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Nya Philips-rör 
Stråloktod och brusfattig hf-pentod m. fl. intressanta nyheter 

Anodåteryerkan 
och inre åter koppling vid elektronrör 

Meissner=supern 
med Lambs eliminator provad 

Signalgenerator lDed kortYåg 
Enkel och billig, batteridriven, för trimning 

Mixer-kopplingar Kort-vågstabell 



II 

Åter en 

13011\ r it l ('c] i s in s tr,iqlIl a ' t- ,, 1,( s i n a kllllller 
t i ll t.iiillst Ilar :S.d\'ania fa hr ikl' ll ll y l i;:- r' lI m"il'it 

Tube complement book 
('Il tl'kni sJ;: ha11(l'l.lO];: insedd fll'! g'ha ll)l[lg'ift om 
'Illa :lIll Cl' ik<l JJ-~k," l'[JlHomott'l ,g-,ll'l' , dE,.;, riil'll pstyc'k
ni n ,~ oC'l! 111011a 11'f 1'p l;\,l'l1S, ~Iell a nrl't'I,\'(' n~r ll, som iiI' 
,-::~' n n pr l i g'('H s\":"'t 1' att fi n ll ;] ~ filln :,; hlil' :1I1g:iYl' 1l fijl' 
al la s llpc rherpl' otl .I'ncr, ROJ,PIl ilnr ink mindr.. ,in 
j O-5 "i, !o l.' OrJl ,il' ;:-h'c t\' is m,'cl, c-( \'iinle[nll flir so r
yi C' (-I nlalln ( ~ l1. 

l' .. b r t prl ilallt!1}o·];:E'Il. som blir Iillnil" ,ho.;; I'ark <er 
d ('('lllil 11 . iir l,r. 1: .-j{) , Yi l] inkii» ,1\' rallioriir e r, 
h i'tl!p> ha ll dbokrn ,t!;1': tlis, 

Sylvania 
ett pålitlighetens kännetecken 

j\{OOJl Radio A.-B. P 338 
S\" ('n," ii;..::en [j ,J, StocJ\.Iw l ll1. 

H;ll'l1l(~ U l'c k\"ircNl r jag 1. ('x. :)," h:l.JHlhokC'1l fl kr. 1: GO 
n tr ~) i lHln s m o t posl(tj r s}"; ('Irr . 
I ' i,il,iaIlll c 1'(; r ocl! hnnrlhol;: I...'H g l'ati s: 

)\UllUI: 

Ga la: 

(:;k ri " tyd li gt. texta helst .) 
~ lr rfi.i r .-:il ,iar c. .\ Tlwtör. rri\';1tJl)[l 11. 

' I 

POPULÄR RADIO 

är rörens! Låt se över apparaten 

sä tt in nya moderna Tungsram Barium! 

Ljude t blir något helt anna t, och Ni 

blir goda vänner igen i flera år! 

• 

Nu är tiden rnne att börja med förstärkare 

Ny lista omfattande byggsatser till och färdiga 
förstärkare samt krafthögtalare, mikrofoner m.m. 

utkommer snart 

Rekvirera den i tid från 

CHAMPION RADIO A.-B. 
S t Eriksgatan S4 Tel. 536581 

Specialfi rman för amerikans k kval ilelsmalerial 
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Ett fråg ' formulär 

Mixer-kopplingar 

51 

53 

l detta nummer 

redogöra vi i korthet för den kommande säsongens euro
peiska rörnyheter. En utförlig artikel härom inflyl er i 
nästa nllmmer.

För kor tvåg. amatören 54 

ÄventyT i luften 56 

Signalgenerator 59 

Telefunken gör metall rör 62 

En enkel, bi1li g och Iättil1verkad signalgenerator med 
inbyggda batterier beskrives. Man kan tycka att det är 
besvärligt med batterier, men i detta fall räcka de myc 
ket län g , och som fördelar kan nämnas att man blir 
full ständigt oberoende av nätet och dessutom fll r mindre 
strålning från genera torn, om man täpper till alla hål 
och öppni ngar ordentligt. Nya Phi lipsrör 63 

Anodåterverkan och inre återkoppling 

Meis:ner-supern provad 67 

Vi redogöra . vidare för de preliminära resultat vi kom
mit till vid provning av den i Iöregaende nummer be
sluivna Meissner-snpern med störnillgscliminator. Det 
skulle vara av slort värde för oss att höra, om någon 
av våra läsare gjort några erfarenheter med denna in
tressanta »störningsdödare». 

Radionytt . 68 

Radioinduslriens nyheter 69 För de bland våra läsare, som äro mera teoretiskt 
instäLlda, torde artikeln om :.Anodåterverkan och inre 
återkoppling vid elektronrör» vara av stort intresse. Pop ulär Radios frågeformulär 7l 

lITERTRYCf{ AV ARTIKLAR HELT ELLER DELVIS UTAN ANGIVANDE AV KALLAN FORBjUDl.T 

Serviceinstrument av modernaste konstruktion 
Sign ;tl J,lC'n era tor för service "änd .lm~ 1. Vågl.i ngdsområde C;.1 10-3000 m. Moduleri ng 400 per 

Noggrannhet l % . Stor lättläst skala , direkt graderad i kc. Med 3 rör. Fö r viåxelströrn. 


Bh' och "ill~alJ'. Pris Kr. 195:- brutto. 
UniversalInstrument 

Volt. , oh" ... och mAsmder. 16 måtområden. Inre motstånd l OCO oh m/volt. 
Volt v;ix<IMröm och liks tröm 1O-50-25:J-500- 1000 v. 
mA likström 1-10-50- 250 mA. 
Ohm 0-300, 0-250000 <v. 2,5 M.!2. 

AlI:l shuntar och mots! l nd inby ggda. Användbar som outputmeter. 


Bä", och "illi~as'_ Pris Kr. 165.-. 

~~l r de t gäll er mätinst rument vänd Eder med förtroende till oss , Atcrförs ~lj .. rc (rhålla god r.-lbatt 


Odengatan 56, Stockholm • RADIOKOMPANIET • Tel.: 31 31 14, 322060 
l_ 
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HDGTALARSYSTiEM 
Philips högtalarsystem äro alla försedda med magnet av ett högvärdigt spe
cialstål - en permanentmagnet med den fältmatade magnetens alla förde
lar men ingen av dess nackdelar. Djupet på högtalarkonen är optimalt, var
igenom bästa återgivning av såväl höga som låga toner och bästa styvhet 
erhålles. Resonansfrekvensen går ned ända till 60- 5o Hz. I övrigt känne
tecknas Philips högtalarsystem av r) driftsäkerhet, 2) brumfrihet, 3) distor
tionsfri återgivning och 4) ringa strömåtgång. 



N:r 3 MARS 1938 X ÄRG. 

Våra ärade läsare inbjudas att yttra sig angående tidskriftens innehåll 

D
slutet av detta nummer finnes ett frågeformulär, 

som vi härmed bedja vå ra läsare alt ifylla. Della 

formulär har tillkommit för att hjälpa os i våra 

bemödanden aU vara till största möjliga nytta för läse· 

kretsen. Det skall giva besked om våra läsarE:s önske· 

mål i fråga om P opulär Radlos innehåll. 

Formuläret är uppgjort efter mönster av ett dylikt 

i den kända engelska facktidskriften »Wireless World», 

publicerat för omkring ett halvår sedan. Vi äro sålunda 

i mycket gott sällskap, {lå vi nu taga os för alt när

mare söka utforska inr iktning n a våra läsares radio· 

intresse. Att denna ak tion skall bliva av stort värde för 

oss när det O'äller 'a tt i fortsättningen göra ,ti d kriften 

allt mera värdefull, därom äro vi fullt övertygade. En 

förutsättn ing härför är emellertid att var och en av våra 

l äsare ställer sig fullt solidarisk med oss, ty för att det 

skall bliva något värde i omröstningen, fordr as givetvis 

att en stor maj oritet av läsekretsen uttalar sig. Formu · 

'läret mås te därför i ifyllt skick . tersändas till oss i 

många tusen exemplar, för att yftemålet med detsamma 

skall vara nått. 
Lika mycket som det ligCfer i vårt intresse att göra 

P opulär Radi o sa värdefull som möjligt, ' lika mycket 

måste det ligga i läsekretsens intresse att låta sina önske
mål komma till synes, och vi vänta oss därför en ] iv lig 

anslu tnin rr till denna omröstning. Om någon anser, att 

han" spec i Ila intressen .omhuldats i alltför ringa grad 

i tid kr iften under dc senaste å ren, så har han nu sitt 

'tora tilHälI ' aLL söka åstadkomma den förändring som 

han an er välmotiverad, och finns ,det många andra som 

ha samma inriktn ing, så kommer det att visa sig vid om

röstningen, och vi komma givet i att taga vederbörlig 

hänsyn till alla herättig-ade önskemål. 

Vi begära ej alt få veta namn och adre - på den sva· 

rande, endast ålder amt bosättningsort, ly det är manga 

fördelar för enade med ett anon ymt svar i detta fall. Men 

vi uppmana enträget varj e läsare av tidskriften, oavsett 

om han är bosatt i Sverio-e eller utomlands, att göra oss 

t j äus ten att genast besvara detta formulär och att om· 

gående insända det till oss. Vi, å var sida , förbinda os 

alt använda det erhållna lnformati onsmaterialet för ra 

läsares bästa. 
Bes\'arandet ,av frågeformulärel behöver ej taga mer 

än tio minuter i anspnl.k. Det fordras endast att man 

skriver »ja» eller »nej» i den därför avsedda kolumnen 

samt dessutom numrerar vi ssa uppräknade artikel typer 

och konstrukti oner i den ordning om motsvarar ens egna 

önskemål. Det slag av artiklar man sätter främst får 

all tså nummer l, det som kommer ,därn äst nr 2 o. '. V. , 

och det man har minsta intresset för kommer si t i ord

ningen och får nr 15. Konstruktionerna värdesättas för 

sig på samma ätt. 
F ör anmärkningar finnes en särskild kolumn, där den 

svarande kan anteckna de synpunkter på olika frågor, 

som han önskar framhålla. Erfordras större utr ymme för 

d a anteckningar, kunna de skrivas på baksidan. 
i 'emot 'e en livlig anslutning till denna omröstning. 

Dröj alltså icke , utan fyll i formuläret och posta det ome

delbart! Det vike och hopfogas så att vår adress kommer 

utåt och befordras a\7 post e rket utan åsatt porto. 
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Stockholms Radioklubb. 
Tisdagen den 15 februari höll civilingenjör H åkan Kjörljng ett 

intressant föredra o- om ~Elektrisk bandspridning vid kortvågsmot· 
tagning». Detta ä';ne har ju synnerligen stor aktualitet för när
varanrle. Föredragshållaren redogjonle för olika metoder för band
spridnin a deras för· och nackdelar, och demonstrerade slutli gen 
»Eia.Ex;~l1ent» , konst ruerad och förd i marknaden av Elektriska 
Industriaktiebolage t. Denna firma är den enda här i landet som 
vågat sig på att släppa ut en motta gare med elektrisk handsprid
nin" på kortvag synbarljo-cn med g-ott resultat. Vi skola återkomma 
till "för draget i' t(d ·krift; ns spalter. 

TiJI den l mara var utsatt ett föredrag av ingenjör E. Söderbäck 
om »IllIf)' ck från en studieresa i . S. .», men tyvärr hade före
dragshållaren insjuknat, varför ingenjö r H. tockman, som skulle 
tala den 15 mars, ryckte in med ett föredrag om »Anod&terverkan 
och inre återkoppling vid elektronröp>. Föred raget, som mottogs 
med stort intresse, gav en p;od inblick i elektronrörsteori en och 
behandlade speciell t de båda fenom cn, som antydas i titeln. Den 
»i nre ii terkopplingcn», tidi p;are me· t känd under namnet Mill er
eHekt, heror på den inre kapaciteten mellan anod och styrgall er 
och är därför vid rör med ökärm galJ er praktiskt taget elimin erad. 
Anodåterverka n bcror på alt anoden delvis bidrager till det elek· 
triska Hi lL et invid katoden och eliminera s ock ·n medel st elt skärm
galler ell er »skydd galler», vilket avsk,irmar anoden från katoden. 
Vi publicera i delta nummer för ·ta delen av föredraget. 

Tisdagen den 15 mars talade civil inO"cnjör Berndt von Kono\\' över 
ämne t : »Piezoelektri ska kri staller». Sammanträdet ägde rum på 
Restaurant Gillet. Närmare härom i nästa nummer. 

:::::::: :: ::::::::::: ~:::::::::::: : :::::: : ::: ~:::: : ::::::::::::::: : !:!:::::::::::::::::::::::::::::: :!!::::: :::::: 
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»Europeiskd rör och deras socklar» av O. P. H errnkind, »Radio
Mentor» nr 3, mar 1938, Berlin W 50, pris RM 1: - . 

Den välkända tyska radiofacktidskrifl en »Radio-M ntor» publi
cerar i sitt marsnummer en revy över alla i Europa förekommande 
radiorii r, ink!. de amerikanska typerna. El ektrodernas anordning 
amt sockelkopplingarna äro visade, varvid rören äro ordnade eft er 

a ntalet elektroder samt socklarna efter antalet kontaktben. Bland 
de i marsnumret uppLagna rören märkas de »röda rören» samt 
Telcfunke ns nya rör med stalmantel. De vikt igaste egenskaperna· 
-finnas an givna. I aprilnumrel följer for tsättning med alla ameri
kan ska importrör samt de i Europa till verkade rören av amerikansk 
typ, vidare engelska och franska rör. 

Denna avhandling är givetvi s a,' tort intresse för dem som måste 
hall a reda p a alla olika fabrikat och typer av radiorör som före
komma i markn aden. 

»Teknisk reIJ)'», nr 2, februari 1938, har utkommit och infriar 
alla de löften som fö rsta numret gav och mera till. Det är också 
tjockare än nr 1. Bland inn eh ållet må nämnas följande : »Polari 
sationsfiltret. - e tt nl' tt och värdefullt foto grafi skt hjälpmedel». 
»Bärplanbåten - framtiden. farty"styp». - - » eco - hårdmetal
l el1». - »L. M. Ericsson». I seri en » Vilket yrke skall jag välja» 
är det nu radi otele o-rafi stcns tn r. Slutl igen finn es en översikt av 
viktigare artiklar i svensk och lItl~nd sk tekni sk fackpres • 

::::;::::::::::::: ::::::::::::::::::::: :::: ::::: :: :::::: :::: :: :: ::: ::::::: ::: :::::::::::::::::::::::::::::::::: ::: 

N Y A KATAlO G E R 
::::::::::::::::::::::::::: ::::!:::: :: ::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Elektriska Aktiebolaget Skandia, Tunnelgatan 14, Sto ckholm, har 
till ställt oss den ' na te katalogen från firman V. Prahn i Köpen
hamn. Katalogens förs ta tredj edel upptager stämspolar, högfrekvens· 
drossla r sllmt omkopplare den and ra tredjedelen clekadmotstånd, 
induktan - och kapacitet normaler m. m. för laboratoriebruk samt 
en instruktiv översikt a l' bryggmätningar. Katalogens sista del upp
tager en samling kopplings cIlemor för mottagare, där de olika 
spoltyperna använt s. Specifikation för amerikanska rö, klin er
hällas. Katalog n kostar 7. öre och sändes po!tqfriLl; 

POPULÄR RADIO 

Sieverts Kabclverk, Slllldbyberg, har utgivit en ny katalog nr 518. 

lngeniörs/irman Electric, Stadsgclrden 22, Stockholm, har tilltällt 
o·s den nya katalogen för 1938 över kortvågsmaten ei av mar~et 
»Eddl' tone». Bland innehållet märkes specialkoll ~trll(:~adc detalJ.er 
för ultrakortvllgsapparater, sändarkondensatorer for h ogre och lag
re spänningar, olika slag isolatorer , 4" preci~ion~skala me,l nOllle 
och utväxling 6: l, svetsade apparatl lldor, stat Iv for sandare m. m. 

Har Ni intresse 
och IlIst alt p1i led iga stu nder s jUI\' 
ti llve rl<n biHa r , kR no ter, m ö ble r, t:.lIt, 
gra mmofoner och r a d ioapparflter 
m. /Il. s, h a vi r itIu nga r och haIHl
böcker tlll hunc1rR ta la olika ake r. 

D elar och mat erial, som ' I ej ka n tillverk ~ ~jiilv, h a vi 
i s tor sorterin g t !ll lii gstu prise r . Vå r lOO-s /(hga kat a log 
upp tuger dcssutom tusentals olika a rtiklar ~ås om: \"ork 
t yg för trll och metull, r a diocl elar, gra mm ofondelar, 
svag- och Rturkström Rmater ial, f!_s kred 'kap, tä}t- OC? !<a
notlllllterial, kamcror och tIllbehor. materla:l f or tecknIng 
oeh m ålni ng, expcrimeutartlklar, elekt rt s l<n mo.~orer, 
klockor. leksake r m. m. , Ill. m _ - Katalo/?en sand!'" 
gratis och portofritt. Rekvirera den redan I dag fran 

CLAS OHLSSON & C:o. A.~B_. InSjön 

SEM 
SMÅTRANSFORMATORER 
Vi tillverka full- och spartransformatorer 

av alla slag för upp till c:a 
2000 VA, såsom: 

Handlampstransformatorer, iso�erings
transformatorer, Skyddstransformato
rer, Neontransformatorer,Tändtrans
formatorer för oljeeldning, Provtrans
formatorer, Universaltransformatorer, 
Radiotransformatorer (nät-, ingångs
och utgångstransformatorer, även för 
Push-pullsteg). 
Transformatorer för likriktare, förstär
kare och laboratorieändamål etc. 
Drosslar: för glättningsfilter, stör
ningsskydd, kortslutningsskydd, spön
ningsreglering etc. 
Transformatorer tillverkas även för 
3-fas och scottkoppling, 

A.-B. SVENSKA ELEKTROMAGNETER 
ÅMÅL - I, 

http:detalJ.er
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I~U){ER.-KoPPtU IG).\R 

Av ingenjör Harry Nilsson 

Som regulator för en spänning på ingången till ett 
förstärkarrör, alltså som volymkontroll, användes 
ju vanligen en potentiometer. Volymreglering i 

t. ex. en förstärkare kan ju också bäst och enklast åstad
kommas på detta sätt. Fig. l a visar kopplingen. Det mot
stånd sekundären på transformatorn eller i övrigt den 

spänningsgenererande anordningen arbetar på är kon
stant för vilket läge av släpkontakten som helst. Från gal
lersidan sett är emellertid ,detta mots~ånd ingalunda kon
stant utan helt beroende av inställningen. Motståndet va
rierar mellan noll och maximum. I det skisserade fallet 
har j u heller icke denna omständighet någon betydelse. 

Emellertid måste ju kraven bli helt andra, då det gäller 
en reglering mellan två eller flera element med viss änd
lig impedans, t. ex. mellan en linje och en transformator 
(rättare: mellan en linje och en belastning till denna, ty 
transformatorn är j u blott "bill för anpassning). Härvid 

måste man ordna så, att impedansen både från !inj en och 
från transformatorn sett är konstant, således oberoende av 
volymregulatorns lllställnlng1. En kompromisslösning an
ges i fig. l b, där delen mellan släpkontakten och jord 
hos P plus ,den inkopplade delen av R skall vara konstant. 

Fig. 2 visar den rätta lösningen (impedansen konstant 
- både från transformatorn och från rörets galleringång 
sett), ehuru i detta speciella fall kopp'lingen enligt fig. 
l a skulle kunna användas, eftersom det är fråga om att 
gå in på gallret av ett rör, där ju impedansen är myc

ket stor. 
I ett avseende kan emellertid kopplingen enligt fig. l a 

ej ersätta den i fig. 2, nämligen när det gäller att reglera 
volymen på flera ingångar oberoende av va,randra. Så 

l S. Holmqvist: »Volymregulatorer», Populär Radio nr 7, 1936. 

Fig. 1. En enkel potentiometer kan användas vid ingång pli ett 
rörs galla (a) , men mellan t. ex. en transformator och en linje 

jordras en mera invecklad lJolynueglllator (b). 

Fig. 2. Medelst denna anordning kunna tre eller flera mikroioner 
reglera.s oberoende av varandra. 

fort någon av potentiometrarna enligt fig. l a ställdes 
på noll, skulle ju nämligen gallerkretsen bliva kortsluten. 

Emellertid kan man, så snart det är fråga om att gå in 
på gallret till ett rör,använda enklare regulatorer än i 
fig. 2, blott man begagnar sig av ett litet konstgrepp, som 
framgår av fig. 3. Man använder till vardera ingången 

en vanlig potentiometer och kopplar mellan varj e poten
tiometers släpkontakt och gallret elt fast motstånd, som 

kan vara av storleksordningen 200000 ohm, då potentio
metrarna äro på omkring 10 000 ohm. (Ofta måste de j u 
vara större, 1:. ex. vid anslutning av pick-up.) Högst 4 il 5 
ingångar (från mikrofoner, pick-up m. m.) tor·de kunna 
användas, men flera blir det väl ej heller fråga om i van
liga fall. 

Slutligen visas två kopplingar med användande av rör. 

Fig. 3. Denna relativt enkla anordning gör vid ill,gång på ett rii, 
llngejär samma nytta som den /: fi.g . 2. M ikrojontrallsjorma/orerna 

äro hi;"r ej ntritade. 



54 POPULÄR RADIO 
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fOR I , 

Kortvågen iust nu 

IF r· n mitten av uec mher 1937 ha mottagning- fö rhållandena 
varit olidli ga på mella n- och långvllg, ti ll s omkrin g den 15 
februari i r en allmän förbättring märktes. Tusen ta ls klago

skrivelser ha inkommit t ill radiohandlare och fabrika nter, men in <Tel 
va r a lt göra mot naturfenomenet, det elektri ka ovädret. Kort vågen 
har även va rit pilverkad, doek ej full t Ii starkt. Mottagning av de 
e uropeiska sändarna har va ri t myck·t god under den lj usa tiden 
på dagen på alla vå«längder, men eft er mörkrets inbrott har den 
varit full ständi gt lamsla« n, och endast i rCl f Il ha d ' engebka 
och itaJj enska sänua rna va ri t hörda n «orlunda njutbar!. Under 
interm ll nadern a ba endast - ta t ionerna p. 13 och 16 met r 

va rit hiirda mellan kl. 1 15, W8.J{K, W 2 E och W3XAL, dock 
sä llan med god beh. lJning_ På 19 met r ha W2X D, \V2XE och 
W8XK va rit. hörda end ast tillfälligt . F örhllllandena ha nll slagit 
om; under veckan om kring ].- / 2, som upp vi a de klara må nskens
nät.ter, il terkom också kortvåg n_ Här nedan omtala. ut ikterna 
på de olika våglä ngdsbanden. 
10 /Il cter (amatörbulld) .- Är sva gare än förra Tet viiI saml1la tid , 

men för ii vrig t tycks J et som om den tilltar i styrka. En öndag 
i februari voro amatörerna hörbara så sent SO I11 till kl. 23 med 
t yrka }{ 7- 9 i högtalare_ 

13 meter.- Eng lska tationer mottagas i allmiinhet som lokalstatio
ner med bästa tänkbara ljudkvali tet. W8.XK o h W2 E höras 
n,iHan dagl igen och ofta med my kel god beh Ilning_ NlI"on 
fad.i.n g märke-o 

16 meter.- tarka signaler från engelska , tyska och holländ ska sän
da re ; "larka t äro engelsmänn n. 

19 meter: W2, AD, W8XK och W2XE kun na höras ibland till kl. 
22-1 p il. natten med någorIunda gott re ulta t. Oftast besväras 
de av ,:tark fad in g, ·om gör mottagni ngen onju tbar. Samma gäller 
för d e europeiska sändarna efter mörkr t: i.nbrot t ; under ljusa 
delen av rIa gen kan god matl agning påräk"-nas av de fl esta sän
darna , i synnerhet Phili p ' pe] . 

25 meter: God mottagnin " hela dagen, efter mörkrets inbrott stark 
t -nd en tiLl snabbfading. Även vissa k vällar bra, t.ill och m d 
nord- IJch sydanH'rikana re komma in ibland. 

31 m eter: God mottagning und er tid iga morgnar och kvälJar, samt 
ibland under goda eterförh&Ilanden lilngd istansmottagning_ 
VK2ME iclney är bä t. P morgnar kL 7--9_ Bästa USA-sändare 
,;ro W2XAF och WIXK. 

49 m eter: Bästa tiden fiir mottagning på detta band är under tidi ga 
kvä llar, då europeiska siindare komma in , und er sena kvällar 
blir beh1illningen dillig, fadin g_ 
Anmärkning: Ju_t nu va ri era mottagningsförhållandena från dag 

till dag, men tendensen gär 1I\0 t allmän förbättring, va rför mot
tagni ngen troli g·n är ganska bra vi[1 tidp unkten fiir detta num
m ers utgivanJe. Lyssnin rapport en ovan gäller för tiden 15 februa
r i till 2 mars. 

B. Sch ei 'flIZUIl_ 

Fig. 4. Anordning med dubb ellriad (vanligt klass B-rör). M är 
klämmor för mikrofon, P _U. for pick-up_ A·ven det efterföljande 
jörstiirkarriiret iir visat. (Negativ gallerjörspiinning ej utritad.) 

Fig. 4 visar en koppling2 med dubbeltriod, varvid dock 
endast två ingående spänningar kunna blandas_ Vill man 
blanda fl era, mås te fl era rör sammankopplas, varvid så
ledes ingångarna blandas två och två_ 

P opulär Radio nr 3, 1937_ 

Fig. 5_ Anordning med ett särskilt rör för varje ingång, men för 
övrigt samma som i jig_ 4_ l detta fall har anslutning visats för 

två mikrofoner och en pick-up_ 

Fig_ 5 visar slutligen en metod, där varje ingång tiH
delats ett sä.rskilt rör. Denna anordning blir därför något 
dyrare änden i fig. 4 visade_ 

http:fad.i.ng
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Kortvågsta bell Sa mmanställd av B. Scheierman 

Slation oc h vttgliiogd
Allrop Sän dningsti de.r 

WaXK Pittsburgh 
W2XE New ork 

SJ England 
GSH England 
GSG England 
W3XAL DA 
PRI Holl and 
DJE Tyskland 
G P Engl nd 
DJR T skiand 
\V2XAD D A 
OLR5B Prag 

DJQ Tyskland 
W2XE D 
T PA2 F ra nkrike 
p J HoJI and 
\V8 K D A 
DIB Tyskland 
GSO England 

M5SX Stockholm 
England 

D,L Tyskland 
TF] , Reykjavik 
W8XK SA 
, 2XE w York 
2RO Rom 
DJD Tyskland 
GSD England 
TPM Frankrike 
SB P Motala 
CTIAA Li sabon 
2RO Rom 
VK2ME . idney 
ej Holland 

G C England 
WIXK BoHon 
DJA Tyskland 
OLR3 Pra" 
DIN Tyskland 
W2XAF S 

LKJl Jelöy, Norge 
OZF Danmark 
GSB ngland 
HAT4 Budapest 
W8XK Pittsburgh 
W3XAL ew York 
SBO Motala 
WaXAL Cincinnati, USA 
GSA England 
OLR2 Prag 
Dle Tyskland 

13,93 
13,94 
13,93 
13,97 
16,86 
16,87 
16,88 
16,89 
19,60 
19,56 
19,56 
19,58 
19,63 
19,65 
19,68 
19,71 
19,72 
19,74 
19,76 
19,80 
19,82 
19,85 
24,52 
25,26 
25,:36 
25,40 
25,49 
25,53 
25,61 
25,63 
30,80 
31,13 
31,28 
31,28 
31,32 
31,33 
31,38 
31,41 
31,45 
31,48 

31,49 
31,51 
31,55 
32,88 
4.8,86 
49,10 
49,46 
49,50 
49,59 
49,75 
49,83 

Dag\. kl. ] 2.45- 15, öndagar kl. 16- 24. 
Dagl. kl. 13- 18. 
Dag!. kl. 11.4·5,- 14.55. 
Dagl. kl. 11.45-18. 
Dagl. kl. 11.45- 18. 
~j§I. kl. 15--23.4-0. 
Dag!. kl. 14.25- 17. 
Da gl. kl. 6-11.50, öndagar även kl. 17.10-18.. 25. 
Dagl. kl . 19.45-21. 
Dagl. kl. 14- 15. 
Dagl. kl. 17- 3. 
Dagl. kl. 12.30-13.30. 
Dagl. kl. 6- U , 12- 16, 22.5 4.45, sönd aga r ä en kl. 17.1 18,23. 
Dag!. kl. 17- 22. 
Dag!. kl. 12- 17. 
Ti sdagar kl. 9.30--11, nsdagar kL 15- 18. 
Dagl. kl. 15-2. 
Dagl. kl. 6-17, 22.50-4.45, öndagar ä,'en kl. 
Da"J. kl. 8-10.15, 11.45--16, 22.15- 240. 
Dagl. riksprogr. fr n kl. 17. 
Dag!. kl. 8-10.15, 11.45--18. 
Dagl. kl. 6-8, 12- 15, 16.40-22.30. 
Sönda"ar kl. 19.30-20.30. 
Dag!. kl. 2....J1 . 
Da g!. kl. 2 2, oregelb. kl. ]9-21. 
Dag!. kl. 12- 14.30. 
Dagl. kl. 16.40- 22.30, 22.50-4.45. 

17.1 18.25. 

Dagl. kl. 8-- 10.15, 14.35--18, 18.20- 22, 21-2.30, 3.20-5.20. 
Dag!. kl. 0.15-7. 
Da gL riksprogrammet till kl. 19.30. 

Ti sdagar, torsda ar, lördagar kl. 22--1. 

DagJ. kl. 18.30-3. 

Söndagar kl. 7- 9, 16-18. 

Tisdagar kl. 19.45- 21.30, onsdagar kl. 1-3.30. 

Dag!. kl. 22.15- 2.30, 3.20-5.20. 

Dagl. kL 12-19, oregelb. till kL 24. 

Dagl. kl. 6-17, 22.5 -.45. 

Da g!. kl. 16-17. 

Da g!. kL 22. 0-4.45. 

Torsdagar kL 22-6, fredagar kL 19--6 , lördagar kl. 18-6, sön· 

dagar kl. 15-·-6. 

Os[opro"rammet till kl. 16. 

Köpcnhamn programmet kl. 18-24.30. 

Dag!. kl. 8- 10.15, 18.20- 22, 22.15--2.30. 

Dagl. kl. 24---1. 

DagL kl. 7. 

Dag]. kl. 2 .55. 

Riksprogrammet från k!. 19.30. 

Dag]. kl. 12- 2, 5--8, söndagar kl. 14-- 2, 5-8. 

Dagl. kl. 18.20-22. 

Dagl. kl. 19-23. 

Dagl. kl. 16.40-22.30. 


http:16.40-22.30
http:22.15--2.30
http:18-24.30
http:3.20-5.20
http:22.15-2.30
http:19.45-21.30
http:3.20-5.20
http:8--10.15
http:22.50-4.45
http:16.40-22.30
http:12-14.30
http:19.30-20.30
http:16.40-22.30
http:22.50-4.45
http:12.30-13.30
http:11.4�5,-14.55
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;"\VEI r YR 
I _Uf~r I 
Av SM5ZE 

sändaramatörernas j argong förekommer bl. a. ut

I trycket »att vara i luften», varmed menas, att man 

har sin station i gång. Det är ett mycket träffande 

uttryck detta, »att vara i luften», ty man kan väl knappast 

tillbringa sin tid mera i -det blå, än när man sätter sig 

ned vid en amatörsändarstation och utnyttj ar dess möj 
1igheter. 

Finns det något mera dj ärvt immateriellt än sändar

amatörernas samvaro i luften, deras samspråk över otro

liga avstånd? Där sitta de, en och en, spridda över hela 

jordens yta, vid sina små sinnrika apparater, konverse

rande på sitt eget mystiska språk med hj älp av abstrakta 

morsetecken. En amerikan språkar om väder och vind 

rned en amatör i Egypten, en svensk ger en japan kompli

mang för ham »fina ton». Det är ,"vårt att tänka sig män

niskans triumf över materi n på ett mera påtagligt sätt 
än detta. 

Det mest fascinerande med denna amatörernas lek med 

de tämjda naturkrafterna är väl kanske det moment av 

spänning, som alltid ingår i amatörernas vistande i luften. 

De ständigt växlande möjligheterna, de nyckfulla för
ändringarna, som karakterisera all kortvågssändning, ge 

en fläkt av äventyr och spänning över vistelsen i luften. 

Ena timmen kan det vara svårt att etablera kontakt med 

amatörer inom ·det egna landet, -den nästa ligger hela 
världen inom räckhå ll för ens signaler. 

Ett bland de mest spännande ögonblicken i en sändar

amatörs liv är, då första förbindelsen uppnås. Varj,e ama
tör kommer alltid mycket väl ihåg de laddade ögonblick, 

då han - kanske efter flera veckors fruktlösa anrop och 
experiment - för första gången i hörlurarna hör en 

tation slå den egna anropssignalen: »SM5ZE SM5ZE 

SM5ZE de SM5BB SM5BB SM5BB - pse b. De ögon

blick som sedan följ a, då det gäller att på amatörspråket 

hälsa och tacka för förbindelsen , meddela grk-styrka och 

tonens kvalitet, anhålla om qsl, helst .direkt till adress etc., 

dessa ögonblick, då man debuterar i etern med sina signa

ler, måste absolut betecknas som mycket nervpåfrestande. 

Man grips av rampfeber.; eterfeber skulle man nästan knn

na kalla den nervositet som bemäktigar sig en. 

Efter ·denna märkliga upplevelse känner sig den nye 
sändaramatören ungefär som operastatisten, som en vacker 

kväll fi ck s junga en huvudroll. Han känner sig lika stolt, 

och han läser det gsl-kort, som så småningom konuner 

som en bekräfte lse på ·det trådlösa samtalet och me.d upp
gifter om signalstyrka och -kvalitet, med samma förvän

tan som operadebutanten läser recensionerna i morgon

tidningarna. 
Den nye amatörens vistelse i etern kännetecknas under 

den första ti-den av de stereotypa samtalen. Den nyblivne 

amatören har ännu inte fått den rutin, som fordras för 

a tt han skall kunna obehindrat konversera med hj älp av 

sina apparater. Valhänt slår han ned sitt: »tnx ob fr gso 
- ur qrk r.5 - gsa 4, - tone t6 - gra stockholm 

pse gsl - gru», vilket i översättning betyder: »Tack 

gamle vän för förbindelsen . Er signalstyrka väl hörbar i 
hörlurarna, signalernas läslighet god. Tonen väl filtrerad, 

likriktad växelströmston. Min adress är Stockholm. Var 

god sänd ett gsl-kort som bekräftelse på vår förbindelse. 

u har j ag ingenting mer allt meddela.» Alla förbindelser 

bli likadana, samma formulering, samma uppgifter, sam

ma enstavighet. Så småningom, när amatören blir mera 

hemmastadd med sina apparater i luften , börjar han emel
lertid att då och då avvika från formuläret. Han talar 

kanske litet om vädret, han anhåller kanske om e tt fOlo, 

talar om sin effekt, nämner om sin moltagare, om sin 
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antenn. Det fordras dock o-anska lån o-varig övning, innan 

man kan improvisera små trevliga samtal. 

Det gäller för amatören att slå ned sina frågor och 

svar utan att ett ögonblick behöva stanna och iigna någon 

uppmärksamhet åt det mekaniska slåendet på nyckeln. Det 

gäller att omforma tankarna lätt i telegrafte(;ken, och det 
lär man sig sannerligen inte i brådrasket. Men med ihär

dig övning går det. 

Vad språka amatörerna om vid sina luftiga samtal? 

Allt mellan himmel och jord. Vädret är ett omtyckt sam

lIdsämne bland amatörerna, likaväl som bland vanliga 

mä nniskor. Ibland kan det vara riktigt uppiggande, när 

man en kulen vinterkväll .-itter och pratar med en amatör, 

exempelvis på Azorerna. och hör honom beskriva vädret: 
»fb ex ere - plus 20 C sunny», d. v. _. vädret här är 

finfint, + 20 0 C och soligt. 

'aturligtvis pratas det om rent tekniska saker, om an

tennsystem och sändarkopplingar , om rör och arbetsspän

ningar, men när amatörerna bekantat sig med varandra, 

kunna samtalen ibland bli synnerligen intressanta och 
personliga. Man skämtar och berättar kanske en rolig 

historia. Och amatörerna kunna också skratta trådlöst: 
»hi hi », slår man med nyckeln. I teleg raftecken ser skrat· 

tet u t så här: .. .. . . . . .. . . Det låter faktLkt ganska 

illusoriskt. Slår man det med en viss teknik, kan skratt

tecknet bli riktigt smittande. Man kan t. o. m. lägga upp 

riktiga flat skratt genom att slå »hi hi hi hi hi hi» i en 

lång rad. Är man endast m il ttligt road, kan man inskränka 

sig till ett enda diskret »hi», vilket väl närmast skulle 

motsvara ett trådlöst småleende. 
I Amerika ha en mängd amatörer bildat en klubb RCC, 

»the Rag Chewers club», d. v. :'. trastuggarnas klubb , 

vilken arbetar på att få bort de enstaviga »goddag-adjö 

amtalen» , och som vill föra in litet mera mänskliga ele
ment i radioförbindelserna. Inträdesfordringarna i klub

ben äro helt enkelt, att man med en av medlemmarna i 

klubben konverserar minst en halv timme. Det kan om· 

FörsLa förbind elsen - nagra nervp&jrestande ögonblick. 

Behiimt tiLlbakailItad i sin fåtölj sitter den erjarne amatören och 
improviserar sina samtal. 

nämnas, .att en av klubbmedlemmarna helt nyligen hade 

ett litet samtal från kl. 18 till kl. 22.35. 
En lustig detalj be-träffande tilltalsordet svenska ama

törer emellan fö r t j änar att omnämnas. i-reformen har 
ju rn te, trots lovvärda ansträngningar, krönts med någon 

större framgång vid den mera jordbundna samvaron i 

Sverige, och inte heller vid umgänget i etern anvtinds »Ni» 
i någon slörre utsträckning. De svenska amatörerna ha 

emellertid infört ett alldeles nytt tilltalsord , som också 

kommit till allmän användning, nämligen det engelska 
»mr». Man säger alltså: »Har mr hört . .. ? », »kan mr 

säga ... ?» etc. »Er» heLer emeller tid inte »mrs» utan 
»ur», vilken är en förkortning ·av det engelska »your». 

Det heter allts[\: »Vilka äro urI est dx? » (Vilka äro 

Edra bästa 1 ngdistansförbindelser?), »ur ton är fb» (E r 

ton är finfin ) . 
När amatören oå småningom blivit mera hemmast, dd 

i etern, när han behärskar den tekni ska apparaturen och 
kan uttrycka sig ledigt med förkortningar , börj ar intre 

seL för långdistansförbindelser vakna. Det är lIog för all 

del roligt at t sp råka med europeer, men det är i alla fall 
mlgot alldel es särskil t fängslande med förbindelser med 

främm ande kontinenter. Att uppnå förbindel se med de 

europeiska länderna erbjuder i allmänhet inga större sv,
righeter, men när det gäller mycket långväga förbindel ser , 
bli kraven på både den tekniska utruslningen och amatö

rens skicklighet i hög grad skärpta. 
Nu finns ju den möj ligheten att sätta in kraftigare rör 

i sändaren och höja effekten till kanske det tiodubbla. Det 
är klart att det är betydligt enklare att etablera långdis

tansförbindelser med 100 watt än med endast 10 waH. 
Men de dx-förbindelser som uppnås med JOO watts effekt 
ha i amati.)rernas ögon inte samma värde som en långväga 



58 POPULÄR RADIO 

Ett litet un;al QSL-kort_ 

förbi ndel e, uppnådd med 10 wat t. G nom a tt obegr änsat Det skulle föra all deles för lång t att här berätta om de 

höj a ·effekten kan man komma så långt SOUl helst utan öve rraskande resultat amatörer uppnått även med mycket 

nåCfon större svårighet. Men att överb rygrr värl dshaven primitiva anordningar. Det som redan sagts om amatör

med enda t n gra få wa tt, det ford rar n vältrimmad sän ändandet kanske kan ge en antydan om vilken spännande 

dar med väl inj L1 sterade arbetsspänningar och en enorm och in tres ant h obby det är. Men det är svårt att rik tigt 

påpas lio-het och erfarenhet h - am atören_ kunna beskriva den ä regna tjusning, som lio'ger i Itt 

»Dx-jakten», j akten dter långdi sUmsförbindelser, i1r en med hj älp av må, oansenliga apparater komma i k ontakt 

sport , en spär:nande och intell" iv port. Ju mind re effekt med andra människ or l ån rrt bortom horisonten , kanske i 
som används fö r att r Ua ett »dx-b te», desto vä rdefullare andra ändan på det egna landet, kanske på andra sidan 

bl ir den jakttrof' , qsl -kor tet om man i Si llO ll1 tid får ett världshav. Man måste jälv sätta sig ned vid sändaren, 

~i tt a upp j siu radio rum_ Det är ett välbekant faktum, att som man själv byggt och trimmat och vars konstruktion 

man g nom kickligt utnyttj ande av antennens riktverkan, och erkningssätt man känner i detalj , och uppleva även

genom perfek t inj u lering av sän da ren och gen om en högt tyren i luften, för att man kall förstå, vari amatörsänc1 

utvecklad ändnin O's teknik kan uppnå hart när otroliga ning ns tjusning ligger. 
r ulta t med må eHekter. 

STOCKHOLMS RADIOKLUBB 
En sammanslutning av radioteknlci och amatörer. 

Räknar flera av v6rt lands främsta radiofackmän bland sina medlemmar. 

Aktuella föredrag ach demonstrationer var 14:e dag. 


De bästa utländska facktidskrifterna finnas tillgängliga. 


Klubbens o rgan ör tidskriften Populör Radio. Prenumerationspriset för densamma ingår i medlemsavgiften . Närmare 

upplysningar erhållas vid hänvä nd else ti ll klubbens skattmästare, civi l ing _ Ernst Hultman, Atterbomsvägen 48, Stockholm. 

Medlemsavgiften, kr. 10: - pr år, fö r studerande och teknologer kr_ 5: - pr år, kan inbetalas å postgiro nr 50001 
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för trim.ning a v mottagare 

Enkel och billig i ti llverkning. Inbyggda 

batterier. Kort-, mellan- och långvågs

om råd en. Uttag för lågfrekvens. 

Av teknolog Bengt Josephson 

Som bekan t hör signalgeneratorn eller, som den 
också kall as, mät ändaren till de nödvändiga in· 
trumenten vid modern radioservice. ( e bl. a. 

artikel i Populär Radio nr 6, 1937.) Den i det föl jande 
beskrivna konstruklionen har utformats j ust med tanke 
på a tt täcka de därvid vanl igen förekommande behoven. 

amtidigt har den gj orts å enkel som möj ligt. Genom 
batter idr iften ernås flera fördelar, såsom oberoende av 
bely ninO'snät, materialbesparing och mindre strål ning. 

Som framgår av schemat, ficy. 1, be l r inslrumen tet av 

en å terkopplad högfrekv nsoscill alor och en dito lågfre· 
kvensoscillator som mod ulat r. I båda {allen har använt 
det ll1er ikanska röret 30, som har li ten glöoströmsför
brukning o h ger gott resultat med låg anodspänning. 

T ill modu lat r delen har använts en vanlig lågfrekvens
transformator med omsättningstal 3: 1, vars större li nd
n ing avs lämmes med kondensatorn 12. Vilken tra nsfor· 
mator om helst med omsättn ingstal 1: l il 1 : 5 kan an· 
vända , men d t är fördelaktigt med lågt mot lånd i åter· 
koppling-lindningen med hän yn till anouspänn ingen. 
Kond il atom 12 får avpassas a, att lagom modulering 
frek ens erhåll es. Den van lirra frekv nsen är 400 perioder 
per sekund. Över återkopplingslindningen är kopplad en 
potentiomeler 14. (den nedre vänstra ra tten på framsidan ), 

varmed man kan variera den le gfrekvcnta spänning som 
via kondensatorn 15 kan erhft lla från det övre vänstra 
uttaget på fr ontpl attan. 

Högfrek vensoscill atorn omfattar tr frekven områden : 
105-390, 385--1 400 och ca 8-2~ 1 'Is, motsvarande 

våglängdsområdena 2860- 770, 780-214, och ca 38- 12 
meter resp. Man aknar all tså 49·melersbandet på kortvåg 

men har i gengäld till gång till 13· och 16·metersbanden, 
som ju förekomma mer och mer på moderna apparater. 
Äv n de lägsta mellanfrek enser om för komma i uper · 
het r odyner ä ro med. Varje pole användes blott på ett 
område, varigenom systemet bl ivit nkelt och ö erskftdl igt. 
På chemat äro åter kopp1ing lindningarna ritade överst, 
st~imspolama i mitten och kopplings- lIer utlagsspolam a 
nederst. Omkoppl ing från ett irekvensband till ett anllat 
sker medelst de amverkande omkastarna 1, O2 och O:b 

ilka utgöras av en trepolig trevägs ya xl yomkopp1are 
(den övre vänstra ratten på fron tplatlan) . Kondensatorn 
1. och högfrek ensdrosseln 9 utgöra ti ll amman. ett hög
frekvensfi lL r . För att pot nliomelern 7 kall giva <Tod 

reglering även vid låo-u utgångsspänningar, h r en spän
ningsdelare med mot länden 3 och 2 anordnats. Med om
kastaren 0 .1 (ö er t ti ll höger på framsidan) kan man då 
ställa in pa hög lI er låg spänn ing (l ägena H resp. L), 

Chassi~t sett jrun öuer· och undersidan. Till viinster ses spolen i sin skärlnburk och oVfl njör denna , strax invid pan elen högfrekvens
drosseln. T ill höger ball ricma. 
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varvid man i senare fallet tar ut endast ca l 0/ O av hela 

utgångsspänningen. Inom varje område (H l·esp. L) va· 

rieras spänningen kontinuerligt med polentiometem 7 ( den 

övre högra ratten). Högfrekvensen är modulerad resp. 

omodulerad allteftersom strömbrytaren S2 (överst till vän

ster) Eir från- resp. tillslagen. 

Konstruktionsdetaljer. 

Lådan är gjord av 2 mm aluminiumplåt och hopskruvad 

med fästvinklar. De invändiga mätlen äro: bredd 24,0 111m, 

höjd 132 mm och djup 139 mm. I modellapparalen hade 

ursprungligen använts ficklampsbatterier till allodspän

ningskälla. För att få rum med ett Pertrix anodbatteri på 

22,5 volt måste därför monteringsplåten sågas upp och 

bockas så som framgår av fotografierna. Därmed erhölls 

samtidigt stöd inåt för batteriet. För glödströmmen an

vändes ett 4.,5 V fi cklampsbatteri. Från anod- och glöd· 

slrömsbatteriernas pluspoler äro kontakter uttagna på 

fr ontsidan (nederst till vänster), för att man ~kall kunna 

kontrollera pänningarna utifrån. Lådan t j änstgör härvid 

som nolla, varför två kontakter räcka till. Strömbrytaren 

S l är monterad på samma axel som potentiometern 7. Med 

hänsyn till kortvågen bör det vara liten kapåcitet mellan 

kOlltaktfjädrarna på omkastaren 0 4 . Förbindelse mellan 

minusledningen och chassi et har gj orts endast i en punkt, 

nämlicyen i vridkondensatorns stativ. Detta är av vikt ur 

strålningssynpunkt. Då dessutom spol systemet med om

kopplare försetts med särskild skärmburk och strömkäl

lorna äro inbyggda, bör apparaten kunna bli ganska strål

ningsfri, i srnn rhet som effekten är ringa. De tta har 

också visat sig vara fallet med modellapparaten. 

Vridkondensatorn är av Johanssons fabrikat och för

sedd med snörutväxling l: 12 (fininställningsratten sitter 

nedtill till höger på framsidan ) . En vit celluloidskiva för 

kalibreringen är monterad på drivhjule t. Kalibreringen 

göres lämpligen med tillhj älP aven radiomottagare men 

utsatta frekvenser eller stationsnamn. Man kopplar ena 

uttaget från oscillatorn (de t som står i förbindelse med 

chassiet ) till mottagarens j ordkontakt och det andra (via 

kondensa torn 8 ) till antennuttaget, varefter man kalibre

rar efter moduleringstonen. Oscillatorns högfrek vens skall 

alltså därvid vara moduleorad. 

Den i modellapparaten använda spolen eller rättare 

spolsystemet har krysslindade spolar för mellan- och lång

våg, detta för att få liten egenkapacitet och stora avstäm

ningsområden. (Upplysning om fabrikat kan erhållas ge

nom redaktionen. ) Den som själv vill utföra spolen får 

komma ihåg, att kortvägsom!'ådet bli blir förskj utet, om 

varven läggas nännare varandra ell er glesare än vid mo· 

dellspolen. Varvens rätta läge måste därför utprovas, va r

efter de fixe ras på spolröret med t. ex. celluloidIösning. 

Utgångsspänningen på högsta uttaget varierar med fr e· 

Fig. l. Signalgeneratorns kopplingsschema. Till vänst er högfrckvensoscillator, till höger lågjrekvensoscillator jör modniering. Dömp

satsen för högfrekvens har två lägen, ett lör hög och ett för låg ntgångsspiinning (H resp. U. l båda lägena är spänningen kon· 

tinuerligt reglerbar medelst pOlentiometern 7. Kondensatorn 8 tjänstgör i viss mån S{)/l~ kons/antenn. Från klämmorna LF knn en 

reglerbar lågjrekvensspänning uttagas. Obs. all HF- och LF·uttagen ej få jordas samtidigt, ty då kortslutes Ba. 

1=1000 pF {ind.·fri}. 5=0,1 MQ, 0,5 W. 9=hJ.drossel, 1200 vart'. 13 =0,1 ,nF, 500 V =. Ba=22,51'olt. 

2=50 Q, 0,5 W. 6=100 pF. 10= 0,2 MQ, 0,5 W. 14 = 0,1 MQ (log., isol. axel). 

,j=5000 Q , 0,5 W. 7=5000 Q (log., isol. axel) 11=5000 pF. 15=5000 pF. 

4=500 cm. 8=200 pF. 12= ca 3 000 pF. BI=4,5 volt . 




61 POPULÄR RADIO 

kvensen, på mellanvågsområdet mellan ca O,3~,6 vol t, 

på långvåg mellan ca O,2~,3S volt, detta vid nytt anod· 
batteri och med potentiometern fullt påvriden. Långvågs. 

spol ens S egenfrekvens faller ungefär mitt på mellanvågs. 

området och märks på en absorption därstädes, som emel· 

lertid ej har någon betydelse vid signalgeneratorns an· 

vändning. (Genom kortslutning av icke använda spolar 
skulle dylika fenomen undvikas.) 

Observera att rörens glödtrådar avbrännas, om man 

skulle råka göra kontakt mellan anodbatteriets pI uspol 

och chassiet. Säkrare är därför att lägga anodbatteriets 

minus till chassiet i stället för till plus på glödströms· 
batteriet. 

ignalgeneratorns användning. 

Såsom förut nämnts är den beskrivna apparaten huvud· 
sakligen avsedd för ' ervice. Toggrannast kan man trimma 

en mottagare om man kopplar en ·rörvoltmeter eller ett 

likriktarinstrument över högtalartransformatorns primär 

eller sekundär och observerar utslagel, men med vana går 

det även att trimma efter hörseln. Man mås,te taga hänsyn 

till inverkan av den automatiska volymkontrollen. Är den· 

na effektiv, framträder knappast någo t bestämt lj udstyr· 

kemaximu.m; endast en kraftig dis tortion hörs då trimmern 

är sidställd. För att sa mycket som möjligt undvika detta 

fenomen, bör man vid trimning alltid ställa mottagarens 

volymkontroll på maximum och reglera signalgeneratorns 

utgångsspänning, så att tonen i högtalaren blir av lagom 

styrka, framför allt ej för stark. Man bör således arbeta 

med svag signal. Bäst är att bringa den automatiska vo · 

lymkonLrollen ur funktion, t. ex. genom att kortsluta A. 

V. C-ledningen till en punkt som ger rören lämplig gal. 

I rförspänning, men detta torde i allmänhet vara över· 

flödigt. 
Även vid systematisk felsökning är serviceoscilla-torn till 

stor hjälp. Sedan man kontrollerat att spänningarna i mot· 

Nårbild av spolen med at·tagen skårmburk. Längst in ses kortvågs· 
lindningen samt yaxleyomkopplaren. Närmast spolen 

högfrekvensröret. 

Fig. 2. Arbetsritn ing till spolen. L indnin garna 1- 2-3 höra till 
kortvågsdelen, 4-5-6 till lång vägsdelen och 7--8- 9 till mellan· 
vllgsdelen. Lindn.ingen 3 utgöres au en enda slinga runt spolen och 
på något avstånd från denna. Nr 5, Ii, 8 och 9 äro /aysslindade. 

Skärmburken har diam. 60 mm, längd 125 mm. 

Spole Antal 
va rv Tråddiam. o. iso!. 

KV 
1- tämspoJe 7,5 0,5 mm blank 
2 terk. 6 0,2 emalj. l X silke 
3 kopp!. 1 0,5 blank; systofl cx 
LV 
4-kopp!. 20 0,2 emalj. D <"ilke 
S-stämspoJe 455 0.15 d: o 
6- äterk. 150 0:15 d:o 
.MV 
7- koppl. 7 0,2 d:o 
8- tämspole 132 0,15 d:o 
9- ll terk. 40 0,15 d:o 

Högfrekvensclrosseln (nr 9 j fig. l) är en krysJ inclad spole om 
6 mm bredd, lindad på en kärna med 7 mm diameter. Varvtal 
1200, trådd iam. 0,1 mm emalj. 1 X silke. 

Vill man ha uven LF ·uttaget (se fi g. 1) jordat, lägger man nedre 
änden av 14 till chassiet samt inkopplar en kond ensator på 10 000 
pF i serie med 14 (öve r denna). Den nedre LF·klämman förenas 
med chass iet. K ondensatorn 15 stoPl'ar likströmmen, om man går 
in på en ~ p änningslörande punkL. 

tagaren äro normala, börjar man undersökningen bakifr· n 

och provar först L gfrekvensdelen. P åtryckes o 'c illatorns 

tonfrekvens över utgångstran sformatorns primär, bör det 
höras en svag ton i högtalaren. Sedan går man eLL teO' i 
taget och provar såväl fr ån rörens galler som fr ån deras 

anoder. Man kan därigenom lätt taga reda på var felet 

ligger. 
Om man noggrannare vill bestämma graden av låg fre. 

kvensförstärkning, bör signalgeneratorns lågfrek venta ut· 
gång 'kalibreras. Detta göres lämpligen med en rörvolt· 

meter. 
Den beskrivna generatorn kan mycket väl an vändas för 

relativ mätning av känsligheten hos olika mottagare, blott 
man tillser att anod· och glödspänningarna ha ungefär 
samma värden i de 01 ika fallen, så att man ej t. ex. mäter 

den ena mottagaren då anodbatteriet är nytt och den 

andra då batteriet är nästan förbrukat. Spänningarna kun· 

Ila iu lätt mätas i hylsorna på frontplattan. 
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En anmärkn ingsvärd nyhet lanseras av Telefunk n 
inom ramen för årets europei ka rörprograll1. Ny
heten består däri, att höo-frekvensrören och samt· 

liga bilradiorör äro metallrör. Enligt uppgift har Tele
funken vid konstruktionen utg, tt fr ån helt andra synpunk
ter än den amerikanska rörindustr iell. 

Den nya metall rörseri en benämnes efter materialet i 
den gla ballongen ersättande manteln »st11 erien». Till 
s illnad från de amerikanska metall rören ha de euro
pei ka liggande elektrods)' t ro. Vidare är galleruttaget 
gj ort i sockeln i stället för upp till på röreL oc eln på
minner i h ··g o-rad om den amer ikanska metallrörssockeln 
med tyrpinne i mitten men l rde ha någoL stön diame
ter. I stället äro rören p grund v det liggande elektrod-

t met läare iin de amerikanska. Den inre uppbyggna
den säg vara synnerl igen _tabil. 

.. ven de övriga rö ren i den n a »ha rmoniska serien» 
äro försedda med d nna sockel , m n för övrigt äro de 
"'la rör. Detta gäller allLså slutrör, likriktarrör och av
stänmingsindika lorer. b ervera alt elefunken så lede~ 

föredl"ager gla då det ".äUer h rt belastade rör, såsom 
lu trör och likrjktarrör. 

Telefunken kommer icke att ti ll rka de n ya rörtyperna 
för kommande äsong i n "on slön utsträckninrr utan 
enda t för nvändnincy i t k apparater. Man har under 
ett år velat in kränka sig lill II ~läppa ut den »harmonis
ka erien» i begränsad omfattnjnO" ch därigenom f å den
amrna grundligt prövad. 

u<..~II 
~I/ melalll/ö-I/ 

Prövas under ett år tyska apparater 

10 
11 

8 

_ __- --7 

6 

3 

1 

1~ 
Tele/lLnkens m etallrör i genomskärnin g. Observera »skärmhlecket» 
11 , som skyddar elcktrodsy tem et under jörbrä,nnin gen av getter

materialet. 

1. Massiv baspla!la. 6. Elektrodsystem. 11. S!"'--yddspltlt . 
2. Sock el. 7. Glimmerskivor. 12. UtplLmpnin gsrÖr. 
3. Fem ico-hy/sa , 8. löd av plåt. 13. Styrpinne. 
4. Glaspropp. 9. tlJlmrmtcl. 14. KOnfalctbcn . 
5. Genomjöringstråd JO. Getter . 

för det nya kvartalet i god tid. Därigenom 

har Ni garanti för att tidskriften kom mer 

• Er tillhanda i rätt ti d utan avbrott u 

5 
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(j{ya 
PJ-lllIPSROR 
Intressa nta nykonstruktioner, bL a. en 

blandaroktod enligt strål pri ncipen 

och en brusfattig högfrekvenspentod 

11'»" .v Ph;t'p' "d"" m,ng' " tillb,b följd, 
rörprogrammet kan sammanfatta i föl jand : . 
fr amställning av en möjligast strömbe parande 

kalod, spec ialisering av rörtyperna samt anpas ning av 
rören för korlvagsmol1agning. 

Vid de n a t , perna för den kommande säsong n har 
man i vi sa fall ti llämpat trålp rincipcn, bl. a. vid oktoden 
E 3. Denna p rinci p har förut endast till ämpats vid IUl· 
pentod r, s. k. strålrör (efter det eng I ka ord t »beam», 
som betyder stråle) . P å h landarrö r i superhelerod yner 
är p rincipen allt här tillämpad för första gången. De 
erfarenh ter som man i Philips·laboratorier na gj ort vid 
konstruktion och ti ll verkn ing av katodstdU rör, ha nu 
t ill ämpats på lllottagarrörcn. Här samlas el ektronerna i 
knippen med hjälp .av särsk ilda r ikt lektroder, och man 
uppnår härigenom vissa förd lar, till vilka vi skola åter
ko mma i ett följande nummer. 

I nom mottagartekniken finnas f. n. ä rski].t tre aktuella 

problem: 
1. tt kon truera lt blandarrör, som fu ngerar tillfreds 

tällande även på de lägsta television våglängderna. 
2. Alt eliminera bruset i supe rhcterodynrnollaga re. 
3. Att åstadk mn a en v rkligt eH ktiv autorna ti k vo 

lymreo-Iering. 
D ~-a probl'm ha enligt upp gift blivi t lösta i och med 

on lruerandet av de här omnämnda nya Philips-rören. 
Bland de a märkas förutom aen ovannämnda trålok to
d n föl jande :ipecial lyper: 

] . Rör med »glidande» skäl'mgallerspänning; a lla nya 
rör för automati k volymregI ring äro utförda på det ta 
säll, varigenom uppnås gynnsanunarc regleringskurvor 
och mind re distortion. 

2. Brusfattio-a pecialrör, avsedda om högfrekvensrör 
(fö rs te"') i kort,,?!,.,. superh terodym,r. 

3. Slulrör med mycket stor branthet och allts mindre 
erforderlig ingångs pän ning. Dessa rör äro av. edda för 
ap parater med motkoppJjng (negativ återkoppling). 

l utligen har glödströmsförbrukningen ytterligare ned
brin -als i jämförelse med fö regående typer. 

Vi lämna här nedan en översikt av de nya röda E -rör fl : 

Växelströmsrör. 

EF8: bru fa ttig hf-pen tod med variabel branthet, av
sedd om fö rrör. 

EF9: hl-pentod med var. bran thet och gl idand e s' ä rm
galler pännin ..... 

EK3: stråloktod ( »4- tråleokto d» )_ 

EABI : trippeldiod. 
EBF2: hf-pentod ( ar. branthet) med inbyggd dub

b ldiod. 
EEMI : lågfr -kven penlod (var. branthet ) med av läm

ning indikalor. 
EL6: slutpentod med tor br anthet. nodförl u t 18 W. 
AZ4: tvåv " ....slikr iktarrör med di r k t uppvärmd katod. 

Allströmsrör. 

CK3 : trålok t d »4- tråleoktocl»). 
CL6 : special slutrör för n o v nätspänning. 

Bilradiorör. 

ELLl: d ubbelp nloc1 fö r pu h-pull- oppling. G r 5,4 W 
id 3,7 oIo istortion. 

Batterirör. 

Kf1I .- hexod med variabel brru1thet, avsedd som blan
darrör eller m hög- eller lagfrekvensförstärkarrör. 

KC4: triod, avsedd som separat oscillatorrör. 
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~ 

,L\IIOD).\·rERVER~{)'\11 

u 

OCH INRE ATERKOPPLING 

VID E L E K T R O N R O R* 

Av ingenjör H. Stockman 

I. Anodåterverkan. 

Vid elektronrör talar man ofta om, att anodkretsen 
inverkar på gallerkretsen, vilket medför en 

ökning eller en minskning i förstärkningen, stör
re ingångskapacitet på gallersidan m. m. Då det tydligen 
är fr åga om någon slags återverkan fr ån anodkretsen, 
finner man det ofta helt naturligt att samla de olika före
teelserna under den gemensamma ·benämningen »anod
återverkan». Detta .antagande stödjes av det faktum, att 
alla företeelser , som äro förknippade med »anodåterver

kan», kunna el imineras genom insättning av ett skärman
de galler, alltså genom övergång til! rör av exempelvis 
pentodtyp. Att man emellertid måste -kil j a mellan två 
vitt skilda fenomen, här nedan benämnda »anodåterver
kan» och »inre återkoppling», framgår av ,det följ an dc. 

1. .Några grundbegrepp. 

För att underlätta först åelsen av rörets funktioner skola 

vi rekapitul era några grundläggande lagar, som gälla ur
laddningsströmmen i ett elektronrör. (Med urladdnings
s tröm förstås emissionsströmmen fr ån katoden minus re

turströmmen, representerad av till katoden återvändande 
elektroner. - Se fig. 1. ) 

Om vi till en börj an studera el ektronemi s~i onen från 
en glödkatod vid olika temperatur , r. å upp-·tällde Richard

son å r 1901 en lag, som angav, på " ilk l sätt mättnings
strömmen var beroende av katodtemperaturen. Senare mo
difi erades denna lag av Dushman, som tog hänsyn till att 

elektronerna inuti katod metallen ej hade samm.a hastig
hetsfördelning som ntanför densamma, d. v. s. den max
wellska. Sålunda gäller en av Fermis avgiven lag för 
hastighetsfördelningen inuti metallen. Den med h;insyn 

härtill uppställda cmissionslagen, Richardson-Dushmans 
lag, är endast av intresse om vi studera rörets mättnings
ström. I verkligheten arbetar j u röret ej under mättnings
förhållanden utan med en ett arbetsområde konstituerande 

" Föredrag i SLockh olms Radi oklubb tisdagen den l mars 1938. 

rymdladdning. Som yi nedan skola se är då katodtempe
raturen utan större betydelse. 

Vi studera nu närmast förhållandena vid en diod med 
anodsp änningen Va. (Till undvikande av förväxling an

vändes i det följande - ehuru en smula inkonsekvent 
små bokstäver som generell beteckning för likströmsvär
den och stora bokstäver för växelströmsvärden på ström 
och spänning.) (,tgående från nilgra enkla samband mel

lan den av elektronerna representerade rymdladdningen, 

elektronernas laddning, massa och hastighet, anodspän
ningen m. m. kan man härleda ett uttryck av formen 

3/2 
iu = ia = Kva 

som utgör ·den s. k. r ymdladdningslagen eller ~h -lagen. 

Denn a lag angi vcr helt enkelt på vad sätt anodströmmen 
ia är beroende av anodspänningen Va _ Konstanten K be
nämnes rymdladdningskonstant. Vi se, att tempera turen 

T ej ingih i formeln . Detta betyder då , att vi inom det 
s. k. r ymdladdningsområdet, ~om fo~meln gäller för 

rörets egentl iga arbetsområde - kunna ändra tempera
turen utan alt detta har någon inverkan på anodströlll
mens storlek. Så är också fall et när rymdladdning är Ii)[ 

Fig. l. Strömjördelningen vid en diod, illustrerande sambandet 
ie =iu+i,. l detta speciella fall visa pilarna eleklronriktTlin gen, 

ej strömriktningen. 
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Fig. 2. Triod med resistiv belastning. Rörets anodåterverkan blir 
större i den mån spänningen Va på anoden ger stora fältänd· 

ändringar invid katoden. 

handen, i det en ökning av temperaturen visserligen med
för starkare emission, men samtidigt kraftigare rymdladd
ning, som driver de nya elektronerna tillbaka till katoden, 

varför urladdningsströmmen, som i detta fall är lika med 
anodströmmen, förblir konstant. I verkligheten får man 
taga hänsyn till en hel del avvikelser från detta enkla 
samband på grund av elektronernas begynnelsehastighet, 
förekomsten av positiva j oner, inverkan av kontaktpo
tential m. lTI. 

I praktiken arbetar man emellertid oftast med rör, för
sedda med galler, och det är då av intresse att söka till
lämpa 3/z-lagen på dessa rör. Ett enkelt sätt att genom

föra en dylik tillämpning erbjuder den klassiska meto
den, enligt vilken man studerar tlen laddning elektrod
spänningarna giva på katoden och vid~re studerar det 
fäIt, som denna katodladdning giver intill katoden. Det 
är fältet i katodens omedelb.ara närhet som bestämmer 

urladdningsströmmen. Ehuru metoden är synnerligen 
approximativ, icke minst därför att laddningen i verk

ligheten icke ligger på katoden utan utanför densamma 
i form aven rymdladtlning, så leder den till praktiskt 
användbara ekvationer, som kunna korrigeras för bättre 
överensstämmelse med verkligheten. Vi skola ej närmare 
ingå härpå, utan angiva endast ·den form :J/ 2-lagen får, 

tiUämpad på en triod 

iu=ig+ia = K' Vst O) 

där vst = Vg+ DVa 	 (2) 

och D = 	 1 = Cka 
~i Ckg 

Här är i g gallerströmmen (elektronströmmen ), men då 
man arbetar med negativt galler, blir ig = O. Storheten 
Vst är styrspänningen, d. v. s. den spänning en med trio· 
den ekvivalent diod måste påläggas, för aU laddningen 
pa katoden och därmed fältstyrkan invid katoden skall 
bli densamma i båda rören. Vidare är D genomgreppet, 

lika med inverterade värdet ~v förstärkllingsfaktorn ,n och 

här definierat såsom ett kapacitetsförhåUande. 
Det väsentliga i härledningen av ekv. l är införandet 

av den ekvivalenta dioden, eller i realiteten, ett ekviva
lent ytskikt inuti trioden med potentialen Vst. På analogt 
sätt kan i flergallerrören elektrodernas inverkan på fältet 
invi.d katoden representeras av ett ytskikt med en viss po

tential Vst. 

2. Förskjutningsspänning DVa. 

Av intresse är här ekv. 2, som avgiver hur styrspän

ningen Vst är sammansatt. Vi förutsätta att vg har ett 
visst negativt värde. Är nu det använda röret ett hög

myrör, alltså med litet D, och är vidare anodspänningen 
Va mycket liten, så blir den andra termen av försumbar 
storleksordning och Vst = Vg, d. . s. negativ. Men ett 
negativt eller ett nollvärde på Vst betyder, att ingen anod
ström går genom röret. (En obetydligt negativ elektrod· 

spänning eller styrspänning nedbringar ej i verkligheten 
elektrodströmmen till värdet noll , men man kan antaga 
att så är fallet till förmån för en förenklad behandling 
av elektronrörets teori.) Vid ett slutrör, som har större 

D, kan andra termen lätt göras större än den första, d. v. ". 
Vst positiv, varför en viss anodström enligt ekv. (1) pas· 
serar röret trots att gallret är negativt (i g = O). 

Vi se alltså att rörets D eller /h är av utslagsgivano 
betydelse för dess likströmsförhåll,anden. Röret m åste ha 

en viss anodström ia, som tillförsäkrar en lämpligt pla. 
cerad arbetspunkt, omkring vilken sedan växelströmsför· 
loppen kunna utspelas. Detta måste man ha i minnet för 

att fullt objektivt kunna jämföra trioden med de senare 
omnämnda skyddsgallerrören. - På grund av den för· 
skjutning i potential, som termen DVa giver, benämnes 
den jörskjutningsspänning. 

För att den positiva anodspänningen skall kompensera 

Fig. 3. Resistivt belastad triod m ed anordning för negativ åter· 
koppling. Anodväxelspänningen ger över R, en delspänning, som 

ingå.r i den resulterande gallerviixels/liinningen . 
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Fig. 4. Kur vor, upptagna med anordningen i t ig. 3. Den prickade 
klInjan gäller för det fa ll, att rörets an od&terverkan. tiink cs 

eliminerad . 

den nega ti va gallerspänningen i avseende på Vst och la, 

så gäll er: 

V-t = vg+DVa= O 

1. Va 
(3) 

D Vg 
~i =-= -

d. v. s. den för kompensation erforderliga anodspänn ingen 
är I i gg r större än O"a llerspän ningcn. Ekv. 3 gäller som 

definition på fl unclel' förutsä ttning alt rörets karakteri
stikor äro räta lin jer , ett villkor, som ej är uppfyllt i prak
tiken. För att definiera ,u får man därför studera sam
band t mellan små ändringar hos Va och Vg. varför vi 
skriva 

1. (dva ) ( 4) 
/.i = D = - .dvg ia = ko n t . 

3. Villkor tör anodåterverkan. 

Vi skriva ambandet enl igt ekv. 2 för små ändringar 
hos likspänningarna 

(5) dvst = dVg + D dVa 

Det är här tydligt aU en ändring av gallerspänningen dv" 
giver en ändring i styrspänningen dVst som beror av, 
huruvida dVg ökas eller minskas genom andra termen, 

D dVa. För art få en stor anodst römsändring dia ~ir det gi· 
vetvis ön J...-värt, att den andra termen varierar med och 
ej mot dVg. i -kola nu undersöka, hur det ställer sig 
med denna ak i eLt enkelt fall, en triod med ett resistivt 

belastningselement Rb i anodkretsen. Anodströmmen la 
sätter över delta anodmotstånd upp ett spänningsfall dVa 

= - Rh dia, varför ekv. 5 får formen 

dvst = dvg-D Rh dia (6) 

Tydligen ar det så olyckligt att ändringarna i Vg och Va 

motverka varandra, vilket medför alt ändringarna i Vs t 
bli mindre än de skulle bli, om anodkretsens återverkan , 

d. v. s. rörets anodåterverkan kunde försummas. Att det 

är fråga om en återverkan följer därav, att den primära 
gall erspänningsändringen dVg giver en anodströmsänd· 

ring dia, vilken i ' in tur via fält t in id katoden återver· 
kar på urladdning' strömmen. Detta uttryckes nu så, att 

den ursprun <Tl iga styr pänningen dVg sänkes till värdet 
för den verkli rr t r ådan.de styrspiinningen, d VsI. Man kan 
analogt tala om en siinkning av rörets stati ska branthet 

S till värdet för arbe tsbrantheten SA. För de sa båda 
brantheter gäller, om rörets inre motstånd betecknas S: 

S = ~ (7) 

SA=-/' (B)~-
(! +Rb 

I delta sammanhang intresserar oss dock endast ekv_ 6. 
Om ändringa rna i vg åstadkommas genom att en sinus
formad växelspänning påtryckes gall ret (fig_ 2 ), så skriva 
vi ckv. 6 efter övergång till effektivvärden 

(Y) 

Tydligen är r örets anodåterverkan större, ju större D rö
ret har, allLå törst vid slutrör. Ett slutrör måste erneller

tid kunna avge slor eH kt och all tså arbeta med stor anod
-likström, varför det - S ' som vi f örut sett - noovändi O"t
vis måste ha ett stort D. Valet av D blir all tså föl j den 
·av en kompromiss mellan tvenne motstridiga önskemål, 
stort D för stort värde på anodliksLrömmen och litet D 
för att rörels anodåt Drerkan ej skall bli förödande. 

4_ Motkoppling genom anodåterverkan. 

Rörets anodåterverkan, om sänker den verksamma <Yal
leramplitudens värde och sålunda är till nackdel vid rö
rets funktion som lågeffekt- eller högeffektförstärkare, 
kan ur viss synpunkt räknas röret till godo som en för
·del. Under {le senaste åren har ju den negativa återkopp

lingen eller motkopplingen införts vid lågfrekvensförstärk. 
ning såsom ett medel att nå bättre ljudåtergivning. Då 
anodåterverkan i princip är liktydigt med negativ åter

koppling, sköter alltså en sluttriod sj älv om, att frekvens· 
kurvan blir något utj ämnad. 

I figur 3 har visats ett för stärkarsteg, på vilket mot

koppling anordnats . Kurvorna i fig. 4 gälla r esp_: ett 
tänkt fall utan anodåterverkan, röret utan yttre motkopp
ling oeh röret med yttr e motkoppling. Som synes är den 
understa kurvan avsevärt niveller ad relativt den streckade. 

Den hänför sig till ett värde på motståndet RO! > 0, vil
ket medför en reducering av styrspänningen med termen 
Vg m . Kurvorna j diagrammet äro starkt överdrivnn_ 

Fort s. 
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MEISSNER-SUPERN PROVAD 


lamb-e lim inatorn utmärkt vid tele

grafimottagning. Dess verkan lätt 

åskådliggjord i katodstråleosci llograF 

ID" finn fl", olik. 'tt "t p,"v, en "di"pp'
r at. Det vanliga t använda b står i att man un
d rsöker, hur många stationer man kan få in på 

de olika våglängd-somr ' dena. Antalet hör<la sLationer blir 
då ett m tt på mottagarens känslighet. Emellertid är <lenna 
metod mycket otillfredsställande, ty resultatet är j u he
r oende av såväl mottagning 'fö rh !landena som antennens 
beskaffenhet. De förr a hero a såväl årstiden _om riden 
på dygnet och kunna även i hög grad va riera på grund av 
till'fälliga elektriska <Qväder. E tt ådant hade vi som be
bnt känning av helt nyligen. 

Genom I Il ningsprov kan man naturligtvis även b ilda 
sig ett om döme om mottagarens selektivitet och fidelitet, 
och en an person kan på detLa sätt ganska äl bedöma 
ol ika apparat r . Men vill man ha full): objektiva resultat, 
så måste man tillgripa in ·trumellt, såsom signal generator, 
J:onfrekvensgenerator och ka to dstråleoscillograf. Vi skola 
här nedan r dogöra för en del prov som med hjälp av 
dylika instrument gj or,ts p den i fö reo-ående nummer be
skr ivna 7 + 5 r örs Meissner-supern. Dessa prov äro långt 
ifrån full ständiga; de kunna en<last t j äna som exempel på 
vad som kan åstadkommas med hjälp av lämpliga instru
ment. ågra direkta mätningar av känslighet m. m. ut
fö rde- ej heller. 

Till att börja med avly nades några stationer i snabb 
fö ljd på kort-, mellan- och långvåg. Härvid lade man 
märke till att återgivningen var synnerl igen klar <Q ch ren, 
bortsett fr ån en del elektriska störningar fr n maskiner 
i grannskapet, vilka gj orde sig si-ir-skilt kraftigt gällande 
pa mellanvl1g. En märkbar rooucering av dessa störningar 
kunde åstadkommas genom att störningseliminatorn, ut
förd enl i0"t den av amerikanen James 1. Lamb uppfunnao 

principen, bringades i funktion. Mångdubbelt verksam
mare blev denna eliminalor emellertid vid mottagning av 
teleO"r fi ignaler. Man kunde sålunda få en signal, från 
hörj an praktiskt taget ohörbar på grund av störningarna 
- alltså en mycket svag stat ion - att komma igenom 
fullt tillfredsställande ur läslighetssynpunkt. Man har här
vid eliminatorn ur funktion från börj an , och ökar succes
sivt d s blockeringsförmåga, ända tills den börj ar an
gripa sj äl va signalen. Då kan man ej komma längre. 

Det är hel t naturligt att törningsel iminatorn gör större 
nytta vid telegrafi än vid telefoni. Den blockerar endast 
störnin O'simp ul er som äro starkare än den ön ade sig
na len. Vid telegrafi kan man mycket väl läsa en signal 
om nätt och jämnt når upp till störning nivån, men vid 

telefoni - och i all synnerhet när det gäller musik'- er
förin g - bör signalstyrkan l igga ett go tt stycke över 
störning nivån, för att man kall ara belåten med resul
tatet. Det är dock troligt att Lamb-eliminatorn kan vara 
till nytta vid amatörtelefoni, (lch det skulle vara r ol io- t 
att höra om någon sven k amatör gj ort n ågra erfarenheter 
i <lell vägen. 

För att återgå ti ll Meis ner-su pern tuderades härefter 
dess resonanskurva i oscillografen med hjälp aven fre
kvensmodulerad signalgenerator1 . Hela mätapparaturen 
var av det amerikanska fabrikatet Cl ough-Brengle. Man 
kunde föl j a den stegvisa variationen i r sonanskurvans 
bredd vid om tällning av selektivitetsomkopplaren. Här
efter undersöktes fidelileten ho lågfreh ensförstärkaren, 
som visade sig ha en alldeles rak kurva mellan O- ll 000 
p/ s. Detta gj ordes med hj älp aven interferensgenerator 
samt med oscillografen som indikator. En stor kraftför
stärkare, avsedd för högtalaranläggningar , provades sam
tidigt, och <len befanns ha en kurva som sjönk kraftig,t 
under 200 och över 3000 p/s. (Referensniv = 400 p/ .) 
Denna förstärkare var givetv is ej avsedd för musikåter

givning. 
E tt intre. sant prov gj ord es slutligen med stö rningseLi

minatorn. P mottagaren matades från signalgenerat orn 
in en med 400 p/ s modulerad signal , och till antennkläm
man anslöts via en kondensa·tor på 1000 pF den icke jor
dade polen på en från iikströmsnätet driven grammofon
motor. Parallellt med högtalaren inkopplades oscillogra
fen med vipposeillatorn så inställd, att två våglängder av 
400-periodsvågen blevo synliga på skärmen . Störningarna 

l Gunnar Johnson: -.Frekvensmodulerad signalgenerator», Populär 
Radio nr 12, 1936. 

Forts. n. sid. 72 
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Den första televisionssälldningen 
från en cirlws. 

Brittiska rundradiobolaget utsände i börj an av januari 
telev ision fr ån en cirkus. Det var första gången som direkt 
överföring från en underhållningslokal i London ägde 
rum. Man såg eLt 20-tal hästar, balansakter, artister upp
tr!dande i en hög trapetz, elefantgrupper, fakirkons fstyc
ken, akrobatik, clownscener och så vidare - kort sagt ett 
fullständigt cirkusprogram. Kameran arbetade på olika 

avstånd för att möjliggöra gruppupptagningar och större 
scener. Delvis användes teleobjektiv. Överföringen till te
levisionssändaren i Alexandrapalatset skedde trådlöst. 

SIIarp kritik mot engelska tele
visionen. 

Vid åttonde årsmötet inom Baird-bolaget, vilket i da
garna ägt rum i London, riktades oväntat skarpa angrepp 
mot British Broadcasting Company. Mötets ordförande, 
sir Harry Greer, förkla rade i ett tal, att man ett år för 
tidigt antagit att försöksepoken var övervunnen och trotL 
man hade att räkna med starkt stegrad köplust bland all 
mänhetenför televisionsmottagare. Då de första televi
sioll ssändningarna företogos från Alexandrapalatset, hade 
industrin räknat med att allmänheten skulle mottaga dessa 
teknikens nya framsteg med öppna armar. Au man bittert 
missräknat s ig i dessa förväntningar, ansåg talaren i första 
hand bero på .två olika orsaker - på de ointressanta pro

grammen som bj ödos och på ·de ogynnsamma sändnings
tiderna. Programmen bjuda - på få undantag när - på 
sådant som inte kan intre:;sera allmänheten, framför allt 
inte den allmänhet, som skulle vara i stånd att köpa tele
vision smottagare. Orsaken härtill kan sökas i de otill 
räckliga medel, som regeringen ställt till RRC:s förfo
gande för ,televisionen. Sparsamheten på fel plats skulle 
leda tm att andra länder gå förbi England på televisions
umrådet. 

Ingen kan för övrigt vänta att det allmänna intresset 
för television skall växa , så länge utsändningarna äga 
rum på tider, då flertalet av befolkningen äro upptagna 
av sitt arbete. 

Slutligen förklarade sir Harry, a tt det var oundgäng
ligen nödvändigt att de lagliga svårigheter, som för när
varande stå i vägen för att biografer och liknande offent
liga etabli: semang skola kunna använda television, så 
snart som möjligt undanröjas. Några svårigheter av tek

nisk ar,t föreligga icke längre i detta sammanhang. 

Även uppfinnaren John L. Baird hänvisade till de väl
diga frams teg, som under den senas-te .tiden gj orts på tele
visionens område och gav uttryck åt den förhoppningen , 
oaH samarbetet med engelska Gaumontgruppen inom kort 
skulle föra till posiLiva resul tat på detta område. Särskilt 
betonade emellertid Daird möjligheterna för färgad tele

vision, som inom en icke alltför avlägsen framtid helt 

skulle slå den svart-vita televisionen ur brädet. Jlliit över
föringen i naturliga färger kommer aU bli en av de vik
tigaste ·faktorerna för populilrisering av televisionen. Ut
vecklingen på detta område måste därför ägnas den största 
uppmärksamhet, och Baird-bolaget skyr inga offer för att 
så sna'bbt som möjligt nå .fram till ·tillfredsstältande re
sultat. 

Kortvågen och tandvården. 

I ett föredrag inför Wiens tandläkarförening lämnade 
den kände kirurgen dr Scheuer uppseendeväckande upp
gifter om användandet av kortvåg inom tandvården. Dr 
Scheuer har använt korta vågor inte blott för bestrål
ningar utan även för operationer_ Dessutom göra dessa 
vågor oskattbara t j äns.ter vid uppletandet av gömda bak
teriehärdar i tänder liksom vid botandet av envisa rot
sjukdomar, vilka motstått andra behandlingsmetoder. Dr 
Scheuer är övel-tygad om att kortvågsterapien kommer aU 
spela en betydande roll inom tandvården. 

Ständiga Imbaretprogram per te
le\'ision för biografer 

Televisionsuppfinnaren 1. L. Bairds meddelande ~.tL 

han lyckats genomföra televisionsöverföring i färger, upp
fattas i sakkunniga kretsar så,att televisionen nu börjar 
inträda i fullkomnandets stadi.um. Redan 1928 framlade 
Baird grunddragen ,av sin nu fullbordade uppfinning in
för British Association - det har alltså tagit närmare 10 
år, innan denna upp.finning praktiskt kunnat utformas. 
Experimenten genomfördes under strängaste sekretess 
Bairds privata laboratorium, varför offentliggörandet om 
att dessa experiment lyckats kommer som en sensationell 
överraskning. 

Även ur andra <synpunkter sysselsätter t elevisionen sedan 
några dagar livligt den brittiska allmänheten. På en bio
graf i Bromley, omkring 50 kilometer från televisionssän
daren i Alexandrapalatset, anordnades en televisionsut

i 
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sändning, _om uteslutan de var avsedd för pressen och in
bjudna gä ter. Enligt - mslämmiga uttalanden av de uär 
varande stod de vi -ade bildernas kvalitet pI\. intet sätt efter 
de vanliga biografbildernas. Om man inte förut varit in· 
former,ad om vad som skulle visas, skulle man ha trott 
att man övervari t en vanlig filmförevisning. Detta resultat, 
som överträffade alla förväntningar, föranledde biografens 
ägare att anmoda briNiska GaumontJbolaget Mt sätta sig 
i förbindelse med B.B.C. i syfte att fIl. till tånd ständiga 
kabaretföreställningar för biograferna_ Brittiska Gaumont 
skulle över taga oro'ani ationen av programmen och även 
sörj a för an tällandet av kådespelare och stj ärnor. Pro
"Tammen kull inte vara ersättning för utan komplette. 
ring av de vanliga hioprogrammen. För närvarande kan 
dock inte B.B.C. realis ra detta krav, ty den engelska 
rundradioiagen har fö rbehåll it B.B.C. ensamräu. på alla 
utsändningar av television, och nligon överföring till bio· 
grafer kan inte tillåtas -- &tminstone inte förr än ifl~åga. 

varande lagstiftning ändras. I alla fall :talar man redan 
om att parlamentet skall föreläg O"as en motsvarande änd· 
ring av »Tele ision et», och man räknar i intresserade 
kretsar med aU detta ändringsförslag skall antagas. 

Säkert är a,tt denna framgång fö r televisionen kommer 
att utöva ett avgörande inflYlande på den förestående bud

etberedningen inom B.R C. Man tvivlar inte på att en 
höjning av anslaget till televi -ionsverksamheten kommer 
att genomföras. 
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F ramgångar för televisionen i 
E nghUld. 

Televisionssändaren i lexHndrapalatset i London, ,il 
ken redan företagit ett fl ertal mycke t lyckade uteöv r 
föringar , har i dagarna kunnat anteckna ett nytt rekord. 
De med tillhjälp aven transportabel hjälpsändare före· 
tagna överföringarna från filmstudios i Pinewood ha mot
tagits utmärkt i Stor-London med omgivningar. Pinewood 
ligger ,omkring 25 km fr ån Alexandrapalatset. Trots av· 

>i tändet voro den transportab la mellansändaren svaga 
signaler tillräckliga för att man efter förstärkning och 
1\ teru tt ändning från Al exandrapalat et skulle få fram en 
fullständigt o törd mottagning. 

Hjälpsändarens användbarhet har därmed åter bevisats, 
trot att sakkunskapen ställt sig skeptisk till systemet. Det 
rör ig här om en svag ultrakortvågsändare, om inbyggts 
i en 'bil och som på en omkrets av 25 km kring Alexandra
palatset utan påtagliga sv5.r igheter kan överföra televi

'sionsprogrammet. 
Ungerska Ikort.\'å.gssändningar 
till Amerika och FjälTan östern. 

Ungerska rundradion har sedan någon tid upptagit re· 
gelbundna kortvåg ändningar för -de ungr,are, som äro 
bo atta i Amerika och Fjärran Östern. Sändningarna ske 
med riktantenner. Vid .oen högtidliga inYigningen av den 
nya stationen höllo flera ministrar tal till I.andsmän i 
fj ärran länder. 
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Tele/unkens metallrör. 

I anslutning till arti keln i della nummer skola vi här nedan 
redogöra för de n ya typerna a v T clefunken·rör för säsongen 1938/ 
1939. v dessa äro högfrekvenorören samt bilradiorören metallrör, 
dc övriga gIa rör. 

RBll: dubb Idiod med tvll skilda katod er. 
EBCll: dubbeldiod· triod, huvudsakligen avsedd som drivrör före 

EDDll (se nedan ). 
EBFll: dubbeldiod-pentod, avsedd som mC-rör (var. hranthet och 

»gudande» ~k ärmgaller " pänning) med efterkopplad dubbeldiod. 
ECHJ.I: hexod-triod, blandarrör (var. branthet) med förbättrad 

r egleringskarakteri sti k . Arbetar med mindre oscillatoramplitud än 
tidi gare typer. 

EFll : hf·pentod med var. branthet och glidande skärmgaller
spänning. 

EF12: hf·pentod m d kon "tant genom grepp (konstant förstärk
nin gsfaktorl . 

EFl3: brllsfatti,,; h[·p entod med var. branthet, avsedd för förste g_ 
EFMll : avstämnings ind ika tor, kombinerad med lag[rekvcns[(;r. 

, tä rkarrör med ariabcl förstärkning- faktor. Atgärder vidtagna för 
att t rol detta hålla di stortionen lit en. 

EU1: sl lltpentod med 9 W anodförlust, motsva rande AlA 
EL12 : slntjJentod m d 18 W anodförlu ·t, motsvarande L5 men 

med n1ira dubbla brantheten och mot svarande mindre erforderlig 
inglt ngsspännin g. 

AZII: tvåviigslil ri kta re, motsvarande AZL 
A Z12 : tv vägslik riktare, förbättring av R 2004 (större effekt 

och rn ill rlt'e koh' . 
EZI2 : tv:1v1ig likr ikt are med indirek t upphettad ka tod. 

EDDlI: dubbeltriod för kl ass B·slu tSleg i bilmottagare. Ström· 
besp arande. Omkring 4 W utgångseffekt. 

EZlI: specialJikrikt a rrör, av ett uteslutande för bilmottagare. 
GGH1: h exod·triod , blandarrör, k omplett erar C.seriell. (Obs.! 

Dett a rör levereras r edan för den kommande säsongen.) 

Tr)'ckknappsavstämning i amalörapparaler. Nytt avstämningschassi. 

National Radio/abrik, Kungsgatan 53, Stockholm, har tillställ t 
os ' en tryckknappsenh et , avsedd a tt inbyggas i amatörmot lagare 
för möjliggöra nde av tryckknappsin tällning av upp till sex statio· 
n er. Enheten är försedd mea tolv stycken r eglerbara kondensatorer, 
vilka inkopplas två och två med hjälp av tryckknapparna. Systemet 
passar därför till slIperhet rodyner med en stämkrcLs förutom osc il· 
lalorkretsen. Den inkoppl as till ganO'kondensa torn med hjälp av 
vidh än <Tande koppling trlidar. Den härigenom uppkomna ökningen 
av nollkapacitc ten fllr kompens ras med hjälp av trimkondensn to· 

rerna. Emellertid finns ingen skärmnin " i själva enheten, varfih 
f rIiga n är om en rak mo ttaga re kan fu ngera tillfredsställande m ed 
d fisamma, 11 tan är den bäst lämpad för uperheterodyn r. Vi el 
tryckknappsi.nstälJning vrid es gangkondensatorn tin minimiJäge t 
(högsta frekvens ). De reglerbara konden sa torerna inställas en gång 
för alla på vis a ta tioner, som man ofta önskar avlys na, och vill 
man ta in andra sta tioner. trycker man på en återgång knapp och 
tar in s tationerna på vanligt ä tt. 

F rån samma firma ha vi erh ' llit lt nytt m'stämningschassi, till· 
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erkat av Ple sey i England. Dett a iir av~ f:t t för en s l.Iperhelerodyn 
med tre on1l"" den, kort·, mellan· o("h l fi ngvAg, samt en enda stäm· 
kr t - före blanrlarröret. Ch a" jet inneh c Il er alla trim· och pudding. 
kondensatorer. Till detsamma kommer all le e reras en glasskaIu 
med s tation namn. (I della fall kan ma n vara ä ker på alt station s
namnen stämma, vilket ej alltid är fall et när man köper ~kala och 
kond ensator var för ig.) Av-tämnin gs ra ll cn har två hasti ghet r. 
finin ställnin g n erkar då man gatt fLirbi d n önskad stationen 
o<;h vrider tillbaka, och d n verkar nu al bacia hallen, vi lket är en 
ötor förde!. Gan gkond ensatorn är lagrad i gummi. 

Dessutom blir niimnas elt par nya rörhällare av Meissner · fabri

kat , den ena med bakelit, den andra med kerami skt material som 
isolaLinn. 

Signa/generator för trimningsä/ldallllll. 

National Radiofabrik, K ungsgatan 53, Stockholm för i markna
uen en liten signal "enerator fr n Delta Radio Company i Ame

rika . Den är av allslrömstyp 00.'>-125 V eller 220 V) och har 
tre metallrör av typen 6C5, av vilk a tt tjan tgör om likriktarrör 

:: ::: :::: :: :: :::: :~:~! ~:: ~: ::::::::::::: :: ~: ~ ~ ~ ~: : :: : ::::: : :: :::::: ~ ~ :~: ~:: ~ :: :::::::::::::::~ :: ::: :::::::: : :: : : :: 

BYTEN OCH FORSÄLJNINGAR 
............................. ........... .. ....... .... ..... .... ........ ... ....................... , .. ...... .. .......
... .. ... ....... ....... .. ... . ..... .. ..... ....... .... ....... ···.· ·· · .... ···· ........ ·.· ··u ............. ... ........ . 


nde r denna rubril, inför P01luliir R adi o Hnnon~ er i ",tandardhiel'JHl 
.t4tnrlek (lItl'ynl1ne 12 Jnm . ) merl frlfii t elllle rubrik till ..tt pris 11'" 
Ur. 7' : 50 ur IrUIlIr. 

DeSSlltonl införas shuularcliserllde )'adannonser a v nedanstående ut
seende till ett ))ris av J<.r. l pi· rad, Dlillimum 2 raders utrymme. 

)ltO YOLT l :; 2\";\2\"KAREO)!],'OR_UARtl siiljes. eventuellt, bytCR"Hii.-. 
j», (irönduhl, Ji\"H-rnJ;"utun JO b, :stocl;; lwlnl. l..'eleron: '138757. 

för anodspännin gen. Modlllal orröret kan frånkoppla, om man vill 
ha omodll.l erad , i!!:naL Frekvensområdet är 90 kel s till 31 Mc/ s 
(3300- 9,7 mi , allt på grundt on. Icke använda spolar kort slulas. 
Noggrannheten hos den direkt i frekvens graderade skalan upp
give vara lO/u. Kontakt er finnas för anslutning av anordning för 
frekvensmodulering, om man önskar iakttaga re onanskurv8n för 
den undersökta mottagaren i oscillograf. På grund av de små di
mension erna är denna generator lätt att medföra. Den är försedd 
med bärrem. 

::::::::::::::::::::::::::: :::::: ::::: :::::::::: :: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :: 

Sylvanias spänningsförstärkningsfablå. 
Vid publiccrandet av denna tablå, som var införd i januarinumret 

av Populiir Radio, lovad e vi all å lerkomma till en sak, nämli gen 
vilken storlek p il. gallerläckan som var använd vid uppmätning 
av dc i tablån angi na förstärkning ' ta len. Vid förfrågan hos Sy l
vania-fabriken ha vi erhållit erforderliga upplysningar i saken. 

De i tabl ån angivna värd ena p å förs tiirkningen erhöll os i varje 
ensk ilt full med en gaJlerläcka, vars effektiva storlek var minst 
tio gånger väruet på anodmotst · ndet, varför gallerIäekans inverkan 
på för ·tärkningstalet var mycket obetydlig. Med en ordinär gall er
hicka pli 0,5 a 2 megohm blir förstärkningen allt så något mindre 
än som angivit s i tabl n. De ,utom blir maximala lltgångsspän
ningen n got mi ndre_ Räknar man ut resulterande värdet a anod 
mot:til.ndet och gallerIäekan parallellkopplade och går in med della 
vcirde i kolumnen »Anodmut st nd Q», får man ungefär rätt värde 
P~ först.ärk?in ....en men ett nå"ot för hligt värde p. maximala ut
gan rrsspannlngen. 

Emellertid är ju tablån ,narare avsedd att giva en vägledning 
än alt "iva e -akta värd en på förstärkningsgrad ID. m., och fabriken 
framh åller också, att först iirkningen ju kan variera en del mellan 
olika exemplar av samma riirtyp . 

Den i tablån angivna kärmgallerspänningen gäller spänningen 
på själva skärm gallret, under det alt anodspänniugen gäller totala 
värdet, alltså spänningen över . både rör och anodmotstånd. 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::: 

MEISSNER-S PERN. 
Forts. fr . ~i d. 07. 

syntes ~al\ltidigl, och de ra amplitud var - med störningselimillu
torn sall ur funktion - m~ n"a g nger stiirre än den önskade signa
lens. I högtalaren var tonen kn appast hörbar: den överröstades helt 
av störningarna. 

' u ökades successivt blockeringsIlraden hos eliminatorn, och 
man kunde p skärmen se hur törningsamplitud en undan fijr 
lindan rl"duceradcs, amtidigt som störningss tyrkan i hiigtalaren 
re lativt signalen minskades. P å skärmen var signalvågen h lt orörd, 
ända till störnin g,amplituden var lika med signalamplitnden. Här
vid var tonen mycket s tarkt framträdande i högtalaren jämsides 
med störnin ga rna. Detta prov motsvarar ju närmast förhållandena 
vid tele!;rafimottagning. 

En annan s törningskälla etablerades - detta var vid mottagning 
aven stalion - medelst tvil. t ·,: tpinnar, ansltltna till nätel· via en 
glödlampa, varigenom åsta rlk(lml11OS starka störning.knäppar i hög
talaren. Dessa knäppar kunde i mycket hög grad mildras med 
hjälp uv eliminatorn, varför man kan säga att Lambs störning· 
'Jiminator vid sådana slag av störningar är effektiv även vid tele

foni (tal) och möjli gen i " i~s mån även vid rundradio. 
Slutligen bör kan ske ti ll>iggas, att man givetvis bör välja icke· 

rundrauiotid för ,ådana prov, vid vilka störningar måste al stras 
i ovan omtalade syfte. Elj est kan man mll hända förstöra gläd jen 
för många l·adiolys.nure i grann skapet. 

w_S. 
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POP. 
Att ifyllas av våra ärade läsare. Se första artikeln. 

Svar Anm. 

A. Ä r l':llliOll El't yrk e plIp!, El' ,!t o1Jhy? ................. .. 


R. 	Hur hin,S'C ll fl l' " ' i Hi ~t l'oplllii l' R adio '! 

C. 	 Lii e l' :c\i elen rcgpl'!)UlllLp ~ e lle r 'blott tillfi\llig;t ? . 

D. 	Anl'lin d(' r Ti e n lfa briksl>y\gJJJd Illot tn .;],fp (fUll' mt Iy >: .. na pil radio? 

I .. :'t 'fall, hut· grummaL iiI' den? ............... .. 

:c\i.\r by gde Ni <len. f'n nste? .... ... ..... .... .. 
 .;,J ... •• . 

F. Fråga \:iimll"l' och hE' lmnla Brll'l' till l'å<h "id kijp n\' mot«(-agnre " 

G. 	 Vad fÖr,0(l1'2 ,ge r Ni att l y ssna ,på? ...... . ............. ........ ............ .. 


a) lolall s<indure n ", b) utIii ntl s ka stnt io nCl' e) lwrtdig"l alion c r d) amntör ldc(o fli 
e ) nlllll !örtelegrafi (llIo n,~ ) ". ? (Sii tt 1 pfter (]" ( Xi bii" t lyckN om, 2 ofter det ui;"";;"l bi;"I':\ 
o. s . v.! Stryk de t N i e j 1 ~' :; Il (I. r [l 11~ ) 

H . 	XNluu Up[w äb.'la " o!ilk:! .ln.~ a l' 'lil'( ik lilr , 0;.0 111 fUl' ko'mmn. i Populiir ,R fulio. Sii ll 
i kolllllll !of' n »8 1'(11'» Pil 1::1 fiil' (1 rl' :\"i Lll"'l~"k:l , I 'I;tr Il"""t, en 2:11 J'iir (L,t I\i dlir, 
u'ii . t b ' nkf'1' b;,i ~t om o. 0< . Y. 

a) rnn uradionIo t tugar e _,. b) · p edal-kort'· Tig-~ 111 ott n .tmrc e) miitill'~ l.rLlIll t' n t . .. d) fiir . l i i r 
kare ". Q) upp. fö r sk!Yin'pr lll;ng- " . f) a l1laUir s i;lIltal'e ". (Sntt 11nr l ,, !'tPI' u et HIn ,,, :\ i 
llC~h;t ()nsh:ar. 2 cftC' r det lulil'nii t iill~J;:ade ptf' . St'ryk c1t,t ~i (.j ön~k:ll'.) - öll skar Xi m ot
ta g nec och fiir8lj i rkarr fö r h.U d -, \'iixe!·, lik · l' Jltol' ali , trulll ') Ifall lik- dl. flll s triim . iÖll sk ar 
Xi 110/1~O V elle r ~~() Y? ( St!'~-!, llll(kr de t i; I" !W.U('. ) 

2) l'col'et,islm 'artiklar me(1 form l,, }' 


:::) l'l'ukrLka arti kl ar l"Il('(1 (1 u'l a- o(~h aI1\'bDi'll {!;nr W,r E'?;na expe riment 111. m . 


4) ' ndpr d &'lntle "u·tikJat om !'n(liOlL g-nlnd i' r med/utan mutpruaLik. ,'lryk det ('j 

iiI 	'kalle ). ... .. .......... ....... ....... ... .. ............. . 


• 

ö ) 	 Oll1.ntimnan.den a \' 113111 p (,('[ i nWl 1kmlll;('1l . ................ . 


H) >~dioLpkn i.. k re\'y», n~"h le r o('h )'(;11 inom r al(1,io oell ?lektl'oa-kus tik. l' ,;f'e rat 111' 

nt1. tid skrifte r .. ............... . .. """.""". " ". "'"' ''''' '' 

10) »lJ' rån " ä r t lrullMulm'i ull1 » 

]2 ) KOli \' åg~tau('IIcoI' S U,llll al'tikJa.r om rno!ru?;llin g;;.{iirhi'i llulllkn, ...... 

11:::) l llh'nlk n rLI' !ig~ appara t('j' oel! ,r:q H'rilll t' 1l1 ............. .. .. . .... .. .... .... .. 


14) Rndiout~t;lllnillg'[ll· 

l.:» :c\ ya rur l~l)1 r, pg(·n~k,:I1>e r oel\ :lIl\"iindnin g .. . 

K. le r :. r. 

L. ,S/rid .l ler llill 'ma , je . 11111. .... ... . ........... . ................ " . ... " .. . ...... " .... " .... ..... .. .. 

Nordi s k Ro to ;Tl'il\" yr. ~tockr'fllm 1938. 
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Har Ni några andra synpunkter eller önskemål på Populär Radios innehåll? 

Var god ifyll formuläret och posta det omedelbart. Det befordras portofritt. 
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13-2000 meter 

Tre int re ssanta nyheter 
frå n I
N ati o n al e 

r t t'ss<" y' s n \'stiimn in gsch nssi [ Ö l' tr e di .:::-  ) [C'iSS II CI' ,"I tr:n,:ldo lapPs:l , ·s ( iiIHll i n g- . I ,itU Sig-lIal ge J1 crrd or fUl' nllstl'Unl 10;- 1:!3 
Ii i Jlg:dS(HHl'{l tk II , l ~ ol" t - , )ll c llan - of' h IUlJ g' a a f 1 IllO I!t t '!"tl i a l la lli nf lll.:.:::nre. S e'x p cr  YOI L ellcl' 2~O 'V o l t !'ti r S('l'\' iC0ii lld nm ;ll. 
y ;i.~. Lr yc L' t' l" a s l\: ollll'l l't t lupd g Uf1 ;.:: k OIl · It l H lll'nl a si at ioll Cl' i ns ti i lla~ .~·1' I1 01l1 a U Y; L ,:..::l;l ll.~c1 ~ oJ l l1 l' tt d c n O,7- :3,:WO m . L c \"e
t! C' Il :-: al o r , sk fli n lll eu t \";l ha5 t.i g- h l' t~ 1' . l'l l(.1n s ( t l' ,\'('l,u p :'\ \' 11 ; 1'· l ~ Il;\]ll Hl rn n . n d l l'Cf Hl:3 m ed a llJc t n lll'ij r . );og'gt'nn ll het 
:, p o la r. olJll~o pp la L'e :, fi l1l t a lla t ri n t- u /' h IlI ld\"iI.;(\:o' Idi l'lIh' d h ('~ \'; i r{' l n l L :1111 i d l J t' ~ 1 u/ fl , l\:.ontak t i..~ r fi llTU1 ~ f ö r fl'Pl,vc n s m o 
l'addill k!!.::O IHlt' lh :l t uH' L' . l( o lJl vk tt 0(.:11 l a l1 (i" :1 ll pp s iikrl (1 1' sl afio !w l' , ;-.;0)11 off :1 dlli(·r in :,..:", ~ t() r };i l t1ii st ~ \i: ala 1!'!'fall c ra f1 i 
h n rn lo r ie t ri IIl lll ad . :l. \· 1 ~ ·:"; S l1:1S. J'('. Fi'lr :-.:( ,d cl mc -d l ;i ( l (~ l'll flll clta rr . Di ll l. 

Pris hl', ~2 :- :2~ ()/ 1.-, : ~ · · ·f-.: ;-; 11\ \11. V d .... 1' 1" . 110 : -

Se ,"ic1 n l'c u nder r ub rik ~' n n d i o il l(ll1 }:jt L' i e ll ~ X~' lt (.' t(' r " ! 

R;Hli nm a frr jnl ay ht;gs t a. ]<Yillite t t ill ) ~i.:;;stn p d s c l' h ttll <,l' 1\ i a l lti d f r ttll ?\ationa l! 

I fall Xi iinn u p j f' r ll;'Ul i l \'~Il' Il ."U J 0:3& ;lr~ k a t al o g . lH'g-;i r d CIl :-;aJ II IIl IL. !-j OIIl :--:iilJ(l('s .a"rati .... 11 t h f nl ll ko . ~tO.L' !'o r tc l' i ll e-;' ;I \' nll 
fii ]"el,; o lH ll1allde radioma t l.' ri e l; bl. :I. 1Il :~lIJ ;..!: a ill ( l'{' :.-xn l ll:l lI y lu,t(' l' i l.; o r l ";[ ;..:- s d (' lar eh·. 

Yid be 'h o r a \' xa,li o m a rcr inl ",i llll Bd or a ll ti d Jll cll f iir tl'o" lIll " t ill: 

Kungsgatan 53, StockholmNATIONAL RADIOFABRIK 
 Tel. 208662 

S-RORS VÄRLDSMOTTAGARE 
lOS KRONOR 

fly ggsa fs t ill i)-rörss u p e r lll C' u l, o rt \'åg 1 r.J2. Hl t l' , m e l 
lan- Oell l ti n g y ;"i .!.!. A Ul o m a ti Hl.: vo l y m ko ntro l L St or ulg- . 
e ffe kt. Mo d r"",te kopp 1i ll~. B n ti ll s i t t pri s c lla s l ~ c ll d(' 
d i s t a n Sl1lo ttfl g-arr- . Yi lJ,(' II Jll cijHggör Ill oU a g- n ing- av d c 
fle st a ell r opc i ~ k a sann ~i" l\ll uto nh..'lIn\vei~k:l s tatio ll (' r 
m e d g a ll h ög to lur s lyr}.;: J\ . 

li:ompl. byggsats J1 JC ll d p) o. rnn m ont. t l llH't a llc hn s si 
med r ö r OCll sl~ f.l l :l . n e l..:: hunpl'i:-. ](1;") : - . 

Sep. kopplin gsc h e ma J~.r. 1: ':;0. 

RADIOKOMPAN I ET 

o D E N G A T A N 5 6 - A v d, p, 

STOCKHO LM - TEL . 3220 6 0, 3 13114 

U; irli s l:l n fl me ril, a nska r ö r m r d data o('h so c:l, (' l kö DD
l i J1.~ sHndcs m ot ~;-; iirc i friT1l ;i r1\ 011. 

Rent 

med 

störningsfria 
kabel 

Pa ssan de Kon struKtioner 
för varje slag av förläggning 

Begär katalog 

' I 

J
., 

R e presentation och lag e r : 

Zann i Holmberg, Stockholm, Bergsga~~ 

http:l'll(.1n
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ars argang av 

POPULÄ R RADIO 

Tidskrift för rad io, television 
o ch e lektroakus ti k 

Pärmar kunna rekvi
reras till ett pris a v 

Kr. 1:50 
+ porto fran Eder tid
ningsförsäljare e ller 
expeditionen av 

POPULÄR RADI O 
Postbox 450, St~lm - Postgiro 940 

Undertt'cknad rekvirc.'1"ar h:lr'mcd lott sindas mot postförskott ...... ... ('s. 

pänn hll PO PUL?iR RADIO '9J7 • Kr. !: ja POrto. 

Bolt.d: 

PoltddHU ; 

'I 

Aktuella volymer 

av Populär Radios handböcker 
11111111 11111 11 111111111111111 1111 11 1111 1111 111 1111 11 111 11 11111111111111111 11 11111111111 11 1111111111 11 1111 11111 11 11111 1111111111 

Selekti-va rnottaaare (t9~3) 
Av ingenjih' W. Stockman 

En a rim rulling om _uperhelerod~' ner ocb 
ralm mottagare. Ul' innehållet: Hänslighet 
och selektivitet genom återkolJpling, - Ljud
I(\'alitet. - uperheterodr n elier nll, motta
gare, - Superheterodrnens svagheter, 

Tonkorrektion (t934) 
Av ingenjö,' W. Stockman 

II !!!' lIlall 111('(1 lillh jiilp al' fi ller Iw....i~l·rar 
elI Iw,tlagnrl's frel,n'lIsharallterislill, {,;l' in 
IH'I ..' lIcl: Sclt'ht idtcI och tonl<orrt'l,Lioll, 
. 'ågra Ilraldisll:l fi)rsölt llIed lonlmrrclltion, 
Eli resemottllgnl'c med tOlllwrrelllion, 

Radioteknisk handbok, 
del I och II (t93S) 
Av civilingenjör' Mats HolmgJ'en 

.-\ vhamllar berälminga r och mätni ngar inom 
racliotelmiJ. en. Bör ej sakna pä någon radjo
telmi1mrs bollhylla. Ur innehållet: Motständ, 
Impaeitet, induLdans, iJnlleilans. - l\Iätbryg
gor, - Matchning av Jmndensatorer och spo
lar, - Dimensionering av radioaPlIaJ"ater. -
Rultel siglllllgencrator, - Trimning av l1lot
tagare, - Fel ölming, - Störningar. 

Radiolexikon 
Av ingenjö,' W. Stockman 

Detta lexilwn, vars tred,;e del inom kort ut
IconulIcl', lämnar föridaring på nlla. rad.io· 
lelmisJm ord och uttrycl" - E rhålles av 
prclllllllel'anter för 35 öre per deJ, 

Pris per' 'Volym eller del kr. 1: 50 

,11111111111111 11111 11 11 111 11 11111111 11 111 1111111 111 11111111111111111111111 11 11111111111 111111 1111 111111 11 1111111 1111111111 111111 

Rekv. genom Eder bokhandel eller direkt från 

POPULI.R RADIO 

(I\'ORDlSK ItOTOGIlA.VYn) 

Box 450 - ~ tockhol m - Postgiro 940 

Tel. Namna nrop : » ' o rd isk Rotogravyr » 
l 

http:racliotelmiJ.en

