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Populär Radios Kortvågstabell Sammanställd av B. Scheierman 

VagIängd 1,'rpk vclI ..\nrop Station Sall dJlill g'R lidl'rm kels 

e K 
e ST 
W8XK 
GSJ 
W2XE 
GSH 
eSG 
W;lXAL 
PHI 
DJE 
DJR 
W2XAD 
LR 
DJQ 
GSI 
TPA2 
OLR5A 
P CJ 
WRXK 
OJB 
eso 
GSF 
[)rL 
LZA 
TF] 
R E 
TPA3 
W8 XK 
C. E 
OLR4A 
W2XE 
W9XAA 
2RO 
WIXAL 
OJD 
eSD 
PHT 
T PA4 
SaG 
ORK 
EAQ 
CTTAA 
2RO 
RH BP 
RV96 
HBL 
W3XAU 
VK2ME 
P CJ 
GSC 
v B 
OJA 
OLR4A 
[)JN 
W2XAF 
LKJI 
GSR 
PRF5 
HAT4 
CFW 
YVttRB 
YV5RD 
W8XK 
TfJTAB R 
HJ3ABX 
LKJI 
YTC 
VQ7LO 
SBG 
WaXAL 
OXY 
DJC 
OLM 

Daventry, England 
Daventry, England 
Pillsburg, USA 
Daventry, England 
New York, USA 
Daventry, England 
Daventry, England 
Bound Brook, USA 
Huizen, Holland 
Berlin, Tyskland 
Berlin, Tyskland 
Schenectady, 
Buenos Aires, Arg., S. A. 
Berlin, Tyskland 
Daventry, England 
Frankrike 
Prag, Tjeckoslovakien 
J[uizen, Holland 
Pittsburg, U A 
Berlin, Ty kland 
Daventry, England 
Daventry, England 
Berlin, Tyskland 
Sofia, Bulgarien 
Rej kjavik, I land 
Moskva, Ryssland 
Paris, Frankrike 
Pittsburg, USA 
Daventry, En gland 
Prag, TjeGkoslovakien 
New York, USA 
Chicago, S 
Rom, Italien 
Boston, S 
Berlin, Ty klanll 
Daventry, Englanu 
Huizen, Hollanu 
Paris, Frankrike 
Motala, Sverge 
Belgien 
:vladrid . Spanien 
Lissahon, Portugal 
Rom , Italien 
Columbia, S. A. 
Moskva, Ryssland 
Geneve, Scbweiz 
Pbiladelphia, USA 
Sidney, Australien 
Huizen, Holland 
Daventry, England 
Bombay, Indien 
Berlin, Tyskland 
Prag, Tjeckoslovakien 
Berlin, Tyskland 
Schenectady, USA 
Oslo, Norge 
Daventry, England 
Rio de Janeiro, S. A. 
Budapest, Ungern 
Lissabon, Portugal 
Valencia, Venezuela 
Caracas, Venezuela 
Pittsburg, SA 
BarranqllilJa, Columhia 
Bogot a, Columbia 
Oslo, orge 
B"lgrad, Jugoslavien 

airobi, Kenya 
Motala, Sverge 
Cincinati , USA 
Danmark 
Berlin , Tyskland 
Prag, Tjeckoslovakien 

11,49 
13,92 
13,93 
13,93 
13,94 
13,97 
16,86 
16,87 
16,88 
16,89 
19,56 
19,57 
19,62 
1963 
19,66 
19,68 
19,70 
19,71 
19,72 
19,H 
19,76 
19,82 
19,85 
20,04. 
24,52 
25,00 
25,24 
25,26 
25,29 
25,31. 
25,36 
25,36 
25,40 
25,45 
2: ,49 
25,53 
25,57 
25,61 
2.') ,63 
29,04 
30,43 
31,09 
31,13 
31,19 
31 ,25 
31,27 
31,28 
31,28 
31,28 
31,32 
31,36 
31 ,38 
31 , l 
31,4.5 
31 ,48 
31,49 
31,55 
31,58 
32,88 
38,50 
46.01 
48,70 
48,86 
48.90 
49,00 
'~9 ,02 
49,18 
49,31 
49.46 
49.50 
49,50 
49,83 
49,82 

26100 

21550 

21540 

21540 

21 530 

21 470 

17 790 

17780 

17770 

17 760 

J5340 

15330 

15 290 

15 280 

15 260 

15260 

15 230 

l 220 

15 210 

15 200 

15 180 

15140 

J5 110 

1 '~ 970 

12235 

12 000 

11885 

11870 

11 860 

11 840 

11 830 

11 830 

11810 

Il 790 

11 770 

11 750 

I l 7.30 

Il 715 

11705 

10330 

9860 

9650 

9 635 

9 620 

9600 

9595 

9590 

9 590 

9 590 

9580 

9.565 

9 560 

9 550 

9 540 

9 530 

9 525 

9 510 

9500 

9125 

7790 

6 520 

6 160 

6 140 

6135 

6122 

6 120 

6 100 

6033 

6065 

6060 

6060 

6020 

6010 


Orcgcl b. kl. ] 1.'15 1!.55, 16-18. 
Oregelb. f. n. 
Dag!. kl . 13--15. 
Orcp,-clb , f. n. 

Dag]. kl. 12. ;~0--] i. 

Dagl. kl. 11.45- 14.55, 1':>.15 18. 

Da.d . kl. 11.45- 14. 5, IS- 1H, 22 :2<1. 

Dag!. kl. 15·- 23.30. 

Dagl. kl. 11--16 utom onsdagar. 

Darr l. U 6-11.15, 11.55- 18.25. 
Dag!. kL 14- 15, 22. ~.15 . 

Dagl. kl. 16- 23 (24). 
Dag!. kl. 21-23. 
Dag!. kl. Q- l U S. 12- 11, :n.5U- 4 AS, söndagar även 17.10- 11', .25. 
Dagl. kl. 18.15 ·21.45. 
Dagl. kl. 11- 16. 
Dagl. kl. 14- 15.45. 
Tisdagar kL W- Il. oll "da>\ar 14- 15, siilld a"ar 13 11.. 

Dagl. kl. 15--4 (- I ). 
Dagl. kl. lU S, 11.55- 17, 22.50----4.'!:; , -;jndagar även 17.10 ·18.25. 
Dagl. kl. 6-8.1 5. 
Da g!. kl. 15.1S 18,22- 21. 0.1 5 2.30,3 5. 

öndagar kl. 12- 14. rl a:;L G R, 11 15,17.35-··-22.30. 
öndagar ofC'gplb. !llpl!n n kl. 8- :22. 

_iindagar kl. 19.'1.0-20.30. 
öndaga r ud I onsdagar kL 12- 1'L 

Dag!. kl. 9- ll, 17- 23. 
DagL kl. 1-4.30. 
OregelL. f. n. 
Dag]. kl. 20.40-22. 
DagL kl. 2 3. 
Dag!. kl. 23- 24. 
Dag!. kl 12.4 18.30. 
Dag1- k!. 22- 24 . 
Dag!. kl. 17.35- 22.30, 22..:;U '1 .4 5. 
Dagt. kL 18.1 5- 24 , 0.1:; 2.:\0, .3 5. 
F. Il. oregelL. , i rege l mell an kl. 1LI- 16 utUJll oll "dagar. 

Dag!. kl. 23.15--1.30, ., 

Rik programmet till kl. 19.30. 

Dagl. kl. 19.30-21. 

DagL kl. 21-3.30. 

Tisdagar , tursclagar. iiinb :;a r k!. 21 :n 

Dag!. kl. 18.30-1.30. 

Dag\. kl. 23-5. 

Dag!. kl. 1- 2. 

Lörd agar kl. 23.30---21·.15. 

Dag!. kl. 18--1. 

Sönd alfa r kl. 7·- 8, 16.30 HUO. 

Söndagar och onsdao-ar k!. l 3. 

Dagl. kl. 22-24, 3- 5. 

Ti dagar. tor dagar. fredagar kl. 17.30·_·HUO. 

Dagl. kl. 6- 11.15, 22.50- 1·,4S. 

Dai(L kL 22- 22.30. 

Da gl. kl. 6-ll.15, 11.55- 17,22.30·- 4.15. 

Dagl. kl. 22----6. 

Dag!. kl. 11.15--14, 17- 23. 

Dagl. kl. 18.15- 24. 2I U S- 2.30, (i - R, 

Dag\. kl. 22.45-23.45. 


önda!!ar kl. 24-1. 
Söndagar kl. 21.30-22.30. 
Dagl. kL 23-4. 
Dagl. kl. 22-4.40. 
Dagl. kl. 4----6. 
DagJ. kl. 22.30
Dag\. kl. 23.30-5. 
I regel kl. 17- 23. 
Da g!. kl. 14-24. 
Oreg lb. kl. 18--21.30. 
DagJ. kl. 19.3 23. 
Dagl. kl. 23--1, 4-7. 
Da gl . kl. 19- ·) . 
DagJ. kl. 17.35--22.30. 
Dagl. kl. 22.10-23.30. 

http:22.10-23.30
http:17.35--22.30
http:18--21.30
http:21.30-22.30
http:22.45-23.45
http:11.55-17,22.30�-4.15
http:22-22.30
http:23.30---21�.15
http:18.30-1.30
http:23.15--1.30
http:17.35-22.30
http:19.'1.0-20.30
http:15,17.35-��-22.30
http:14-15.45
http:17.10-11',.25
http:11.55-18.25
http:15�-23.30
http:11.45-14.55
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Musikaliska Akademiens inspelnin gar. 

Signalgeneratorn "Supreme» 

Queen Mary Radio 

"L V 375" . 

Radioi ndllstriens nyheter 

Nya böcker 144 

!fTERTRYCK AV ARTIKLAR HELT ELLER 

FRÅN REDAKTIONEN 

Sändarlicens eller ej? 
Då det kommit till vår kännedom, att stor ovisshet 

f. n. f' der bland den radiointresserade allmänheten be
träffande nödvändigheten att inneha sändarlicens vid 
experiment med ultrakortwlgsapparater, ha vi ausett det 
vara vår plikt att orientera vå.ra läsare i denna fråga. 
Yår artikel på ledande plats 
full klarhet härutinnan. 

F ör de sändaramatör er, som 
ultrakortv1i gsgebitet, publicera 
riment med enkla sändare och 

• 

N ästa nummer 

i detta nnmmer bringar 

ännu ej givit sig in på 
vi en artikel om expe
moHagare. 

av Populär Radio blir ett dubbeluummer för månaderna 
juli och augusti. Det utkommer den l augusti och hlir 
av stöne omfattning än de ordinarie numren. Lösllum
merpri set blir l krona. Bland ar tikelmaterialet vilja vi 
nämna en ny orienterande artikel om laboraloriemät
!lingul' och laboratorieinstnunenL, vilken torde vara a\' 
jnLr~ se för radiotekniker, servi emän och amatörer. 
Dessutom beskr.ivas en del mätapparater, som man själv 
kan t iIIverka. 

Populär Radio. 

DELVIS UTAN ANGIVANDE AV KALLAN FORBjUD!T 

Eder prenu,meration 

för sommarkvartalet i god tid. Därigenom 

har Ni garanti för att tidskriften kommer 

Er tillhanda i rätt tid utan avbrott. 
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Televisionsut.sändningen av 
Ile engelska kl'önillgsfestlig' 
heterna. 

I samband med höningsfestligheterna den 12 maj bestod den 
engelska televisionen sitt stora elddop. För för -ta g ngen utsändes 
gatuupptagningar i stor stil direkt med tillhjälp av transportabel 
lIpptagllingsapparatur. 

De nya transportabla televisionssändarapparaterna, som monterats 
upp på tre stora lastbilar, placerade- i Hyde Park, ocl1 här upptogos 
med tillhjälp av Emitron·kam ror ' cener fran kröningsprocessionen. 
Utsändningen mottogs fullständi gt tydligt och utan nägra som helst 
störningar på platser belägna 30 km fn'ln London. Pressen fram
håller i detta summanhan g med särskild styrka att televisionsupp
tagni ngen av kungaparet synt es lika bra som på en biografduk. 
Brit ish Broadcasling Company har från alla möjliga 011er inom 
televi ·ionsområdet - f rån Brighton, Ipswich, Fleet, Rochester 111. 

fl. - mottagi t begei ·trad e tac:ksamhekskn velser. På en biograf i 
' outhgato, där hundratal månni kor övervoro utsändninp;en, mot
togos televisionsbilderna med ett jubel, som bet eckna såsom allt 
annat än engelskt - sil storma nde och så impuls.iv var förtjusningen. 
Jublet g,iIld" icke blott de bilder som visades ntan även de tekniska 
framsteg, som under den senaste tiden gjorts. 

Efter denna första Btora framgång för den engelska televisionen 
räknar man med tt betydande uppsving för den engelska b ildut
sändnin gen . Ma n förut spå r således att de omkring l 000 televisions
mott aga re, _ 0 111 hittills finnas i London ooh d .- omgivnin gar, inolll 
den allra niirmaste framtic1pn komma att tiodubblas. 

Högbuart<1g i Österril{e. 

Inom den närmast framtiden komma de österrikiska förblUld s
järnvägarna med en liten ö\-erraskning fli r ·äJ Iskapsresor - hög
talart g. l en av tligets va gnar inbygges en 40 watts förstärkar
central , och från denna ut sändes grammofonmnsik via permanent
dynamiska högtalare, som äro ntplacerade i hela tåget. Genom en 
mikrofo n är det möjli gt att rikta pa sa"erarnas uppmärksamhet på 
särskilda värdheter län gs den sträcka som man reser förbi. Även 
meddelanden av allnan art komma att förm ed la ~enom denna mik
rofon. Till och med pä fiirarplatsen å lokomotivet uppmonteras 
en högtalare. 

Amerilms »Radiofientle nr 1». 

D:r Brinkley -- en läkare som genom en egen siindarstation i 
örcnta stall' rna gjorde reklam för sin patentmedicin och iscen

satt e ld dlösa »konsultationer» - fick förellig"ande av förbund s
myndigh .tema att demontera sin sändare. D:r Brinkley fann emel
lert id på rad. Han gick över mexikanska grun:en och uppriittade i 
omedelbar närhet av b'Tä nsen en 350 k\V sändare. (Denna ·siffra 
å terges eft er Brinkle s egna uppgifter och torde Jlirför icke tas 
med alltfei r stort allvar.) Fr. n Mexiko fortsatte han sin verksamhet, 
och trots att de am r ikanska myndigheterna gjorde upprepade diplo
matiska framställnin gar till ml'ndi',hetcrna i Mexiko City, knnde 
man ieke tvin ga sändaren till tystnad . 

För några daga r sedan lyckade ' man dock få bukt med Amerikas 
»Radiofiend nr b genom att 1Itala ett fl ertal personer för brolt mot 
paragraf 225 B i trafiklagen. Denna paragraf - som skapats enbart 
för att tysta ned dr Brinkley - säger alt personer, som till ntlandct 
vilja utföra grammofonplattor, film eU-r andra medel för mekanisk t 
återgivande av radioutsändnin gar måste ha särskild licens härför. 
::VIan hoppas nn att dr Brinkley skall tvingas att lägga ned sin 
verk~amhet, enär han saknar det musikmaterial , som lir onndgänO'
li gp-n nödvändigt för radioverksllmheten, 

Ny elll'opeisl, reldam·storsän· 
Ilare. 

Irländska fri statens myncli "heler iiverlägga föl' närvarande om ett 
anbud frå n 'n Lond onfirma, som även j Frankrike ntsänder reklam
material p engelska språket, om att i närheten av Cork anlägga 

en 100 kW station, vilken huvudsakligen skall utsända engelskt 
reklammaterial. Stationen skall även inrymma en kortv gssändare. 
Londonfirman skulle förplikta sig att underhaIIu en irländsk natio
nalorkes ter och även medverka för slIdana nppgifter, som kunna 
bidra till att irländskt kulturliv beredes ett stort uppsving. 

Nya. tyska. bildsändare. 

Tyska rikspostverket har öppnat ytterligare två offentliga statio
ner för bildtelegrafering, nämligen .i Hamburg och i Königsberg. 
Båda stationerna äro tills vidare endast ntrnstade med sändare. De 
överföra bilder till alla offentliga stationer och till sådana privata 
hildmottagare i in- och utlandet, vilka äro anslutna till bildtele
grafnätet. 

I nga. nya flygstationer i Eng
land. 

;\1yndigheterna i staden Leices ter ha hos luft fartsministeri et an· 
ökt om tillstånd att få uppställa en trådlös sändare i därva rande 

flyghamn för nnderlättande av nattflygtrafiken. Sir Philip Sas800n, 
stat. S kreterare för ltdtfarten, har avslagit denna an ·ökan med den 
motiveringen, att ir:l.gan om väglängdsfördelningen inom kortvågs
området är så prekär att in ga nya stationer för närvarande kunna 
tillåtas. 

Reldamnlllio i Syd-Afl'ika. 

Sedan alla reklamntsändningar förbjudits .i samband med för
t'atligandet av den sydafrikanska radi ovcrksamhetcn, har i Johan. 

ne hllrg ett s turt bolag bildat s som enligt engelskt mönster skall 
verka för reklalllutsändn ingal' för Syd-Afri ka från ut land et. En 75 
kW s~ndare har bes tällts för Loureneo :Marqlle , den ti ll _ ycl- frika 
gränsande portugisiska kolonin , och över denna ska ll den bl'dafri
kansku radioreklamen utsändas. vstandet mdlMn Lureuco l\1arqlle·· 
och Johannesburg är omkri ng 500 km fågel ägen. 

»PI·a.g IT». 

Den nya Pragsänelaren på 100 kW som byggts i lVlelnik kommer 
alt förses med en anordning som gör det möjligt att stationen från 
sin egen vaglängd inom en tidrymd av 10 minuter kan övergå till 
våglängdeu för Prag I. Ant enntornet blir 180 meter högt. Sänd
~ingan~a skola under alla omständigheter ta sin början före detta 
ars utgang. 

Inför den stOI'iL radiollt.st-liII
ningen . Berlin. 

Pr ·- identen för tyska riksradiokammaren, Hans Kriegler, som 
har uppdraget att genomföra och leda den tora radiolItställningen 
i Berlin under tiden 30 juli-3 augusti, meddelar att besök varje 
dag medan utställningen pågår komma att a lägga ay olika riks
sändarsta tioner i Berlin. Respektive stLn dares hela konstnärliga 
medarbetarstab kommer att medverka vid dessa »besöksrcsor», 
och den mest omtyckta utsändningen fr ' Il varj e station kommer 
att radiera . Extratåg med ned satta hilj ' tt priser insättas av stats· 
banorna. Resorna läggas så atl del tagarna f-. hesöka utställningen 
jnst den dag då deras hemort 'sändare uppträder. 

Den s. k. »Volkssenden kommer icke längre till användning i 
den form , som praktiserat.s under de senaste åren. 

){ommer J'allioreldamen 
England? 

Under den senaste tid en ha de offentliga röster, som propagera 
för införandet av radioreklam i England, ökats till antalet . Som 
känt är r, der i England strängt förbud IIlot reklaIllutsändningar, 
varför tr engelska bolag tagit franska oc:h andra kontin entala 
sändare i anspråk för att via dessa stationer utsända det fö r 
England avsedda reklammaterialet. Den engelska pressen - som 

E'orts. !I sid , HI 

http:impuls.iv
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vid ultrakortvåg 

I detta nummer publicera vi en artikel om »Ultra
kortvåg n S m hobby» , i vilken påvisas hur enkla 
apparater som erfordras för alstring av ultrakorta 

vågor. Det måste vara mycket lockande för många ama
törer att plocka ihop en adan liten enkel sälldare och 
dito mottagare och börj a experimentera. Alla amatörer 
veta, att älldarlicens erfordras för nyttj ande aven vanlig 
kMt vågssändare, men hur förhåller det sig med de ultra
korta vågorna? Många äro av den uppfattningen, att 
dessa vä lTor äro fridlysta för experiment och att så länge 
ej be tämda frekven band tilldelats amatörerna, dessa 
kunna husera fritt ,under, låt oss säga, 5 meter. Ganska 
allmänt torde vidare den uppfattningen vara rådande, att 
å länge man håller ig inomhus med både sändare och 

mottagare, alltså sänder tvärs över ett rum, så erfordras 
ej licens. Hälwid underfi-jrst s,. att sändaren skall vara så 
vag, alt vågorna ej kunna påvisas utanför lägenheten 

eller åtminstone ej förorsaka störn ingar i andra apparater. 
Intet av allt detta håller emellertid streck. Att sänd

ningen s er på ultrakortvåg har ingen som helst bety
delse för Iicensf rå an. Licens erfordras \rare sig man sän
der p å L10 meter eller 40 eentimeter. Vidare har sändar
effek ten ej med saken att göra. Licens erfordras alltså 
även vid försök inomhus. 

Nåaon kanske invänder, alt i s< fall måste man ha licens 
för a lt få använda en va nlig laboratorieoscillator ell er en 
ignalgenerator. Detta äT emellertid en helt annan sak. 

Dylika instrument ga under beteckningen mätapparater. 

De äro alltså gjorda för elt helt annat ändamål än att 
överföra signaler eller tecken till en mottagare. Dock 
kunna de ibland förorsaka störningar i närbel ä"na mot
tagare, men i så fall blir ägaren ålagd att företaaa er
forderl iga åtgärder, så att störningar undv ikas. kull e det 
däremot visa sig, a tt den ~törande apparaten är en radio 
sändare, blir ägaren åtalad enligt gällande lagparagraf 
och har att vänta mycket svåra d t rräkningar. 

Av det ovan sagda torde framgå, att det icke är tillåtet 
att syssla med några som helst sändningsexperiment utan 
att ha erhållit licens. Även för n'!l1li laboratorieexperi 
ment, i den mån de avse sändning och moLtagllinO", er
fordras sändarlicens, alltså även för de i artikeln idetLa 
nummer beskrivna experimenLen. 

Den som har tillräckligt stort intresse för saken skaffar 
ig naturligtvis den erforderliga licensen. Den kostar 40 

kronor i engångsavgift. Sedan har man bara att lö a van
lig \l1 ottagadicens a 10 kronor per år. F ör e rhållande av 
sändarlicens måste man emellertid aviäcrga bl. a. ett tele

graferingsprov. 
Vi ha här i landet en sammanslutning med namnet: 

För ningen Sveriges Sändareamatörer (SSA) . I denna 
bör var och en, som ämnar jg in på sändnL[lg gebitet, 
ingå som medlem_ Han får då h jälp med alla svårig 
heler vid avläggande av telegrafer ingsprov, anskaffande 
av licens ill . m. Ej minst värd full är den hj älp med 
tekniska problem som han i egenskap av medlem er

håller. 
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SIGl'I,t.\lGEl'1ER,t.\~rORl'1 

..

Ett modernt serviceinstrument 

Signalgeneratorn är eLt av de mest oumbärliga in
,slrumenten vid justering och trimning av moder
na radiomottagare, speciell t superheterodyner

De~ är ej alls något besynnerligt instrument, ulan utgör 
helt enkelt en rundradiosändare i miniatyr och har till
kommit av rent praktiska skäl. Förr trimmade man alltid 
en mottagare med hjälp aven svag utländsk station, var
vid man sökte åstadkomma största möjliga signalstyrka 
i högtalaren. Emellertid varierade ofta sändarens signaler 
i styrka, och rätt vad det var kunde stationen sluta sända 
för kvällen, kanske då man var mitt uppe i trimnings
arbetet. Dessutom varierade ljudstyrkan i högtalaren oupp
hörI igt, allt efter växlingarna i talet eller musiken, för 
alt ej tala om fadi ngens inverkan. Dessa olägenheter gj or
de, aU man skaffade sig en privat liten sändare fiir trim
ningsarbetet, en sändare, som gav en signal av konstant 
styrka, med konstant moduleringsgrad. Detta är den mo
derna signalgeneratorn, som dessutom också i de bättre 
utföringsformerna möjliggör utförandet av de nu så ak
tuella mätningarna av känslighet, selektivitet och fidelitet 
(» lj udkvalitet» ). 

För att signal generatorn fullständigt skall motsvara en 
sändarstation, måste den vara helt skärmad och dess signal 
införas på mottagaren genom en skärmad högfrekvens
kabel, detta för aU signalen verkligen skall komma in på 
antennkontakten och ej på t. ex. detektorspolen i en fler
kretsmottagare. Vidare skall signalgeneratorns utgångs
krets i elektriskt avseende motsvara en normal mottagar
antenn, så att mottagarens ingångskrets blir »belastad» 
på alldeles samma sätt som ,då en antenn anslutes. I ann~t 
fall kan ju mottagaren uppvisa andra egenskaper än under 
normala förhållanden. Nu är det litet si och så med 

denna sak vid de billigare signalgeneratorerna, avsedda 
för trimningsarbete, men där har saken i fråga ej heller 
så stor betydelse. Annat är det då man skall göra verk
liga mätningar av mottagarens egenskaper- Då måste sig
nalgeneratorn ha relativt litet motstånd på utgångssidan. 
V'idare får man mellan generatorn och mottagaren in
koppla en s. k. konstantellll, som efterbildar en normal 
mottagarantenn. Denna konstantenn består aven konden
sator, en induktansspole och ett motstånd, alla tre serie
kopplade med mottagarens antennkontakt. En antenn har 
nämligen både kapacitet, induktans och motstånd. Vid 
mätning på kortvågsområdena brukar konstantennen be
stå av enbart ett motstånd på nagra hundra ohm; en mot
tagarantenn av vanlig typ har nämligen på dessa våg
längder andra elektriska egenskaper än på de högre . våg
län cyderna. 

Signal generatorn är liksom en rundradiosändare mo
dulerad, dock med en enda ton av konstant styrka och 
frekvens, den senare vanligen 400 perioder per sekund. 
I mottagarens högtalare hör man därför en ton med 
nämnda periodtal. Man söker nu vid trimningen åstad
komma, att denna ton blir så stark som möjligt. Dock 
är det vida bättre att i stället för högtalaren inkoppla 
en växelströmsvoltmeter och observera dennas utslag. Vid 
mätning av känsligheten etc. använder man i stället för 
voltmetern en s. k. utgångseffektmätare, som direkt eller 
indirekt anger mottagarens utgångseffekt i waLt. 

Vi ha här ovan i stora drag redog}ort för signalgene
tatorns ändamål och användning. Då denna sak nog tarvar 
ytterligare behandling, anmoda vi alla som stött på svå
righeter i samband med användningen av signalgenera
torer att meddela sig med redaktionen. 

Skueee JU kulM4Q" 
om det gällde, utan vidare 
besvara följande frågor: 

Vau ur "Durchg ri f f lf och "dynam L k karak
teri s ti ka" ho s elek t ronrör? Vad menas med 
d yn am iskt mo t s tå nd ? Hur arbe tar e l1 d r
na t r on -osc illa to r? Vari iir dHnl p adc v!\gor? 
Vad In e nfl_S i allmli nh t loed "diln1pn in g " ? 
Va rtill un vlin de ' en dämpsats ? Vad iir en 
" död zon"? H u r uppli:omma "(löda punkter" 
i r a dionlo t tagare ? Göra "döda varv" i en 
spole o 1\g on skada? Böra de kor tslutas? Bc

tydcr EBE enkelt b omull somiSl,unnen kop
partrå d ? Kan mall berlikna . ffeldiva höjlI co 
ho , en [Intenn , e ll e r hur s tor lir dco i all
mänh et? Är det engels ka "R. ~I. S. valne" 
rle tsamma "om fCektiv värdc·! Vilken spole 
har miu s ta cgcnkilpuc iteteu? Vud menas 
med ek viva lentkre t s ? Vad iir e ll ekvipo te n
t iaIkatod ? 

Om ej, så måste Ni köpa 
tredje delen av P OPULÄR RADIOS R A D I O L E X I K O N av ingenjör W. Stockman 

• Ingen radiofackman kan undvara 

denna viirdefuJJa uppslagsbok 

• Den slitter Er i stånd att besvara 

vilka radiotekniska frågor som helst 

• Prenumeranter erhålla detta arbete 

för endast 35 öre pr deJ. Dokh.. pr. 1:50 
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J-\GJ-\RE 

Av ingenjö r Eric Andersen 

I Amerika där bilradion för länge sedan tram
p at ut bal n korna - har servicemännen i stor ut
sträckning specialiserat sig på »Car Radio Service»_ 

Se l · ngt ha vi inte hunnit än i Europa, men åtminstone i 

vårt land tenderar utvecklingen att gå i samma riktning, 
och till ledning för intresserade har här nedan gj orts en 

sammanställning av de olika slags anodspänningsoggre

gat, 50111 konlIna till användning i moderna biJmottagare. 
En bil mo tlagare skilj er sig fr ån en \'anlig modern ra

d ioapparat huvudsakligen därigeno m, alt den dri ves med 
ström från bilens starthatteri. Förutom sj älva radio

mottagaren behöver man således ett aggregat, som om

formar den lågspända batteriströmmen till en högspänd 
likström_ Härför användas speciella vibratoromionnare, 
bestående a \' ett enkel- eller dubbel verkande avbrytare

systern, vilket »hackar sönder» batteriströmlllen till en 
lågspänd växelström. Denna transformeras sedan upp till 

en spänning av 200 a 300 volt, varefter den på vanligt 
sätt likriktas och filtreras_ På en del aggregat har kon

struktionen förenklats därhän, att vibTatO'rn även får 

t j änstgöra som likriktare, och på så sätt har man erhåll it 
en synnerligen prakti k omformareenhet, vilken lätt kan 

sammanbyggas med den ordinarie mottagareapparaturen. 
Som mottagare användas högkänsliga superheterodyner 

med fyra, fem eller sex rör i kombination med dynamiska 

Fig. 1. Tele/unkens bilmottagare. Till vänster kontrollorganet, till 
höger mottagaren med inbyggd högtalare. I bakgmnden ses om

jormareaggregatet , som innehåller vibrator och likriktare. 

högtalare med lågohmig fältlindning, som matas med 
ström direkt f rån startbatteriet. Högtalare av permanent

dynamisk typ förekomma även. Som regel monteras mot
tagaren och högtalaren i en gemensam låda, vilken fast
skruvas under bil ens instrumentbräda. Manövreringen av 

mottagaren sker ~å fr ån en il rattpelaren anbragt fj ärr
kontroll , vilken genom bowdenkablar står i förbindelse 
med apparatlådan. Denna manövreringstillsats utgöres 

hos en del mottagare aven belyst stationsskala eller en 
skal a med våglän rrdsgradering samt tvenne reglerings

knappar för volymkontroll resp. klangfäl"gsregulator. Me
delst en strömbrytare - en nyckel som kan vridas om och 

tagas ur - kan apparaturen genom ett enkelt handgrepp 
säkras mot obehöriga_ 

Det säO"er sig sj äl vt, att en bilmottagare måste vara 
utrustad med en effektiv fadingregulator, vilken utjämnar 
de ganska avsevärda variationer i lj udstyrka, som brukar 

förefinnas vid färd j kuperad terräng. För att få utgånO"s
spänningen någorlunda konstant är det nödvändigt att 

använda r eglering på minst två rör, exempelvis blandar
rör et och första MF-röret. Tonkompenserad, manuell vo
lymkontroll och kontinuerligt variabel klangfärgsregula

tor höra givetvis även till standardutrustningen. 
De moderna bilvibratorerna förbruka endast omkring 

2 ampere, vartill kommer rörens glödströmsförbrukning, 
som för C-typen uppgår till 0,2 amp. och för E-typen till 
0,25 il 0,4 amp. Särskilt utmärkande för dessa rör är 

den stabila konstruktionen och fullkomliga friheten från 
mikrofoneffckt. Katoden är av »Cu-Bi»-typ och tillverkad 

av koppar. 

Fig. 2. En ann an bilmottagare, där avstärnningsskalan och de 
övriga manöverorganen äro placerade på mottagarlådan. 
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Fig. 3. Schema för vibratoromformare med tillhörande likriktare 
och jilter för anodströmmen. 

I fig. 3 visas principschemat för n vib ratoromformare 

med dubbel verkande avbrytaresystem och separat rörlik

riktare_ Den bestå r aven fältmagnet E med tillhörande 

j ärnankare b, ,rilket uppbäres aven f j äder a. Vibra tor

ystemet är komhillerat med en transformator T av spe

ciell konstruktion, innehållande en lågspänningslindning 

p och en högspänningslindn ing s. Båda lindningarna ha 

mittuttag, och strömmen flyter från startbatteriets plus

pol (+ ) genom transformatorns högra primärlindnjng 

samt över fältspolen tillbaka till minuspolen. Då ström 

passerar genom spolen blir kärnan magneti k och allra

herar ankaret b, varvid kontaktplattan c try kes mot stif

tet e. Härigenom kortslutes fältspolen , ankaret går till

baka till vänstra ytterläget och sluter kretsen vid c-d. 

Strömmen fl yter nu ett kort ögonblick genom transforma

torns vänstra primärlindning. Under tiden har fältspolen 

erhållit ström; ankaret attraheras ånyo av järnkärnan 

och fortsätter sedan att vibrera i takt med t&ltungans 

egenfrekvens. 

Genom att primäTströmmen oupphörligt brytes och slu

tes nppstår i sekundärlindnil1gen en växel tröm med sam

ma frekvens som .,ibratorfrekvensen. Emellertid avviker 

vågforrnen högst avsevärt från den rena sinu formen, och 

för att dämpa övertonerna - som till föl j el av resonans

fenomenen i transformatorn kUllna antaga så höga spän

ning värden, att överslag uppstår i lindningen - måste 

sekllndärspolen parallellkopplas med en blockkondensa

tor på 10000 cm (ej vlsad i fig. 3). Seklludärspänningens 

storlek bestämmes av transformatorns omsättnlllgstal , som 

vid denna typ av vibratorer uppgår till l : ' O il l: 50. 

Likriktarröret V är av indirekt uppvärmd typ, och 

filterkretsen består aven 700 ohms drossel D, med en 

induktans av 20 hy vid 30 mA, samt tvenne elektrolyt

kondensatorer e på 8 ~lF. För alt få aggregatet störnings

fritt är det dessutom nödvändigt att parallellkoppla av-

Fig. 4. Omformare m ed dubb elverkande vibrator. Erforderliga 
kondensatorer och jilter för undvikande av störningar på matla

garen äro visade. 

brytaresystemet med en kondensator e l på 0,1 pF "amt 

bygga in de olika komponenterna i en solid gjutjärnbox, 

som förhindrar en djrekt utstrålning av högfrekvensenergi. 

I fi g. 4, visas prin 'ip ' chemat för en dubbelverkande 

vibrator, så konstruerad att primärströmmen äl1drar rikt

ning varj e " ån g den brytes och slutes. Härigenom uppnås 

en mycket hög verkuingsgraJ. Såsom framgår av schemat 

fl yter ballerislrömmen omväxlande genom transformatorns 

vänstra och högra primärlindning samt vidare genom El 

resp. E2 tillbaka till batteriet. Genom att fäJtspolarna äro 

inlagda i huvudströmkretsen uppnås att de även t j änst

göra som drosslar och hindra störningsimpulserna från 

alt 0'0 in i mottagaren. En ytterligare avstörning av vibra

torn iistadkommes genom kondensatorerna el och e 2 på 

lO 000 cm resp. 0,1 f-IF samt genom dämpmotstonden W 

Fig. 5. Komplett "ibratoraggregat med rörlikri1ctare och skiirmbox. 
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Fig. 6. Komb inerad vibrator och kotl-laktlikriktare, speciellt avsedd 
för bilmuttagare och portabla apparater. 

på 50 ohm. De båda kondensatorerna Ca äTO på vaTde

ra 4 I" F. 
Som likriktarrör användes ett EZI eller motsvarande 

typ med en glödströmsförbrukning av 0,5 amp. vid 6,3 

vol t. För att ej onödigtvis belasta transformatorn uttages 
glödspänn inuen direkt från startbatLeriet. Silkretsen be

står aven vanlig nätdrossel D samt tvenne elektrolytkon
den ' a torer C:; på 8 ,u F. Blocken C4 äro på 5000 cm. I 
fig_ 5 vi as en bild av det kompI etLa aggregatet med spe· 
cialtransformator, likriktarrör och If·filter. 

Genom att förse avbrytaren med ett extra kontakLpar 
spara s ett särskilt likriktarrör. Dessutom förenklas kon

tru ktionen i hög grad. En sådan vibrator - som sam

tidigt t j änstgör som likriktare - visas schematiskt i fig_ 

6. Den är i stort sett konstruerad om de beskrivna vibra
torerna och på grund av _ina minimala dimensioner sär

sk il t l iimplig för campingmottagare och portabla appa

rater. C1 har 20 ,uF, Ca 8 ,uF, C4 16 ,uF och C~ 50 cm. 
D I är Il högfrekvensdrossel på 300 varv och D2 en låg

frekvensdrossel på 20-30 H. Vibratorns a llslutlu ng till 
transformatorn åskådliggö res av fig. 7. 

I ett följande nummer av Populär Radio skall lämnas 

utförligare kon tl'uktionsdata för en dubbel v rkande vib
rator med separat rörlikriklare, vilken kan användas som 

anodspänning aggrega t för bilmottagare och portabla ap

paraLer. 

Fig. 7. Modern vibrator med tillhörande specialtrans/orma/or av 
amerikansk typ. 

POPUI R Rj.\O O 
L andets största och mest spridda radiotidskrift 
med en minimiupplaga a\J 10.000 exemplar. 

• Är saklig, vederhäftig och opartisk 

• Utkommer regelbundet den 15 va rje m~nad 

• Inn håller tekniska beskri vninga r över goda kom
mersiella mo ttagare 

• Beskriver på ett lättfattligt sätt nya uppfinningar 
och principer 

• I nn hAller det minsta möjliga av teoretiska ut
Ulggningar 

• Avh andlar i fo rm av populära konstruktionsbe
skrivninga r den praktiska tillämpningen av nya 
konstruktionsprinciper 

• Ger a matören u tförliga beskrivningar över intres
santa experiment och a pparater inom radions ocb 
närbesläktade områ den 

• Avhandlar alla nyheter på radioområ det 

• Är den idealiska amatörtidskrlften 

• Uppskatta s på grund av sin vederhäftighet och 
opartiskhet iI.ven av fackmännen 

O r gan f ö r Stockholms Radio k lu bb 
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EII'{Fl llUf)~ 

upp~r1-\ G~II)\IG 


En jämförelse med amatörkameran 

Av teknolog Bengt Svedberg 

V d tänkte Edison, nar han år 1877 hade löst 

problemet atl återge det inreg istrerade lj udet på 

fonografval sen ? ilka dj ärva framtidsplaner 

hägrade för tysken Berliner, när han år 1896 hade kon

struerat världens förs ta grammofon? Anade väl dessa 

båda föreo-ån crsmän, a tt den väg de slagit in p å skulle 

föra så otroligt lållgt - på så kort tid? 

Människan äger j u i sitt huvud två ofantli <Yt sinnrika 

instrument för mottagningen av vågrörel sen hos ljuset 

och ljudet. Att för eviga och konservera det korta , fl yktiga 

<igonblickets ljus- och ljudimpulser, det problemet har 

alltid Varmt intresserat människan. En apparat som ar

betar lika fulländat som vårt öga och vårt öra, men där 

intrycken av vågorna inte liksom våra syn- och hörsel

intryck snabbt förblekna, en sådan apparat skulle helt 

enkelt göra livet rikare. Oeh vad har väl hänt? Jo, år 

1038 lanserar den arabiske forskaren al Haitam den för

sta kameran - dock stor som ett hus _och utan förmåga 

att inregistnora bilden. På 1600-talet erfordras det fort

farande minst ett tält, men så börjar man upptäcka lju

sets kemiska verkningar. På 1800-talet går man fr ån klar

het till klarhet, amatörkameran konuner på 80- il. 90-talet 

j m arknaden, och så går utvecklingen under de sista de

cennierna fram med stormsteg, till den fulländade »ljus

vågsinregistreringsapparaten» av j dag. 

Det kan tyckas, att de rent mekaniska och kanske också 

mer konkreta lj udvågorna skulle ha varit mindre svåra 

att inregistrera och återgiva än deras snabbare elektro

magnetiska bröder. iVJen tvärtom, först i börj an av 1700

talet l yckades man konstruera den apparat, som kunde 

inregistrera de vibrationer i markytan, som fortplantas 

från en jordbävning - seislIlo crrafen. Och fastiin man 

Ull ungefär visste, hur man skulle angripa det betydligt 

intressantare problemet att inregistrera den mänskliga 

s tämmans mera nyanserade vågor, blev det egentligen 
först Thomas Edison förunnat att med sin fonograf ha 

konstruerat en praktiskt användbar ljudupptagnings- och 

En komplett inspcln ingsapp(ITatllr sa når som pa högtalaren . iHot
tagaren-förstärkaren år »Likströmstvåan» enl. PO[Jlllår Radio, jan. 
1934, och graverrnekanismen år den i ju!i 1936 beskrivna. J för

grunden ses m-ikrofonen. 

återgivnino-'apparat. ilen sedan Edison anno 1877 stod 

och rop ade »Hoo, hoo, hoo» framför en tratt, har ljud

tekniken lltveeklats oerhört. Och vad existerar det då i 

denna da.g - anno 1937 - för en ljlldupptagningsap

parat, som envar kan äga och bruka? Inle en sådan ap

parat, som Radiotjänst samt en eller anllan landsmåls

forskare, som reser ut för att konservera de försvinnande 

svenska dialekterna, kunna ha anl edning att begagna , 

utan en verklig amatörillspelningsapparat, som skulle mot

svara amatörkarneran av i dag. 

Tekniska förutsättningar. 

Ja, om man i allmänhet hade klart för sig, hur pass 

enkel den nödvändiga och för rätt stora anspråk även 

tillräckliga apparåturen i själva verket är, så skulle nog 

detta artificiella, inregistrerande öra inte vara en fullt 

'cellophanskiva ingraverade spåren i 40 ggr förstoring. De 
inregistrerade ljudvågorna ha i detta fall relativt låg frekvens. 

De i en 
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så s~iIIsynt uppenbarelse. De två viktigaste fi:irutsättnin· 
garna för att man skall få en hygglig ingravering av ljudet 
äro, l :mo, att en stark elektrornotor användes - vilker 
fordrar tillgång till helysningsnät - 2 :do, att lj udvå

gnrna förstärkas på elektrisk väg - vilket fordrar en 
radioapparat eller förstäpkare. Vinjettbilden visar en en
kel men synnerligen effektiv inspelnings-återgivningsap
paratur - allt som erfordras (observera skruvmejseln 
och härdningspastan) utom högtalaren för kontroll av 
ljudet. 

Och vilka äro då användningsmöjligheterna för den 

elektriska ljudupptagningsapparaten av i dag? Ger verk
ligen resultatet full aluta för pengarna? Är det möjligt 
att man med så enkla medel kan på ett korrekt sätt fånga 

och på ett naturtroget sätt åter utsända alla dessa Ij ud
ågor, som ,faktiskt på en sekund svänga så där en 500 

gånger? Ja, om 500 svängningar skola fördelas på en 
spirallinje, exempelvis 330 mm lång - om hastigheten 
är 33 varv per minut och nålen graverar 60 cm under ett 

varv - så inses lätt, hur stor plats en period av den mer 
eller mindre sammansatta sinuskurvan kan få disponera. 

Vidstående bilder illustrera, hur pass utsträckta på läng
den dessa kurvor därigenom bli, så utdragna t. o. m. att 
de vid en större förstoring se ut som räta ilinjer. Den 

Samma spår i 120 ggr förstoring. 

genomskinliga celIophanskivan är här bara ino-raverad 

på ena sidan. Hastigheten är endast 33 varv/ min. - ty, 
varför slösa med 78 varv/ mill., när vinsten därmed är 
en relativt liten förbättring av Ij udkvaliteten! Den enkla 

kolkornsmikrofol1en som förf. använt tillåter ju iute någ
ra vidare musikaliska orgier. Dock visar upptagning di
rekt ur radioprogrammet, alt man iiven med 33 varv /111in. 
och rätt nära centrum får en utmärkt njutbar inspelning 
av exempelvis sång. Dessutom ställ er denna låga hastig
het betydligt mindre krav på den rörliga mekanismen. Men 
33 varv/ min. dividerat med låt oss säga 33 spår/cm gör 
alltså en ingraverad slräcka i radiell led av 1. cm/minuL 
Om vidare den användbara illspelningsslräckan är lågt 
räknat 7,5 cm på en 25 cm skiva, samt om slutligen denna 
skiva plus en gravernål för vardera ' idan betingar ett 
pris av kr. 1.: 25, så visar en enkel huvudräkning, att man 
faktiskt få r en speltid på en hel kvart för samma pris som 
en vanl ig film 6 X 9 och att driftkostnaden för Ij udupp
tagningsapparaten blir ca 5 kr. per arbetstimme. Hur dyr 
skulle filmen i den enklaste amatörfilmkamera bli under 
samma tidrymd? Och de ingraverade skivorna äro till 
skillnad från den exponerade filmen omedelbart fullt fär
diga att provas och avspelas. En rätt behandlad cello
phanskiva bör kunna spelas 200 ggr, violket i praktiken 
betyder oändligt många ggr. 

En jämförelse mellan Ijus- och ljudvågsinregistrerings
apparaterna av i dag visar sålunda visserligen, att medan 
den förra nästan är en nödvändighetsvara, så får den 
senare sägas stå mera på laboratorieapparatens stånd
punkt. NIen ~ när skall alla de praktiska svårigheter ha 
övervunnits, som ännu återstå, innan man kan göra lju
dets inregistrering till ett lika enkelt handgrepp som att 
öppna kamerans slutare? I dag slår I j udupptagnings
apparaten på en prisnivå, högre än amatödilmkamerans_ 
När kommer den på amatörkamerans nivå? När blir det 
möjligt för enVar att mitt på Kungsgatan i Stockholm ta 
upp en apparat ur fickan, låta den arbeta en stund 
och därmed lika fulländat som vårt öra ha inregistrerat 
men på ett beständigare sätt förevigat alla Kungsgats

atmosfärens ljudvågor? 

STOCKHOLMS RADIOKLUBB 
En sammanslutning av radloteknlci och amatörer. 


Räknar flera av vårt lands främsta radiofackmän bland sina medlemmar. 


Aktuella föredrag och demonstrationer var 14:e dag. 


De bästa utländska facktidskrifterna finnas tillgängliga. 


Klubbens organ ör tidskriften Populör Radio. Prenumerationspriset för densamma ingår i medlemsavgiften. Nörmare 

upplysningar erhållas vid hänvändelse till tidskriftens redaktion. 
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IIYJa\ R.OR. 
Philips', Telefunkens och Tungsrams rörnyheter för säsongen 1937-38 

R edan i föregående nummer voro vi i t illfälle 
att i stora drag omtala, vilka rörnyheLer som 

komma att lan ra ti ll hö Len av de tre o\'an· 
nämnda firmorna. Största intresset till drager sio· givelvi s 
den »röda serien» eller E·rören, SOlU genlemot li digare 
1.yper uppvisa mållga förde lax. 

Det mest iögonenfallande hos dessa nya rör är, om man 
bortser fr ån den röda färg n, deras utomordentligt små 
dimensioner. Dessa ha möj I iggj orts därigenom att glöd
strömseffektell nedbrin at i avsevärd grad. Sålunda tar 
t. ex. skärmrrallerpentoden E 6 enda t 1,3 W, vilket är 

hälften av vad AF7 fö rbrukar och omkring fjärdedelen av 
glödströmseffekten hos E 446. Den nya oktoden EK2 har 
~n total höj d av 90 mm mot 116 mm hos AK2 och en dia
met r av 32 mm mot 46 mm hos AK2. Härav framgår den 
avsevärda reduceringen av rörens dimensioner gentemot 
föregående typer. 

Den kraftiga reduceringen av glödströmseffe~ten har 
åstadkommits genom en förkortning av kaloden, vilket i 
sin tur medfört att hela elektrodsystemet kunnat göras sta
bilare. Härigenom har man återigen kunnat reducera av
stånden mellan elektroderna, vilket gj ort att rörens data 
kunnat hållas vid samma nivå som förut. Utan försämring 
av data får man således rör med mindre dimensioner och 
mindre glödströmseHekt än tidigare, rör, som dessutom 
uppvisa andra betydelsefulla förbättringar, speciellt när 
det gäller kortvågsmottagning. 

Katoden har kortare uppvärmningstid än förut, enligt 
uppgift ca 10 sekunder för de flesta nya rörtyperna. Vidare 

har i olationen mellan katod och glödtråd väsentligt för· 

bäLtrats. 
SLor omsorg har nedlagts på att öka j ämnheten hos rö

ren , en sak som är av den allra tör la betydel e fö r appa· 
raLfabrikanterna. 

. ·rören ha 6,3 glödspänning och runna användas i 
växel-, l ik- och allströmsapparater samt i bil radiomotla· 
gare med 6 ell r 12 V ackumulator. I sistnämnda fallet 
kopplas rören två och två i serie. Socklarna äro av p.typ 
med sidokontakter, uppvisande ringa kapacitet och små 

förluster. 
Rörens dimensioner ha reducerats i proportion Lill glöd

slrömseffekten, varför temperaturen ej blir högre än vid 
tidigare rörtyper. Därför kunna radioapparaterna göras 
mindre än förut, utan risk för överheLtning. 

De nya rörtyperna. 

Vi skola här genomgå samtliga nya typer och taga först 
E·rören i samma ordning som de äro placerade i en mot· 
lagare, varigenom större överskådlighet vinnes. 

Dessa rör tillverkas av Philips och TU!1 <Ysram. Tungsram. 
rören ha ett T framför typbeteckningen ; EF5 av Tungsrams 
tillverkning heter alltså TEF5. 

EF5: högfrekvenspentod (skärmgallerpentod) med vana-

Fig. 1. En jämförelse i fråga Om dimensioner och glödströmseflekt 
mellan den nya skärmgallerpentoden EF6 och motsvarande Fig. 2. Elektrodsystemen hos oktoden AK2 (till vänster) och den 

äldre typer. i den röda serien ingående nya oktoden EK2. 
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Fig. 3. Till vänster d n tidigare dub beldioden AB2, i mitten den nya 
typen EB4 med skilda katoder och till höger den sistniimndas eIek
trodsystcm. De båda diodsystemen äro viil skärmade fran varandra. 

Skärmet! är fri och kat! jordas till liimplig [Junkt. 

bel bran thet. Goda egenskaper med hänsyn Lill kors
modulering. 

EK2: oktod med betydligt förbättrade kortvågsegenskaper. 
EH2: heptod, avsedd som A.V.K.-reglerat blandarrör (med 

separat oscillator) i korlv gs up rar samt som hög- och 
m llanfrekven för·stärkarrör. 

EB4: dubbeld iod med skilda katoder. löjliggör allehanda 
specialk pplingar. 

EBC3: dubbel diod-triod, molsvarande ABCl. Trioden har 
förstärkningsfaktor 30. 

EBL1: dubbeldiod-slutpen tod, en kombination av typerna 
AB2 och '. El'" 

EF6: s ärmgallerpenLod, avsedd som gallerlikriktande de
tektor eller lågfrekvensförstärkarrör. 

EL2: slutpentod med 8 W anodförlust och normal brant

het. Avsedd för bilmottagare. 
EL : slu tpentod med 9 W anodförl ust och stor branthet. 

Identisk med den tidigare typen AlA, 
EL5: slutpentod med ] 8 W anodförlust och branthet 8,5 

mA/V. Liten klirrfakto r, d. v. s. ringa distortion. 

Fig. 4. Den nya skärmgallerpentoden EF5 med variabel branthet 
och dess elektrodsystem. 

Fi". 5. SllLtpentoden EL3, med samma data som viixelströrnsseriens 
AL4. l egenskap uv slutrör har EL3 större dim ensioner ; höjden iir 

120 och diametern 37 mm. 

EM1: högvakullm-avstämningsindikator (»avstämnings
kors» eller ») magiskt öga»), identisk med den tidigare 
typen AMI men även lämplig för 200 V allströmsmot
tagare med 200 mA-rör. 

C/ EM2 : högvakullm-avstämningsindikaLor med samma 
uppbyggnad som typ E 11 men med ett galler mellan 
katod och fluore~censskänn för åstadkommande av on
stant ljusstyrka. 

EZ2: mindre helvågslikriktarrör för bilmottagare. 
EZ4 : helvågslikriktarrör för stora mottagare. 

Som likriktarrör i de fles ta moltagare med röda rör tor
de den tidigare typen AZl komma till användning, Denna 
har 4 V glödspänning. Katodstråleindikatorn C/ EM2 ovan 
har fått C :et framför typbeteckningen av den anledn ingen, 
att röret även är lämpligt att använda tillsammans med 
den förutvarande allströmsserien för 200 mA, d. v. s. C
serien. 

Nya kompletteringsrör. 

Philips, Telefunken och Tungsram utkomma vidare med 
följande rör, avsedda att komplettera redan befintliga se
rier. Rören av Tungsrams fabrikat ha eLt T framför nedan 
angivna typbeteckningar . 
A-serien: Här kommer en dubbeldiod-sluLpentod ABLl 

samt en ny katodstråleindikator A 12. Vidare utkommer 
18 W slutpentoden ALS med delvis nya och högst för
bättrade data. 

C-serien: Denna kompletteras med dubbeldiod-slutpento
den CBLl och katodstråleindikato rn C/ EM2. Den sist
nämnda ingår alltså i både C- och E-serierna. 
I de närmast följ ande numren av tid kriften komma vi 

att mera i detalj behandla de olika rörtyperna och deras 

användning. 
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Av fabrikör Claes Jonson 

D et ,är jl~ så a~.t en ~.obboY' av vad slag de'.l vara 
ma, maste aga formagan att vara stm1Ule

rande. Den skall verka som en sporre på 

fantasien, men den får inte vara sk'! krävande, att dess 

utövande omöj I iggöres av tekniska eller ekonomiska or
saker. Ännu för bara en 4 il 5 år sedan kunde en amatör 

ha mycket nöje av att snickra ihop en rundradiomotta

gare, men dels har detta ej längre nyhetens behag och 

dels ställer det sig numera både besvärligt och dyrbart 

att bygga en god distansmottagare. Detta var nog också 

anledningen till att radioamatörernas antai starkt min

skades, och för ett par år sedan såg det rent tröstlöst ut 
för de ännu existerande radiokl ubbarna. 

De senaste åren har det dock börjat blåsa nya, friska 

vindar för radioamatörerna, och dessa vindar heta ultra

kortvåg och television. Här finns det nya områden, där 
amatören kan framföra sin hobby i frihet. 

Genom samtal med åtskilliga amatörer har jag fått 

•den 	 uppfattningen, att det är ytterst få som gett sig in 

på experiment med ultrakortvåg. En av orsakerna till 

.. Föredrag i Stockholms Radioklllbb den 2 mars 1937. 

Fig. 1. Kopplingsschema jiir enkel ultrakortvågssändare {Hartley}. 
Spolen L och kondensatorn C kunna utjöras enligt fig. 9, som 
visar en sådan sändare, byggd av förj . jör ca JO år sedan. Den 

fungerar fortfarand e fullt tillfredsställande. 
L= l varv, diam. 120 mm, tråd S mm. 
HFD= 40 varv, dia//!. 10 mm, tråd 0,15 mm. 

C=25 pF. C = 200 pF. R= 20 000 ohm. 

det ringa intresset ar kanske ultrakortvågens (som det 

hittills ansetts) ringa räckvidd. Den som varit van vid 

att fara jorden runt med sin 40 meters »kärra», tycker 

kanske att det är bara strunt att få nöja sig med korre

spondens inom de närmaste milen. Kortvågen i all ära, 
men som experimentobj ekt torde den vara rätt uttröskad, 

under det att ultrakortvågen tir relativt outforskad. En 

snnan orsak torde vara att de svenska radiotidskrifterna, 

enligt mitt förmenande, ägnat allt för litet intresse åt 

ultrakortvågen, som dock säkerligen bljr det våglängds

ornrade, inom vilket framtidens radioteknik kommer att 

utveckla sig. 

Redan nu nyttjas ju ultrakorLvågen för många ända

mål, av vilka dess användning för Lel el'isionsradiering 
torde ha det största allmänna intresset. Experimenterande 

med television blir nog för närvarande, då man måste 

bygga både sändare och mottagar själv, allt för dyrbart 

för de flesta amatörer. Det torde dock ej dröj a så värst 

länge förrän vi i Sverge, liksom nu är fallet i t. ex. 

England och Tyskland, få televisionsradiering, och då 

gäller det att vi dessförinnan gj ort oss förtrogna med 

det våglängdsband, på vilket televisionen arbetar. 

Fig. 2. Ett par sändare av modern typ för ultrakortvåg. Avstäm. 
Ilingskondensatorn utgöres i båda fallen av ett par metallplattor 
med reglerbart inbördes avstånd. Högfrekvensdrosslarna lindas 
liimpligen i sektioner, såsom vid sändaren till vänster. Den till 

höger visade sändaren har SYllnerligen små dimensioner. 
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ApparateTlla för ultrakortvåg m'Jcket enkla. 

De apparater, om erfordras för de första experimenten, 
kan varj e amatör utföra på några timmar. Jag vill i det 
följ ande visa några lämpliga kopplingar för sändning 
och mottagning på ultrakortvåg samt ge några små tips 
beträffande utförandet, men n gOll apparatbeskrivning i 
egentlig mening bl ir det inte. Det "ärsta jag vet är 
schablonmässigt utförda amatörapparater. 

Ä ven om apparaterna äro lätta att fTamställa, så ar 
det dock en del som m' te iakttagas, om man skall få 
goda resultat. Så iii spolar som kondensatorer, rörhiilIare 
och isolationsmaterial måste vara så förlustfria som möj
1igt. Spolarna "öras av blank, 2 a 4 mm koppartråd utan 
i>polstomme. Vridkondensatorerna böra vara stabilt bygg
da, och statorfästena böra vara av kvarts, keramiskt ma
terial eller god ebonit (bakelit är olämplig vid dessa 
höga frekvenser). Kondensatorns anslutllingskontakter bö
ra vara placerade så, att spolen kan fästas direkt på 
kondensato rn. Alla ledningar för högfrekvens böra göras 
så korta som möjligt och av grov, blank koppartråd. Rör
hållaren är även en viktig detalj. Bäst är att inte alls 
använda någon rörhållare utan helt enkelt löda fast an
slutningarna vid rörstiften. Som detta dock ser litet slar
vigt ut och dessutom ~ir obekvämt när man vill byta rör, 
kan man göra sig en rörhållare av ebonit, i vilken endast 
hylsor för katodstiften äro fastnitade, under det att stora, 
frigående hål äro uppborrade för galler- och anodstiften, 
vilka anslutas medelst hylsor, fastlödda vid resp. tilIed
!lingar. Alla fasta kondensatorer i högfrekvenskretsarna 
böra ha dielektrikum av glimmer eller keramiskt material. 

Vid våglängder ner till 3 meter kunna vanliga motta
garrör användas till såväl sändare som mottagare. För 
de laboratorieförsök det här närmast är fråga om använ-

Fig. 3. En sändare med balanserad koppling (push·pull-kopplingJ. 
Ledningarna frun R och + B anslUlaS så exakt som möjligt till 

»spolarnas» mittpunkter. 
L ,= 1 varv, diam. 150 mm. (;= 15 pF. 
L1= 1 varv, diam. 150 mm. R= 20 000 ohm. 

Rör: 2 st.. »H L2» eller 2 st. »30». 

Fia. 4. Upptill en ultrakortvågssändare av experimentmodell. Kon
o.ensatoraxeln är förlängd för att eliminera handkapaciteten. Röret 
är placerat på undersidan av chassiet. Bakom avstämningsspolen 
ses kopplingsspolen för antennen. - Nedtill den i texten om
talade kristallmottagaren. Spolen består av ett enda varv. Mon. 
tagebriidan är utdragen till ett handtag, i vilket man Mller mot

tagaren vid prov med leehertrådar o. dyl. 

da VI batterirör, dels emedan dessa rör äro de billigaste, 
dels därför att vi för våra försök ej behöva röra oss med 
några stora effekter och dels slutligen därför, och detta 
är det viktigaste, att vi måste se till att vi under våra 
experiment ej på något sätt störa rundradiosändningen. 
Marconirören HL2 och LP2 samt de amerikanska rören 
30, 31 och 19 ha visat sig vara lämpliga. 

Av sändarekopplingar för ultrakortvåg finnas ju en 
hel del att välja på. För de amatörer, som icke förut 
sysslat med sändning, vill j ag rekommendera hartl eykopp
lingen en!. fig. l eller den balanserade kopplingen enl. 
fig. 3. Det praktiska utförandet framgår av fotografierna. 

För våra försök behöva vi även en mottagare. För 
j ustering av sändaren och uppmätning av våglängden 
är en kristallmottagare särdeles lämplig. V ridkondensa-

Fig. 5. Hur man an vänder en vanlig rundradiomottagare Som 
modulator till sändaren. På klämmorna »Mod». eller på molta
;;arcns grammojonuttag inmatas moduleringsspänningen. Medelst 
/Il otståndet R regleras sändarens anodlikspiiTlning. Omkopplaren 
O. 	 tillslas vid kontroll av modulatorn. R=30 000 ohm. 2 W. 

C,=2 ,/IF. 
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Fig. 6. Vanligen är mottagarens utgångstrans/ormator samman
byggd med högtalaren. Man får då använda en särskild module
nngsdrossel D. 0 .--0 . är här en 2-polig omkopplare. l vänstra 
läget går moduleringsströmmen genom högtalaren för kontroll. 

torn (25 il 50 P ) , spolen (en slinga av ca 50 mm dia
meter) o h detektorn, helst en perikondetektor, monteras 
p en strimla av ebonit, som göres så lång, att den även 
utgör handtag, så att man lätt kan hand kas med motta
garen. Den ärade läsaren får inte rynka på näsan åt 

kristallmottagaren. Även sedan vi byggt en rörmotta
gare, om senare kall beskrivas, få vi ofta användning 
för vår kristallmottagare vid ultrakortvågsförsöken. 

Vi ha alltså år sändare och mottagare färdiga. För 
våra försök fordras dock ännu en sak; vi måste på något 
sätt modulera sändarens bärvåg. Enkl a t kan detta ske 
genom att använda osilad anodström fr n belysningsnä
tet. Denna modulering är dock tämligen tråkig och för 
mår heller inte alltid att styra ut sändarröret. Tills vidare 

är det dock inte nödvändigt att bygga en särskild mo
dulator. Genom en enkel anordning kan man aptera en 
rundradiomottagare till modulator. ig. 5 visar en an
ordning, som är lämplig vid mottagare med utgångstrans
formator i slutsteget, och fig. 6 en lämplig anordning 
vid mottagare utan utgångstransformator. I båda fallen 
är det fördelaktigt att sätta in ett variabelt motstånd på 
ca 30000 ohm, överbryggat med en 2 ,uF kondensator, 
mellan If· och hf-drosslarna. 

För inomhusförsöken behöves ingen antenn. Koppla 
först till glödströmmen till sändaren och slå sedan över 

modulatorns omkopplare till modulering. Under det man 
håller kristallmottagaren i närheten av sändarens spole, 

f ig. 7. Det allra nyaste inom ultrakortvågstekniken - sändare med 
lUnga metaUrur i stället för spolar. Sändarröret ses Längst t. L 

Fl:g. 8_ En superregenerativ ultrakortvågsmottagare med separat 

rör för pendeljrekvensen. A vstämningskondensatorn har 


förliingd axel. 


undersöker man vilken placering av anodspänningskläm
man som ger största lj udstyrkan. Reglera sedan det va
riabla motstånd t, tills ljudet blir s~ rent som möjligt. 

För uppmätning av sändarens våglängd behöves ingen 
vågmätare, utan endast en ca 10 meter lång koppartråd 
(ju längre dess bättre) samt en meterstock. pänn upp 

tråden på ca 2 meters höjd och låt ena änden hänga ner 
på ett par cm av tånd från sändarens spole. Längs denna 
tråd uppkomma nu s. k. stående vågor. Genom att föra 
mottagaren utefter tråden och medel t bitar av ett snöre 
utmärka de punkter, där lj udstyrkan är störst , kan man 
direkt uppmäta våglängden. Avståndet mellan två punkter 
är lika med halva våglängden. Sedan man vant sig litet 
vid denna mätmetod, kan mer exakt avläsning erhållas 

genom att fastställa de punkter, där ljudstyrkan går 
lied till noll. 

Fig. 9_ Enkel Ha_rtley-sändare för ultrakortvåg_ Vänstra rallen 
på panelen reglerar uttaget på spolen_ 
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p v 


- en lyckad konstruktion. O m
ställbar för gravering inifrån eller 
utifrån på skivan. Reg lerbart nål
tryck. Graverdosan även a nvänd
bar för avspeln ing. 

En del förfrågni ngar ha gjorts från läsekretsens 
ida angående lämpliga och tillförl itliga styr

anordningar och graverdosor för rrrammofonin
. p ln inrr • In man tillverkar styranordningen själv, kan 

en raf tig nålmikrofon (pick-up) använda "' som graver
dosa. För dem åter som ej ha möjlirrhet att tillv rka någon 
del apparaten, är det bäst att köpa hela aggregatet 
fä rdigt. 

För f. har provat en apparat av märket »Awitom>, som 
visat sig vara utmärkt. Denna består av styranordning, 
graverdosa och en loppbr icka med spännpatron, som 
passar på normala khrtallr iksaxlar. Denna inspelnings-

Närbild av graverapparatrn. R : rör, om.slutande den gängade 
spindeln, B: vagn, uppbärande graverdosan G. Omedelbart ovan
för denna ses vikterna jör ästadkommande av ökat nåltryck. V : 

volymregulator, avsedd aU användas vid avspelning a.v skivor. 

Komplett insp eLlling.·cl>assi m ed »A witon» graverapparat . S : sta
liv, V: viixeLlws, P : exlra pick-up för avspelning av skivor. 

apparat lämpar SIg utmärkt för dem som redan äga en 
inspelningsmotor. 

Styranordningens konstruktion. 

Styranordningen drives från ~ kivlallrikens centrumtapp 

med en böjlig axel, om är lätt att anbringa. Genom en 
utväxling vrides en gängad spindel, som är innesluten 
i ett rör, upp kuret på undersidan, där en »muller» kan 

tryckas mot spindeln medelst en hävarm, synlig ovanpå 
»vagnen» B. Styrspindeln ligger således väl skyddad för 
damm och åverkan. När muttern skall inkopplas på spin
deln får man »,känna sig för», så att man inte skadar 

gängorna. På röret som omsluter spindeln löper en 
»vagn», på vilken graverdosan är fästad. Vagnen och 
graverdosan förflyttas över skivan av spindeln. Inspel
ning utifrån och inåt eller omvänt kan ske genom om
flyttning av den böjliga axeln i lvå därför avsedda hål. 
Stativet, på vilket röret och styrspindeln äro fästade, ä r 
av gj ut j ärn, likaså armen som håller växelhuset. På över
delen av stativet är en vol ymkontroll placerad; denna 
kommer väl till pass vid uppspelning av skivor. Vid nål
byte uppfälles graverdosan med vagn, varvid gravernålen 
bekvämt kan fastsä Ltas i dosan. Graverdosan är liten men 
naggande god. Med app araten följer lösa vikter, med 
vilka graverdosan kan belastas, när hårdare inspelninO's
skivor användas. Man får experimentera sig fram med 
denna sak. Gravermaskinen är utväxlad för ca 38 spår 
per cm, och styrspindeln är så lång, att en 30 cm skiva 
kan inspelas. Vid inspelning skall volymkontrollen vara 
påvriden för fullt. Den kan dock naturligtvis användas 
för att tona av ljudet även vid inspelning. 

På inspelningschassiet är en vanlig pick-up för avspel
ning monterad, men den är ej nödvändig, ty graverdosan 
kan även tjänstgöra som avspelningsdosa. 

Forts. fl sit!. 144 
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~IUSt'{J.\l S'{J.\ J.\'{J.\f)E~IIEI 
GRJ.\~ltJ)OfOIII)\ISPEl)\IIIIGJ.\R 

P~ Musikaliska Akademien i Stockholm använder 
man numera grammofonen som h j äl pmedel vid 

sångundervisningen. Grammofonplattan har bli
vit ett utmärkt redskap att påvisa elevens fel och fört j än
ster. Eleven få·r först sj unga in ett visst stycke, varefter 
skivan spelas ett antal gånger, under det läraren går ige
nom och påpekar de fel eleven gj ort. Efter en tid göres 
en ny insjungning av samma sak. De båda skivorna jäm
föras och härvid konstateras, om eleven lagt bort sina 
föregående fel och gj ort framsteg. 

Av ingenjör Lars Lalin 

Inspelningarna äga rum på estraden i stora konsert
salen, vars utomordentligt goda akustik kommer väl till 
pass. Eleveu behöver ej sjunga med »halvröst», som an
nars är mycket anligt v-id grammofoninspelningar, utan 
kan här få sjunga ut för fullt , vilket är en fördel i detta 
fall , då det gäller att på skivan få en så naturlig bild som 
möj ligt av elevens prestation. 

Pä estraden samt ute i salen finnas på sammanlagt sex 

Prin cipschema jör grammojoninspelningsanläggningen pli Musikaliska Akademien. 
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ställen anslutningsdosor för mikrofonerna. Från dessa 
dosor gå ledningar av vanlig telefonkabel in till ett rum, 
beläget snett ba om estraden. I detta ru m är inspelnings
apparaten uppställd samt även en elektrodynamisk hög. 
talare av kraftigare typ för kontroll av mikrofonplace. 
ringen m. m. I belysning mästarens rum alldeles invid 
estraden äro omformare och erforderliga batterier upp
ställda. Härifrån gå ledningar dels med växelström, dels 
med batteriström in till apparatrummet. 

Tyvärr finnes endast likström tillgänglig. Av många 
orsaker är emellertid likström i det här fallet ej lämplig 
att använda. Därför måste den omformas till växelström. 
Detta sker medelst en enankaromformare på 200 volt
ampere om levererar 220 volt, 50 per. Omformaren är 
uppställd på gummikuddar och startas utan padrag, men 
givetvis obelastad. Va let av omformarens storlek är icke 
likgiltigt. Hastigheten hos de synkronmotorer som an
viindas för inspelningarna är j u helt. beroende av omfor
marens varvtal. Det har vi at sig, alt ifall omformaren 
väljes alltför stor i förh ållande till den effekt som ut
nyujas, så kunna pendlingsfenomen lättare uppträda, vil
ket vållar kraftig »svävning» i skivorna. Omformaren har 
avstörts medelst kondensatorer på 2X 4 mikrofarad med 
ingjutna säkringar, kopplade över växelströmsuttaget samt 
med mittpunkten ansluten till jord. 1 agra drosslar ha ej 
erfordrats. 

Synkronmotorerna som användas för graveringen ha 
mycket dålig eHektfaktor. På grund av den fasförskjut
ning de sålunda orsaka kommer, om inga åtgärder vid
tagas, omformarens varvtal att betydl igt öka, då någon 
av synkronmotorerna inkopplas. Så t. ex. visade det sig 
vid de första p rovkörningarna, att då den omformade 
spänningen var 220 volt, motorerna ingalunda gingo sina 
78 varv i minuten, utan r usade med bortåt 90 varv per 
minut. För att motverka detta, orsakat av den starka in
duktiva belastningen, bel astades omformaren även kapa
citivt, närmare bestämt med 7 mikrofarad, uppdelade på 
tre kondensatorer om 1, 2 och 4 ,uF, var och en försedd 
med strömbrytare. På så sätt erhålles en beh.-väm finin
ställning av synkronmotorernas varvtal. Den rätta hastig
heten kontrolleras före varje inspelning med en vanlig 
hastiahetsmätare för grammofoner. 

In 'p lningsanläggnillgen är huvud akligen avsedd för 
upptagning av sång, men ibland göras även upptagningar 
av orkester, kör, instrumental musik ete. Stundom tagas 
hela ' onserter upp för arkivändamål. Vid dylika inspel
ningar, vilka taga mer än en skivsida i anspråk, användas 
två motorer, vilket möjlig(rör inspelning av hur långa 
musikstycken som helst utan paus. För att omformaren 
hela tiden skall hålla konstant varvtal, måste belast
ningen på densamma vara i det närmaste konstant. Därför 

har det varit nödvändigt alt vid vardera synkronmotorn 
anbringa en belastning (drossel plus motstånd), som be
lastar omformaren på samma sätt som motorn. I stället 
för strömbrytare användes en omkopplare, så att i ena 
fallet är synkronmotorn inkopplad, i andra fallet ersätt
ningsbelastningen. På så sätt erhålle en konstant belast
ning på omformaren, oberoende av om endast en motor 
eller håda två äro i gång. 

För inspelningarna användas reiszmikrofoner vilka w' 

manga synpunkter vi at sig mest lämpliga för ifr gava
rande ändamål. De ligga i fråga om klan O'färg ganska 
l j ust, vilket är en stor fördel då det gäller inspelniJlg. De 
kunna direkt anslutas till relativt långa ledningar, vilka 
i vissa fall t. o. m. kunna vara oskärmade. De äro ej öm
tåliga tack ya re sin enkla uppbyggnad och äro dessutom 
relativt billiga. För sång användes i regel endast en mik
rofon, men vid orkester eller kör användas flera. Place
ringen av mikrofonerna är en ytterst viktig sak, och till 
stor del beror resultatet härpå. Inget instrument i en or
kester får fatta s, och inget får dominera. Därför är det 
av vikt vid all inspelning, att man känner till ifrågava
rande musikstyck eller beredes tillfäll e att åtminstone 
en gång före inspelningen höra det i verkligheten, så att 
mikrofonerna kunna placeras på ett sådant sätt, att klang
bilden vid reproduklionen så myeket som möj l igt (iver
ensstämmer med den i verkligheten. 

Förstärkningen är uppdelad på två förslärkar , en mik
rofonförstärkare och en slutfÖrstäl·kare. Mikrofonförstär· 
karen, som är batterimatad, är byggd för två ingående 
kanaler, varför två mikrofoner eller två grupper, om flera 
mikrofoner parallellkopplas, kunna regleras var för sig, 
oberoende av varandra. Mikrofonerna matas med 12 volt. 
Denna spänning jämte mikrofonförstärkarens glödspän
ning (4 volt) och anodspänning (150 volt) tagas från 
ackumulatorbatterier, vilka laddas på platsen. 

Slutförstärkaren har korrigerats (vid gallret på E424) 
för att erhålla en ökad förstäJ'kning av frekvenser över 
2000 perioder. Däremot har på grund av graverdosornas 
karakteristik ingen hasavskärning behövt göras. Vid nor
mal inspelningsstyrka användes ungefär 6 W utgångs
effekt. Denna relativt stora effekt är nödvändig, emedan 
graverdosorna äro mycket hårt dämpade. Som utstyrnings· 
indikator användes en växehtrömsvoltmeter med låg egen
förbrukning. Indikatorn är ansluten till sekundären på 
graverdosornas transformator. 

All kontrollyssning sker med högtalare, emedan hör· 
lurar ej ge tillräcklig uppfattning av ljudkvaliteten. För 
alt möjliggöra en god gravering fordras att det spån som 
bildas omedelbart avlägsnas, s att det icke ligger i vägen 
för grav'ernålen. För detta ändamål användes dammsugare. 

Vid drift av förstärkare på likströmsnät brukar det vara 
Forts. il sid. 144 
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Supreme modell 570 ~ir en amerikansk signalgene
rator av in tressant konstruktion_ Appara tens yttre 
framgår av vinjettbilden_ Framsidan domineras 

av den stora avstämningsskalan, 50m är direkt graderad i 
kcl s och Mc/ s eller populärt i »kilocykler» och »mega
cykler». DeLla är en stor fördel, då man hä rigenom slipper 
att titta på en kalibreringskurva för att ställa in på önskad 
frekvens. Toggrannheten i frekvenskalibredngen är enligt 
uppgift från fabriken ± 3 %_ Skalan drives med en ut
växling av 10: L 

Generatorn täcker på grundton ett frekvensområde av 

125- 5 000 kcl s (2400-20 m) och går med hjälp av 
övertoner upp till 60 Mc/ s (5 m). Hela detta frekvens
område är uppdelat på åtta skalor, vardera om ett halvt 
varv_ Dessa äro märkta A, B, C o. s. v. (se detaljbilden av 
skalan) _Medelst omkopplaren i övre högra hörnet av f ront

plattan inställes önskat frekvensområde. Sista läget gäller 
för skalan E. Skalorna F, G och H gälla alltså för resp_ 
andra, tredje och fjärde övertonerna till frekvenserna på 

skalan E. Detta ser man också p, att delstrecken på dessa 
fyra skalor äro precis mitt för varandra. 

Till vänster om avstämningsskal an ses uttaget för sig
nalspänningen. Den skärmade högfrekvenskabeln är i ena 
änden försedd med två klämmor för mottagarens antenn
och jordkontakter (ev. inkopplas en konstalltenn närmast 

Signalgeneratorn »5upreme», modell 570 

alltennkontakten), i andra änden har den en skärmad kon
taktplugg som passar i högfrekveusuttaget på generatorn. 
Över detta ses en omkopplare för inställning av önskat 
spänning omr· de och under uttaget potentiometern för 
reglerin rr av utgångsspänningen. Graderingen på potelltio
metern angiver den ungefärliga utgångsspänningen i mik
rovolt. Då omkopplaren upptill står på t. ex_ 100, multi

pliceras siffrorna pa polentiometern med detta tal, och 
man får utgång spänningar av storleksordningen 0- 5000 
,a . Graderingen gäIler närmast de frekvensområden, d~ir 
man tar ut grundtonen hån genera torn. 

Till den inre konstruktionen utgöres denna signalgene
rator aven högfrekvensoscillator med röret 6A 7 i elektron
koppling. l:a och 2:a gallren utgöra galler resp_ anod i 
en hartleyoscillator. 3:e och 5:e gallren, således skärm

gallren, tillföras låghekvensspänning från en if-oscilla
tor, detta för modulering av den högfrekventa signalen_ I 
anodkretsen till 6A7 ligger dämpsatsen, fr n vilken signal

spänningen uttages. Hf-osc illatorn kan även moduleras uti
från (jacken på fronLplattall ) . 

Från If-oscillatorn kan en lågfrekvent spänning uttagas 
via kontakterna »Audio outpu t» . För reglering av denna 
spänning kan man över uttaget inkoppla en potentiometer 

på 10 000 ohm, varvid spänning uttages mellan potentio
meterns glidkontakt och jordkontakten i uttaget (märkt 

Forts . ~ sill. 14-1 

Närbild av skalan och jrekvensom.kopplaren. Områdena F, G och 

H gå på övertoner till om.rådet E. 
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QUE~ fJ ,t\RY 

En modern fartygsradioanläggning 

A tlantens blå band erövrades föregående som· 
mar av Cunard Whi te Star.linjens jättefartyg, 
»Queen Mary» , om nu uppehL lIer regelbun. 

den trafik mell an England och . S. A. med en resa varje 
vec a. För den, som är intresserad av skeppsbygge, kan 
det möjligen va ra n nyhet, alt della världens hittills 
i;törsta far tyo' ingalunda är tilltaget i överkant med av
seende på storleken, tvär tom var det nära nog det minsta 
fart g man kunde tänka sig, om det tillsammans med en 
planerad ysterbåt skulle kunna uppfylla huvudanspråket : 
regelbunden veckotrafik mellan gamla och nya världen, 
varvid två av veckans dygn skulle reserveras för lastning 
och lossning. 

Kommunikationen med »yttervärlden» spelar ju för 
sjögåencle far tyg en utomordentligt stor roll. Särskilt 
fram trädande bliva naturligt is kraven på äkra förbin
delser ombord på de stora passagerarebåtarna. Varj e 
sådan t fartyg med sj älvaktning ger till sj öss ut en egen 
tidning med nyheter, erhållna via pressradiostationerna 
världen runt. Affärsmännen bland passagerarna önska ofta 
kommunicera med affärsbekanta på ömse sidor om haven. 
Privata telegram och telefonsamtal äro ingalunda ovan· 
li rra. Allt detta har möjliggj orts av radion. Sist men 
kanske all ra viktigast : genom radion har navigatören er· 
hållit starkt ökade möj ligheter att säkert föra fram sitt 
fartyg genom torm och dimma; skulle trots all t en 
olycka inträffa, sänder han iu SOS, vilket väl numera 
i de flesta fall bringar r äddning i tid. 

p. faTty"- av »Queen Mary's» stol'l k blir radioinstal· 
lationen särdeles imponerande. »Queen Mary Radio» är 
-äkert världens största och modernaste fa rtygsradio. Den 
är utförd av International Marine Radio Company i Lon· 
don efter synnerligen omfattande och ino-ående undersök
ningar- och experiment under byggnadstiden. 

Anläggningen omfattar inalles fyra stora sändare, var· 
av en fö r långa, en för medellånga och två för korta 
ågor, elva mottagare, en pejlapparat samt slutligen med 

~eparata ba tterier dr iven nödsändare och ·mottagare. Till 
ntTustn in gen kan vidare räknas ett tiotal antenner för olika 
ändamål, ett nät för di tr ibution av rundradioprogram 
m. m. tm fartygets olika avdelningar, studiolokaler för 
utsändning av egna rundradioprogram samt apparater för 
matlagning och sändning av snabbtelegTafi. 

Lång. och mellanvågssändarna hava håda en antenn

effekt av 3 kW, vilken ger en medelräckvidd av omkring 
1 500 resp. 3000 km. Dessa sändare äro utrustade enbart 
för telegrafi, och de äro i första hand avsedda för av navi
gationen föranledd korrespondens, men de utnyttjas även· 
ledes i stor utsträckning för den kommer. iella trafiken. 

De båda kortvågssändarna, SOlD äro identiskt lika, och 
som arbeta med antenn ffekter av 500 W, hava såväl 
telegrafi. som tel efonimöjligheter. Telefonsamtalen till 
land gå över dessa ändare. För passageraren äro telefon· 
möjligheterna synnerligen be ' ärna: han kan från vilken 
50111 helst av fartygets 500 telefonapparater komma i di· 
rekt förbindelse med såväl de europeiska som de ameri· 
kanska telefonnäten. För hemlighållande av samtalen är 
sörjt enom särskilda frekvenstransformeringar, vilka ga· 
rantera sallIDla grad av sekretess, som kan påräknas vid 
ett normalt trådtelefon amtal. 

Kortvågssändarnas modulationsanordningar äro utför· 
da även med tanke på sändning av högklassiga rundradio· 
progralll. Under j ungfruresan till Amerika förekommo 
sådana rundradi outsändningar ett flertal gånger. Program. 
men återutsändes härvid ej blott i den engelska rund· 
radion utan även i Danmark, Holland, Frankrike och 
U. S. A. 

Man har nedlagt stora kostnader för att få anlägg. 
n ingen så lättskött som möjligt. All a f}Ta ändarna äro 
därför helt avstånd manövrerade, och detta ej endast med 
hänsyn till start och stopp , även effektreglering och fre· 
kvensbyte kan ske från operatorrummet. Varje sändare 
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har ett flertal - 5 il 10 - fasta frekvenser, och vilken 

som helst av dessa kan av telegrafisten inkopplas med 
en fingerskiva. Ett full ständigt frekvensbyte tager högst 

5 sekunder i anspråk. 
Normalt tjänstgöra högst fyra telegrafister, ilka var 

och en hava att sköta sin sändare. Två till tre mottagare 
per telegrafist säkerställa en under alla förhållanden 

pålitlig mottagnings- och passningstjänst. Skulle trafik
intensiteten svälla ut över den normala, kunna ytterligare 
fyra operatörer insättas, varvid fyrdubbel duplextrafik 
blir möjlig. 

För mottagning av snabbtelegrafi med upp till 100 
ord/m.inut finnes en apparat, och för sändning med samma 
hastighet tvenne maskinsändare med tillhörande pedore

ringsapparater. 
Av de elva mottagarna, vilka samtliga med hänsyn till 

de i omedelbart grannskap arbetande sändarna iiro av 
utomordentligt selektiv karaktär, behärska fyra kortvågs
området, fyra mellanvågs- och de tre återstående lång

vågsområdet. 

Det är givet, att antennproblemen för en anläggning 
av ifrågavarande slag bli synnerligen komplicerade med 
hänsyn till det begränsade utJ'ymme, som står till buds 
ombord på ett fartyg, även då det är av »Queen Mary's» 
~torlek. Särskilt svårt har det varit att säkerställa av de 

samtidigt pågående utsändningarna opåverkade och goda 
moltagninO"sIörhållanden. Efter mycket arbete lyckades 
man dock till sist lösa problemställningen. De fyra huvud
sändarna hava vardera en antenn, av vilka de för kort
vågssändarna avsedda giva långskepps riktad strålning 
(routen tillåter ju och rnotiverar detta arrangemang). 
Vidare finnas fem mottagareantenner samt en antenn för 

nödstationen. Om antennutrustningens goda egenskaper 
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vi ttnar det faktum , att man utan risker för inbördes stör
llingar kan till åta samtidig duplextrafik med telefoni på 
kortvågssändarna, med telegrafi på långvågssändarna samt 
distansmottagning av rundradioprogram, allt oavsett den 
kombination som väljes bland de f)rra sändarnas 32 

frekvenser. 
Pejlapparaten ombord är av vedertagen konstruktion 

med vridbar ram. En anmärkllingsvärd detalj är dock 
den, att apparatens skala är rörlig och drives av fartygets 

huvudgyrokompass. Den utgör således en slags slavkom
pass till denna, och man erhåller därför den pejlade sta

tionens bäring direkt på ap
paraten utan omräkning - låt 
vara av enkel algebraisk ka
raktär - med hänsyn till 

kurs n. 
,lutligen må anföras några 

siffror, som belysa trafikinten

siteten under j ungfruresan till' 
Tew York: 

l 808 avsända telegram om 

tillsammans 95744 ord; 
l 351 mottagna telegram om 

til.lsammans 36119 ord; 
149 utväxlade telefonsamtal 

0111 tillsammans 826 minuter; 
40 utsändningar av rundra

dioprogram om tillsammans 
670 minuter. BRS. 



141 POPULÄR RADIO 

R ADIO NY TT 
F or ts. f r/ln s Id. 122 

i radioreklamen ser in fa rliga te konkurrent - har icke på flera 
år med ett ord omnämnt dessa utsändningar utan söker tiga ihjäl 
dem. Des to Illera överra kunde kommer meddelandet att lord Bea
verbrook, vars tidningar varit den svåraste fienden mot radio
reklam j alla dess former, inköpt en radiostation j Ostende (Bel
gien) . som för närvarande drives av en lokal radioklubb. Man 
tyder detta som ett tcek"n på att d n engel ka pressen efter ame
rikanskt mön. ter sil sakta övergått till åsikten att radioreklamen 
betyder ett tillskott i inkom tem a vid idan av tidnin gsreklamen. 

Samtidigt ökas rö tema som kräva en nyorganisat.ion av den 
brittiska radion. Förutom dc rad io tationer som nu finnas och 
dTivas av British Broadea ti ng Company, kola mindre lokalsän· 
dar med ring eUekt byggas i de större städerna, oeh dessa sän· 
dare skola st till tjänst för radioreklam. Della sk ulle motsvara det 
sy-tern med A- och B·sändare (s tats- och reklamsändare) som till· 
lämpas i u tral ieu. D t är h lt natUl'jigt ännu för tidigt att av 
dessa ··n kcmål dra nå ra sJu t atser om en nyorganisa tion av det 
engelska rundradiovä endet. Betecknande är blott a tt i ett land, 
där begrepp t rad i reklam hi ttills vari t tabu, nu sådana planer 
dyka upp och LUld erstödjas av personer i ansvarig stälhling. 

Kraftig kabel för h'iffelwl'
Ilets televisioDssäudare. 

I EiHeltom ets översta vanmg har en ny televisionskabel just 
i.nmonterals. Kabeln förbinder torn t med en ny byggnad , som 
inrymmer världens största televisions' tation med en räckvidd av 
över 1 000 kilometer. Kabeln. som levererats av Tyskland, har en 
längd av 405 ID , miiter i diam t r I S cm och väger över 12000 kg. 
Det stölle pil mycket stora svårigheter att få kabeln upp i Eiffel
torn ts hög ta vålling. Till slut måste man tillgripa utvägen att 
dela kabeln i tre dela r oeh sedan vet a samman d m. 

Den nya talionen -arb tar m d en effekt av 30 kW. 

Racliering av Louis-Brad
dock-matchen. 

The ationai Broadeasting Company har fö rsäkra t sig om en
samrätten för rad i rin g av boxningsmatchen Louis- Braddock, vil· 
ken äger rum i Chicago den 22 juni . Europeiska ly snare bli aIJ tså 
i tillEiIIe att l ys na til1 denna för sportvänner mycket intr santa 
ut ändni ng via N BC·kort gssändarna i Schenectady, Bound Brook 
och Pitt burg. 

S!)a.nieus krig i etern. 

JIt längre in l.l örJ eskriget i Spanien p gilr, des to mera märks 
också det krio- i etern, som rasar över Spanien. Det äl' inte nog 
med alt reJ an befi ntliga radio tationer övertagits av nligon av de 
st rida nde parterna för att utnyttja i propagandasyfte, utan även 
nya stal ioner ha Lyggts, amat ör iindare ha beslagtagits och gamla 
fartyg 's,indare slälll S i partiernas tj i·in ·t - och resultatet är ett 
oerhört" kaos, som icke kan tllldgil. att även beröra den övriga 
ur peiska rundradion. 
l samma ögonhliek en ändare börjar sitt program , sättes en <ln· 

nan sändare ig ng av rnotpartiet på samma våglängd och fabri· 
c rar sMana störni ngar, alt det är alId les olIlöjligt att höra något 
fr Än den fö rstnämnda sändaren. Detta är till ex 'mpel fallet med 
sändarna i SaJamanca och Bilbao, st)m nu båda arbeta pli samma 
våglän gd nbart i yft att störa utsändnin garna från mot stationen. 
Madrid- Mala ga, Bar elona- Ceuta. Valencia-Palma oeh flera 
andra »sändarpar, a rbeta enli gt samma princip. Stationer såsom 
Riga, Radio- ormandie, Bordeaux, Hörby, Tallinn och flera andra 
sti.;ra under kväll utsändningarna nv de rivaliserande stationerna 
i Span ien, varför en t dLig och klar mottagning från ovannämnda 
stationer är har t när omöjli g att uppnå. 

DS rl ct giller oTt våg är s ituationen näötan ännu mera bekym
mersa m. D tora kortvågs iintlurna i Madrid - stationerna EAQl, 
EAQ2, EAR och fle ra andra - störas sedan n gra dagar aven 
mycket stark ändare, SOJlL nu inte längre ens gör sig mödan att 
siinda ut ert program utan blott arbetar med en sirenliknande 
lon, . om stör Madrid propagandasändningar, så aLl man icke 
kan upp fatta dem. Rad ioklubbens i Tent!riffa kortvågssändare, 
som ställt sig till Francore.nmens fö rfogande, störes av iktligt av 
en kortvåg ta tion i Bilbao. Amatörbanden störas svllrt av de 
span-ka rad io talionerna, vil ' a icke längre rätta sig efter några 

internationella överenskommelser utan sända precis som det för 
ögonblicket passar dem. Fartygsradio, bildtelegrafi och rundradio 
störas kraftigt av de span ka k-rig ··ndarna. De som bli mest li
dande på dessa förhållanden äro de SP8.11 ka lyssnarna, som nu 
aldrig kunna höra något, varken vad deras egna eIJer fiendens 
sändare förmedla. 

Striden om de länga vägorna. 

Samtnanslutningen mellan de holländska radiobolagen har, en
ligt uppgi fter i holländska pressen, gjort en fram tällnino- till 
världsradioföreningen att tilld ela långvå"'-sändarcn llilversum en 
ny våglängd. Alternativt föreslås att värld radiosamfundet skall 
anmoda den rumänska torsändaren Brasov, som nn arbetar på 
samma väglängd som Hilversum, att ändra sin våglängd. 

Som bekan t har den rumänska sändaren Brasov för någon tid 
sedan betydligt ökat sin effekt och sänder nu med 100 kW, Detta 
be tyder att utsändningama från Hilversum kraftirrt störas, även 
inom Holland. 

Ulh"llkor tvågssänd.are för 
ma smöt n. 

Jättebyggnaden »Sovjet·pa latset» i Moskva kommer att inrymma 
en av de intressantaste radioanläggningar som nägOIl s,in hygo-ts. 
Byggnadens stora hall, som har en rymd av 970000 kubi1.'meLer, 
kan inrymma upp till 20000 personer. Den halvc irkelformi ga hal
len har en diameter av 125 meter och n höjd av 100 meter. 

Dessa väldiga m tt ha framkall at nya problem. Högtalar. och 
förstärkaranläo-gningar av hittills vanlig typ skulle bereda sft stora 
svårigheter, då det gäller att eliminera störningar, eko och dylikt, 
att man tvingats in på andra vägar. Sålunda ämnar man installera 
ultrakortvågssändare, som skola arbeta på flera olika våglängder. 
Denna anordning har vidtagits för att underlätta öI'ersättnillgs
tjänsten. Varje övers··Hare talar g nom en sändare, och varje 
åhörare kan med tillhj älp av en nltrakortvå o- mottagare avlys na 
j list den sändare, som förmedlar översättn ing till hans modersmål. 
»Sovjet-palatsetl> kommer dessutom att inrymma and ra ultrakor,t
vllgssändare, som skola komma till användning vid massmöten, 
teaterflireställningar, gymnastikuppvisningar och så vidare. 

Bildtelegrafi till Sibirien. 

Mellan Moskva och Chawarowsk i _ibirien har man nu börja t 
förm edla bildtelegram. Den nya ledning n är den längsta bild
telegrafIinjen i hela världen. Samtid igt har Ta. chk nt samman
knutits med Moskva genom en bildt elegrafIinj e. 

Utvidgning a v televisioJlsllt~ 
sändningarna. från London. 

Televisionsprogrammet från London har utvid gat . Förutom IllI 

gällande sändar tid r kommer starionen i lexandrapalatset att 
ha utsändningar även på midda garna kl. 12.30-13.30. Denna 
timme är avsedd för radiohandeln, som på detta slitt sknll få en 
möjlighet alt utprova mottagare. 

Frän den 26 juli kommer televjsiOllssändarcn i London att lägga 
ned in verksamhet under tre veckors tid Lör alt kunna genomföra 
nödvändiga reparationsarbeten. 

Utsändning aven hist.orisk 
oceanflygnjng. 

National Broadeasling Company i New York har vidtagit för· 
beredelser för alt ut ända den första officiella transatlantiska 
postflygningen mellan Bermlldasöarna och ew York. Ingenjörer 
och reporters från . B. C. komma att vara ombord pli den pan
amerikanska II gl ten :.Bermuda 'Lipper,> för alt Irån denna viac 

fl yÖ"båten kortvåg-sänd·are WIEO skildra ina intryck under flyg· 
färden. Flygningen äger rum i mitten av juni . 

Brittiska r undradiobolaget kommer att - i samarbete med 
N. B. C. i eJW York - sända sin ew York·korrespondent Felix 
Greene ·ombord pil flygbå ten »Cavalier», om skall nomföra den T 

första regtJjära flygn in<>en fl·1ln New York till Bennudasöarna. 
Man ämnar utsända ett samtal mellan den engel ka reportern 
och de reporters som befinna sig ombord på den mötande maski· 
nen, »Bermllda Clipper>. Mötet mellan de båda fl ygb tama kom
lJler att äga rum mitt nte på Oceanen. 

Utsändningen sker från flygbåt _:lnda ren, !lIottages i Riverhead 
(Lon" Island) och överföres därifr n d 1:; till ationai Broad· 
casting Cornpanys nät och dels pli kort åg till brittiska sändare. 

http:12.30-13.30
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OscillatorkretselIs rätta koppling. 

Schemat h,ir nedan visar den r,illa koppl in gen av osc.iIlat r r· 
kretsen hos den i föregilende nummer b kri\na 4·rörs· sup er· 
heterodynen för 220 Växel· uch lik tröm. Den med C, beteck· 
nade vridkondensatoru är oscillator- ktion n av 2·gan <Tkondensa· 
torn. (Beteckningarna äro samma som i föregående nllmm r.) 
Vå"läogdsomkopplaren är av 2·poli 5·v:i ....styp. I vänslra ändläget 
fiirenas dc båda kontakterna l, i nästa läge knn takt ' rna 2 o. s. v. 
(Schemat isar omkopplaren i läg <' 3.) Läge l är grammofolll,i ge 
(om mottagaren har anslutning för nil lmikrofon ), läge 2 första 
kortvågsomrilde, Hige 3 andra kortv "SO lllr de, läcr 4< 111 ·Ihlllv gs· 
omriide samt läge 5 lanrrv!lgsomxåde. Dc nomi nella vllglängdsolll' 
rådena för spolsa tsen äro följand ; 15 35, 3 5, 200-560 och 
l 00 2 100 meter respektive. 

Av schemat framgår nll , a tt i lägena 2 fl h 3 bli nedre än· 
darna av resp. kortvågsspolar »jordadc) . Pa kortv, g aknas sålede
»paddingkondensatorcrna». I läg na 4 nch inkomma i serie med 
spolen de bilda parallellkopplade konden atorerna Cs och Co på 
600 resp. 100 pF. C, är en kon d n ator av den moderna reglerbara 
typen (obser era d n speciella bet eckn ingen, som an ger att det 
ej är fråga om en ,'aIllig "ri Ikondeosa tor utan elL trimkondensator 
med regler huv). LO är en fa t kondensator. Dessa biiJa utgöra 
tillsammans en >padtlingkond llsalor». Pil l il ngvftg blir en extra 
trimkonJen' ator Cn inkopplad parall ellt mcd de tre törsta spot· 
sektionerna. 

Vid l edn iogsdra rrningen biir iakllurra <, att ledningarna x från 
spolarna 1,. och L, j förHio"as eller förkortas. I modeUapparaten 
har ett dämpmots tand pa 20 ohm inlagts i sari med galler 2 
(oscillatorauod 'n) på blalldarröret. 

Stämkretsen L,C, mnste omtrimmas, om lllottagaren fl yttas från 
en an tenn till en an nan, efter ' om inga antennförlångnin gsspolar 
användas i detta fall . 

Mellanfr kven transformatorerna äro i lUodellapparaten av ty· 
perna l> C 1» och »C 50» (1\ resp. TJ . » 5h'> ha r en anordoing 
för variabel bandbredd, varvirl ett yttre \'ariabelt mot tånd Ur 
användas för reglerin gen. Önskas ej detta, kan typen »C 50» an· 
vändas i båda stegen. 

Det i mod Ilapparaten använda nätmotståndet blir ganska varmt, 
vilket kan vara of,ird laktigt då chassie t inb}':;" 5 i en låda. Ett 
motstil nd av kraftiga re typ rekommenderas för d n skull. Utta.gs· 
ringarna maste ordentligt fastd ragas, även dc icke använda, innan 
mot st odsvärdet kont rollm,itcs, ty eljes t kan detsamma förändra 
jg citerat. 

Beträffande trimningen skola vi behandl.a denna i en särskild 
artikel, v3n,id en lämplig met od för trimning av superhet rodyner 
skall beskr ivas. Vi vilja förut kicka, att en i"nalrrenerator av ett 
eller allnat slan- är nödvändig, m Il det behöver j vara någon 
märkvärdig historia. Huvudsaken är all mall nedlägger omsorg 
på arbetet och söker ätta sig in i det hela, il. a lt man har klart 
för sig vad det är man gör. 

/ 

/0 

/0 

Ca 

Schema jör oscillatorkrctsen hos »LV 375». Ca och CJa utgöra till

S(/lnmans paddingkondeflslltor jör I7ll'llan · och ltlngvåg. På liingvl1g 

inkomm er ytterligare en trimkolldensrrtor CII• Omkupplaren iir 

2·polig S·vägs. /Je vid spolen utsalta beteckningarna x , 1, 2, 3 (I)' 


,~ uterjinnas på spolburlwrna. 

,=600 pF (reglerbar) . C,,=100 pF. ClI=:lSO pF (reglerbar) . 


Am,erikaJlska omfomwTeaggregal. 

Champion Radio, S:t Eriksgatan 54, Slock/IOIIIl , {ör i murkna· 
den amerikanska motorgenerattlr r av märket »Cart e r~, till verkade 
av Carl r {otor Ca. i Chicago. Dessa omformare driva < f1'ån 2, 
6, 12, 32 ,lIer 110 V likström och avcriva en l ikspännin", timplig 
som anod spän nin n- till radiolllotta gare, fiirstä rka re, ändarc m. m. 
Enligt upp gift användas Carters omformare i stor uts träckning j 
amerikan b polisbilar. Specialt yper till verkas för rletta ändamål. 
För iivrigt finnas tt stort anlal ol ika typ r att tillgå. Champiou 
Radio för en typ , som dri\'e från 12 V a'kllmulator (strömförhmk. 
ni ng 12 A) och ger 400 V och 200 mA. 

Hammarlllnds »SlIper Pro». 

Bild n här n dan återger exteriören av den välkända »SlIper 
P ro», en aste mo(1 Il n, från Hammarlund ~IanllfactLlring 'Co. i 

med ka. Den kan erhii lla i Lre olika typer med avseenJe på 
våglängdsomril.det : 7,5--24 0 m, 1.5-560 m ell cx 1.5-2000 m. Hos 
d n sistnämnda lypen har området 60-120 \11 ersatts av lång. 
vägsom riidet 1 000-2000 m. 

Vi kola i nästa nummer å terkomma med en in gil.end e beskriv· 
ning över de nna mottagare. 

G neralagent för Sverge är A.·B. Antrad, N. Ban/orget 29, 
Stocleholm. 

Portativ 2·rörsmottagare. 

Tjem elds Radio, HlldikswLLs fflltan 4, Stnckhnlm, för i marknaden 
en liten 2·rörs portativ matlagare av egen ti llve rkning. Den är 
närmast a ' edd att medfiiras "id utflykter i det gröna, för mottag· 
ning av pro!!fammet från den lokata _ändar ta lioncn, och därför 
har den utrustats med enbart mellanvågsomriiJ e. Mottagningen 
sk r med hjälp a\' en inbygn-d ramantenn, men en yttre antenn kan 
ansluta;;, 0111 man befinner sig pä s törre avstånd från sändaren. 
Rören äro amerikanska av typerna 34 och lF4, tj änstgörande som 
dete tor re. p. slutrör. " ven glödslrömmen tages friln torrbatteri. 
Högtalaren ti r av känslig, permanentdynamisk typ. 

pparat Il är liten och tnvli g och kan levereras med passaode 
vindt ygspåse. 

»S'LpreI7l C» si"nal"enerator. 

Den pil annan plat i detta nummer beskrivna signal generatorn 
av märket .. Il preme» före · i marknaden här i landet av National 
Radiofabrik Kun gsgatan 53, SlockllOlm. 

En prakt isk rijrvoltrneter. 

Den amerikanska firman Clough·Brengle Co. tillverkar den här 
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nedan vi aJe rörvolt metern, som är av synnerU"cn iinda måJsenh rr 
kon truktion. Riket· om l ikriktar den pålagd~ 'vänningen ä~ 
montera t i en hallare, fä t i ena änden aven 1/ 2 m lånrr k~bel 
var andra ände är an lnt n li ll dl'n Bida, om innch'ller lik: 
strömsinstrumcnt, näta gf,'Tcgat m. m. Härigenom fiil- man möj

li gast korta led ning Lill rörets galler, ja, toppkonlakten kan oft:J. 
sä ttas di rekt p ueD p lulkt, vars spä.nning skall mätas. 

Rörvoltrnctcrn har tre mätomr len. Det läg~ tu är för mätning 
av effektivvärden tlpp till 1,2 . Rö ret har kvaclra ti .. k karakte· 
ri tik, varför vfwformen har relativt obetydli" inverkan på mät· 
resultatet. Skalan är direk t graderad i volt . l oggrannheten är 
enli gt uppgi ft 2 % av fullt utslag upp till 4, 1c/s och 5 % npp 
till 30 Mc/s. ln g gsmotstånd t uppgives till 10 megohm. 

På de tv ter~ t ende mätområdena, 0-10 och 0-100 V, arbetar 
rörvoltmetern enli gt :.>slid -bach-metoden, Ingen yttre spännings
källa b hövcr t illkopplas. Här mätes alltså amplituden hos svän
ning n. .. r denna inusfo rmad, divid era r man r sllltatet med 1,.1 
för all erhålla effektivvärde t. ., ven på d sa områden är skalan 
direkt grad rad i volt. 

Europeisk repre cnlant är Syl vun Ginsbllry, . A., BOldevanl 
Botaniqll e 57 A Briiss l , Belgien. 

»A wilOn') gra uempparat , 

Craverappa ruten :.> Awit on» fur . ki vin 'w·lning, heskriven dett a 
num mer, s,i lj es av elliS Ohlsson & Co" In sjön . 

»Mende», modell 340. 

Vi ' l<lrgiva kir nedan n bild av chassiet, som p rrrunJ av 
ut rymm . 'kiil ej klllule komma med i artikeln i fiin:gående nllln
mer. Delta chassi tillhör ä. elströms· och allvågsmodell en, 340 WL, 
som kil j r sig [din den b krivna modellen bl. a . därigenom, att 
den har fyra av ,tämda m llanIreb 'en kretsar i stället för tre, 

EnsamCr_iiljare för verige av ~feJ1(l e·appara terna är Fil. mag. 
H enning Wero tr örn , T or gatan 36, tockholm, 

Beteckningarna i figuren ha föl jand e hetydelser: 

l: nätspä nnin gsomkopplare. 
2 : 'äkr ing. 
3 : rör . 
4 : extra högtalar 
4 a: d :0 , inby"gda hÖf(tala r Il 

mkopplas automatisk t. 
5 : brumkompensator. 
6: antelUl och jord. 
7: grammofon_ 

RGN 1064. 

Herr R edaktör! 

Jag ha:. nu gj~rt en liten förbättrin g av den kortvil.g apparat, 
50m omnamndes l nlltt brev, publicerat i Edert februarinummer. 
J ag använder glödströmsreostat till detektorn . I serie med denna 
har jag montera t en finin ställnin g reostat. Denna består a en 
rllnd bakeli tski va med 5 cm diameter. P å ca 3/ 4 a omkretsen 
är p å kanten fäst en rak konstantantråcl 0,14 mm, Motståndet är 
allt så ca 3 ohm. En kontakth yl a allvändes för enhålsmollterin rren, 
Kontaktarmen ä r formad sa att den rrör rrod kontakt med ~ot -
ståndstråden, .. b 

Vid kort vågs,?ottagning vrides d n stora reostaten på så mycket 
att detektorn ej uppnär sitt största svu ll f,rningsti llst nd, Fininställ
m?gsreo ~tat.en ställ(,s un ge fär på lllillläge t. Äterkoppl.ingsra tten 
vndes på s, mycket alt detektorn konllner i svän "nin" när fin
inställningsreostalel1 vrides ett slyeke över mittI1'get. Fördelen 
lIled denna anordning är att återkopplingen, därför att den fin
regleras ':li ed gl~d trö lIlmen, ej påvt;rkar avstämningen. Ä ven orn 
aterkoppllllgens JJl verkan p avställlnin"cn iir ringa är dock då 
relativt hög .återkoppljn? ,,:~ad . a n vändc~, en ob tyedi g föränlr ing 
av . terkopplings.ra tt en tJllrackligt att förrycka avstämnin "'cn. Sär
skilt vid avlyssnin rr av utländska stationer är det värd:fullt att 
bek:::imt ,kunna reg~.er:J.. ii terk ppli~gen , utan att mau samtidigt 
behover Justera avstamnmg n. Da at rkoppli ngen finrc"leras med 
glödströmmen behiives ju icke någon fininstäJlnin rr : Uer finin· 
stä llnjngskonden ator till å terkoppling kond nsatorn," Callerläckan 
ä r givetvis kopplad till en potentiom eter (u r inre ...jel' in rr av mjuk 
aterkOPJlling, Allt detta gilller end ast för fottagare 1~lxl direkt 
1Ippvärmda rör . Vid indirekt uppvä rmda r ör fun crerar ej ano rd· 
ningen tillfredsställande på grund av katod ens sto;; viirJllctrö .,.hel. 

Förutom det om jag fömt skrivi t om moltarrnin "sres lJl~t en 
med d ' n bat teri apparat som jag omändrat atl omfatta" även kort· 
~'åg~. kan jag meddela , att jag hör Bandoeng P' J ava, 29,74 meter, 
I hortelefon med ett r,;r (A 415) jämförel evis sva"t men fullt 
tydligt. Den har ofta hörts med denna styrka i vinte; Sändninrrs
tiden är som bekant i allmänhet kl. l 16. " 

Den amerikanska tationen W2 AD, 19,56 meter, är ofta myc
~et .. bra mellan kl. 20:-2 1.~0. Den brukar även höras {ullt tydligt 
I hortel fon med ett ror. IS a kvä llar hör den ju dilligt. 

Martin Johnsson. 
Hildersberg, Österllker. 

http:m?gsreo~tat.en
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»B. B. C. Annual 1937», 176 sid ., 103 iI I. The British Broad· 
casting Corporation, Broadeasting House, London, W. 1. Pris 
2 s. 6 d. 

Denna årsbok olllfatlar peri oden l jan. till 31 dec. 1936 och 
avhandlar allt inom engelsk rundradio under nämnda år. Även 
kOrlvågsradion för kolonierna har få tt sitt kapitel, vari bl. a. redo· 
göres för sambandet mellan solLläckarna antal och storlek samt 
den för transmis ion h"Ynnsalllll1a te v "l ängden. nder 1936, som 
uppvisade mycket stOl' aktivitet hos solen, måste man gå ned till 
14 meters v!lglängd fö r att få tilräckli gt r inga dämpning av vå· 
gorna. Detta gä ller middagssändnillgen till Sydafrika under hös len. 
1\1an tror till och med att en korta r vAg skulle ha varit ännu 
gynusammare och framhåller i samband därmed avlyssningen av 
Alexandra Palace pä 6,67 och 7,2 m i Kapslad en och J ohannes· 
bnrg samt a v myeket svaga amerikanska polis · och amatörsändare 
på 9 och 10 m i England. 

Bokens lekn' ka del innehåller vidare en beskrivning över en 
ny stndiuk onstruklion, där ena änden av studion är kr aftigt däm
pad, den andra odämpad. Ett anna t kapitel avhandlar fällS tyrke· 
mätningar pil Londons tclevisionssändare. Även ,indarapparaturen 
i Ale xandra Palaee beskrives. Ett populärt hållet kapitel redogör 
för principen vid t olevisionssiiJldning. 

För övrigt innehål.I er boken en översikt av det gil ngna året med 
avseende på organisa tion, fin ansiering, program m. m. 

»Eddystone Short Wave Manual», N :o 3, utgiven av Stratton & 
Ca. Ltd. , Birmingbam, 44 sid. , ri kt illustrel'acl. Kan rekvireras f rån 
Ingeniörsfi rman E.Iectric, Stadsgård en 22, tockholm. Pris kr. 
1: 75 plus pono. 

Denna publikation innehåller mycket av värde för radiotekni · 
kern , som ämnur ge sig in på ultrakortvågsgehitet, saIllt för den 
exp erim ' nterande amatören. Ej mindre än elva konstruktionsbe· 
skrivningar, varav flera med full ständiga ruonteringsplaner och 
kopplingsritningar, äro här sammanförda. Bland dessa finn er man 
t. ex. en S·rörs växel trömsdriven kort \'· gs 'uper och en batteri· 
driven mottagare av amma typ, en kombinerad ändare och mot· 
tagare för nl trakortvag, en :i> lransceivcr», en s. k. kortvilgstillsa ts 
m. m. Det fi nns även beskrivningar pil en del apparater för trim· 
ning och mätw ngar, såsom modul erade oscilla torer samt en ab· 
sorption svågmeter för ultrakortvåg. Dessutom finnas artiklar om 
antenner , om vfI glängd och frekvens m. m. En modulerad oscillator 
på sid. 33 benämnes ;,) elektronkopplad», trots att röret är en triod 
och effekten ut t ges från oscillatorspoleu, men oscillatorn blir ej 
mindre användbar för det. Samtliga beskrivn a apparater äro om· 
sorgsfullt utp rovade. 

»Eddystone hort Wave Manual » kan rekommenderas alla kort· 
våg~intre5serade , som äro någorlunda förtrogna med det engelska 
spraket. 

»AWITON». 
Fo rts. f r:1 n , id. 135. 

Illspelningsaggregatets montering. 

Graverapparaten monteras pä ett stadigt trächassi (se vinjett· 
hilden) på sådant sätt, att gravern len rör sig utefter en radie 
till skivtallriken, således utefter en linje genom centrum. Detta 
iir en viktig sak, ty i annat fall kommer gravernålen att bli utsatt 
för ett tryck ut mot periferin eller in mot c ntram av skivan vid 
iu pelnin gen. När styranordningen är monterad på apparatlådan 
och verket eller motorn är i gång, skola inga vibrationer märkas, 
om lilan lägger fi ngret på växelbuset V (se vinjettbilden). Skulle 
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vibrationer vara märkbara, är lådans trä för tunt eller också är 
underlaget som el en står på för osladigt. 

Själva graverapparaten är kraftigt byggd och har en vikt av 
över 1,5 kg. 

Provningsresultat. 
De prov som förf. gjort med denna graverapparat ha utfallit till 

full belåtenhet. Sp1'tret graveras jiill1nt ocb säkert i skivan. Vid 
in pelnin g inifI'l ll och utåt kan den borste användas som var 
heskriven i Populär Radjo nr 12, 1936, så hehöver man inte ha 
något bekymmer för spånet fr ån skivan. 

Resultatet vid inspelning är ju mycket beroende aY övriga delar 
av apparaturen, men det viktigaste är sjiih-a graverappara t n, t y 
den kall man vanJjgcn ej själv gö ra nå"ot åt, om den skulle vara 
mindre tillfredsställande. Förstärkaren kan man bygga om eller 
utöka, om den skulle vara för klen, och mikrofonen gi;r man ju 
ofta själv. För undvikande av variationer i tonhöjden bör man 
3nviinda de kraftigare motorerna vid inspelning. Lika-så är det 
lämpligt att ha en kraftig förstärkare, så att man ej behöver an· 
vända hela utgångseffekten, varvid ri sken för distort ion är mindre. 

S. Thurlin. 

MUSIKALISKA AKADEMIEN. 
For ts. f l' llll siLl . 137. 

besvärligt att få bort llätljudet, som konlIner in t. ex. på mikro· 
fonl edningen. Samma svåri ghet förefanns i detta fall, trots att för· 
stärkarna ej Yo ro matade från likslrijmsnätet. Det behövs bara att 
det finns likströmsnä t i huset, s äro dc sa törningar framm e, så 
snart man försöker jorda förstärkare eller ledn.in gar. Enda rnöj· 
Jj gheten är att förbinda alla chassier och skärmningar inbördes 
och låta dem »hänga i luften», alltså ej jorda till vare sig heIys· 
ningsnät eller vattenledning eller annan »jord». 

Vid val av skivmatcrial mås te vissa ford ringar stäJlas. Materi alet 
måste vara absolut homogent, så att konstant spårdjup kan hållas. 
Vidare måste materialet vid graverin gen ge elt glatt spån, vilket 
betyder minsta miijliga nÄlrasp. Ett för hårt material förstör gra· 
vernålen i förtid, medan ett fö r mjukt mater ial ej ger ett korrekt 
å tergivande, 11 grund av att spare t deformeras vid upp pelningen. 
Om därtill kommer att skivmaterialet mil te kunna la erra" en tid 
[öre inspelningen ut an att dess egen kaper försämra amt att 
det icke får vara för dyrt, s in es lätt , a tt den id liska plattan 
måste vara svär at t astadkoml11a. Det finns emellert id tv mycket 
bra skivmaterial, som äro pålitliga oeh som fylla myeket stora 
an pråk. Det ena tillverka av fi rman Liideritz & Bauer i Berlin 
och kommer att föras av Elektriska i \.·B. Skandia, Stockholm. Det. 
andra tillverkas av Svenska Radio Aktiebolaget i Stockholm. Bäg· 
ge fabrikaten äro lackskivor, och fordra ej nllgon speciell efter· 
behandlin g, utan äro efter graveringen genast färdiga för avspel· 
ning. I bägge fall en användes alumiwulll som underlag, men lack. 
skiktets sammansättning är helt olika. 

RADIOREPARATöREN. 
P or ts. frän sid . 13 . 

»GND.» = groundl. Denna g " frckventa pännin g; kan användas 
vid undersökning av If·förstärkare, vid bryggmätningar o. s. v. 

4,:e gallret i 6A 7 är via en hf·transformator ansl utet till kläm· 
morna »Freq. mod. input» på irontplallan. Till dessa klämmor 
kan en extra, frekvensmodulerad hf·o cillator inkopplas Hir visuell 
trimning av radioapparater meJeIst os ·illograf. Frekvensen från 
denna oscillator blandas med den fdln signalgeneratorns oscillator, 
så att en ny frekvens går ut från generatorn, som alltså nu blir 
frekven smodulerad. Den utgående frekvensen kan beräknas och 
kan lätt regleras inom vida gränser. 

Signalgeneratorn är växelströmsdriven. Vid användning måste 
ordentlig jordning anordnas. J ordningen av generatorn sker via 
skärmkabelns jordklämma och metallhölje. 

Hela apparaten är inbyggd i en alumjniumlåda för undvikande 
av strålWng. Dessntom äro spular och andra detaljer i hf·oscilla· 
torn skärmade {ör sig. Det yttre höljet utgöres av en elegant 
trälåda. 

Vid av oss företagna prov har d enna signalgenerator visat sig 
f ungera fullt tillfredss tällande. I en katodötråleoscilIograf avvek 
vågformen hos lågfrekvensspänningen "anska obetvdli"t från si· 
nusformen. o. o 

Noru, sk Rotogravyr. Stockholm 1937. 
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POPULÄR HADIO 

VAR-REALISATION 

REALISATIONSLISTAN är nu utkommen och sändes g r o t i s 

på begäran. Ur innehållet vili e vi särskilt nömna följande: 

Högtalare, 
ele ktrodynamiska, med fält spole 

fä r 11 0 eller 220 volt likström. 


Storl eka r 5 " , 6 J /-:P och 8/1, 

Pris frå n kr. 7 .25. 


Potentiometrar, 
logaritmiska eller lineära. 

Me d strömbrytare kr . 1.90. 
Utan 1.10. 

Pick-up 
med elfer utan arm. 

Stor so rtering spolar o. sp olsystem 

Stationsskalor 
och gra derade 

Avstämningsskalor 

Motstdnd 
och 

Rullblockkondensot orer 
Priser från kr. 0.10. 

NATIO NAL RADIOFABRIK 
Kungsgatan 53 Tel. 208662 STOCKHO LM 

Eddystone 
kortvågs- o il 

ulrrakortvågsdetaljcr 

Katalog mot porto 

EDDYSTONE "Short W ave MJnuaI. , instruk
tionsbok å engelska 'pr~kc t . Kr. 1: 7S + porto. 

IN G EN IO RSFI RMAN ELECT RIC 
St>dsgärdcn 22 Stockholm Postgiro 5~7 

som Populär Radio har kunnat rekommen

dera, kan Ni köpa med fullt förtroende. 

Säg att Populär Radio rått Er att köpa det. 

Gynna i Ert Eget intresse våra annonsörer. 

Material för he minspelning 

Gra\'crnålo r Nr 1\1 2~3 . " P egasus" 
J"!nlcu t fö r i n . pe1n ing av gram 
Dlorons k i,'o r. )o; xlm pri m a 8t1l 1
1I t1.1a1', d lll mantska rp t s lipade 
(orm av ('o tr k a ntig gra'\er stic 
kel. I brev o m 5 st. P r. O: 9i'i 

I o r igln nlb rc,- om 20 Rt. 3: 35 

J" s pel nlngsskJvor ~ HCon t ipho n" . 
Riljtlga 0,4 mm. tj ocka. glas kl a ra 
' kh'or, spe lb a ra pil b itaa s idor. 
Sk ivu n ii. r tillver ka d av en jii ro n 
mfl ~Hi a, som ger stöl'f: ta frlh tInRIH"Ini ngs Rpparn t Nr M 22)), 
f r :\n stÖ ":l llllc ])i lju d. M juka "" "A"'[,I'O N". gn föt' ~lk la ss f g in att d~ fo r dra ri ngn trY Ck vid l n ' ppl nin gsappal'fit, mYC ke t s tabi l t ' pe lnin:-:cn (c:n 7 g ram)."('h )<raftlg t l>."lOg d. En kel , t ill  men (lock tn v ~l;et h 1lllba ra. Böraf ö rlitli g" );on s t l' uk t ion , lätt a t t 
' 0((1 " Ila h ,~ rn ~ p elnin A'flSkivor ln hanulw\">l. VI har Sj lilva provat ,e: nUla :-: me(l " GefrRu " f öre och

CD hel (l e l o li k a g ra, 'orin g smask i
f' f t f'f i ns p c l n in ~e n. Lev reras m . ne r och kunna därför t ryggt r c
~ lösa ell l;e tter. I s ky ddskuver t . ko mme n c1ern A \V i t o n som l alla 

,,"see n den fö r stk lass ig . Den kan r DialTl. cm . P r st. P r d u s. 
:1nvnnd • . fö r s peln ing' st\viil in  lir 360. .12 (): :lG 4 : 05 
ifr i\n och ut som om vänt. Ä ven l\131i!. n O: 50 n: mi 
(ö r a,· ' pelni n g av sk ivo r ör den ~( ~62. 18 O: 60 6 : 70 
u l m>t[·kt . F ö r 'e d c1 med Ijuustyr  )( 863 . 22 O: 70 7: 85 
k~r('" u l" to r . Vikt 1,63 kg. :'.fcd 
nll'je gra"'l~ rnppal'at rn r d r.ö ljCr Cira mrno f nn nwtor Nr 1\1 170. 
~on l p rov g-1"lltiS pn p å Awiton J ' I) U a 1" f(i l' i n"';llcln in~ och :lter
apparal e n in s ll l ad ,kIv" . ]l[otor ;...:-lvJlln,g-. Ji' iir ~o p er. yä~cl ström, 

oel.! skh·tllllrik medfölj er e.i . om ko pp lingshar fUr a lla. spä n
P r is pr st. K r. 87: GO ni n;»ur. Omstlill bar rör 33 eller 

7P, va rv. l' tvec kl:tr 7 000 cml';. vi d 
, kh·t~lIril< Kr lit 4Jt, a v it.lu Uä r n 3:1 va rv () ~ h 4 (JOO cmg. ,Id 7' 
(lell {11an s" u n ' ac1 , ~ t r i) l j er..~ aV g-UOl  va 1'\'. Lr-v(' r pra ; me d 30 cm . tall 
mi ski\"a, Dia m . :30 cm . Vikt 2 kg. dJ\: n. t ! llhph iir sa m t nutomat tF:l.; 
;-';p ('('i t'llt [ö r in spC' l n l ng. aj)pnra . i g :'in ,ltHiittnill .,:!' o. RtOfJp . IDn myc 
le r . 1'r is IJr s t. K r. 17: 50 k.t krn ft lg llH'lt(H' , om ti pcciellt 

ii, W )vcrlmd fö r i n s pelning av 
gor Rm m ofo n Rk ivor. 

Rck\"ircra. , '1\1' l OO-8IdJg,. lcatnlog r ris pr s t . K r . 54: 85 

Clas Ohlsson &Co. 1\.-8. - Insjön 

GOLTONE - allvågsantenn 
antenn srlts med tran sfurma tor för stö rningsf( i mottagning, kon" 

st ruer"cl för v j glJngder l1lelbn 5- 2 000 met er. 

Bru ttopris Kr. 28: - . 

JANETTE - omformare 
- omform .H likström till växelslröm - läm pliga fö r r.1dioJpp.u~ltcr , 


förstjrkarc ~ och L1boratori~an lägg nin gar, i bå tar os\' . Tillvcrkc1s för 

6. 12, 32. J15 oc h 23J volt liks tröm och levere ra 


110 volt 5 /60 per. vhclsfrö m. 


Begiir prospekt 

Gen e ra l agen t 


Aktieb o lage t 


Harald W ällgren 

G" TEBO R G 2 



HERR JOH ANDER SSON 

KÖ PI GS E L . AffÄR 

'o( öP I NG p • 

Kr sommarrealisafion 
är radiobyggarnas verkliga 
-tillfälle alt köpa radiodelar 
-till slumppriser. 

RealisHtionslistan stin des g-rnti s och portofritt. 

Utdrag: Kr. 
VoitlOeter fiir Iikslr . & ,·'i xel s t r . 0- ~40 \' 6: 50 
RörproYflrp f l. !' y;' xchilr. 11 ~~O y . .. .... ... .. . ... .... 25: 
Radiol:'hla t yp A'::-il .. ... _. . ... _.. ... . O: 7f, 
X;;tmotsti", "tl, 1 500 ohm, (9 uttag- ) ... l: /lO 
Pick-up med tonarm & \"olyml<ol1l roll . . .. 13: GO 
Linjals kala, stod . 5 X l j cm. ... . ................ 3: 4;', 
:1-~:'n,:::-S konl1 . rnatcha nd. fr e l\ \'e ntals ol. 3 XGOO c m. 6: ;30 

. Blockko ndensatorer, 10 st . sortera de .. ... O: 7:) 

KOllclPl1satorbl. Siemens 750 V 4 + 2 + 1 + 1 ' O, J ~ll<' . . 3: 2i, 
~iittransrorm. l X 250 V, 40 m" l X 4 V 2,::1 A , 8.: l A 7: 130 
Permal1cn t dyn . högtal., 17 cm. .. . ...... . .... 15: 35 
J.... ftgfre kyenstran sform ato r 1; 3 .. .. .. . ....... 3: 46 

I'LÖSA 1':,1 TID r ,," J<;XPERHIRNTARBETE, nYGG 
APPARAT SO;\[ REDA N" ÄR UTEXP E RUIE:STlcR.\D 

Fabriksslump : Netto Kr. 
{-rörs vlixe ls trömsapp.. Lirdigl;opplGrl. S -märkt. 

med s tationsnamns],:ala. oI11kolllllin g- ::.bu r för 
olil<a s piinn.. krafti g SlllLpClltoCl. 
F lird ig k opplad med skala .. .. ... 58:
Rörsats .. .......... . .... . ............... .. .... 3G: -


R ad loIftdu av hö gglans po l. mörkbetsad bj örlt , med 
högtal. tyg , pa ~sa nde s pec. för ovans t. b yggs. 15:

Lämpli g f:i ltma tad höglal. för rubr. mo ttag . .... .... 22: 

Alla tiders Batte r imo t ta ga re, för sc tld med 2 kortv.
omr. H. F.-ste.,. Med de nya 2-volts rörcn. 15---
1900 m. 

Pris å byggsats ink!. uppbo,-rn ing a\' chassi 
samt utplace rlng- uv delarna ......... .. ............. ... 73: -
Uörsats ... ........ ..... .... .. 33: GO 

G-rörs Allst rö mssuper (beskr . i Populä r R ad io Nr 
5 11Xl7) 2 kortvågsomriid., våg!. 12-1 900 m. 
B yggsats ... 98: 
Rörsats .... 43:
Se bilden! 

RADIOKOMPANIET 

o D E N G A T A N 56 - A v d . P. 
STOCKHOLM - TEl. 322060,313114 

Lägsta priser - Största sortering - Först med nyheter 

TJERNELD 
"5uper 7" 

Den nya 6-rörs batterisupern vars 

räckvidd möjliggör mottagning av 

kortvågsstationer över hela världen. 

7 avstämda kretsar. Våglängdsområden: 16-40 , 

195-570, 690-2000 meter. Automatisk fa
dingu tjämning. Klangfärgsko ntroll. Volymkon
troll för grammofon. Sto r aeroplanskala med 
80 stal.ioner. Selektivitet 9 kc. 8" Pernament
dynamisk »high- fidelit y» högtalare med 40
8000 Hertz tonomfång. Ospillbart ackumula
torbatteri. Alla batterier inbyggda. Elegant 
låda i v:.lskmodell med löstagbart sk yddslock 
för framsidan_ 

Tjerneld »Super 7 » ar en 
.idealisk reseradio och upp
fyller de högsta anspråk även 
när det gäller vacker och 
naturlig ljudåtergivning, Det 
push-pullkopplade slutsteget 
ger en effekt, som kan jäm
föras med vad en nätmot
tagare kan prestera. 

Pris komplett 310
med inbyggda II _ 

batterier. Kr. 

TJERNELDS RADIO, STOCKHOLM 
Hudiksvallsg. 4. Tel. 332001, 330370, 330925 
Utställningen Regeringsgatan 56. Tel. 209801 


