
Teknisk beskri"ning ö " e r 
den nya kort-vågsä ndaren 

V3?5 
"-rörs super 220 V "äxel- och 
likström~ 2 kort"ågsområden 

LE ZIG 193" 

Nyheterna på ntässan 
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VÅR-REA:LISATION 

REALISA TIONSLlSTAN är nu utkommen och sändes g r o t i s 
på begäran. Ur innehållet vilja vi sä rsk ilt nämna följande: 

Högtalare, 
elektrodynamiska, med fältspol e 

för 110 eller 220 valt likström. 

Storlekar 5 11 , 6 1 ,...'/ och 8". 

Pri s från kr. 7.25. 


Potentiometrar, 
logaritmiska eller lineära. 
Med strömbrylare kr. 1.90. 
Utan 1.10. 

Pick-up 
med eller utan orm. 

Stor sortering spolar o. spolsystem 

Stationsskalor 
och graderade 

Avstämningsskalor 

Motstånd 
och 

Rullblockkondensatorer 
Priser från kr. 0.10. 

NATIONAL RADIOFABRIK 
Kungsgatan 53 TeL 208662 STOCKHOLM 

EIA::TRIUMF 
för batterid rift (jn bvggd.J batterier) är en 6~rörs superhete rodyn med 

7 kret sar: högfreb"c nsförstärknin g; slut steget sparkopp la t i pushepull 

fö r stor utgAngseffekt med min stJ möjligil scrömförbrukn ing; käns 

ligheten bättre än 5 mikrovolt ; innerhdysr s t.ltionsskala föt: långvåg, 

mell anvåg oc h kort \' ~~ g ; 8" p crm.l ncntdynamis k högtalare; klang~ 

färgskont roll ; automatisk volymkontroll. 

Batterimottagaren med nätmottagarens effektivitet 

ELEKTRISKA 
INDUSTRI AKTIEBOLAGET 
Bo" 6074 T. 

Platsförsäljare antagas 

Stockholm 6 

Begär villkor 

PRIS: 	Swing de Luxe - 110 watt 
kr. 239:

Öka Eder o'lnsättning 
under sommarmånaderna! 

Nu är 	rätta tiden a tt sä lja SWING 
vindmotorer för belysning o. radio. 

Swing 
at' betar med 
ko.toad",rl drIv
kraft - vlodeo 

Driftiga åte rförsäljare, som inköpa 
dcmonstration sJpp,l(clf i fast ri k, 

ning-, ant~lga s .1 platser. där vi 
ännu ej äro representerade. 

7 il/skriv 

INGENIthISFIRl'UN 

LINDBERG & C:O 
Jakobsbergsga t . 33, Stockholm 
Tel.IO S092 Tel.'adr.· Elwi co 

För vJs tr.1 S verige : 

SVE;\SKj\ ACKUMULATOR 
A.-D. JUNGNEU 
Drottninggatan 35, Göteborg 
Tel. 70S05 

Den'Inoderna byggsatsen 
TILL SO~nIARRADION 

3- rörS batterimottagare med 2 kortvågsomrliden 12-40 och 
40-90 m, mella nvåg 200-600 m, långvåg 800 -1900 m, 

2 kretsar med de nya tvåvo ltsrören . 

Kop pl ing sschema samt ma teri a lförteckn ing expedi
eras mol kr. 2.-. Insönaes böst per postg iro 511 32 

Komplett byggsats till den i detta nummer beskrivna all ström
supern n e tto kr. 98 : - ex.kl. rör . Rörsats netto kr. 43:-. 

RADIOKOMPAN I ET 

o D E N G A T A N 56 . A v d. P. 
SrOCKHOLM . TEL. 3 2 2060, 3 13114 

Lägsta priser - Största sortering - Först med nyheter 



R e d a k t i O n, p r e n u m e r a t i o n s k o n t o r o Ch 
frågeavdelning Cendu t por po st) 

SVEAVÄG EN 40 - STOCKHOLM 

Tel. N am n a nrop . N ord isk Rotogravyr> 

Telegramadress: ROTOGRAVYR 

ORGAN FöR STOC KH OL MS RADIOKLU88 

----------------------------------.... 
Postgira 940 _ Postfack 450 T EKN ISK RE DA KT OR , Ingenlör W. STOCKMAN 

Prenumerationspris 1/1 år kr_ 5:-, 1/2 ör kr. 2075, 1/4 år kr. 1,50. - Utkommer den 15,d e varje månad. 

INNEHÅL LS FORTECKNING 

Diskussioner och föredrag 

Radioindustriens nyheter 

Leipzig [93 7 . 99 

Ultrakortvågsmorragnin g . 1°3 

Den nya Motala-korrvågs;indaren . 108 

Förstä rkare till ko ndensatormikrofon . 1[0 

LV 375 

Modern a mottaga re, Mende . 

FRÅN REDAKT ION EN 

N J1a rör för säsongen 1937-38 
i äril r 'dan nlI i till r:.ill e att omtala _ vilka riim yhd er , 

DIll kOlll ma all lanccm5 t ill hlis ten ,l\' de tre e uropei , ka 
rö rfirmorna P hilip., Tclch mkc ll och Tung,ram. 

P hilips uc h Tllng- ram Iltkom ma me I en helt ny 
seri e 6,3 rör fö r ,'~ixc l t rö ms·, li kst röms- och alls tröms
mottaga r " den .' . k. röda eri cn c11 r E· . erien. De:;. a 
rör rnöjligo-öra t tt \ ist [örbiUigancl ' av mott agarna, ha 
m rl lIndanta g a vi ssa typf'r hlolt ] ,2 W gliid .- t rrim,;
effekt, äro myck"t ltirnp liga fö r kurtvug, ha rnjndre 
dim n ion r ~in tidi rrare typ r ul an försämrin g (I V clr'k
lri ka data och öro sl utligeIl kompakta re UYbgcla , \ar ige· 
nom l ·k t rod sys t mrt bl.i r ola bil are, allt d lL ","l i"t 
uppgift fril n il a nniilllnda iil'mor. 

Dc. ll tom ut komma P hilip _ T eJefunkcn o h Tungsram 
med ett a n tal nya typ(, r som komplet t ' r in" till reda n 
befin tliga serier. 

Vi skula i nä ta n llm mer at 'rkomma beträffand e typ
betecknin "ar och elek tri ska da ta för el ssa ny rör. 

I föreli ggande I1l1mnH' f p" bli cC'r a vi en koru lflIk ti ns
be krivning över en 4·rör supcrhe tcrod} Jl för 220 V 
växel och Jikstriim. Till kon Icnsa lorm ikrofonen i flir e
gaend e nummer be ' kri ves en för - liirk r e, med vil ken 
goU r esultat upJlnatt . 

Populiir Radio. 

llTERTRYC/c AV ARTIKLAR HELT ELLER DELVIS UTAN A N GIVANDE AV KA L LAN FO RBI UD l T 

Erkänt förstklassig svensk tillverkning 

ANODBATTERIER 
i alla utföranden 

Tillv erkare : 

SVENSKA A . .:B. LE CARBONE 
SUNDBYBERG Telefo n 1820 

t;::I"'\q 
WRll-----
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Diskussioner och 
I 

~föreJrag ~ 

Stockholms Radiokll,bb. 

marsnumret redogjordes för Stockholms RadiokluLbs samman· 
träde tisdagen den 2 mars. På grWld a\' ett förbi seende har ett 
extra sammanträde, som hölls .den 22 februari, ej blivit omnämnt. 
Radioklubbens medlemmar voro denna dag inbjudna av Radio· 
tekniska Sällskapet till en demonstration a~' den vid detta laget 
synnerligen välkända Hammond-orgeln , beskriven i februarinum
ret av Populär Radio. Demonstrationen var anordnad på Tekniska 
Högskolan, i den stora hörsalen 351, SOm emellertid mer ~n väl 
fylldes av den nya orgelns mäktiga toner. Direktör G. Dahlen 
lämnade först en orientering beträffande orgelns princip och det 
sinnrika praktiska ~~förandet av dess manga olika detaljer, var
efter organisten U. Anggård utförde ett flertal m usikstycken, som 
av de närvarande mottogos med kraftjga appbder. H err Änggård 
blev tvungen att spela ett par ex tran UIDmer. {an fick ett starkt 
intryck av Hammond·orgelns s tora möjligheter. 

Tisdagen den 16 mars höll civi lingenjör l\Iartin Fehrm ett 
mycket intressant föredrag om ~Radiomottagarens automatiserino-» 
varvid redogjordes för automatisk avstämning, automatisk sel~k: 
-tivitetskontroll , automatisk klangfärgskontroll m. m. Detta var 
allt ammans mycket aktuella saker, och medlemmarnas intresse 
var synnerligen stort, vilket bl. a. framgick av den efterföljande 
disku si onen. 

Fredagen den 2 april voro Radiokluhbens medlemmar inbjudna 
av venska Elektroin genjörsföreningen att åhöra ett föredrag av 
Mr T. C. Iacnamara från The British Broadcasting Corporation 
över ämnet : 1>The London Television Service . Detta föredrag re
fererades i aprilnumret av Populär Radio. 

Tisdagen den 6 april höll StockllOlms Radioklubb årsmöte på 
Resta urant Gillet. Efter behandlingen a stadgeenlirra ärendena 
till vilka vi skola .återkomma, hön illg njör Harry "'tockmall et~ 
intre sant föredrag om »Ult rakorLv gsmot t.aglling;), beledsagat av 
ett antal balioptikonbilder. Vi hänvisa till artiklarna med samma 
rubrik i april- och majnumren av Populär Radio. 

Tisdagen den 20 april hade anordnats ett studieb sök på bio
grafen Royal, Kungsgatan 37, där de Ijlldfilmstekniska anord· 
ningarna demonstrerades. Med en speciell l judfilm påvisades åter
givningsapparaturens godhet och lokalens gynn amma akustiska 
egenskaper. Maskinrummet imponerade koloe alt men lär också 
vara det modernaste i Europa. Klubbmedlemmarna hade infunnit 
sig till stort a ntal och voro mycket nöjda med den lilla utflykten. 

Tisdagen den 4 maj höll civilingenjör T . E lmquist ett högst 
intressant föredrag om »Ekolodning fr lln fartyg». Föredragshålla
ren begynte med en redogörelse för de tidi"ar , synnerligen pri
mitiva anordningarna och kom sedan in på ekolodning och signa
lering genom vattn t medelst ljudvågor. Vi skola i nästa nummer 
aterkomma med ett re fe rat av föredraget. 

Delta var sista sammanträde t för vårterminen. Till första sam
manträdet i höst kommer särskild kallelse att utsändas till med
lemmarna_ 

Siemens' avstämningsindikator, lcopparo:dduldetektor 
och transformatorer. 

Elektri.ska A.·B. Siemens, Stockholm, för i marknad Il en trevli " 
avstämningsindikator av elektromagnetisk typ, )Teruf s st 2 b :!>~ 
Två typer finn as, den ena med fullt utslag för 3 mA, den andra 
för 10 mA. Kän ligheten kan regleras mellan 3--3,6 r esp. 1 
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12 mA. Indikatorn har enhlHsmontering och kan inbyggas i alla 
mottagare med automatisk volymreglering_ Den möjliggör dän'id 
exakt vstämning, vilket elj t kan hereda svårigheter att åstad
komma. Den exa kta avstämningen är som bekant av största bety
delse för ljudkvaliteten. 

Vi ha mottagit en liten broschyr över Siemens' kopparoxidul
detektor (,metnlldetektor»), benämnd ,Sirutor», vari dennas an
vändningsmöj ligheter omtalas_ I närheten aven kraftig lokalsändare 
kan den ersätta kristalldetektorn i en kristallmottagare, varvid 
vinnes den stora fördelen, att detektorn aldrig behöver justeras. 
Den utgör i likhet med karborllndumdetektorn en permanent de
tektor. Till storleken är den jämförbar med ett vanligt stav
motst nd. 

»Sirutor» möjliggör s. k . sparkoppling vid batterimottagare, som 
består i att slutrörets anodström hålles mycket låg, då röret är 
i vila eU r då endast svaga signaler inkomma (liten ljudstyrka). 
Vid fullbela lning stiger anodströmmen till sitt normala värde. 
Denna koppling; medför större livslängd hos anodbatteriet eller 
möjliggör användandet a kraftigare slutrör utan förhöjd anod
strömsförl.Jrukning. 

Bland andra användningar kunna nämnas den SOm detektor 
(2:a detektor) samt för automatisk volymreglering i superheterody
ner och slutligen användningen i återkopplade mottagare, där ,Si
rutor" inkopplad mellan galler och katod på en gallerlikriktande 
skärmgaHerpentod (hf-pentod), åstadkommer mjukare återkopp
ling och mindre distortion . 

Siemens' nättran formatorer finnas i ett Dertal typer. De äro 
försedda med elektrostatisk skärm mellan primär- och sekundär
lindningarna. iemens' drosslar ha en uppgiven induktans, gäl
lande vid uppgiven likst römsbelastning. Tonfrekvenstransformato
rer med stort {rekvensområde tillverkas med olika omsättningstal. 
Bland annat märkes en transformator för nåhnikrofoner (pick
ups) med omsättningstal 2: L Denna transformator är skärmad 
utvändigt. Bland utgångstransformatorer märkes en med uttag för 
rören RES 964, AL 4, RE 604 och AD l på primärsidan samt för 
2 och 5 ohms svängspole på sekimdärsidan. 

Spolsystem för superh eterodyner. 
National Radiofabrik. Kungsgatan 53, tockholm, för i marlma

den ett intressant spolsystem, täckande yäglängdsomr de t 18
1900 meter i tre band: 18-50, 195--570 och 690--1900 meter. 
Spolsystemet, som går under namnet , Tunos Il>, är avsett för 
superheterod yner med enkel ingångskrets för e blandarröret. Det 
innehåller sex spolar med tillhörande trim· och paddingkonden
satorer samt våglängdsomkopplare av axleytyp. Spolarna äro 
enligt uppgift trimmade till en tolerans av ±0,3 %. Mellanfre
kvensen är 473 kels. 

Spolsystemet är inbyggt i en flat plåtbox med dimensionerna 
202X 165X68 mm, avsedd att ställas på högkant och fästas vid 
ena änden a mottagarchassiet. Trimkondensatorerna bli, då lätt 
tt tkomliga genom hål i pläthoxen_ 

Andra typer finnas för superheterodyner med två stämkretsar 
före blandarröret (3-gangkondensator) sam\. för raka motlagare 
med två kretsar och återkoppling. 

rrans/ormatorantenner. 
Ingenjörs/irman B. fPenander, Strindbergsgatan 49, Stockholm, 

"för i marknaden ett par nya Iltföringsformer av den tidigare om
nämnda transformatorantennen med järnpulvertransformatorer. 
Den ena är en stavantenn, bestående aven 2 ffi aluminiumstav, som 
medelst en isolator anbringas i övre änden av ett pansarrör, vilket 
kan erhållas i önskad längd. ntenntransformalorn är avpassad 
dter denna speciella antenntyp_ Ävenså finnes speciell tran for
mator för vanlig L·antenn. 

Vidare märkas typer för bilar och motorbåtar. Bilantennen ut
göres av ett metallband, som fästes på bilens tak medelst sug
vårtor av gummi. Nedledrungcn är skärmad, och till antennen 
hör ett kortvägsfilter för elimiuering av tändstörningarna från 
bilmotorn. 

Sälldarrör och. oljekonden.satorer. 
A.-R Antrad, N. Bantorget 29, Stockholm, är generalagent 

för :»Amperex» sändarrör, som finnas i en mängd olika typer för 
rundradiosändare, diatermiapparater, amatörsändare och andra än
damål. Nya specialtyper tillverkas för ultrahöga frekvenser. Vi
dare kan noteras ett nytt likriktarrör för laddningsändamål, som 
" r fr- n 2 upp till 12 ampere och 75 iI 100 Y. 

F orts. fl sid. 120 
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Ingången till 'Ji H a ll S der Elektrotechnik» . 

K ommer man ut på platsen framför central· 
stationen i Leipzig under d dagar SOI11 Mäs
san pågår , Llir man öo-onhlickligen oerhört 

imponerad. Mässan sätter i alldeles speciell grad sin 
prägel på hela stads- och folklivet, och det har ingen 
betydel e, om det r åkar vara vinter · med snömassor på 

taken eller 0 111 det ä r vår med sol och vär me och sp irande 
grönska, eller om det är som det var i år en blandning 
a varmt och kallt och vått och torrt. Folket, som skyndar 
omkring på gatorna, "ör ett högst internationellt intryck. 
Man får en hel provkarta på nart sagt hela världens 

f lkslag och stamm ar. 
Ofri.vill igt bör j ar man då att fundera över, vad som 

egentligen är orsaken till att just Leipzi.g bl ivit den ut
valda platsen för den stora varumässa, som kunnat till-

Av Ingenjör A. F. Feichtinger 

vmna sio- en så stor popularitet och betydelse. v poli
tiska skäl blev Leipzig redan på 1400-talet en viktig 
knu tpunkt för trafiken mcllan de sydvästra och nord
o tliga delarna av E uropa. Då turkarna därefter erövrade 
Konstantinopel och besatte d nedre Donau-länderna mås
te den handel, som tidigare dirigerade utefter Donau 
samt över Medelha et och Dardanellerna söka sig andra 
I' ··gar. Den centralt belägna handelsstaden Leipzig vann 

härmed ytterligare i betydelse och i sammanhang härmed 
o ·kså den s. k. Leipziger-mässan. 

På den gamla Leipziger -mässan träffa des i allmänhet 

endast grossistcr, som kom mo di t för att byta varor med 
varandra. Denna karaktär av varumässa försvann dock 
i mitten på ISOD-talet, då Leipziger-mässan mer och mer 
ombildade sig till en provrnässa, di t fabrikan ten j ål v 
kom för att till inköpande gro sisler finna avsättning för 
sina al ter . Omvandlingen betingades av den beg)'nnande 
t ska exportindustrien, som mer och mer gj orde Leipzig 
till centrum fö r sin försälj uing. Härigenom blev Leipziger
mä an den tora o h omfattande industriexportmässa, 
som den ännu i denna dag är. Denna karaktär a industri
och exporlmässa håller dock återigen på att förändras 
eller kanske riktigare uttryckt, kompletteras. Exportka
raktären ger mer och mer plats för en kombinerad ex
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Fig. 2. Viisl..molla ffare. 'I · rijr ~ I vål,r et smOn (/fffl r e m ed (lterl,opplill g 
(KF 4, KC 1, KC J. KL 1). lT/ byggd rall/ antellll TII ed slark rikt
verkCrTI . Perm(lnentdyn amis!; hÖf{lalare. lJri/ts!co.\tnarl r .5 Ii 6 P/en
ni" per tim m e. Vikt kO/npLett 9 kg. DiTnensioner 36X 27X lS,S Cn/ . 

Pris komplett RI/!. 170: -. 

11 ort- och importkarakt är. Della har nivet \' is SlIla o rsakc!' 

i de <r III nsam ma up pgifter. om saviil import- SOIlI e, 
porthandeln far genolll d i lör re omfatLning begynllande 

H'il aterala handelsförbindelserna mellan lI a li onerna . 

Ib'els mässa sätter rekord . 

_. rets mäs a Ilie" i alla avseenden en r 'kordmässa , be

r oende i fö rsta hand på två \,ikliga fakto rer, nämligen 

den gYlIn 'all1l11a uLveek linoen .i den tyska handelspo li t i

ken och det ekull omi ka tillfrisknandel i. ett fl rtal länder. 

ntalet br}'ökare Ir n utlandet uppg ick vid v~lI'In <i ssan 

] 934 till ca l(j 000 pers~lI1 t;: r , 193 lill 'a 22 000, 1936 
till ca 25 O O och har i å r up pgått Lill m er ~in 30000. 

E n sta rk stecy ri ng kund > framför a llL 'n del länder i 

vdo teuropa UPp\ isa, ÖSlerrik -', ng 'n och Tj eckoslo

vakien änd' ··a . O ;,{ fle ra besöka r . ~in .förra fl ret ; P o

lens besökareantal h ade fö rdubbl a ts i j ärntörelse m ed 

193G, Vidare kun de lil an no te ra elt s tigande illLresse f rån 

randstaterna, i synnerhet från L itaucn, M mel området och 

Estlal1d. i\.ven Dallzj o' och F inland kUll de LI ppvisa ökning. 

De stora avniima rn a av lyskll. va ror, < som Storbrital1ni n, 

1 ed rländ rna, chweiz, de kandill aviska län derna Ita

'!ip!I , Frall krjke och B 19 ien haJe besökar esiffror, som 

visa ell ökning, var i(~rande mellan 2 - och 50 7< . In lresset 

Ir il n l-o . . A. lycks också vara på frammarsch. Samman

lagda nlalet besökare var i <'I l' ungefär 240000. Men 

inte ba ra b sökareantalel h ar stigi t utan även alll flera 

utställare söka sig till Leipzig för atl infcil: världen få 

fram visa sina produkter. Å r :I 93.3 va r utställarnas antal 

6 4.00, 19:34 7400, ] 935 7500, 1936 1) 100 och i ar kun

de man note ra ca 8 900 1I tställa re. v dessa voro m er iin 

!JOO utlännill" a r , främst Tj eckoslovakien med 133, Al

geriet med ] 26 ( ! ), Österrike med 125, Italien med 109, 
Japan med J08 ( !), Grekland med 79 O. s. v. 

p, g rund av den allt j ämt stegrade tillströmningen av 

!!tlänl1ingar hade Mässans ledning i år låtit iordning

st ~i lla lokal ' r , som voro avsedda so m samlin rrsplats e ller 

träffpunkt för alla de utlänninu'ar, som besöka iVIässan. 

I »Haus der N ationen», "0111 Ull fi ck sin högtidliga in· 

\ ignin g, finnas inrymda moderua klubbl okaler , dä r ut

l ~i nnin :,arna med hj ä lp av tolkar p å ett bekvämt sått kun 

de bl i uncl erräLtade om de m ångsidiga och olikartade in

}'iittningar, so m iissan hade att bjuda på. Där kunde i 

lu <rll och ro sa mmanträden och förhandlingar föras. S iil'

~kilt för p re ,; n \'a r del sö rj t p å ett enastående säll med 

klubl rum, dikter ingsrtlm , posL, telefon , telegraf etc. 

Vad radioindustrien beträffar, vilket väl närmast in 

tresseraJ- POJluliir Radios läsekrets, är det ju aldrig så 

my 'ket Il .. lt att se p å Leipziger-mässan , då n yhetefIla 

exponeras på den ~tora radioutstälhiiugen i Berlin i 

a ugusti 1 vm:je år. Eu glädjande tecken var dock den stora 

tillslulning >n h an radiofahrikanternas s ida. Radioutstäl

lama voro så talrika på '[ässan , a tt Ill an diir kunde f inna 

IJrakti kt tao·et allt j radioväg. Som lidiga re hade rHcli() 

uLl~iIlning Il slag it ned sina bopål ar i »I-Iau_ der Elek

l I år ,il' del v i ."~L meningen alt hall a radioutstä llningen redan 
i slut e t av j ul i. 

Fig. 3. Eu w/,Ilat u.tjiirande a.1I väsk m ottagare. TVII avstämda kr et
.~({r , 4 rör (KF 4, K P 4, KC 1, KL 2) , Simjer·spolar, våglängd8
oJ/lråde 20U-60U In och 1000- 2000 /JI. Vikt aton batterier 6,6 kg, 
kOll/plett 11 ,6 k g. Ramontcnn med stark riktverkan. Specialacku
nU/lalor jur (jO drijtsti mmar. Drijtslwstl/(ulcr ca 6 Pfennig pr 
timme. Pris kom plett inkL. rör, ackuII/ulator och anodbatt erier 

R m.24B: - . 



101 POPULÄR RADIO 

trotechnik» (vinjettbilden), men i lir voro utrymmena 
där icke tillräckliga utan man hade även tagit en annan 
av de stora hallarna i anspråk. Härigenom fingo också 
de mindre fabrikanterna möj lighet att anordna en rep re
5entativ exposition av sin produktion. 

Nya bil- och resemotlagare. 

Några revolutionerande nyheter voro som sagt ej att 
vänta, och man vill inte heller göra några antydningar 
om nyheter, som ännu icke äro tillräckligt utexperimen
terade. Man köper i Leipzig endast den apparat, som är 
grundligt utprovad, och som man kan vara säker om atL 
den håller vad som utlovas. Medan alltså konstruktions
programmen för vanliga r adiomottagare knappast under
gått någon förändring, kunde man däremot notera en del 
nyheter på sådana mottagare, som genom sin säsongbe
Lonade art ha ett starkt behov av att bli uppmärksammade 
på Mässan. Detta gäller framför allt bil- och resemotta
gare. Bland dessa såg jag t. ex. en ny automobilsuper, som 
tog glödströmmen direkt och de övriga rörspänningarna 
medelst en störningsfri vibrator från startbatteriet. Kon
struktionen och tekniken i denna super var så fulländad, 
att det utan vidare var möjligt att med hjälp av den korta 
bilanLenuen få utlandsmottagning med förträfflig lj udstyr
ka. Vidare var apparaten utrustad med en effektiv fading
utj ämning, särskilt för »skenbar» fading, en företeelse som 
beror på den varierande avskärmningen av antennen 
då man far med bilen under broar, genom skogar och 
samhällen. 

Vad resemottagarna beträffar, måste man erkänna, att 
mycket praktiska och trevliga konstruktioner kommit fram. 
Fig. 2 visar en 4-rörs tvåkretsmottagare med permanent
dynamisk högtalare, den »tyska olympiaväskan 1937», som 
fabrikanten kallar den, o h Hg. 3 likaledes en 4-rörsmot
tagare, men i något förnämligare utförande. 

Fig. 4. iemens' »Kammennusikgerät». Trekrets 7-rörsmottagare 
lör mellan- och långvåg. Dubbel bandbreddskontroll. AILtomatisk 
fadingutjämning. 9 kHz-spärr. 3 olika elektrodynamiska högtalare 
(för höga, mellan· och låga frekvenser J. Push-puU·slutsteg. Spe

cial·pick-up. 

c 

b 

SAU 524 

SAZ 507 

Bild 2 

Fig. 5. Schematisk bild av stavantenn för centralantennanlägg
ningar. Skruvarna c och tf samt e och f äro förbundna med håll
bar, galvaniserad järntråd för alt undvika glappkontakter. a=2 11l 

lång mast. b=3,S m lång antennstav. SAU S24=antenntransjor
mator. SAA S06=åskskydd. 

På kraftförstärkareområdet visades en del nykonstruk. 
tioner. Man hade särskilt vinnlagt sig om att få fram kom
pletta förstärkareaggregat för centralradioanläggningar 
för sjukhus, hyreskaserner etc., alltså innehållande såväl 
radioapparat som förstärkare mikrofonförstärkare, pick
up med grammofonverk, kontrollhögtalare etc. De yttre 
dimensionerna på kraftförstärkare hade lyckligtvis bli
vit mindre. 

Vid sidan om radioapparaterna och förstärkarna fanns 
naturligtvis också en rikhaltig utställning av tillbehör, 
radiodelar etc. Det skulle föra alltför långt att här gå in 
r,å alla dessa detalj er, men jag kan nämna, att särskilt 
den skärmade antennmaterielen och centralantennerna ha
de fått stort utrymme. Fig. 5 vi ar en schematisk bild av 
en stav- resp. rörantenn för centralantellnanläggningar. 

En schweizisk firma kom med en liten originell nyhet, 
som jag ej kan låta bli att omnämna. Man skulle kunna 
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Fig. 6. Smaljilmskam era jör 16 mm. 

kalla den för en »radioautomat», som är avsedd att kom

ma till anviindning i de fall, där man ej har råd att på 

en gång skaffa sig en radioapparat och ej heller har lust 

att binda sig för ett avbe taIn ingsko~ trakt. Samtidigt med 

radioapparaten medleyereras automaten, en liten trevlig 

l åda, som ä r plomberhar och inkopplas mellan radio

mottagaren och nätet. Vill man sätta igång radioappa

ra ten, måste man först lägga ned en slant i automaten. 

Radioapp ar aten är radiohandlarens egendom, tills denne 

genom automaten erhållit den betalning han skall ha för 

den. Om detta »betalningssätt» kan vara någonting för 

oss i Sver ige, är väl tvivel underkastat, men ja'" har än 

dock velat nämna det som ett exempel på uppfinnings

rikedomen och påhittigheten. 

K inoteknikens jrammarsch. 

Då kinotekniken alltmer kommer i beröring med radio

resp. för tärkaretekniken genom ljudfilmen och särskilt 

smalljudfilmen, kan det kanske vara av intresse att ta 

del a\7 vad som visades på detta område. Det måste först 

och främst erkännas, att den fotografiska branschen hade 

ordna t sin utställning på ett alldeles förträffligt sätt. I 

den stora hallen nr 12 upptogs en stor del av utrymmet 

• 


Fi". 7. Smal/ilmsprojektor jör 16 mm. 

Fig. 8. Komplett ljlldjilmsaggregat jör 16 mm. 

av de firmor, som arbeta på foto- , optik- och kinoområdet. 

'malfilmskinokameror och projektorer funnos i praktiskt 

taget alla prislägen och för alla ändamål från de enklaste 

amatörapparater till de mest sinnrika och dyrbara appa

rater för den professionelle fotografen. 
16 mm-formatet är givetvis det förhärskande, då det 

blivit internationell standard för skol-, industri- och pro

pagandafilm. Fig. 6 visar en modern 16 mm-kamera med 

objektiv 1: 1,5, avståndsinställning från 0,5 m till co, 
visareanordning för djupskärpa, omkopplingsbar för 4 

olika hastigheter, 8, 16, 24 och 6<1 bilder per sekund, 

enbildsexponering, automatisk kopplin o- mell an hl~indare 

och bildväxlingsanordning, brilj ant- och "en omsikt söka

re, tr;l du tlösare, filmräkneverk, anordning för fastsättning 

a~r avståndsmätare etc. Fig. 7 visar en 16 mm projektor 

med 375 walt lampa och tväv ingsbländare, omkopplings

bar för alla spänningar samt avsedd för objektiv med 

olika brt-innvidder. Det kanske i delta sammanhang bör 

omnämnas, alt tyskarna och amerikanarna, som äro de 

som p å detta område hunnit längst, gått olika vägar. 

merikanarna öka lampornas effekt, men nöj a sig med 

mindre ljusstarka objektiv. Tyskarna däremot, som äro 

specialister på optik, ge sina proj ektionsapparater ljus

starka objektiv och behöva därför inte så strömslukande 

lampor. Vad ljudsmalfilmsapparater beträffa, har in

dustrien verkligen kOI11mi t fr am m ed rena mästerverk. Det 

fiuns nu 16 mm ljudfilmsprojektorer med ljus- och ljud

styrka , fullt tillräcklig f ör lokaler r ymmande upp till 

] 000 personer. Fig. 8 v-isar ett dylikt ljudfilmsaggregat 

i koffertutförande, bestående av proj ektor, förstärkare och 

högtalare. Hela apparaturen är enkel att transportera, 

och det är inte att förvåna sig över att så många industrier 
o ·h föreningar av olika slag på senaste å ret i mycket stor 

utsLräckning gå tt in för smalljudfilm, inte bara i Tysk

land utan även här hemma hDs oss såväl som i andra 

liinder. 
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Av Ingenjör H. Stockman 

i ha i föregående ar ti kel studerat de ulLrakorla 
vågo rnas utbredn ing och gj ort en del j ämförel. 
ser mellan ultrakortvåg och » l ångvåg~ . lägra 

för k rt" gen karakteristiska fenomen ha särskilt behand· 
lats, exempelvis räckviddsskillnaden mellan dag och natt 
och ki pzonsföreteelsell. Vi skola hä r nedan sysselsätta 
o med rörfråo-an , 0 111 id ultrakortYåg är om möjl igt 
mer aktuell än id rundr adiov glängd. 

Rör för u1IraJ:ortvåg. 

tan överdrift kan Illall säga, all ulLrakortvågsområdets 
undre gr än bestämmes av rören. nder fl era år använde 
man för ultrakortvåg vanliga mOLLagarör med ell er utan 
sockel, och kunde då komma ned till en våglängd av 
ulwefä r två meter med vanl iga koppl ingar. Det var länge 
t dligt, att man skulle kunna reducera induktans och 
kapacitet ho rören "enom att minska dess dimensioner, 
och ett steg i d nna r iktning tog »R. C. A.» omkring år 
l 34 i och med ti ll verkningen av de s. k. »acurn»·rören 
ekoll onrören) , om H U ä en fi nna alt tillgå av Philips' 

fabrikat. id en dylik minskning av dimensionerna för
hl i r bran thet, fö rstä rkn ing faktor, in re motstånd och anod· 

• 

Fig. 1. »AcoTll»·trioden R eA 955 ( Philips 4(71 ) med den hyls· 
formade an oden och de f nI insmiilta rörbenen väl ynliga. Rörets 

obetydliga dimensioner jramg! liven av vinjettbilden. 

l Fiiredrag i Stockholms RadiokluJ.h ti"dagen den 6 ap ri l 1937. 

ström relativt oförändrade, under det att rörets effekt
behov reduceras. Vid vanliga r ör och frekvenser behöver 
man j u j taga hänsyn till den tid det tager för elektro· 
nerna att passera mell an katod och anod, den s. k. gång. 
tiden (» the transit time») . Detta måste man emellertid 
göra vid miniat yrrör av ifråga arande typ fö r decimeter· 
våg, dä r glingtiden blir a största betydelse för den ut· 
vunna effekten och den uppn åeliga svängningsfrekvensen. 
För att rören sko a fun gera till fredsställ ande, fordras att 
_vängningstiden är stor i förhållande till gångtiden. 

Det första »acorn»·röret, den indirekt uppvärmda trio
den R. C. A. 955 (Philips 46(71) vi as i vinj ettbilden samt 
i fi o·. l ch 2. Den mäter i erkligheten mindre än tre 

cm i höj d, och avstånden mellan elektroderna äro endast 
v storleksordningen en tiondels mill imeter. Kontakten 

med elektroderna sker via insmälta metallstift. Den di· 
minutiva katoden har cylindrisk form och omgives av ett 
till sektionen ell iptiskt galler. Detsamma uppbäres av 
tvenne stag genom ellipsens ändar. S tagen komma sålunda 
pa ~ Lörre avstånd från katoden än vid cirkelformigt. lindat 

gllmm r
bricka 

g fl 61 

d 

13 m 

j . ig. 2. Detaljskiss till rör el i jig. 1. Lä"g märke lill det ellips· 
formade gaLLret sam t elelrlrodsyslemets ubetydliga hiijd , , (L 13 mm . 
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kopporpl6t 
~----------~~~--~--~--~ 

glimmer 

glimmer 

Fig. 3. Lämpligt monta.ge jör »ucorn»·rör med hänsyn till lednings
färing och avkoppling. Kopparplåten, som är förbunden med rörets 

katod, jordas. 

galler, samtidigt som gallervarvens fria delar komma att 
ligga tätt intm katoden. Man vinner med denna kon
truktion stor mekanisk stabilitet, liten kapacitet, liten 

kontroll verkan från stagen och liten gångtid för elektro
nerna, som givetvis passera huvudsakligen i banor, paral
lella med ellipsens lillaxel. Dessutom får röret stor brant
het. Det för den slutliga evakueringen erforderliga getter
materialet placeras i en på den övre glimmerplattan mon
terad skål. I övrigt framgår konstruktionen av figurerna. 

Vid rörens inkoppling får man givetvis vara försiktig 
med ledningsdragningen och tillse, att erforderlig »j ord
ning» för högfrekvensen finnes i de punkter, där ström
källorna anslutas. Ett ändamålsenligt montage visas i 
fig. 3. Här är röret monterat på en kopparplatta, från 
vilken sb·ömkällornas klämmor äro skilda genom glim
mermellanlägg. De så erhållna kondensatorerna bilda 
effektiv kortslutningsväg för högfrekvensen, särskilt än
damålsenlig, enär de ligga tält inpå röranslutningarna. 

Rörets data angivas i vidstående tabell, där även data 
för den ungefär samtidigt konstruerade högfrekvenspen
loden RCA 954 (Philips 4672) hava upptagits. Nyligen 
har man också släppt ut en variabelmypentod RCA 956. 
Som synes har 955 :an ändamålsenliga data, men en olä
genhet är dess stora glödströmsförbrukning, som i många 
fall begränsar användningen, icke minst för »trans
ceJvers». 

Trioden 955 är användbar som galler- eller anodlik
riktande detektor, lågfrekvensförstärkare, neutraliserad 
högfrekvensförstärkare samt lågeffektos ·illator. Röret kan 
därför vara lämpligt såsom oscillator i en superheterodyn, 
eller såsom pendelfrekvensgenerator i en superregenera
tiv mottagare, men är dock i svagaste laget såsom sän
darrör. Här fordras konstruktioner, som kunna avgiva 
större effekt, och dylika ha j u även framkommit, vilka 

med vanliga sändarkopplingar generera decimetervågor. 
Speciella möjligheter erbjuda »Barkhausen- Kurz»- och 
liknande oscillatorer. 

8uperregenerativa ultrakortvågsmottagare. 

Den superregenerativa mottagaren har av flera skäl 
visat sig vara mycket användbar för ultrakortvågsmot
lagning och är under vissa förhållanden den enda mot
tagartyp, som ifrågakommer. För att kunna bilda oss en 
uppfattning 0111 mottagarens egenskaper, skola vi studera 
den med avseende på signa.lkänslighet, selektivitet, radie
ring och störningskänslighet. Vi skola då till en början 
erinra oss, hur en superregenerativ mottagare arbetar. 

Återkopplas en vanlig detektor till svängningsgränsen, 
så befinner sig gallerkretsen 1 ett starkt avdämpat till
stånd (dämpningsreduktion ), varför signalamplituden når 
ett relativt högt värde. På grund av kretsens skenbart höga 
godhet (Q-värde) blir också selektiviteten mycket stor 
relativt förhållandet vid svagare återkoppling. Ökas åter
kopplingen något, blir avdämpningen av gallerkretsen 
först fullständig och därefter införes 1 densamma ett ne

gativt motstånd. Detta innebär att sj älvsvängning inträder 
och därmed ett starkt ökat värde på spänningsamplituden, 
vilket endast begränsas av gallerströms- och mättnings
förhållanden etc. Sj äl vsvängningen innebär en stark för
skjutning av rörets arbetspunkt, och då röret är helt en
gagerat av den egna svängningen, förstår man, alt den 
på svängningsgränsen så markanta signalkänsligheten nu 
förbytts i okänslighet. 

Om vi omedelbart efter att ha »överåterkopplat» de· 
tektorn plötsligt minska aterkopplingen till ett värde un
der svängningsgränsen, så att självsvängningen strypes 

R. C. A. 954 955 956 
Philips 4672 4671 

Vf 6,3 6,3 6,3 V 
If ca 150 ca 150 ca 150 mA 
Va 250 180 250 V 
la 2,0 4,5 5,5 mA 
Vskg. 100 100 V 
Iskg. 0,7 1,8 mA 
Vg 
S 

-3 
1,4 

-5 
2 

min. -3 
1,8 

V 
mA/V • 

,u > 2000 25 1440 
l.! > 1,5·10" 12500 0,8,10" ohm 

Betr. 955: Za=20 000 ohm 
Put=135 mW 
Cgf=l,O pF 
·af=0,6 pF 

Cag=1,4 pF 

Data ovan gälla för 954 och 956 som högfrekvensförstär
kare samt 955 som lågfrekvensförstärkare. Samtliga rör 
indirekt uppvärmda. 

http:monta.ge
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f ig. 4. En trerörs ultrakortvågssuper med högjrekvenssteg, aulo· 
dyndelektor och andra detektor med återkoppling. (Ur Jones: 

»Radio HandbooktJ .) 

innan den hinner komma riktigt i gång, därefter ånyo 
överåterkoppla, ånyo strypa etc. i ett oändligt förlopp , 
å är det tydligt, alt vi kunna avhålla mottagaren från 

självsvängning, Irots att vi oupphörligt överskrida den 
normala gränsen härför. Vi ha påfört detektorn en pul. 
. ation i atermatningen från anod· till gallerkrets och ha 
därmed gå tt över från regeneration till superregeneration. 
Känsligheten blir därför avsevärt större än vid en vanlig 
regenerativ detektor. Vid ultrakortvåg kan man förstärka 
upp en svag signal spänning, liggande just över störnings
nivån, till full utgångsspänning. 

Enligt Armstrong åstadkomme pulsationen i återmat
ningen enkelt på det sättet, att rörets arbetspunkt ide· 
Iigen förskjutes ur sitt optimala läge med hjälp aven 
hj älp vängn ing, om erhålle från en lokal oscillator eller 
genereras av röret självt. Under ena halvperioden av 
hjälpsvängningen har arbctspllnkten ett sådant läge, att 
rö ret lack vare den starka återkoppI ingen snabbt arbetar 
upp sig mot stora amplituder och självsvängning. Plöts
ligt strypes förloppet genom att hjälpsvängningens andra 
halvperiod inträffar, vilken tvinga r röret ur arbetsläge 
och dymedelst sänker återmatningen till elI ofarligt vär
de. Tydligen måste röret vara »strypt» så pass länge, att 
den uppbyggda spänningen helt undertryckes, ty i annat 
fall startar ej nästa halvperiod av uppbyggandet med 
den svaga signal spänningen från antennen, utan med 
restvärdet av den uppbyggda spänningen (kohärens före
finnes). Detta måste som lätt inses medföra, alt restspän
ningarna bliva törre och större, tills röret arbelal upp 
sig i full sj älvsvängning_ Det är dill-för nödvändigt alt 
gallerkretsen har ett större effektivt motstånd under den 
trypande halvperioden än under den uppbygcrande halv

perioden, d. v. s. gallerkretsens motstånd måste ha ett 
positivt medelvärde, även om della är litet. 

10Q 

ian skulle för hjälpsvängningens vidkommande kunna 
införa benämningen »avdämpande halvperiod» eller 
).·hah-period med negativt motstånd» (eg. ;~halvperiod, 

inoll1 vilken negativt motstånd förekommer») för den upp· 
byggande av de två halvperioderna. Hjälpsvängningen 
l)enämnes här i Sverige »pendelsvängning», stundom 
»slrypsvängning» eller direkt efter orlainalordet »quench»
svängning. Pendelsvängningen måste givetvis förläggas 
utanför det hörbara området. Ett vanligt värde på fre
kvensen är 20000 p/ s. 

Till undvikande av att övertoner till pendelfrekvensen 
alstra störtoner genom interferens med signalfrekvellsen, 
hrukar man försöka få ett StOTt förhållande mellan de 
nämnda frekvenserna (l: 100 a 1: 1000) för alt vara 
äker på, att amplituden hos övertonerna, som komma 

ifråga för interferens, är otillräcklig för störningsalstring. 
För åstadkommande av pendelfrekvensen kan man, så-

om förut anlytts, anLingen använda en separat pendel
oscillator, som på lämpligt sätt matar in edorderl ig pän
ning på delektorn, eller också låta denna sj äl v g nere ra 
}JendeHrekvensen. Banbrytare på detta område är ju Arm
strong i Amerika, och det är ha;'s originalkopplingar, 
om med smärre modifikationer användas i de moderna 

ultrakortvågsmottagarna. Den bland radioamatörerna på 
sin tid så populära »Flewelling»-kopplingen har "ven 
accepterats i StOl- utsträckning för ulLrakort\7åg och skiljer 
sig i princip från Armstrongs endast genom sättet för 
}Jendelfrekvensens alstring, i det denna erhålles som en 
relaxationssvängniJ1g genom ändamålsenlig dimensione
ring av gallerkondensator och läcka. Vi skola ej i detta 
sammanhang närmare behandla de superregenerativa mot
lagarnas konslruktion. 

Rörets förmåga att bygga upp s ignalampliluden till 
höga värden beror av, huru många högfrekvenssväng
ningar som äga rum under en halvperiod av pendelfre
kvensen. Vid ultrakortvåg inrymmas ett mycket stor t antal 
högfrekvenssvängningar på den avdämpande halvperio
den, och här når också förstärkningen enorma värden. 
Givetvis finnes en gräns för känsJighetsökningen ned mot 

Fig_ 5_ Principschema för su.perrcgcnerativ motlagare med separat 
pendeloscillator (P. O_J. Denna /ttgöres aven vanlig rörgenerator 

för läm:plig fr ekvens, här 20000 p/ s. 
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Fig. 6. Amerikansk su.perregen erativ mottagare för ultrakortvåg 1
10 meter, utFllstad med »aCOTn»-'Ö,. (National Company.) 

kortare vagor, betingad a praktiska svårigheter med 

kretsar och rör. 

Fordringar på selektivitet. 

tom den enorma . känsligheten vid ultrahögfrekyen 
karakteriseras den superregenerativa mottagaren av otill

räcklig selektivitet. Vi skola ej närmare gå in härpå, utan 

framhålla endast, aU enligt superregenerationens natur 

~kiljer mottagaren ej mellan delsignaler av olika frekvens 

Ii samma sätt som en regenerativ detektor skulle göra. 

Selektiviteten är beroende av värdet på pendelfrekvensen. 

En allmän regel är, att selektiviteten - liksom känslighe

ten -- ökar, j u lägre pelldelfrekvensen välj es. ian har 

därför möj lighet att anordna en enkel selektivitetskon

troll med en kontinuerligt eller stegvis variabel konden

sator ··ver pendeloscillatorns spole. Vill man gå ned med 

pendelfrekvensen mot 10 OOO-periodersO" ränsen, få r man 

samtidigt införa filter. Fördelen med eLt dylikt an·ange

mang kan diskuteras. 

TU är det inte säkert alt man alltid försöker bättra 

!Ja den superregenerativa mottagarens bristfälliga selek
tivitet, utan räknar den denna till godo. Delta förhållande 

kan synas underligt, men det har sin förkla r ing i nedan 

angivna orsaker. 

iånga sändal·e (amatörsändare) på de exLremt låga 

vågläno-der det här är fråga om arbeta ej med kOll tant 

bärvågsfrek ens utan svaj a en smula upp och ned på 

våglängdsskalan på grund ofrållkomliO" frekvenS/ll0

dulaLion. På en dylik station ger en h ög elekti" super en 

helt eller delvis onjutbar Let·givning, under det att en 
superreg neraLi moLLagare med sin jämförelsevis breda 
u\,sLänmin rr lättare tolererar sändarens inkonstans. Emel

l rLid bli sändarna allt bätLre och bättre - icke minst 
tack vare kr istallstyrningen - varför den superregenera

liv mottagarens övertag över supern i nämnda hänse-
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ende är på "äg att utj ämnas. På sista tiden har ju upern 

också fått hjälp i svårigheten genom införande av »A. F. 

C :n» , d. v. s. den automatiska fr kvenskontrollen , som 

gör den i viss uLsträckning oberoende av frekvensinkon

stans hos sändaren. 
YLterligare må nämnas, att dålig selektivitet hos en 

ultrakortvågsmottagare ännll lång tid framåt är en fördel 

ur den synpunkten, att det går lättare att hitta de över 

5tora frekvensområden fåtal igt spridda stationerna med 

en oselekti mottagare. 

lan kan diskutera en förbättring a" den superregene

rativa mottagarens selektivitet genom applicering av ett 

eller flera högfrekvenssteg framför densamma, vilket icke 

stöter på oöverstigliga svårigheter ur trimningssynpunkt, 

då stämkretsarna vid ultrakortvåg ha relativt dåligt Q
värde och därför bred avstämning. Emellertid uppreser 

sig ett hinder av annan art. Om en stämd krets införes 

framför den superregenerativa detektorn, bygges signal: 

spänningen över densamma upp till relativt högt värde 

under halvperioden med negativt motstånd. När avdämp
ningsförloppet i detektorn upphör och nästa halvperiod 

av pendelfrekvensen vidtager, fOTtfar den stämda kretsen 

att arbeta, ehuru signalspänningen givetvis hela tiden 

sj unker och . detta efter en kurva, som bestämmes av kret

sens godhet. Den nu följande halvperioden av pendel

frekvensen startar sålunda ej under normala villkor (se 

analogt fall ovan) utan med en från för gåend rör 

inmatad spänning, sorn tager röret i anspråk och stör 

dess funkLion med hänsyn till den inkommande signal

spän ningen. Till förhindrande av ett dylikt förlopp måste 

man konstruera högfrekvensförstärka ren på sådant sätt, 

att styrverkan endast erhålles i riktningen antenn till hög

talare, men ej vice versa, med andra ord, man måste 

anordna stämkretsarna så, att »reciprocitetssatsen» icke 

gäller. Detta är ju numera lätt gjort med tillhjälp av 

elektronkoppJing, och man har alltså endast aU välja 

högfrekvensrör bland de typer, som äro försedda med 

skärmande galler, och tillse, alt arbetsspänningar och 

Fi~. 7. Principschema jör självpendlande slIperregcnerativ molla

gare. Pendel/rekucnsen genereras via L t och L I • Signalfrek vens


en ergien passerar över Ct och C,. Aterkopplingcll regleras 

m edelst RI. 
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Fig. 8. Ingångsdel till 5 mcters super med höglrekvenssteg, blan· 
darrör och separat oscillator. Enrausavstämd. 

avkopp lingar väljas· ändamålsenligt. Sälunda kan exem· 
pelvis med högfrekvenspentoden ReA 954 (Philips 4672) 
utmärkta högfrekvenssteg anordnas. som vid några meters 
våglängd lämna flera O'ångers förstärkning och därvid 
hidraga till en effektiv höjning av selektiviteten. 

En otrevlig egenskap hos den superregenerativa mot· 
tagaren är de s radiering av högfrekvensenergi ut genom 
c!nl Ilnen. En rtterligare fördel med högfrekvenssteg före 
den superrgenerativa aeteklorn är alltså den reducering 
ll\1 strålningen, som erhålle . En dylik strålning kan vara 
av fö rödande verkan för andra mottagare i grannskapet. 
Befinner sig exempelvis en allnan supel'7:egenerativ motta· 
gare inom störningsområdet, så kunna pendelfrekvenserna 
interferera med varandra och giva upphov till en besvä· 
rande stöfton. För att minska olägenheterna med radie· 
ringen bruka amerikanarna ej gå över en anodspänning 
p å det ktorn om 60 il 70 volt, såvida ej högfrekvenssteg 
finnes. 

v en matlagares egenskaper är störningskänslighelen 
ofta den viktigaste. Detta «äller icke minst vid ultrakort· 
yärr , där man måsle driva för hållandet mellan signalspän. 
lI ing och störningsspänning på gallret så långt som möj. 
liot. I detta syfte är del särskill tvenne åtgärder, som de 
amerikanska amatörerna bruka vidtaga: den ena en elek· 
lrostati k skärmning mellan primär och sekundär i an· 
lenntransformatorn, vars sekundär utgör gallerspole, den 
andra anpassning till anlennkrets eller · feeder. En dyl ik 

anpassningskontroll är vid högfrekvenssteg givetvis ej 
förenlig med god »ganging),). 

Den superregenerativa motlagarens arbetssätt innebär 
en ofta hö" grad av aulomali k olymkuntrolL Denna 
, erkan är icke inskränk l lill bärvågen, vilket ger anled· 
llin o till distortion. Sådana fenomen som att vid närbe· - '" 
lä cyna sändare b ruset mellan 11l0dulationsintervallerna 
häm tas upp till ungefär samma slyrka som den ordinarie 
modulationen, kunna helt ominlelgöra reproduktionen. 

Vid sådana tillfällen får man gå ned under arbetspunklen 
för maximal superregeneralion. 

Fig. 9. »5argcnt», modem amerikansk allvågsmollagare lör 9,5
:10000 meter. Till vänster ralt lör bandspridning, lili höger jör 

avstämning. 

Den superregenerativa mottagaren är k~ind för alt giva 
elt kraftigt »pendelbrus» i väntan p bärvågen, men då 
denna kommer och därtill har erforderlig styrka, blir 
mottagaren i det närmaste tyst. Är däremot bärvagen yt· 
lerst svag, kvarstår pendelbruset som ett irriterande bak· 
grundsljud. Detta kan då till en del reduceras genom att 
pendelsvängningens amplitud minskas. 

Trots att ultrakortvågen är ogynnsam i vad som rör 
lokala störningar, och trots att pendelbruset ej helt kan 
el imineras, händer det att superregenerativa mottagare 
i konkurrens med superhelerodyner - kunna giva en fullt 
njutbar mottagning på platser, som äro starkt utsatta för 
tändslörningar eller slörningar av liknande slag. Detta 
kan dels tillskrivas mottagarens förmåga till haslig auto· 
matisk volymkontroll, dels en egenskap, som amerika· 
narna benämna »stroboskopeffekten». Vi förstå vad där· 
med menas, om vi betänka, att på en hel period av d n 
relativt långsamma pendelsvängningen är det blott inom 
en mindre intervall med negativt motstånd, som delek
lom är särskilt känslig för störande impulser. Alla im· 
p ulser, som infalla inom övr iga delar av pendel perioden, 
bl i mer eller mindre ofarliga ur störningssynpunkt. Ku 
kan man ju inte popularisera tekniska fakta hur långl som 
helst, men skissen ovan ger en ide om, varför störningar 
av typen »kulsprutesmatter» lämna en superregenerali 
Illollagare mera oberörd lin en superheterodyn. 

Tig. 10. En unik ultrakortviJ.gssänclare - G.5BY, den lörsta som 
överbryggade Atlanten på 5 meter. 
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Den nya kortvågssändaren i Motala är konstruerad och 
tillverkad för Telegrafverkets räkning av Aga-Baltic, 
Stockholm. Den togs i bruk den 8 mars i år, före vilken 
tidpunkt den i februarinumret av Populär Radio beskrivna 
kortvågssändaren på Tekniska Högskolan i Stockholm 
varit i bruk för rundradiosändning. 

Sändarens antenneffekt är drygt 0,5 kW. Våglängden 
var under hela mars månad 25,63 ll1. nder april sändes 
omväxlande på 25,63 och 49,46 ll1. 25-meter vågen an
vändes varje dag före kl. 19.30 och SO-metersvågen efter 
denna tidpunkt. 

Vad sändarens konstruktion beträffar har huvudvikten 
lagts vid perfekt återgivning samt största möjliga drift
säkerhet och enkelhet i skötseln. Sändaren har konstrue
rats för en a\7given effekt på 0,5 kW. Då det här ej kom
mer an på att pressa ned drifts- eller rörkostnaderna till 
ett absolut minimum, har det efter ingående undersök
u ingar visat sig lämpligast att i detta fall som slutsteg 
använda två push-pullkopplade högfrekvenspentoder, vil
ka moduleras på fånggallren. De använda rören äro av 

Av civilingen 

Philips fabrikat och hava typbeteckningen pe 3/ 1000. 
Genom att använda denna nya rörtyp ha bl. a. följande 
fördelar vunnits: Distortionen blir mycket låg, cirka 
5 % vid 90 % modulering. Sändaren arbetar stabilt och 
bra och någon neutralisering behöver ej företagas, vilket 
är av speciellt värde vid våglängdsbyte. Normalt måste 
nämligen, om neutraliserade steg användas i en kortvågs
sändare, neutraliseringen omställas vid övergång från en 
våglängd till en annan. Genom fånggallermoduleringen 
kommer vidare sändarens arbetssätt att bli enkelt och 
överskådligt: styrfrekvensen matas in på slulrörens st yr
galler, lågfrekvensen på fånggallren och den modulerade 
antenlleffekten uttages från rörens anoder. Såväl den er
forderliga låg- som högfrekvenseffekten för utstyrning 
av respektive galler ha relativt små värden. Lågfrekvens
effekten belöper sig till cirka 5 watt totalt, uncler det att 
högfrekvenseffekten för båda rören tillsammans är unge· 
:fär 30 watt. 

Såsom framgår av fotografiet på sändaren består denna 
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e.v fvra enheter. De äro f rån vänster till höger r äknat: 
modulatorstativet, sty rstativet, eHektförstärkarstativet och 

likr iktar tativ t. 

Såsom ovan nämnL är sändaren byggd för två våg
längder. Genom omläo-o-n in '" av omkopplare på styrsta
Ii vets och eH ktför tärkars tativets paneler kan en om
koppling från den ena till den andra våglängden före
tagas snabbt och enkelt 

Sän da ren är helt och hållet nätansluten_ Den matas 
med 380 volt 3-fas väx lström_ Starten av siindaren är 

enklast tänkbara_ Den sker genom tillslagning av huvud
5trömbr taren, varvid ett reläsystem träder i funktion, 
80m bL a_ verkar så, alt anodspänn ingen till de större 
,·ören ej påsläppes, förrän glödspänningarna varit på 
tillräckliot länae_ Anod pänn ingen kan ej heller kopplas 
på förriiu tidigare steg startats och erforderliga galler

lör. pänningar fi nnas. Skulle kraften till sändaren brytas 
ett ögonblick och åter konuna tillbaka, kommer sändaren 
at t åter starta upp på nyLt från börj an, vilket är nöd

\!ändigt för att man ej skall ri skera, att något av sändar
eller l ikriktarrören brinner sönder. E tt maximalrelä fin
lies även inkopplat i serie med anodströmmen för sl ut

rören. Det har till uppgift att i händelse av strömrusning 
bryta högspänningen till huvudlikriktaren. I stort sett 
~ker den automatiska starten av sändaren, sedan huvud
strömbrytaren tillslagits, på föl j ande sätt_ I ntodulator

och styrstativen inkopplas respektive glödströmmar för 
såväl förstärkar- som likriktarrör omedelbart. Motsva
rallde anodspänningar inkopplas sedan efter cirka 45 se
kunder med hjälp av s. k. Agastater, e~ slags pneumatiska 
lidreläer. I effektfö'rstärkaren inkopplas likaledes samt
litra glödspänningar omedelbart, liksom även högspän
ningarna till likriktarna fÖJ galler- o.j::h fanggallcrspän
!lingarna. Så snart dessa l ikriktare leverera spänning, in
kopplas med hjälp av reläer rrlödspänningarna på huvnd
likriktaren, samtidigt som iiven en Agastat i likriktar

stativet startar. Ef ter 45 sekunder sl år denna Agastat till 

rel äs trämbryta ren för huvudlikriktarens anodspänning, 
varigenom sändaren är färdig för programsändning_ 

F o r t s_ A sId. 117 
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till 


~{OIIDF 

I~I '(lr-' fOt 
Första röret sammanbyggt 

nen och omsorgsfullt skärmat. 

Separat 2-rörsFörstärkare. 

örstärkaren till den kondensatormikrofon, som 
var beskriven i förra numret, är delad i två en

heter, för att första röret med tillhörande kopp
lingsdetaljer skall ku.nna skärmas effektivt. 

Första delen av förstärkaren är inbyggd i ett tvåliters
matt av alumillium i storl ek ca 120X 175 mm· godstj ock

leken är 2 111m. I modellapparaten är detta av kultunas 
fabrikat. 

Måttets handtag avlägsnas gen >111 att man filar av ni
tarna på utsidan så mycket, att handtaget går att taga 
bort. Sedan stukas nitarna, så att de sitta k ar i sina hål. 

Ch as iet inuti denna skärmburk göres så, att det går 
ntt lyfta upp ur burken. En rund träplatta T (fig. 2) av 

5 111m tjock plywood utsägas så stor, alt den lagom går 
in i skärmburken. Ur 2 mm tjock aluminiu111plåt utsägas 

en platta A med 124 mm diameter. Bägge dessa plattor 
bilda hurkens lock. Som chassiets botten tjänstgör en 
rund aluminiu\11skiva C med ] 20 mm diameter, eller så 

~tor att den lagom går ned i burken. 

Tre tycken pelare P av 6 mm grov rund mässing av
sågas till lagom längd (se fig. 2), va refter övre ändarna 

borras och gängas för l / W' skruvar. Nedl'e ändarna ned
,varvas och gängas för 1/ 8" muttrar. Hål borras i plat
torna A, T och C, varefter pelarua fastsä ttas så att det 
hela hålles samman. Chassiet fa sthålles i b urken med en 

:huv S och en mutter iii, så alt locket platta A sluter 
tätt till skärm burkens överkant. Muttern M är utförd av 
ett stycke 10 mm grov och 30 mm lång rundmässing, som 

är aenombor rat och gängat för 3/ ] 6" skruv. Den är fast
satt i centrum av plattan C med en skruv. Mitt i skärm 
burkens bolten borras ett frigående hål för skruven S, 
så att nen kan inskrtlv3S i muttern M. På skruven kan 

med mikrofo

man fastsätta en bit gummislang. G så slipper man taga 
bort skruven från skärmburken varje gång chassiet skall 

tagas ut ur burken. 

Mikrofonfästet F göres av ett stycke mässingsrör, som 
är så grovt att mikrofonhållaren kan fästas i detsamma. 

Eventuellt får man anbril1ga en skruv på fästet F, som 
fa thåller mikrofonen. Hål borra från röret genom plat
torna A och T för ledningen från mikrofonen. Fi lT. 2 och 

fotografierna visa, hur fästet F och hållaren H äro till
verkade av mandrillrör, som äro fa stlödda vid var sin 

platta av 2 mm tjock mässingsplåt. 
•I botten på skärmburken upptages ett hål B för led

ningarna mellan förstärkarnas båda delar. Till slut åter

står en fot till aggregatet; denIla tillverkas av trä och 
förse upptill med ett 19 111m tjockt mandrillrör, så. att 

hå llaren passar däri. 

MOlltering atl l:a förstärkarröret . 

För att ledningen frän själva mikrofoJlen skall bli så 
kort som möjligt är rörhållaren monterad på undersidan 

av träplaLlan T. Ledningen bör vara försedd med en ka
helsko och anslntes till en liten ebonitplint, så att den är 

lät att borttaga, om mikrofonen behöver justeras. Rör
hållaren måste ara f j ädrande; i annat fall uppstår mi
krofoneffekt. Al phas f jädrande hållare har använts. 

Kop plingsschemat (fig. 1) visar huru mikrofonen M 
inkoppla. l ill första röret. nodbatteriet uppladdar mi
krofonen genom motstånden R t och R3 • Skulle mikrofonen 

~ . 
av någon anledlling bli kortsluten, så är det ingen fara 

för anodbatteriet. I normalt faII tager den ej någon ström 

fr ån batteriet. 
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Fig. 2. Till vänstcr skärlllbflrken i genOlllskiirning med chassiet 
i l< att. på. .,in plats. Till häger skärmburken sedd från äver· och 
under idorna. F: mikrojonfäste, A: alnmin i/lmplatta, T: träplatta, 
P: pelare, C: bottenplatta i chassiet, M: m/LIter, G: gummiring, 

S : fästskm v, H: hållare. B: hri l för anslutningskontakten. 

Fig. 1. Kopplingsschema för mikrujonförstärkarens bUda delar, till vänster den med mikrojonen sammanbyggda till. höger den sepa' 
rata. M är kondensatormikrofonen. C, bör ökas till 10 000 cm, om fullt basregistcr önskas. 

C, = 2,ILF. e, = ca 3000 cm. R. = 0,05 megohm. R, = 2 megohm. R" = 200 ohm. V. =A 415. 
C=2,uF. C, = 0,5 l /F. R , = 10 megohm. R, = 0,1 megohm. R" = 800 ohm. 
CJ = 3 000 cm (gUmmer). C, =50 uF. R, = 0,1 megahm. R, = 0,5 rnegohm (log.). V,= A 425. 
C = 10000 C/Il . R. = l 1;~egohrn. RE = 10 megohm. R, = 0,5 fil e "ohm. V. = A 425. 

Förstärkardelen l i schemat jnrymmes i den ovan be

. krivna skärmburken. Filtren R,C och R~e~ fastsättas på 
under~ idan av plat.tan e (fig. 2), där även ell försänkt 

rörhållare för den utgående kabeln fastskruvas. Rörhålla

I en skärmas med ett stycke 30 mm grovt mässingsrör. I 
ena änden fastlöde ett lock, i vilket häl borras för led
ningarna. Plusledningen från anodbatteriet bör skärmas 
det stycke som den går ovanför plattan e, från rörhålla· 

ren, gellom platlan och ned till filtren. RJ , R", RJ och Cs 
monteras så nära rörhållaren som möjligt. Fotografierna 

vi -a huru kopplingen är utförd i lllodellapparaten. 

Ledningarna mellan förstä rkarens delar I och II dragas 
genom en 10 111m grov »spiralslang». (Finns hos A.·B. 
Robo, Birger Jarl sO'atan 25, Stockholm.) Som kontakter 

kunna fyrpoliga rörsocklar am7 ändas, varvid skärmningen 
an Jules till minus glödtråd. Ledningarna mellan förstär
karen båda delar måste i föreliggande fall vara å korta 

In möjligt på gr llnd av den direkta ledn ingen mellan 
anoden p å VI och gallret på V2; är denna för lång, blir 
kapaciteten till »j ord» för stor, 'arvid det högre frekvens
området diimpas. Ledningarnas läncrd bör ej överstiga 

llågra få decimeter. 
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Fig. 3. Kondellsatormikrojonen med tillhörande förstiirkarrör och 
kopplingsde/aljer. Den i vinjettbilden synliga skärmburken lir här 
~orllagen. Röret sitter i en fjädrande hållare. Till höger nedanför 
de/sam.ma ses den skärmade rörhållaren, vilken tjiinstgör som 

anslutningskontakt jör kabeln. 

Förstärkare nr 2. 

Del II (fig. l) av förstärkaren är ej sli störninaskänslig 
att den behöver inbyggas i skärml åda. Den är byggd på 
ett chassi av aluminium i storlek 180X 100 mm. Panelen är 
av samma plåt, storlek 180X 130 mm, och är på framsidan 
klädd med tunn bakelit. Lådan som omsluter apparaten ål' 

av trä. En signallampa iir inkopplad till glödströmsbalte
riet; den är ej angiven i schemat. Potentiometern Rs har en 
inbyggd strömbrytare S för glödströmmen. På < sätt får 
hela aggregatet endast ett manöverorgan. 

Alla ledningar som skola anslutas till minus glödtråd 
och skärmning anslutas närmaste vägen till chassit_ Detta 
gäller även vid förstärkardelell I. 

Vinjettbilden visar förstärkarens bägge delar samman
kopplade. Burken under mikrofonen innehåller ett rör, lå
dan till h öger två. 

Provningsresultat . 

Med detta aggregat har författaren gj ort en del prov i 
jämförelse med en amatörbyggd Re·_~;z-mikroroIl. Konden
satormikrofonen är på visst sätt l.jnsligare, kanske bero
ende på dess frihet från mikrofonbrus. Sålunda uppfattar 
man svagare och mer avlägsna ljud tydligare med kon
densatormikrofonen. Detta kan ju ara till både för- och 
nackdel vid grammofoninspelning. Mikrofonen har ganska 
utpräglad riktverkan, vilket kan vara bra många gånger. 

Fig. 4. Dcn separata tl;i!rörsjörsliirkaren (del Il i fig. 1). Mellan 
de båda jörstiirlcarrören ses signallampan samt volymkontrollen. 
Raktill pä chassiet ses anslutnill gskontaktema för kablarna från 

battaienheten resp. mikrofonaggregatet. 

Det är j 11 en olägenhet att behöva gö ra mikrofonförstär
karen i två delar, men har man förut en mikrofonförstär
kare, så är det ju lätt att koppla om denna enligt schemat, 
så alt den kan tjänstgöra som del IL 

Förstärkaren (del II) ger god hörtelefons t yrka på ut
gångssidan. Den inkopplas till en huvudförstärkare på van
ligt sätt. 

Till modellapparaten användes den batterienhet, som 
var beskriven i samband med »btandarenheten» i mars
numret. 

S. Thurhn. 

Fig. 5. Mikr%n aggregatet nnderijrån. Man ser här jiltcrlronden
salinerna och -m.otstånden , monterade på unde-rs/:datt av chassiets 

botten platta . 

• 

http:de/sam.ma
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l' 3?S 

4-rörs superheterodyn för 220 volt 


vöxel- och I~ ikström. Två kortvågs


områden. 


Grunderna för mottagarens konstruk


tion och kretsarnas trimning. 


E n relativt billig men ändock effektiv distansmot
tagare, utrustad med tvenne kortvågsområden för 
att öka möjligheterna att när som helst få in en 

bra kortvåg station. Mottagaren är uppbyggd med ut
gångspunkt fr n ett engelskt spolsystem av märket »Bul
gin» vilket sy tem är tillgängligt i svenska marknaden. 

Hög mellanfrekvens . 

I kopplingsschemat, fig. 1, äro spolenheterna beteck
nade med L1 och L2 ; de motsvarande typbeteckningarna 
äro »C 52» och »C 53». (Samma spolsystem finns för 
batterimottagare, varvid typbeteckningarna äro »C 54» 
och »C 55».) Oscillatorspolen är lindad för en mellan-

Fiff. 1. Mottagarens kopplingsschema. Våglängdsomkopplaren är en enpolig 5·vägsomkopplare med 

C,=500 pF. 

C.=500 pF. 

C,= 200 pF. 

C,=O,1 I-'F (ind .-fri). 

C.= O,l .uF (ind.-fri). 

C,=O,l .uF {iTul .·/ri} . 

C,=0,1 ,uF (ind.·/ri}. 

C,=600 pF (reglerbar) . 

C.=300 pF. 

C,.= loo pF. 

C,,=250 pF (reglerbar). 

C,,=loo pF (glimmer) . 

[ ,,= 0) !~F {ind.-fri}. 


äro amerikanska metallrör. {Se rörtabellen.} 

(.',;=0,1 I-,F Ond.-fri). 

C,,= O,l .rtF (ind .-/ri) . 

C,,=O,l ,uF Ond.-/ri}. 

C,,= 100 pF (glimmer). 

C,,= 100 pF. 

C.,=IOO pF. 

C..= 5 000 pF. 

C .. =25 I-'F (JO V) . 

C .. = 10000 pF (glimmer). 

C,,= 4 I-'F {500 V ; el.-lyt .}. 

C,.=50 I-' F {25 V}. 

C,,=8 ,uF (500 V). 

C,,=16 ,l/F (500 V). 


C .. = 16 ,LlF (500 V). 

R,=300 ohm, 0,5 W. 
R.= 50 000 ohm, 0,5 W. 
R ,= 40 000 ohm, 1 W_ 
R.=O,l megohm, 0,5 W. 
R.= 300 ohm, 0,.5 W. 
R ,=40 000 ohm, 1 W. 
R,=O,l megohm. 
R ,=O,.5 megohm (med 2·pol. 

strömbrytare) . 
R .=I megohm. 
R t,=5 000 ohm. 

iyra sektioner. Samtliga rör 

R ll=0,3 megohm, 0,5 W. 
R ,,=50 000 ohm. 
R IJ=1 megohm. 
R n=l megohm. 
R ,,=50 000 ohm. 
R ,,= 0,5 mego/un, 0,5 W. 
R 17=500 ohm, 3 W. 
R ,,=lO 000 ohm, 3 W. 
R ,,=51O ohm, minst 50 W. 
R,,= .lOO ohm, 1 W. 
R ,,= IOO hm, 1 W. 
DR.=ca 10 H vid 70 mA, 200 

a 300 ohm. 
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Fig. 2. Det färdigcL mottagarchassiet från över- och undersidorna. 

Våglängdsomkopplarens fyra sektioner äro jördelade på två grup

per med stort inbördes avstånd, tillhörande spolarna Le resp_ L •• 
På översidan ses vid framkanten Lf (två burkar), därefter L, (även 
två burkar) samt vid bakkanten de båda mf-transformatorerna_ 
Rören äro från vänster till höger : 6K7, 6A8, 6Q7, 2SA6 samt 

(närmast skalan) 2SZ6. 

frekvens av 4.65 kel s. Mellanfrekvenstransformatorerna 
måste alltså vara avstämbara för del1l1a frekvens_ l mo
dellapparaten äro de av samma fabrikat som iw'ångs
och oscillatorspolarna och ha typbeteckningarna »C 51» 
och »C 50». Motsvarande beteckningar i schemat äro TI 
och T2• 

I en superheterodyn av denna typ, där endast en stäm
krets föregllr blandarröret, är det nödvändigt all använda 
en hög mellanfrekvens, så att skillnaden mellan den mot
tagna stationens frekvens och »spegelfrekv nsen» blir stor. 
Härigenom kommer den störande tationen så långt på 
~ idan In ingångskretsens resonanspunkt, att törnings
spiinn.illrren blir liten. 

Pad{hngkondensatorns uppgift. 

Avstämningen sker medelst en vanlig 2-gallgkondensa
lor med lika stora sektioner. Oscillatorsektionen skall 
sålunda ej ha specialformade skivor. I oscillatorspulsyste
met äro erforderliga »paddingk<ondensatorer» inlagda. 
Dessa ha till uppgift att reducera kapaciteten ho" oscil
latorsektionen, så att oscillatorkretsen alltid blir av
stämd för en höo-re frekvens än in<Yångs- eller signalfre
kvenskretsen. Då vridkondensatorn står p1\ noll, har pad
dino-kondensatorn mycket ringa inverkan på kapaciteten, 
men vi få dl1 komma ihåg, att oscillatorspolen har färre 
varv än ingångsspolen, vilket gör att oscillatorkretsens 
frekvens i alla fall blir högre. 

På grund av att paddingkondensatorn inverkar mera 
på kapaciteten i kretsen och dänned på dess avstämning, 
då vridkondensatorn slår på maximum, följer härav att 
en paddingkondensator bör injusteras vid fullt invriden 
kondensator, d. v. s_ vid högsta våglängd inom resp. om
..åden. Däremot har ,- som vi veta, den lilla trimkonden
satorn på arje sektion av gangkondensatorn största in
erkan på kretsens avstämning, då gangkondensatorn iir 

tullt u tvriden , varför trimkondensatorerna böra justeras 
vid lägsta våglängd inom resp. områden. 

Detaljer i kopplingsschemat. 

Våglängdsomkopplingen sker i de1111a motlagare /lied 
en modern omkopplare av YaxleY-lYp. Den har fyra sek
tioner, inkopplade enligt schemat (fig. 1). Sp l n L! har 
gemensam antennspole för de båda kortvågsområdena, 
lill vilka höra de två översta spolarna i avstämningskret
sen LIC!. Icke använda spolar kortslutas autornatiskt av 
\'åglängdsomkopplaren, d. v. s. endast spolarna på se
kundärsidan aLt. 

Blandarröret äl" en heptod med typbeteckningen 6A8. 
Ingångskretsen är ansluten till 4:e gallret, som på. ömse 
sidor har ett skärmgaller (nr :3 och 5) med uppgift aH 
skärma galler 4 från dels anoden, dels oscillatorelektro
derna (gallren 1 och 2). »O~cillatoranodel1» (galler 2) 
är i detta fall rätt hårt belastad, i det att den har fulla 
anodspänningen, detta för aU säkerställa kortvågsl11ottag
ningen. Svårigheten ligo-er i att få tillräckligt kraltiga 
tväno-ningar i oscillatorn p kortvåg_ 

Iblandarrörels anodkrets ligger primären till l:a mf
lransformatorn TI- Sekundären är ansluten till gallret 
på mf-röret, som är av typen 6K7. Efter detta följer 2:a 
mr-tran formatorn T2• Från dennas primär uttages spän
ning till diod~träckan för automatisk vol Yl1lkontroll. Som 
denna är inbyggd i röret 6Q7, erhålles fördröjd A VK på 
grund av katodmotstl1ndet, som ger negativ gallerförspän
ning till förstärkardelen av röret. Den automatiska volym
kontrollen nedsälter alltså ej mottagarens käml ighet vid 
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vaga signaler. Den verkar på både blandarröret och mf
röret, även på kor tvåg. H "r erhålles en viss frekvensdrift 
hos oscillatorn, vilket är anledningen till att man ofta 
! ter A VK :en verka på enbart mf-röret vid kortvågsmot
tagnino-. 

Spänn ing till den signallikriktande diodsträckan utta
ges från T~:s sekundär. Motståndet R7 i förening med 
kondensatorerna C20 och Cn utgör ett filter för mellan
frekvensen. Rs är diodens bela tn ingsl110tstånd och t j änst
gör samtidigt som manuell volymregulator. C20 och C21 

bilda den erforderliga shuntkapaciteten över belastnings
motståndet. R7 är litet i förhållande till Rs för att mall 
ej skall förlora nämllvärd del av den lågfrekventa signal
spänningen. 

Förstärkarsystemet i 6Q7 är som synes motståndskopp
lat till slutröret. Förstäl·kningsfaktorn hos 6Q7 är 70, 
varför relativt stor förstärkning erhålles. Större förstärk

uin" kan uppnås med dubbeldiod-pentoden 6B8 i mot
st nd koppling, men dioden får därvid arbeta med lägre 
6ignalspänn ing och ger större distortion vid dj up mo
dulering av bärvågen. 

Motståndet R1J utgör i förening med kapaciteten gal
ler- katod i lutröret ytterligare ett fi lter för mellan
fr ekvensen. R1:; måst vara litet i förhållande till Rlf; , 
t el je t förlorar man lågfrekvent signalspänning. 

Slutpentoden 25A6 ger \rid 180 V anodspänning en 
utgångseffekt av 2,75 id 10 o/c distortion, varför ljud
styrkan blir tillräcklig fÖT normala behov. Skärmgall er
spänningen får ej gå över 135 V. 

Tätaggregatet är utfört på vanligt sätt: Rörens glöd
trådar ä ro för att förenkla schemat ritade invid förkopp
lingsmotståndet R19 i stället för att dragas fram till de 
:;kilda r ören. De kopplas i samma ordning som typbe
tecknino-arna angiva. Likriktarröret är av typen 25Z6 
(metallrör liksom de övriga rören i mottagaren). Mot
"lånden R20 och R21 på vardera 100 ohm äro nödvändiga 
d d anodspänningar ö er 125 eH. på likriktarröret. 

Korlvågsstationerna på två ställen av skalan. 

Trots den relativt höga mellanfrekvensen (465 kel s) 

kommer varje kortvågsstation in på tvii ställen på skalan. 
Dessa lirrcra emellertid längre från varandra än då mel

lanfrekvensen är n o a 130 kels. Avståndet mellan de 
IIrå punkterna på skalan är lika meJ 2 gånger mellanfre
kven en, således i detta fall 2 X 465= 930 kel s men vid 
t. ex. n o k /s mellanfrek ens endast 2 X 110= 220 kel s. 
Av detta förhållande framg1l. r , att man på kortvågsområ
dena ej kan effekti t skydda sig mot speo-elinterferens, 
ehuru den högre mellanfl"ekvensen är gynnsammare lin 

den lägre. lIan kan vid den här beshi\·na motlai aren 
notera en avsevärd skillnad mellan kän_lighetsgraderna 

Fig. 3. Matlagaren snett bakifrån. Närmast ses nätmotståndet, som 
bör vara av kraftig typ, så att det ej blir alltför varmt. Chassiet 
iir spänningsförande, varför en skyddsisolering inlagts bakom an
tenn- och jordhylsorna (för att chassiet ej skall kllnna jordas). 
Vm statiol1sskala skall användas, måste dess gradering passa för 

gangkondensatorn och spolaTl/.a. 

vid den högre och vid den lägre mottagnillgsfrekvensen 
för varje station, i det alt känsligheten vid den högre 
frekvensinställningen (den rätta) är större än vid den 
lägre frekvensinställningen. Vid prov med en signalgene
Tator fär lilan större känslighet vid den lägre frekvens· 
inställningen hos generatorn. 

Har man tillgång till en noggrant frekvenskalibrerad 
~ignalgenerator, kan man enligt ovan kontrollera , vilken 
mellanfrekvens en viss superheterodyn arbetar med. Man 
kan till och med göra detta genom att taga in en och 
samma station på dess två punkter på mottagarens skala 
(således utan hj älp av signalgenerator), förutsalt att mot
tagarens skala är någorlunda väl kalibrerad. 

Vi skola i nästa nummer återkomma till vissa speciella 
konstruktionsdetaljer hos mottagaren samt även närmare 
beröra dess trimning. 

Värden på motstånd och kondensatorer. 

C nder kopplingsschemat äro samtliga värden pa m t
stånd och kondensatorer angivna. Kondensatorernas ka
pacitet är angiven i pF (mikrofarad) eller pF (piko
farad). Den sistnämnda enheten användes numera i stället 
för enhelen cm (centimeter) och är ungefär lika stor 
~om denna. ( l p F= 0,9 cm; l cm=l,l pF.) Enhelen pF 
är för ö\"r iot samm a enhet som I-tl-tF (mikro-mikrofarad); 
lilan har ändrat namnet Lill pikofarad, 0111 är lättare alt 
ullal a. 

För vis~a kondensatorer äl" angivet, alt de ,.kola vara 
glimrnerisolerade (keramiskt isolermaterial gar naturligt
\"i5 lika Lra) , och hiirmed avse all fordringarna på kon

Forts . å Sill. 1211 
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:.!OP LÄR If. I 

l\lOT LA·KORT VAC. Ä DARE . 
1'·o r lS . J' d n hl . 109 

Genom ~peci e ll a dörrkontakter är an o rd nat t;a, a ll a ll a 

högspänninga r brytas, ' så sna rL llIan öppn a r dörren till 

e tl s tati v e ll er lar bort sk delskapan över någo n först~ir· 

k.aren het. Om m an å le r stä nger dörren, respektive säller 

~Iå skyddskå pan, kOlllme r anods pänningen omedelbart till· 

baka. l ser ie med dörrko ntakle rna äro riven inkopplade 

Hrömbrytare, a r i'yenol1l man för ha nd kall in · oeh lir:· 

koppla respektive anodspä nninga r. 

JHodulälorstalivet innehall r modulaloJ'l\ , som ar en 

:.:·stegs Hlg frekvensförs tärka re, j ä lllte ti II behör, bes tående 

a v O' l ödström~ t ran s fo l'lnato rer o('h likriklare för ga ll e r. 

(>ch anodspänningarna . D e_sutoll1 finn es en kon tro llhö o" 

ta la re, va rigenom man h ar llIöjliCYhet a ll avlyssna elen 

frä n modulator 'lati ve t utgå ende l g frekv cnsen. Som sl ut· 

rör an ä ndes ell T elefunken Il 271, som arbeta r med en 

allodspänninrr av l SOO volt. At t elt så re lativ l kraftig l 

s lutrö r \'a lt bero r p å önsk an all hå ll a nere distortioncn 

~a låglOIll lI1öjli g t även vid inträdande fån ggallerströrn. 

::VIod ul a lo rn ä r så kopplad, all anodspiinllingell för de 

l\ å tidi gare rören även anvä nde. fö r att ge gall e rförs pän· 

!lillg a t s lutrörel. [ fi C/'. 1 är ko pp l ingen föl' 'lIk lael. 

JRa II.... lr))1L'J~XT]~ II\~ 

/. JhLLan jörsliirkarcn i slyrs /athel. Till viins lcr ,niirkas dc jyra cali/· 
spo{am a. om t illhöra ntgåll gskrds cn i styrSllllivel. TiIi höger 

sy"as d c bada fl enlodemn fEL / 50, vilka styra u.t sllLtrören. 

2. N iirbild a li rl et ena slll/{'ire/. 

3. int eriör ITlin elldrt jörstiirl.-arsta livet //l ed de tva slul[J cntodana. 
Ovanjör anodutlaget [lU d et hÖf:ra röret s.Ynes diitnPlllotstrlndet i 
, erie //l ed anoden liir fiirhindrand e av ul/rakurta sviin gn ill gar. Tiil 

vänS/er mär/ws vugliingdsomlropplarcn och m e//an k re/sspolen. 

4 . E/ t a li li/,-riktaffören i likril.-tars/a/ ivct . 

.5. J\ iirbilrl av ej j d ..t jörstiirkarcpan elen . Övre jiillet in n "h«ILer in s/m · 
m r' IU jör jeerler., styrgaller. och wwds/röIIIIIlllfna , salllt [ör anod· 
{fch styrgallerspulI lIill gam a. H cl/all pandcn iltn('h llller gliid· o<;h 
iO l1 ggallcrspännill gsinslrnl1lf'n t. Pil d en Ilndr' [Iwzeleli slrymtar d et 
ClW gallerspiinningsreläet, burel/. jör likrik tarrören jör gallerjör· 

spiillIlingarna .samt en AgaSlrtt. 

6. Ejjektjiir8tiirkllre,/,,/.ive /., i akijran . [ jörgrunden SY" as d e / VIl 8111t · 
t.J~n/O(tef'lla, ovan/ör dessa vå~liit!~dsumlrllpplaren jör s[II /.,tegel och 

överst jUilit e" /iir k ylnin.g av de/af/W i d ella stu/ iv. 

7. Hllvlldlik rik /.aren i s/ yrsii"darS/(ftivel. Den övre rattel/. till hU~" r 
" n vände, jör all reglera' jåll ggallers[,iinnill gen flå tnellallförs t ii rk~I~' 
rörelI , l;arigenollt hög jrekvellss/ ym ingen på slll/rören kan regleras. 

Ii. Jll odulntors/ativet ( till viin s/ er) och slyrstativet ( till höger) . 1'" 
uverdel /' Il. n V modulatorstati vet märkes rörburen, inne/uliland e d e 
frc förstärkarrören. Il der ,örburen sYll es k on/rollh'igt(flaren . Jl . 

d erst sYll es lmrc/l. jör likriktarrör '11. och till uiinster um "mna 
Agastalen. Styrstativei bestär av 5 el/häer. D e tvt/. ned ersIa Ct!· 
lz etema innehalla likriktare jör aaods[!iinningama i s/yrstalivel. 
l·ldr piter lölja , nedi jrån rä knat , Icristaltt erm.o.ltrtt ell , ""cilla/or. och 

frekvensfördu.bblarenhetell , s((mt ii v",st m ellanjörs/iirkaren .. 

9. /\;irbiLd av styrsiindarpandcn . N ederst Icristall/ el'lllOstatclI. , uvanjiir 
denna oscillator· och jrekvens jördabblarcnlz etcn, öv",st m ellanjör. 
,j /Örlmrell . Utom ' rattarn a jör allstiill/.Ilin g (IV sviin/{lIingskret:sarna 
II/ lirkas bl. a. vågliingdsomkOPl'larna i de olika enhetern a, instiill· 

!Jara på lägen.a »1» och »2», motsvarande 50 resp ekt ive 25 m. 

/0. K ortwgssiinrlaren jramijrån. Från viil/sler till höger: modulato r. 
stativ, slyrs/MilJ, ejjektjörstärkarstati v och lilrriktarSlativ. 

11 / 

Fig. 2. IJiagrallL eJver slröm/örde.ln ill ("' en i tic IllIda .'jii ndarlll1lellnerna. 

lJ' rsändarcn hes l:lI' a v kris lall o ei ll a tur , fr ek vell sför· 

Jubblare oeh ell mell anfö rs tärkare, om l ämna r piinning 

för ut tyrnin cy a \' slutrören i effekt förslärkaren. T vil skilda 

oscillatorkri laHer , en för va rdera vaglän gden, an vä ll ~a5 . 

K ris tallerna ä ro a v P remie rs till verknin rr o h ha en (~x tra 

låg lCllIperallll'kodficienl (»AT,clll »). För a ll n sa kon· 

~tant frekvens som möjli g t äro de de~s lllom inn 's lulna i 

en I.e rrn os tatbox , so m hå ll e r temp eraturell kons tant p å 

± O,l" C när. om uscillatorrör användes en Phi lips tri od 

CC2, vi lken s t r en 15 walts pentod , Philips PE 0-/ 15, 
';;0111 a rbetar om frek v Il fördubblare, och SO Ill samlid i!!t 

iso lf' rar nll) l fllc l'\'e rkan p å kr islall os 'illatum fdn senarc 

·teg. Pa g rund a \ freh nsförJlIbbl ill gen är o a llt;å kri stal · 

lern a sI i pade för ~älldarens h al va fr ckvell s. F rekvensför· 

dubbhrcn s lyr sedan rn Ilanförs tä rk a ren, som besUll' av 

t"[l Phil ips pentodcr PE l j.50, arbeta nde i p li h·pull, 

\oi lka 'lyra effckt[i.irs tärkaren. Genom a ll vnri eJ'a f a ng . 

,Tall rspä llllingell på d sa r ör har Jllall en heb äll l lllÖj· 

li o'h t a lt r eg le ra stYl'llingen P ~l luls l >gel. l slyrs tati\'c l 

finna~ ä vcll l ikriklal'C fö r s tyrsälH larell - g a ll e r . oc h an od · 

opi'inningar. H ög[rekvensspolarrn i della :; la t iv hava en 

al its toll1l11 C, i vilken själva li ndn ill gen , e ll s il ve r p ir a l, 

inhrä llls. An ods trölllsillstrlllnenlen ä ro hä r. liksum ä vell 

i cffektför5 l~irkarc lI , pl acerad e pa ka tod idan . tom elel 

a tt ma n und\ iker, a tl ins lrumelllen bli spi-inll ill <Y [örall de, 

'illl n 'I' mall elen J'i';rdel en, all in lt'lllnCllle ll visa' ga ll e r. 

I iks trömmCll hos ett rör , om an ocJ spännincren är h r ute ll . 

Ceno l11 cll'slämning p å llIa xi lllal ga ll c rs tr öl ll ha r man en 

l illfö rlitlj g metod a ll in j uslera in:; tälln in gel) av förcgåell' 

d., rörs anodkrets. 

Frå ll s t_ rs ta ti vN Illat as hög frek vellsen \ ia en feede r· 

lednin O' lill ejjekl!örSlä,.k(lrslativct oeh närmare be~ l äl1ll 

in P<'\ dc bäda slulrli rens l )'r O'a ll e r. La rrfrek vens'n fr [lIl 

II lOdu laLo r"lalive t malas m edel l ka be l i n Vå ~ ILltrörens 

få nggall er. Förspbinningarna för få llg . ch s tyrgallrell 

taga - frall ~~ir , k ilda lik ri k Lare, ilka äro inbyggd a i effekl· 

fön;l iil'kars ta-ti vel. Då s lu trören iiro direkl uppvärmda , 

malas g lödtrilda rna nwd l ikström [ö r atl h ru IIImet kall 

l~ dbTinga ii lII yckel som IlIfjj lig t. Då \raTde ra rö ret en· 

dasl förb rukar 4 am p. vid 12 voll glödspän n ing, har det 

va ril möj li g l a ll Inata gl ödtr i1da rna ll1ed h jiil p av kOll' 
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taktlikriktare, utan att dessa blivit alltför skrymmande. 
För erhållande av god ventilation har insatts en fläkt 
i taket på det ta stati . Mellankretsen består, såsom fram· 
går av kopplingsschemat, aven pa mitten uppdelad spo· 
le, vars ytterändar gå till respektive anoder. P arallellt 
över spolen lio-ger en dubbelkondensa tor med mitt punkten 
jordad. Anodlikströmmen ledes via dros lar till de båda 
spolhalvornas innerändar och genom spolarna vidare till 
anoderna. Antennkretsen är kopplad till mellankretsen 
via en gemensam kondensator, som ljgg~l; mellan båda 
spolhalvorna. För att undvika ult rakorta sviingningar har 
insatts dämpI11otstånd, vilka ej ha n gon skadl io- inver· 
kan vid de ordinarie vågläncrderna. Sål unda är ett dä mp' 
motstånd placerat mellan mittpunkten på mellankretsens 
vridkondensator och jord. De sutom finna sm dämp
motstånd i "erie med respektive rörs anoder. 

Likriktarstativet innehåll er likriktaren för slutrörens 
anodspiinning. På stativets panel är även placerad huvud
~trömbrytaren för sändaren_ Som likriktarrör aJwändas 
tre Philips DCG S, ett för varje fa _ De_sa likriktarrör 
äro glödkatodrör, fyllda lUed kvicksi lverånga. De ha 
mycket små anodförluster och alltså hög verkningsgrad. 
Likriktartransformatorn levererar en spänning p 3 X 
2000 volt effektivvärde, motsvarande 3X 2 800 volts topp
. ärde. Den likriktade sp änningen, som alltså är anod
~pänningen på slutrören har ett värde p å 2400 volt. I 
likriktarstativet befi nner ig även anod ·öm-~iltret. Så
som normalt är fallet med lågvakuumli riktare är en 
drossel placerad närmast intill likriktarrören. Filtret be
~tå r av 3 sektioner och avslutas med en kondensator. Med 
hänsyn till det enklare montaget ligga två av f ilterdross
larna i minusledningen, varigenom man slipper att tänka 
på att hö cyspänningsisolera dem. En olägenhet har dock 
denna anordning, nämligen alt likriktarrör ns och sekun
därlindningens på likriktartransformatorn eO"el1kapacite
Ler till j ord komma att l igga tvärs över filterdr05slarna, 
varigenom en viss risk föreligger , alt de högr frekven
serna i näthrull1met kunna överföras, även om filLerkon
densatorerna i hög grad motverka detta. För att fö re-
1;rgga denna risk h ar därför den drossel, som ligger 
närmast effektförstä rkaren, placerats på plussidan_ 

Ski1da an tenner an ända - för 25- oeh 50-metersvågorna_ 
] båda fallen äro antennerna i stort setL horisontella och 
de matas med aperiodiska feederledningar. 2S-metersan
lennen är tre halvvågor, 50-meter antennen en halvvåg 
lång_ Såsom framgår av antenndiagrammell finnes ingen 
",ärskild avslutning på feedern utan anpassningen är gjord 
genom att feedem gtlr in p lämpli a punkter på anten
nen. Att anslutningen till 2S-metersantennen ej gj orts pcl 

den mittersta halv vågen utan på den ena av de yttre haiv
"ågorna beror endast på lokala omständigheter_ Båda 
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antennerna äro uppspända med hj älp aven stål wire, som 
ar dragen fr n den norra antennmastens topp, som be

finner sig 120 m över marken snett ned mot en 7 m hög 
trästolpe, placerad cirka 200 m fd m antennmasten. På 
lämpligt ställe är wiren uppbruten oeh de ovan beskrivna 
f.nt nnerna insatta, SO-metersantennen närmare masttop
pen och 2S-metersantennen längre ned. Antennerna få ett 
hitt läge och de äro av allt att döma ganska effektiva_ 

Da ändaren såsom nämnts startade den 3 mars i år, 
har när detta skrives ännu ej något större antal rapporter 
hunnit inkomma utifrån. De rapporter, som anlänt, ge 
tmellertid vid handen, att sändaren hörs bra både på 
lån cra avstånd och på relativt nära håll oeh i regel före
faller ljudstyrkan att vara minst lika kraftig som från 
Te1.."lliska Högskolan sändare, vilket till stor del torde 
hero på den effektiva an tennanläggningen och i någon 
mån även på alt antenneffekten torde vara något högre 
än den effekt, med vilken Teknissändaren normalt arbetar. 
Rapporter på 25-metersvagen ha bland annat redan hun
nit inkomma från ett 30-tal lyssnare i Canada, . S. A. 
och iellanamerika och utsändningen har i regel hörts 
bra, även om den tidvis besvärats av telegrafistörningar. 
Lj udstyrkor upp till R8 ha inrapporterats från dessa trak
ter. Från England har inkommit rapporter om myeket 
god och ofta störningsfri mottagning . 

Beträffande hörbarheten inom Sverg skulle man viinta 
sig att ulsändningen under dag n ej skulle höras inom 
ett område med en radie på d rka 700 km oeh under 
kvällen inom ett ändå större område, givetvis med undan· 
Lag för det lilla område närmast omkring sändarestatio
nen , som täckes av mark ågen . Emellertid ha lyssnings
rapporter ingått frän ett flertal platser inom detta område. 

I regel höres stationen endast så länge det är lj ust och 
endast vissa dagar. Andra dagar kan det vara alldeles 
omöjl igt att få in utsändningen från Motala. 

På större avstånd hör~s 2S-metersvågen även på kväl · 
lama. Boden rapporterar sålunda, att sändaren där har 
ganska hög fältstyrka både på dagen oeh på kvällen, men 
utsändningen besväras tyvärr ofta av starka telegrafistör
ninga r. Vid preliminära prov med SO-metersvågen har 
den, såsom är alt vänta, isat sig överlägsen 25·rnetersvå
gen för Svergelyssnarnas del. Detta gäller framför allt 
kvällssändningarna. Samtidigt som en övergång tiU 50
metersvågen innebär en förbättring för de inhemska lyss
narna, torde utlandslyssnarna och särskilt de som bo i 
främmande världsdelar få mindre möjligheter att ta in 
stationen. 

Till slut erinras om att de nuvarande utsändningarna 
endast ä ro att betrakta som försökssändningar, liksom 
iiven att sändningstiden för de olika våglängderna endast 
äro preliminära. 
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Mod e r n a mottagare 

MENDE, modell 340 KW, gw. 

D en i de. t följande beskrivna mottagaren till

verkas av Radio H. Mende & Co. i Dresden, 

en välkänd firma som enligt uppgift produ


cerar ej mindre än l 000 radioapparater per dag och 
under säsongen sysselsätter en personal av l 500 arbetare 
och tj änst män. Firman har en mycket omfattande ex 
port och levererar sålunda apparater till över 40 trans

oceana länder. 

Den mottagare, vars kopplingsschema visas h~ir nedan, 
är en exportmodell och saknar därför långvågsområde. 
Modeller med både kort- , mellan- och långvågsområdell ~ '\ kontakten 8 sl uten och antennen alltså indukti vt kopp 
tillverkas emellertid även. Som framgår av schemat har lad till stämspolen. På kortvågsomrlidena är 12 sluten och 
mottagaren separat oscillator med trioden CC 2 som oscil antennen sålunda över en 10 pF kondensator ansluten 
latOITÖr. Blandarröret utgöres aven s. k. fad inghexod, till stämkretsens toppände. 
CH l , där signalen matas in på gall er l och oscillator Spolarna äro försedda med järnpulverkärnor. 
spänningen på galler 3. Våglängdsområdena äro följ ande : 13- 19 m, 19

I antennen är inI än ad en späl' rkrets eller vftgfälla B, 
som id en superheterodyn med enkel ingångskrets kan 
vara till stor nytta. Den kan även lätt bortkopplas. En 
an nan våghlla (sugkrets) för mellanfrekvensen finne 
inkopplad mellan antennhylsan oeh j ord. P å mellanvåg 

H. 
Jfromaufnahme 
bel 22Or-J60mA 
Ni 220Y-260",A 

B. 
.spe".kreis 

20luI 

7OY2,5mA 

2tJ()V0.9mA 

1/t1.11 

140r 
J9",A 

20fX1crtt 

MENOE ~OKW,GW 
Kopplingsschema för Mendes allströmsmottagare, modeLL 340. 



120 

53 m och 20 -50 m _ Som sy ne- är va r och en aV s polarnas Ire 
5ckti oner för"ed d med en r eglerbar trimkon clensa to r. O" illatl)l'
spo len ha r på kort \'iigsområdena en padding kond ensa tor p~ 4 SOO 
p r . ii m ella nvag seriekoppl as d enna m ed n på 720 pF_ S kilu a 
'l le r koppl ingsspola r finnas fö r de tre vflglä ni!d ,_nmrade na _ 

lellanfr · kve nsen ä r 482 kel s. 
Bla ndarröreL lir kopplat till m ella nfre k" cn<; riirc t er 3 med el~ 1 

en mf-tran s form a tor av vanli g typ_ Detta r iir lir i s in t ur k~)ppl at 
lill diodd l'lektofrl m ed elst en enda tä lllkre ts, m -,d utta" [la spo
len, sa a t t rin ga dämpning erh å ll es fra n diod -träc kan. l mf·rÖrets 
<ln fJ dkrct: li gger a v,; t :~mn i n g,;indi k aturn C. Den a ul oma li s ka V(l 

lymregula torn påverkar " id kort va g enda,1 m f-rö re t. ( ont a kl " n 
7 s lut e,.) Vid mellan vål,; puverka ,s had,' h la nda r- I) cl, n1f'lIanfrt· 
kv~n sröre ll . 

Niitaggr ega te t ä r a v spec ie llt intresse_ P å växe l' lr,im inkopplab 
en a lll otran s forma tor Ined uttag fi ir o lika. o äLspänn inga r, :::ä alt 
ri iren få [uU a nod spiinnin g även "id 110 V_ Pil li kslriim tj ä nst l,;ur 
ej likrikt arrö rel. Vid insl-ä llnin g på de llig l' t; n ätsplinnin ga rna ur
hlppla ;; d e t m ulstå ncl på 15 000 ohm , som l igo-er i ~c ri e med 
s k,i rmgallren, varfö r dessa SOIT) s ip: hiir fl i d"t n,innaste ofiir 
~illdrad ~p~inl1in g . 

S lutli ge n ku n fra mhå llas de n yttr" högtala rnn h,tnin gcn, [ö r 
vilken finna s två mii jli gbeter , el e l, med den inbyggda hö"talaren 
forl fa rande inkoppl ad_ llel s m ed denna h iip:la larc mkoppla d : D en 
na IIl"kuppliIl I,; s kf' r a nl omali ,kt vid ans lutning a d en yttre hög 
ta laren till de r ,itt a ku nlak lb yls rna. 

Vid p rov, före tagna med d r nlla mott agar." k unde t l'Q l~ en bri" l 
fälli g anll 'nn el t fl e rtal kc rtvagss tation er avl yssna" m ed synne r
l igen gu tt r es ultat. A ppa rat en p resterade myc ket ~ tnr lj uu t yr ka 
ut.an di s tor t. ion. och ljudkvalite te n var lItm iirkt god _ T onkontroll en 
Jlltijli ggj orJe r eg le ring av klan g fä rge n inom vida g rä nse r, Qch vid 
m ottagnin g av F' t r) rnin g5fria k örtvågsstationer kunde k langfä rgen 
göra. lIl yeket ljus och nat.urli g, till förmå n för t rgivnin gen. 

E n""m förs,ll j a r e för Sveri< av M ende-apIJurat erna ä r F il. kam!. 
I r" !1I1 ing Wern est röm , T orsgatan 36, S tockh olm_ 

.......................................... .. .... ............. .................................... ... ..............
............. ....................................................................................... .............. 
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Fn t' ~s . fr; n sid. 

;\ v Cornell -Du bili ers kondensa torer flire$ "n 11\7 torr t:l e ktrQl vl
k" ndeni'ator av mini a tyr ty p, KR, till dimen;;ioner;la ej s tö rre ~ n 
N I »6K 7» . Vidare mä rke~ en n y typ a v nlj eirnpr ~1"'ra de puppers
kun d t; nsa tor er, t yp TL, med arbe tsspä nn illga r u pp till 1 500 V 
li kström. De äro lill d e t yttrt: a lldele ' lika dc: t"llIlda ele ktrol yt
konden sa torerna. 

/J ell nya. H W177l1 fl r l ll nrl-.mper n. 
A.-/j_ All lrud, N. Ban/orget 29, Stock/101m _ ge neralagent flir den 

vfi lbin,1a unH'ri ka n ska fi rman Hammarlulld l\'!fg. Cv., har li l l
SIlilI t os; en intre sant hroschyr öve r 1937 ~rs m odell av denna 
firma, s tora v'1xplslrömss lJper, som upp visa r en hel d el n ya d e
ta lj iörbli tlrin!!ar. Vi hoppas kunna å te rk om ma i n ästa numm er 
lIl t-:d c n lItfii rli g heskri \' llil1 ~ r i,)ver d e n il a j nlre~ f:. aTll a motlagare. 

E/ lier/;; med vindil/ Mor. - Hög/alartrat/ar. 
T juli fö regaende å r omnämnde vi i d e~sa spa lt er Swin p;-molorn . 

som Ill ed en ~"n eral' or koppl ad direkt p, vindmoturn,s axel och 

Med EDDYSTONE 
för KORTVAG och ULTRAKORTVAG er
ha:lles toppresultat. 

EDDYSTONE kortvågsdetalier öro av 
precisionsutförande och på dem kan Ni all 
tid lita. 

EDDYSTONE ..SHORT WAVE MANUAL.. 
(på engelska spraket) erhälles mot Kr. 1:75 
+ porto. Kalalog mot porla 

INGENIöRSFIRMAN ELECTRIC 
StadSIlården 22 STOCKHOLM Pos tgiro 547 

POPQL XR RADIO 

m ed e t t acku m ulatorba tt eri utgör e t t komplett litet elek tri c it ets
erk a vse tt för belys ning och för drif t a v radioapparat er m. m. 

på slidana p la Ler, där lLla n ej har tillgå n g till elektrisk ström. 
Ef rer60rn d et Lir fråga om en sva gströmsanläggnin g, kan vem som 
helst sjä lv utfö ra installation en med lednin g av medfiiljunde an
, 'i, nin gar. Den större typen, »Swing de Luxe», iir be rä knad Hir 
6 il 10 ' t. 6 V la mpur. Den ger Ca llO W. Den mindre Iypell , 
l>.~ win g- Junior», g-et ca 40 W. Till d ylika sma elverk am'linder man 
fö retdd s vis N if >-a r, kumula torer, emedan de-sa kunn a s tå olau
d ad' IInd ~ r ICin g re tiu, t. ex. i en sp or t. tu ga linder vint ern , uta n 
a tt ta o'a s kad a . 

r i \merika h a d e,;sa vi nd kraftverk red an lä nge va rit i bruk. oel, 
~i ven i Sver gc synes man linder det gå ngna äTe l h ava ha ft enba rt 
god a t::rfarenhe ter av u em, att döma av de utt.alanden a v b elåtna 
S win g-köpa re om fö re te tt s. En a nlä ggnin g; med den stö rre av 
m otorerna finn s in stall erad p å Sp orl stu ge uts t.iillnin gen, eI"r den 
ka n 'es i drift. 

Ge neralar/ent f(i r Svero-e ä r Jngeniörs jin nan Lindb erg & Ca. , 
Ja/robsbergsga tan 33, Stockh olm. Engr os för 'iiljningen för väSlra 
.' vcr gc inn cha~ av S ven ska Ackumulator A.·B. JlIn~n e r. 

E n n y krafti ·Tare tyP a v S win o-- motorn kommer inom kor t a tt 
fliras i l~l a rknaden. Denna ",,,. 32 V och ej mindre än 600 W. 
[ n "uda n a nläggnin g a nvändes uv Byrd under ha ns sydpolsexpe· 
diti on, vilket la la r för kvaliteten hos d essa apparater. 

För hii gtalaranl äggnin gar sli lj er In geniörs firman L indber g & ( o. 
högta lart rattar av a luminium , avsedda alt mont era . på vanliga 
elektrodynamis ka konh iig talare. Ä ven först,irkare j olika -torl e 
ka r fliI·as. 

LV 375. 
Fort,. f 1':1U ~ 1,1. 115 	 f 

d -n >;a torernas i,o la tion ell er p å d eras förlu stfrihet äro särs kill 
s tor a. ['lIan bör i dessa fall j ~'iy nn erh et ej använda gamla e ll e r 
Ivive la kti ga kon densa torer. 

F ör " n d el muts t ilnd är e j nagun belas tnin g i watt an given . 
Deiisa kunna då ya ra av d en klenaste fiirpkomma nde t yp en. 

Slulrij re t 2SA6 får egen tli ge n ej ha ~t örre ga ll ermotsta nd ( .eral
l 'd äcka ) än 0,2 - m egohm. l föreliggande faU ä r eme llerlid kaiod 
motstå ndet n llgnt , tö rre ,in normalt och r iiret a lll s il. e j allde les 
fllllbe lastat. Vill ma n taga ut d et m es ta möjli ga j ef fekt , bör ga l
l 'rläc k/lIl R", m in , ka" till 0 ,2- megohm , katod motslli ndet R " lill 
450 ohm c h a nod motståndet R Il tiU 0,2 me ~ohm. amtidi gt bör 
e, ökas till 20000 pF fn[ at t ' j d " hig~ t a ton fre kven serna s kola 
dä mpa s fl ir m yck t. 

Riittelse i schemat. 
l kup plin g_'ch emat, fi g. l , har en felritnin g insIUugit ig vid 

os -' illat orsp olt:n m ed dess omkopplare och paudingkondensatorer. 
I , t,illet fö r en l -po li g 5-vägsomkoppla re s kall en 2-polig S-vägs 
omkopplare a nvända•. Denna s kall a nslutas sil, att p å kort vå gs 
t1 lllrlld ena bli resp. kort vll gsspo la rs nedre iindar dire kt jordade. 
På m ell a nvåg s kall l å ngvågsd e len av sp" en va ra k ort gl uten och 
nedre ä nden av sp olen gå till jord genom C,+C,O p il till sammans 
700 pF maximi kapaci te t. P å lå ngv g li gge r samlJla paddingkon
d en -a tor (700 pFJ inne, varj ,imte kondensa torn CL p å 250 pF 
maximika pac ite t blir shunta d (iver de tre n edre sekti onerna a v 
spn J.- n. K onu ensa to rn Cn i schemat hortfall e r hel t uch hå ll e t. 

Vi ~ ko l a i n ästa nlllJlmer publicera e t t d e tal jschema, ~om "isar 
r1 r n rätt a kopplin gen. 

RÖRT BELL. 

Bla nd arrör (Vd ... .... _.. ____ .... ... . . . . ... .. ..... .. . . 6A8 
::\1"ell a nfrekvensrör ( V, ) ... ____ •••. . . ... ... . . . _ .... .. .. . 6K7 
Detektor Dch l :a lf-riir (V,,) .. . .. ... ... .... ............ . 6Q7 
Slutrö r (V,) .. _._ . ........ .. ...... .. .. .. .............. .. 2SA6 
Li kr ikt a rriir (VJ . _.... _.. . . . ... . . . ... . ........... . ... . 2526 

S pecialrhla[jer använda i »LV 375» . 

I . •polsa ts, »Bul gin». t yp C 52- C 53 ( k - L o), 15-2000 m 
( R ad iokompa nic l. ) _ 

l sr. 2-gang k'lndensato r, 2X 500 pF, m ed 
ko mpani t). 

~ SI. mell anfrekvenstransf. , »B 111 gin», typ 
st. v~"län "dsomkopplare t ill spolsa tsen 

ko mpa nie t ). 
No ru l!::d~ Rotogrn I'yr , Stoekholm 1937. 

pa~sa ndc skala ( Radio

C 	 . O (Radiokompanier). 
C 52-C 53 ( R a dio· 
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För alla 
det bot 
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FORSTÄRKAR
BYGGARE 

Specialbroschyr från U. S. A:s 
förnämsta transformatorfabrik 

UNITED TRANSFORM ER CORPORATION 
New ~ork 

med fullständiga koppling ssc hemor över 22 olika Kla« A och 
Klass B förstarkare, 15-100 Watt, modulatorer, 300-1000 Watt, 
förförstärkare till fotoceller och mikro fon er, mixerkopplingar för 
förstärkaranläggning ar, samt tabell e r och fr ekvenskurvo r, inkl. 
tekn. data och pri s å samtl. detaii. ach byggsatser. Pris Kr. 2: - . 

Transfo rm ato rlevera nser till Kung
lig a Teleg rafstyreisen, SM5SX m. fl. 

Gen e ralag e nt för Sverige: 

A.- B . ANTRAD 

N. 	Bantorget 29 .. STOCKHOLM :-: Tel. 21 2297 

Tga. ANTRAD :.: Postgiro 59339 

"En gång kvalitet a II t i d kva/ i te tR 

Nyheter WT 
transformatorantenner 

Transforma torsats för T-antenn 

L-antenn 

T-antenn komplett med trans

formatorer 

Stavantenn komplett med trans

formatorer 

II II 

Stavantenn för motorbåtar 

Banda ntenn för bilar 

Ingenjörsfirman B. Wenander 
strindbergsgatan 49 Stockholm 

% 

SlEMENS 

Störningsskydd 

förinta radiostörningarna 

radiostörn ingar finns 
- Siemens störnings· 

skydd. De äro tillverkade av 
alltigenom prima materiel- be· 
sitta utomordentlig verknings. 
grad - äro absolut tillförlitliga. 

SlEMENS 
STOCKHOLM 

GOTEBORG, MALMO, N O RRKOPING. SK ELLEFTEÅ, SU NDSVALL, OREBRO 

NU har den kommit 
den nya elektriska grammofonen som automa
t isk t avsp elar och byte r skivorna utan att 
krångla. Den fungerar oberoende av skivo rnas 
tjocklek samt byter även stora 30 cm. skivo r. 

Borde ts sto rl ek är 700x383 mm. - ett utrymme 
til lräckligt även för de stör re radi oapparaterna. 

Skriv i da g och v i sända Eder vårt nya in tressan ta 
p rospekt Över automa t iska radiograrnmo fo ner. 

KRONOR 

275:

TJERNELDS RADIO, STOCKHOLM 
Hudiksvallsg. 4. Tel. 332001, 330370, 330925 



HLRR JO HN ANDERSSON 

KÖPINGS EL. AF f ÄR 

KÖPING p • 

s.{).\ 101).\ 

Komplett 

med reserv

ackumulator 

Kr. 175:
Allt inbyggt i en 

elegant resväska. 

(Små dimensioner). 

Vikt endast 7,5 kg. 

Begär broschyr nr. 453 

~eNLd1o
··t/IODEll 31·· 

kan varje radiohandlare uppnå med denna lättsålda resemottagare. 

på semestern, på landsstället, i bilen, motor- och segelbåten eller på camping. 

på den inbyggda ramantennen. Belyst skala med stationsnamn. 

Elektriska A.-B. SKANDIA 
Göteborg - Malmö - Nässjö - STOCKHOLM 3 - Gävle - Karlstad - Sundsvall - Ume~ 


