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Il 	 POPULÄR RADIO 

RADIO 
Ny Prislista n:r iS 

med de sista nyheterna 
sändes mot 15 öre i fri
märken, EIA:s radiohand 
bok för apparatbyggare 
(5 :te uppl. - 1936) inne
h, ller allt om praktisk ra
dio, apparatbeskrivningar 
etc. 

Pris 90 öre (i frimärken). 

Agente r antagas , Begär agentvillkor. 
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(1Q ett rör Cdn 1930 i en 

\;j modern radio! Nej, nu

Il finnas bättre don. Sätt rät. 

/\~ ta röret pft rätta platsen 

liV: nya kraftiga Tungsraml'ör

l'/' i El' radio! 
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FRÅN REDAKTIONEN 

l detta rlttmmer 

nrba ndlas tr enne mycket a k h .1 ' Iln nyhete r, dels 
ZlVoryki ns olek t ronmult ipli kat r , ett n.yL t radiorör 
med h it ti lls oanad förstii rkn ing- och bl' llSfrill ct. del 
L\rms tr ongs f rekycnsmod ulera do l;\'crföringssys !'em, 
'orn f rä mst utmiirker sig fu r en en>l s tående s lör

ningsf r illCt. Biida dessa ' a ker kOlllm a u tan tv ivel 
a tt ba den alIra s tör ta betydelse fu r cl eu fra m tida 
u L\'eckli ngen. 

S\'c ll~ka TIadioa ldiclJolaget har i r[L r t la nd gjort 
en ruycket uppmiirksa rn rnad ill ~ats P;L televisionens 
Olllrtu.\ e liksolll t idigar e på ru nclradions. ~' e l erLsi ons

'linllaren pfl Alst rumerga tan lJ skr i\'e l det ta lJllll1
UH! !'. :l fctllemma rna i Stockh olms TIll.dioklul.JlJ f å 

en nii ra fra mticl ti ll fä lle at t ])tl ort och Uille uH.r
mare student delluR intressan ta u lI liiggning. 

P r Ullmerante l' på PopulUr Ha ll io föl' furs ta krar
ta let i tIr c rb flIIa som prcmiebol, lindra delen ay 
P opul iir Radio-' Ra(liolexikon, s m ll tkomll1 or om 
hall'annan m;l narl . 

Populär Radio. 

DELVIS U TA N A N GIVANDE. A V KALLA N F ORBJUDl T 

BUSCK & Co. A.=B. 


I1rp~tx
bil! !xi~e 

A.NODBATTERIER 


l!xibe ACKUMULATORER 
 GÖTEBOIlG IIILSINGBOIlG 
ÅterlörsälJare bög rabatt Te l. äl02Tel. GO.. " 

i 
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POPULÄR RADIO 

D e n törs ta 1936-an i marknaden! 

SKANDIA 

CONCERT 

4-RÖRS 2.-KRETSMOTTAGARE 

med superns selektlvltet och med »raka treans» höga ljudkvalitet och stora ljud

styrka. AHa spolar försed da med järnpulverkärna och calitisolation, varför avstäm

ningen blir knivskarp på skalans 7o-tal stationsnamn. Inbyggd spärrkrets för medel 

och långvåg. Volym- och klangfärgsregulato r. Elegant, polerad apparatlåda. 

Växelströlll kr. 245:- Allsirölll kr. 260:

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

Radio- och grammofonutstäl'lning på 
o

VARMÄSSAN I LEIPZIG 1936 

Början: 1 Mars 

60 % rabatt från gränsen- Leipzig och retur samt för 
resor inom Tyskland 

Bostadsförmedling 
Upplysningar genom: 
leipzig Mässans Representation Sverige (Jean Fassbender), Stockholm, Tunnelgatan 20 BIII, Tel. 209484. 

detta nummer, visa det 

då för Edra vänner som 

ä ro lntre sse rad e fö r 

RA D IOTEKNIK 

Ar Ni intresserad av verklig 

långdisfansrnoffagnin.t:. 

pröva då en 

PILOT RA.DIO 

so m ä r e n sC! lcktiv mo ttaga re av högsta kl.l ss . 

,odkänd av Svenska Elektriska Ma' 
terialkontrollanstalten och S'märkt. 

G. D A N I E L S O N 
Robert Almström811alaa 3, Stockholm . 

I3cg.lr \·J r bro ' 
sch yr . A pla tser , 
d:ir v i ej ä ro re_ 

presen te rad e , ö n

skas å tcrförsä ljJ rt.! 

Telefon 3 10 126 I 



N:r 1 15 JAN UARI 1936 8:e ARG. 

Stockholms Rad ,ioklubb 
Populär Radio dess organ 

P
OPUli l t ,~: a. d! O hal' i (l<l garn~l blivi t u tse(~~l till 
orga n [or S tockh olm l:i R ,ul lOklnbb, yar[or e u 

oilJ'lua re pl'eseui ation av (] enna samnH ns]ut
Il i ll g iII' p{[ s in 1>lats , Klu bbeJl ha r f\' ii mst t ill 

syft e att fr ä mj a radiot eknikens uheckling i di rt 

la nd sam t a t t ;H radioif'kn iei och amatörer meddela 

kUnneuom i ra dio ekni 'k a. fr ögol' snmt uehill'fand e 
lly heter lH, lI eL rad iot eklli ska OIlll':ldct, 

Klub ben :;; sty r else, s )m \'iiknnr fl el'11 av Yllrt land 

r\ 'iimsta f af'k ll1 ~i ll p [l det l'adioieklli ska oml';, det, hnr 
fö lj ande a mma lt.' iitt n ing : 

On lfö'/'(wae: C ivi Jj ng , E rik Cro llvull. 


l'icc ordförande: ivilin n', Hi lding B jiil'klulltl. 


Sekreterarc: Illo'enjör N , E, Berg h'iim , 


Skattm(i ,~ ta}'e : Dir, J, G, Bc:,;ko\\', 


L edamöter: 'r, 1' , p l'oL E rik Löfg t'cn, 


<.:iv ili llg , H elge Fred holm , 


<.:i viJ in o', Torsten Elmquis j', 


civiling , E ri k Arena nder, 


hr K, Gen 'by, 


j n~enj ör A rvi. d Kjöl'l ing, 


hl' Cla es ,Tnll :,;so n, 


Kl ubben s p r ogram omfat ta t föred rag a y fra mst/l 

ende fa ckmiin , av haufl la n cl e a k t uella p r oblem in om 

l'ad iot ekniken, Det Hi l' nii rr a l' a n c1 Ill e:;; t ak t uella iim

net är telev is ionen och i ..;a mband m ed denna de 

ult r a kor ta vå "'Ol'l1a, Xven d em on 't r ation er och 

di 8ku ' s ionsaftnal' a no l'flnas, Vill'under m edlemma rua 

fe t ill Hill e att dry fta l'ac1 io - och t elev isioIl8tek n ikens 
u tveck ling , 

AL. ll ga av m ecl lemIllHl'ltn. ill'o experi men tera nde 

a m;1t ör el" 'om på ledi O'a st under syssla me(l s i n 

h obby , gÖ l'n PI', \' och m~itninga l ', nnd el's{)ka nya kopp, 

linga r o, 8 , \ ' , b-eIl om kl n b l)en f å d >s ' a ama törer Il ra 

npp>;lag till experim E> l1 j', få kiinnedorn om den rätta 

kOl1 s iI'I1k t iolleu och a u\'ii Il cl Ilill"eIl av ol ika a ppa r a ter 

och a l1 0nlni 11 00a r sa m t f t 11 tby ia'l'f'm'enhde r' med 

audra ama tö I'er , 

.:ircn b la nd fad;:ffi~illn e Il Li r St o<.:k holm:,; H a lli okl111)b 

u ppskattad för de ofta U1J' ck t a ktuella fö r ch'ag, om 
d~iI' h r lia s , K lu bben l'i,ilm :1 1' sMu nda bla n d s ill a m ed 

l e mma r ve ten ska pi:3 Illi:iu, I 'n (l ioi ugcnjij!'c r- och r iul iote\;: 

nid, ,'om ;·d la hYf;U ett \'al 'mt i n t re:,;sc [ö l' r a di o, 

tekuik (~ I1 och. krnf t igt b id l'aga ti ll j h~~' u t \' eclding 

eller sö rj a för c1 e~ S r ät a ti Il ä mpn iug i pta k t ikcn , 

Stockh olms Had ioklu bh smn,n~a n tr ild e l" nu 14 :e 
dag på R estmll'an t Gillet, o ,h vid va rj e samm a n t räde 

håll es mi ns t ett fÖ I'ecl rag ell r en dem onstra t ion, ne 
bii s t a u t län dska r a d iotiJ sln,jf t 'rna s kola lIndel' < I'et 
h; lias tillgä ngliga pfl k llIhb loka len, I .mecllel11 sa \'gif 

t en, som är 10 kron or p er tU', ing" j' p r ellllIl1e r'a Uons
avgif ten för P opu l iir R acJjo, 

Som tf-kui sk 'ek ret el'aL'e IIIIder 1D36 funger a r P o 

]>uhi l' Radios j'ckni 'ke redakWr , ingenj ii r W . Lock
ma LI, Nya m edlemm ar' h iU ' [l , lrj iit' j'J i.gt viilkomna t ill 
kl ubben, 

http:lrjiit'j'Ji.gt
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~ Aingtransfarmatorer 
de nya transformatorerna utan läckfält 

All skärmning 
ö v erflödi g ! 

Ett 20dal olika 
standardtyper a v 
nät, och Iagfrc, 
kvenstra nsform a, 
torer samt drosslar 
lagerfö ras. 

Specialtyper för 
Braunska rör oc h 
varje annat ända, 
mål levere ras pa 
kort tid . 

B{"ga r prospekt och närm.are upply sningar! l' terförsä ljare a.ntagas. 

Generalagenter för SI/frige,' 

WEICHERT & CARLS 
K UNGSG ATA , 65  STOCKHOLM - TELEFO", 116101 

Vi föra allt 
NI behöver för att själv bygga 

Er en Dlottagare. 

Rekvirera "tu 
nya katalog. 

Ombud anlaQas 
mol hög provision, 

A.-B. 

UR VÅR RIKHALTIGA SOR, 

TERlNG FRAMHÅLLA VI 

Kopplingsschemor från enkretsap. 

parafer till suprar. - KompI. bygg. 

satser. - Superspolsatser med och 

utan kort"åg.  Få'rdigbyggda och 

trimmade apparatchassier, såväl all. 

vågssuprar som enkretsapparater. 

CRONSTEN & C:O 
Klara N. Kyrkogata 26, Stockholm. - Tel. 216108 

POPULÄR RADIO 

f) ...." ... ........~ ., ............ .. ,... ""'...... "'.. , ...................... .... .............. f) 


G FRAGEAVDELNINGEN G . ....... ........................."" ............. ......... ,.......................... ......... .. 

Vi f 1\. ilJlan d mottaga fri\gor av följande typ: »lIin mot

ta~are, vars schema bifogas , arbetar ej t illfredsst ällancle 
vid ntlandsmottagning. Var ligger fe let?» Ofta fiunas dn 
felal,Ug-he ler i kO\iplillg~ ''C herna t , som knnna rHttai' till , men 
lika ofta är kopplingen i de stora hela bra, och intet. finn s 
att göm. Det fi nns emeller tid 1\. mycket annat, som kan 
spela in. pOlarna och gangkondenc atom kunn a var för sig 
vara då ligt trimmade, eller veder böraurle am'tinder kanske 
några äldre spOlar, som ej ii 1'0 a vsedda för enrattsa vstUm
ning och därför ej alls äro inbördes trimmacle. Av denna or
sak bör a ll tid uppg ivas märke eller fabrikat på spolar och 
gangkonclensator samt typbeteckning pil. spolarna. OskiirmadD 
spolar kunna ej gUrua använda s i lIIoderna mottagare med 
hf·förstärkning. Spolal'l1a bö ra ha inbyggda omkopplare. I 
annat fa ll måste ledningarna mellan spolar och omkopp
lare vara korta oeh ev. skii rmade. Att en hf-förstärlmre ej 
kan fiis stabil kan t. ex. bero c1ärp' , att 111.an glömt att jorda 
spolarnas skUrmbnrkar eller (le skärmade led ningarnas me
ta llhöljen, 

Värden p1\. alla mot 'lånd och kondens[l torer, ii ven på
stiimplad belastning r e"p. p rovspänning, böra uppgivas. 
De sa viirdel.l !>6ra in~krivas på schem[lt vid r esp. delar och 
ej uppstHlla. i t abell fo rIU unLl er schema t, emedan gransk
ningen l1 ii ryid blir mera tid södande. ppgiv Uven rörtyper, 
t!rosslars illclllktHns vit! "il och sä m1\. nga milliampere sam t 
clera lik stl'QmSIUot.stalld, spänni ng och strömförb rukning 
fö l' högtalarens ftiltmagnct (Sö. vida denna ej l'i r ilY perma
nent t~·p, i vilket fall detta om talas ), niitspilnn ing OCll 
strömart, periodta l bos växeIströmsnät o. S. v. 

Om mottagaren ej fungerar Lill fred sstii ll a nde, uppgiv först 
och främ, t vari det brister, t. ex. i et t f:l ll : »utliindska ta
tionel'l1a hli för 'vaga, men lokal slinl.l:lren ka n ffl tillriicl,
ligt kra fti g . ..» (hill' iir l 'yd li ~en den tota la föl', t iirkni ngen 
fUl' liten) eller i ett annat fa ll :» , ., lJ1i. de utliind ska sta tio
llc!'Ua och lokul siinda ren kOlllm a in lJra, men .:11 fort jag 
försöl<er öka Ljudsty rkan öycr ett. visst vilrd e, s 1\. blir det 
distortion ...» (hä l' am'ändes tydligen ett Hir kl eut slu trör, 
eller också bli r cletektol'l1 överbela tarl ). Om mottagaren ej 
lir känslig, uppgiv huruvida återkopplingen fungerar eller 
ej, samt i förra falle även h u r den fungera r. Är hl-för
stärka r en stabil eller höras visslingar vid vridning pö. fl v
stiill1ningsra t ten. 

Vi k unna ej fl taga os::; att oma rbeta schema fö r lJatteri 
mottagare, så a tt de kunna drivas frän niitet. I regel blir 
eletta detsamma som att konstruera en h el t ny mottagare, 
vilket vi enllgt reglerna föl' fl'ågeavdelningen ej göra. Vi 
h lin visa i stället till inneh, llSförteckllingen i decembernum
ret, som upptager samt lig[l hittills pulJ licerade mottagal'
konstrul{tioner, bilde för ba tteri- och nätdrif t. Vi lä mna 
kos tnadsfritt upplysn inga r om dessa konstruktioner , blot t 
svarsporto bifoga . Om ändringa r \in Ims, uttaga vi a r vode 
härför genom postförskott, liksom för andra slag av för
frågningar, som ej kunna besvaras kost.nadsfri tt . Insänt 
porto tiilgodoriiknas härv id . 

Om kopplingsschema bifogas, vilket i r egel iiI' önskvärt, 
bör detta r ita på ett siil'sldlt papper. Utsiitt punkter, (Hlr 
kor. ande t rådar skola göra kon ta kt med varandra. Bågar 
knnna anviindas, (Hir det ej slmIl vara kontakt, men iiro 
onöcl iga, om punkterna ulslitta s ordentligt. ( .JiimJÖr sche
ma t prl Sill. 2fl4 i cleccmlJernull1 r ct.) 

Namn ocll adr es bö l' utsiittas på lJåde lJl'C\' ocll schem a. 
En kopia eller a "s krift av brevet lJör göra s, sft alt vi en· 
dast behöva häu visa till frågorna s nummer vid be :varanclet. 
Varje fråga skall sa lunda numreras, och formul eringen böl' 
göras s1\. klar och kortfattad som möjligt. Å andra s idan 
böra alla upplysningar Himnas, som kunna nnderliitta frå
gans be yarande; detta gö res först i br evet, varefter fr1\.
gorna fÖlja i tur och ordning. 

övriga regler för frågeavdelningen . te rfinna - i nr 4, 
1H3&, samt en del anvisningar vid förfrågn ingar i nr 9, 1934. 



5 POPU LÄR RADIO 

Av civiling. Åke Rusck 

:\linslmd ekoeffeM vid stora 
högta.laranläggninga r . 

Vid de flesta s tora högia la ran
Higgninga r utomhu vid idrotts
platser , mötesplat el' etc. anvä n
de. vru-iligen e _ ntröJt ltögtalar
ba tt r i, komple tcrat med högta
lare i periferien matade från cen
tralförstiil'karel1. 

Htir jgel10m uppstår ofta en be
,'ärlig ekoeffek t aenom den allt 

för stora t id ' differensen menan 
ljudet från central- och periferi
högtalarna. För att komma ifr , n 
denna olågenhet hal' Tyska Po. t 
för valtninO'en börja t tillämpa ett 
nytt s 7stem med akustiska för-

P ir/, 1 . Metod aU eU,minc1'Ct Ico'Verkan 
dd högl.alaranläggn-ingar. T i ll v änster 
8 CS högtala'r cn, som matar l 'ör ledn'in g
en. L judet gar gcn 0'111- röret och !tpp
tages a·v mil"rotonen, 80'111. ses pä !len 

högra bil!len. 

LiJld elsekanule r fr , n centralför
~Wrkal'en t ill de olika högtalarna 
i pcriferien i st iillet för elektris
ka ledningar. 

En högtalare, belägen in till det 
centrala högtalnl'ba ttel'iet , matar 
et t a ntal l'örledninO'ar till de öv
tiga högtalarnas u ppställnings
rIa t er. Vid dessa upptages lju
det a mikrofoner,. 'om mata se
parata förstiirkare filr nu' och en 
a v de olika högtalarna. Fl'ckvcn., 

Hiil' o'van es A1'IJ/s tr0l1r/8 sändare me!l 
silla 73 l 'ur Och t ·ill vän , ler mottaga

l'el1, som hat· ej mflldre än 25 rör. 

distortiuuen i rörl dn iuaur na 
kompenseras i förstä rka rna, och 
de besyHr man haJt geuom att 
Jjudha tighdcn är olika i rörviig
gama mot i l uft ha r man kommit 
ifrån g nom att s~itta i n rörsek
tionet' a v ljudab. orberunde ma 
terial. 

Genom denna a nordning upp
nå faslikh et för l judet från de 
olika högtaJ'arna och a rrange
manget har också vi a t sig funge
r a till full belåt cnh t i Post 
Stuuion i erlin, diir det prövat . 

(Wil 'c le,98 World, 8 nov. 1935JO 

E lcctronic8, nov . 1935.) 
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St"kundiirenlitterandc nnod~r'. , 

P i!!, 2. Prilll'ip8chema tör el cl"/l"OI I-
m u ltipli ka (or. 

Eleldronmultil)lika,torn - en 
hetydelsefull arnet"ikunsl. IIX
het. 

Vid »The Insti tu te of Ha(lio 
Engineers» New York-sektions 
~ammaIltrihle i oktoher framlades 
en del nya l"e:Sllltat, som erhållits 
genom anv~indal1l1!' t <\\' 8e];: 11 11(1[1;' 

f'lektron emiss ion. De Il ,,'a uppGe !.:
tema ha re8nltel'a t i ett ovallligt 
clektl'01ll'ö r, som u t uyttjar Ile t för
lu lIamlet, a ·t en enela el ektl'Oll, 

som infaller mot en speciellt pre
p<tl' erHd yla, fÖl"Iuc l' frig:jr~ ända 

upp t ill 10 sekumliirelek t ronel', 
\-..uigenom eu föI 's l iLrknillg a \- 1 :1.0 

rldlUe·. Genom att am-Hn(la ett 

fl el' hll .. dana enheter i I'ask:lll 
kopplin g kunna rur med my ket 

slol' fö t s tiil'kning:sfömn gr~ ham
s iii IJ as, 

De nya rören, som II t\'(~ckla ts i 

/ 

\ ,, 
I, 

l\:atotl 

J.... jus 

..... - - - ... .. 

..•. 

A 

H U.\.:::; labonl to ri .'1' i Camdeu un · 
der ledning ~l\' D r V. K, Zwory

kin , ha. uugefiir sa IU a effektför
hrukuing som kOIl yentionell a riir 

(o mkr.iIJO' ] 7 ·watt per' ampere 
em iss ion) , men de til'O bet5 d1irr j: 

störni ngsfriare. Förhållandet sig
,nal till störning har så lunda i 

vissa faH kunnat ökas t ill det 
HO- ~l 100-fa ldiga. Förutom denna 

fÖI'bHt lt'iug ha lIc nya. e lektrou
llInJtiplikato rer na. den fördelen, 
a tt ,lc kunna åstadkomma eIl 
CJl Ol'Jl1 förs ti-irkning vill mycket 
små (limen:oiouer, S:1I11udu kan 

mc,l ett enda rör en för s Uirkniug 
;1\' miljon er gtll1ge r erldlJlas, Ett 
oc h samma rÖl' lwu nJl\'~ind ;H; "(lID 

modulator, oseillator och f örstuI'
kare genom att olika sektion er 
a v detsamma. givas olika funktio· 
ner. S /ula n;), koml.Jinat ion "rÖl' 
komma säkcdigen att f; stor an
\'Undniug inom rad iotekniken och 
a ndra. oml'i'tden, diil' nu kOI1rentio
nell a rör a.n\'iindas. 1-\.n så l i.inge 
befinua de ,ig dock p< experi
mcntstad iet. 

V i :skola nu litpt lliirlllarc se 
]1 .. eJcktrollmllltiplikato l'ns verk 
1 1jUgSS~itt och nppby""gnad. Den 
allm ~inna pl'incipcn fl' aJJl,~;'lr av 
f ig, 2. Katodcn liin g:st til! rii ns ter 

B 
Sh:i\l"IlI 

Fiil tf'](:l.: t ro c'JP!" 
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F;!!, 3, Dn pra.k/isk. n/jöricngsfo/'m a v 
d ck lrommd/ iplika/orll, 

utsiin,lpf' CH elektrOIl , l'ill,y u dra

ges mot den posHinl elektrod cn 
oyanför densa mma i piJ el's rikt

ni ng. Denlla eleldl'od ha r et t , pc
ciellt -ytskikt, som kar;lkt'l'i scras 
av ,'tor ntstI'[tl_ning ~1I' sekund iir

elek troner. Vid detta frigör den 

nr'sprungIiga el ek troneu tl', eller 
fl era seknnflärelektronel', vilka i 
s in t,Ul' Jragas mot niista elektrod 
och yal' och eu frig-öl'u ett antal 
nya seklllldärelck t r one1'. P1'OCCS

se n upprepas därefter kor sd s, 
som pilnma alll-ycla. De n s i)ila 

anoden hingst till höge r i f ig uren 
s,LIul a l' Il pp elen r esnlteea nLle för
stiidda Sll'önlIncU och leller den 
tiJl llen yih'e krets, diil' den )ikall 
aIl\' ~i nda. . I en p IPktroullllIllipli
kator av denna typ m ;"lstc rarje 
sekundärelektrOIl Il tsii nela nd" (' Ick
trod hå llas p.. en hög re po:s itiv 
potcn 1ial till l1 en niLI 'ma:s t föregtl
ende. Som. fU ljcl av ,le l La kOIllIllcr 

deu s lrölIIllpP -':Jmlallcle "lu tano
den hingst til l höger' att ha den 
högsta positinl. potentia lPI!. Si1 1' 
;,kilda auol'Clningar m:t "!'~ diiJ'f'iil' 
ridtagas fÖ l' att elektJ'onerna sko

la gå önska d viig och j di rekt 
fl'; n katod till sJ nt a nod. Dl'ssa 
siin;k il,ln anonlningar utgöras m' 

Piff, 4· d: el ek/ronmllltilJZi/.;a! or av T
Iyp. il : k opplill[l.sclz Ill a. tö,' den m ag
ueti8ka 1l/iultiplika/ oT'J/, lin /:iiI/d, ,WJn 

fo tocel7, C : clckt',·onbOlW1'nn i (Ir'n Si81
lldmn(/(t typ C)/, 
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l'i!/. ,J, 'l' -/}/l/l/ijl7i1;a /ol' lII ed tre Si CI!, 

t'l t .'pcciell t lll t'kani",kl uiJiil'nn c1e 

;ty rörct oeh lll l'ij ,' nnd e ;11' elrk!"!'u

" ta t1:,; ],:n elll'l' magllcl h;ka mu, \' il, 
ket nä r'ntal'l.~ skall omta l'1 .-' liin gl'c 
lJ('d. 

PÖl'ubiit Jlill:)·ft!'llH föl' aU hög 

('f[cktivi tel: ho ;:; l'öl'e .· kall el'l dt l

las ilro tre : fiir det f ör ' ln m[tste 

\at-jl~ ill [allaJldp eJf'ktl' oll lii"göl'[t 

pH så ,·t0 1' L :-t Il Lll scknndii l'el k 

t r oner som rnö:ilig t; rör det andra 

m åste de ~ iil'.ia " Uil' M t S,;1Ult

liga lösgjou] n ~ekll nd ilrc lektJ'nner 

"amlas och dragas UlOt l1 ~i sta se· 
knllllilrcmi ttenl lul e eJe kt t'od : för 
dp1: t r edje måste elektroD ström
men hålla s :-5ammall och Tikin: 

m ot de olika clektl'ollel'ua; e lek· 

l'ow;tl'ömml'll hm' ll i'imLige ll I'lI 

Yiss benägenh et att divergent J!< 

grund nv ritt elektrollerlla alla. 
~iro negativt laddade och s;'l lunda 
n~ pl~ lIe!,;l varaudra. 

Yi(l a rbelet pä att finlla et.t 
gott sekundiil'emitteralllle skikt' 
Iwl' man fUDui t, att en ren me

l:ally1a iiI' siimrl! itu en samman· 
:satt yta. De biis ta ma tet'ialen ha 

vari.t sådana a v oxiderat silver, 
heryllium e Ile I' zil'lwniulll m ed ett 

ytlager av e;w:·illlll. l de nya e lek

i l'OnIn nI tiplika Lorerna har eae· 
:;; i ul11·caesilImoxid" ,Uvcrelek troder 

clllviln ts. "'-Il talet sekuudiirelek t ro

Iler', som fl'ig<.iras fr å n en ';'idan 

yta P 'r primi.irelektl'on beror P~l 

tlen si ,: tntimnda.-' has t igh "t. D en· 

Il a hastigh e t kall uttryckas l po· 
ten jjaldiffer em; (volt); fö r den 

a nvä u(la y ta n iiI' deu maximala 
,.;ekurujär('mi ,:,;ionell 7';1 10 eIck· 

Jt'Ollel' per primiirelekLl'on vid e n 

hastighet, sva rande mot 450 volt. 
AdiLg:,;nandet av ~.~klll[(li.il'dek 

t eOIlCl'Ua, sallllal.ll1c t a~' elek tJ'on
knippet 0'1r iluikhrn det ;1\' (ld· 

"amma mo t d l -döljande elekt!'o 1 
k rill ske antingen merl ltji.ilp av 
et t elek troslati sk t; dlr r maglIe· 

i: i",k i. GUl: cUel' gellom en komb ina· 
t io n av b, da. Hiir, [Il,betan(lp .mc!.l 

('lek tl'ostatiska LUt, giiras i t vå 
oli ka 11 Hiiranclen, L·typ en (dl 'j'

typ II , som d. a ~ i figlIr ::: r e::;p . 

4.A . I M.da typel'lla als 'L l'u ' p l'i~

IlI.~L l' elektronel'lm vid en ka t ~)(l 

(g Wdkatod eller t:o t oelek t l'i s k 

katod) , \'fH'e t:te r (l e t u tgåen de 

elek t l'onknippet Sfl mlas Ill(>cl bji.ilp 

av l'n . elektrouli lls och. ri ktas mot 

det första seknnd~Lrelllitlerallde 

sk ik tet. Eick tro l11illsen 1I I.göres a v 

b ;t cyliJJ dl'm', litskil da a v et! kort 
l uftgap, l\lellflll de två cyliml r ar
Ila 1';1rle l' e n kon ;,;tan t p o1.en tia l· 

diHel'CllS, som orsa ka l' et t ra· 

die ll t , spnmetJ'i skt dek t l'o:-;tfl 

i' i~kt HUt inllti cy lin de<1 l'11 <1. Detta 
fiilt riktar e lek t l'onstl'ijmmcn mot 

ccntenru av eUcl'Wl jandc el ektTod, 

som pi lal'na vi sa. ]:':1 ('k 11'0 nS/l'Ölll 

men Undrat' l·.ikt ning med 90° \'id 

vat',je elektrod , varigenolll man 
fö rltilld ra l' I,rimit relektl'onel'lla 

a tt gå direkt t iJ l den s1.römsam

landc slute leldl'o(l e l1. L ·typen 
(fig. 3 ) samlar och rik t al' e lck

i l'Ous tI·[tlen mycket skarpt, men 

filltet vid val'j e e lektt'od iiI' svagt 
och l'i i:! ken föl' l'ymdlad(lningsbe

gl'itnsnjng iiI' stOl'. T·typen (fig. 
"hil l har säm['(; sa mlande och rik

tand e egenskaper, men i gengäld 
iiI' fiilV·j; du de o lika elektroder

na störr e, var'igenom mall ej uehö· 

H~ J: befara rymclladd u ingsbe· 
gl'iiuslling. Fig, G " b al' ett foto · 
g r';ll'i IlY pH 'l'·rö ]' m ed tre stegs 

Fif!. (j, L -1il l1lt ilJ/i /; u t(j)' mC lI trc 8f C!!. 
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förstärkning, motsvarande unge
fär 500 gånger. Det arbetar med 
200 a 400 volt per steg och kan 
ge en lltgl'lllgsström på ungefär 
1 mill iampere. 

E tt område, där elektl'onmul
tiplikatorn har visat ig synner
ligen användbar, är för förstärk
ning a v strömmen från en foto
cell, och dr Zworykin med ina 
assistenter htH' också nedlagt ett 
betydande arbete på denna sak. 
Samma förstH.rkning kan Yis er
ligen ernås ntan svårighet med 
hj ä1p av l'örförstärkare, men med 
et t ä mre förhållande mellan 
önskad signal ocll störningar. Vid 
en vanlig fotocell och rörför ·tär · 
kar e ä r förhållandet signall tö r
ning be tämt av el t bru', som 
uppkommer genom termoelek
trisIm oregelbundenheter i kopp
lingsimpedansen mellan fotocel
len och förstärkaren . Vid eIek
tronmultiplikatorn erfordra ej 
m gon ådan kopplingsimpedans, 
och ett betydligt fö rbättrat st ör 
n ingsförh:'l.llande blir l'es llltat et, 
! synnerhet när ett stort frekvens
band erfordrar ett lågt värde på 
kopplingsimpedansen. Vid elek
t rollmultiplikatorn uppkommer 
störningar på grund av tatiska 
oregelbundenheter i elektron· 
strömmen (den s. k. shoteffekten). 
Utförda undersökningar visa, att 
en Yinst i signal-störningsförh:'l.l
landet med 60 a 100 gånger kan 
erhållas vid en fotocell i kombi
nation med en elektronmnltipli
kator, jämfört med en l'ör.t'()r tär
kare, vid sådana ljusintensiteter 
att den fotoelektriska trömmen 
ur av storleksordningen 10-9 ä
10-11 ampere. Detta viktiga [ram· 
steg beträffande signal-störnings
förhållandet böjer elektronmulti

P'ig. 7. En elektroJlhnulUpWcato'r me(l 
tio tÖrstä1·kninU8steg. i '/I doa t mc/· än 

naturl-ig sto/·leTc. 

POPULÄR RADIO 

plikatorn vida över andra för
stärkningsmetoder, och dess be
tydelse inom television - och ton
filmstekniken torde bli stor. 

Förutom hög förstärlmingsför
måga och högt signal-störnings
förhållande ha elektronmuItipli
katorerua fördelen av en jiimn 
frekven karakteristik från myc
ket låga f[·ekve nser till frekven
ser på f lera hundra kHz (kHz= 

kilohertz = kc/ s). 
Elektronmultiplikatol'principen 

har föl' nHr\'al'ande nått sit.t för
nämsta användningsområde vid 
den s. k. »magnetiska sekundär
emissionsfotocellell», vilken visas 
i fotogl'afi på fig. 7. D una ap
parat har tio stegs förs t ärkning, 
och primärströmmen alstras av 
det fotoelektriska skiktet i l'örets 
toppända. 

Fig. 4B visar ett chemati kt 
kopplingsschema för den Man
niimllda fotocelltypen . Lj nsstrå 
larna sammallbryta med h jälp 
l:nr en lius P' elektroden la och 
ut.lösa en elektronström, om 
successi t refleld r as från 2a, 3a, 
et . i enli,;het med fig. 4C, under 
elektrol1multiplikation vid var je 
['eIlexion. Fältelektroderna lb, 
2b, 3b, etc. äro förbundna me
delst invändiga ledningar (visa
de med streckade linjer) med 
11iirmast efterföljande sekundär
emitterande elektroder. Dessa 
fält lektroder lstr·a ett lektro
statiskt f~U t , om ""er sekundiir
elektronerna deras initialhastig
het, då de lämna de emitt rande 
skikten. Den krökta elektronvä
gen från en kundäremitteral1de 
elektrod till den nHrmast efter
följande åstadkomme med hjälp 
av magn tiska fält, alstrade av 
permanenta magneter. Det mag
netiska flUtet är vinkelrä tt mot 
rörets liingdaxel och mot det 
elektrostatiska fältet mellan de 
övre och nedre elektroderna på 
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fig. 4. Detta arrangemang avskil· 
jer fullständigt primär- och se
kUlldärelektronerna från var
andra och undanröjer elektron
strömbegränsningen på grund av 
rymdladc1nillgar . Den elektrod fö r 
elektrod ökade positiva potentia
len erhå lles som i fig . 4B visas 
medelst en motstå ndsspänllings
delare, inbyggd i själva röret. 

(E lectro ll/ics) nov. 1935 j W i,-e
less World, 22 nov. 1935.} 

Annstrongs frel{vensmodule
,rade IlltrakortvAgssystem. 

l septembernumret a v P opulär 
Radio 1935 omnämndes ett av 
major E. H. Armstrong uppfun
net system för frekvensmodule
ring vid ultrakortvå ersför bindel
er, som i viss omfattning hade 

offen tliggjol' t i apl'i l 1935. Sc
dan dess hal' emellertid stor hem
lighet sfullhet r å t t kring uppfin
ningen, under ideliga gis. ningar 
i fael pressen, men fö r s t den 6 
nOV. vid Th , In titute of Radio 
Engine 'rs' samma nt räde har 
maj or Armstrong lättat en smula 
p slöja n, som omgivit hans nya 
ultrakor tvåg. Dcn amerikanska 
t idskriften Electronics lämnar i 
it t novembernummer en . amm an

fattande redogörelse för syste
met, gru ndad dcl. på major Arm
strongs rapport till lRE-mötet 
o h dels pä en intervju nwd upp
finnaren själv. Det är el nna E lec
tronics' redogör clse som Yi neda n 
kOIl1llia a tt r eferera. 

F reln oensmodulcl'ing skil jer sig 
f rå n den va nligen a ll\1ända ampli
tudmoduleringen genom a t den 
utsända högfrckvensens amplitud 
förblir kon bUlt beroende av mO
duler ingsfrekvensen, medan bär
f rekvensen \"<u-icl'H. - mecl ett be
lopp, proportionellt mot mod nle
ring"graden, och med en hastig
het, svarande mot modulerings
f rekvensen. l de av major Arm

strong använda apparat erna va
rieras t. ex. bHrfrekvensen VId 
fullrnodulerin g 75 kHz på var
dera sidan om sitt normala, omo
dlllerade värde, 41 lVIHz, och den
na variation sker 5 000 gånger 
i sekunden, när moduleringsfre
kvensen är 5000 p/ s. 

En fö rdel med en såda n anord
ning ä r att sändaren alltid ar
beta r vid optimal effekt (full ut
gångseffekt hos sintrören ), medan 
vid amplitndmoclulering maximi
effekten kan bli fyra gflnger så 
t or som den omodulerade bär

V< gens effekt , vilket medför fo rd
ringar på större rör och större 
kraftkällor. Nackdelarna äro den 
invecklade konstruktionen hos 
sä ndare och mottagare och den 
stora erforderliga bandbredden. 
Det bör dock obser veras, att gra
den av frekvensmodulering, som 
användes i Armstrongs syst em, 
är betydlig t mindre än den fl'e
kvensmoduleril1g, som avsiktligt 
uppstå r vid många ama törsända
re, som nu använda amplit udmo
dnl ring på 60 Mflz-bandet (5 

met -l' ). 
Sändarens invecklade konstruk

t ion kan ej förnekas ; den inne
håller förutom en kris1 alloscill a
t or, bala nserade modulatorer och 
förstärkare ej mindre än 10 mul
tiplicerande steg och 6 lmffer tfil
tersteg. Mottagaren innehåller 
tre högfrekvenssteg (41 l\iHz) 
n iirma t följda aven fr ekvensom
yandlare till 6 .M:H z, där efter mel
mellallfrekvensförsUi rkning 2 000 
g err, därefter en andra f rekyel1s
om vandlil1g till 400 kHz, en andra 
mellanfrekvens Cörstä rkning Oill 

1000 ger r, följd av automatisk YO

lymkont roll, omvandlal'e från 
frekvens- ti ll amplitudmodule
ring, likriktar'e och lågfrekvens-

Fig. 8. Sa,mma 1Il-ultipli1.;atm- som i tig. 
7, sedd från olika. hdll. 
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Fig. 10. JlIoäulcr il1gsolliWll(l1aren i 
A /·IIl.stnmg8 mottagare. D iog·ra./il'lll et 
ri8rtr frckt:c"ll.~kantl"teri8til"en för RLf} 

och R'L'C'. 

fÖl'sti-ll'kHl'e. Genom al1\'ändning 
il\' ett kombinationsrör för llög
frekven sföl'st iil'l;:n ingen h~\I' Arm
strong lyckats nedbringa röran, 
talet i mottagaren t ill dell nätta 
"nnmWll ~l\' 25 s l·yckcll. Jfr Arm, 
strong an er dock ej detta vara 
någon oJ"()väekanc1e 'iffra; för
enldingar komma så smlll1ingom. 
Rans första superheterodyn hade 
37 kontrollanordningal', för att 
ta ett exempel. 

Sänd.aren. 

' 1IlIe!" arbeLet llled expe!'iment· 
apparaterna utvecklades eu me· 
1'0 (1 p<l grundva l <1\' nedans! fl' 
ende villkor och föru t sättningar : 
1. Stabil centralfrehens (bill" 
frck\'cns eller omodnlerad 
freIn-en' ) . 2. En m' modulering '" 
fl'ekv en.-en ol)(~roeude f l'ekH~nsav· 
vikclse, proportionell mot modu
leringsgraden. Fullstä ndig 
linearitet. 4. AnvLlndandet av 
aperiodiska kretsar föl' att 
eliminera resonanssv5. riglteter. 
5. Vel'kstiillandet a \' frekvensva· 

POPULÄR RADIO 

riat iunel' av storl eksordnin gelI 
200 kTTz utan att Lls idosii.Lta något 
av de föregående villkoren. 

Lösningen av (lenna verkligt av
skräcka näe ,'Samling problem 
åstadkoms genom att använda en 
lil'en fasföl' 'kjntning, åstadkom· 
mell vid u tgången J't- :"In en os il
lator med konstant fr ekvens. Den, 
na fasWrskjll tnjng, ej större ~in 

maxi malt 30°, göres proport iollell 
mot modlllel'ingsfl'eb 'cnse ns amp· 
l itlHI och av skäl SO I11 nedan 
angivas, omvilnt pl'oportionell 
mot modulel'ing-·fr ekvellsen. Den· 
n a frekvens med nlriabel fasvin· 
kel t illföres sedan ell serie fre · 
kvensmultiplicerande l'ii.eg, vilka 
samtidigt multiplicera frekven· 
sen och dess fasföl'skjutning. Ef
ter multip likation till 41 MRz 
ilr fasvink eln t illr-i.i cklig stor fÖ l' 

att or >:aka. 100 procent fr ekvens
modulerillg \'id den högsta föl' ,
kommande modulel'ino'sfrekven
sen,motsvarande 75 kHz avvikelse 
på "arj(~ sida om centralfrekv n· 

sen, d. v. ~ . 150 kUz bandbredd. 

D et bör obs(~ l'veras, ait om inte 
fasförskjut ningen \'ore omvänt 
proportionell mot modulerings· 
frekvensen, skulle den slutliga 
irekvensavvikclsen b Ii proportio
nell mot modulel'ingsfl'ekvensen, 
"ilket stridel' mot förutsilttnin~ 

2 o\·all. Den inver a ]1l'opor t iona · 
lit etcn i fa sförskj ut ningen ~ ,· tad· 
kommel', att frek\·e nl:i:-ln-ikel. en 
hos den utsända högfrekvensen 
blil' oberoende n \' mod u Ieriugs· 
frekYf'n~en. Effektc u åstadkom· 
mes genom att shunta mod II le
ringsförstärkarens galler mc!l en 
kondensa tor. 

Apparatel'l1a för åstadkomman· 
de ay fasförskjutningen åro sche
matiskt angivna p:\ fig_ !l. En 
kl'istallstYf'd oscillator på 50 ~l 

100 kHz matar en lineär förl:iUir
kare och gallren hos en balanse
rad modulator. Modulatorn till· 
fÖl'es moduleringsfrekvensen på 
supressorgallren. Den från nwdu
lato1'11 utgående högfreIn-ensen 
innehåller de båda sic10ballden 
(oscillatorfrel,:\'ensen plus oell 

Forts. l\ sid. 22 

Pig. 9. "inordningen j ör fasförskjut
ning i, A t-m trongs sä:näa./·c. Det in
fällda, äi{l,gl-~ril!m,e t kIm-gör den stör
HingseHminerande verkan hos det a./'lll

8tr011{J.~k(/, överfö/'i l1 {f88!Jste-met. 
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D
c a , s, pIl s ka H::uliolJolagpt HUll c r S 0 111 111 <1

;'C;l 1985 p äLörjacle telcd . iOll ssäutlning

Hl'u a ha r önt .:YJll1erligel1 stOl' nppmiirk
samltct fl'H u s:'tvä l p r l' s som :lllm ~inhet. 

] >c t föns ta oUen tliga fram Lr iidaJl det ~l;: eddc vid en 

(\e ltlOll stl'aiion på P iper lm Muren i slute t av juli, 

Elul1'u 1'öl','öken "01'0 lyckad(' , "i"ade det sig, at!. 
e ffek te n YHl' a lHl'ö l' hlg för a tt t ill åta överföring ö" e r 

nagOJl l iin gre s ll'ii ck a, Siinda l'cn ha l' (b l'för uncle l' 

hii"t e ll omhyggts , " a rvid ef[ek te Jl ökat' frå n endast 
]l< ,l!)' ;L (Ha l ,,·ati t ill efl 1/ 2 k \V. Sa m ti di gt Lat' ClI 

a",'eyiirt fij l'bii tinll] anten nk >tlstrnk ioIl Iltexperi

Svet:gu~ 

tdevi8irNA4
,iJM-dtue 

Beskrivning av Svenska Radioaktie

bolagets försöksa nläggning 

Av ingenjör Erik Hullegård 

lllentel'" I::> . Anliiggllingen, : om ntfÖl'ts av RadiolJola

get s ingeJljörer- r. Sn~c1berg och G. Hök, delvis i 'nm
a rbete mecl den tyska firman Loewe (.'e iiyen Popn 
Hil' Radi o ll r 10, Hlö;)), kommer nedan att beskriva R 

i s it t llIwa ra llcle "ki e1:, Sorn framgå r av be"kriYl1ing

en i.il' emellert id e.i hellc l' cletta s t adiu m slu tg il tigt. 
VinjeUbil(lcn visa l' Pl'Ojd:(Ol'l'llIlllll(>t m ed fillllpl'U

.i ektol'D längs t till yLinst cl'. A nliigguill gcn ii i' t ilL vi
ual'c endast ut fö r l} fö l' siinclJling a v fil mer. I f Öl'

g l'lm Jen sY lles den lik , trömsmatade projektionsbft g-

la mpa n, typ~ ['t i s oL ndl'I' IL u lla si tter iustrUrnl'llt 
i ada n lll ed p i'lIha gs ll1o t,,;UIIHl ('( r , ( Re fi g. 2 ) , l1' ramfiil' 

D LF LF Th pp 

BI MF 

Fiq. J, ;11011(/!J(I/"('1I 8 8k clcIl8C/U; III(/. 
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Pi(1. '2. FiI /Illl mjel.'l ol'l l. 

tavlan skymtar den ena filmka, cttCll, l11 edan den 
andra synes överst på bilden (se ii"en fig, 5), Filmen 
kyle lontinuerligt av rinnande "a t en. En (lel av 
I{ylsystemet 'kYllliar uncler den ö"crs ia kasetten. 
Scdan filmrcm sa n passerat objektivet, fori.sii tter den 
till det nedanför pla erade tonupptagnillgssystemet, 
som ä r av normal t utförande mcd gasfylld fotocell. 
Objektivet kastar en lJild a v filmen på nipkowski\'an 
genom det översta av de båda på lJild en synli<T;;l fönst
ren i de t ;:;kivan o l1l~r i\' a nde kyd d 'höljet. lInder det 
filmen fö rflytta 2;) steg pr sekund med kOll stant 
hastighet, allts[l ej stegvis som vid vanlig projeldion, 
avsökes bildytan av nipkow"kivans 180 ht l , ,'arvid 
IJiJden allt å uppdelas i 180 p a rallella linjer, Då fil
men framdrives kontinuerligt, varigenom även min
skat slitage erhålles, placeras de 180 hälen ej på en 

POPULÄR RADIO 

;:;pil'allinje utnn på en oeh samma ch'kel
periferi. Innan den genom hiHskivall 
fr amslii.ppta ljusstrålen träffar fotocel
len, passerar elen först ytterligare en 
skiva (längst upp till höger på fig. 5) . 
Denna anvii.ndes emellertid Hnnn ej, 
utan slmll först tas i bruk vid det snart 
flil'esi< ende införandet av den s. k. rad
förskjutllin crsmetoc1en (se Populär HaLlio 
111' 10, 1935) och kommer därför att be
skrivas senare i annat sammanbang, 
Vid denna förestående användning kom
mer samtidigt linjea ntalet att höjas, Fo
tocellen, som slutligen uppfå ngar ljus
s tr:Ucn, är jHmte första förstilrkarsteget 
inbyggd i den svarta lådan hillg 't till 
höger 0'11 ii.r j iimt 'in anslu tll ingskabel 
försedd med i ke mindre ~in ',dubbel 
ski.i.l'mniug. Slutligen finn es på niplww
skivan även ett antal radiella sp:. r', ett 
föl' varje bildrad . :Nät' dessa passera för
bi en i det högra fönstret på skyc1dshöl
jet placeracl tredje foto cell, alstras i 
(lenna ele erfol'Clerliga sYIlkroniserings
impul erna, 

För att möjlio'göra användan det a v . 
den höga förstärkning som här erford
ras, arbeta oscillatol'rören på d ubbl a 
den våglän rrd, som sed, n utsändes, För
<;tärlmingen sker stL lu ndn i för ta eta p
pen på en vtLglängd av 13:94 meter för 
bildsän dningen ocb 14,62 meter för lju
det. Bild- och synkron iseringsimpulser-

Fiy. 3. Bild- och l j u(l!öl'st äl'1.:al'e. osCi/.la l O1 ' I' m. m , T ill '~ä1!

s l c r tJa IJi/den skymtal' filllll)l'ojek t01·n. 
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na tillföras två olika galler i ett och 
samma rör. Synkroni~eringsimpuh~ermt 

bestå som vanligt i ett fullständigt Ull

dertryckande av bärvågen medan bihI
moduleringen ligger mellan ett max imi
och ett minimivärde, varvid amplituden 
aldrig nedgår till noll. 

I den till höger ptl fig. 3 -'yuliga för
qtä rkarel1, där den övre raden tjänstgör 
för ljudsiindal'en och den undre föl' bild
sändaren, h öjes effekten till ca 20 watt. 
I samma rum finnes 11 utom en Jwn
trollmottagare, även denna inställd på 
d ubbla våglä ngden. 

Frekvensföl'dubblaren och slu tför
stärkaren, som höjer' effekten t ill ca 
500 watt, äro placer'ade i ett an
gr änsande rum. Slutsteget, som i var
dera sändaren ntgöres a v 2 st. push
pullkopplade rö r A T 9, matas lllell 
3500 volt anodspänn ing och ca 1,5 kW 

Pig. 4. A llotlsp linll ingslikril.;/arell. 

Pi{j. D. De/alj av llrojck/OI'1I . 

tillfö r'd effek t. Rörell kyla. Uled kallnf , van'id Lel1ljJcratureu ej 
övcrsUgcl' 60 ;1 70 grader. Anodspänningslikriktaren, .OUl består 
av 6 st. Marconi1'öl' l\lR2, upptar' ett helt stati\'. Fig. 7 dl:lur en 
uHrbi ld av rören, upptagen under drift, vUJ'vid alJodel'lI[l, som 
synes bli glöda nde. 

Frftn .· lutstegcn ledas sv~illgllill ga rna över tvåtrildiga matar
ledningar t ill a lltelluen. B ildsiitllla reus fecder ii.1' omsOf'O's(ullt 
sl,iirmad rrenom illbyo'anac1 i en trl1mma av JwpparpHit. Själva 
antermen ä r av s. k. zeppelintyp och placer-afl L meteI' över 
taket. Fceclerns öYl'l'sta del ä r av ett pe iellt utförande och 
hal' en ka rakteristik som ä r gcomet6ska medict mellan a nten
nens och elen egentli a uedledni ngen. . enom u ' u ,.rllunda 
åstadkon1lla bättre anpassniugen erhålles ökad vCl'kningsgr'ad. 

De utg;lende SVälll:,'llinga rna ha en fre kveus av 41 Milz för 
ljudet och 43 MHz föl' bilden, motsvarande våglängderna 7,31 
och 6,97 m. Föl' att kUllna överföra det mot bilelmodnleringen 



snll'al\(le fl'ekrensballflct iil'o Riinrlarens lu'c ll;:u' tWm
pacle med mo tstfll1d. 

Till , luL Jlu!!ru ord um tI e \'id försöken a m'ända 

lll otiaga1'l1<l, vilka iiro av Loewes fabrika t (se Popu 
l ii I' H:ldio 111' 10, 1935) , }h skelctiscltcmat, fi g, 1, 
framg[u' a t IJ la nlln rröret och första mella nh'ekren s-

POPULÄR RADIO 

förstiidmrriil'et iiro gemellsamma föl' ljud- och bild· 
motta o'al'llelanw, Ljulbv~ingni llgarna förHS därefter 
"ia ett il'ippehöl' sum innehåller Lletektor och 2 läg
ft'ekvens 'teg till högialaren, Bilds\'iillgninu-arna fö
ras efte l' ytiel'l iga rc 2 Hlell anfrek\'e ll ssteg t ill en 11 ub
beldiod , sum utgÖI' btul e demodulator och nmplit ud
filter. Eftel' 1 stegs fÖl'" tiirkning föra bilclsväng
ningarna slut1ig Il till lw.tofl irålröl'ct.' wehneltcy
lin(lc!', D c :1\- :Impli t ntHiHt'ci ntfilll'c rac1e , ynkroui
ser ings impll l 'e l'lla förn:' \'ja ett par e nkla lftg- r esp, 
ltögpa ssfiltet' t ill d ,' be lla kippgeneratol'e ma, vilka 
pä vanligt 'iiU uesttt av ett tbyratrolll'ör, som regl e
rar sp~inninge l\ ö\'e1' en kondensalu 1', Efter ett push
pullkopplat f Öl'stii l'lm l's teg tillföl'as kippsvä ngn ing
armt katodstålrörets styrplattpar, l' serd 'esyn
punkt iiI' det en stOl' förd el att mottagaren iiI' hyO'gcl 
i enheter, , ' fl a tt man del ett event uellt fel lätt ka ll 
utbyta exel1lpel vis ett Wl'sHirka r,:teg eUer ett kipp
aggregat. 

Pig, 7, Nii.1'/Jil(l a,v likrikfa/"l'u,'c ll. 

Populär Radio Landets största och mest spridda radiotidskrift 
med en minimiupplaga av 10.000 exemplar. 

• Är saklig, ,ederhHftig och opartiSk 

• Utlwmmer regelbuudet den 15 va rje måna d 

• Innehö.ller tekniska beskrh'ningar över goda kom
mersiella mot tagare 

• Beskri,er på ett liittfattligt sätt nya uppfinningar 
och principer 

• Innehåller det minsta möjliga a v teoretiska ut
läggningar 

• A,handlar i form av populära konstruktiousbe
sl,ri\"uinga r den prak tiska tillämpningen av nya 
konstruktionsprinciper 

• Ger amatören utförliga beskrivningar över intres
santa experiment oclJ apparater inom radions och 
nii rbesHiktade områden 

• A,handlar alla nyhete r på radioomradet 

• Är den idealiska ama tö rtidskriften 

• PPskattas på grund av sin , ederhäftiglJet och 
opartiskhet ä,cn av fackmännen 
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e"., ~jj.t;6m4 
~1(j.K 
Hur man av magneten från en kasserad elektricitets

mäta re sa mt ett inköpt bandmembran tillverkar en 

mikrofon, som överglänser reiszmikrofonen i fråga 

om ljudkvalitet och är fullstä ndigt brusfri. 


Av S. Thurlin. 

M 
·l gUJi eU til.l modeIl1lli~,\'of~.1\(m i.~I· ta 
gNl ur en kasserad llkstromsmut:'ll'e 
och har den form och .·torlek, som 
'ig, 1 visa I' . (P opuli.i[' Rad io liim nar 

II pLJlyslI illg om j Il köpsl,ålla ,) I l1emi<.1 mma finna,,; hM 
horr, de, se. aU ett par polskor av mjuk t jii.rn kunna 

fast siiHa " pLI luagnetens skänl<lar. 
I shill ,t för o\'a llniIlllllua magIlet kUll mUll e\' cn

l.nellt sa mman slO'lI\' u iva styc kcn minurc magneter, 
.... att ~ammalllagda hrcll llel't på s k~inkl:11'na bli]' ;;0 

mm. J:' iklliinmiga poler läggas fI :l \'(Hand ['a, ~:1 :1 t.t de 

sanwel'l,:a, Kraftiga magnetel' maste aJl\'iimlns, fö l' 

a tt man skall fa n11got t esul a t. P l'manen tIuaguetcl' 
från mugnetappal'aicl', 80lU all\'iinda~ i hilmotorcl', 
tonIc il\'(~u n ll'a himplign. 

H 'lIr lJolskorna tUlverTw,s. 

Ett 50 111111 långt 1" fYl'kantjiirn stIga s diagonalt 
fråu ena iinden, s:'\ ait jiIl'nst 'eket blir delat i två lika 
clela r, som a nvändas t ill polskoI'. (Se fig, 1 och 3.) 
De sidor av poh>kol'na, ~om skola ligga an mot mag
ne tells sk~in ldar, planas noggl'clnt, och h, l bo rras sam t 
g~inga s för Sl IG " jiirnskrm', De delar' av polskorna, 
som .'kola \'ara vända mot membranet (bandet) , p la
nas och poleras mot fin smärgeldnk (Se fi g. 3,) 

:Nilr pol skol'na skola inpas,"a' D' magneten , måste 
lIe noga rentorkas frän fil spl'tn. Likaså bör mikro
foneu, när den är filrdig, placeras pt en pla tR, som ii l' 

fri fl' < n jiirllfil. pan och and ra små jårn- e ller stål
pa r tiklar. En liten jäl'llpal'tikel mcIIan polsko och 
membran kan förrycka hela resultatet. Biist vorc att 

D en fiin!:iga banrlrnih:ro!onen med pd lJY[/[lrI tmnsfol'nultol'. placcra mikrofonen nnder en huva. av tunt tyg, p ft
Genen)!. '!:l'idn:ing (W rI en övre skruven i ebonitbulten kan 

I;andet (membranet) spännas mer eller mind,'e, . amma l:!ätt som permanenthögta lal'na. Men hlllll'S 
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kabelsko för anslutning till 
transformatorn. 

I andra (lnden av byglarna 
göres cn klilmma för fästande 
av bandet. Mellan byglarna 
anbringa, en ebonit bu lt , som 
bor ras och gängas i Hudarna 
för 31" 2" skruv. Med dessa 
sln-uvClr kan scdan bandet 
späIlnas lagom hart. 

Ebonitfästet utsfigas ur cn 
20 mm tjock ebonit pla tta till 
en storlek av 30 X50 mm. l 
detta borras och gängas hftl 
för fyra stycken 3/32" skruv 
och tvfi stycken 3/16" skrU\'. 
D förra fasth. lla byglarna, 
de senare f a ·thål la mikrofo
nen vid stat i\' t. 

Stativet. 

Av ett .stycke 2" X l/S" 
Fi{J. 1. A1'lIefsr'itwing till banclndlcl'o!onen. bandj ä rn tillbockas ett stativ, 
JUUt C'l'I. äro i 111.11'1., M : m embran, .1.: polskor, 
P : 1Iw.gnet, B : byglar f ör ?IWtnbrmleP, som få r det utseende ,'om figu

C: ebonitbult, S : sta,tiv, F: f otplatta, rerna och foto<rrafierna \·isa . 

den borta från filspän och dylik , så är det ej nöd
vändigt. 

Luftgapet mellan polskorna slmll vara stt brett, att 
bandet l,an fritt I'öra sig mella n dem. Därför är 
det bäst att för s t anslwffa ett band och cfter dettas 
bredd rätta luftgapet. . Vanliga bandbredden är om
krinO' 4 mm, 

jl[emb1'cmjustets Iltförande. 

.Membl'anfästet tillverka av ebonit och bandmäs
sing enligt fig. 1 och 2. Byglarna äro av 1 X 15 mm 
bandmässing. De böjas enligt fig. 2, och hål borras 
för skruv, som skall fasthålla dem vid eboniten. 
Under en av sl,ruvarna vid varje bygel Higges en 

I överänden borr as f rigående 
hrtl för 3/16" sIm1\' mitt för h<!len i magn ten. I nCllre 
~i nden borras h. l f ör träskruv, som fa tlH Ila ta U
vet vid fotplatt<lll. Fotplatta n är a v 12 mm t jockt 
trä. P å övre änden v stativet il r fa s t att ett stycke 
bandrnäs ing, vi rl vilket övr e r ingen på miholon, 
höljet f astskruvas. (Se fotografierna.) 

Hul' mik1'ojoll.en sl~ml1UJ,n.sättes. 

Stativet fastskruvas vid 'fotplattan. Magneten fast
h1\.lles på sin plats medan man sln'uvar in fästsl<ru
varna genom stativets övre Hnde och magnet en, in i 
eboniWistet, som tjänstgör som mutter. Sedan fast
slu'nvas byglarna på sin plat , Härvid måste tillses, 
att sluuvarna, som fastlH]Ja dem, inte äro så Hmga, 
att de göra kontakt med skr uvarna från stativet. 
Mellan byglarna insättes ebonitbulten med tillhö
rande skruvar . 

Bandet inpassas mellan byglarna, så ritt de kom
mer att ligga mitt emellan polskorna, Det strH.cl'es 
endast å my ket, att det framifr.ll1 sett blir raid sfi 
att det går fritt mellan polskorna. B~ista resultatet 
får man genom att pr öva sig fram. Bandet få r natur
ligtvis ej spännas så hfirt, att veckningen för därvas. 

När bandet iII' inpassat på sin plats, undersöker 
man om god ·kontakt f.innes me]Jull band och byglar 

http:mik1'ojoll.en
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Mikrofonen m-ed sT.;y(~d8- och skiir mTtuven av tagen, D en 
'/indt'e 1'ingen på denIla är öppen bakl-ill och k lämmes via 
påsättningen m edelst en bult f(LSt om k rina miTwofone11 8 fot
lllatta, - V injettbilden -v isa )' 1n ikrofonen i nuti skydd8hltven, 

genom att inkoppla et t element på 1,5 a 2 volt , ej 
m ra, över byglarna. Bandet skall då tydligt bukta 
sig utnt eller inåt, beroende på s römmen riktning. 

l~ör att kontrollera om bandet går fritt mellan 
pol l'na kan mikrofonen inkopplas som hört elefon till 
en radiomottagare med hjä lp aven utgnngstransfor
mator fö r l:'\gohmiga högtalar e. I nkopplingen sker 
då från t ran fo rmatorns ekundät' di rekt pc mikro
fonens b. gIar. Anpassningen blir ej s< bra, men ljudet 
skall i alla fall bli klart och rent, om bun let g... 
fritt. Man får läcrga örat intill mikrofonen för att 
höra nägot, men man Hlr vara aktsam om bandet, 
som är gan. Im ömtå ligt. Vid delta prov får man ej 

T ig . 2. D elalj"ilning till l1 bIJmbranf ästet , Ebon'itstycTcet E 
f astsTcntV(ls vi ll m agneten och u ppbiir de bdda. byglar na, 
m ellan 'Vilka -membranet är i nspiint. K är l11>i7i;rofonens ena 

kontaTdblcek. BbonUbltltctl, a iiI' 75 111m lång, 

F 'ig. S. DetaljrUn'ing till ena pol8T.:on samt 11lAJlnbr anet. 1'0l
8T.;ornas bl-edd (ca 22,5 mon) f ar avpassa.~ efter membranets 
breda (JtTnt avstån det m eUa,n tnagnetpo l erna. Spelrulllhl~et 

mellan m etnbran och polsko bör helst ej v a,r a stön·e än 
några tiandel8 milli41~e t t-o 

vrida på a kraftigt, att bandet blir slmd, t. Man får 
alltså ej försöka använda mihofonen som högtalår e. 

En imp'1'o'/:iset'ad rnUc'/'ojontnltnsjo1'lnato'1'. 

Tra nsformatorn omsättningstal skall vara rätt 
stor t, c 1 : 300 vid koppling enligt fig. 4. Förf. an
vänder en vanlig lågfreI enst runsfol'mutor, på vil
ken 25 varv 0,7 mm bomullsomspunnen koppartråd 
ptllindats som primär. Uttag är gjort efter 10 van -, 
så att 10, 15 eller 25 varv kunna inkopplas. rrransfor-

Forts. 11 s id , 24 

Flg, -1 . Mikl'ofonens inkoppling tm f Ö/'sta röret i mikrofon
fÖrstä.l'kal'/3'Tl . Motståndet R tjänar till atl fö'rbättra t rans
fonnat01'1t8 frekvensk llrva. och lca-n ha, ett värde a.-v 0,1 m,eg
ohm. E n negativ ga.ller f ör8piinning är ej n Ödv iindig pil tör sta 

röret, emedan signalspänningcn här är mycket liten. 
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Medföra sekundäremission från glasvägg och isolatorer, 

vilket ger upphov till svårartade störningsfenomen i röret. 

Hur dessa störningar eliminerats vid moderna radiorör. 

Av G. Jobst 

M elI lii ckelekt l'oller Ulenas i det föl
ja nde alla eleklrollel', som gå lItH u

fiil' ll~t,"ege l~t1iga elel..:il'O,d fiysteru: t 
och darful' lJIJ met' el ler rDl11dl'e opa

\'crl ade n\' dt·j ta, ]-1 i L 6i kila ::; LIe dek 1. J' OnC l', som gå 
li t fn n k LIn l ' il S iillllar och tJ-iiffa i.'olalol'erna, SO I1.1 
,'anLmaJlhftlla elekt rotl sy, ' te rnet, och siHum.la pj gil 
"PIlom elektrod , ystelllet lill anoden i \'anlig urdning, 
'Villare rii,kll as hi t dc elekt roJler, SOIll passel'at el ek-
1.t'oclsystemet .i \,[\lllig or'clJling mell ej lIppfrtngats a\' 
anoden u tan g,l igenom dell n,,!s Ill a 'lw 1' (vid rör med 
llUtforwig fluod) och lwunna iu i l'ummet mellan 
a noden och ghlS\'iigge Jl , 

Dessa hiekelek11'oJl'J' lin, i mänga fall syunerligcn 
Itlg hast ighet och tillr 'ggaliigga l'clati\-t långa st l'~i C

kol' inut i röret, varför de my 'l,et sta l'l,t påvc rkas av 
fru 111malIcle Hil t. Del'a, ' \'el'lminr"al' fö1'llöjas lHirige
nom, att i de flesta fall ur isolatorerna ' lå lJ t 
sekllndärell'k t ronel', Härigenom fh ti e i det följande 
hl', k ri vna .-tlirlliuoill'na eu mycket lmra l,teristisk 
l))'iigel. 

Vissa faktorer ha bidragit t iH uppkomsten al" 
dessa stör'ningar, L ex, tlrwiinclandet <lY i:;olation,

och F. Samrner, ur »Die Telefunken-Röhre». 

bl'yggor av keram iskt ma Lel'in I, :;om p lacel'atl es Hi tt 
im'id elekhodsystemet's iindal', Allt efiersom radio
apparaternas J'öl'stäl'l,llingsgracl och 1,~in , 1ighet bli
vit större och fordringarna på ljlldrenhd, stö I'llings
frihet samt utgångseffekt st igit, ha dessa stil l'ninna )' 
gjort ' ig allt mer miil'kbaJ'a, odt det b'lc\' s lu t ligen 
niid\'iindigt aU finna full t effekt i\'a lllelicl [öl' fl era 
nuclertrycka llde, Denna uppgift iiI' IIUI1lCI'a fullt till
h edssHi.Ilan de löst, 

Olika. s töl"llingseffeldel', f1'am
Imllade 1l\' lärkeleldroller. 

1. A UrniinllCt kiiltll. c lcckcJl, 

.ill a geuom liickelektl'ou l' f' frtlmknlhl(le .-tiil' lIin crfl t' 
ha Srl m r. ng-a gemcnsa mlJla kii 1111eteckcn, i s'y lllt cI:hpt 
da (let iiI' fr å o'a om u t lö.-u ing HV sckuudiirelekll'OLlCl', 
att mall vid fl';[nHIeIes uppliykan<le enstal,a " tör
n.illgsfeuom ell u tan s\'å1'i.ghet kan 1l\'giil'il . ltul'udll a 
dessa bero p;i liickelektl'oner eller ej, 

Lii ckelektt'OneI'IIH iLro som niilllli t reb t i \'t lallg
samma , l1. \'. s, ha låg lta :,t ig-lt et. I>:"tng.-nIUJIl :1 elek
troner ~iJ'O mycket kiin ;.; li ga föl' brlllc elekt rostati ska 
oth ell'l;;tromagllet iska fiUt. Denua Idin -'li gltct fj)[" 
:rUTe f iilt ~il' cruell erJ- iL1 iinnu ,'Wl'l'e hos 1i:i,ckeleklt'O
lIerua, som gå i fnllsUint]igt oskyuclalle b f11l0[", iill ho:; 
de e lckll'ollel', som g[l L1en normala \'iigl'll illu ti el ek
t rollsysj-Plllet och genom metnll C'lekt]'oderna :i.lmin
sto lle iil'o s kydd:llle mot eleldro tatiska fiilt, Om (Iiil'
föl' ii\'en svaga yHI'e eleldro tatisl;:a ell er elekho
mngnet i8ka f~ilt miir'kl>art invel'ka p,l stlirn ings[ello
meII(~ 1l inom töret, sft kan man vm'a gam;kn siiket' Dll, 
att dc" a stöJ'ning.-f>nom en ha siu orsak i liickl'le],: 
t ronel', 

http:siHum.la
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F ig. .t. Anouslrijm-gallerspiinnin!7,skllrvor för treel eklroärör, 
Ulowndc R EN 914 . a: 1'ör utan Wc7.emission , m ed förkorta,t 
C/11 i t/ era m1e skiJct . b: 1'ör m ed ltiukemissi,on v i,d eZektl'oä

systemets linda,r . 

'fillare iiI' sekundiirem issionen vid isolator'er icke 

entydigt bestiirnc1 a v spHnn ingarna på eleldf'ouerna, 
utan om t . ex. anod!Spiinningen (med övriga spän
ningar lWllstanta) för ·t ökas frun noll till maximum 

oe11 diireftel' åter minskas till noll, hela tiden stegvis, 
varullder anoc1strömmen a vliises, ,,, el'h älles olika 

viirden p tl. anodströmmen vid ökningen o!: ll vhl minsk· 
ningen . ( e fig. 3.) över'gtlllgen mellan kurvorua föl' 
mmiug I·esp . mil lskning 'kel' sprflugyi s, För dessa 

fÖl'eteel.·'1' ä r sä ttet för inkopplingen a v rör'et ofta 
a \ ' uety delse, d. \'. ~ . buruvida ma n lägger spiinlling 

på eleldl'ode l'lla, j uuall katoden hunnit bli vurm, eller 
Olll Dlan fÖl'st lå ter katoden börja cmittel'a e lektro
ner, innan elektrodspiinningal'lIa p~tliiggaB . I senare 
fa llp.t IIjJpladdas isol atol'ern a av elektronerna till ue
gat iv potent ial. 

Slutligen t illkomme l' eu anliHlI snk. Isolatorerna i 
e1ektJ'odsystcmet, 'om i ocb föl' ~ig lHt ett isolatiou ,-'
IIlMslallll, ligg-amle me.llan m gra ltlJlllll' fl lIpl' j-il! tn

~en III cgo hm, medföra i sarnbantl mcd den s,\ sm[\
n ingom · kc l~ l.l(l e llpp\' iil'lliningcn av röret und(~ l' 

adit, a t t ved_II ingll rna a selm ndii rem i.~s iollen för e

falla ait va l'a ickt! niijaktigt l'f'p l'utlm:edl[lI'U, Del. 
hUnger på, i vilket tills ti'lI1d mecl lt ~lns'yn t ill upp· 

\'äI'mnillgeu rör'et befinner Rig, eller , med a I 111 L'a ord, 
I · 

- [ 2501' 

o 
-41' 

l'iy. 'J. övrc ii.nden (1(; 1c;7drnl]sys l Cllt c t II OR el t 'i ndirekt 
11 /ll) l)äl'mt fl' cel elctroäl'Ör.m lä l'ol1cr na äro 1J1bönle8 fix /'(/I] e 
1IZ ,lle/st Il en k Cl·CMni.sl."a ls0Zofio71S 1))'!JYfJun le Diu!l}'(J llllll et 

1,isur spiinni.nYlifönZcln iH yen pu. de'lIna isoZal O1', 

p.i. iso]atorcnIaS ]edllillg::;förmåga vid det tillfiille, 

ll{l undcrsö!mingen utföres. Vidar kunna \·e l·kll ingar · 

na a \' se lmlllHiremisR ionell variera med tiden p~ grund 
av a tt gas res ter frigöras frå n de under drift upp
v~irmda ele]{troderna eller glasdela rna. Dylika galS
rester lSiitta s ig ibland som en tunu Linna p tl gIn::;· 

" ärrgarna och iso lato l'cl'l1<1 i röret och lwnna rHi rige
n OUl vHsentl igt förändra SekLlll(Hirelll is~ionsege l1 ska

per lla hos dl'samma. 

2. Läckelekt'l'oner j Ö1-(inrln[ !onnen !t O/3 Ja- R,q- S(/ 'I/I f 

Ia-Ba.-kwTon w. 

Fio'. 1 (ku n <l a) \' isar anodshi>l.l1 ·gallel'!Spiirl1lings

kurvan för ett il' eel ' ldrodrör, som sa lmar läckelek· 
troner, Vad SOlU intresserar mest iiI' dea netlre (lelen 
av denna kllt'va , emedan bäL' in\'e rlw u a \' liickelek

't roller pl'ocenrnp.llt sett lSkullc vara RWl'l'('. KmTall 
JJ i SaIllln a fi:'ur \'i sa r e tt rör m ed ]Uckdektrolle r, 
vilka fd'tn katodens il1lt1ar gii l\ ta ufiir 'tyrgalh'pj- och 
dir'c];:t t ill anoden. D~irför blir auollstl' iimmeu Slö t're 

mA 
o.~ 

JA 

t0, 3 

0, 2 

QI 

Ee= - 3V 

FiII, ;J. .'1110aström-an O(ISpäwl!ill g S J.:III'U(J1· f ör CX1Jcri /lI C III rö/ ', 
liknande R EN 911" a: rör utan Ili c 1' (}1I1i8~i[l'/l. ,,: ni!' 1/1 d 
Iii c 1,'cll'l.'ission , a~taäl.;o/Jl-ma.l1(/ e se7tnn(l!iromission fr(i.n ;80/0

t;oll,~I,r!J!7(Jon1(L 'v id elelärot1svsl emels lindor. 

itn fÖI'C',,,i\ clIl]e r ÖI', och 'ldLlnatlen iil' pl'ocen(uellt 

störr e " id laga värden }) , anod tl'Ömmell , Vid denn a 
lIn del'sökll iIl ", aIlv iin lle,' tvenne rö r av samma t:PI 
0l'l1 pEt det ena (motsva l'al1lle kur'van a ) llt\(l!; de 
(~ mittera LHl e .'ki ktet p il. katoden gjorts n:'tgot kOl'j'ari:, 

varigeuom i nga elektroner kuude hicka förbi ga llre t. 
I dessa experimentröl' aJwiindes nwd avsik t illga iso
la t ion slH'yggor il1till elektl'odsystPllletl:i iindlll'. 

' nder sökniug a isohlto rC ntas ill\'erkau '''j onlp, 

med rör, uppbyggda enligt fig. 2. H~ir lmn isolat ions
bryggan K hinka s som en mycket högobmig spiin 
ningsdelare, och spiillJLingsWl'tl ']u ingl' 1I nteft er dt:nna 
Jramgur a\' lliagrammet lIuder fio'u ren, gill la nde föl' 
250 y a ll()(l l': l'iinning och ' V gallerförspiinnj ng. Ge· 
nom denna potentialförde lni.ng utefter isolatol'ema 
p å verka!S f örs t och feiims t de t elektrostatiska f~lHet 

vill iindarna a \' lektL'odi>}'Rtemet, och isolatorp.rlHl Ut 
redan hiil'i ~el1om eu viss inverkau på lä clwleldroncl" 

Forts. il. s ill, 2! 
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Nya uppfinningar 


En automatisk skivväxlare 

av he lt ny konstruktion. 

D
c s nastc ~Iren ha fört o:ss ett bra styck ' 
f ramfit p~ vägen mot elen 100 % korrelda 
Ijud~t<:T'givningen. Innebörden ax begr epp 
sådana som amel'ilmnarnas »tr ue to l ife» 

och »lt igh fideHt)'» ha alltmcr börjat ingfi i det all
miInna medvetandet, och fordringama pil god ljud
kvaUtet ~iro nu betydligt s örec iIn fön', " ill,et må
h ii nlln tir orsak n till at Sa m, nCTa IJ ta ut siua ra
dioapparater av i.ildre och nyare . rg1ing mot den 
allra enastc modellen, i1ken ha l' bä tre ljud. Mcn 
da r undradion bj uder p . u om\"~ixlande proCTram, 
vilka ju .·kola ti llfredsställa de mes t skilda smak
riktJlin?"ar och varje programpunkt givetvis icke kan 
in t res.·cr:l. alla, ha all t fl ra som lwmplement till ra
dioapparatcll skaffat ig en grammoi'onutrustn in O". 
E n bi '1raO"ande ursak hä r till iiI' ocksfi framstegen på 
in-'pelninO"stelwikens omr~de och uen män<Yd inspel
ningar som göras, så att man nuförtiden på gralUmo
fon,'kiva kan erh1illa just den sang och musik, som 
tilltalar ens egen mak 

Dct stora flcrtalet _ha nöjt s ifT med att antingen 
för e en vanlig grammofon mcd en picl -up eller ha 
skaffat sig en elektrisk gmmmofonmotor med till
behör. Hittills har dct säkerligen id: varit många 
som haft en automatisk s kivväxlingsanordning, då 

Fig. 1. !-lIXOi'~ llya, 8k.ivt;äx lare i arbet e. Pielc-ull-a,rmen har 
just srangls m, och nålen sattes ned ,i yttersta, spåret 1Jå 

den strax förut nedmatade skiwli. 

dessa på gf'l1ntl av sin kompliceradc konstruktion bc
ti ugat ett mycket högt pris. Det tir därför gliidjande 
att tlet nu f ramkOIllmit en svcn k :s ivviixlurc som 
ä l' förbluffande enkel t ill s in lwnstruldion och där
för mycket billigare än sina föregangarc på mark
naden. 

Det iir RadiofalJrikcn Luxor i ~Iotala som lanserat 
niimnda uppfinning, vilken iiI' patentsökt i hela vä d 
den. I en kompa kt enhet, fig. 1, har sammanbyggts 
en 'lektrisk grammofonmotor, pick-np och sldvväx
lare, som au toma tiskt spelar 8 till 10 skivor. Enhe
ten utgör s,otled '8 en komplett grammofonutrustning, 
vilken med skivväxlare cndast tager nägot större ut
rymme i anspl'ål, än en vanlig grammofon och Hr 
mycket enkel att montera, då man endast bchöver 
taga ut ett hål för motorn, ,ilken cnsam bcfinner sig 
undcr montcrino'splattan. (Se fig. 2 och 3.) 

Fig. 3 viiSar skivväxlaren mcd }{å,pan avtagen 
och meka,nismen synlig. Om man jämför denna 
med tidiCTare skivväxlingsanordningar, viUm 
ha CIl mekanism mcd ett otal h ~ivstiinger och 
fjiillrar, sammanbyggd med motorn uuder mOll
terincrsplattan, inser man fördelarna och för
bättringarna llled denlla cnkla, Hndamlllsenliga 
konstruk t ion. Kraften för drivand t av meka
nismeli, som endast undcr skivviixl ingen ut
nyttjas, är pft grund av god avbalanscring och 
kon truktionens cnkla princip ytterst ringa , 
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Fig. :!l. D en nya, .~ki!/ v tia;la.r(}l! h·tiver ringa llt1'lJJ1/.1l1 e. 'lid er' 
cha8s'iet fim!1I ej 'något nnl1ctt än gl'am'l1wfowmoto'/'n. 

varför en grammofOlllllotol' av standardutförande 
k unnat auvända.. 

Ihw sk-ivväxhngen tillgår. 

~är en skiva är slutspelad, för pil:k-up-armen fl'ik
tionsski\'all, "om å fi QtI\'ern fl. synes Yhl skivtallrikens 
kant i ingrepp: O h mekanismen bÖt'jar arbeta. 
Denna be ·t ar aven kuggväxel, som driver e tt större 
l1jul, hj~irtat j hela anordningen, det s. le huvudhju
Jet, vilket medan (let roterar ett varv fullföljer hela 
skivvi1xlingsföl'loppet. Detta hjul r.lstadkommer så
lunda, att pick-up-at'men lyftes oeh svilnges nt, att 
nit ta skha påmat as, att pick-up-arm 11 s rälwes t ill
baka till gr'ammofon kivans ka nt och fl. tt elen lläl' 
sakta änker sig, så att nålen tr~lffar just diir inspel
n ingen börjar, ' amt att friktionssl;:ivau drages ifrån 
'kivtallrikens kant, sä att mekanismen stannar. När 
ski\'an iiI' slutspelad, börjar Sal111Ua proeeclnr på nytt. 

För att kunna först" hur ltuVltdbjulet utför allt 
delta, måste vi fö r st å fig. 3 ia ld.i aga, hur pick-Ilp
armen ~ir fä ' t vid mekanism D , GetlOm denna g< r en 
tjock axel - huvudaxeln - P' villwn pickup-armen 
under spelning vilar mcn iclw är fä~t. Dcss Histpunkt 
iiI' som synes i ncdre delen ~1\' ett »vinkelFlrn», vilket 
i sin tur ii I' fiist vid huvud
axelll. Om pickup-armen lyf
tes rakt upp, blir all tSå hela 
dnkeljäl'net ~ynligt, och pick
up-armen kommer eu '''od bit 
frän hela mekallismen, Dc man 
\'ct hul' pick-up-armCll är fii st, 

bliva huvndhjnlet ' ulika pre
:sjatiollcr lil ttföl'klal'liga. 

Pick-up-armens hijj ning och sä nkning sker p11 f öl
jandc sätt: På över.- ic1an av huvudhjulet, som ligger 
ho r isontalt, går läugs nästan hela dess periferi en 
upphöjning. Inuti huvudaxeln är en t app, som under 
spelning vilar på en icke upphöjd punkt på ltuvud

hj ll lets periferi oclt då är lika Hlllg som lt Ilyudaxeln. 
~~ir nu skivväxlingsförloppet börjar och huvudhju
let börjar rotera, glider tappen upp på upphöjningen 
och kOlllmer ltögre iin huvudaxeln, pick-up-armen 
lyftes och förblir lyft ~incla till slut et av huvudhjulets 
ro tationsvurv, del uppltöjningen sakta minskar i höjd 
ner till den icke upphöjda u tgfi11gspunkten, och p ick
up-armen si:lnkes sakta mot skivan. 

Ut- ocl! ins\'ängningsröreisema förmedlas frän 
lIllvudhjulet och hunldaxeln via vinh:eljiirnet till 
pick-up-armen p: öljande sätt. Nedtill pä huvud· 
axeln ä r en » ldva» fastgjord, vilken gäl' in över hu
vndhjulet och således i-l.ven är hOr'isontal. Den na skiva 
är sfi formad, att, nät' en på huvudhjulets ovansida 
sh ende tapp under rotationsvllrvet stöter på den
"amma, hnvudax In nides eh chirmed pickup-armen 
svänge ut och in. Utskärnin6'en i skivan iiI' nästan 
V-formad. KUr tappen alltsä kommit till spetsen av 
'{ :et, är pick-up-armen längst utvriden, Både '];:ivan 
ocb tappen, Se väl som cn annan i mekanismens sta
tiv fa tgjord tapp, vilken ytterst i det V-formalle seg
mentet begränsar pick-up-armens totala svängnings
möjlighet t ill ett kvarts \'arv, ilr'O synliga ä fig. 3. 
Givetvis iiro de olika rörelsemomenten så anordna de, 
att utsvängning icke sIH~r förrän efter lyftning. An
märkningsYii.rt är, ait det hela lwn fe S att fungera 
pil så enkelt ;' ä tt och a tt inga som helst justeriugs
anordningar härför äro behövliga. 
~edmatningen aven ny skiva tillgtu' på sfi sätt, att 

de med»lmi var» försedda pelarna, pä vilka skivorna 
magasineras, vriclas ett lnrnrts varv. J nnan lmivarna 
helt utvrillits, så att skivan nec1matats, gfi knivarna 
PlL motsatta sidan av pelarna in och uppbilra de 
ovanför liggande skivor·na. Vridningen av pelarna 
förmedlas ockse från huvuc1hjulet. rå dettas under· 
sida sitter llämligell en tapp, som uncler rotations
var\'ct -- just lliir pick-up-armcn är mest utsvängd 

Forts , d s id H 

Fly, S. D enna bUd v-isar själva meknni.mwn, 80>111, drives t rdn 
skiv tallriken nwdelst ett friktio?lshjld. 
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RiJ/glra,nsfo'l'matorcl' för md,ioapPoTaler el c, 

pr/'l1~an lVewluwt a; Ca7"l,~, S l oe lölwlm., för i marlmaden 
rillg- (toroid-) transformaLorel':lY miirket »Erka» samt 
ii nm tlrosslar u v salIlIna typ, Både nättrans forma torer och 
lägfrekvpnst rnn formatorer fillna~, ' Den Yil,ti"'Hste förd elen 
med denna typ av niittraJ1sformntorer och s ildl'osslar iir, ntt 
li:ickGiltet blir obetrdligt i jiimfiirelse med den \'tlJJligu typen, 
I'ilke,t. gör att uii taggrega tet pj behöyer skiirmas fr[1ll den 
öITiga appa ratnren i rnd iomottaga re, ka lod, tnUeoscillogrn
fel' o, s. v. I fni ga om Illgfreln'ellstl'allsformatorerlla ha 
Ilessa ringa känslighet för yttre ma gnetfält i jlimförelse JlIed 
o~kärmalle h gfrekl'en transformatorer a\' "tJlIlig typ. 

Klirnhleckeu iiro enligt. UPI)gift i et t s tycke. Kärnan sa k
nar alltså fogar, \'ilket I' id lIiittrallSforlJlflLorerna givetvi s 
iiI' n fördel. Virl (Iross lar och utg~tngstran sfornUltore r metl 
likströmsbelastnillg lir ett luftgap dock ofta aY I'Hrde, 

Vi åte rkoUlma i näs ta nnJ1Hll r Ill ell utförligare uPl)gifter. 
Samtliga typer al' tran. (ormaturer och dro ."~a\' finna s i 
lager. 

Slyrkrislall cr, /1"Cl'1I sj'onna,/or er et c, 

..l.-B. _'(nlra (L, S tockholm" rf'preseulerar hL a, Premier 
Crysta l Laboralories i New York, ,om tillverkar styrkristaI
ler för sändare i ett s tort antnl olika t~'J1er, med frel<l'ellSer 
fri'tn 20 till 8000 lw/s, Kri sta ll erIla lel'er eTU " bå de utan och 
llled h/Illa re, I senare fallet garanteras en 1I0ggrannhet a l' 
ca 1/ 107• Toggrannhetcn med h~insyn till vid b s tiillningen 
uppgiyen freln'ens är upp till 0,08 %, 

,Samma firma represf' nt erar United 'l'ralls fo nlll:r COl'j)ora
tion i New York, ~Olll leyererar h,yggsut~c r till Iörstilrkare 
med dc nya am erikan :' ka metalLrören, \'nrj e förstiirkar
I,oppling iiI' omsol'gsfnllt ntprOl':lr). Sju olika typer för J0-40 
W ' distortionsf ri n tgå ngs ffcJ.,t ha uta rbetats, »U, T, .» 
tilh'erka r ii \'(' n sii n(la re. dlir hU rn .I?;ens styrka varicrar lTIed 
JIlodnlcriugeJl , varigcnom I'i ~s effeJdhespal'illg ernås . Delar 
till såda lla sä mlar> kUllna ocksll el'hfllla;;:. 

'l'r(ln8]'onua tor pla t. 

],'r1ill 'I'lIc Armco Intcl'l1ational COl'vornl iOll i \.mel' ika ha 
Yi mottagit en bro~ch~'r med data föl' de a I- »Armco» frnlU
s tällda plåtso rt'ema , ayseLIlla för elektri ;;ka ma s kiner och 
transformatorer, Uy en för raclioHnrlamål. 

Repl'esen tont för S\'erige Ut RCllt Jåm A,-B" Malmö, 

E 1c 1,,11'0111 thm tl ensa,torer. 

Elcktl'i8/';(t Ald'icbolagct Sicmen,~, Slockholm . tUlyerkar 
elektrolytkollden satorer mell 'fö lj llnde sta nda ['(hpiinningar: 
150, 200, 250, 300, 850, 400, 450 och ;:;00 V, Detta lir arbets
~piinningen, ToppspiiIlningen ligger ca 10 Q/ o lJiigre , KondclI
satorer med andra ~plillnillgar kuuna (,' rhä lIa s på beställlliug. 

Kapaciteter p:'\. 8 och 16 pE' tilll' crkas samt dessutom stan
dardkomhillUtioner me llan dessa, t, ex, 8 + , 16 + 8, 16+ 16 
+ 8 .uF o. s. y, Vissa kombinatione r kunua er b ~llla s med 
ell r utan gemensam [Uillll~P()1. 

M åtins/frll1ncnt. 

[lIgenjörslil 'lIwn ll -t!IHu,(/a, SluukllO! lU . iiI' rep J'csPlltant nir 
lIoruwel'l, i r,eip;r.ig, som l'illl'l'rkar clet i PO!luliir na,li o lir 
4. J08;:;, sid. 100 aylJil(la(le ITillspoleillstl'lIlnelltet med 2700 

skain. ]"ördelen iiI' att skalan bli l' lJetydligt liingre lin Yid 
amll'a in trumen t a y ;;:amma sto rl ' k. I'a rigenom en nog
granuare ilvläsning llluj liggöre~ ~ :0111 :--; ig bör Ul' i,iyen nog
grannheten hos ins t rUlllf>lItet :tii rn! Un hos allllra liknande 
instrument, enligt uppgift ±O,[;oJo al- fullt utslag, T\' it typer 
finnas, den ena för likströ m (2 Il~A ; 200 mV) merl llt.lJyt
hal'a ,"huntar och fiirkoppliugsUJotst:111t1, den audm för I'iixel
och likström, me(l ITidomkopplare för ill ~ tilllJ1ing a l' olika 
~~~~, 
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'l 'cleri.. ion cn (/ '0 idag, Popnl;ir framställu illg och handled
!Iiug", Av A. Mo:eley, R, J . Burton Ghnllple ocl! H, Lnrsso!l. 
Bokförlnge t Katur och Kultur, Stockholm, 1985, 171 'id, llIell 
lH fig, i text 'II. OktnI', Pl'i" iub, G: ::;0, hiiftad 3; HO. 

FöreliggnUlle arbete utgör en ön'rsiittning och del \' is Olll
arhetning al' en i sitt hemland , E:nglallll, Ii\'lig t uppskattad 
hok, som dill' utgiHt i eLt stort antal upplugor. I s in ellgelska 
form nll: den emeller t id S'l ens itligt inriktall på fl tt beskril'a 
Bair(lbolaget'8 olika fijr~öl, och nuorrllling<1r, att lilan vid 
CII direkt öy'rsUtt lling knappast torIle lmnnat riikna llled 
u:1~on ~Wrre cfterfr,~gan frän en bred s l-e nsk publik. MaJl 
f,'Ir lHirföl' \'lIra el en syeIlske bearbeturen, ei\'ilingenjör Hugo 
Larsson, lacJ,salll, att ho n endast bibeln lli d b~ista delarna 
av origillalet och i s tä llet berett ökat utrymrne ' t lJeslniy
n illgar öyer a ndra system, Boken \'linder ig gil'elyis ej till 
fackmanllen n tun till dCJI stom tIeJ av nllmUnheten, 'Olll 
önska r en illblick i teleyi sionens problemstiillningar och en 
populär fram ,'U\lllIing a v Omi:[! förekommande system. Lä
saren behöycr slilnnda ej sitta inne llI ed några tekniska 
förlmn;:kaper för att I,unnu avnjnta denna liittlii s ta och 
filn"slande [Jok under niig ra llug'eniima efterllliddagsti ll.lmar. 

'EHer en kor tfatta d hi 'l ori. k inleun iug, hU\'\I<Jsakligen om
fattand e det ;:ella ~te llecellllie t 1G23-l(l33, redogöres i Im
pitel II fö r tele\'ision ' n g ru ndp riuciper, ,'nrjUmte några 
olika system för bil d uppd elningen beskrivas. 'l'redje, fjUrrle 
och femte kapitl en b handla ingå ende siil1dnil1gs- och llIot
raguingsflllOrclningilr föl' Bairds 80-linj rss~'stem .• Princi~er
na fö r television sändning av film er behanellas pa tyå olIka 
s t'lillen, nlLmligen elels i kapitel VI och dels liingre fram i 
kapi tel "III, villwt torde sa mll1anhiinga lIlell den ovan be
rörda omarheulingen , Prohlemet att :lstadkomma stora telc
\'isiollsbilcler b halIdia s i kapitel VII. I å ttonde kapitlet 
g i\"C~s en iil'crsikt öyer mollerIltl teleYi.. iOll'sys telll , diir man 
bl. tI . IHgger III ;Ll'ke till eu beskrinling uv Zw oryldlls ikono
skop, Xiollde kapitlet "lulligen beha lllllar möjligheterna för 
telel'i 'ionens införande i Syerge, I detla sammanhang kan 
lIUnmas att, seclan bok n u tkonllui t, S l'e llska Hadioholagets 
fiirsölc'siiurlare 11tbyggts , "å a t t den num era t orel l' kunna 
mottaga s inom större delen av Stockholm. 

Erik Httllcyrtl'(L 

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

SAMMANTRÄDEN 
::::::::::::;;::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::: :::::::::::::::::: 

SlockholuJ,s l tacliok!'u.blJ. 

Första sarnmilntriidet för, ret _iigcle rum tisdag'en den 14 
januari p He taurant Gille t. Iu genjör Erik Hnllegå rcl lJöll 
dilr\'icl ett in t ressa nt föredra'T 0 111 S I-enska U,auioaktiebolagets 
te levi ~ ionssii llllare, illust rerat med ballopLikonbilcler. Å"en 
mottagarens kons trnkti on 'amt synkrouise ringen av den
sa lllma berördes. Drl föredraget nUra ansluter s ig Lill ar
tikeln i detta nummer, Hl' e tt referat a v cletsululJla öI'cr
flödigt. 

'i(lare ga l" telOlhke SekrE!teraren en kort beskl'iyniJlg Öyer 
en i »Funl;:» för elen 15 clee. (ii ven i »Funktl!cbuische Mona ts
hefte» för nov,) beskriven enkel mätanordning för bes tiim
nillg a v godhet och förlns ter hos st iiJll spolar, vridkonden
. atol'er, sUimkretsar, hf ·drosslar, rörI.lflllare etc. Denna an
ordning, som ä l'ell IHmpar sig för amatör 'r och servicemiin, 
];:OJ11mer a le niirmare bcsla'i"as i ett följand e nnmm er ay 
l'opllliir TIallio. 

RADJOTBK~ISK REVY. 
For t s. fr ä n sid. 10 

minus m odlllm'ingsfrekl'euseu), Des~a fa s för,l;: ju ta~ !)OO ge
110m utg{lllg ' tnlJl'formatorn, fiirstlirkas oeh inma tas prl mot
s tåndet n, gem ensamt för 'iclobarl<lsför tärkaren och den 
lineäw fÖrstäl'lmren. Spänningen öyer detta gemensammu 
anodmotstand får cIa oscillatorfrekyensen och en fas, som 

http:r,eip;r.ig
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ilr projlortionell mot ~ idol>all(len s :llllplitnt1 (Illocluleringcn) 
() Il dessutom i enlighet med den OHm beskrivna anonlningen 
om,'iint proportionell mot modul ' rings frekv ensen. Denna 
.~ pi,inuing förstärk es. innlln den tillföres de frekvemmllllt i
Illice ranrlc stegen , rlii r [rel,,'e ll ~ (Ich fn sflir~l,ju lning lIlult i
plicera. ftt. ·jdlliga l llsen g:"t llg'er . D enna frckvcnsmul t iplice
ring är ej kri t isk eller ostabil , och inga större f" rs iktig!tets
nu tt behönl \' illtagas Wr crhallancle a,- linc:uil et. 

BftCl' varj e frekn!usmnltiplikation mi. ste e:j önskvärda 
freky en er (uvertoner etc.) avIiigsnus. Hllrfur erfordras de 
onm omnii.m llda bnffertfi1 tersl:egcn , 

amtliga anvii nda rör u tom ti e fyra ellel' f em s ista stegen 
uro \'a nliga mottagurrör, Hlrig'euom kos tnaden r educerat.s 
avsevurl, vilket ju ur a v vil,t lh ej nJimlre Hn 73 rör ingl 
i sUllclal'ell. T rot dennu invecldatle liO]j~trllktion besl,l'iyes 
siindal'cn S01l1 ett }) l1lil'akel a,' stabilitet», 

l\fottaga.ren. 

Svtll'igLJeten vid konstruktionen av mot taga ren val' att om
\'anllla f rekvcl1dUoclu lel'lngen till a mplitudmodu lerillg, merl 
bibehållande a v hög fi de li tet och sWl'Il ing.' f l'ibet. 'l'Yå olika 
metoder hi-irför ba utarbetats. De lJåda me toderna grllJlela 
s ig dock på cn oeh samma huvuclprincip, oeh för enkelhe t 
skull skall cnr1ast deu ena metoden !tlir omnämnas. Del1 
inkomluant1c signaleu, upptagen mell. hjiilp aven ltalvvågs 
vertika1 tlipolnntenn, förs ltirkes m edel. t högfrekveusför
s tiil'kare samt tvi'l meJlallfrek,' ellsförstiirkare med 150 kRz 
banc1bred! fÖl' 6 resp. 0,4 i\Ulz . Efte r den s ista mellaufre
kyeusföl'stä rkaren lig-ger modulering onwanrll fl. ren (fig. 10) , 
KomlJluut.lonel'll:1 a v m ot. t: ne1, indukta nser o lt kapaciteter. 
R , L. e, och R ', 1/, 0', ol1lyauclla fl.'cky enSl11odulel'il1l?:en till 
amplihldm odul riug geuolU att L och e iiro :lvstiimlla t iU 
den uucl re gdill sen F l i lUellanfrek\'ensbandet och L' och 
till den övre g l'linsen 1,'2. ~Io(stt ll(len R och Tt' liro tillriick
Iigt stora för att göra Rtrömmen i yarj bransch i huvudsa k 
konstant över hela frekyensba uclet. Ptl sk'! .jltt IJli reaktan
sel'lla i de olika bl'an sehel'lla de med \. och B betecknade 
linjerna i fig. 10. p, grund av den konstanta st. riiunnen i de 
bf da b ran chern a bli spä l1ningilrll:l över df' samma de med 
A' och B' betecknac1e linjerna i t ig , l O, Det {r[[mgr r dA 
omedelbart, filt spUnningen um1rar ,ig ]J l önskat slUt, c]. 
frekyens ' n nll'iera s mellan lj' l oeh l!'2 pil ömse 'idor om Fil, 
d, V. s. den ursprullgliga frekven s\'uriation n omsättes i 
amplituelnlriation, Den erll iHlna spiiuniugen mata s över ett 
par .förslärkar " t ill h 'i'! likriktare. ·Igå.u w<spiinn ingen fl" n 
liknkta l'lla kopp l:! . dlirefter fl, att dc samverka, 

St rtimbegrLiu"nnde anorc1ninga r (automatl. k yolymkontroll) 
fiirefillllH i mottagaren :}\' dublJla skiil , del föl' att hålla 
en kOll. t.a n t ' ignalnivfl, el Is SO I\1 hjälp vid störnin~rec1uk
tionen. Ga nsku kraftiga fi,il ts t yrk '\'n ri a lion el' förelcommo vill. 
fur ~öken öH'r en clis tan a\' 85 en;;;. mil, men den a utoma
ti ska \'ol.rmlwlltrollen höll ile l:l t id en utgtlng~SJ1iinningen 
konstant ulan distortion . Överfuringen. goda kyali tet fl r 
man en uppfathlin g 0111 n'enom det ex perim ' n t, som utför
des, Sam ma program uts fLl1c1es SOI1l frfLll en av Empire Stat " 
silndare, och vid mottagning~pla ( sell l!pp~ tiillll e ' tlels elen 
llrll1strongska mott.agaren och el Is en fö I'S lId n -·.'; ig rundradio
mottagare med tor banr1brecJd. nu'efter jlilllföranlle lys,;
uingsförsiik utfördes, villm ot\'«tydigt II t föll o Ull förd el för 
,Jet frel,veJlsmoclnleralle ön~r,Wrillg"'syst'em et. 

Anordlliu"ell llUr Lb' en a llviint ;· föl' ö,-erföring a v ty:"! 
Jlrogram samtid igt, vilket g:lY myeket gott r esultat. 11ulti
l1exi.iverfi.)ring erfordrar pmellcrtid eu s turre banel'bredd än 
simplex .· iillrlning, meu in ga s t iirre 'vi'tr iglleter vis[ule s ig yitl 
:! \' t!rföI}ug :lY dt frpk\'ellslJnw! pil 30000 pis fijr nmltiplex
:lulla Illa I. 

Signa.l-stönlingsförhållalldet. 

Det faktum nit ett prak tbkt freln·en. mOdul ' ringssystem 
blivit u tveekla t och att det medgi\'et' ö\' erfiir ingar av p ro
g ram, som i Yis'a a \' seenllen till oeh med iir hfi tt re iiu vill 
a lllplitudmoc1ulering, ur intresseviiekande llOg. Uiirtill kom
mer em ellertid en sak, , om kan ske viicld det f< Wl'sta upp
sl)(:nlle t , lliimli"'en si<rnal-sli.i rningsfÖrl1i'tllandet ,'id det nya 
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~ .\'.';te'III Ct . Det 1eL intresse ha r hiillfi)rL sig llels till lIe go(la 
I'l:su ltar, som uppnått , men framför allt till det förIJållan
r1pt, a t t de uppniic1<1a n'sllltaten 81:1 i uppenbar motsats tlll 
1'11'11 glillgSC, \'ec1erl agnu teori 'n, :;Jtt de Illoltagu<l l'törningar, 
na aro prop"rt i,~ nclla 111 0 1 ha ntlhrecldel1. lJ'€IIlJa teori ha r 
lJekruftllts av ]'{'slIlt-alen med mot taga r e enligt :llllplituc1mo
t1ulering ~ysteml!t. Det iii' emellertid kla rt, a tt endast hör
!lal'a störningar Liro bes,'iirallc!e, Niir så lunda handl!redden 
öka" nppn:}r sna rt tIe hörhara s törninga rna ett gl'änsvii,nle. 
Kli r I1alldbredrlen ilr ca 20 kHz, iiI' detta griins\'urele upp
nil tt; ökas banl1bl"dclen y tterligare, förbli de höruara stör
ningarna a y kon:·tant tyrka. Sålunda borde Armstrong-syste
m~~t med lGO kRz uandbl'ecid ej va ra suml'e iln ett 20 kHz 
lunplitudmorlnlera t system. I s jiih-a yel'lwt bli störningarna 
\'lel en frekyenSl1lodu lerad fö rhindelse betydligt min(!l'e. 

Armstrong siigcl' sj äl\': »Grundprineipen i metoelen (at t 
fi,irbiittra signal- 'Wl'llingsförl!ållanrIet) iiI' elen, att i den 
IIlsunda vågen inföl'll en faktor om ej kan frambringa stlir
uillga r a v vanli<rt slag och att a uvända en mottagnings
anordning, som ej återger st:ö l'llingar av de vanligen före
kommande typerna utan en(!ast reagerar för en Ve gtyp av 
speciell kuraktiir, 

Förklariugeu till deBn a sa k [julles i diagrammet {le fig. 9. 
Anta g. att det selektiva systemet i fig, 10 har en reaktans
fUriinllrulg (:om ju enligt o\'al1 iiI' proportionell mot den 
fö rsUi l'karell t illfönla amplitlldmoduleracle s ignal en) efter 
Iinjell :\1 N och att Iluudra proeents mod Illerin '" el'h lIes ge
nom n frekyel1 s \'arialioll av 10 Idlz pi't varje sida om 400 
Icl.lz. Störningarna inom 'frekvensl.Hlndet 390 till 410 bli då 
proportionella mot avstå ndet DO. Om nn en sWrre band
bredtl anyiinde:s, eXt)mrlc!vis 200 kFl7. enligt li njen QP, bli 
de hörbara s lÖl'l1ingal'lla proportionella mot avståndet RT, 
De erll i'l llna Wrningal'lla enligt linjen PQ hli då i för
h:'lllancl e till :lIN lika med RT/ 0, eller tio procent med de 
i figuren au\'iincla \' iirdena . Effektförh Ilandet nedsiittes så
lunda till 1 proceut. Av det ta fmm ä r, att ju s törre balld
bredd Iilun arlJe(ar med, ju mindre bli störningarna i för
!tllllanrle till den önskade sigllalen, vilkeu alltid r epresen
teras ay O. Det lir nödvändigt , att sWl'llingskompo, anterna 
1).[ ömse sidor om 400 k.Hz Liro a\' motsa tt fas; det.ta åstad
kom mes genom elen a u toma tiska volym kon trollanol'du i !Igen, 
som föreg:Ir modul l'ingsomvandlaren oeh som alstrar t, ex. 
410 kHz-komponl:llten som spegelfrekvensen till 390 kH7. , 

Det ovanstående' resonemanget -Wrl1tsiitter emell ert id att 
lJiinågell iiI' lal'l..are än s törllingo.rna . Vid sWruingsfria 
mottagning 'Wrh rtllanclen bli tc!rrnoelektriska störningar i le
darna oeh rÖrbru . de lJegriillsllude faktorel'lla, Hiin-itl g 1: 

enligt fö re tagna undersliknillgar, vi d likvärdiga fö rhå.llan
rlen. en frckycn smorllllerael s ignal på 41 MIlz vid 150 kHz 
hanc1hredtl tt 1100 gånger Stl sto rt förhällande mellan 
önskade -' ignaler ocb RWrningnr SOIll en a1l1plitudmoclulerad 
: ignal meLl- 7,5 Idl. z hunllb rcc1rl. .u;xperiment ha liven företa
gits me,l u tifrån inkolllmande slörninga r (ifn 11 bilars tiind
ningSSs's telll ) . IHin'itl "isade llet 'ig, att störningarnas maxi
minmplitudel' ot'ta liro ll\' samma storleksordning som 
~ i gn:1len , varför törningsbegriin,11illgen ej var fullt lika 
effektiv men clock mycket goel. 

Vid IIn~-mötct för etogs en del demonstrationer a y det 
arlllstrongska systemet SiinrIaren va l' uppstiilld ca 20 eng, 
mil i'rtlll Illonagnren, som befann ig i sumrnautriidessalen. 
Saml'irligt som skiuptik olJbilder ö\'er lindaren visades, mot
tog;; ,' ia den fl'l)k,'ellsmoc1l1lerac1e kanalen en beskrivning 
Il Y lindaren. Detta siitt att demonstrera det uya sy temet 
yiiek tc s tOl' Sllcce, Ljllc11naliteten "ar minst li ka god 80m 
\'iel \'nulig rnurll'lldio, och sWl'l1ingsuivå n ya r I:'lg, trot· att 
l11ottag·niJlg.'platscl! Iftg mitt inne i en stad. 

Uii refter kiirdes e).fl Ijudfilmsnpptagnillg fråll mottaga r
s to. tionen i Harldonsfieltl ("iintlarell \'a 1: placerad i The 
Empire Stat Buildiug i Tew 'o rk, O eng, mil därifrån) . 
J iimförelser mellan mottugn ingen från den frckvensJllodu
le]'flt!e siindaren och en runcll'allios tation, arbetande pit 660 
kHz med 50 k'lV, och dessutom P-ll annan alllplitnllmodulerad 
si.i ndllre mell sa nllua tillförda effekt som den frekvensmo
(\ulerarle siinll.aren knnde guras. AH fl'i;kvenSlllOdnler:1c! sund
ni ng återgavs JIl ed en mycket låg störningsniyfl, medan 
man "ir! GO kW' s~inclaren genom atmosfäriska störningar 



POPULÄR R ADIO24 

gå ng m ed a nod splinningcn erhölls en IWI1tinlle rlig kurya. 
mincJre amplltndmoclnle r:.llle s iinf!1l1"cn drlluknade helt och Kurra n b är mY'k t typisk för sekuml flremi s ion. 
hå lle t i stiirningarna. Sa mma a 111l 0s fiiri ~lw fij rh~lll a nden Som en följ eI ,lV n ul onlu·a g"ts '11' det lek möjligt a tL 
rä d de Yid samtliga försö l.;:. 

endast ku n de uppfa tta ett och an nat ord begripligt.. Den 

lllJYtinda r ör med ('leklrunlil cIOling för sftda urt iind amtd, dU I' 
'D et sy nes all t sft "om fr e k\" ell ~m odlll r; riu g \"ill llltra k ortYli g man lir Iwroellll e a v ka rakteris tikens krökning ell er a v 

lir ett siit t att. erhå lla ·t·ij rre s törnLngsfriIJ e t och därmed ab~olu la \"iird ' n h os :lnoc!s l römll1 en. Föl' el ,t fiir s ta ii r nit m
större räckvidd. De nu fram s l ~illda appara terna f å docl, ligen liic:ke.lekLroll E' m:ls ill\"e rlm n helt olika " id olika nnod
sii kert enda s t betra ktas som ett bet ydelsefullt ,' ä gledande spii n ningar och bes tämm es dessu tom a y inkopplingsfö rloppet 
s teg i denna riktning. ~am t fl\' elektrods pii nn ingama, dock id,e en tydig t. Föl' det 

( FJlectronics, 1/0V. n).3.'i.) andm för efil1lHI ' Sil s tora a Y\"ikelse r mellan olika r ij r exem
[lIa r , beroen de [l:'l om de u Vlwisa OV:'1 n hE'skrinw effekter 
elle r ej, a tt en a pparat, , om iiI' beroende al" a bsolu t.a Ylinlen 
hos a nocl st r önl.lnen, vid rörb~' te blir en stor lIli ~srlikn ! ng. 

Kat.llrlig tYis kunna de-'sa oHigenlH, te r a vbjiilpas , som sk all 
omtalas i (let. följand e. E1lUrI1 det egentligen e j bör hit·, skall 
dock \'arna ~ fij r an \" findandet al' sådana kopplingar, där 
a ppara Lc'ns f u nkLi on iiI' ·be r oencle a l' absoluta \"ilrclen h os 
anod -trömmen, i synnerhet rH1' denna är ringa, t. ex. Yir\ 
a nyUl1llniug av en ano(llikriktal1(h~ Ilelektor för automatisk 
yoLYI1lreglering. V id en s tilIan arbetspunkt. (pii karal, teristi
kens neclre del) kun na s tliruingseffekte l' a y o'-an beskx iyet 
slag förorsa ka s tl'ömUndringar, som liro fle ra gi'tnger s törre 
iln den onlinarie anoclstl'Ölllmen, och ltärigenorn omin tetgöra 
apptlratens rätta funktion . 

( P Of·ls.) 
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- stö ter på ('n till bllCla pelarna kopplad stå ng och skjuter 
fram dl'nna, så a tt pelarna n'ida s kring sina axlar. Efter 
\Tidningen upphör tappen, som ju grlr i en elrkelrund bana, 
at t skju ta på sLa ngen, van-W denna genom en fjiider lIrages 
ti.llbaka till utg!i n g:·H[g-e t, \"al'ifr'Lll den Ylc1 lliist.a ski\"Ylix
ling ä t.e r blir framskjlltl~ l.l av ta ppen o. S. \". B åde lIen till 
llelal'll<l kopplade s tå ngen samt en p a raIldlförskju tn lngsfl nn 
och f j iidern ligga unc1er ski vla i LJ'i k en, men är o synliga il 
fig. 3. 

HlIv u llhjule t fullbordar alltså uncler e tt "an' !:tel n sk iv viix
lingsfÖrl oppet. Sista mom ente t i de t ta Ya r l, ick-llp-a rrn ens 
siinkning mot gr:un mu[ollllla t la ll. :\"iir detta sk ett, gill' en 
arm, SOUl under b ela r otil t ions val' \'(~ t glidit m ot Llllvuclhjn
leL kant, in i ett. hak i dennd och fl ·taclkommel' hlil'igenom, 
att {riktionsskiyau drages ifrtlll ski\"ta llrikens kant , så a tt 
skiY\'iixlingsmekanismen s t fl Hnfl r. Å fig. 3 ilr denna arm f ullt 
synlig. 

U r f al)l'ilm ti ns:·.Y npunkt meclför den enkla p rincipen i kon
s t rukti onen Uven slora förc! elar. De SHlryalle deta ljerna, som 
ingå i meka ni smen, kunna autuma tsvaryas, Yilket meclför 
s tor jämnhet och precision i ti1ln~ rkllingen . övriga delar i 
maskinerie t firo av pressad sWI[llåt, oe!l c!t' t ta Ill fl te rial iiI' 
som bekaut bå de Hitt , h å llbart och )wydl igt. Tl tl de t f ör önig t 
icke finn es eHer erfordras nägra ju s teringsanordningar, är 
denna skiv\'iixlare icke pi'! mins ta sä tt ömtå lig. Alla syn
liga delar äro IllankWrkromade. 

Denna melmn iskt en kla oc h cHlrWr drifts i-lkra konstruk
tion har givetvis f ör·etts m.ed en fijrstkla ssig elel,trisk ut
rustning. Nå lfi.iringen lir möjligast korrekt. Nå lens tryck mot 
ski\':In ä r yäl a \' viig t, så att mins ta möjliga s litning uppstå r, 
samtidigt SOIU kra yet pä god å tergivn ing blir tillgodoset t . 
Ski\'viixlaren levereras f ran fabrik ell bi'Lde llled och ll tu n 
gr:lmlI1 0fOllmotor, sU' lil som komplett monterad i radio bord 
och ra uiogrtlUlll1 ofoner. Vinj e ttbild en visar '. kiY\"ii xl a r en 
Luxor 276 W G r ad iogrammofon. 

L i C e n s me d delas för utö vn ing av svenska 
patentet nr. 77073, »gasurladdningsrör», G . Seibt och 
H. Bley. Reflekterande torde hänvända sig till 

GöTEBORGS PATENTBYRA 
- Göteborg 

EN AMA'l'ÖRBYGGD BANDMIKROFON. 
Forts. fr5u si!.!. 17 

ma torn place ras på fotplatta n, som fotografie rna \"i8a . Kär
nan jordas tiU luilo·ofon stat ive t. Skärmad lednLng a nvlincles 
Yid ~ammankopplingE)!1, så viil mella n mikrofon och trans
formator SO lU mellan trausform a tor och fö rs tiirkare. 

H ela mikrofonen omgiyes med e tt hölj e av finlUa skigt 
metallnät, s ii att den blir sJ,: y dc1 acI och effek t ivt skiirmnd. 
Detta niit och tran:·fonnalol'lls kärna jiil1lte stat iv och 
magnet. jorda s till mikrofonfiir·tiirka.rens sl,ärmlflda eller 
t ill nå gon a nnan lämplig punk t. I s iir ··kiIt. svilra fall mec! 
hlinsyn till niitljmle t mr ma n dela p~ jordningen t ill olika 
sUillen, sum fig. 4 Yisar. Samma fl u r visar också huru 
mikrofonen inkoppla s t ill förstärkaren. Mikrofonen bör pla
cera s s ft nära förstärkaren som möjlig t. 

L ihnpliga membran finna s aU köpa b os Ingenjörsfirman 
1'ototon, Hornsga tan 65, Stockholm. 

Resultat. 
Signalspänningen frå n hiil' ovan beskrivna mikrofon iiI' 

betydligt minc!re än f r llll cn ama WrbygglJ Heisz-mikrofon, 
men ljndkyalite ten lir uii Lt r e. IJiimplig t li r att linda pn 
speciell transfurmator, 8ft at t man får ri.itt. a npa s. ning och 
god yerkningsgracl. F örf. Ilar OCkSll en så dflIl under tilI
yerkning oeh hoppa s kunna ät erkomllla med närmare upp
gifter om nlrYtal etc. 

Om bandm lkrofunens verkning. sUtt ocll a nvän dning finnes 
att läsa i P opllllir Radio lll' 5, l!:l32 och nr 'l , Hla4. Dessa 
artiklar böra cHirf ör genomliisas, innan mikrofonen bygges . 

Onln hal' niimnts, att bandmikrufoncn iiI' f nllstLincJigt 
hrusfri , va rigenom tys ta re bakgrund kan uppn{ls Un med 
l' ei._zm ikl'ofonell. Dock k a n cle t ya ra s va rt att för\'(~ rkliga 
detta, i synnerhet vid dri f t på likström, ty på g rund a v 
a tt mikr ofonen ger r ela ti vt. r in ga s ignalspänning och därför 
fordra r högre förs tiirknl ngsgrarl än rel ·z typeu. bUr f ijr
stiirkaranliiggningen m era störniugskänslig. Av den na or sa k 
ha r vid hitt ills f öre tagna prov ej Srl s tO l' flir s tlirkning kunna t 
anyä ndas, att. kraftig högt.a larstyrka erhå llits. (På växel
ström ilro flirh iilla lldena gynnsa mmare.) Emellertid pågå 
experiment, a\Tseencle ett fulls ttindigt utny ttjande av mikro
foneu HYen vid liks trömscJrift. (i\Iikrofonförstfirkaren uiir 
yara ba t terid r iven.) 

Det o\"a n beskrinltl jJroyet, tUll' man ~I lippe r ström f rå n 
ett Uj il 2 V elemen t .l;enom bamlet, ge r ä\"en besked om 
magnetens· strrka. Är magneten s" ao-, \i lir u t.buktningen a v 
bandet mycket obetydlig. J u stlll'ka re magneten iiI', desto 
kUnsligare blir mikrofon en. 

LXCKELI~KTRONER I FÖRSTXRKARRÖR. 
Forts. från sid. 19 

nas banor. Sä snart som lä ckelektroner triiffa isolatorns 
mera posi t iva delar och ur <l essa slå ut sekundä relektro
ner, fäs emellertid en ytterligare inverkan p~i riirka ra k ter i
s tik n . Detta kan bil.s t ial,ttagas pr\ ett a n ods tröm-3uoc1spä n
ningsdiagram . (Se fi g. 3.) KurnlIl a visa r Ia-E a-kurvan 
Ilos ett r ör uta n Hickning vid elek t roclsys tcmets ändar (för
korta t emitterande skikt) . Kurva n b visar förluppet vid e t.t 
rör med d ylik Hickning sa mt sel{\Jndä remission från isola
torerna. Ano<lspiillningen ölmdes från noll till 300 V, och 
Yid ca 260 V inträ ffade ett spräng 1 a noclströmmen. (Pilarna 
ang iva, i vilken riktning anoc!strömmeu ändrad es.) VId ä ter-
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c1!åtbinda in 1935 
o o o 
ars argang av 

PO PU L ÄR RADIO 

Magasin för radio och grammofon 

Pä rmar kunna rekvi
reras till ett pris av 

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

POPULÄR R ADIO 
Postbox 450, Sthlm - Postgiro 940 

NATIONAL 


RADIO
RÖR 

• 
Yi knl1l1fl nu iU01' 10H'ror'1 Eder ra, ::JO t,"P"" a,' 

X'ltiollll lriil'e n till myckc,t Ii\~a [Iri s(' l', 

Slutrö\' DL 4 3: 70 
Lilia'iMa nöt· , .... , ..... .... .. » HW 30 2: 80 
:\Iotståndsl'ö,' » HR 4 3: 15 
Sliärmga lIerrö,' .. .... ...... ' » AC' ~ 4 5: 60 
Kraftpentod .. » A031' 4 7: 
H. F. Ex. Pentocl ........... , » ACHEP 4 '1: 35 

P iL beg-iir.1 n tillsiincla \'i Rdel' l'ö ,,

Ii , t a ii\'(~r ~ a t i o Il a I·röre n Bamt \,:11' 

s ton1 1'.1 il iok<ltalog ö,'or l'n diom<l lel'i~ 1. 

NATIONAL RADIOFABRIK 
I,UXGSGAT,\X ,,3 - AVD, PR - S T o C l( H o L]I{ 

AERO I : Oinkapslad detektor~ 
spole på bakelitform, Kr , 3 :75 

AERO 2: lit;ctrådlindad deteh 
to rspole med dubbel p rimär för 
skalor med stati o nsnamn, Kr. 6: 

AERO 3: Litztrådlindad detek< 
t01'< eller anodspole med mitt , 
punktsuttag för kapacitiv antenn< 
anslutnin g. Kr, 6: 

AERO 4: Litztrådlindad dete k, 
torspole med speciellt uttag till 
dektronko ppl ing för skalor med 
station snamn , Kr. 6 : 

11I des;sa spol.ll' kan vår 6<=poligr' v"is: 
omkopp la re flllviillda ,~ . 

Bygg därför själv Eder radio, 

grammofon, båt eller kanot! 

Det lönar sig. Vi ha ritningar 

till en mängd nyttiga och trev

liga saker, och efter våra rit

ningar är det alltid intressant 

att arbeta. Läroböcker, appa

ratdelar, verktyg, foto- och 

ritmaterial, fiskredskap, lek

saker och el. artiklar m. m . 

E nsam{O'rsiilj are : 

Elektriska Aktiebolaget S K A N D I A 
Tunnelgatan 14 - Stockholm 

(ItU Oh/SSOII5. (o, '"sjii"
S(i'nd m/9 gral / J fdfll' lfahYlo9 

Na",,, __ _ . __ . . _ • __________ •_ ' (lasOJJs50nl{O
BOl/aL _ . _____ ________ ____ _ 

;M"" _ . ____ .. ______ - - _ - __ . Insiön 




Kan jag bygga denna? 
6-rörs allvågssuper 
med stationsskala. automatisk vo
lymkontroll och nio avstämda kretsar • 

Kan jag trimma den ? 

JA _ Tje rnelcl s matcha de spolss .';te lll för fyra, 

, vaglängdsområden löser problemet. 

Xli ka Il Xi f(jn'erkli ga Eder önskan att för en rim
lig- ko ' tllad byg:;a en lyxmottaga re vill,ens p:'esta
tionsf()rmuga garanterar Eder förbindelse med 
AMERIJ\A, ASIE:\T, AFRlliA och AUSTRALIE:\T. 

Homplett materialsats - rö r , magna , oxhögtala re, 
chas~is och kuPV1ing -mater ial - allt som erfordras. 

KR. 148: - NETTO 

Fullstiindiga r itningar mr d t,enne byggplane r i 
full stu:' lek. ma terialsperifikation samt instruktion 
för trimuiu g utan hjälpinstl'ument. 

KR. 1:50 

Se Populär R adio Nr 5, si d. 106. »Brevlådan». 

TJERNELDS RADIO 
Hudilcsvallsg.4 - STOCKHOLM - Telefon 332001 

Pri lista med de senaste nsheterna utkommer 20/1. 

Säsongens 
största schlager 

Globetrotter: 

6-rör Superheterodyn., 3 vugJiillgdsband 
16-55 ; 175--555; 735--2.140 m. 

8-r(; r Supprhpterodyn .. 4 ,lIgliingdsområ
dpn 16- 55; 55- 175 ; 175-5:;5; 735
2.140 m. 

Radi ogra mm ofon mrd automatisk sk iv

byta re. j)Iottagaren sa mma som 143. 


R acliogrammofon mpd elektrisk gram

mofon. Mottagaren sa mma som 143. 


Radiogrammofon 

12- rö r ~npprhptHorlyn .. 5 ,;~gliinl!'dwmrll


dpn 7-16: 16-5;;: c,;)-17i'i: 17fi-5 :i5: 

7:~fi-2.J.jO m. mpd fl lltomnti"J< skhbyta re 

och in~pf'lnilll!',.ll nordninl!' flir ~rHmm()fon


skh'o r PH mikrofon eller direkt flir upp

tagning a, radioprogram. 


llilradio 5-rör ~ Ilpe r , 3,5 watts utgång. 

Snmma som 104 men med separat bög
tallIre. 

nilraclio 7-r;l l' f:nppr 6 watts utgung mpd 
sepa rat biigtalare. 

128E 

143 

341 

342 

381 

104 

108 

109 

A.-B. RUTHS RADIO 

Norrlandsgat 2. Tel. 231215 
STOCKHOLM 
Återförsälj a're antagas där vi 

iCke Ilro representerade 

Nordl8k Rotogravyr, St.ockhohn 1036. 
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