
r ade och intrimmade, så hänger det helt på återkopp
lingen om mottagaren blir högkänsl ig och högselektiv 
eller endast medelmåttig. 

Klangfärgen. 

En aIlnan sak som bör omtalas i detta sammanhan<Y 

ä r klangfärgen. På grund av att denna mottagare saknar 
bandfilter, fål- man ej vänta sig någon perfekt återgiv
ning av det högre tonregistret. Klangfärgen blir med andra 

ord en smula mörk. Ännu mörkar e bLir den genom åter
kopplingen, då denna användes. Detta betyder , att den 
här beskrivna n1 0ttagaren är en utpräglad distansl11otla

gare. Den är ej lämplig i de fall , där bästa möjliga ljud
kvalitet på lokalsändaren eftersträvas. Vid di tans1I1ottag
ning ger den miirka klangfärgen en Ly tare bakgrund. 
Störnin"arna dämpas med n el ra ord. Vidare får man 
mindre störningar från i frekvens närliggande stationer 
(de närmast intill den mottagna) , än vid mottao-are med 

bandfilter. Men Ij lldkvaliteten blir ej lika bra. 
Efter detektorn ligger ett högfrekvensfilter, bestående 

av kondensatorerna C11 och C13 samt m tst ndet R I :J • 

D tta filter skall h indr a högfrekvensen att komma in på 

slutrörets galler eller r~ittare släppa igenom så li tet hög
frekvens som möjligt. Om R l 3 ersätte med en god hf
drossel, kan man utan att få sämre f iltrering gö ra endera 
ell r h, da av de två kondensatorerna mind re, vilket med

i Cir mindre dämpning av det högre tomegistret, d. v. s_ 
ljusare klangfiirg_ ragon var iabel klangfär gskontroll har 

ej an rdnats på denna mo ttagllre. 
Ef ter om slutröret är cn pentod, borde nog med hkinsyn 

till Ij udkvaliteten ha använts ett korrekt ionsfilter över 
högtalaren, bestående aven relativt stor kondensator 

serie med ett motstand. E tt s'\dant filter skulle göra det 
F or ts. fl sh L 48 

i 
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För talöverföring. Inkopplas ti ll radiomottaga

rens gra mmofonuttag. Erfordrar ingen extra 

mikrofonförstärkare. Av S. Thurlin. 

R eisz_mlkrofonerna ioi ro ej så känsliga som de 

mikrofoner, vilka användas i våra vanlio-a 

lelefon r, mcn ha bättre ljudkvalitet. Vid 
återgivning av tal gellOill en högtalare kan man dock 
an ända en vanlig mikrofollkapsel av den typ, som fin
nes i telefonerna. Tar man en god mikrofontransfor

mator till en sämre mikrofon, blir resultatet bättre än om 
båda delarna äro av sämre kvalitet. 

Den mikrofon, som här skall beskrivas, kan anslutas till 
pick-up-uttaget på en någorlunda känslig tvårörsmotta

gare, utan att någon mikrofonförstärkare behöver an
vändas. 

Mikrofonens detaljer. 

Fig. l visar kopplingsschemat. Mikrofonkapseln M är 
av enklaste slag och kan köpas för ett par kronor hos 

L. M. Ericsson. På baksidan av kapseln finnes en skruv 
eller dylikt, som har fö rbindelse med den bakre elektro

den. På denna skruv fastlödes försiktigt en kopplingstråd. 
Membranet, som är av metall , utgör andra elektrod och 
står i kontakt med själva kapseln. 

Mikrofontransfonnatorn kan göras aven vanlig låg

frekvenstransformator, på vilken p ålindas en extra lind

ning m 100 var 0,3 mm dubbelt silkesoll1spunnen kop
partråd. Delta bl ir mikrofontransformalorns pnmar. 

Mikrojonaggregatet frlin sidan och jramij"l". Transjorlllatom är 
au normal storlek. 

Skulle denna lindning ej få rum utanpå den ursprungliga, 
så kan man försiktigt linda bort några hundra varv på 

lågfrekvenstransformatorn och därefter ansluta änden på 
samma ställe som förut. Sedan pålägges ett par lager 
oljepapper, varefter primären pålindas. (Se f. ö. Populär 
Radio nr 6, 1933: »Transformator till Reisz-mikrofon».) 

Som sekundär kan antingen lågfrekvenstransformatorns 
primär eller sekundär användas. Man får utprova, vilken 

av dessa som ger bästa resultat. Vill man sj äl linda hela 
transformatorn, vilket gj orts till modellapparaten, så på

lindas först 6000 varv 0,1 mm lackerad koppartråd till 
sekundär. Därpå lindas som vanligt ett par lager olje

eller paraffinpapper. Ovanpil. detta konuner primären 
med 100 varv 0,3 mm dubbelt silkesomspunnell koppar
tråd. En normal bobin till en lågfrekvenstransforrnalor 

f lies i det närmaste av denna lindning. 

om mikro-fonbatteri användes i modellapparaten ett 
f icklampselement i slorleken 33 X 60 mm, som har en 
spänning på 1,5 volt. Man bör ej anv ~inda högre spännin cr 

över mikrofonkapseln än 3 volt. Strömbrytaren S för 
mikrofonströmmen kan vara av enklaste utförande. 

Fig. 1. Kopplin"sschema för mikrofonen m ed t-illhömnrle transjor
mator. Ett lämplifft viirde på R iir 0,1 mcgohm. N[: mikr%T/

kapsel, B: element, S: strömUrywrc. 
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Sammanlagda motståndet i mikrofonkapseln och trans
formatorns primär (100 varv) blir ca 53 ohm, varför 
strömstyrkan blir ca 28 mA vid nytt element. 

Praktiska konstruktionsdetaljer. 

Delarna till mikrofonen kunna sammankopplas på en 
träplatta på några minuter, om man så vill. Men den får 
ett snyggare utseende om elementet och transformatorn 
inbyggas i en liten trälåda, som vinjettbilden visar. Över
delen tillverkas av trä i storleken 90X 100 mm och 10 mm 
tjockt. I denna träplatta fastskruvas mikrofonkapseln på 
översidan och de övriga delarna på undersidan, som fig. 2 
och .3 visa. Lådans sidor tillverkas av 3 mm tjock kryss
faner eller masonit. Höjden får rätta sig efter transforma
torns storlek. 

Av ett stycke bandmässing eller järn i grovlek lOXO,S 
mm göres en hållare för mikrofonkapseln. Övre delen av 
hållaren böjes till en rund ring, som med hjälp aven 
skruv och mutter fasthåller kapseln , så att god kontakt 
erhålles mellan -kapselns ytterhÖlj e och hållare~. Strax 
under mikrofonen vrides hållaren ett kvarts varv för att 
i viss ll1ån bli f j ädrande. En skåra sågas genom lådans 
överdel , så att hållaren går igenom, varefter den böjes 'j 

vinkel och fastskruvas på undersidan. Här fastlödes en 
kopplingstråd för anslutning till elementet. Fig. 2 visar 
allt detta. 

I modellapparaten är elementet lagt på ett par töd D 
av klent band j ärn, och en hållare E med skruv kvarhåller 
elementet på stöden. Vid ombyte av element bortskruvas 

II 
(I 

(I 

', 11 
' II 

Fig. 2. Mikrofonkapseln och dess hållare. L betecknar l edningarna 
från mihrofonen. j1;Jdtt i mm. 

Apparaturen klar för en »hemutsändning». Från vänster m.ikrofoll. 
omkopplare och grammofonchassi. 

hållaren E. Anslutningen till elementet sker genom ett 
par fjädrande byglar av brons eller mässing. Fastsätt
ningen kan ske på enklare sätt; huvudsaken är att god 
kontakt erhålles. Strömbrytaren och kontakthylsorna fast

skruvas även i lådans överdel. 
När alla delar blivit fastsaLta på sina platser, som 

fig. 3 visar, sammankopplas de enligt fig. 1. Därefter 
insättes hela aggregatet i lådan, som utgör en enhet för sig. 

Inkoppling och användning. 

Om radioapparaten, till vilken · mikrofonen anslutes, 
saknar volymkontroll, kan man inkoppla en potentio
meter på 0,1 megohm över transformatorns sekundär på 
samma sätt som vid pick-u p-anslutning: I annat fall ut
provas ett fast motstånd, som kopplas över sekundären 
(det streckade motståndet R i fig. l). Vid tillverkning 
aven transformator enI. ovanstående data skall detta 
motstånd ha ett värde av ca 100 000 ohm. 

Den beskrivna mikrofonen kan t. ex. användas i sam
band med grammofonspelning. Ett rum får vara studio 
med grammofon, mikrofon och omkopplare. Radioappa
raten med högtalaren placeras i ett annat rum och kopp
las för grammofon. En dubbelledare förbinder Tadioap
paraten med omkopplaren i »studion». En rattomkopp
lare med 2 X 3 kontakter eller en tvåpolig tvåvägsom
kopplare kan användas för omkoppling mellan gram

mofon och mikrofon. 

Fig. 3. Detaljemas anbringande pil montageplattan. Den högra 
figur en visar jör tydlighets .skull endast elementets jastsättnings
anordning. A: element, B: kontaktbyglar, C: kontakthylsor, D: 

stöd, E : hlJll«re jör elell<entet, L: mikro/anledningar, T: 
trans/ormator. 
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1-1 jo\tJI~ O1'1 f) 
ORGEli' 

Ett intressant musikinstrument 

med stora möjligheter 

D å och då har d t framkommit musikinstru
men t, i ilka rad ioteknikens principer tagits 
till h j ål P för alstrandet eller för återgiv

ningen av tonerna. Hammond-orgeln är ett av dem. Den 
fun gerar efter en ny princip och erbj uder åtskilliga de
taljer av intresse. Orgeln demonstrerades första gången 

på del]- industriella konstutställni!1gen i Rockefeller Cen
ter, ew York City, på våren 1935, och den ägnades 
därvid stort intresse av en mängd framstående personer 
inom musikens värld. Sedan några månader finnes \n
strumentet även alt till gå i Sverge. 

Hammond-orgeln är byggd så, att den överensstämmer 
med vedertagna standards på piporglar, och för dess 
behandling fordras också vanlig orgelteknik. Den skiljer 
sig emellertid till det inre helt och hållet från en vanlig 
piporgel , ty den innehåller inga pipor, icke något tryck
luftsystem med tungor eller trumpeter och icke några 

Tangent 

udet'ton 

E ffekt
för.Uh·l", r e f--

F ör
---l förstärk'"'e 

Fig. J. Förenklai principschema lör Hammond-orgeln. Endasl tre 
konlaleta med tillhörande tre pOlenliomelrar äro visade. En sche
matiserad koppling lir angiven mellan pOlenliametrama p, l. o. m. 

P. samt ».~vällaren» . 

.Domkyrkoorga,.nistcn Nordlund Kp.rlstad· vid Hammond-orgeln . 

andra luftdrivna detaljer. Funktionen är alltigenom elek
trisk, och det hela avslutas med en kraftförstärkare och 
ett antal' högtalare, vilka senare delar äro av helt vanlig 
men god konstruktion. 

Ehuru inslrumentet kan producera toner, som exakt 
efterbilda olika instrument ell r kombinationer av in

strument, innehåller det ingen fysisk motsvarighet till 
dessa. Det är endast fråga om att kombinera elektriska 
impulser av olika frekvens så, att de tillsammans giva 
upphov till toner med olika klangfärg. I Hammond
orgel n börj ar l j udet som elektricitet, och det är icke 
fråga om att återgiva ljud, som från början varit ljud 
som vid grammofon, ljudfilm och radio. Då det alltså 
icke gäller en reproduktion av ett annat ljud, äro möj

ligheterna till distortion de minsta möjliga, och i instru
mentet finnes därför icke det ringaste av återgivnings
karaktär i ljudet. Detta nya instrument är icke gjort för 
att kopiera något annat instrument. Det skapar nya toner 
och klangfärger under organistens händer, och vana
tionsmöjligheterna äro praktiskt taget oändliga. 

Tonerna alstras i elektriska generatorer. 

Ljudet i Hammond-orgeln alstras av elektriska ton
generatorer , vilka var och en består av ett tandhjul, en 
permanent magnet och en spole, i vilken spänningar in
duceras. Tonhjulet är ungefär 50 mm i diameter och 
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Hammond-orgeln komplett_ T ill vänster själva orgeln med ton
m ekanis m och alla regleringar, t ill höger kraltförstärkaren och 

högtalarekabinettet_ Denna installation räcker för en 1 000 
personers lokal_ 

roterar ständigt med konstant hastighet, ty driften sker 

från en synkronmotor, som vid växelström drives direkt 
fr ån det 50-periodiga nätet och vid likström drives från 

en 5O-periodig omformare med konstant hastighet och 

relativt stor svängmassa. I Hammonds generatorsystem 

finnas 91 stycken dylika tonhjul med olika antal tänder. 

Tonhj ulens antal motsvarar i stort sett antalet tangenter 

på en vanlig pianoklaviatur. För de allra högsta tonerna 

finnas emellertid tvenne, en halv delning fijrskj utl1a hjul , 

vilka tillsammans göra sanlIna t j änst som ett hj ul med 

dubbelt så många tänder. Effekten som al stras i varj e 

liten tongenerator är av storleksordningen 2 mikrowatt. 

Efter varj e tonspole finnes ett filter, om silar spännin gar

na, så att de vid utgången äro absolut sinusformade. Vid 

de lägre f rekvenserna innehåller filtret en spole och 

tvenne kondensator er , vid de högre fr ekvenserna använ

des ett motstånds-kapacitetsfilter. 

I instrumentet f innas alltså till gängliga alla toner i den 

kromatiska skalan, all a med (rod sinusfonn, och medelst 

tangenterna kunna dessa toner inmatas på en Iörförstår

kare_ Det är emellertid icke nog med att varje tangent 

inkopplar sin bcstämda ton, uta n samtidigt med grund

tonen inkopplar den en hel rad övertoner och undertoner , 

som då komma från sina bestämda tonhjul och som är o 

grundtoner för andra tangenter. arje tangent k aJl in

koppla icke mindre ~-i n nio olika toner, nämligen nedifrån 

räknat : undertonen (hal va frekvensen ) , undertonens 3 :dje 
överton (3/ 2 av grundtonen ), gru nd tonen, 2 :dra över

t.onen (dubbla frekvensen ) , 3 :dj e övertonen, 4 :de över

tonen., 5 :te övertonen , 6 :t.e övertonen och 8 :de över tonen_ 

7 :de övertonen saknas, då denna anses va ra d isha rmo

ni sk. Medelst potentiometrar, ilka alla kUllua täIlas in 

dels på n oll och dels på 8 olika styrkegrader, kan edan 

va rje ton SOIU kontrolleras av en tan crent regleras in så, 

att den sammansatta tonen få r olika kl ano-färg_ Ett räkne

experiment ger vid handen, att ca 385 millioner olika 

kla ngfärge r kunna erhållas_ Man försti't r vilka möj I ig

heter om f innas för efterbildning av snart sagt vilket 

instrument som helst, då det j nst är i ö\' ertonerna som 

ett visot instruments kl angfä rg ell er spec iella ka raktär 
li gO' L 

Till instr umentet hör också en slags »telefo nkatalog», 

i \'ilken olika inställni ngskombinationer för olika instru

ll1entkaraktär finnas angivna_ Ett urval dylika inställ

ningar äro återgivna i nedanstående tabell , vilken kan 

hava sitt intresse att studera. Man få r av densamma en 

uppfattning om övertonshalten hos de angivna instrumen

ten, vilket j u även har betydelse vid vanlig radioåter

givning_ Siffrornas ordning anger del tonerna i den ord

ning de ovan uppräknats och siffrans storlek respektive 

tons relativa st yrka_ 

Trumpet 005674000 Harpa 006200000 

Fagott 003630000 Violin 0024.34332 

Klarinett 006270520 Banjo 002458884 

Engelskt horn 001355430 Saxofon 018761210 

Människoröst 000564000 Klockspel 002700000 

Xylofon 000800080 

Givetvis kunna något varierande inställningar tänkas 

även för samma instrument, men av ovanstående synes 

exempelvis hur övertonsrik violinen är i jämförelse med 
harpan och vilken krafti g 6 :te överton som finn es hos 

xylofonen_ Hos banj on äro övertonerna betydligt star

kare än grundtonen. 

Sedan del tonernas spänningar fått önskade värden få 

de gemensamt gå in på en potentiometer för reglerillg 

av hela Ijudstyrkan _ Denna »svällare» verkar som vid 

en vanlig orgel, men är snabbare och medgiver en varia

ti on inom betydligt vidare gränser. 
Innan vi lämna tonblan dningen böra en del fiJlesser 

påpekas_ F ör att koppla om mellan olika klangftl rger 

f innas 22 stycken tanO'enter, av vilka fyra koppla in de 

variabla tonrecrulatorerna, som återf innas över tangent

bordet. De övriga stå i förbindelse med den s. k. kors-

SUB FUNO"," ENTAL 

6TH HA~ONIC 
L-___ STIl HARMONOCFlJNOAMENTAL ---L!l 

L---- --4THH AAMON IC 
2ND HARMONlC:----....J L...--____3RO HAR .ONIC 

Fig_ 2_ Tonblandnrefl s inställnill gskontroller_ Fyra s,ldall a variabla 
hontroller jinnas_ Dessutom har man 18 stycken fasta men om
kopplingsbara 10llblandare i den s_ k _ korskopplingen, åtk omlig 

från ill strumentets bak ida_ 

Forts_ A eld_ +7 
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OSCIllOGR;.\f 
med polära koordinater 

K a tods tr ä e .~C il l i utförandel O ografelJ 
 n ormal t 

o-e r utsla(" i t\ ii. mot varandra vinkelrä ta rikt

nin ,crar. (L \. 5 . l äng en x - och en ) -axel. Det 

diaO"ram, om härigenom er hå ll es, blir på flu o re;;cen ~ -

skärnH:! 11 uppr ita t i rätvinkliga koordinater och korrekt, 

under förutsättnin g att tidsavlilnknin en iiI' l·ätlinig och 

att s pännin lY känslighet n är oberoend ' av utslaget [ d ill 

01 igo. I en del faU kan det doek tänkas vara fördelakti

gare med r egistrerin g i polära kourdinater. Delta inne

bär, att lju sfläcken först brin a~ all Hled Fimn hastighet 

beskri\' <J en c irkel p [1 skä rmen, varefter den undersökta 

pänningen fil r åstadkOlllma a \ vikelser trrll1 cir kelbanan . 

Oscillog rafer med dylik po lä r T g istrering ha a vid 

a tkill iga t illiim en II nrler de sena re, ren beskri \ri ts i den 

radjotekniska lilleraturen, men kunst ru kti onerna hava i 

allmänhet vidl fld its av svaghetc r av et t ell e r ann at sla o·, 

sum gjort dem IllindJ·e vä l lämpade för eLL a llmä nt hruk. 

Den känd oscilloO'rar xperten Manfred von A rclelllLe 

har emellertid nyli en framställt en k atodst råleost..: il lngra( 

av della slag, vilken by r'ger på delvi nra principer. Kon

struktören har ingående beskrivit densamma J ]arlUari

Jl umret av The Wireless Engineer, ur ilket vi till åta o-s 
liinlllH föl j and r fera t. 

Ett princips<.: hema för ap paraten a tcrg ive · i hg. ]. Sj ~i l-

va rö ret iir av det vanliga utfö randet med den skillnadelI , 

att det ena paret avlänkning pla ttor 

r isk ell e r kanske r ättare sagt konisk 

end, av tvellll e JII etallkoner , mellan 

pas erar. Vi återkomma senare ti ll 

ersatts aven cylind

konden ·ator, best 

vilka elekt ronstrå len 

denna ko ndensa tor. 

Det inre plattparet är av llo rma lt utföran de, och det 

är anslutet till en rör oscillator enligt schemat. Os ill t.or

kre tsens induktans är uppdelad i tveune sp olar, vi lka äro 

p lacerade p fi ömse sid r om katodstråle röret,. så att dcra 

fä lt p 1'tv >rk a el ek trolL trålen. Den ge mensamma inverkan, 

om plallorn a och spolarna ha va på elektronstrålen, gö r, 

att densamma kommer all beskriva Il kon , , lI er aU Ij us

f1ä ·ken kOJllllI Cr alt be ·h iva en cirkel på kärmen . F ör 

Iltsättning n ä r dock, a LL spolam tl äro rätt inställda och 

ha n \ himplig sto rl ek, eljesL bli!" det en ellips pa skännlm 

i ställ et för en cirkel. Ljusfl äckens hasti ghet är direkt 

.l{f'gIpL"illg aY 

liollisk Jioll ite ll satOI' 1r ~ 
l'adicll HYWIII,uin g 

('lrke: ln s il ialUd"t,': l' 

-+ 

P lattur och "' fJ f,Ial' 
f U.. ti,rsa,'l:ifllillin g' E,", 1'ofY l' 

~!) i i n nin .e.;, 

Fig. l . f'r ill cipschcl/ll! iör den " :ya oscillugrajen. 
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beroende av frekvensen hos oscill atorn : ett cirkel va rv 

motsvarar en period av oscillatorfrekvensen. 

Den största fördelen med denna koppling är att n!igon 

synkronisering av avlänkningsfälten icke behöves, ty det 

är j u samma oscillator, som åstadkommer de båda er

fo rderliga fälten . En annan fördel är, att oscillatorns 

amplitud, som bestämmer cirkelns diameter , endast obe

tydl igt påverkas, då frekvensen omställes. 

Inst~mning av cirkeldiatnetern till lämplig storlek sker 

med ett variabelt motstånd i svängningskretsen anod

tilledning. Detta motstånd bidrage r samtidigt till att r 

ducera övertonerna från oscillatorn. Dessa äro nämligen 

skadliga, emedan de göra, att ljusfläckens hastighet i 

cirkelbanan ej blir konstant. 

Synkronisering av oscillatorn med en 'lire frekvens 

kan ske på vanligt sätt genom styrning av gallerkretsen 

asom antydes i schemat. Sker denna synkron i ering med 
en kristallstyrd oscillatol-, så blir tydli o-en lju 'fläckens 

hastighet känd med mycket tor noggrannhet. 

Vi återkomma JlU till den Lidigare nämnda, koni ska 
kon den atom, som återCTives skuggad i fig. 1. Elektron

strålen, styrd av oscillatorn såsom nyss beskrivits, svänger 

hela tiden runt i mellanrummet mellan denna konden

sators båda elektroder. Lägges en spänning på denna 

kondensator, fungerar den alltså som ett avlänknincrs

system, vars inverkan på elektronstrålen är helt oberoende 

av dellIlas tillfälliga läge. Ljll fl~ckens IILslag från cir

kel banan kommer alltid att ske vinkelrätt Illot densamma. 

Det i fi g. l läng t till vänster antydda oscillogrammet 

erhålles, om en sinusspänning med en freb7 ens, som är 

ålta gånger större än oscillatorfrekvensen , läCTge på den 
koniska kondensatorn. 

Oscillografens praktiska utförande avviker ej mycket från 

det vanliga. Vinj ettbilden visar apparatens yttre o h fig. 2 

Fig. 2. Oscillografens innanmäte. Man urskiljer bl. a. oscillator
spolarna på ömse sidor om röret samt "tanför dem. två fyrkantiga 
spolar vilka an vii" das för justering av oscillogrammets läge 

på skiirmen. 

POPULÄR RADIO 

Fig. :J . Spiraldiagram av över 4 m längd, [iimpligt jör noggrann 
lidsregistrering . 

des innanmäte. Av rattarna användes en för justering 

av cirkelns form, Lvå för att förflytta den i sidled resp. 

vertikalt or;h en för inställning av diametefIl. Ila dessa 

j lI steringa r utfiiras Jlled hänsvn till en P' s lasel uppritad 

referenscirkel synlig på vinjettbilden. De (iv riga rattarna 

använda för frekvensinställning m. m. 

CirkellIs diameter är omkring 10 cm, och ett utslag 

i radiell led av 3 cm 'kan tillåtas med bibehållet rätlinigt 

samband mellan spänning och utslag. Känslio-heten är 

omkring 0,4 mmj V för det radiella utslaget. 

Konstruktören har använt oscillatorfrekvenser uppemot 

200 kHz utan att möta några nämnvärda svårigheter. En 

dylik frekvens innebär, att ljusfl äcken i cirkelperiferien 

rör sig med en hastighet av omkring 60 km/ s. Man kan 

~ydligen tack vare denna stora hasti o-het mäta mycket 

kortvariga förlopp, enligt vad som uppgives ända ned· 
emot 2,5. W-s sekunder. 

Skall os il latorfrekvensen ku nna vari ras inom mycket 

stora områden, blir det nödvändigt alt använda utbytbara 

polar. I l1lodellapparaten har det dock lyckats att med 

ett och samma spolpar få in hela området 1000
20000 Hz. 

Bland de anförda resultaten fört j ~inar framför allt det 

att framhåll as, var v ett fotoo-rafi åt ro"ives i fi g. 3. Den 

spiralformade kurvan har åstadkommits på så sätt, att 

den reg istrerade spänningen, vars sju impulser synas 

län o's t ned till höger, sammansatts med en vanlig, såg

formad kippspänning. Den så erhållna, resulterande spän

ningen kopplades till den koniska kondensatorn. Härige

nom erhölls spiralen i o cil\ogrammet, vars längd i verk

ligheten var över 4 meter. Förhållandet mellan det största 

och det minsta tidsinterva ll , som man kan mäta på denna 
l ånga skala, blir ett tal av storleksordningen l 000, ett 

mycket högt värde i jämförelse med vad som kan upp

nås vid den vanliga reg istreringen i rätvinkliga koor
dinater. 

Rptr. 
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SA M MANTR Ä DEN 
:::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

tockholms Radioklubb. 

Det första sammanträdet för ar et li"de rum pil RestauranL Gillet 
tisdagen den 19 januari. Härvid höll in ' enj ör Gunnar Johnson ett 
intressant föredrag över ämnet : »Katndstråleoscillogl'a feu och några 
av dess användningar inom radi otekni ken». Praktiska demonstra· 
tioner utfördes av förellragshåUarcn, och man ·fick e allehanda 
intressanta figurer på fll1orescensskärmen, bl. a. r esonanskurvan 
för en mOlta"are, som ömsevi rätt- och feltrimmades, så att man 
såg hur kurvan varierad e från symmetrisk till osymmetrisk och 
vice versa. 

Dessutom förekom vid sam man I rädet demonstration av ett par 
amerikanska superheterod yn r, och medlemmarna turades om att 
vrid p ratLarna. I samband härmed invigdes klubbens nyuppsatta 
;, törn ingsreducerande ant enn. Sammanträdet var talrikt besökt och 
kvällen alltigenom lyckad. 

Ti dagen den 2 februari stod ett mycket aktuelIL föredrag på 
programmet. Byr direktör Siffer Lemoin e i Kungl. Telegrafstyrel· 
~en talade vver ämnet: ~Rul1d.radion och radiostörningarna». An· 
, lutningen blev så tor, all en större lokal än den vanliga måste 
tagas i anspråk, och denna fylldes till sista plats. Även Svenska 
Elektroingenjörsföreningen medlemmar \'oro inbjudna att. lihöra 
föredraget. 

På grund av mellankommande hind er måste referatet överstå till 
marsnumret. 

HAMMOND-ORGEL 
Forts . (fl' " s id. 44. 

kopplingen, som har ungefär samma fu nktion som korskopplingen 
vid en telefon tat ion. I denna kopplingstavla äro P' förband in· 
ställda vissa klan " färg kombinationer, om ofta användas. Skall 
orgeln all\',inda huvudsakligen för kyrkomusik, finnes ett vis t 
slags kombinationer inkopplade, men med skruvmejsel kan man 
eft er ett schema lätt koppla om instrumentet till ett fulländat jazz· 
instrument. För snabb instäJlning avel variabla kontrollerna fin
nas pappmalJar, cfl. r vilka inställnul"en kan ke utan att lIlau 
behöver taga reda pli sifferkombinationen. 

Efter tonblanelningen och slyrkeregleringen föra s växelspännin
gama in på en förför Lärkare i lYl. steg. Denna har r elativt l g. 
ohmig utgång, som pa sar till en ledning, vilken fiir till en eller 
fl era kraftförslärkare. Dessa senare äro sammanbyggda med hög· 
talarna till enheter av storleken ungefär en kubikmeter. Varje en· 
het har normalt fyra högtalarf;, drivna från n klas A-förstärkare 
med ca 40 \V utgång effekt. Givetvis har ilväl fö rstärkare SOUl 

högtalare ett s 'lmerligen stort frekvensområde. Ä ven fiunas mindre 
enheter för bruk i vanli a rum. För utomhnskonserter har man 
i Amerika använL ieke mindre än 90 förstärkareaggregat till samma 
orgel. Möjlighel finn es även :ltt inkoppla t\'enne orglar pli samma 
sI utförst är kare. 

Så sn:lrt Hammonrl·orgeln presenterades på d n amerikanska 
marknaden kom den av llitt insedda käl att åtnjuta en ögonblick
lig popularilet. Den har al1lma tonrikedollI och ljudstyrka om en 
fem gånger dyrare piporgel, men i n tallationen kräver inga sär· 
skilda byggnad sarheten. Salullda koslar en installatiOIJ för 300 per
soners lokal 8 450 kr., medan en anläggning för 1 000 personer 
går på ca 8700 kr. Orgeln kan användas icke endasL för musik 
i stora kyrkor och hörsalar, utan den relativt låga anskaffnings· 
kostnaden gör det möjl igt även för privata hem, små kyrkor och 
kapell, kolor och andra institutioner atl anskaffa en Hammond
orgel. Möjligheter finnas även att kombinera orgeln med en \' nlig 
högtalareanläggni ng. 

I Sverige saluföres ITammond·orgeln av ga-Baltic Radio A.-B., 
o h en sammansättning och delvis tillverkning inom lande t av dylika 
instrument är planerad. - TO. 

Vad är en dipolantenn? 

Hur verkar en differentialtransformator? 

Kan Ni 
besvara 

frågor? 

på ra k arm 

dessa båda 

POPULÄR 

Dessa ord och många andra kan Ni slå upp i del 3 av 

POPULÄR RADIOS RADIO 'LEXIKON 
av ingenjör W. STOCKMAN 

vilken del utkommer inom kort. 

Ingen 

fu II a 

radio fa ckman 

u p p s Ia g s b o k. , 

kan undvara denna värde-

RADIOS RADIOLE X IKON 
sätter Er i stå nd att bes vara vilka radiotekniska frågor 

som helst. 
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372 B. 
Fons. (ran ~ itl. 40. 

möjligt att få ut större e ffekt fn1n röret utan alllp lituddistortion. 
I avsikt all ernå större förstärkning av de högre ton frekvenserna 
har uock i della fall ej nå go t sådant filt er kom mit till användning. 
P enl oden göl' nu a tt ljudN cj blir så mörkt 

KOlZstrl,ktionsdetaljer. 
Slulröret bar s. k. automatisk gallerför 'pänning, astadkommen 

medelst mot ·t<'l nd el. H"" vilket genomflytes av mottagarens totala 
anodströlIl. Allteftertiom anodbatteri ets spiinnin'Y sjunker, blir totala 
anodströmmen mindp , vilkct re ult erar i mindre ga llediirspänning 
på slut röret. H,irigenolll kommer demla förspiinning alltid att Slå 
i n1lgo rlunda riktig proportion till anodspänningen. Obser ras bö)", 
all slut rörets gaUerförspännin g ävcn blir beruende av volymkon· 
trollens ( R ",) inställning. irl mollagning aven ·tark station ( t. ex. 
lokabändarcn ) äro unod· och skärm ga Uer trurnlllarna i hf·rÖren 
små, \arför totala anodstrrimlllcn blir mindre och , Iutröret "aller· 
förspänning även mindre. Man kan därGir dimensionera R,. sa, att 
s it/t rörd far normal gaUerfii rspii nnin g \'iu denna in. tällnjn g och 
nägol för hi;O' f'irspänll.ilJg vid mMt8rn in g a \ svaga s ta t inner, då 
totala a nod ·trÖmmen il' större. Della blir n sort s parkoppling 
för slutröret, av vilket man ju i regel j fordrar lika sto r rrekt vid 
dislanSIll() Uagning som vid lokalrllotlagning. Huruvida anordnino-cn 
är lämpli " eller ej kun ju diskuteras, men i föreli ggand fall kun 
det ej ordnas !l1l. a nnat sätt. Den i della fall erlullLna ga llerför. 
pärlllingen är ej :l> aut umatisk» till SUlllma grad som om mot.t ndet 

Hto] genomflytes avenban slutröret . anou striim. 
Den n ·,,!!tiva gallerförspänningcn till hf·rören uIla ge . från en 

pOlenti<Jmcter Re. (volymregulat orn ) , shuntad över R,o, och kan 
.alunda r 'gleras mellan noll och lIlinus gallerförspännin g fiir s lut· 
röret. Förspänningen till hf·riiren kall egentligen vara . tiirre vid 
miusta förstärkning' grad , men på grund av all skärmgaller för· 
spännin gelI gjo rt s lägre än anodspä'unin geu erfordras j så stor 
ne.ga tiv förspännin g som eljest skulle hu varit fallet. 

oUslruktionen är vid den här beskrivna lllottacraren i fräga 0111 

vissa detaljer förenklad. Så t. ex. bör gallerförspänningen på hl· 
rören egentligen ej gå ända till noll utan stanna vid nll.gl'a ti ondels 
volts negativ spännin g. Detta kan man uppn genom att inlägga t t 
mindre, fast mot stll nd i serie Illed potentiom et ' rn R,o in vid dennas 
plusända. 

DeH i schemat inprickade kon d 'nsatorn CH gör in g n nytta i 
uetta fall och kan därför utelämnas. 

\'kupplingsfiltret Rit " i V, :8 anodkret · tjänar i dett a fa ll ej 
till att 'öra If·förstärkaren s tabil , d. v. . att förhindra ) motor· 
h"ating», ty den h gf rekventa a terkupplin" n bl i.' här nega ti v. Fnn· 
nes ej fi lt re t i fr- ga, skulle förstärkningsgradelI därför rcduceras, 
dil inre motst· nd ·t i anouba tteri et s tiger , och detta är olämpli gt, ty 
en förstärkn ingsminskning f s redan genom deu reducerade anod· 
spänningen. ~fan bör därför göra filtret Hu C].!l sa ·ffektivl som 
möjligt. 

Detektorns skärmgaLlcrrnotstilnd R,o bör utprovas för bäs ta ljud· 
kvali tet (minsta förvrän gn iug ay ljudet) . Det angivna väl'cl et är ett 
användbart mcdelvärde. torl eken av kondt;n atorn Ca fa r rätt a 
efter detek torns svängn ingsfö rm ga. Vi U detektorn ej svänga , bör 
lllan prova med ctl mindre värde pa Cu, t. ex. SO cm. 

Skiinnning och stabilitet. 
Vid eu molta"ar e med tVt hf·st 'g är det v!i rt att få ut maximal 

förstiirkniug grad ur va rdera ste ' L. Vauligen f r man på olika sätt 
reducera totalförstärkningen fii r atl. få hf·försl' ii rkal'en fullt stabil. 
l förel igga nde fall ha kän n gallerspänningarna reducerats medelst 
spänningsdelare. Vidare gör ju t ransformatol'koppliogen alt man 
ej fär ut mer än en brilkdel av uen för stärkning som ri.iren skull", 
ku nlla g . 

Det som i r egcl begränsar möjli"hP.lerna a tt. e rnå stor förstä rk· 
ning på hf·sidan är skärmnin gclI bristfällighel. Det iiI' ej lä tt att 
'Btadkollllnu cn absolut effekti v skäl'lnnin ". l för 'li gganrl fall har 
våglängdsolUkopplaren för spolarna berett svari gh ter, trots att ett 
par 'kärmplåtar insa tts mellan ledningarna till den a mma. En uyJik 
valsomkoppla re är egentli g n ej lämplig 80m vaglängd "omkopplare 
i mottagare med hf·förs tärkning, berocnde på att man ej kan skärma 
kontakt erna tillhiirande olika polar från va randra. Den idealiska 
omkopplarelI är dell av Yaxley·typ, rliir de olika omkoppla renhe· 
tema k unna anbringas på önskat a\sti'll1d från "aramlra och dess· 
utom inböcues avskärmas. Vi skola ocks1l i följand e koustrnktioner 

Fahrikat H I·rÖr Detektor lu trör 
V, och V. Vö V, 

Philips K 3 KF 4, KL 4 
Tddunken KF 3 K· 4. KL 4 
TUllrrsratn TKF 3 TKF 4 TKL 4 

SlJEClALDELA I< 

all L'iinrla i mudellappamtell . 


"un "kond cn~ator med station.skala, typ 2P~ <13 0- 1 (Torotor) . 
3 Thrn'"pul w'rtipolar, l i' t. tf p »ferro 7» (L, ), 2 s t. typ »Ferro 8» 

l. L,. L, J, ( PralIn ) . 

helt gu in för denna typ av vågliingdsomkoppJare i ue fall, där ej 
spolarna ;iro försedda med inbyggda omkopplare. 

Hi.;"taJarlednin "cn sa mt batteril edninga rna böra med hänsyn till 
stabiliteten håUa~ väl skilda från antennledningen. 

1\ dgra praktiska detalj er. 
D ' n i -chr mal ,i , ad dubbla strömbrytaren är samm anbyggd llled 

\ oh Clll re"ulatorn H,,,. !"kalb lysningslampan är inkopplad parallellt 
me~l rören "lödtradar. 1. delta fall måste en lam pa för 2 a 3 
anviincla~ . En siik rin " b tacnde 3\' en fi eklampsglödJampa för 
0,15 t\, bör inkopplas vid + il i serie med anodbatteriet.. . 

De i d nna motta"are använda rören äro moderna Philips·Tele· 
f unken ·rÖr aV 2 V.ty~. ~rot c \"ara nrlc Tuo :;,<sramrör ha ett T framför 
typbetecknin gen. Anod"punnin gen bör vid denna motlagare vara 
120 , ,l. \'. s. då batteriet är nytt . 

Spolarna "om använt,; finnas angivna i en sii rskild ta bell. De 
fordra eventuellt en vi s~ efl rjustering av induktansen för a tt sta· 
tionsska la u skall s tämma och trimnin g n hli tillfredsställande. Spo· 
len L3 ha r primären sa lindad, a tt å terkoppling erhålles med den 
i schemat visade kopplingen. 

;-"fottagarcn är byggd pli ett alnll1iniumehas' i med dimensionerna 
300X 200X50 lllm, tillverkat av :2 mll1 pl åt. 

Trimning n av stämkl'ctsal'lla hör ske med t rkopplingskouden· 
sa torn invridcn tiLl ett llige strax lind r svängningsgränsen, emedan 
rl enna kond en ~ator inverkar nagol JJ' avstämningen av tredje kret· 
en. T rimmar man på detta 5;itt , uppnas s tli rsta möj li ga selekti vitet 

tlch känsl ighct. 
Värdet på Illot t , ndet H,O måste utprova för !Jästa möjliga ljud· 

kvalitet, d. Y. s. minsta ljud förvrängniug. 
0111 lllotta "arcn skall användas i närheten av en stark lokalsän· 

dare, är det nödvändigt att lägga ' törre nega tiv gallerWr pänning 
på hE·rören. Det.ta kan åstadkommas geuom att R" ökas, varvid 
gallerförspännin O' till slut röret tage fr ' n ett lämpli gt nttag p det· 
samma . 

TE rNISKA HÖGSKOLANS KORTVÄGSSÄNDARE. 
J'·o r t ". rrun s ill. 3u. 

malvärllet untler en viss period, visa sig stämma väl med gjorda 
,":itningar. Disponerar mun över ett flertal kortvågssäncla re med 
oli ka våglän gdcr, t. ex. 17, 19, 25, 31 och 49 me ter, kan med 
hjälp av d"nna me! d operat ion"g 'hema uppl ~iggas för varjc sta· 
tir)n , så att mun all tid nar ina lyssnare med största möjliga styrka. 
Den na met.on ger ocksil a nvisnin g om, när det är ekonomiskt att 
böja effekt'n , niir man biir kopp la in riktantenuer ,Il ' r andra an· 
tenll r u. s. v. Härvid är att märka , all det är m eket mer eko· 
nomiskt att ntföra en riktantenn med t. eec 12 el ment än att 
förstärka . tationen frå n en till ti o kilowa tt. A llt detta under 
förut. äUlI ing att lilan bara vi ll be tryka et t vis t 0011' de med 
sina vågor. 

Med led ning av d 'ssa [ti ll styrk 'ku rvor ha eu erie telefoni försök 
ocks ut för ts med stationen. Fiirsiiken ha regelbnndet sa tts igång, 
då maximal fältsLyrka \"ore att p II räkna. Resulta ten ha varit goda 
och fält styrkan har va rit . a ' t<Jr, att ma n per radiot.elefon kunnat 
uppriu ga . van li ga telefonabon nenter i New York City, Chicago, 
Philadelphia Ha lifax, Buenos ires, Sao Paolo, Bombay llataYia 
Cen trum etc. te. Härvid ha \'i natllrligtvis samarbeta t med s< dana 
radiostationer, som haft 'Ilöjl.i ghet till auknytning tiU telefonlinjen. 
'ålunda ha \'i för xpcriment kunnat ringa upp svenskar, som 

ta git in p1l. Plaza hotell i ew York Ci ty. F örsök av liknand e art 
kOlllIna troli gen att företaga i ntsträckt omfattning under vå rens 
lopp, och det il!: ut t hoppas, all ytterligare intressanta rön då 
komma att vinnas. 

No r u,st, Rotogra\'y r, Stockholm 1937. 
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SYLVANlAS 

Tekniska handbok 


Nyutkommen reviderad upplaga 

Radioteknici! - Servicemän! - Amatörer! 
1\ i kunna ej nnuvarn a ll o t1 ~ YiiL'deruIlu riiruaf'a, Som 

finnas l denna bok . Ont N i ('j r ed a n hu r d e n, re kvi rera 
deu genas t! fl ii r n; got ;w vad d~ Il In n h1\ lI e r . 

Data rör 188 olil<a rörtypc l' um t an \'is ni n;';l1 r fur de n 
rii Ua anvUnctningen av varje us kild t yp, liven i fl';'\ ~a 
oln m f'ta 11 ri:j r . 

'l ' ull e ll ii ve r motst:'\nus\' ärtl e n och wattul för I,atod
Inoj~ta ll u \'i <1 o lika r i 'lr och olika anod spUnningor. 

BH a vdeln Ing- n1(' 11 konstr uk lio nsrla ta . d ~ir N i finner 
1:1 t y p is ka s ch PIH o r fö r 111 ottag a re och f ö r stii rkare med 
"ii r den fP,·! in~;t~ ·I J(.f{' I ~ o n ll (>n::;atore r Od1 11lotsti\nl1. 

Sy lYll niu- r ön-' n ii ra Sa jii lll na, ntt y a rjc ri ; r f un g-era r 
at )Ro lut ti i tt, o m tlet I<OP l' !" " oc h i ll ju s te ras enl igt hand
ho lt en . 

Boken iir p~ enge lska or'h ~ t eö l.i e. a" e n ö,c r sU Un in I<S 
li s t a för facl{\l t lrycken. Varje rallioma n som Yill Vina 
l1I ed si n tid m ilste behlirs I,a (l e e ng-e lska och am 'dknn 
,\(1\ fackte rme r na . ö r 1\ i ej det, begagna tillfä llet att 
(ri;nn " DP Cr m e (! hj ,i! p ;lY ele nna Ilundhok. 

Pri set för de nna yiir<lcC ull fl t elOl lslm handbo k iir en
da s t en ]( rona. Vid l'öp uv rö r Qrhlll1 S boke n g rati s, 

.... ................. ... ...... SVLVANIA .......... ... .. ... ... ....... .. 


) [0011 Radio A.-B. P. 102 
fh' cu ,~iigen 5;), Stockholt ll. 

ITiirOle l r ekvirr rar jn g 1 cX . av hanll 1)oke n il. kr. 1: 
ntt .. iin dus mot jlo,t(ur,l;utt. 

li' öljnnd rö r : 

samt bnnd bokcn g rat is . 

Namn: 

Gnta : 

osta clress : 
(S kriv t y dligt, te",,, Ile l ' r. ) 

Vår broschyr 

"Anvisningar 
rörande an
ordnandet av 
störningsfria 
antenner" 
erhålles gratis mot insändande av 

15 öre ti II porto. 

TJERNELDS RADIO, STOCKHOLM 
Hudiksvallsgatan 4 Tel. 332001, 330370 

B IELATEN 
S törnin~ ~ Eri mottagn ing- gö r 
Eder bC'l ~ t.e n lu cd EUf! r l'a 
<lionpparat. V~ r nya anl.enn 
avde ln in g ,[,l ['1':,lcr till t jii nst 
meu r il d oeh d lll1 . .Be ~ii r y flrt 
g-ra ti spl"os LJCk t 0111 nntr' IlIlCl" 
och iljij]~ lU c uel fiir hortta
g-:lllt.l e av stfj rn ingur. V å r 
nya ka talog f lif ratJjorcllarn 
tijrer Ot 'h am atiirc r ju~t ll t 
}.;:o rnn1 CTl . Sii n(} r-f) g rati s P:l 
IH-::> g'; iraIl . 

Allt filr radio o..h rndio
g-ramnlofonc r. N ya spol
S itt ~ Cl' , kort\· ags dclar ocll 
~ kalor etc. 

V.t r grammofonnsdclnin g 
erbjude r fii lj antle: 

Gl'ummofonmotor 
Kr. 21: 

riC'l{-u p » ij : 2.1 
Sh.htallrik 30 c m. 4:;Jr; 
A utomatstopp Kr. ?: 4G 
IIclnlltornntisld cha ssi, 
jlå m e tallplal.ta med JUO 
tor, pick-up och Rki v
tallrik 1(r. '12 : 

Allt för antennen 
(nornhllS smalbunds

a ntenn l~ om pl . m, ned
ledning och Isolatorer 

J( r. 3 : 1;) 
Vertikal banduoteno f ör 

tnl,et, nY llate IIp pfiu
ning, mycke t fre i, t iv 

Kr. 1;;: 
St(irnin gsfri n, nle llJ\ f ör. 
y;'gli; n~d er ] 5-~OOO m e
t er. Kon s trucrarl efte r 
nyaste \~ete Ll sk:)IJli gll rölI 

1(1'. 29 : -

J so latore r , lJlix lsl' y ull , s ldrm a u nedlcclnin;;skabel m . m. 

NATIONAL RADIOFABRIK 
Kungsgatan 53 Avd. 19 STOCKHOLM 

http:POPUL.�R


MLRK J~n~ A OlRSSON 

KOPINGS EL. AFFÄR 

Kö P I NG P • 

of2åt binda in 1936 
o o o 
ars argang av 

POPULÄ R RADIO 

Magasin för radio och grammofon 

Pärmar kunna rekvi
reras tin ett pns av 

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

POPULÄR RADIO 
Postbox 450. Sthlm - Postgiro 940 

Undertecknad rekvirt"rar härmed Ut sändas mot postförskott .. . ,,__,.ex. 

pärm till POPUL;~R RADIO 193 6 .l Kr. I ' j O + POrto. 

PouadrtJJ : 

Aktuella volymer 

av Populär Radios handböcker 
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Selektiva mottagare (1933) 
Av ingenjör W. Stockman 

En avhandling om sllperlu~terodyner och 
raka mottagare. UI' innehåUet: Känslighet 
och selektivitet genom återkoppling. - Ljud· 
kvalitet. - Superheterodyn eller rak motta· 
gare. - Superheterodynens svagheter. 

Tonkorrektion (1934) 
Av ingenjör W. Stocl,man 

Hur man med tillhjälp av filter korrigel"ar 
en mottagares frel\venskaral(teristik. Ur in· 
nehållet: Selekth·itet och tonkorrektion. 
Några praktisIm försöl( med tonl(Orrektion. 
En resemottagare med tonkorrektion. 

Radioteknisk handbok, 
del I och II (t935) 
Av civilingenjör Mats Holmgren 

Avhandlar beräknioga,r och mätningar inom 
r!ldiotelmiken. Bör ej saknas på. någon radio
telmikers bokhylla. Ur innehållet: Motstånd, 
Impacitet, induktans, inlpedans. - Mätbryg· 
gor. - Matchning av kondensatorer och spo· 
lar. - Dimensionering av radioappara,ter. 
Enkel signalgeneraior. - Trimning av mot· 
tagare. - Felsölming. - Störningar. 

RadiolexikoD 
Av ingenjör W. Stockman 

Detta lexikon, vars tredje del inom kort ut
l(Dmmel', lämna.r fi)rklaring på alla radio
tekniska ord och uttryck. - Erhålles av 
pl'ellumeranter för 35 öre (ler del. 

Pris per volym eller del kr. t: 50 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Rekv. genom Eder hokhandel eller direkt från 

POPULi(R RADIO 
~ (NORDISK ROTOGRAvm) 

Box 450 - Stockholm - P o~tgiro 940 

Tel. Narnnanrop: »Nordisk Rotogra" yr» 
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