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PLANERA REDAN NU SOMMARENS BATTERIMOTTAGARE 
Byggsats till~4,rörs super med de nya effektiva och strömbesparande 
2, voltsrören . Vagl. omrade 17- 52, 190 550,850 1900 m. Blandar, 
rör, oktod KK2, MF. pentod KF3, detektor och första L.P. KBC 
l, slutrör, KL4. Fördröjd autom. volymkontroll. LTtmärkt distans, 
mottagare. Levereras med delarna monterade å metallchassi. 

Pris netto 56: 50 exklusive rör. 

2,rörs specialkortvågsmottagare för batteridrift försedd med de nya 
2,voltsrören. Ultra lågförlustutförande. 4 b:lnd. Vag!. olura.de ca 
8- 150 m. Bandspridning. Kan mot merkostnad även erh?lllas 
för växel, eller allström. Pris netto 48: 50 l:xklusivc rör. 

1_ Odengatan 56, Stockholm • RADIOKOM PANIET • Tel.: 313114, 322060 
'I 
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"MII(ROLYTEN" 

SKÄR AV 

öVERSPÄNNINGEN 

Philips "Mikrolyt "-kondensator av våt typ bevaka över

spänning i apparaten och skydda därigenom även andra 

delar mot förstörelse. 

FORETIRÄDEN : 

1. 	 Ringa vikt. 

2. 	 Stor kapacitet trots små dimen

sioner. 

3. 	 Spänningsbegränsande. 

4. Overbelast'1ingssäkra . 

5. Självhelande. 

6. 	 Lågt förlustmotstånd . 

7. 	Anod och genomföring ett 

stycke. 

8. 	 Driftsäkra. 

Höglalarsystem med permanentmagnet 
Allo Philips högtalarsystem äro försedda med magnet av högvärdigt spe

cialstå l, varigenom stor fältsty rka uppnås. Högtalarkallens djup är optimalt 

beräknat, varigenom bästa återg ivning av såväl höga som låga toner och 

bästa styvhet erhålles. Philips högtalarsystem äro 1) driftsäkra, 2) brumfria, 

3) strömbesparande och 4) skänka distortionsfri återgivning. 

BEGÄ'R PROSPEKT! 
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I Av ingenjör Arvid Kjörling 

Tru[s 'lLl tyngdpunkten fö r den tyska radi oindu

strins offenll iga fr amträda nde för publiken för

laots till den å rlicra 'tora radioutställningen j 

Herlin pa eft 'f ommaren, har vårmässan i Leipzig allt

j ämt en l'epre euLa liv a"delllin " , dä r de ledande t ska 

ra dioindu trierlHl f ramföra sina ista produkter för pe

kulan ter från j ordens all a hörn , 

Då [adi apparatkon trukt ionerna p å sistone å ä l i 

Ty-·kland som annorstädes stabilisera ts iJeträffande de 

grundläggande principerna , kunde man ej hell er nu vänta 

några märkvär,digheter. Fabrikernas arbetsprogram är i 
stort sett oförändraL Jned l -hetsare för l oka lmottagning, 

5·kreLssuper för medelmått,iga ansp råk och 6- till 8-kreL 

suprar so m Iyxnwttaga re. För dessa högre prisklasse r 

komma extra raffinemcnt å om tr y kknappsavstämning, 

automati k f reJcv.en k mtr Il o. s. . ifråga, 

Extra in tres. e tilldrog j O' de ganska tah-ikt förekolll

mande batterimottagare från enk lare raka typer till an 

o pr k fullare upe rkop pl1nga.r, om regel utförda i trans

p orlvä ·ka. 

Automob il industriens h astiga uppsving i Tyskland hal' 

även börjat b efrukta den däJ1ll1ed förbu nd na bilmotta o-a re

till ve rkningen m·d ökad eft r fr~gan. 'Ian har då lao'[ 

tyngdpunkten pc alt spara bilbatteri l och lyckats kom

~l \t"'.,~ 

• '. 'e_o • ;I li


t ..' ,'~ 

All~[rö"' S /ILaltllgare i porlatiut ut/örar/ de, ~Weg(l» , med .:I +1 rör 
sam t 2 !;retSllr. (Wiirtl ell1 bergische Radio Gesellschajt M. B . H" 

Stuttgart. ) 

ma ned til l en He tfö rbrukning a" 23- 25 , att Illed 

an ändnin cr av Telefunken nya metalh·ör. Koppl ingen 

utföres i regel med ett högfrekvens, teg rned pentod, hexod

tr iodblandare, ett mellanfrekvenssteg. S lutsteget utgöres 

aven dubbeltriod j push-pull B-koppling med ca :=l mA 

vi lo-tröm på anod rna_ 

!l ik ä r Blaupunkts komb inerade induktivite - och ka

paci tet avstämni ng med uut omati k våglängdsomkopp ling 

- all t nianövrerat med en ratt på instrumentbrädan. 

Störningsproblemens rationella b handlirw hdinller s ig 

"litj äm t i förgrunden f rEm både högfrekvens- och lågfre

kvenssidan. I ya »störnings'fria» an tennkoll struktioner 

framkomma al ltjämt. Rörantennerna bestående av elt en

da ell er flera kombinerade vertikala rör tycka~ vi nna t er 

rän g, kanske först och frärnst 'På .grund av enkelt mon

tage i förening m d m inimalt vindfång. En sä rskilt upp

märk-ammad nkelröran tenll var kombinerad med m Ol

vikt och skärmad nedledning. (Se fig. L) 
En v, gfälla (200- 2 000 m) m d permea'bil itetsavstäm

lIing tilldrog . ig en hel del uppmärksamh et.Forts. 1l s i() . 93 

Chassiet !iil ~Saba» modell 980 WLK. som har (ll/ lOma/ is," (//;
strimning fl/ etL mo/ordri!t. Ma n ser pd h ij "r(t gaveln motorn samt 
del a.v denna drivna stora 1r.ugghjLLlet på kondensatoraxeln. (A. -IJ . 

Harald Wållgren, Göteburg.) 

http:freJcv.en
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Interiör av det modernt utrustade laboratoriet. 

CHAMPION RADIO A.B. (lijlfmt
d. 1 IfltLllJj lill /fllJlL I/IILO-W/fW, ltJkalet'

38 POLHEMSGATAN 38 
Den hastiga utvecklingen har giort aH våra nuvarande lokaler visat sig för små. Då vi 
nu flytta in i fullt modernt inredda lokaler för att kunna til:lmötesgå de krav våra kunder 
ha rätt att fordra, ha vi samtidigt utökat såväl service- som lagerpersonaL 

Vi äro nu bättre rustade än tidigare i såväl tekniskt hänseende som beträffande lager. 
Ni kan därför med fullt förtroende vända Eder till oss i allt som rör radiobranschen. 

Då postkontor finnes i samma hus, kunna alla order expedieras omedelbart - eller 
närmare bestämt - 1 timme efter ankomsten. 

CHAMPION RAlC 

lPOJLHEMSGATAN 38 STOCJ[{HOlLM 
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Ir 

l, 

Vår nya 60 watts PA förstärkare som motsvarar de 

högsta fordringar på ljudkvalitet och driftsäkerhet. 

' I 

MEISSNER byggsatser för 6, 8 och 12 rörs super

heterodynemottagare, säljes nu till starkt reduce

rade priser. 

Transportabel förstärkare med max. 30 watts ut

gångseffekt, lämplig för musikorkestrar etc. 

Vi äro nu ytterst välförsedda med Champion 

radiorör av a lla typer. 

Champion radiorör äro av högsta klass och an
vändes av alla välsorterade serviceverkstäder 
Sverige runt . 

'I 

[O AKTIEBOLAG 

JPOLJH[EMSGATAN 38 T ElLEFON 53658] 
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CHA RAC T ER'ST IC 

T YPE V RI~O 

20 2~ JO 

IN MI L LI AMPE R ES D C 

f/fJ-t!

D 
deeembernumret redogjorde vi för en del nya typer 
av amerikanska rör. Sedan dess har ett flertal in· 
tressanta rörtyper utkommit, vilka i korthet skola 

beskrivas här nooan. 
OZ4G: gasfylld ihelvågslikriktare. Arbetar utan glöd

ström. Ersätter dc tidigare OZ4 .och OZ4G. Ger vid 2 X 
350 V 30-75 mA (min. resp. max.). 

6!1C5G: 6,3 V, 0,4 A. Triodslutrör, arbetande med gal
lerström (positiv gallerförspänning) i likhet med ut
gangsröret i typen 6B5. Således erfordras ett drivrör (i 
6B5 sammanbyggt med utgångsröret), som skall vara i 
stånd att avgiva en viss, ,om .ock så relativt liten effekt till 
6AC5G. Kopplingen (s. k. direkt koppling) visas i fig. l. 

om ,drivrör rekommenderas 6C5G. Detta rör kommer att 
arbeta med negativ gallerförspänning, således utan galler. 
s tröm, varför ett vanligt mOlståndskopplat rör kan ga 
före. Motståndet på 25 000 Q i sehemat skall förhindra 
strömfusning under uppvärmningsperioden. _ '[otståndet i 
,drivrörets gallerkrets bör ej överstiga l MQ . 

id 250 V anodspiinning ger röret 3,7 W vid 10 % 

,distortion, varvid fordras 16,5 V eff på orivrörets galler. 
Optimal anodbelastning ? 000 Q. I klass B (två rör) får 
man vid samma anodspäIlning ea 8 W. Härvid erfordras 
ett drivsteg som ger 9S0 mW. 

6G6G: 6,3 V 0,15 A. Pentodslutrör i 150 mA serien.' 
Indirekt uppvärmd katod . Avsedd för mottagare där stor 
~änslighet (hög förstäpkningsgrad) fordras men ej stor 
utgållgseffekt. Ger vid 135 V anod pänning 0,6 W oeh 
vid 180 V 1,1 W (dist. 7,5 resp . 10 Ofo). 

6Y6G: 6,3 V, 1,25 A. Slutrör enl. strålprincipen 
(»beam·rör»), avsett att arbeta med högst 135 V anod· 
och skärmgallerspänning. Avse tt för sådana växelströms· 

6AC 5G 

OUTPU'T 

j" PV T 

Fig. 1. Kopplingsschem rz jur det nya sllLtruret 6AC5G, som arbetar 
med ~allerström. Liimpligt drivrör (I :a röret i schemat) är 6C.5G. 
De blida rören tillsammans bilda ett jörstiirkarsystern av samma 

slag SO m i rören 6B5 och 6N6G. 

Fig. 2. Sockelkoppling samt ström·spänningskarakteristik Iör 
glimstabilisatorröret VR 150. Då spänningen ökar irån 148 till 

150 V, ökar strömstyrloan från 5 till 30 mA. 

mottagare, där största ekonomi måste iakttagas i fn ga 
,om anodspänningen. Ger vid 135 V anodspänning och 
60 mA anodström 3,6 W, varvid 2,5 0/Oandra oeh 9 0/o 
tredje överton. Branthet 7 mA/ V. Optimal anodbelastnillg 
2000 n. 

1J6G: 2 V, 0,12 A. Slutpelltod för batterimottagare. 
Identisk med amerikanska typen 950 (tidigare ej tillver· 
kad av Sylvania) men försedd med metallrörssoekel. Vid 
135 V anodspänning ger detta rör nära 0,6 W. 

6J8G: 6,3 V, 0,3 A. Triod·heptod, blandarrör i super· 
heterodyner. Transponering'branthet 0,25 mA/ V vid 100 
V och 0,29 mA/V vid 250 V anodspänning. Detta rör har 
mindre fre1-.'vensdrift än tidigare typer. Vid påtryckning 
av 20 V regler5pänning 'På 6A8G ändrar sig frekvensen 
50 kel s vid 18 Me/ s (våglängd 16,7 m); vid 6J8G är 
ändringen under samma förhålland en endast 2 kel s. En 
ändring av nätspänningen på 10 % ger vid 6A8G 15 ke/ 
frekvensändring, vid 6J8G endast 1 kel s, detta fortfa· 
rande vid 18 Mc/s. 

nder (fet att vid 6A8G tr.ansponeringsförstärkningen 
sj unker till omkring en tTedjedel, då man går från rund· 
radiohandet ned till 15 m, så ger 6J8C samma !förstärk
ning vid IS m som vid 200 1111 , förutsatt att högvärdiga 
kretsar användas. Detta beror bl. a. på att 6J8G dämpar 
den ti11 gallret anslutna kretsen i mindre grad än 6A8G. 

För fullgott resultat skall gallerströmmen i trioddelen 
uppgå till minst 150 ,ilA vid 50000 Q gaUerläcka. 

Forts. il. sid, 96 

R 

R 

l VR I~O l 
:; ~ 

RL,. g'VR ISO RL 

l l 
~rt LTCA 'I LH ,A o 

o 

vR 150 

Fig. 3. Inkoppling av ett. resp. tuil glim rör av typen V R ISO jör 
spänn in gsstabilisering. 
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OCH INRE ATERKOPPLING 

VID E l E K T R O N R O R* 
Av ingenjör H. Stockman 

I. Anodåterverkan. 

5. Skyddså.tgärder mot anodå.terverkan. 

a. Dubbelgallerräret. 

Detta rör, som konstruerades omkring år 1913 av Lang
Jlluir, framkom ingalunda såsom en lösning till proble
met om anodåterverkans reducering. Konstruktionen med 
rymdladdningsgaller, fig. Sa, var endast ett konstgrepp 
att bringa upp förskj utningsspänningen vid rör med liten 
anodspänning till förmån fö r stort anodströmsvärde. Här
igenom fick man fram rör, som arbetade med stor brant
het även vid reducerat anodspänningsbehov. Emenertidl 
erhölls samtidigt en v i~~ om ock liten reduktion i rörets 
anodåterverkan så alt säga på köpet, vilket förhållande 
framgår ,av det följande. 

Vi kunna ersätta gall ren och anoden i vad som rör de
ras inverkan på fäl t t invid katodcn med ett ekvivalent 
ytskikt, vilket har styrpotential. Styrspänningen ar 
proportionell mot effektiva medelpotentialen i gaUerpla
net och är sammansatt av gallerför pänningen v~ plus 
Lermer av typen Dp Vp, vilka äro bestämmande för luck
potentialen (p betecknar en is~ elektrod). I delta fall 
ha vi endast tveune elektroder, som kunna giva tillskotts
termer. Dessa termer bli Dg , Vg, och D a Va och deras 
summa måste nu göras så stor, att styrspänningen 

VSI.= Vg. +Dg, v!h + Da Va (lO) 

blir tillräckligt positiv trots att v g. är negativ, sålunda 
konstituerande en till räckligt stor anodlikstr" m. För att 
upprätthålla denna, kunna vi då tack vare den extra ter
men Dg , Vg, nöja oss med ett relativt litet värde på D a 
vilket innebär att rörets anodåterverkan reduceras. Ter
men Da Va = - Da Rh ia blir nämligen då min·dre. Emel
lertid saknar röret större in~resse i detta sammanhang, 
enär dess egenskaper beträffande anodåterverkan endast 

(Forts. jrfm nr 3.) 

är en biföreteelse. Vid de i det följande behandlade rö
ren med skyddsgaller är däremot anodåterverkans elimi
nering det väsentliga i konstruktionen. 

b. SkyddsgaZlerröret. 

Genom att helt enkelt kasta om gallren hos dubbelgal
lerröret få vi fram en rörtyp, sky,ddsgallerröret (Schottky 
1916) , .där det extra gallrets huvuduppgift är alt redu
cera rörets anodåterverkan. Reduktionen blir därför av· 
sevärd och utgör ej en biföreteelse som vid för gående 
rörtyp. 

I den av Schottky uppfunna te twden med skyddsgaller 
(schemat fig. 5'b), har det på katoden verkande anod
fältet försvagats på e tt lika enkelt som effekLivt sätt, näm
ligen genom införande av eLt »skyddsgaller» mellan styr
galler och anod. Detta skyddsgaller skyddar katoden från 
anoden och dess fa rliga potentialvariationer och detta sker 
helt enkelt 'enorn elektrostatisk skärmning. ( tt känn
ningen dock ej var t illräcklig för alt Töret, använ t i hög
frekven koppling, skulle arbe ta stabilt, var SchotLky själv 
på det klara med, i det han tiil och med an-åg sin nya 
te Lrod otj änlig för högfrehensförstärknin o .) Enligt vad 
vi tidigare funnit skall Da för en triod ha så stort värd , 
aLt en tillräckligt . tor förskj utningsspänning och d~irtned 

styrlikspänning och anodlikström säkras. an dra idan 
måste Da ha etL litet värde, om rörets .anodaterverkan skall 
kunna hållas nere. Om vi nu genom elektrostatisk skärm
ning avlägsna anodväxelfältet från katoden så avlägsna 
vi också det statiska anodlikfältct och skulle ålunda ej 
få någon anodlikström genom röret. Denna olägenhet 
klara i emellertid utan svårighet tack vare det positiva 
skyddsgallret, som övertager anodens roll i vad som gäl
ler att konstituera en anodlikström. Delta sker på ,'å sätt, 
att skyddsgallret giver förskjutningsspänningen ett kraf

.. Flireclrag i Stockh ol ms Radioklubb tisdagen den l mars 1938. tigt tillskott Dg• Vg, • 
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För slyrlikspänni ngen på gallret Gl gäller alltså 

Vst = Vg, + D g2 Vg, + Da Va . (11) 

kyddsgall ret har så lunda tvenne viktiga funktioner: den 

ena att skydda katoden från anodväxelspänninO"en, den 

alldra att säkra en tillräcklig t stor anod ström. Tydligen 

kunna vi öka röret förstärkningsfakt o r .fl = I j D S' l å ngt, 

all den s is ta term en )van bl ir för5umbar och successivt 

kompensera detta genom att göra termen D/!, Vg, allt större , 

sa att anod liks tröl1lm en bibehåller iu värde. Se lt ur en 

a nnan synpunkt kunn a vi säga, alt närvaron av ett skär

mande oaller gör , alt för kompenser ing av en vi~s gall er

spiinningsändring fordras en oerhört s tor anodspänninO"s

ändring vid kon stant anodström. Enligt definition en 

,IL = ~ = - (~::L =konst. 
blir sålunda förstärknillgsfaktorn synnerligen stor vid rör 

a\' skyddsgallertyp. 

Vanligen är ju ga llret G~ »jordat» ur växelströmssyn

punkt. Oln vi därför genom differentiering undersöka sam

banden mellan ändringar hos de i ·formel ( 11) ingående 

s torheterna, f å vi 

dVst = dVg, +O+Da dVa 

eller ont s ista termen försummas och ändringen hos vilo

potentialen härrör från en piltryckt växelspänning m ed 

amplituden V g,: 

VSl mom. = V g, s in ('J t (12) 

Enligl denna formel är sk yddsg.aJ.l errörets anodåterverk a n 

praktiskt taget el irnine rad . Av likheten Vst = Vg , (effek

tivvärden ) f öljer också, att sk yddsga llerrörets d ynami ska 

branthet ej skilj e r s ig avsevärt fdm den stati ska, i d et 

SA= Ja :::::::: ~ = S 
Vg, Vst 

u k an lnan verkligheten ej utnyttja den uvan behand

lade tetroden som slutrör, enär sekundäremissioll inträde r 

fr å n anoden till skyddsgallret, varigenom ia Va -kurvor

na få en kraftig sänka, som avsevärt inkräktar på ar

betsområdet. Förs t i och m ed att man g ick över till rör 

av pentodtyp genom att införa »bromsgallret» G:h fig. 5 c 

(felaktigt benämnt fångtraIleri , fick fl erga ll erröret någon 

bet ydel se som slutrör. Bromsgallret bromsar upp sekun

diirel ektronerna och förhindrar uppkomsten av sänkan i 
i a Va-kurvan , varvid arbet 'om rådet lItökas, så all s tora 

spänningsvariationer kunna till å ta s_ (Vid det modern :ct 

» stråIröI'e t» , fig. 5 d, ås tadkommes detta utan hj älp av 

något bromsgaller.) 

Pentode n kan sägas vara än förd elaktigare än tetroden 

i vad som avser anodå terverkans eliminering. I princip 

arbeta rören fullt analogt i berörda avseende. - I detta 

sammanhang är någon utförlig behandling av pentoden 

ej motiverad. 

II. Inre återkoppling. 

6. Grundläggande ekvationer. 

Fig. 6 visar ekvival en tschemat för ett rör med oändli g t 

stort inre gallermotstånd, belastat i anodkretsen med en 

impedans Zb. Ekvi'valentschemat är fullständigt, i .det 

e lektrodkapaciteterna Cgk, Cga och Cak inrita ts. M ed d e 

i schemat antagna strömriktningarna gäller sambandet 

Ig = Jgk +19a 

eller 

Ig = Y,)Ci( k Vg+jwCga (Vg-Va) 

Dividera VI ekvationen med V g och införa galleradmit

tansen Yf( samt kompl exa förstärknin gen Fkomplcx= 

Va j g, erhålles 

y g=~:= j(<i (Cgk + Cga + Cga l'komplex) (1 3) 

Fig. :J. Vi(/. a visas kopplingen jör ett dllbb clgallerrör, som i della sl1mma n/wng saknar större intresse . Fig. b visar ShOltkys tetrort 
m.ed elimin erar! anorltiterverkan. Skyddsf!,llllret G, iir här ej ut jormat som sklirm.g(dler. Della rur b/ev först användbart som slut rör , 
sedan broms"allret GJ, fig. c, injörts t ill jörhindrande (tV , ekllndärem.iss ion . Röret öuergick hiirm ed till en pentvrl. Den senast e 
lIt('edrlingen pri d et rörtekn isk-" of/mldet har mcdjört en skenbar iltergtln{:i till tetroden , i det »stn1!riiret», jig. d, ."'/;I/ar egentligt 

bromsgall,!/' . 
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Fig. 6. FIILlständigt ekvimlentschema för ett elektronrör med 
oändligt slort inre gallermotstånd. Punkterna G, A , K beteckna 

rörets tre elektroder. 

Observeras bör att parentesen (V g- Va) vid res lstl v be· 

lastning betecknar en summa, i det vektorerna Vg och 

Va äro motriktade. Vi utveckla nu Fkomplex = F ej l-J och 

erhålla efter att ha il. t ~kilt reella och imaginära termer: 

( 14) 

där 

1 ._ = 
l"g 

- (,J Ccra F sin 
b 

I·J (lS) 

uch 

Cg = Cgk +Cga + Cga F cos l·) (16) 

En~ir admittansen är av typen Y g = O' +}b, representerar 

den en parallellkrets på rörets gaHersida, bestående av 

en kapacitet Cg, shuntad med en positiv eller negativ 

konduktans l / rg, se fig. 7. 

Vi ha nu hunnit så långt, att vi kunn.a börj a diskutera, 

vilken inverkan anodbelastningen har på rörets ingångs

impedans. Innan vi gå in på diskussionen, skola vi emel

lertid studera vektorernas inbördes lägen med hänsyn till 
vinkeln (-J_ 

Göres anodkretsen reaktiv, d. v. s. införes en fasför

~kjutning m ellan anodspänning ochanod.,tröm, så upp

står också en fasförskjutning mellan anodspänning och 

ga'll erspänning. Att detta är fallet ser man enklast på 

rörets arbetsellips i ett jaVa-diagram, men vi nöja oss här 

med ett vektordiagram, som fi nger de olika fasvinklarnas 

lägen . Av det enkla uttrycket för kompl exa förstä pkningen 

Zb (J 7)Fkomplex= ,u +Z 
f! b 

finner man lätt efter övergång till talvärde och vinkel 

ambandet (-J = (P--1j!, där cp är anod impedansens fa sv in

kel och/fl impedansens (f! +Zb) Iasv inkel , se fig. 8. En

ligt denna figur är (_J positiv för qJ positiv <och vice versa, 

enär båda vektorerna 'passera genom noll (x-axeln) sam

tidigt och j ust i det ögonbl ick reaklansen i anodkretsen 

ä r noll. 

7. Diskussion av ekv. 15 och 16. 

Redan av ekv. 13 framgår , att ingen reell term kOllImer 

att ingå i uttrycket för y g, om .anodkretsen göres r ent 

resistiv, varför I g och V g komma att ligga i rät vinkel 

mot varandra. Hälv id förbruka s ingen effekt på galler

s idan. Göres däremot anodkretsen reakti v, kommer paren

tesen att innehålla en j -te rm, d. v. s. uttrycket för y g Hr 

slwäl reella som ~maginära termer, 'och II-( och V komma 

ej längre att bl iva 90 " iasförskjutna. 

Dessa förh ållanden kunna även läsas ur eb ' . 15 och 

16. Av den förstnä!ll1nda ek va ti onen f ramgå r, aLL ren t 

res isti v belastning ger konduktansen 1, r g= O, enär l-J = 
O. Motståndet rg öve r galleringången blir a lltsa uändli gL 

stort, d. v. s. ingen effekt förbrukas på ga ll e rsidan . I dell 

mån belastningen b lir reakti v, få r rg ett ändligt värde. 

Göres 's, lunda anodkretsen kapaciti med fasvink eln (P -. 
blir (-J < O och konduktansen pos.itiv. Effekt förb rukas då 

i motståndet rg uch delta i allt högre gra d, ju mindre rg

är. Göres -däremot anodkretsen induktiv med fasvinkeln 

qJ+ , blir 0 > O och konduktansen negativ. i få alltså ett 

nega tivt motstånd ö,ver gallerill <Yå ngen, d. v. >:i. i stället 

för dämpning få vi avdämpning p å ga'll ersidan . Energ i 

överföres då från anodkretsen till gallerkretsen, och vi 

kunna säga att deLLa sker genom inre å.terkoppling över 

kapaciteten ·Cga. Har röret exempelvis en stämd krets pä 

gallersidan .och drives avdämpningen så lånot, att -rg 

blir lika med kretsens d yn ami ~ka motstånd , så inträder 

själ viSvängnin g, d. v. s. förs tärkarsteget blir instabilt. Rö

ret engageras då helt och hållet IlV de stora svängnings

amplituderna uch blir otjänligt för !f örstärkning av svaga 

signaler. 
Av e1<.v. 15 framgår vidare, att ri sken för instabilitet 

är stor vid hög frekvens, stor ga"]Jer-anodkapacitet och 

stor förstärkning i steget. Att så är >förhållandet iir ju lätt 

att verifiera genom praktiska försök. 

Studera vi nu ekv. 16, finna vi, att rörets ingång-skapa

citetaldrig kan bli mindre än det statiska värdet C gk + 
Cga. Vid såväl induktiv som knpac itiv belastn ing få r det 

s ta tiska värdet ett till gkott Cga f eos l-J, som blir stort vid 

Fig. 7. Det härledda ullryck et jör gldleradmiullnsw visar, all den 
inre återkopplin g~n resulterar i ett lII otstllnd rg IJilrallcllt m et! en 

kondensator Cg över gllll eringtlngell . 
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Fig. 8. För alt kunna studera hur rg och Cg variera, måste lilan 
kiinna till sambandet mellan vinklarna cp och E), vilket jramgår av 

diagrammen ovan. 

stor galler-ano<1kapaeitet, stor förstärkning i steget och 
resistiv belastning. Studera vi exempelvis ett mOlostånds
kopplat steg, fig. 9 a, andra röret, med 25 ggrs förstärk

" " ning, Cgk = 5 pF, Cga= 4 pF, och antaga vi cos (-)=0,9, 
få vi enligt eh. 10: 

Cg = 5+4+,J,. 25.0,9 = 99 pF_ 

Vi ha då tänkt oss att steget arbetar ,vid relativt hög ton
frekvens, där cos fJ ej längre kan anses lika med 1. Före
gås nu detta motständssteg av elt annat motståndssteg, så 

, 
shuntas dettas anodmotstånd Ra icke endast av det sta
tiska kapacitetsvärdet 9 pF utan dessutom av tillskotts
kapaciteten 90 pF. (Dessutom shuntas det givetvis av 
diverse relativt små, huvudsakligen första steget tillhö
rande kapaciteter.) Följ den av dessa shuntande kapaci
teter blir ett relativt lågt värde på övre gränsfrekvensen 
h Ekvivalentschemat för höga frekvenser, gällande för 
första steget, -visas i fig. 9 b. Den resulterade kapaciteten 
C sammansättes här av första 'Törets kapacitet anod till 

, " 
»j ord», Cak ,och följ ande rörs ingångskapacitet Cg• Sam
bandet mellan fallet hos frekvenskurvan o -h övre gräns
frekvensen f2 framgår av fig. 9 c. Här har övre gräns
frekvensen antagits svara mot en sänkning hos utgångs
spänningen av 3 db under nivån för medeJhöga frekven-
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ser. På analogt sätt kan undre gränsfrekvensen ft definie
ras. Denna frekvens bestämmes bland annat av vär,dena 

på Ck och Rg , men kunna vi i detta sammanhang ej nar

mare ingå härpå. 

8. Förhållanden vid stämd anodkrets. 

Då det ur vissa synpunkler är fördelaktigt alt arbeta 
med en rent resistiv anodkrets, !kan man fråga sig, hur 
en sådan realiseras. Enda sättet alt ,få kretsen rent resistiv 
är att arbeta med stämd anodkrets, varvid samtliga shunt
kapaciteter inkluderas i stämkapaciteten. Denna anord
ning kommer så gott som uteslutande till användning vid 

högfrekvensförstärkning. 
Vid resonans är således gaHeringången helt fri från 

det shuntande motståndet, men så snart resonanstillstån

det frångås, kommer ett positivt eller ett negativt mot
stånd in, medförande dämpning eller avd'ämpning. Det 
senare blir enligt föregående fanet, då anodkretsell har 
positiv fasvinkel. Tänkes högfrekvenssteget arbeta med 
en viss påtryckt frekvens, erhålles alltså avdärnpning när 
stämkondensatorn minskas, d. -v. s. när ,inställning sker 

tiN en lägre våglängd. 
Tänka vi oss nu att vårt högfrekvenssteg 'ingår en 

mottagare, som arbetar på en svag s tation och att hög
frekvenssteget -har galler- och anodkretsarna i resonans, 
så har tydligen förstärkningen F (enlib>1: tidigare defini
tion) sitt s törsta värde. En sidostämning åt endera hållet 
medför enligt ekv. 17 en sänkning av s tegets förstärkning. 
Alt födusten i l j udstyrka i en till mottagaren ansluten 
högtalare blir stor vid sidostämning genom ökning a'v 
stämkondensatorn följer därav, att till minskningen i för
stärkning kommer den extra dämpningen på gal'lel'krel
sen. Däremot blir förhållandet ett helt annat vid minsk
ning av stämkondensatorn, ty då kompenseras minsk
ningen i förstärkning genom avdämpningen på gallersi
dan, varför den totala förstärkningen växer och kanske 

Fig. 9, Den övre grä/!sjr(,kvensens f2 värde beror av resltlterande shuntkapaciteten C över kombinatwnsmotstrindet av R'a och Rg. 
Får C ett stort värde på {(rund av alt ett följande rör har stor ingangskapacitet C' g orsakad genom inre återkoppling, kan mot· 
ståndssteget ej användas i en förstärkare för hög jidelitet med mindre iin all R'a gives et/. synnerligen lågt värde. Förstärkningen 

i steget blir då liten. 
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Fig. 10. Resonanskurva jör stämd anodkrets (streckad) samt kur· 
vor jör impedansens reeUa och imaginära delar, resistansen Rak 

och reaktansen Xak. Den senare är givetvis noll vid resonans. 

blir avsevärt ~törre än i utgångsläget. Ljudstyrkan i hög
talaren når alltså ett maximum vid en 'viss sidostämning. 
Vi kUllna nu fråga oss, när risken för instabilitet, d. v. s. 
sj älvsvängning är störst. Enligt en 'Variant till ekv. 15, 
vilken variant är lätt att härleda , kunna vi skriva 

1 
- = - (O CgaSXak 
rg 

och alltså som yariabel införa reducerade reaktansen anod
katod enligt fig. 10 och enligt ekvationen 

Zak=Rak+j Xak. 

Tydligen är risken för instabililet slörst vid en sidostäm

ning svarande mot reaktanstoppen Xak max och icke, å
som ibland har framhållits i litteraturen id resonans. 

När inträffar nu självsvängning? Om vi reducera saml
liga hets- och :ingångsförluster <till ett paraUellmotstånd 
över gallerkretsen, så inträder sj äl vängning i det ögon
blick, då ,det negativa shun'tmotståndet blir lika lilet som 
nämnda parallellmotstånd, d. v. s. det verkliga dynamiska 
motståndet (generellt L/ er) P' gaUersidan. 

Det skulle i detta sam'manhang vara av inlresse alt 
behandla de faH, då man - exerupe\.vis vid rörv,ollJmetrar 
- »kortsluler» anoden till jord för att minska inverkan 
av inre å'terk'oppling. Likaså skulle det vara lockande att 
rekapitulera de intressanta skeden thögfrekvensförstärkar
tekniken genomgått. Vi fä emellertid nöja oss med att 
konstatera, aft praktiskt taget aUa svårigheter med in
stabilitet på grund av inre återkoppling övervunnits j 

och med införandet av de moderna rören med skärmande 
galler - exempelvis högfrekvenspentoder - vid vilka 
Cga nedbragts tiE ett O'betydligt värde, ;vilket enligt före
gående formler medför en med hänsyn till anodkretsens 
inverkan fri galleringång. 

Den här genomgångna behandlingen av elektromörels 
»anodåter;verkan» och »inre återkoppling» har hå1lits så 

elementär som möjligt, för alt även de av den materna
tiska sidan ej intresserade läsarna kola kunna få någon 
behållning av det hela. Emel,lertid kan denna artikel myc
ket 'Vällläggas till grund för ett fördjupat studium av 

ämnet, varvid som hjälpmedel bland aH annan litteratur 
rekommenderas Barkhausens »Elektronen-Röhren» och 
T rmans »Radio Engineering» . 

POPUl;t\R. RJ.\O)O 
Sveriges enda radiotekniska facktids krift 
Radwfackmännens och amatörernas speciella organ ' 

• 	 Är saklig. vederhäftig och opartisk • Avhandlar l form av populära konstruktionsb&
skrivningar den praktiska tlllllmpnlngen av nya 
kOIUltrnktionsprincIper• 	 Utkommer regelbundet den 15 varje mAnad 

• 	 Ger amatören utförUga beskrivningar över intres
• 	 Innehåller teknIska beskrIvningar över goda kom santa experiment och apparater Inom radloD.8 och 

mersiella mottagare nllrbeslllktade omrilden 

• 	 Avhandlar aUa nyheter på radioområdet • 	 Beskriver på ett lIttfattUgt sAtt nya uppfInnlnpr
och princIper • 	 Är den idealiska amatörtidskrilten 

• 	 Iunehåller det minsta mÖjllp .,. teoretiska ut • UppSkattas av fackmannen pl grund a,. sin 'feder
llcrninpr häftighet och opartiskhet 

Organ för Stockholms Radioklubb 
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Av civilingenjör Mats Holmgren 
(Svenlka Aktiebologet Philips) 

En teknisk beskrivning över stråloktoden samt alla de andra nya rörtyperna 

Trediodkoppling med ett enda rör vid högndelitetsmottagare 

amtliaa nya Philipsrör tillhöra de bestående E-, SC- och K-serierna, uch dessutom finnes ett nytt 

likriktarrör i A-serien. Bland de nya rören äro 

de flesta medlemmar av den » röda» serien, alltså utrus

tade med 6,3 volts glöd trad. I föregående nummer a\ 

denna 'tidskrift fann s en !Oammanfattning av de nya ror

tyi)eflla, och i det följ allde kall givas en kortfattad tek

nisk beskrivning på rören och deras användning. 

Blandarrören EK3 och CK3. 

De utan tvekan intressantaste av .de nya rören äro hl an

darrören, vilka iiro inbördes lika å när som på katodens 

upphettningsdata . Växelströrnsröret EK3 har sålunda 

6,3 V glödspänning och en strömförbruknin a på 0,72 A, 

medan det motsvarande allströmsröret CK3 arbetar med 

0,2 A vid 22 V. Vi kunna därför utan vidare inskränka 

oss till att endast gå igenom konstruktionen hos EK3. 

Strålprincipen, som ju tidigare varit använd vid slut

rör, har h ~i r kommit till användning även i ett blandar

rör, och resultatet har blivit ett rör, som enligt "fÖrf:5 

mening överglänser allt som tidigare framkommit i den 

vägen. Hittills har man som hlandarrör använt såväl 

oktoder som triodhexoder, och båda ha sina för- och 

nackdelar. Den vanliga oktoden och i ännu högre grad 

heptoden har på kortvåg den nackdelen, att den icke kan 

förses med regleringsspänning och deltaga i den automa

tiska volymkontrollen på grund a v den stora frekvensför

skjutning, om oscillatorn får vid varierande förspänning 

på styrgallret. Vid nedersta änden på kort.vågsbandet kan 

förskjutningen uppgå till bortåt 50 kcls v id full reglering. 

Triodhexoden är i detta hänseende bättre, men har i stäl

let vid reO'lerinO" stor variation i ingångskapacitet. tor

lehordningen är omkring 10 pF, och vad detta innebäl" 

i sned avstämning hos ingångskretsen vid t. ex. 30 pF noll

kapacitet är· uppenbart. Trcrt.s kortvågskre tsarnas relativL 

låga godhet har en s nedavstämning på 2 il 3 Mc/ s sin 

betydelse på 19 och J(i m våglängd. 

I oktoden EK.3 kan man säga alt oktodens fördelar 
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blivit förenade mcd triodhexodens, medan man undslup

pit bägge rörens speciella nackdelar. Som framgår av 

figuren äro elektr-oderna i EK3 så utformade, att de elek

troner vilka arbeta inom rörets oscillatordel och de vilka 

tjänstgöra vid själva blandningen hava helt skilda banor. 

Första gallret, som ligger närmast katoden och som kan 

kallas oscillatorgallret, tiar fyra stavar, och mellan des3a 

bildas två par, d_ v_ s. fyra elektronknippen. Det ena 

paret har sin riktning mot 'oscillatoranoderna, vilka äro 

utformade som ett par vingar, så att praktiskt taget alla 

elektroner komma oscillatordelen till godo och knappast 

några p åverkas av skärm o'allerplattornas spänning. Av 

denna anledning är oscillatordelerlS hrall'lhet som triod 

räknad ~å stor som 4,5 mA/ V, vilket innebär att röret har 

lätt att svänga ända ned till mycket korta vågor. Även 

den omständigheten att elektronerun blivit samlade i knip

pen ,bidrager till att röret 3vänger läll på kortv' g_ Vi

dar·e kan man utan tvekan placera oscillalorns av:tämda 

krels på anodsidan , och detta gör sitt ti.]] för hekvens

stabiliteten på kortv. g. Likaså blir öve rtonsbildningen 

mindre. 

Om vi sedan följa det andra 'paret elektronkflippen, 

vilket tjänstgör för sj älva blandningen, passera dessa ut 

genom ett par ~pringor, bildade av det lill tvenne vinkel

formade plMar utformade tredje gallret eller, om man 

så vill , första skärmgallret. Pa sin väg utåt blir elektron

"'trömmen i dessa båda senare strålar modulerad med 

oscillatorfrekvensen, då den passerar genom oscillator

O'allrets maskor. Man förstår nu, varför röret kallas fyr

stråleoktod. 

Tästa elektrod i röret är slyrgallret, och genom till

varon av ett par stavar framför öppningarrra i galler 3 
bliva de modulerade elektronstrålarna vardera uppde

lade i två delar, som avböjas så, att elektronerna vid ett 

e . försök a tt gå tillbaka hamna på första skärmen och 

icke ställa till någon oreda i oscillatvrdelen. 

~ rÅNGG"LLl'R 'o) 

_SKÄRMGAULR (-) 

STYRGALLE R' -J 

'lOD lo) 

Fig. / . Elt'.klrodsystemets nppbyggnad hos den "ya stllllokl.od"lI EK3. 

F:lektrodsystemen hos tre uv de nYIl Philips-rören. Från vänsia 
I iI! hö"er ses .ltrilloktoden EK3_ duudiod-pentoden EBF'2 samt 

!Ilgjrekven . .röret och avstämningsindik(ftorn EfJllI. 

Därefter följer andra ~kärmgallreL som verkar pa van

ligt sätt och gi ver elektronerna ett viss,t hastighetstilbkotl 

på deras väg utåt mot anoden. Ä ven delta galler har en 

speciell utformning, så att de elektroner, som befinna s ig

längst borl ifrån öppningen i O'aller 3, få den bästa hj äl

pen. Sedan följa ulåt fånggalh-el och anoden 50111 i etL 

vanligt rör av pentodlyp. 

Det är ej nog med att rörels oscillatorfrekverB är re

lativt oberoende av regleringsspänningen \1 ikspänninO'en 

på galler 4) utan även svankningar i de övriga elektro

dernas spänningar hava föga inverkan , och man kan där

för t. ex . mata skärmgallren och o'c illatoranoden med 

sämre filtrerad spänning än vid tidigare oktoder. Därför 

uppträder icke heller så lät.t s. k. motorboating pA kort

våg, i den händelse man försöker spara på Elterkonden

satorerna. 

Röret EK3 her en lransponerin.gsbranthet på 650 flA / , 
vilket är anmärkningsvärt i j ämförelse med tidigare vär

den på !omkring 500 hos oktoderna och heptooerna, da 

inre motSlåndet nu I igger över 2 megohm. Induktions

effe:kten, som på de lägsta vågorna innebär en minokning 

av förstärkningen , är upphäv,d genom en liten i röret in

byggd kondensator ·i serie med ett motstånd, liggande 

mellan galler l och galler 4.1 Vid inställning på 300 ,(lA 

gallerström genom en galleriäcka på 50000 ohm vid oscil

latorn är induktionseffekten full ständigt kompenserad, och 

om återkopplingen göres så .fast, att detta inträffar i 
nedre änden av kortvag,sbandet, erhålles här en för3tärk

ning av samma stor,lek som på högre vågor. Den höga 

ingångsimpedansen bidrager även att göra EK3 till ett 

l '., närmare härum i beskrivninn'en av EK2, Populär Radi" nr 
7--8, 1937. SNiemol , tii nclet vid EK3 är en ytt erligarp fiirbättrin g_ 
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Fig. 2. Exempel pa kopplingen vid stråloktoden EK3. 

ypperligt blandarrör för ikorL\'åg. Röret har även goda 
korsmodulalionsegenskaper. 

Hög/rekvenspentoden EF9 med 


glidande skärmgallerspänning. 


Delta nya rör är avsett att användas som ersäLtninO'o 
för den äldre regleringapentoden EFS. EF9 har ungefär 
samma lkorslTIodulationsegenslaper som det äldre röret 

men trots detta både större branthet 'Och mindre anod
ström. 

Vid EF9 matas icke skärmgallret från en spännings

delare, vilket tidigare varit vanligt vid reglerade hög
frekvenspentoder, utan '\fia ett seriemotstånd, som vid 

exempelvis 250 V anodspänning bör hava värdet 90000 
ohm. lär den negativa gaUersp,änningen fr ån automabska 

kontrollen ökar, sjunker rörets skärmgallers'tröm och sam
tidigt även spänningsfallet över eriemotståndet. Skärm

gaHerspänningell ökar alltså vid nedregleringen. 

Som bekant giver törre skärmgallerspänning vid en 
högfrekven~pentod större galJerutrymme hos anodström

gallerspänn'illgskurvall. Till varje skärmgallerspänning 

hör en bestämd kurva, och j u större skärmgallerspän
ningen är, desto mindre lutar den logaritmiska Ia/ V g

kurvan. En mindre lutande kurva giver emellertid en 
bättre korsmodulationsfaktor, vilken al'ltså här blir gynn

sammare mot högre spänning. Resultatet av den glidande 
'kärmgaHerspänningen blir även, att man i utgånO'släO'eto o 

kan uppnå stor branthet, utan att anodströmmen behöver 

göras så stor. EF9 har alltså brantheten 2,2 mA/ V vid 
O mA anod-ström, medan det ä1dre EFS hade 1,7 mA/V 

vid 8 mA. Denna omställdigJhet giver även något mindre 
brus vid det nya röret. Inre motståndet 'har det för eu
ropeiska högfrekvenspentoder vanliga höga värdet. 

Det brus/ria hög/rekvensröret EFB. 

Detta nya rör kännetecknas framför allt av att rörbruset 
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blivit avsevärt nedsatt, vilket har sin största betydelse för 

mottagningsmöjligheterna på kortvåg. Som :bekant är det 

j ust bruset och då i första hand första rörets brus, som 

begränsar en mottagares känslighet på kortvåg. På Unga 

'och medellånga vågor är kretsimpedansen vanligen så 
hög, att det ekvivalentabrusmotståndetoch därmed även 

bruset från respektive kretsar blir så stort, att rörets brus 

ioke har så stor betydelse. Insättning av röret EF8 som 
högfrekvensförstäl'kare har å,lunda ingen nämnvärd för

del på ,dessa högre våglängder. På kortvåg däremot är 

bruset från kretsarna vid vanliga rör litet i förhållande 

till det brus, som k-ommer från sj äl va högfrekvensröret. 
Vid röret EF8 är enlellertid bruset så mycket nedsatt, att 

det ligger ett bra stycke under det brus, som en ganska 
dålig oC'h därmed även brusfattig krets åstad'kommer. 

I ett rör av skärmgall ertyp är bruset bland annat be
roende av förhållandet mellan skärmga.Jlerströmmen och 

totala katodströmmen. Aven är det gynnsamt föl' bruset, 
om brantheten dividerad Illed roten ur katodströmmen 

kan välj a,s ~or vid rörets konstruktion. Detta har även 

beaktats vid röret EF8. För att :kunna hålla nere skärm
gallerströmmen, har man i röret inlagt ett extra galler 

meHan styrgaller och skärmgaller. Detta nya galJer har 
katodpotentia,l, så att elektronerna tvingas att bilda knip

pen mellan gaUertrådarna. Skärmgallrets trådar ligga 

rakt bakom detta extra gallers .trådar, och där.igenom 

hindras elektronerna i viss mån att nå skärmga.lIret, som 
dock har kvar sin skärmande verkan. Röret är li'hom 

EF9 utfört för glidande skärmgallerspänning och har 
därför lnycket goda korsmodulationsegenskaper. Till följd 

av rörets goda brusegenskaper har det icke varit möjJigt 

att hålla förstärkningsegenskaperna så goda som vid EF9, 
-och brantheten är sålunda 1,8 mA/ V eller ungefär den

samma som hos EF5. Inre motståndet är något lägre än 
vad fallet brukar vara vid europeiska högfrekvens pen to

del' , men detta spelar mindre ro].], då röret ju endast är 

avsett alt använda som högfrekvensförsVärkare i försteg, 
där kretsarnas godhet ju är relativt liten, -oc'h ej i mellan

frekvenssteg. I en modern supcrheterodyn har ju dess

utom fÖI'kretsarnas selekti \' itet icke avgörande betydelse. 

a ~ ;; 

~ 

k 1 2 3 4 a 

Fig. 3. Schematisk bild av elektrodernas anordning /: den bfllsjrif/ 
högjrckvellshexoden EFB. Man ser katoden k, gallren 1, 2. 3 och 

4 samt anoden a. . 
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Fig. 4. Trediodkopplingens principschema. I röret EABl äro de 
tre dioderna d" d. och d, förenad e i en och samma glaskolv. 

Med hänsyn till piproner och modu'lationsförvränglling är 
.det icke heller önskvärt att för&tegets förstärkning hlir 
för hög. Rörets skärmgallerström är 0,25 mA i j'ämförelse 
med 2 rnA hos EF9. 

Tillkomsten av det brusfria högnrekvensröret EF8 be
tyder, att man numera har möj lighet att konstruera mot
tagare, om på kortvåg kunna njutbart mottaga sta'tioner, 
vilka tidigare ,drunknat i mottagarens eget brus. 

Trippeldioden EAB1. 

Detta nya rör har . peciellt framställts ;för att på enkelt 
säu möjliggöra användning av den s. k. trediodkopp
lingen. Denna är en relativt ny anordning för att minska 
förvrängningen i en mottagare med ;fördröjd automatisk 
volymkontroll. Vid normal anordning med en dulbbel
diod, vars ena diodsträcka med en viss förspänning t j änst
gör för ,den automatiska volymkontrollen, kan en distor
tion på ett par procent uppstå, och detta anses numera 
vara för mycket i en kvalitetsmottagare. 

Vid trediodkopplingtn användes en diod för signallik
riktningen, en för automatiska volymkontrollen och en 
för fördröj ningen. Spänningen i punkten a i figuren är 
uenom diodens ds kortslutande verkan praktiskt taget noll, 
så länge icke den negativa spänningen från dioden da är 
så stor, att den tager överhand över den positiva fördröj
ningsspänningen, som tillföres över motståndet Rs (stor
leksordningen 7 megohm) . Så fort punkten a får negativ 
spänning, kommer dioden dJ aH fungera som ett oändligt 
stort motstånd, och automatiska kontrollen trä·der i funk · 
tion. Om dioden d2 som vanligt har negativ förspänning 
för fördröjningen, ger olika modulation olika belastning 
på mellanfrekvenskretsenoch därigenom distortion av den 
signallikriktaren påtryckta mellanfrekvensen. 

De tre dioderna, som i fi guren ritats separat, äro i 
röret EABl sammanförda och h a gemensam katod. Dio
derna hava något dika kapacitet, och den s{)m har den 
minsta kapaciteten (ca l pF) bör användas för signal
likriktningen. Fördröj ningens storlek kan ,lätt varieras in

om vida gränser. 
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Låg/ rekvens· och avstämningsröret EF 1111. 

Detta rör är en ;lågfrekvenspentod, sammanbyggd med 
en avstämningsindikator enligt kalodstråleprincipen. Pen
toddelen till å ler en reglering av förs tärkningen genom 
ändring a\' styrgallrets negativa förspänning. 

Tidigare har man icke kunnat reglera ett lågfrekvens
rör utan att distortionen blivit alltför stor, men <Yenom 
att den glidande skärmgallerspänningens princi'p kommit 
till användning, har detta här blivit möjligt. Afibetspunk
ten på ett .lågfrekvenstörstärikarrör i ,JllO'lstllndskoppling 
bör ligga på mitten av den dynamiska karakteristikan, 
och vid reglering är det önsk ärt att anodströmmen för
blir konstant, å att arbetspunkten hela tiden kommer att 
ligga mitt på dynamiska kurvan, detta för att röret skall 
kunna mottaga relativt stora signaler. Vid röret EFMl är 
skärmgallret så dimensionerat, att iV id varj e negativ gal
lepIörspänning skärmgallret får sådan spänning, alt anod
strömmen hålles praktiskt taget konstant. Vid varje in
ställning är även distortionen ungefär densamma för en 
·och samma utgångsspänning. 

SkärmgaUerspänningen Ö'kar j u vid nedreglering, och 
det ligger därför nära till hands att ansluta skärmgalhet 
tiU avlänkningsplattan i en avstämningsindikator, vilket 
även gjorls i ,detta rör. 

Röret EFMl tillåter en reglering av förstärkningen i 
förhållandet l: 7. Maximala förstärkningen är ca 100 
gånger, och genom aniVändande av detta rör gives möj
lighet att få ,fram en apparat med förl~ättrad automatisk 
volymkontroll, varvid man även sparar ett extra rör för 
avstämningsindiker ingen. Känsligheten hos »ögat» är vis
serligen ej så stor som t. ex. hos röret EMl, men den är 
dock fullt tillräcklig. I detta fall 'behöves ungefär 20 volt 
för fullt ulslag, medan det vid EMl räcker med 4 iI 5 volt. 

Regleringsmöjligheten hos EFMl kan även utnyttj as i 
kopplingar med kontrastexpansi,on. En spänningsreglering 
i förhaJ.landet l: 7 motsvarar en effektändring i fÖl'håaan-

Fig. 5. Det reglerbara lågjrehensjörstiirkarröret EFM I, kombi/lerat 
med avstämningsi/ldikator. 
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Fig. 6. Denna bild visar tydligt Ilullgal/rets illt'erkall {Ja elektron
ballorna vid röret EFR. 

det 1: 49, vilket ö·verensstämmer med en expansion på 
ca 17 dR. 

Dnodiod,penloden EBF2. 

Detta nya rör är i stort setl en kombination av hög

frekvensröret EF9 med en dubbeldiod. Pent'Oddelens data 

överensstämma ganska väl med högfreikvenspentodens 

EF9, och röret arbetar alltså med glidande skärmgaller

spänning. Dioddelen har samma katod. I de falI man 

önskar en mottaga re med ,detektorn arbetande direkt på 

slutröret, kan röran talet nedbringas genom användande 

av detta rör som mellanfrekvensförstärkare och detektor 

förening m t>..c! automatisk volymkontroH. Rörets båda 

delar äro effektivt skärmade från varandra, så att ingen 

inverkan mellan dell1 behöver befaras. 

Rören EBF2 och EFMl äro så dimensionerade med 

hänsyn till varandra, att det i de fl esta fall ä r möjligt att 

använda katodspänningen hos det förra röret som negativ 

förspänning i oreglerat till stånd för det senare. Samtidigt 

bildas även lämplig fördröjnin gsspänning. Med hjälp av 

dessa båda rör är det möj,ligt att med endast fyra rör plus 

likriktare bygga en modem superheterodyn med goda 

reglerillgsegenskaper och försedd med avstämningsindi
kator. 

18 W slutpenloden EL6. 

Detta nya slutrör skiljer SIg frön röret ELS genoni den 

högre brantheten, som är 15 mAI V i j ämförelse med 

8,5 mAj V hos del sena re röret. För full utstyrnin g a\' 

detta ror behöve' en gallerväxelspänning, ungefär lika 

~tor som för det mindre s'll1lröret EL3. Härigenom kan 

en apparatbyggare välja mellan att använda detta större 

sllltrör eller det mindre, utan att några ändringar i kopp

lingen hos den -föregående delen av mottagaren b ehöva 

o-öras. Endast kraftförsörjningen HlI" ändras vid övergång 

fr ån 9 W tiH 18 W slutsteg. Rörets exceptionelJt stora 

branthet gö r, alt det knappast är lämpligt att använda det 

annat än i samband med nega ti v å terkoppling. [gångs

effekten är vid normal drift i klass A 8,5 W. 

Slutpentoden CL6. 

Som slutrör för alhtrömsmottagare ha tidigare CL2 

och CfA stått till förfogande. Det förra röret har v isser

ligen haft relativt god 11tgångseffek t vid llO V, men har 

icke i känslighet kunnat .Jikställas m ed de nyare högbranta 

lutrören för växelströmsmottagare. Det högbranta ClA 

har haft den nackdelen, att det icke varit Himvlig t för 

110 volts nä Lspänning. Det nya röret CL6 giver vid 100 

volts anod- och skärmgallerspänning samt 10 % distor

tiun en utgangseffekt av 2,2 W o·h kan des5utom med 

fördel användas vid 200 V tillgänglio- spänning, där rörets 

egenskaper i stort sett överensstämma med dem hos ClA. 

Skärmgallerspänningen är dock 100 V. GIi}d3trömmen 

iir 0,2 A o('h spänningen 35 V. 

Lilcriklarröret AZ4. 

Detta rör är direkt upphettat och -försett med en 4 V 

katod. Röret är avsett att användas i större mottagare med 

exempelvis EL6 som slutrör. Röret räcker även för tve nne 

d ylika rör i push-pull och har vid anodspiinningen 2X 

300 V maximalströmmen 200 mA. Vid spänningen 2 X 

500 V giver det 120 mA. 

Ballerirörell KC4 och KH1. 

Bland de nya rören finnas tvenlle batterirör, av ilka 

det ena, KC4, är avsett alt användas som oscil~atorrör i 

superheterodyner, där det andra röret KHl användes som 

blandafl-ör. KHl är en blandarhexod i 2-voltsserien och 

besitter den .för ett batterirör icke föraktliga transpone

ringsbrantheten 400 ,tiA/ V. Inre motståndet är förh ål

landevis högt (0,5 megohm) och möj liggör god förstärk

ning. När detta rör användes som blandarrör, kopplas 

första gallret som styrgaHer, och oscillatorspänningen 

från röret KC4 tillföres tredje gallret. 

KHl är även ett i förhållande till ;;ina glödsträmdata 

(2 V, 0,135 A) synnerligen gott högfrekvens- eller mel

lanfrekvellsförstärkarrör och kopplas då som pentod. Gal

ler 2 och 3 förbindas med varandra ooh t j äna som Ekärm

ga lIer, medan galler 4 går som bromsgaller med noll

potential. Rörets regleringsegenskaper äro goda. Maximal 

hranthet är 1,5 mA/ V och inre motståndet 0,7 megohm. 
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Under det sistlidna året har en all t j ämt växande 

skara av radiölyssnare kommit till insikt öm 

de möj l igheter körtvågsmötta,gningen erbjuder 

j fråo"a ölll ett ömväxlande öeh rikhaltigt underhållning~

program_ Detta ökade intresse för körtvågen står i sam

band med att körtvågssändarnas ef,fekt ökats, att deras 

lä<>en på våglängd5~kalan stabiliserats samt att sändnings

tiderna 'blivit förlängda öeh bestämda_ 

, amtidigt söm körtvågens betydelse bl ivit större, ha 

även kraven på möttagarnas körtvågsegenskaper ökaL;_ 

Som varje körtvågslyssnare känner till ömfatta de inter

natiönella körtvå o-s-rundra'diöhanden på en ördinär all

våg,super endast en mycket liten del av tötala frekvens

ömrådet_ Fig_ l vi sar ett typiskt exempel på hur kört"ågs

banden markeras på ..: tatiönsskalan_ Denna ska1a täcker 

elt frekvensömråde från ca 5 600 ke/ s till 22 000 ke/ s, 

av vilket mindre än 5 % upptages av de sex internatiö

neHa rundradiöbanden vid 49, 31, 25, 19, 16 öch 13 

meter. Då ett 25-ta'l statiöner trängas inöm vart öch ett 

av dessa smala band, förstår man lätt att en ötränad lyss

nare har ytterligt svårt att ställa in en önskad statiön, 

samtidigt söm identifieringen av statiönerna kräver stör 

vana_ För att underlätta manövreringen av apparaten vid 

körtvågslJlötlagning, är det sål unda ön.skvärt att sprida 

ut vart öch ett av dessa band till ungefär samma bredd 

.50.111 mellanvågsbandet. Många a v 1938 års möttagare ha 

därför försetts med anördningar ,för bandspridning, an
ti ngen mekan iska el,ler elektris,ka. 

25", J/ ,., ~g,.,ful .li..!!! 
1$>1- 11.0' II, fl- I/, ,J !!.9- 9.~1 U,,-5.'17 f'1cjs. ,; I 

ZZ •IS ,. IJ IZ • 1/ I. i 8 7 • $ f'1C/5" '" 
Fig_ J. K ortvtlgs-rundradinbandens lii ~e på skalan has en vanli " 

a//z;agsllIot/a{;arc. Varje ban.d är ca 280 kr i s bretl. 

" F,;r~"ra~ i :"! IIl'kh uln i> Radi ,)klllbb den 1- Iebruari 1938, 

på kortvåg 
Beskrivning av EIA:s "Excellent", den enda 
svenska mottagaren med särskilda skalor 
för kortvågs-rundradiobanden* 

Av civiling. Håkan Kjörling. 

A nordning(t/: för elektrisk balldspridnilly,. 

Amerikanska konstruklörer använda vanligtvis följ and 

anördningar. Vid speciella körtvågsmottagare nyttj as före

trädesvis fyra oJi;ka kopplingar, vllka visas i Hg. 2. Dessa 

äro. sinsemellan likvärdiga ur l1luttagningssynpunkt. A 

visar metöden med parallellköndensanör, där e, är av

stämningskondensatorn, van l igtvis med en maximal kapa

citet på ömkring 25 pF. C! är en s. k. pösiLiönskönden

salör eller bandviil j arkönden~atör, med vars hj älrp kret

sens minimikapaeitet kan varieras, så att samma sprid

Jling erhålles på de ölika körtvågshanden. Härvid använ

des en särskild spole för varje band. e2 kan ersättas med 

i spölarna inhyggda fasta kondensatörer, söm injusteras 

en gång ,för alla. el bör i den visade kopplingen ha en 

maximal kapacitet på minst 100 pF. 

Serieköndensatör- öch uttagsmetöden visas vd B resp. 

e, där el öeh e2 äro. avstämnings- respekti ve positiöns; 

köndensatörer. 

Vid D ihar en dubhdkondensator kommit 'lill använd

ning, där ena halvan användes för öm rådet mellan 19 

Fig . 2. Olika af/ordnillgar jör e/d arisl.- [)(llldsprirlllil1 lO i k ort 
lj lgsapparaler. 
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Fig. 3. Oscillatorkrets för bandspridning på tre kort vågsband. Vid 
de lägsta l'åglängdsbanden göres den jasta kapaciteten större, sil 

att frekvensändringen blir lagom stor även här. 

och 4,9 meter och båda parallellt för amatöI'banden 
högre upp. 

De kOlTunersiel'la allvågssuprarna med bandspridning 
på kortvåg ha i allmänhet 'oscillatol'kretsen anordnad i 
enlighet med någon av !kopplingarna i n g. 2, varvid se· 
parata spolar användas för ·va rj e band. Varj e oscillator· 
krets avstämmes med en mindre sektion av den variabla 
huvudkondensatorn. Totala kapacitetsän'dringen hos denna 
sektion är omkring 1.5 pF, vilket resulterar i ett frekvens· 
område h os varje oseillatorkrets på ea 280 kel s. För att 
oseillatorkretsarna skola hålla sig tabila med hänsyn till 
små kapacitetsvariationer, or5akade av vibrationer och 
andra rörelser hos koppl1ngsLrådarna i kretsarna, hålles 
nollkapaciteten vid ca 100 pF på 49-metersbandet. För 
att spridningen sedan skall bli densamma på de högre 
frekvensbanden, ökas nollkapaciteten ytterligare genom 
shuntning av kondensatorer, så att ,den v id 31 meter är 
ca 200 pF och vid 25 och 19 meter 300 pF. (Se Eg. 3. ) 

• Antenn· och högfrekvenskretsarn a äro däremot (på des· 
sa apparater) var och en fa t avstämda mitt på respekti ve 
band. Emedan kretsarnas re50nanskurva vid .dessa fre
kvenser är synnerl igen flack ( f ig. 4 ), b lir skil'lnaden 
i förstärknin O" mitt på bandet och i kanterna obetydl ig. 
Vidare göras uttag p å mell anvl'wsspolen för dessa h etsar, 
så att kostnaden för extra kv- pola r elimineras. 

Fig. 4. Pli kortvåg stämm es ol1tcnl1krelsen t ill en 17letleljrckrens f, 
flå kort vl1gs·Tluulradiobmulet. Sidofr ehvcllserrza fl och l, diimpas 

relativt ob etydligt Pl; gmnrl a l) den jlacka resonan skllrmn. 
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Fr~kvtl'7s 

500 - 150okc/s 

/nxommom:!fl 
Von /If 51.1per 

korlvåq5s/q/1C/ 81ondar - \ /nsla;/d (Jr, I-----
ror 

me//cnv Jg 

Fes / 


O" I'//a/or 


Fi ". 5. Blockschema visande pnn ctpen för Elektriska Indu.stri .. 
aktiebolagets modell »Excellent», som har särskilda skalor för' 

k ortvågs-rundradiobanden. 

Principen för bandspridning i EIA:s »Excellent». 

Ett annat system för elektrisk bandspridn1ng har kom .. 
mit till användning i EIA:s största mDdeU »Excellent». 
Systemet arbetar enligt följande princip (se blockschemat 
fig. 5) , De från olika stationer inkommande kortvågs
signalerna blalldas m ed frekvensen från en fast osci.Jlator. 
Oscillatorns frekvens är så vald, att blandningsfrekvensen 
för varje kv·band kommer att variera mellan omkring 
500 och l 500 kc/ s, d. v. s. samma frekvensområde som 
omfattas av m ellanvågsbandet. Frekvenshlandningen ma
tas sedan 1n på en ordinär superheterodyn, kopplad för 
mellanvåg, varvid "amma spridning erhålles för respek
tive kor tvågsband som för mel'lanvågsLandet. Frekvens
blandningen fram till den fa sta mell anfrehensen i supern 
åsk<1 dliggöres i fi g. 6. 

Det tekniska utförandet är följande. Triodhexoden 
ACHl användes SOI11 högfrekvenssteg med kortsluten 
trioddel vid mottagning p å de icke ut:bredda banden. Då. 
bandspridning skall äga rum, inkoppl as den fa sta oscil
latorkretsen i triodoelen (fig. 7) , samtidigt SOI11 vridkon
densatorsektionen för högfrekvenskretsen urkopplas oeh 
ersät tes med en tr immer, med vars hj älp högfrekvens
kretsen kan avstämma mitt p å bandet i enlighet med vad 
ovan anförts. Det 'kompletta kopplingsschemat för mot
tagaren visas i fig. 8. 

fasl Ko~/v;94h"nd 
osc/I/Qlor lo ~ II l1ejs 

~s 

==~~~~========~~==~f--

100~0- 9500", 500 kels 

Osc, vor [ !s'9""/- los, ~ m I, J 

tig. v. Den dubbla ;rek /:ensollll'an,llingell samt kort vågsbandens 
1I1 brcr!;ling fram "lir av denna figur. 
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Fig. 7. Principschema för »Excellent» fram till 2:a blandarröret 
AK2. Första blandarröret är en hexod·triod ACH1, som vid mot· 
tagning u.tan bandspridning tjän.stgör som högfrekvensförstärkare. 

Svårigheter viii den praktiska tillämpningen. 

En av de största svårigheterna att övervinna vid band· 

spridning är hekvensdriften i oscillatorkretsarna, orsa

kad av fuktighets· och temperaturvariationer. Emedan 

varje utbrett band är kalibrerat med stationsnamn, var.

deraomfattande 10 kcjs -där märket är ca 6 mm långt, 
är det av den största betydelse-att ' oscillatordriften redu

pv.+ZOt1 

Fig. R. KoppU" "ssch ma för EJA:s »Excellent». Vissa av 
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ceras till ett mllllll1Um. En föränd.ring på l pF av den i 

kretsen ingående -kapaciteten eller motsvarande procent

ändring i induktans kommer alt förskj uta kalibreringen 

20 il 25 kej s eller omkring 12 il 15 mm pa skalan. 
För att reducera frekvensdriften {}rsakad av fuktighet 

bör samtliga element som ingå i uscillatorkretsen impreg
neras med ett iu'ktisolerande vax. -Frekvensändringar or

sakade av temperaturvariationer äro mycket svåra att be

mästra. Spolarna expandera vid temperaturökning. Lika

'ledes ökar i allmänhet kondensatorns kapacitet, då tern· 

peraturen stiger. Detta resulterar i att oscillatortrekvensen 

sjunker med stigande temperatur, vilket .i sin tur resulte

rar i avsevärda kalibreringsfel på kalan. För alt kom

pensera denna frekvensdrift använder mall sig av fasta 

kondensatorer med negativ temperaturkoefficient. Det är 

emellertid mycket svårt att beräkna ihur stor kondensa

torns negativa temperaturkoefficient skall .vara, för att 

full kompensation skall erhållas, varför man i regel måste 

experimentera sig fram till ett tiHfredsstälIande resultat. 

Fult kompensation torde man dock ej kunna uppnå, utan 
man gör nog klokast i att utföra kalibreringen då tem· 

,~• .& 

~ 

eleklruderna rören (iro jur enkelhets sl.-lI11 IIte!iimnade. 
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19", v /on bonrlfj'rl(ln,'nl! 

l-v"'" 

HAn <s,p G5I PCJ OJa JZK o 

OJQ TPA2 GSO G5P ~KI - - - --- - - }
"'~ 	 -
Fig. !I. S Imilin jiir 19·m el ersbllTl det "ir! mollagllre /li ed och ulnn 

imlldspridnlng av det slag SO Il1 jörelwl1l lll cr i »E'x ·ellen!». 

pera turen i appara ten stigit till normal drifttempera tur, 

vilket i allm änhet uppnås efter det appa ra ten varit in
kopplad ca 1/ 2 	timme. 

Beträffande banclspridning enlig t den metod som an

vändes i »F.xcelIent» måste speciell omsorg nedl äggas l)å 

skärmningen a v kretsarna , då elj est otrevliga störningar 

uppstå i apparaten. Sålunda slå rnellalli\f gsstati onerna 

rätt igenom, om ej förkretsarna kärmas. E n k ondensa tor 

på 25 pF i antennledningen har ii ven vi sat sig vara väl

görande för mell a nvågen;; utestängande. Vidare m åste 2:a 

oscillatorn skärmas ,~äl, emedan eljest öve rton er frå n 

denna gå iII på ingångsk retsen och förorsaka ett 1j ud, på 

minn ande om 	 det som en ol11 odul erad härvåg ås tad
kommer. 

Till slut måste 	man till se, att inte l:a oscillatorns fre 

kl'ens plus ell er minus rnellall frek velI sen över nsstä mmer 

med någon nä rb elägen stark sta ti ons frekvens. Om så 

skull e vara fall et, höres denna station över hela b andet, 

oberoende av 	stati onsinställningen , emeda n avstämnings 
kond ensatorn ej får nägo ll in verk an. 

Fig . 9 visar till s lut en jämförelse lI1elI a ll 19 meters 

handet med och utan bandspridning, varav ba ndsprid

ningcII 3 förd elar tydlig t torde framgå. 

:::: ::: :: ::::::: :: ::!::::: :::: ::: ::: ::::::::::::::: :::::::::: ::: :::::::::::: ::::::::::!!::: ::::::::::::::::: ::: ::: 

Populär 	Radios 

Frågeformulär 

Del marsnumret lnedföljande fr ågeformuläret har upp

väckt stort intresse, och v i ha mottagit betydli gt fl era 

~I'ar ä n \' i {rån hörj an vågat hoppas p å. lya svar 111

komma dagl igen. 

Då vi inom kort ämna taga itu med !bearbelningell av 

ae~sa svar, b edj a vi härmed alIa de m, som ända ti ll nu 

uppskjutit b esvarandet, a tt ifylIa och p osta f ormul äret 

in om de närmaste daga rn a. Det befordr tls p ortofritt. 

lUlligen vilj a v i hä rm en tacka alla vå ra läsa re i 
- I-eriu·e och utlandel, so m I!" j ort s ig besvär med a tt in

~änd a formuläre t. Red. 

CELESTlONS 
25 & 50 Watts permanentd,n. högtalare 

13 " 18" kondiameter 

Lage r o. agentur AKTIEBOLAGET ELTRON 
Kungsholmsg. 62, Stockholm. T.1. 507993- 94 

Elektronrör 
Komp. , 190 s., kr . 10:

E J, 

- - Dro ttn ing Kristin ils v:ig l 5 

STOCKH O LM 

Efter t . f. professor E . 
Löfgrens föreläsningar 

vid K. T. J-I. 

A v B. Bj urcl oc h 
H . Stockman . 

Rekv irera vår special prislista å ano dbat
ter ier o ch ackumula to rer, samt a meri
kan sko rör, som sändes g ra tis o . fran ko 

Byggsats 
till förstärkare, 4 W, allström, 
kronor 50:

GRAND RADIO 
Vasagatan 48 STOCKHOLM Postgiro 152394 

'I' BATTERIRADlOSÄSON6EN 

ÄR INNE 

Använd 

Fullständig sortering 
av högmoderna 2 volts strömbesparande 
batterirör finnes lager. 

Fabriksrepresentant : 

RADIO A.-B. 
SVEAVÄGEN 55, STHLM 

Telefon växel 230360 


' I 
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MÄSSA l LEIPZIG 
Fo rl e. rr~ n "i d. 7~. 

Fig. 1. N y slavanlenn. 111 d motvikt, avsedd alt an ~iindas med 
sleärml.ld nedleda/n g, varvid /Il otz;ik len anslutes till skärmen. (C . 

Schn icwindt G. M. B. H .) 

Högfrek ven sjärnet ha ju tyskarna lanserat och det är 

fortfarande deras speciella käpphäst. Man f ick emellertid 
nu intryck av mera rationell och ekonolll i"k användning 
med enkla och behändiga konslTuktioner, speoielIt för 
lIIelIanfrekvenskretsarna i suprar. 

Sedan Grawor slagit jO' num med sin kristall.pick·up 
har firman nu .även läppt ut en kristall ,mikrofon. 

En pe rmanentdynamisk högtalare med två kombinerade 
kortsluLna talspolar - den ena för höga och den andra 

för l åga toner - ·demonstr~rades p å uppfinnareutställ. 
!lingen. 

fisenilern 
!bewegJich) 

j 

Wellenscha/ler 

beweg/iche Welle 
lum Abs/lmmlel/ 

Fig. 2. Den kombinerade kapacitets· och permeabilit etsavstäm· 
ningen i Blaupunkts bilmottagare, modell 7 A 78. Induktansen för
iindras genom alt järnpulverkärnan järskjutes i polen. Våglängds· 
omhopplingen sker automatiskt (långvåg under det ena halva var· 
ret och mellanvåg under det andra ; vridk ondensatorn går heln 

varvet Tun t ). 

SOMMARARTI KLAR 

för radiointresserade: 

Antenn för Hi lt eller luga.. ....... .. .. .. .. .. .. ... 2:
Blixtsll)'cl(] för takant ' Ull med säkring, auto

ma tisk ... ............ . .... ..... . . . .. ... .. .. ....... . .. . 3: 85 
Högtalare f i.ir bat teriappara ter 61/ . ' l a ame

rikansk f a br. ...... ...... .... .. .. .. .... .......... ... :): 80 
Högtala,re, perma nen t magnet h" .. .... .. .. ... .. 10: 50 
Grammofonmotor 11 ~ao volt .... .. .... .. .. .. .. 21:
Pick up l11ed goel återgivning ,... .. .. ... .. ..... . .. 5: 25 

Pi(:k up med arm och volymkolltroll .. .... ... 10: 15 
IiJ,"istaUallllarater .... .. ...... .... .......... .. .... .. .. 3: 85 
Hörlmar .................. .. .. .. .. .... .... .. .. ...... ... 3: 85 
Ba.tterirör, färslm batterier, rattar, slmlor, 

Iwrtvågsmaterial, störningsfria antenner, 
och huudra ta ls andra billiga a rtiklar. 

Har Ni " l\ r n ,rus te l..ntalog ? On) ej, be
giir ilen tilhild(')'u.(l grilUA ()(: h franco . 

NATIONAL RADIOFABRIK 
Iiungsgatan ;)3 STOCKHOL)'I Telefon 20 86 62 

' I 

allt 
om radio 

även de senaste finesserna - stude> 
rar Ni snabbt, effektivt och grundligt 
i den nya radiokursen. 
Den är författad aven av vart lands 
radioexperter, civilingeniör Mats 
Holmgren. 
Begär närmare upplysningar om denna 
kurs i modern radio från 

BRIEVSKOLAN 

Sve r ges Te kniska Korrespondensinstitut 

StOCkholm 15 

Sänd mig nå'rmare upplysningar om Eder rildiokurs 

Namn: 

Adress: P. R. 15/4 

(S:indcs i öppet k uve rt , fr.ln kel'.Jt med 5"öres fri m.lrke.) 

http:fr.lnkel'.Jt
http:sle�rml.ld
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BYTEN OCH FORSÄLJNINGAR 
• •••••• • • •• • ••••••• , . . ... " •• •••• • ••••••••••••• • •••• ••••••••• ••••••• • • • • .. u . .. .. .. ... . . .. •• .. •• ... . . ... •• • .. •••• • 
.......................... ~ . . .................. . . . ........ ... .... . .. . ......... . .. ........ .. . ..... H ••••••••••••••• 


U nder d enrm rubrik infih' POl)uliir R a dio a n non ser I ~truJdl11'lliseratJ 
storlel{ (utrynlme 12 nlm .) m ed rdståc n lle r u b l" U, till ett l>ri s UlV 

Jir. 7! 50 ur In nR". 

Dc~slltom införas .... tandard iS(·r1ul(· l'ildallllOIl e l' al' nedanståe nde ut
seendo till ett. tU'is av li.r, 1 ll f rad . minimu m 2 rad e rs utrYJ.nm e. 

OSCJT.T....O(iUAF med nlill.ia t yrrt; I' , bt'!"IliTh~ PIl i l·, .R . nr 1, lU38, 
till sa lu b l llhrt. Telefon :il :3V 81. 

DVXA1JISliA JLi;O'l'. \I.AHE, gl'UJIllllU{OlIlJlu1ol', s polar, t. ..aJlsfor~ 
Iludorer, drns shu', h.nndellsa tort>r JlI. m . s iilj..·s biUigt. Vidare m o t 
portu frt"I.II I~;. J'; It.: lS trih u , Bo.'\: 450t), .\doIr~I)(·rg . 

.\ru c l'ik ri ••'st. A"~I' 8 " ' , tur krålsl.-milil' , (I :W tlH) o f' h l·, C., luixCI', 
i!20 \ 0 = . l H K. I, 10, l ,), 500 {} o. hi.,!.!' Q , Tt'l. ~thlm ;jU 6!) 02. 

NÄR NI LÄST DETTA 
n um mer, visa det d å för 

Edra vä nner, som äro in, 

trcsserade av radioteknik 

SEM 
o 

SMATRANSFORMATORER 
Vi tillverka fu ll - och spartransformatorer 

av a lla slag fö r upp till c:a 
2000 VA, såsom : 

Handlampstransformatorer, isolerings
transformatorer, Skyddstransformato 
rer, Neonfransformaforer, Tändfrans
formatorer för o lieeldning, Provtrans
formatorer, Universaltransfo rmatorer, 
Radiofransformatorer (nöt-, ingångs
och utgångstransformatorer, även tör 
Push-pullsteg). 
Transformatorer för likriktare, förstär
kare och laboraforieändamål etc. 
Drosslar: för glätfningsfilter, stör
ningsskydd, kortslutningsskydd, spän
ningsreglering etc. 
Transformatorer tillverkas även för 
3-fas och scotfkoppling. 

A.-B. SVENSKA ELEKTROMAGNETER 
ÅMÅL 

I 
" 

PO PULÄR RADIO 
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RADIOINDUSTRIENS NYHETER 
::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::: :: :::::::::::: ::::::::::::::::: 

Nya Tungsram·rÖr. 

För att helt fullfölja den standardisering som p börjats inom 
ri.irfabrikationen. har Tu.n-'sram·fabriken beslutat alt fr än och 
med säsongen 1938/ -3 !.i använda exakt samma bet eckningar å rii r 
80m de öw iga ledandt' riirfabrik erna i Europa. Della gäller rören 
i 1\., C·, E· uch ·se ri erna , vilka t idi gare haft bokstaven T fram · 
fiir typbetecknin gen. Denna bobtav kommer nll ej att uIsätta,. 

De nya typerna av Tu ngsram·rör äro id ~nti ska med de nya 
Philips·t yper ,om be,kri vas pii annat s tälle i dett a nllmmer. Typ· 
beteckningarna iiro pr ·ci< desamma hos b da fabrikat en . 

Ny(t batteri· och resemottagare. 

Elektriska A.·B. Skandia, Tunn elgata" ]4, Stockh olm, flir i 
marknad en tre nya batt erimouagare, en stationär och tvenne 
transportabla . 

Sklllulia R cscsuper 438 utmärker sig för små dimensioner och 
siigcs vara ytt erst d r,:hi v. Den har fl'ra riir oeh sex stämkretsar 
~H mt. a ut.omati sk \'olytlll' o-lering. En uelyst st3tiun Fökala med iIl· 
ueh utEindska tatiunsnamn underlättar inställnin gen. Viiglängrl,,· 
umrilJ ena ,iro tva: mellan· och lan" lIg. Apparaten är försedd med 
väl)d skiva~ vari genol11 inriktnin gen a.v den inbyggda ramantcn uen 
underlättas. Reservack uUlulator medföljer, så att den ena acku· 
Illulatorn kan ladda m odan den andra användes. Dimensioner: 
290 X 280 X 170 mm. ikt : 8' /. kg. 

Skandia R eseradio »Modcll :m» är en ytterl.igare förbättring av 
föregående å r .; modell , vilken redan den ansågs motsvara h;;gt. 
ställda ansprå k. D"nna mottagare har t re rijr och två kret sar, så· 
lcltlcla ett. högfrekvenssleg, detektor och slutrör. Ramantenn och 
högtala rf' äro inbyg" da i lock t. Skalan , försedd med svenska och 
II thinclska _tation sna mn , är belyst. V' glän gdsornriide 200--2 000 en. 

cklllllll lat orn har 26 arnppretimmars kapacitet. Reservacklllllll la· 
tnr rn ' d följ cr. Dirn en,ioner : 300 X 280 X HlO JUJU . Vikt : 8 kg. 

Standard KB no ,ir en stat iqnär batterimottagare med tre rör 
och tre stäm . retsa r, varav tva bilda ett bandfilt er. Mottagaren har 
tre våglän gdsområden: l 52, 195- 570 samt 730--2000 m. Sta· 
tionsskalan, som är utförd i tre färger, upp t.ager ett stort an tal 
svenska och utländska station. namn. Utta g för grammofonanslut · 
nin g finn es. Extra h i;gtalare kan anslut as, och den inbyggda 8" 
perrnanentrlynamiska högtalaren är frånkopplin bar. Dimensio· 
ner : 545 X 315 X 260 mm . 

Käl/ström s Radioafjär, Hl/sargatan l :i , Göteborg, generalagent 
fiir firman Pye Ltd. i Englan(l, för i marknad en denna firmas mo· 
dell »Bahy Q», en tran 'portabel mottagare med fyra rör och två 
kretsar. Mottagaren går pil mellan· och I ngvåg och bar inbyggd 
ramantenn 'amt pcrmanentdynarnisk högtalare. Yttre antenn och 
jordlednin g kunna anslutas Uksom hörtelefon. Gallerförspännin· 
" eu till J!lgfrekvensr(iren är H utomatisk», d. v. s. uttag på anod· 
batteri et erfordras ej. (l den sven ka brosch yr n har av misstag 
kommit atl ,t , a tt llllJttagaren har a utomat i k volymkontrolL) 

Celestion·högtalare för stora effekter. 

A.·B. Eltroll , Knngsholrnsgatan 62, Stockholm, för i marknaden 
ett par t.yp r av den engelska firman Celestions pennanentdyna· 
mi ska speciaJhögtaJare för stora effekter. ~1odeU PPM48 har en 
stiirsta cliamet r av l8 tum (457 mm ) och är avsedd för en kon· 
tinuerli <T b"lastn ing uv 25 W eller en intermlll ent belastning av 
SO W. Magneten är av nickel·aluminiumlegering och ger i luft· 
gap ' [ 15 000 ":l US . Svän gspolen har vid 400 pi s 7 D impedans. 
D""1 medföljande uni r~altraI1 sforrnatorn har uttag på primär. 
sirlan för 3 000, S 000 och 9 000 D. Högtalaren väger 21,8 kg. 

D n andra modellen, P PM 38, har 13 '/, tums diameter (337 
mm ). Övri ga dat a Ciro samma som för den stora modell en, med 
"n lantag uv vängspolen, som bar 4Q iOlpcdano. Denna modell 
ka n belastas med 15 W kontinu erligt odl 30 W intermittent. 

Båda högtal a rna ha böjd kOli, och luftgapet är skyddat, så att 
"j främmand ·· bestånd sdelar kunna in komma. 

http:frt"I.II
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Vi ha bli it sa lta i ti llLdl " att. a vl )'", na dell "t,irre mod ellen , 
driven av en di sta n " moll agar~ med ca l. W IIt gå n gs'ffl1kt (2 51. 

lil./i n1l'd lllotkoppling l. PHw"l fiirs igg i(;k i N t mindre rllm, va r, 
fl)r cJt' l na li lrligl \'i~ (' j iir lJuila gsgivande fiir Pil sådan 11 ögtalarc, 
Jl1 en mycket god IiL ergivnin no a v p ia nnmll .... ik ku nd e 1)1. a. f' rhålla s 
fr å n en lItl ii nd sk korl vilg3s tati on. Ljudet va r klart och dis ti nkt ; 
ba5ton rna kommu bra fra m, och d et h ögre reg istr t tycktes också 
vara Jn f>d. 

Ejjelrtivilelen ho., ~tavall l e"" er och libwllde typer. 

Finna D. e arlb erg, SIO b li lid, för i marknaden en antenn av d ' t 
tyska fab r ikat t clUl ieW"indt . D 11 (1a ant enn ]Jestå r av ett "ystem 
av' metalltrådar, upptill fä ta vid eH kr's av alurniniurnrör och 
nedtill sammanlöpanu i en punkt , dä r nedlednin a n till rnotta· 
garen a nsln fc. ian ha r ö kt giva detta system - t(je ta m(jjliga 
omfll n g med given metallvikt ; antennen ä r avsedd att monteras 
j tnppen al' e n h ög m a t och f r e j väga för mycke t. 

Enl igt en und 'rsök ni ng, p ublicerad i »Elektrot echnische Zeit· 
schrift» nr 50, J937, gäll er d et just att I stö rsta mö jli ga omfå ng 
P' a nt nn n. E n ant enn a v chniewindt · typ med enuast 2, 111 

böjd "er 2 il 3 ggr törre pännin g än ' n ta vanlenn m d 3,9 JU 

höjd, om b åcla antennernas n edre ä nd ar befinna sig 4 m över 
hu laket. 

D et ut slagsgivande ä r ignal/ t(jrnin förh ll llandet. H äro m sä g r 
under öknin gen intet a nnat än a tt d e olika ante n n erna 1'01'0 an· 
bragta utom störningsdimman och n edlerulingen skä rmad llll en 
höjd av 4, JU över t.aket (j ordat pI ttak ) , varv id d et gäll d e att se 

ilken 81\lenn som llppfångade m "t Jr. 11 sä ndaren. Fältstyrkan 
var sil Lor, att l fL 3 m erhöll- i a ntennen , va rför event uella 
s tiirnill gar tydlig n ej gjord e "i O' gäll ande . 

Till ch niewimlt·a n t nn n l everera s p begäran antenn· och 
mottaga rt rans fonn at or. E nbart skärm au n ed leclning bör endast 
anviinuas, om d en na blir relat ivt kort. 

Philips perrnanentdynamiska högtalare. 

S VCIl S!at A.-S. Philips, Gävlegalan 18, S tockholm , fö r i ma rkna· 
den ett ti ota l t yper a v p rman entd ynam iska bögtala r . Dessa äro 
konstruerade nligt mode rnaste pr inciper, bl. a . med böjd kon 
fiir e.rh å ll a IH le av min ta d i tur ti on. Fii ltötyrkan li a"cr hos d e 
fl esta typerna vid 7 000 fL 8 000 ga ll-S. Vis a t per ha sp ec iell t lös 
upphu ngnin g (W konen ( egen frck v n" 50 p i s) sa rnt. lllflgap med 
,luhbel höjd. varigenom di stortion und vikes vid s tOl"ll am plituder, 
.t. v. s, l å na fr h e.n er. Des M t pet' ku nna enligt upp gift b elastas 
med 10 W, d e övri ga m ,Il 6 W. 

iV) s rvice·o,cillatur. 

A .·B. Zander & l ng('strum , Fr edsgatan 4, Stoc kholm, gen eral· 
age nter fei r We "to n j mcri ka, ha r till ställt O"' en bro chyr över 
en n y, intr" sant sig IJ a lgenera tor för serviceändamal, tiLlI"rkad av 
d en \-,ilkunda in"t rumen t(irman, Bla nd ~är~kilda Iin s~er hos den 
nya genera lonl nlÄ n~i m lla en anordnin g, om h Her Htg' ngsspäu
ningen niira kon tant vid all a fr ekvenser »a ut omuti k a mplitud· 
r eglcrin a») , huffcrtrör mellan oscillat orriiret och d;im p a t en, k on· 
.,L· nt utgäng;; iJnpeda ns av 100 ohm, grov- oeh f ininställni ng på 
,am Ill a r a tt, dubbel skti l'Illnin a, handkaLibrerau" frekvens:;kalor, fre · 
kvensomr od e 50 k "/"" .~ Mc/ :; (6000--9,1 111). Den aut oma tis ka 
ampli tlldkontroJl en listad kommes genom motkoppling (n ega tiv lit ' r
kopplin" l , _~lcd cs tonli g t a ll r a moderna te principer. l\lodu leri ngs· 
grade n ,ir 50 Glo f(j r u nde rlätta nde av trirnni ngsarbe tet. 

In ga trimkond ensa torer an ändas v,id 'p olarna för injns terin g 
av område na, utun gen erato rn ka lihreras i ställ t för hand. Genom 
fr6.nva ron a v trimkond ensa torer uppnår man enl igt p h tåend e stiirre 
frpk\' 'li S "tabilit e t. 

En jack fiun fö r an , lutuin g av frekv 'nslUodulator , ",ä att mot 
t aguren ~ fr kvenskuna ka n ob;;erve ra i o - ilIograf. 

ByggS/liS jur amatörsändare. 

Import· & Agenturfirma Anlenna, Berga , fö r i marknaden bygg· 
,a tser fiir amatörsändare för 20·, 'W· eller 8(J·mete rs banrlen, un · 
tin g .1I fiir tel egrafi eller tel foni _amt för bat teridri f t d ler nätan
slu tnin g. Schema medföl j r. 

Samma f inn a, som har age nt ur för d ' t danska Oxytrl)ll·röret, 
sä lj er en byggsat , fi, r d r tek tormotl a ga re lIIed »R enodell» um dc" 
tekt or. 

j, 

TJERNELDS 

C. 3 9 

N y 4 rö rs 2-krets camping-mottagare med ramante nn 
och perma nent yn amisk högta la re 

Acku mu la to r och a nodbatteri inbyggda 

Pris Kronor 195:

Infordra broschyr och äterförsäljnlngsvillkor 

TJERNELDS RADIO 
H udiksva llsgatan 4 - Tel. 330370 330380 332001 

Ny reallsatlonJlIsta utkommen 

'I 

., 

För 

KORTVÅG 
använd d eta ljer, som är spec iell t konstruerade för 

än damålet, v il ket är fa llet m eJ 

EDDVSTO NE 
Engbnds förnämsta specia lfabrik för kortvåg, s3väl 


deta ljer 111 apparater. 


Orig~n.llka( alog i ,.&n 

INGENIÖRSFIRMAN ELECTRIC 
Stadsgårt]en 22 Stoeld101m 

I 

600DMAN HÖGTAL ARE 
speciell I 'i5r stora effe k ter. IRekvl rer a prislista. 

), 
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sil av Er gamla apparat med mo· 
derna Tungsram Bariumrör. 

Rent 

med 

störnin'gsfria 
ka,bel 

Passande konstruktioner 
för varje slag av förläggning 

Begär katalog 

Representation och lager: ] 

Zanni Holmberg, Stockholm, Bergsgatan 39 

Ja, inte är det hennes fel, att det lå ter hemskt ! 
Det är ofta rören, som fördärva tt annars gott 
program. Låt radiohandlaren förs t som siSL se 
i)v r apparaten. Han kan göra n ågot bättre OGk· 

SAMMANTRÄD E N 
:: ::::::::: ::: : ::: :::: ::: :; ;:: ::; ::: :::::::::::::: ::: :::::: :: :::::: ::::::::::::: :: :::::::::::::: :::::::::::::::::: 

Stockholm s Radioklubb. 

Vid sammanträd et den 15 mars höLl civilIngenjör Berndt von 
Konow ett in tre sant föredrag om »Piezoelcktricitet och piezo· 
elektri ska S \' t m». Talaren " aV fö rst n ii terblick över utv ck
lingen och Övergick därefter till en i huvudsak teoreti sk behand
lin g av de e1 ektroaku tiska fenom en, som sammanhänga me_d piezo
elektri , ka ys tem. Ävenså bcskrGVOS kri stall ernas fysikali ska egen
skaper. Vi å terkomma till i öredraget i tid skriftens spalter. 

Den 29 mars talade ingenjör Thorsten Ekström över ämnet : 
»Nägo t om mikrofonen). Föredrage t, som mottogs med stort in
tresse behandlade de olika mikrofontyp er som f. n. användas, var
vid verknings ä tt och egenskaper beskrevos. Av speciellt intresse 
var redogörelsen fö r olika mikrofontypers riktverkan och d e därav 
betin gade olika an vän dningarna. Ett stort antal mikrofoner de
monstrerades slutligen av föredragsllållaren. 

Den 12 april höll civi lingenjör T orsten Elmquist ett hi)gintressant 
föredrag om »1\1a ' netronrör», till vilket vi skola 1l. terkomma. 

Tisdagen den 26 april kommer t. f. professor Erik Löfgren att 
hålla föredrag över ämn et : » lågr-a forskning problem vid Tekni ska 
Högskolans Radi oinst ituti on». Della sammanträde är årsmöte. Lo· 
kal är Restaurant Gillet och tj den kl. 19.30. 
:::::::::::::::::: :: :::: : ::::::::::::: : ::: ~ ::::::: : ::::: : ::::::::::::::::: : ::::: : : : :::::: :: :::::::::::::::::::::: : 

R E c E N S o N E R 
:: :::::::::::::::: : ::::: ~ : ~ !:~: ~: : ::::::::::::::: :::::: ~ :: :: :::::: ::: :::: ::: : : : : :: : : : :::::: : : !:::: :: ::: ::::::: : : :: 

Kompendium i radioteknik: ~Elektrollrön) . Efter fö relä 'Bingar 
av t. f. professor Erik LöIgren höstterminen 1937. U tarbetat av 
teknologerna B. Bj ur I och H. S tockman . 189 idor. K an erhållas 
från E3, Studentk~re n Droltn. Kristinas väg, Sthlm. P ris kr. 10: - . 

Delta kompendium omfattar första hälft.en av a.llmänna elektroll
rör_,kursen vid T ekni ka Högskolan. Stort utrymme har ä gnats ka
todfysiken samt lagarna för primär och seknndär elektroneOlission. 
Vidare behandlas elektronrörets ekviva lcntschema arbetsdiagram, 
efIekt- och gallerstriim förhllianden. Atskillnad har gjort s m ellan 
»anodå t.erverkan» och »inre å terkoppling» (Miller- effekt) , två fö
reteelser som ofta iörväxlas med varandra. De sista kapitlen be· 
handla flergallerrör, och hiir omtalas vad som ledde till konsl ruk
tioll n av de moderna skydds- och skärm gall rrören, slu tpentoder 
resp. höghekvenspentod r, samt genskaperna hos dessa rör. Kom
pendiet av lutas med e tt avsni u om fotoceller. 

Bort sell fra n vi a teoreti ska hiirledningar är della kompendiulIl 
av prakti sk t beskri vande art. S tor omsorg har nedlagts på att för
klara allt om har betydels ' vid elektronrörens prakti ska använd
nin D'. Kompendiet fyller säkerli gen ett behov inom den t kniska 
und n ':i nin gen i vår t land , i synnerhet som svensk li tteratur på 
detta speciella omr de kna ppast tidigare funnits att tillgå. 
:::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

rYA AMERIKANSKA RöR. 
Forts. frän sid. 7 

VR 150 : glimstaLilisator för stabiii ering av anodspännillgar i 
radioapparuter, frekvensmätar . rörvoltlllet rar o. s. v. Exempel på 
användningar: s tahili -ring a v oscillatorn s an odspänning i super· 
heterodyner för undvikande av f rekvensdJ;i ft samt stabili sering av 
detektorn a nodspänniu O" i nätdrivna kortvågsmottagare med åter
kopplin g, för all å teTkopplingsgraden ej kall vari era m ed nät
spännin gen. 

Fig. 2 vi sar ockelkopplingen amt trömmen genom glimröret 
som fllnktion av den pftla "da spännin gen. ylindern (sedd upp
ifrån) är katod och s taven i mi tten anod. Fig. 3 visar lill vän -ter 
kopplingen för en stabiliserad _pänning OlD 150 V, till höger för 
två sp,innin gar om 150 resp. 300 V, varvid tvenne glimrör kopp
las i seri e. 10tstånd et R mås te väljas -å stor t , alt W-limmen ge
nom glimröret ej övers tiger 30 mi\ , även 0 111 helastnin gen (reprt~ 
senterad av RL) bortkoppla . 

T ändspänningen hos VR 150 är ca 180 . För I V spännings
än dring på rör et fås en ~t römä ndring av 12,- mA (se fig. 2) . En 
stor ändrin g av spännn iugen mellan pIllS och minus i fi g. 3 ger 
en mycket ob -·tydlig pä nningsändring i)ver gli mröret, !;:medan den 
ursprungliga spiinningsändringcn kompenseras av d t ändrade 
spänningsfalle t ,iver R gen lin -trömändringen i glimröret . 

http:h�lft.en
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Det finns ingen »fysf säson~» 
för den som säljer resemottagare ! 

Vår nya 
Skandia Reseradio Modell 38 
fyller alla fordringar på effektivitet, elegans, små di ~ 

mensioner och låg vikt. T rots att ackumulatorns ka ~ 

pacitet ökats med ca 70 procent är mottagarens vikt 
endast ca 8,5 kg. LevererJs med reservackumulator, 
varigenom driftavbrott för laddning undvikes. 
Begär prospekt! 

Pris komplett med reservackumulator 

Kronor 175.

ELEKTRISKA AKTIEBOLAGET SKANDIA 
STOCKHOLM GOTEBORG MALMO NÄSSJO KARLSTAD 


GÄVLE SUNDSVALL UMEA 


--' , 

., 

Rörvoltmeler 

Modell 669 

MÄTINSTRUMENT 
FÖR RADIOLABORATORIER 


OCH RADIOSERVICEMÄN 


Westoninstrumenten äro i varje detalj förstklassigt utförda 


och bliva därför varaktigt tillförlitliga. Tack vare ändamåls


enliga konst! uktioner underlätta de servicemannens arbete 


och spara tid. Begär prospekt. 


GENERALAGENTER: 

A.-B. ZANDER & INGESTRÖM 
STOCKHOLM 

" l 
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Komplett med rör, kristall och mätinstrument. 

Ur en enda byggsats erhålles 48 kretskombinationer. De enda verktyg, som 

behövas för montering aven sändare, med vilken Ni sedan ka~ göra Eder 

! gällande i etern, äro en lödkolv, en skruvmejsel och en tång. 
i 0_00 _ 00_0 0-00_00 _ 00 _ 00_ 00 - 00 _ 0. _ 00 _ 00 _ 00 _ 0 0 _ 00 _ 0._ 0. _ 0

: ! 
Ti ll Johan La gercra ntz ,o 

Ensa mrepresentant för Sverige.
Strindbergsgatan 51 


och o mgå ende på 

tö rsändaren Stancor 48 C. 


Stockhol m 


Sänd mig gratis katalo g ama JOHAN LAGERCRANTZ 



