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MED 'RATTA ~O 
GER GLAn HUMÖR! 

RUSTA ER l'a.dio nu! Låt fac\<mannen·l'adioha.nd· 
Iaren pl'o\'a alla rör  och byta, dä.r så behövs, mot 
Tungsl'am BalJ:iuml·ö.· - de Il r i f t s ä. 1< r a. Rör· 
teknil<en hal' utvecklats oerhört., och ett modernt 
Bariuml'ör Imn i mänga fall göra underverk med 
en ganumtl apparat. i\Iånga av hÖst.ens ;;lOttagare 
äro ocl,sit utmstade med Tungs.·am Bariumrör -
l.valitetsl·Ören med högsta effekt! 

TUNGSRAM
~aJUWmJtcn 
- också för ER radio! 
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E.FTERTRYCK AV ARTIKLAR HELT ELLER 

FRÅN REDAKTIONEN 

En radioutställning 
öppnades måndageu den 12 oktober hos Pau l U . 
Berg tröm s A.-B , \' id llötorgel. Bland s \'ii rdhe 
t ema Dliirkes n tele" i iOll ruoltaga re f!'U1l Svenska 
Raruollkti bolaget samt en komplett a1Olltörsän
dUl'slu tion, so Uillt t ill förfogande av För 
lliu' n 'ver ige Sändareaw-a tÖrel'. Denna stat ioll 
\"i sa i drift \'arje dag mellun 1;.1 . 3--5 e. m. En 
annan sak OIll tor de kOIllma att bli \' a mycket om
tyckt ä r u inspel nings tndio för grammofonski
vor, där \' e ill som hel t kan ta la in en skha SOIll 

genas t är f ä rdig för bruk. '.I'ekuiken ha l' j n på 
detta område hunnit mycket lå ngt, va rfö r goda 
resultat kunna fun 'ä n tas. 

Tekui ska museet deltager med eu utsLälluiug a v 
iildre radioapparater, 'OUt ii ro mycket r liga att 
se på och jämföra med de Illoderna, OIll utstä llas 
i racliofirmornas Illontrer . lIiil' fA r mau se de 'e
na te uyheterna i motta" a rväg t rAn ett f lertal 
s Wrre fi rIllOl'. 

Slutligen märk s en Ji ltera lnru\'deln in" , dill' a ll 
rudiol it teratur kan erha lJa ' . P opulilr Radio del
tager med en utstä llning a v l'adiohandböckel' samt 
et t par amatärbyggda a pparater, beskrivna 1 tid
skr iften. 

Populär Radio. 
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We88tec Cr,rptcJ Mick-ur 
Typ X 74 A 

,Utgångsspänning: 1,3 V.• .Impedans: 53,000 

oh m vid 1 000 perioder. Kurvan praktiskt taget 

rak inom 2 db från 40-5000 per. och därpå kon

stant stigande från 5000-8000 per.• Nåltryck 

endast 75 gram.• Fulländad återgivning av bas 

och diskant.• Inbyggd volymregulator möjlig- · 

gör direkt anslutning som vid elektromagnetisk 

pick-up.• Avsedd för anläggningar där allra 

högsta kvalitet erfordras. • Lämplig för »High 

fld el ity»-förstä rkare. 
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N:r 10 15 OKTOBER 1936 8:e ARG. 

Fransk television 

Av ingenjör Erik Hullegård. 

jJarth clclll,l;'~ system. 

Vid de televisionssälHlningal', som i'\('c1aJl fÖlTa hös
ten regelbundet fön~tagi(s hån Eiffeltornet, tilhim
pas ett system, utarbetat nv ing. Hene BadhNemy. 
Stllll ioll, som iir beliigen i PT'l'-miJlistel'iets lokaler, 
iLr medelst pn 2,,, km lång specia.lkabd förenad med 
det vid Eiffdtomets fot placerade maskinrummet. 
Därifrån utgår en 320 ])l låJlg koncentrisk matarled
ning till den vid toppen placerade antennen. 

Lj'llSlHiill gdsproblemet. 

Vid llppt8gnincren användes en nipkowskiva, som 
dock hal" hlilen placerade i dl: flertal spiraler. Häri
genom el'h<111es betYllligt mindre dimensioner och 

Fig. 1. Interiör av stud-ion. 

U JlP/.agniJ/[! -' /ia II/C}"(j . 

l,ameran blir relativt Iii. (rörlig och kan flytta:,; 01JL

kring i studion ungefär som en vanlig film );:;JlJ1enl. 
För att bildytan ej skall avsökas av mer än en xpiral 
j inget användes en roterande bländare, ,'om endast 
fl'igör en (ld a v bilLlytan (se lig. 2) . 

lla bildytan uppdelas i 180 linjer, bli hålen i nip· 
ko\\"skinm mydwt små och följak ligen uen ° enOlLl· 
g~LPll(le l.iusmiingclen, SOlJL "kall upptagas av fotot:el
lell, utomol'dentlig l liten. Konxtl'ukWl'en hal' för
:,;öki" a l'hjälpa denna oliigl'uhet genom att göm hål 
diametern 15 0/O stölT(~ iin breLlden aT 'n bihlra.d . 
.Frågan är dock om ej härigenom samiid.igt eil vi 
llistortion införes, vilket ~i.ven ptlpekat, av kri tiken, 

För att el'hälla så stOl' ljm;mängd som möjli<rt be
str[lI<lr man scenen och de uppträdande al'b sterna 
medelst ett stort antal stdlk;tRLal'e med en sammaLt
lagd effekt på 41 kW. (En del av st!', lkasta l'll<l. " 
nm; på bilden, fig. l,) Denna enorma lj u '- och v~il'me

mängd (enligt uppgift dock ej öyers t i<rande den 
filmsLudios brukliga) skulle gi\"etvi bereda dc upp

i 
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Fi[T. 2. Ni.plcot/Jl!kiva,n Dl med den "oterande bländaren D2. 

trädande stort obehag, om ej särskilda anordningar 
vidtagits för att nedbringa tempcraturen. För detta 
ändamål har i källaren installerats en luftkonditio
neringsanläggning, som g nom kraftiga ventilatorer 
(synli ra i bakgrunden) förser studion med frisk 
luft av lämplig temperatur och fuktighetsgrad, utan 
att amtidigt framkalla drag. En särskild svårighet 
är härvid att få ventilationssystemet att arbeta full 
l omligt ljudlöst_ Medelst denna anordninO'o kan tem
peraturen vid scenens mitt hiUlas mellan 25 och 28 
gradcr vid en yttertemperatur varierande mellan 
5 och 30 grader, 

Trots alla dessa åtgärder skulle den genom nip
kowskivan pasi:ierande ljusstråI n knappast förmå ut· 
lösa en tillräckligt stor tröm i n nmlig lLöO'vukuum
fotocell. Man har därför i stället konstruerat en gas· 
fylld fotocell av ny typ, varigenom ökad känslighet 
erhålles. På grund av gasjonernas relativt stora 
massa får en dylik cell dock alltid mindre känslighet 
för höga frekvenser. Genom lämplig avvägning av 
tryck och gasblandning har man emellertid även för 
de högsta använda frekven:;erna uppnlitt en käns
lighet, !'lom med 7 a 8 gånger överträffar högvakuum· 
cellens. Den nya cellens dAliga frekvenskarakteristik 
korrigeras därefter medelst filter i den efterföljande 
förstärkaren. 

1t1odulm'ing och synkronisering. 

Även i frliga om moduleringens och synkronise
ringssignalernas n ,seende skiljer sig det franska sy
stemet frfin de i Tyskland och England använda 
moetoderna. I dessa blida länder sker moduleringen 
pa sådant sii.tt, att eu öL ning av aptennströmmen 
från ett visst medelvärde mot vaJ'ar en ljusare bild
punkt, medan en sänkning motsvarar en mörkare. 
Vid !'Iynkroniseringsteckllens utsändande under· 
tryckes antennströmmen helt och hållet under ca 

POPULÄR RADIO 

5 Ofo av överföringstiden för en rad (se fig. 3). För 
att erhålla en noggrannare fixering av synkronise· 
ringsögonblicket, vilket speciellt är önskvärt vid an· 
vändande av thyratronrör i kippgeneratorn, hal' 
BartMlemy förkortat impulsens längd till ca 1 Ofo 
aven rad, och för att denna korta impuls skall över
föras med tillräcklig energi har han samtidigt över'
gått till negativ modulering (se fig. 4), Då härvid 
ljusa bildpartier motsvaras av svaga strömmar oelL 
mörka partier av starkare strömmar, kommer syn
kroniseringssignalen att överföras med största till 
buds stående energi. Bildväxling erhhlles genom un
dertryckande aven radimpuls. • 

Medelst denna moduleringsmetod är det mycket 
lätt att skilja synkroniseringsimplllserna från den 
övriga moduleringen. Säkerheten för mottagande av 
synkroniseringstecknen är större än för bildteckuen, 
varav följer att varje bild som kan mottagas även 
kommer att synkronisera:; säkert. - P å sändarsidall 
fordras att rören skola ha en rak karakteristik, som 
är tillräckligt lång för att tillåta överförandet av 
synkroniseringsimpulserna, samt att anlä<rO'uin<rens00 o 
isolation är ber~i.knad för den härvid uppträdande 
högre spänningen. På grund av impulsernas korta 
varaktighet blir däremot effektutvecklingen endast 
ca 5 0/O större än normalt. 

Synkroniseringsimpulserna alstra av en roteran· 
de skiva med uppskurna pår, genom vilka en foto 
cell belyses. Undertryckandet av den sista impulsen 
åstadkommes på. sli sätt, att en aven synkl'onmotor 
driven extra hålskiva i det rätta ögonblicket als trar 
en spänning i motsatt riktning mot <len normala im
pulsen och sålunda upphåver dess verkan. - De 
alstrade impulserna moduleras p~ bärviigen genom 
att tillföras skärmgallret i en i förstärkaren ingå
ende pentod. 

Forts. :l sid, 238 

\ - b ,i't- --f} . l""I"--~~ ,l"'" 

Fig. 3, Tysl""-engelsJ,; lIlo(lu~eri1L!l8/1wtod. 
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Tekniska nyheter på höstens stora radioutställningar. 

Av civiling. Mats Holmgren 

S
om redan i föregående nummer av Populär 
Radio framhålli:s var icke ~ycket .. di~ekt 
nytt att skåda pa de båda radlOutstallulllg
arna i Berlin och London denna höst. Detta 

hindrar icke att en hel del intressanta saker voro 
att anteckna på det radiotekniska området, och dess
utom är ju televisionen så ny, att dess framåtskri
dande utgör ett intressant studieobjekt. 

De tyska mottagarna. 

Vi börja med den tyska utställningens mottagare: 
och konstatera först, att den minsta mottagaretypen, 
enkrctsaren, ej undergått några större förändringar. 
Möjligen har den ytterligare förbättrats med avse
ende på stationsskalan och dess oberoend av antenn
storlek och antennkoppling. Vidare har på alla håll 
införts jämpulverspolar och branture slutrör. Två
kretsaren är nu förvånansvärt litet populär, och när
mast större mottagareklass över enkretsaren är en 
superheterodyn av enklaste slag. En firma hade 
emellertid släppt ut en ullik tväkl'etsarc med reflex
koppling och automati k volymkontroll. Närmast 
antennen befinner sig ett av två kretsar bestående 
bandfilter, varpå följer en högfrekvensförstärkare 
och en dubbeldiod, vars cna hälft användes för lik
l'ikt ningen, och därefter får lågfrekvensen förstär
kas i högfrekvensröl'et , innan den går in på slut-

En av d'3 vid Ol!lll/piska spelen aWl'ä.nda t el e'l: isionskamero<rna. 

röret. En del högfrekvens ledes före detektorn in på 
slutt'öret för att förstärkas innan den går till den 
lediga diodsträckan för att användas för automatisk 
volymkontroll på första röret, som alltså reglcrar 
Md~ högfrekvent och lågfrekvent. 

Bland suprama kunde man särskilja två huvud
typer, en mindre och en större. Den mindre var icke 
försedd med kortvågsområde eller några som helst 
extra finesser, och största möjliga sparsamhet hade 
iakttagits i fråga om rörbestyckningen. Typen kunde 
anses som en ersättning för en god tvåkretsare och 
var ej heller mycket dyrare än en sådan. Ofta an
vändes ej mer. än tre mellanfrekvenskretsar. Den 
större typcn av superhcterodyner kunde naturligtvis 
variera åtskilligt i fråga om konstruktionen, och i 
de bästa fann man fem a sex mellanfrekvenskretsar 
med välberäknade bandfilter och variabel bandbredd 
i steg -eller kontinuerligt. De nya triodslutl'ören i 
push-pull avslutade apparaten i ett flertal fall , vari
genom god ufgångseffekt och ljudkvalitet var att 
vänta. Det sämsta i kedjan var i en del fall hög
talaren, men hos de förnämligare firmorna hade 
man verkligen högtalare, som motsvarade slutstegets 
kvalitetsegenskaper. 

Vad tyskarna särskilt lagt ned arbete på i sina 

Ett par olika t elel;1sionslwme1·o /· a·v Tetefltnl;;ens tillverkning. 

Mellan dessa iir reporlagemi kroj oncn placer ad. 
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Det inre av T ele/unkens 	telev'isiuns7cu'mera enligt 'ikonoskop
pr;"wipen. 

mottagare var stationsskalan, som på alla håll var 
både Hittläst och utförd med precision. Frågan är 
om man inte på sina håll krånglat till denna del av 
mottagaren onödigt mycket. Man hade tydligen bland 
den radioköpande allmänheten kommit underfund 
med vilka tekniska möjligheter kortvågen besitter, 
och därför hade mycket fä fabrikanter försökt att i 
reklamsyfte aptera kortvåg på minerre, återkopplade 
mottagare. Där kortvåg fanns på en apparat, fun
gerade den i allmänhet perfekt och var lätt att sköta. 

r fråga om mottagarnas yttre hade man på alla 
håll gått in för låga, långa modeller, och de höga 
modellerna med högtalareöppningen ovanför skalan 
hade fått stryka på foten detta år. Vidare hade in
tresset för radiogrammofoner gått upp i piifallande 
grad, och deras utseende bar tydliga spår av engelsk 
påverkan. 

Bland radiodelal'na fann man de flesta nyheterna 
hos sådana konstruktioner, där keramiska isolations-

T eleflmkens telev isions'I1lOtl aua1'e tör storbildsprojeläion. 
Skärmens (li./Ilensioner äro l X l,2 m. Under s/(ärmen se8 

hög talaröppni ngen. 

material med fördel kunna användas, och sålunda 
funnos bl. a. hela spolsatser, där monteringen helt 
var gjord på steatitmaterial med låga förluster och 
ledningsföringen var utförd i form av försilvrade 
ränder på isolationsmaterialet. Försilvringen är så 
kraftig, att man utan vidare kan löda fast de yttre 
anslutningstrådarna på densamma. 

En intressant nyhet var en pappersisolerad block
kondensator med för sin storlek och sitt pris hög 
arbetsspänning. Detta har åstadkommits genom att 
folierna gjorts av tunt och lättsmält material, var
för ett genomslag resulterar i att metallen smälter 
runt genomslagspunkten, och den i övrigt oskadade 
kondensatorn erhåller endast en något förminskat1 
kapacitet. Efter en serie genomslag ha alla de svaga 
punkterna i papperet isolerats, och kondensatorn 
kan arbeta med flera gånger högre spänning än 
från början. 

Cha,ssie t till e·n enyels7,; t el e-v'isionsrllo ttayare t ÖI' bild och Sicmens' de tcktur8pole rtled 'i:n b lIyy(l gal1erkon(lensator och 
Ij-l/d. pptilt ses katodstrålrö,ret, ned,till högtalaren. läa/ca. 1'ri'lllm,ill{ fCn sker med s,int!ers/l'ruvar. 
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Siemcn 'ingdngsbanrlfiltcr med m ellan- och ltlngrågsomrdde. 
BanrllJreäd ca 10 kO/s. Slciil'lnhatten är ji; rseclcl mell kera· 

1/l-iskiso lation . 

l'elevisio1tsbilder lJå duk. 

Största intresset tilldrog sig helt naturligt tele
visionen. Den gamla sändaren i Witzleben har nu 
fungerat i mer än ett års tid och användes särskilt 
för utomhusupptagningar under olympiaden. Linje
antalet 180 och bildfrekvensen 25 har bibehållits 
hela tiden, och under utställningen demonstrerades 
hur televisionssystemet under olympiaden arbetat. 
Det a system håller nu på. att ersättas av ett nytt 
med 375 linjer och 50 bilder i sekunden med radför
skjutning, och de bilder som visades vor o synnerli
gen goda och flimmerfria. För utsändningen använ
des ikonoskopet Mde för direkt upptagning och för 
återgivning av ljudfilm. Upptagningstekniken har 
tydligen hunnit så långt, att televisionsbilder kunna 
åstadkommas under alla förhållanden där vanlig 
filmning skulle vara möjlig. 

I stället för det edan fö regående år kända mellan-

Spolsatser, 1I10nle1"aäe ]lå eal-il8kiro r. En del av lClln-ingal'lLa 
ha ersatts med i eaUten inbrända- metallbeliigg, Hll V'ilka, 

trdcla"'lw f-rån spolanIa direkt kunna. lödas. 

filmföl'farandet för storbildstelevision använde man 
detta år direkt reproduktion från ett katodstrålerör 
med 20000 volt anodspänning. Den utomordentligt 
ljusstarka bilden från ett rör av ungefär normal 
storlek kastas med ett linssystem på en s]<årm, som 
i detta fall hade storleken 1 gånger 1,2 m, och de 
bilder som visades voro knappast sämre än vad som 
kan åstadkommas aven ordinär filmprojektor för 
hembruk. 

Televisionsmottagarna voro utrustade för mottag
ning av bägge sändningssystemen och hade sedan 
föregående å r överlag fått mindre dimensioner. De
ras pris var emellertid fortfarande högt. BildstoI'

Bcm(/.ji lt er mcd -ru.ria bel banäbrecld i ABG:8 stora sup&" Envelsk a,vs liimningsenhet , a,vsedfl tö," superheterodynC1·. Pli 
het I"Oll yn. D en undr'e polen iiI' n-iäbar . enhet en finnas haUa,re t ör högf'rc l';J; en,"- och oseiZlatorrör·. 

http:Bcm(/.ji
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T el efunkens n!Ja JUJlmikrofon (pick-up) med smt! di.menJ·ioner. 

leken höll sig normalt omkring 25 gånger 30 cm, 
alltså något större än vad förut varit fallet. 

Stor livlighet på Londonutställningen. 

Den engelska radioutställningen i Olympia präg
lades aven livlighet som aldrig förr, men icke heller 
hU.r kunde man finna några mera betydande nyheter. 
Den fortgående standardiseringen av mot.tagal'e
typerna firmorna emellan kunde märkas men var ej 
så framträdande som i Tyskland. Enkret.smottaga
ren var knappast befint.lig utom i form av några 
batteridrivna miniatyrmottagare. Den minsta stan
dardmottagaren var en tvåkretsal'e med relativt 
må ttliga selektivitetsegenskaper. Det förefaller som 
om engelsmännen hellre arbeta med ett större ant.al 
sämre kretsar Un med ett mindre antal goda kretsar, 
t. ex. med järnkärna. Man påstod att tvåkret.saren 
val' mera lämpad för engelska förhållanden, och 

'Vibratoromformaren är f1111ständ';,gt 'inl,:apslad i metall för 
att ej giva upphov till stDndnga'l' i mottagaren. 

dessutom var den mera lättskött itn den bästa 
enkl'etsare. 

Som nästa mottagare uppåt i storlek fann man en 
super heterodyn med relativt liten kitnslighet oeh 
fem il. sex avstämda kretsar. Hörbestyckningen yar 
i allmänhet följande: blandarrör, mellanfrekvensrör, 
diodlikriktar e och direkt därefter slutrör, detta se
nare givetvis av högbrant typ. Nackdelen med denna 
mottagare var, att vissa konstgrepp muste användas 
för att åstadkomma fullgod grammofonförstiirkning. 
I ytterst få fall yoro dessa mottagare försedda med 
kortvagsområden. 

Den ordinarie superheterodynen med ytterligare 
ett lågfrekvenssteg var utan konkurrens den popu
läraste mottagaretypen. I en del fall hade man detta 
år infört järnk~irnor i spolarna. Ett kortvågsområde 
för området 19 till 50 m hörde iiven till utrustningen, 
men i övrigt förekommo de mera lyxbetonade fines
serna relativt sparsamt. Vidare fanns denna apparat 
allmänt i form av radiogrammofon, vilken form av 
mottagare är synnerligen vanlig i England. NIan 

PJdli ps' likstl'Dmsmo tta!Jare ut!JDra8 i år av rä.xelströ·/'/1s
m otta!Jare med inb1J!J!Jd ribratoromfornwre. Lika bra r esul
t at erh(/. [('cs däri!Jenom. på bdda strÖrna,1·terna. T i ll hDger pr! 
ow nstående ehass'i ses platsen fi~l' omformaren, so m alltså 

kOIll 'mer att l 'i!J!Ja örer nät transjo1'1na,torn. 

Det i nr e av PhiUps' ribro.torom J'ormarc, I m i tten se8 äen 
helt skärmade vibratoTn och Ull höger iinnu en skärmbox 

för denna, 



223 POPULÄR RADIO 

En tysTe :il-rörs l -T,retsmottagare med aeroplanskala. (Schaub.) 

kunde till och med finna de allra enklaste mottagare 
inbyggda i grammofonskåp. 

De större suprarna varierade naturligtvis mycket 
till sin konstruktion, och i allmänhet hade man ett 
högfrekvenssteg före blandarröret och ofta push-pull
slutsteO' med trioder eller pentoder och vidare alla 
finesser, såsom tyst avstämning, inställningsindika
tor och variabel selektivitet. Kortvågen val' uppde
lad i flera områden, och i vissa fall voro apparater
na dessutom utrustade för mottagning av televisions
utsändningarnas ljud. Radiogrammofonerna i denna 
klass VOI'O vanligtvis försedda med automatisk skiv
vä. lare, bland vilka funnos relat ivt enkla typer, som 
trots detta kunde manövrera skivor av olika storlek , 
blandade om varandra. 

God ljudkvalitet kännetecken tör de engelska 

mottagarna. 

Mottagarnas mekaniska uppbyggnad var i allmän
het god och ganska enkel. P :1 ina håll kunde man 
skönja en tydlig amer ikansk påverkan. P:1 stations
skalorna hade man nedlagt minsta möjliga arbete, 
och de verkade i det närmaste torftiga i jkimförelse 
med de ty ka mottagarnas skalor. Emellertid hade 
de engelska mottagarna överlag ett synnerligen för-

En racUogrumwlO!on 0,'1) trel;lig tYl). (No·r a,.) Gra'ln'l1wfo1'/,
burdet k omm el' fram, da luckan nedtill pa apparat!dc1an 

öppnas_ 

En Loewe-1nottagare m ed sUlig exter·iör. 

nämligt ljud, och även i de minsta och billigaste 
apparater funnos dyra och goda högtalare. Appara
ternas yttre utformning hade knappast underg:1tt 
någon större förändring sedan föregående år. Möj
ligen kunde man notera att de låga modellerna blivit 
mera populära. 

Bland detaljer för mottagare fann man några nya 
spolsystem för allvågsapparater, och bland delar till 
ultrakortvågsapparater var det mycket att vkilja på. 
Som sensationell nyhet presenter ades en elektrolyt
kondensator av torr eller rättare halvtorr typ med 
den våta elektrolytkondensatorns egenskaper i fråga 
om spänJlingsreglering genom ökad läckström. Läck
strömmen steg till och med fortare med ökad spän
ning över arbet sspänningen än hos en vanlig våt 
kondensator. Den nya kondensatorn hade emeller-

Forh. l eld. 238 

En tillta lande r alUomöbel tran '1'elejnnT,el~. JättesTca,la,n hal' 
ski.lda fält föl' k ort-, m.ellan- och lånyräg. H ögta.laren är 
lös och kan alltså an7>l'in!7a .~ pd den tir nTwstisk synpltnTct 

lämpl'igars te platsen . 
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D 
e rörvoltmetrar, som finnas i marknaden, 
betinga ett relativt högt pris, varför de 
ligga utom räckhåll för mången service
man och experimenterande radioamatör. 

Föreliggande konstruktion torde vara av intresse, 
enär den erbjuder i stort sett samma m~itmöjligheter 
som ett laboratorieinstrument av kommersiell typ. 

Numera finnes ett mycket stort antal rörvoltmeter
typer med olika egenskaper, allt efter de slag av 
mätningar de äro avsedda för. Följande fordringar 
synas i första hand böra uppfyllas av ett instrument, 
lämpat för allehanda mät.ningar på mottagare och 
förstärkare. 

1. 	Inst.rumentet bör utan större mätfel kunna an
vändas för såväl högfrekvens som lågfrekvens och 
bör helst ha tvenne mätområden, exempelvis 0-5 
volt och 0-25 volt. 

2. 	 Mätning skall kunna ske över impedanser med 
lik 'trömspotential och över icke galvaniskt slutna 
impedanser. 

3. 	 Den av inst rumentet på mätobjekt.et utövade 
dämpningen får ej vara större än att mätningar 
på höga impedanser, såsom stämda kretsar, kun
na utföras. 

4. 	 Instrumentet bör fordra enklaste möjliga ström
källor. En fördelaktig konstruktion är således en 
rörvoltmeter, vars hela strömbehov uttages från 
en mindre ackumulator eller ett torrbatteri, in
byggt i instrumentet. 

Två mätområden upp till 5 
resp. 50 V. En enda ström
källa gör instrumentet mer 
tillförlitligt. 

Av ingenjör H. Stockman. 

Härtill komma en mängd andra önskemål, exem
pelvis beträffande tillskonstanten, oförändrad dämp
ning vid övergång från det ena mätområdet till det 
andra, oberoende av kurvform, flyttbarhet m. m" 
men de ovan angivna punkterna äro de väsentli
gaste. Nu finnes i marknaden en rörvoltmeter av 
fabrikat »Cambridge», som författaren funnit syn
nerligen användbar och vilken i relativt hög grad 
uppfyller de ovan angivna fordringarna. Den drives 
sålunda frän en sexvoltsackumulator säsom enda 
strömkälla och har tvenne mätområden. Den här 
beskrivna konstruktionen har i vissa avseenden 
cambridgevoltmetern till förebild. 

Förberedande experiment visade a tt konstruktio
nen måste bli en kompromiss mellan följande mot
stridiga önskemål: ringa dämpning, hög känslighet 
och liten tidskonstant. Att denna kompromiss ej 
här kan bli lika god som i cambridgeinstrumentet 
beror på, att vi ej ha tillgång till samma känsliga 
»uni-pivot»-instrument. Vi få nöja oss med ett enk
lare instrument och välja ett i handeln förekom
mande, som gör fuUt utslag för 100 ,uA. (Neuberger, 
typ PS, pris kr. 90: -.) Genom att dels införa en 
extra omkoppling och dels höja det högre mätområ
dets övre gräns kunna vi dock, såsom vi senare skola 
se, i viss mån kringgå de olägenheter, som använd
ningen av ett relativt okänsligt instrument medför. 

Beträffande de angivna punkterna kunna vi upp
fylla fordringarna enligt 1. Punkt 2 tillmötesgå vi 
utan svårighet under det att kraven enligt punkt 

http:m�tobjekt.et
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P ig. ,L. K oppling tör lägre miitomn'idet. Medel st R. siinTw8 
fl cTwmulatorspiinni nr; en t 'ill v ärdet Vp = 7,B volt , 1:arFid 
Yr; = - 1 ,5 Fu l t , V I = 8,8 1:o lt , V al = 2,.9 1:olt och If = 130 
m A . 81, ii.nni nga,rrLa instiilla BiO all tomat·iskt rii.tt, då 1:id 
standard isa-rinr; R J 1:a1'[era8 t-ills instrulIl e-ntet v ·isar tast

ställ t 'vMde, 1:i(1 modellapparate-n 0,062 mA. 

3 ej kan helt tillgodose I men detta gäller i större 
eller mindre utsträckning för alla instrument, som 
uppfylla fordringarna enligt punkt 2. Vad slutli
gen önskemålen beträffande den sista punkten an
går, så behöva de icke vålla oss några svårigheter, 
då den här använda kopplingen fordrar ett mini
mum av a nodspänning, varför ett särskilt anod
batteri ej blir behövligt. 

Det lägre mätområdet. 

Figur 1 visar kopplingsschemat för det lägre mät
områ det (0-5 volt). Här arbetar röret med en liten 
negativ gallerförspänning, uttagen såsom spännings
fallet över motst åndet R2, ingående i glödströms
kretsen. F örspän ningen tillfö res gallret via läckan 
RI. Konstruktionen med läcka i förening med galler
konden a tor (C1) möjliggör mätning även om galler
kretsen ej är galvaniskt sluten och medför obero
ende aven över mätimpedansen eventuellt befintlig 
likspänning, varför önskemålen enligt punkt 2 äro 
t illgodosedda. Nackdelen med anordningen är, att 
en viss extra dämpning påföres mä tobjektet genom 
den shuntande gl'enen C1 R1, vilken dämpning växer 
med minskat värde på R1. Gallerströmmen orsakar 
en tillskottsdämpning vid stigande amplitud hos in
gångsspänningen. En direkt begränsning av läckans 
värde erhålles, ty väljes läckans värde större blir 
visserligen dämpningen mindre men samtidigt lik
spänningsfallet över läckan på grund av galler
trömmen större, d. v. s . gallret blir mer negativt 

och utslaget på instrumentet mindre för given in
gångsspänning. K änsligheten blir då otillräcklig. 
För att kunna uppfylla önskemålen enligt punkt 3 
måste vi söka bemästra dessa tendenser till ökad 
dä mpning och reducerad känslighet. Vi ha då att 

inom ramen fö r den tillåtna iid konstanten och 
undre griinsfr ekvensen dimensiouera RtCI på lämp
ligaste sätt samt avväga rörets arbetsförhållanden 
så, att förödande gallerström ej få r göra sig tJ'ällande. 

Likriktningsförloppet f r ses mot den bakgrun
den, att röret arbetar med mycket lå g anodspänni l1g. 
Normalt ligger arLetspunkten förlagd till rörkar ak
tcristikens undre krök, varför ren anodlikriktning 
kan anses vara för .handen vid liten ingångsspiin
ning. iiI' ingångsspänningen non, flyter en mycket 
svag vilosLröm genom instrumentet, och det skal
streck som visaren härvid pekar på utgör nollpunkt 
för mätområdet. På modellapparaten inföll noll
punkten vid 0,8 pA. Av principiell betydelse är då, att 
detta obetydliga nollutslag ej lägges till grund föl' 
instrumentets nolljustering, utan att denna utföres 
på annat lämpligt sätt, varom mer nedan. När nn 
signalspänningen stiger, kommer till en början 
(ungefär så länge som signalspänningens maximal
värde understiger gallerförspänningen) röret att ar
beta med anocllikriktning, varför skalan tenderar 
att bli kvadratisk, d. v. s. utdragen mot högre grad
tal. Allteftersom gallerströmmen sätter in (det är 
hill' fråga om »rättviind» gallerström, i det gallret 
fä r funktionen av en anod), går likriktningen 
successivt över t ill gallerlikriktning, som motverkar 
anodlikriktningen, va rför kvadraturen hos skaldeI
ningen - från en viss punkt räknat - börjar av
taga. Detta vill med andra ord säga, att skalan t en
derar att bli hoptryckt i övre änden. I den mån 
denna hoptryckning fä r göra sig gällande, ökar 
dämpningen på grun d av gallerström. (Denna dämp
ning blir sålunda icke konstant.) Skalan får dock i 
stort sett anses ändamålsenlig och medgiver avliis
ning även av små spänningsviirclen, ungefär ned till 
0,2 volts effektivvärde. 

Fig. 2. Koppling för höllre mätomrrl dct. Röret arbeta l' häl' 
80m diod. Me(l hänsyn till T"änsligh eten haT gallel'l!ieTcan 
!Jivits ett annat äil'de, Rs <RI. Däm,pnin!Jen pd mätubjektet 
är sålunda 'Vid denna T.;01l1JUng 8t ön-e iin Fiä. T.uppli'lJ,g 

enligt lir; 1 . 
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Piy. 3. KOlll ll Zcl-t schema. Minsleningen av gallerTäckans 1:iinlc 
slcer !lenom 8huntniny av HG över H, med hjälp av slul
ninuen 8, 1:al'1Ad resulterande äirrle t blk lika med Br;. Sj/n
kront hlirmed går omkopplaren O över jrun det visade W.get 
till det 1/.ndre lii.get, HLr1:id u7:riga olltkoppli.ngar verkstlillas. 

R, Io _ ,V ~ III egolun Hi = 0,42 megohm 

R2 11,5 ohm I?1i 0,5 » 

H, 28 » Ct 0,05 p,J? 

R. 15 » C~ 2 [.lp 

övergångspunkten mellan anod- och gallerlikrikt
ning - i den mån man kan tala om en punkt - kan 
man lätt förskjuta genom variation av spännings
fallen i glödstl'ömskl'etsen. Vi ha här använt ett 
fyravoltsrör, till vilkets data vi nedan skola åtcr
komma. Ursprungligcn gjordes försök att såsom 
strömkälla anviinda en fyravolt::;ackumulator, varvid 
glödspiinningen fixerades till ca 3 volt och förspän
ningen till 0,8 volt. Motståndet R3 var härvid kort
slutet. Emellertid blev gallerströmmen vid denna an
ordning alltför hög och ::;atte in väl tidigt. Enda ut
viigen val' att - med bibehållet nollutslag - öka 
s;''n iiI anod- som gallerspänning, varför en 8 volts 
glödströmsackumulator till sIut måste tillgripas. 
Denna ackumulator kan vara jämförelsevis liten, 
eniiI' strömföl'brukningen är ringa. I modellappara
ten uppgick den till 130 mA. 

Förbindes läckan Rl med rörets nollpunkt (nega
tiva glödtrådsånden) erhålles på instrumentet ett 
relati vt stort utslag, vilket med fördel kan utnytt
jas för nolljnstering eller »standardisering» av in 
strumentet för erhållande av reproducerbara vården. 
Om vi studera det kompletta schemat, figur 3, åter
finna vi där gallerkretsen, försedd med en omkopp
lingstangent '1', med vilken gallret kan anslutas di
rekt till katoden. Det utslag instrumentet gör med 
'1' nedtryckt och efter slutligt injusterade värden på 
alla spänningar bör om möjligt markeras med ett 
rött streck på instrumentskalan. Så fort som vid in
strumentets användning en nedtryckning av T ej har 
till resultat att visaren stannar vid standardiserings-

m~il'ket, göres behövlig justering med glödströms
reostaten H4. Tangenten kan nedtl'yckas när som 
helst under pågående mätning på det Higre m~it

omr:1det. XI' instrumentet inställt för det högre om
rådet, måste man först avlägsna spänningen på in
gången samt koppla om till det lägre området, innan 
man standardiserar. 

Det högre l1uitornrådet. 

Figur 2 visar kopplingen för det högre mätområ
det, där röret arbetar som diod. Normalt går ingen 
ström fram i gallerkl'etsen, men då till6ickligt stor 
signalspänning påliigges gallret, börjar »råttviind» 
gallerström (elektron:tröm) flyta, och instrumentet 
gör utslag. Slzalan kommer därför att börja med ett 
utslag om någon volt, men detta spelar ju ingen 
roll, då man har det lägre omrttdet att tillgå för 

Fig . 4.. Modellapparaten i expcrim.entuttörande. Till v(inster 
om -röret ha ström.brytaren S och tan,qcnlcn T placerats pil 
en plint och till höger om röTet omlwpplaren 0, vars ratt 
ii.'!' åtkornli,q tran högra sidan. Liingst fram ses reostaten 
H4 och bal.Nll på trii.plattan det anäinäa l-ikströms

-instrumentet. 
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INg. 5. Trenne anviinäbal'a, kopplingar för l.;al·ibrer-ing at; 
j·Ö·l'I.ioltmct rn. En rig t a. (>t'hlille~ ·irl{1u.ng8spänninoen oenom 
aäiisn'ing på. en t erm.Olnilliampel'cm ter, enligt b oenon~ a'l;
lii ning pd en. rii xel sI1'öms'//oltm etel', ex empel'l;is ett Zil" ril"tal'

·ins trument . 

mätning av små spänningar. Skalan blir i övrigt 
nära likformig. 

Om vi nu för att få en enkel omkoppling försökte 
använda gallerläckan Rl till diodmotstånd (Rs), 
skulle den likriktade strömmen, som ju vid fullt 
utslag uppgår till 100 ILA, vara tvungen passera det 
jämförelsevis stora motståndet Rl. Härför skulle då 
erfordras en växelspänning på gallret av storleks
ordningen några hundra volt, och då vi ej önska ett 
så stort mätområde, ha vi endast att gå ned med 
motståndsvärdet och göra därför R5 mindre än Rl. 
Med ett mycket känsligt instrument skulle denna 
omkoppling ej behöva komma ifråga. Ol~igenheten 

med att R5 gives ett litet värde är framför allt den, 
att dämpningen pä mätobjektet blir stor. (Dessutom 
tillkommer dämpningen från själva röret.) Vi få 
därför finna oss i, att vårt instrument på det högre 
området dtimpar relativt mycket, varför man här ej 
kan mäta över så stora impedanser som exempelvis 
skarpt stämda kretsar - såvida nu ej korrektion in
föres från fall till fall. Det lägre området medgiver 
däremot mätning Liven över stämda kretsar, under 
förutsättning att endast skalans nedre del använ
des. Direkt övergång från det ena mätområdet till 
det andra kan blott komma ifråga vid mätning över 
relativt små impedanser, enär utslagen annars ej 
bliva jämförbara. 

Vill man standardisera instrumentet, då det iiI' 

inställt för det högre mätområdet, måste först över
gång till det lägre området ske, innan tangenten T 
få r ned tryckas. 

Omkopplingen från lägre till högre miitområden 
sker enligt fig. 3 med hjälp av de på något avstånd 
från varandra monterade och mekaniskt kopplade 
omkopplarna S och O. A v dessa är O ej kritisk med 
hänsyn till kapaciteten. Detta är däremot fallet med 
S, som bör ha minsta möjliga kapacitet. I synnerhet 
bör den med gallerledningen sammanhängande kon
takten vara liten och ha en kort förbindning. Beträf
fande omkopplarkontakterna äro i schemat de tri
angelformade fasta och de rektangulära rörliga. Fi
gm'en visar läget för det liigre mätområdet. Vid 
övergö'ng till det högre området skjutas kontakterna 
2, 4, 6 och 7 ned mot de undre genom trianglar an
tydda kontakterna 3, 1, 5 och 8. Huru omkopplarna 
mekaniskt sett äro utförda spelar mindre roll, ex
empelvis om överkopplingen sker genom om'uiggning 
av ett handtag eller genom vridning aven ratt. D(){:k 
måste O vara av sådan typ, att den kan hopkopplas 
med S. Den senare omkopplaren mäste nämligen pla
ceras alldeles intill ingångssidan, under det att O 
kan placeras där utrymmet tillåter. En icke oväsent
lig sak är att god kontakt erhllies, och en konstruk
tion hos instrumentet som medgiver att kontakt-

Fiq. 6. ModellalllJaratcns kalibrel'inos lcl/lTor . Diodku/"'van iiI" 
en 1'ät linje m ed obetydli,q ordi.!l·at(l, i m-igo_ Kurj; an föl· det 
läo,-e omn'tdet har en inflexionspu.n.kt d .d unge!ii" 1, l volt, 

ääl' gaUerströmmen sätter in . 

http:inflexionspu.n.kt
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F i.g. 7. Försla.g tW pra.ktiskt utförande. lngdngsklämmorna 
och 8tanclardisc;ringskn.a-ppen »Std.> ha plaeemts till vänster. 
Under det man hdller »Std.» nedtt'1/ekt, kommer man be
kvämt dt att t'e,qlera pd R •. Slt'örnbrytaren S, som tvdngs
styre8 fl'(ln omko1J1JZarcn O, bör val'a placerad intill den. 
8pänningsföl'ancle lelä.mskruven ueh »Std.» Rörets läge har 

antytts ge/10m den stt'eeleade konturen. 

ställena utan allt för mycket besvär kunna tillses 
förhöjer dess värde i hög grad. Ändringen av läckans 
storlek sker som synes genom shuntning av R'l med 
R6, varvid det lägre värdet R5 erhålles. 

Beträffande dimensioneringen av 01, RI och R,j 
fastställdes fölJ' ande värden: 01 = 005 uF Rl, j , 

2,5 MQ och Ro = 0,5 MS2. Tidskonstanten blir då 
för det lägre mätområdet av storleksordningen en 
tiondels sekund, vilket mycket väl kan godtagas. 
Vid övergång till det högre området ställer sig 
tidskonstanten gynnsammare, i det den blir mindre. 

Kondensatorn 01 bör ha såväl litet högfrekvens
motstånd som hög iSOlation, varför glimmerdielek
trikum eller motsvarande högvärdigt dielektrikum 
erfordras. Dylika kondensatorer finnas nu i mark
naden men betinga ett högre pris än papperR
kondensatorer. 

Val av f'ör 1n. m. 

Vid givna driftspänningar erbjuder det värde av 
signalamplituden på gallret som ger begynnande gal
lerström en relativt fast utgångspunkt för bedöm
ning av rörets lämplighet för ifrågavarande ända
mål. Undersöker man hur många mikroamperes ut
slag som erhålles i anodkretsen för viss ingångsspän
ning, finner mun att stor branthet och liten för

stärkningsfaktor (på grund av den ringa anodspän
ningen) äro önskvärda hos röret. Detsamma tillhör 
sålunda slutrörens klass, oeh bland de provade ex
emplaren med begränsad katodeffekt har bästa re
sultat erhållits med B 405 eller motsvarande typer. 
Detta rör hal' S = 1,6 mA/V och jU = 5 samt ford
rar 150 mA glödström vid 4 volt glödspänning. 
För möjliggörande av högre anodspänning och 
mindre glödströmsförbrukning kan dock glödspån· 
ningen sänkas till ungefär 3 volt, utan att rörets 
goda egenskaper i allt för hög grad försämras. Slut
liga värden för rörvoltmetern, sedan den injustarats 
för 7,2 volt driftspänning, blevo (se fig. 1): 

Va' = 2,9 V Vp = 7,2V 
Va = Vf+Va' = 5,7V Vg = -1,5V 
If = 130 mA Vf = 2,8 V 
För voltmeterns kalibrering kan en av de i fig. 5 a 

och 5 b visade kopplingarna användas. Enligt fig. 
5 a inkopplas en termomilliamperemeter, på vilken 
effektivvärdet I avläses, varefter ingångsspänningen 
på rörvoltmetern erhålles såsom produkten R2I. En
ligt fig. 5 b användes en voltmeter, exempelvis ett 
likriktarinstrument, varvid uttagsspänningen erhål
les som delen R2/ (Rl + R2) av det avlästa utslaget 
på voltmetern. Beträffande valet av kalibreringsme
tod, frekvens, data på ingående storheter m. m. är 
detta beroende av många faktorer, vilka vi här ej 
skola ingå p~ . En ungefä rlig kalibrering kan dock 
utföras enligt skisserade metoder, varvid tongenera
torns frekvens kan vara ca 800 p/s. Kalibreringen är 
då användbar även vid högfrekvens. 

För kalibreringen uppritas ett diagram. Det för 
modellapparaten gällande diagrammet visas i fig. 6; 
där olika spänningsskalor inritats efter ordinatan 
för de två mätområdena. Som synes tenderar skaI
delningen på lägre mätområdet i början att bli ut
dragen, men allteftersom gallerströmmen sätter in 
tryckes skaldelningen åter ihop. Kurvor, upptagna 

Pig. 8. D enna skiss ger en uPPfattning om in strumentets ut
seenlte, när det 'utföres enligt f öra/aget i G1·tilceZn, 
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med olika rörexemplar, visa rätt stora avvikelser 
från varandra, varför känsligheten hos olika 1'ör
oltmeterexemplar, lik om dämpningen, kan variera 

ö\-ee och under de för modellapparaten gällande 
värdena. 

I fig. 7 visas ett förslag till instrumentets prak· 
tiska utförande. Några närmare anvisningar lämnas 
ej hUr, utan får konstruktören fria händer att va
riera utföringsformen efter personliga önskemål och 
tillgång till apparatdetaljer. Enligt det i tig. 7 och 
för övrigt i fig. 8 skisserade utförandet placeras rö
ret med kontaktbenen åt ingi'tngssidan. Kopplings
t~'i'tdarna böra försiktigt lödas direkt pi't rörbenen. 
Skall rörvoltmetern vara användbar för kortvåg, bör 
rörsockeln helt avlägsnas och de skadliga kapaci
teterna mellan klämmorna och de utgående trådarna 
hållas nere. Själva röret bör skärmas med stanniol 
och monteras fjädrande, exempelvis inbäddas i filt 
eller gummi. 

En liten detalj i det praktiska utförandet skola 
vi dock här beröra. Det gäller graveringen av be
teckningar för klämskruvarna. Dessa graveringar 
skola icke, såsom vid ett flertal kommersiella mät
instrument, plac ras utanför r e pektive klämskru
var, där de alltid skymmas av med kabelskor för
sedda sladdar, utan böra graveras innanför sagda 
klämskruvar, så att de alltid äro fritt läsbara. 

Med tanke på att batteriet alltid är besvärligt att 
flytta och att till- och frånkoppla vid rörvoltmeterns 
användning, ligger en u tföringsform med inbyggt 
batteri nHra till hand . Batteriet inrymmes clii lämp
ligast i ett hitt åtkomligt fack ovanför sj älva instru

mentet. U ed fyra exemplar av eu liten, ospillbar 
celluloidackumulator behöv r hela batterifacket ej 
ha större dimensioner än 60 X 120 mm basyta och 
75 mm höjd . En dylik ackumulator ha r en kapaci
tet på uugefäl; 3 amperetimmar, och då rörvolt
metern i regel endast användes kortare tidsperioder 
vid varje mätning, kan man räkna med en driftstid 
av gott och väl 20 timmar. Det är ej heller u te lu tet 
att torrbatterier kunna anv~indas. Med G st. 1,5 V 
celler av den typ, som har måtten 33X 62 mm upp
tager man endast en basyta av 66X100 mm och får 
då en begynnelsespänning av ca 9 volt, varefter 
batteriet kan urladdas ned till 7,2 volt, d. v. s. till 
1,2 volt per cell. (Spänningen 7,2 volt hal' nämligen 
valts med tanke på en generell lösning av batteri
problemet.) Använder man torrbatterier -speciellt 
små sådana - får man dock vara beredd att stan
dardisera instrumentet oftare än vid ackumulator
drift, enär torrbatterierna som bekant ej hålla pol
spänningen konstant i samma utsträckning som 
ackumulatoru. Då standardiseringen är lätt gjord, 
behöver anväudningen av torrbatterier dock ej inne
bära någon större nackdel. 

I den mån andra rörtyper med för denna rörvolt
meter lämpligare data stå till buds, blir det givet
vis möjligt att få fram en konstruktion, där galler
strömmens dämpande verkan är än mer reducerad 
och där en lägre batterispHnning ån 8 volt är till
fyllest, utan att större glödström än den här använda 
erfordras. I den mån dämpningen kau minskas, ökas 
givetvis rörvoltmeterns användbarhet för mätning 
på högfrekvenskretsar i hög grad. 

II 

Popula··r Radl· oLandets stö~s~a ?ch mest spridda radiotidskTift 
.med en m~n~m~upplaga av 10.000 exemplar. 

• Är suklig. vederhäftig och opartiSk 

• Utkommer regelbundet den 15 varje mAnad 

• Innehåller tekniska beskrivningar över goda kom
mersiella mottaga re 

• Beskriver på ett lättfattligt sätt nya uppfinningar 
och principer 

• Innehåller det minsta mÖjliga av teoretiska ut
läggningar 

• Avhandlar i form av populära konstruktionsbe
skrivningar den praktiska tillämpningen av nya 
konstruktionsprinciper 

• Ger amatören utförliga beSkrivningar över intres
santa experiment och apparater inom radions och 
närbesläktade områdQn 

• Avhandlar alla nyheter pA radioområdet 

• Är den idealiska amatörtidskriften 

• Uppskattas på grund av sin vederhäftighet och 
opartiskhet ii.ven av fackmännen 
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»Skivfelmikcn,i fiird m e(l att ].;on !?·o llcra ';"u,peln:i,l1gen av 
en 'l'ele!unkC1111 /atla. P(}' ski'!; I(lll,.ikens kant s 8 dc påmä

la(~e stro bosko!lrämlerna. 

För att vid heminspelning av grammofonski
vor uppnå bästa möjliga resultat böl' föl
jande iakttagas: 

Skärorna fä under inga omständigheter ligga så 
niira varandra, att gravernålen hoppar över i när
Ugcrancle spår_ Detta kan inträffa om styrspindeln 
är gängad med mycket fin stigning, eller om hålet 
i sIdvan är större än motol'axelns diameter_ 

)1ellanrumm t mellan skårorna skall vara unge
fär lika med spårets bredd, vilken i sin tur beror av 
bel:lstningen_ För att kunna reglera nältrycket är 
det litmpligt att förse graverdosan eller tonarmen 
med en löstagbar vikt, en ställbar fjäder eller dyl. 
Om spåret i skivan ej blir tillräckligt djupt milste 
man anvHnda en skarpare gravernåL 

Spänorna som uppkomma under graveringen 
mi'lste avlägsnas omsorgsfullt med en mjuk hårpen

(Forts. från föreg. nr.) 

Vanliga fel och hur de avhjä'lpas. Rätt 
hastighet med hjälp av stroboskopskiva. 

Av ingenjör Eric Andersen. 

sel, så att de ej bli liggande kvar på skivan och 
hindra nålen i dess rörelser. 

Om graverdoRan är förseeld med inbyggt regle
l'ingslllotstiind skall detta under inspelningen vridas 
upp till maximum. 

Mekaniska vibrationer hos motorverket utjiimnas 
enklast med en 2 a 3 mm tjock gummiplatta, som 
placeras under skivan på skivtallriken. Genom detta 
arrangemang uppnås även att skivan under inspel
ningen ligger absolut stilla. Skulle densamma likväl 
visa tendenser a tt glida, mlste den tryckas fast med 
en gummipropp, som anbringas på axeltappen. 

Följande fel kunna uppkomma: 

Ater,qh:ningen störes av ett prasslande lju(l, som, 
påminner om, radi,ostörn'inr;ar. 

Störningarna härröra från motol'verket och kunna 
elimineras med tillhjälp av tvenne seriekopplade 
blockkondensatorer på 0,5 a 2 ,uF, vilka anslutas 
parallellt med borstarna. Kondensatorernas mitt
punkt jordas, och eventuell t förbindes även motorns 
kåpa med jord. Om störningarna äro mycket svår
artade mftste dessutom tilledningen till graverdosall 
skärmas. Användes som drivkraft en synkronmotor 
bortfaller naturligtvis störningsskyddet. 

fltcrgivningen störes av nålrasp. 

Dessa störningar härröra från det använda skiv
materialet och dämpas i avsevärd graJ, om högta· 
laren vid återgivningen parallellkopplas meJ en 
större blockkondensator. Samtidigt bortskäras emel
lertid de höga tonerna, varigenom klangfärgen för
vanskas. Kondensatorn över högtalaren gör salDma 
nytta som en s. k. ton- eller klangfärgskontroll. 
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Fig. 1. Inom den moäerna t ekniken an1:änäes stroboskop et 
för kontrolleril/ !l av hastigheten hos rotemnde massor samt 
tör lIntler söT.;n'in .1J av farliga säingn-ingar oeh vibomtioner i 
-maslvlndelar 11/.. m. Hhr vi~a s en strobosTwllisk slviva med 
f em TvoncentrisTca 1'ingar, '!; ilken är speciellt aJ;sedd t ö'/' ·in

'r eglerin{J a.v 'farrtalet hos {J1"(/. IIHnofol1,~Tv ivor. 

To nhöjden ändra·r sig. 

Om tonhöjden ändrar sig beror det på att skivtall· 
riken under inspelningen roterat med ojämn hastig· 
het. Föl' att fä hastigheten konstant måste man an
bringa en tung blyplatta under skivtallriken och 
eventuellt även använda en kraftigare motor. 

A tcrgi'!;ningen blir förvrängd. 

För att fastslå. orsaken till ljuddistortion är det 
nödvändigt att prova varje del för sig. Att förstär
karen och graverdosan arbeta distortionsfri t t kan 
man konstatera genom a tt använda inspelningsappa
r aten för återgivning av en frekvensskiva eller en 
felfri , kommersiell grammofonskiva. Mikrofonen pro
vas bäst genom anslutning aven högtalare till för
stärkarens utgångskrets. Om distortion endast upp· 
träder vid fortissimoställena har graverdosan eller 
slutröret under upptagningen överstyrts, vilket ger 
sig till känna genom kraftigare utslag hos utstyr
ningsindikatorn. Denna form av distortion försvin
ner om spänningsamplituderna reduceras på in
glingssidan resp. om ett kraftigare slutrör användes. 

Å. tergivningen störes aven brurnm,ande nätton. 

Störningarna bruka försvinna om förstärkaren 
jordförbindes och tilledningarna t ill mikrof·uen och 
graverdosan skärmas. 

}l'örstii"7ca"en tjuter. 

Störningarna orsakas av lågfl'ekvent återkoppling 
mellan ledningarna till graverdosan och förstärka
rens ingångskrets. De försvinna genom avskärmning 
a v resp. ledningar. 

H-ur hastigheten kontrolleras under ttpptagningcn. 

Belyses den roterande skivan någon tusendels se
kund med tillräckligt starkt ljus, så erhålles på nät
hinnan en tydlig bild a v densamma. Bilden kvarstår 
i ögat ungefär en tiondels sekund, och tack vare 
denna »tl'öghet» hos de mänskliga synorganen kan 
man under upptagningen kontrollera varvtalet myc
ket noggrant . Detta sker med tillhjälp aven strobo
skopisk skiva med svarta och vita segment, vilken 
placeras på skivtallriken och belyses med ljus fr<'in 
en intermittent ljuskälla. Vid en viss hastighet synes 
skivan stillastående, nämligen när ett vitt segment 
under den tid rummet varit försänkt i mörker hun
nit förflytta sig till ett läge, där förut ett annat vitt 
segment befunnit sig. 

En för stroboskopiska undersökningar synnerligen 
Himplig ljuskälla är glimlampan, som kopplad t ill 
det 50-periodiga växelströmsnätet tändes och släckes 
100 ggr i sekunden. Vill mclll med densamma reglera 
in hastigheten ti ll exakt 78 varv i minuten, så måste 
man använda en skiva med det utseende fig. 1 visar. 
Den har fem koncentriska ringar med olika delning, 
vilka inifrån och utät råknat motsvara 74,1, 75,9, 
77,9, 80,0 och 82,3 varv/min. Under skivtallrikens 
rotation synas ringarna rotera med olika hastighet 
åt olika håll, och varvtalet är i det närmaste 78 när 
den mellersta ringen står skenbart stilla. I förbigå-

Forts. A sid. 238 

Fig. 2. Hemi1h~llelnin{Jsap[Ja,ra t m ed st ro boskop. a är glim
lampan, som (tnbrinyas i en ranliy 11e itdel b och matas m ed 
t:ii:cdström från belY8n-ingsnätet, och c den SITObos kop';ska 
sk·ivan. D e 1'ad'ieLla banden ,synas ii.l:cn, ehm'u. sv agt, i lju.set 

från en ranlig 25 wat l" m etalltrdclslam·pa. 

http:lIntlers�T.;n'in.1J
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lit eukdt 
Eliminerar störningar, 
uppkomna på grundvil,eepittee av bärvågsinterferens 

S
m bekant ligga rundradiostationerna nnmel'a 

ganska tätt i frekvens och avståndet mellan 
em uppgår vid mellanvågsområdet till 9000 

å. 10000 perioder. På långa vågor ligga sta
tionerna till stor del ännu tätare; t. o. m. 7000 pe
rioders avstånd förekommer här. Rundradiomotta
garna ha under de senaste åren förbättrats mer och 
mer för varje år, och speciellt de höga tonernas åter
giyning har avsevärt ökats. Det är ett känt faktum, 
att störningarna bliva allt mer besvärande ju bättre 
de höga tonerna återgivas, och därför kan man säga, 
att denna moderna strävan att få med de högsta to
nerna och därmed göra speciellt musiken mera le
vande icke endast är till fördel ur lyssnarens syn
punkt. Den mera tekniskt intresserade radiomannen 
stirrar sig ofta blind på den klangskönhet, som för
länas ljudet i högtalaren genom de högsta tonerna, 
och bortser omedvetet från störningarna och bruset, 
vilket emellertid icke den lyssnande allmänheten gör. 
Hur många servicemän ha icke lagt märke till, att 
nästan samtliga radiomottagare, som inkomma för 
reparation, hava klangfiirgskontrollen stående pä 
»mörkb. 

Bland störningarna i en radiomottagare finnes 
även en ton med frekvensen 10000, 9000 eller 7000 
perioder, beroende pä hur tätt stationerna ligga, där 
man lyssnar. Denna ton uppstår genom interferens 
mellan tvenne niirliggande stationers bärvågor och 
giver den lyssnande en obehaglig känsla, ntan att han 
därför direkt kan urskilja att det är en hög tOll, 
som med sitt intensiva pip stör mottagningen. Äldre 
personer och sådana som på ett eller annat sätt fät t 
öronen skadade genom spräng- eller kanonskott äro 
vanligen förskonade frän att uppfatta detta pip och 
besvä ras ej av interferellstonen, sä. länge den h1l.l1er 
sig över ca 5000 perioder. Vid äldre mottagare, där 
det icke var så noga med att de höga tonerna verk
ligen kommo fram i lågfrekvens förstärkaren och där 
den magnetiska högtalaren endast i undantagsfall 
kunde gå högre än ca 4 000 perioder, framträdde de 
höga interferenstonerna icke alls, och därför hade 

man ingen anledning att försöka få bort dem, men 
numera får varje mottagarebyggare tänka på dem. 

Vanligen går det åtminstone bland radioamatörer 
till så, att vederbörande beslutar sig för att bygga 
en mottagare med extra gott ljud, och när apparaten 
är färdig låter nog lokalstationen bra, men på de 
utländska stationerna komma dessa interferenspip 
och förstöra till viss grad det goda resultatet. Följ
den blir a t en hel rad blockkonuensatorer på 200 
till 2 000 pF kopplas in parallellt över lågfrekvens
kretsarna, och sedan får apparaten ha sitt stympade 
ljud, där frekvenskurvan börjar sakta falla redan vid 
2000 perioder för att småningom helt taga sInt vid 
något över 5 000 perioder i bästa fall. 

Enda rationella sättet att få bort de otrevliga viss
lingarna är att koppla in ett visselfilter någonstans 
i lågfrekvensförstärkaren, och bland sådana filter 
finnes ett med en drossel och en kondensator, inkopp
lade vid slutrörets galler. Även användas lägfrekvens
transforma torer med lämplig läckning. Lågfrekvens
karakteristiken kan då göras ganska rak upp till 
5 000 a 7 000 perioder för att därefter snabbt sjunka. 
Denna form på förstärkningskurvan innebär en gan
ska god kompromiss. De flesta övertonerna i musi
ken komma med, och interferenstonerna över 7 000 

IN,U. 1. Vi,sselfiltl'et La inkopplat pd ett slutsteu. Filtret 
R,a, me(lför eaJtra diimpni,nq a,u de högsta fre1cvensC/'na.. 
Lärrnpliga värden: R , = 200000 ohm, a, = 100 C1r~. Ra, 80m 
mots'vara'r föregående rörs anodmotstånd, kan vara på ca 

100000 ohm. 
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perioder skäras bort ffekti\-t. De su tom blir man 
kvitt en del obehagligt br us i mottagaren, som just 
härrör från period tal över ca 6 000_ 

Emellertid är det ganska svårt för amatören med 
sina begränsade tillgångar på mätinstrument att få 
fram en lågfrekvenska rakteristik av önskad form i 
mottagaren, och därfö r skola vi i det följande be
skriva en enkel anordning, vid vilken det går att 
räkna ut de ingående verksamma delarnas dimensio
ner med tillräcklig noggrannhet. Ett slutrör och då 
speciellt en pentod hal' vanligen en passagekonden
sator på 2 000 a 5000 pF liggande mellan anod och 
katod eller parallellt med högtalaretransformatorn, 
och genom att seriekoppla denna kondensator med 
en induktans av lämplig storlek kan en serieresonans
krets utbildas, som gör att tonen på t. ex. 7 000 perio
der alldeles kortslutes. I detta enkla filter komma 
visserligen de högre periodtalen icke att avsevärt på
verkas, men genom att med måtta begagna extra pa
rallellkondensatorer kan en tillräcklig sänkning av 
de allra högsta frekvenserna åstadkommas. 

Vi utgå från att \Ti skola göra anodkondensatorn 
så stor som vi med gott samvete våga, och dess stor
.l ek kommer då att bero på rör et s aupas ningsmot
stånd eller bögtalareimpedansen. Om vi vi d pen to der 
välja att vid 10000 perioder göra parallellkonden

satorns realdans ( l C) lika med högtalareim
2 n ·f· 

peclansen och vid trioder ca 2/3 av högtalareimpe
dansen, ha vi u tsikter att få ett lämpligt värde. Om 
vi sedan fastställa, att det är toner på 7000 perioder 
eller däröver som vi önska få bort, så böl' den in
duktans, som skall eriekopplas med kondensatorn, 
be tämmas ur den allmänt kända formeln på reso

nansfrekvensen (f = lY ). 
r 2 7t. LC 

Bäst komma vi till rätta med problemet genom 
ett par exempel. I första hand antaga vi att röret 
AL 4 användes. Detta rör skall normalt hava 7000 
ohms anodbelastning, varvid vi få anodkondensatorns 
värde enligt formeln ovan : 

1012 

7000 = 2 n'lOOOO'C ' varav C = 2260 pF. 

En kondensator på 2000 cm (2200 pF) passar 
oss sålunda väl. Indu1 tansen erhålles sedan genom 
att m<lll sätter in värden i den andra formeln: 

7000 = . / ' L = 0,236 R = 236 mR. 
2 n' r L . 2 200 . 10-12 

Som andra exempel välja vi trioden RE 604, som 
-kall ha en anodimpeduus av 3500 ohm, och vi få nu 

10 122
"3 .3 500 = 2 n' 10 000 . C' C = 6300 pF. 

Närmaste standardvärde ä r 5 000 cm eller 5500 
pF, varav sedan induktansen uträknas: 

l 
7000 = , L = 0,094 R = 94 mR. 

2 n· L . 5 500 . 10-l2 

Nu gäller det att bestämma oss för en lämplig 
spole, som dels har någorlunda små förluster och 
dels har en induktans, som är lätt att beräkna så 
noga vi här behöva. Vi .välja med fördel att linda 
vår spole på en järnpulverkärna av relativt stor typ, 
och med Siemens »Garnrolle» eller »Haspelkärna» 
kunna vi tillräckligt väl beräkna varvtalet: 

varvtalet n = 160 1'L. (Obs! L mätt i mIl.) 

De bägge tidigare uträknade induktanserna få allt

så varvtalen n=160y236= 2500 resp. n=160 y94 
= 1550 respektive. Man lindar med grövsta möjliga 
lackerade tråd, och till ledning må angivas att plats 
finnes för högst 3 000 varv 0,07, 2200 varv 0,08 och 
1 350 varv 0,1 mm tråd. Spolen ruslindas, och på 
3 il 4 ställen inlägges några lager tunt silkespapper. 
Likaså fernissas kärnan före lindningen, så att en 
viss isolation till densamma uppstår. Lindningen läg
ges nämligen direkt på kärnan utan spolkropp. 

Då isolationen i själva spolen alltså ej är särdeles 
god, måste densamma monteras isolerat, om den är 
kopplad så att den bär likspänning. Vidare är det 
fördelaktigt att börja och sluta spolen med en fäst
ända av grövre tråd, gärna 1Hz. 

Nu ha vi a lltså åstadkommit en sorts vågfälla för 
frekvensen 7000 och periodtalen närmast därom
kring. För att sedan skydda oss mot eventnella in
terferenstoner på 9000 till 10000 perioder, få vi 
gå till slutrörets galler och där inkoppla en konden
sator och ett motstånd enligt schemat, om detta icke 
redan är gjort här eller på annat ställe i apparaten. 
Lättast kommer man kanske ifrån saken helt enkelt 
genom att prova sig fram. Det är icke ovanligt, att 
man slipper tänka på dessa högre periodtal, ty dels 
återgiver högtalaren sällan dessa toner ordentligt, 
och dels finnes alltid på någon plats en högfrekvens
spärr, som även nedsätter de 10000 perioderna ett 
gott stycke. Större kondensator än 200 cm bör icke 
användas. 

Om man vill övertyga sig om hur detta enkla vissel 
och brusfilter fungerar, behöver man endast kort
sluta induktansspolen och jämföra. ~fan skall då 
lägga märke till, att ljudkaraktären icke förändral' 
ig nämnvärt, medan en avsevärd skillnad höres på. 

iu terferenstonerna. -'1'0. 

l 
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Sammanställd av B. Scheierm an 

Station Vllgllingd Frekvens 
Sandningstider

ID kels 

GSG, England 

W3XAL, USA 

DJE, Ty skland 

IIAS3, Ungem 

DJR, Tyskland 

W2XAD, USA 

GtSP, England 

LRU, Argentina 

DJQ, 1.'yskland 

WZ'A"E, :SA 

aSI, England 

TPA2, Frankrike 

Prag, Tj eckoslo~, 


POJ, Holland 

W8XK, USA 

DJB, 'l'yskland 

G 0, England 

GSF, Eugland 

HVJ, Ita lien 

DJL, Tysklaucl 

LZA, Bulgaricn 

JVH, Japau 

TFJ, Island 

RNE, Ryssland 

'l'PA3, l'runkrikc 

W8XK, , A 

GS,E, Eu'gland 

W9XAA, SA 

2I~0, Italien 

DJD, TYSkland 

GSD, England 

OJRX, Kanada 

TPA4, Frankrike 

SM:5SX, Sverge 
ORK, J3clgien 
EAQ, Spanien 
OT1AA, Portugal 
2RO, Italien 
HJ1ABP, Columbia 
&W96, Rys land 
fLI~L, Schweiz 
'W3XA , USA 
VK2MJ{), Australien 
POJ, Holland 
VK~DR, Australien 
GSO, England 
'iV1XK, US.A 
DJA, Tyskland 
DJ1N, Tyskland 
W2XA,]1" USA 
IiK.J1, Norge 
GSB, England 
YV6RV, Venezuela 
HJ1ABB, Oo'lumbia 
OJRO, Kanada 
YV3IRO, Venezuela 
WSXl{, USA 
HJ3ABX, Oolumbia 
Belgrad, Jugoslav. 
OER2, österrike 
OXY, Danmark 
HYJ, Italien 

16,86 17790 Dagl. kl. 12-14,40; 15-18. 
16,87 17780 Dagl. kl. 14-22. 
16,89 17760 Da·gl. kl. 6-11,15; 11,55-17. 
19,52 15,370 Söndagar omkr. kl. 15-16. 
19,56 15,340 Dagl. kL 14-15. 
19,57 
19,60 

15330 
15310 

Dagl. kl. 16-20, oregelh. till 23. 
Dagl. kl. 24-1. 

19,62 15290 Orege1b. kl. 15--18; 20-22. 
19,63 
19,65 
19,66 
19,68 
19,69 
19,71 

15280 
15270 
15260 
15244
15235 
15220 

Dagl. kl. 12.-14; 14,15-17; 2'2,50--4,45; söndagar ä ven 
Dagl. k l. 18-22. 
Dagl. kl. 18,15-22. 
Dagl. kl. 11-16. 
Oregelb. kl. 12.-19. 
Onsd. 13-17, Torsd. 10-12, Sönd. 12,30-13,30. 

17,10-18,20. 

10,72 
10,74 
19,76 
1[),82 
19,84 
19,85 
20,04 
20,55 
24,52 
25,00 
25,25 
25,27 
25,30 
25,36 
25,40 
25,40 
25,53 
25,58 
25,61 
25,63 

15210 
15200 
15180 
15 140 
15121 
15110 
14970 
14600 
12235 
12000 
11880 
11870 
11860 
11 8.30 
11810 
U770 
11750 
11730 
11715 
11705 

Dagl. kl. 15-24-1. 
Dagl. 'kl. 6-11,15; 11,55- 17. 
Dagl. kl. 21,40-23,45. 
Dagl. kL 15-18; 21,40-23,45 (oregelb. 3-5). 
Vardagar kl. 16,30-16,45. 
Dagl. kl. 6-8; 14-15; 17,35-22,30; sönd. ä~en 17,10-18,20. 
Söndagar oregelb. meUan kl. 9--21. 
Tisdag, l!'redag kl. 20-21. 
Söndagar kl. 19,40-20,30. 
Dagl. kl. 19--23 (söndagar även 13-15). 
Dagl. kl. 7-10; 16,15-23. 
Dagl. kl. 2.S-2. 
Dagl. kl. 15-1 . 
Dagl. kl 23-24. 
Dagl. kl. 12,15-23. 
Dagl. kl. 17,35-22,30; 22,50--4,45. 
Dagl. kl. 3-5; 6,15-8,15; 18,]5-2],20. 
Dagl. kl. 2-5. 
Dagl. .kl. 23,1:' 3,15; 3,45-6. 
Dagl. kl. 17-23. 

29,M 
30,43 
31,09 
31,14 
31,20 
31,25 
31,27 
31,28 
31 ,28 
31,28 
31,32 
31,32 
31,35 
31,38 
31,45 
31,48 
31,48 
31,55 
46,01 
46,53 
48,70 
48,78 
48,86 
48,98 
49,15 
49,41 
49,50 
50,27 

10330 
9860 
9650 
9635 
9615 
9600 
9595 
9590 
9590 
9590 
9580 
9580 
9570 
9560 
9540 
9530 
9530 
9610 
6520 
6447 
6160 
6150 
6140 
612.'5
6100 
607~ 
6060 
5968 

Dagl. kl. 19,30-21. 
Dagl. kl. 23,15-3; f. n . oregelb. 
Tisd., To rsd., Lör d. kl. 21-24. 
~Hind., Onsd., F red. kl. 24-2; oregelb. 19-20. 
Dagl.kl. 1- 4. 
.sönd., Onsd., Fred. kl. 23-2. 
Lördagar kl. 23,30-24,15. 
Dagl. kl. 18-23. 
Söndaga r kl. 1,5,30-17. 
Måndagal· kl. 1 2; Onsdag-ar kl. 1--4. 
Dagl. (utom sönd.) kl. 5-13. 
Dagl. kl. 24-2 ; 3-5. 
Dagl. kl. 241-5 ; oregelh. frun kl. 23. 
Dagl. kl. 6-11,15; 22,50--4,45. 
Dagl. k l. 6-11,15; 22,50--4,45. 
Dagl. kl. 22.-5. 
Dagl. kl. 11-14; 17 23. 
Dagl. kl. 18,15-23,45. 
Da'gl. kl. 23-3. 
Dagl. kl. 23-3. 
Dagl. kl. 2-5. 
Da·gl. kl. 23-3. 
Dagl . kl. 3-6. 
Dagl. kl. 24-5. 
Oregelh. kl. 15-24. 
Dagl. kl. 16-22; sönd. till 24. 
Dagl. Id. 19-24. 
Vardagar kl. 20-20,15; sönd. 11-11,30. 
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SATOR POTENT10METRAR 

SATOR MOTSTÅND 

SATOR RULLBLOCKSKONDENSATORER 

SATOR GLIMMERKONDENSATORER 

SATOR :RADIOROR 


Typ _TEST P_, S-märkt 

Vår nya katalog innehållande alla SATOR-artiklar 
och även andra radiodelar, sändes på begäran. 

Obs.! Endast engrosförsäljning. 

A.-:B. TRAKO
GENERALAGENT: REGERINGSG. 40 
STOCKHOLM 

Typ GFB Glimmerkondensator 

Högtalande 
telefonan I ä g g n 'i n g 
Anläggningen bestå r av tvenne 4<rörsaggregat med 
inbyggda högtalare, vilka även fungera som mikro< 
foner. Meddelanden kan därför sändas och mottagas i 
bada riktningarna. Ide,1lisk för kontor, butiker, Fabriker, 
restauranter, hotell etc. Typ. Kl 1.20. För allström 220 
volt (två aggregat) inklusive rör och 330 m ledning. 

Pris kr. 260:
För anläggningen erfordras ingen licens, enär över< 

föringen sker med lågfrekvent ström. 

Vår nya katalog D:O 6 saml ny apparatbroschyr säDdes på 
begäran gratis. 

Tjernelds Radio 
Hudiksvallsg.llJn 4, Stockholm Tel. 332001 

Nyhet! 

Järnkärnespolarna Ferro 5, 6, 7o. 8 
Ferro 5: Anlennspole 
med Mittpunktsuttag till kapacitiv .lO t> 

tcnningåog o. bilndfiltcr. Pris Kr. 10: 50 

Ferro 6: A n o d s p o l e 
för drosselkoppling med mittpunkts ~ 

uttag och dubbel ~tcrkoppling. 

Pris ....... . ........................ . Kr. 11: -

Ferro 7: Anlennspole 
med tv.i. primäre r till induktiv an' 

tenningång . Pris .. ..... . . " .... Kr. 11:-

Feno 8: A n o d s p o l e 
med p rimärer p.lS sande till trans for
matorkoppHng.......... Pris Kr. 11:

v. PRAHN 
Elektromekan isk Etablisscment 

Teglgaardsslr",de '" - Kopenhavn K 

Ensamförsäljare: Elektriska A., B. SkaDdla, Stockholm J 
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Stockholms Radioklubb inledde ~äsongen 1936/ 37 med ett sam
mantriide på Restaurant Gillet t i dao- n den 29 "eptember. H ,ir
vid höll civil ingenjör ~lat Holmgren ett intre-'_ant föredra " om 
nyheterna på hö ten5 stora radi outstäUningar i London och Berlin, 
vilka båda ut. tälln ingar ingenjör Holmgren besökt. Föredraget 
illust rerades med ett tort antal ljusbilder. Sammanträdet var 
synnerligen talrikt besökt_ 

Vi publicera i detta nummer en artikel om utställningarna, för
fattad av föredragshållaren, varför ett referat av föredraget blir 
överflödigt. 

Tisda gen den 13 oktober hölls sammanträde på Tekniska Hög
skolan vid Valhallavägen, där kortv' g sändaren, om låtit tala om 
sig så mycket på senaste tiden, besågs_ Vi återkomma härtilJ i 
llä,ta nummer. 

Följande sammanträden inom klubben komma att äga rum ti s
dagarna den 27 oktober, 10 och 24 november samt 8 dec~mber. JlII
fe·t n kommer att hålla omkring den 15- 20 decemher. 

ärmast planeras ett besök vid Svenska Radioaktiebolage t, 
där Sveriges första televi~ionssiindare kommer alt demonstreras. 
Föredrag i aktuella ämnen komma att hålJas på klubbaftnarna, 
bl. a. om »N gra intryck från ett besök i Philips' laboratorier»_ 
Vidare komma de sena te television I1)'heterna samt en del av de 
nya motta garkonstruktionerna för . äsongen att avhandlas. 

Meddelande om ämnena för kommande föredrag sker o-enol11 
notiser i de dagli ga morgontidningarna. Dessa noti~er infiiras' i 
regel på måndagarna. 

P il. sena. te tiden ha vi mottagit ett stort antal förfrågningar från 
personer, sum äro intresserade av att bliva medlemmar i klubben. 
Vi vilja därför framhålla, att var och en intresserad är välkom 
men att bevista nägot av klubbens sammanträden, som äga rum 
varannan ti sdag på R estaurant Gillet vid Brunkeberg torg kl. 8 på 
kvällen, åvida ej annat angives i tidn ingarna dagen förut. An
mälan för medlemskap ~ker därstädes till klubbens sekreterare, 
ingenjör N. E. Bergs tröm. gi ften är tio kronor per år. Nytill
trädande medlemmars årsavgift gä ll er även för år 1937. 

Nya mottagare. 

Svenska Aktiebolaget Trådlös T elegraii, Storkholm, har i är en 
hel del intressanta nyheter på sitt program. Främst märkes växel
strömss upern 686 W K, som har , x förstärkarrör och nio stäm
kret ar inkl. oscillatorkretsen. Med räknas detektorn , en dubbeldiod, 
blir det 7 r ör, varav 2 st. av d· nya kraittrioderna AD l bilda 
ett push-pull ·!'lut teg. Mottagaren har tva mellanfrekvensrör. Av
stämningskretsarna äro uppdelade på tv ' förselektionskretsar, tre 
mf-kretsar mellan blundarriirct och l:a mf-röret, två kretsar mellan 
della och 2:a mf-röret och slutli gen en krets mellan 2:a mf-röret 
och detektorn. Kortvågsnmrådct omfattar 19,3- 50,5 m. Volymregu
latllrn är ton korri gerad , så att naturlig återgivning erhålles även 
vid mindre ljudstl'rkor. På grund av de nya s.luttrioderna samt df>n 
med Nawi-lllembran fÖI'sedda högtala ren kan man v;;nta sig bra 
ljudkvali tet av denna mottaga re . Den är vidare försedd med s. k. 
bandhrcdclsväljare, möjli ggörande tre olika sclektivitetsgrader. 

348 W L är en 4-riirs ,.äxcJströmsmottagare med tre stäm kretsar. 
Enligt upp gift har den följande riata: känslighet = 20 a 2,5 ,uV, 
·el.ektivitet = l: 400 vid ± 9 kel s, fadingutjämning = l: 3000_ 

Telefunkens all strömsmottagare äro i ilr försedda med autotrans

formator, vilken gör alt hög anodspänning kan erhällas på låg
spända växehtri;msnät, dock nalurligtvis ej på lägspäncla lik
striimsnät. Vid an. lutning till likström tjänstgör denna transfor
mator som extra sildrosse l. 

Elektriska Aktiebolaget Skandia, S tockholm, har i marknaden ut
släppt åre ts modeller av Standard-mottagarna. Av särskilt intresse 
äro följand e. 

Skandia Lyx-Super 3950, en 6-rörs (med likr. 7 rör) superhe
terodvn för växelström med 7 stömkretsar (ink!. oscillatorkretsen). 
Mott~garen har ett kortvågsområde 1,5-55 m förutom de \"an
li ga våglängdsomriIdena. Känsli gheten ä.r enligt uppgift l il :~ .HV. 
Bandbredden ä r kontinuerligt variabel. Högtalaren, med 24 cm 
kondiameter, matas av ett 15 Vl slut rör. 

Skandia Super 308, en 4-rörs superheterodyn med 7 stämkret
sar, växelströmsdrivell. Kortv, gsområde 15- 55 m. Denna . mot
tagare torde ha tva av rören refl exkopplade. Bandbredden är 
kontinuerligt variabel. Högtalaren ii r för edd med kurvmembran 
och dri ve- aven 9 W pentod. 

Skandia Concert, en 3-rörsmotta o-a re med 2 stäm kretsar. Inbyggd 
vägfälla för mellan- och långvåg. '[ottagaren är försedd med stor 
stationsskala. 

A.-8. Antrad, Stockholm, representant för HammarIund Mfg Co. 
i Amerika, har tillställt oss en broschyr över denna firmas nyaste 
superheterodyn, omfattande ett fr ekvensområde av 540-20000 
kel s, motsva rande i v1l.glängd ett område av ,555-15 meter. Om
kopplin g mellan Je fern olika områdena sker medelst en l'att på 
pallelen. Mottagarens typbeteckning är »Super-Pro»_ 

Det skulle föra för långt att här gå in på alla intressanta 
konstruktion sdetaljer. Endast några få skola därför omnämnas. 
Jn gångstransformatorn är försedd med elektrostatisk skärm. Två 
Id·steg användas fure blandarröret pa samtliga frekvensband. Selek
tiviteten {bandbredden} är kontiuuerligt reglerbar. Varje avstäm
ningsspole har en metall skiva för trimuing. En separat oscillator 
använde, elektronkopplad till blandarröret. 

Ny centralantenn. 

Elektriska Aktiebolaget Sl:andia, Sto cklwlm, för i marklladen 
»Telo» centralantenn, avsedd för am,lutning uv hög t ett tiotal 
mottagare. Anlä,rgllingen arbetar ut an högfrekvensförstärkare, var
för förIustema i distributionsl dningarna få kompenseras genom 
en ändamåLenlig placering av antennen. Denna är av samma 
konstruktion som den förut på denna plats beskrivna Telo-anten
nen, men transformatoreruu äro givetvis av speciell typ. Själva 
antennen llIåste, för att man skall få bra resultat, placeras i 
toppen aven på taket anbragt hög mast, högre än vanliga tak
antenner. Eu hög flaggstång är ju även lämplig, där sådan finn es. 
På gmnd av antennens låga vikt torde uppsättningen i regel ej 
bereda några större svårigheter. 

»T ran sceivers». 

A.-B. Antrad, Stockholm , representant för Radio Tran -ceiver La
boratori s i Amerika, för i marknaden denna firmas kombinerade 
s;indare och mottagare (:i>transceivers»). Ett fl ertal olika typer 
finn as, såväl med avseende på fr kvensområde som effekt. Bland 
detalj er märkas hel- och halvvllgsantenner samt kabel för matar
ledningar, allt avsett fur ultrakortvåg. 

Sm.allilmsdem.onstral ion. 

Elektriska A.-B. A. E. G., Sto ckholm, har för oss demollstrerat 
sin transportabla smalfilmsapparatur av nyaste modell. Denna är 
under tran ~p ort fl 'dpacka~ i tre väskor, som inrymma resp. pro
jektor, först iirkare och högtalare. I högtalarväskan li gga rören 
viiI förpackade tillsammans med en sats reservrör. Det hela är så 
ändamålsenligt ordnat, att apparaturen kan göras klar för drift 
prL några få minuter. Plats för filmruJlarna finnes i projektorväskan. 

Man frapperas av den goda ljudkvalitet, som erhålles med denna 
enkla apparatur, natu.rli gtvis under förutsä ttning att film en är 
förstklassig. En mu ' ik- och sångfilm kördes vid dcmoustrationcn 
och kom fullt till sin rätt. 

Piezoelehtriska telefoner, mikrofoner och graverdosor. 

Herr W. T. Bachtin , Birger Jarlsgatan 16, Stockholm, general
L'cpreseutant i Skandinavien för Brush Developm ent Co. för i mark
naden piezoelektriska mikrofoner, pick-ups, hörtelefoner och även 
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graverdosor av denna firma s tillverkning. Samtliga de,sa det.alj!'l 
komma inom kOrl a tt föras i lage r här i . tuckhol m. 

Av särskilt intre ~ c äro mihofonerna av »sound cell»·typ. vilka 
iiro uppbyggda av et t antal s. k. ljudcell er och ha synnerli g n 
fina egenskaper. (Den allra första mikrofonen av denna typ 
beskrevs i P opulär Radio nr 11, 1934.) För laboratori cbruk till· 
ve rkas speeiella, kalibrerade kri,taJlmikrofoner. En välkommen 
nyhet för dem som föredra ga hörtelefon framför högtalare är 
kri stall telefonen, vilken e nligt a v oss utflirda prov är ojämförli gt. 
Civerlägsen d e gamla ele ktromagnetisk a telefonerna. Den får ej 
bebstas m,;d likström utan m1ls te idstiillas medels t transformator 
ell er drossel·konden a torkombination. En piezodektrisk nålmikro· 
fon (pick·up) av märket Brush ha vi :iven provat med mycket 
got t r esultat. 

Bland nvheter "om inväntas märkas förutom graverdosor med 
kristall även k ri stalliilter för mf-först:irkaren i öUperheterndyner, 
vibration smikrofoner för undersökning av olika sla gs ma,kiner, 
kardiografer samt oscillogr a fer. 

Miitinstrlllltwt. 


Radiohompaniet, Stockholm, har för oss demonstrerat ett trevligt 

amerika nskt uni versalinstrulnent, en kombinera d volt-, milliam

per e- och ohmmeter. NLitområdena äro fiiljande: 0- 15/ 150/750 V 

lik· och växel:; tröm, 0-1,5/ 15/ 150 mA likström, sam t 0- 15/l50 

UlA växelström. F ör mots tä ndsmätnin g finnas inbyggda batterier, 

och ll1 ;it områdena äru 0- 1 500 ohm 'a mt 0--1 ,5/3 megohm. In

,trllmenl et har en omkopplal-e för växel- och likström samt noll

korrekti on för motståndsmätni n g. D et inbyggda vri cl spolein lnt
mentet för 400 ,ilA ka n i V"n "rhallas t:para t med l ikriktar\; och 
omkoppla re samt sch ema med alla m Olhtllnd svcirclen. 

A.-B. Antrad, Stockholm, representerar bl. a. följand e finH or: 
Sensitive Research Instru ment Corporation, 1/. S. A., som till ver
kar bl. u. h ögkänsliga mätinstrument, t . ex. liks trömsinstrum ent 
med fullt utslag för en kvarts mikroampe re, termoin strnment, r0r
voltmetrar, omkopplare 111. m. G-M Labomtorics Int., U. S. A. , till~ 
verkar sk j utmots tå nd med f inreglering, galvanomet rar, känsliga 
reläer, fotoGeller samt k ontrollapparater m ed dylika , laboratorie 
utensili er m . l1l . Premier Crystal Laboratories, In c., U. S. A., leve
rerar kris talloscillatorer för styrnin g av radiosändare. 

Kortvägsdetaljer. 
Radiokolllpaniet, Stockholm, har fått in en hel del intressanta 

ko rtvllgsdetalj er, bl. a. enkla och dubbla kondensatorer med fre
qu enta D som isolermaterial , a mt försilvrade ski or. Utförandet 
är mycket tabilt. Den enkla typen finns i kapaciteter från 25 
till 200 CIll. Vidare märkas sändarkondensat orer på 250 och 500 
cm med 2,5 mm ski va vst:1 nd, provade m ed 1.5 000 V, samt por· 
sLinsisolatorer av pyra mid typ för montering av sändarspolar. Luft
isolerad trimkondensa torer på 50 uch 100 cm med högvärdi gt 
isolerm a terial liro vidar e aU anteckn a . Amerikanska, ghmmeriso
Ierade trimkondensatorer av liten typ finnas från 30-1600 cm 
maxil1likapacitct. 

Blan d nyhet r som väntas inko mma mä rke en n y ferrocar t: 
spol med kort våg. områd e 20 O m. Kortvåg. polen är lindad på 
frequ ' ntastomrne. Bilde n visar spolaggregat t i sin skä rrnburk 
men m ed kortvågsspolen bor tta "en. Vidare kommer en aeroplan
skala rned UO mm diam eter med passan de kondensa tor sa mt kort-

SVLVANIAS 
Tekniska handbok 

Radioteknici! - Servicemän! - Amatörer! 
Ni kunn,,- "j 11 nrl vo ra allfl u e y,iru Lulla röruatll, som 

finna s j de nIla b ok. Om ;":i t: j r eda n hal' den, l'e1n ,irel'n 
Ll e n g-e nast ! Ifi:ir n;l g-o t n.v '";H l dc'n in ll (l '! \j<'l ll c r . 

D a ta rö r 141 olika l'Ul' t Yl ler :s nIll !: a n\~ hillill g:ar f ö r den 
r il t t a nnyLllIuJlingCTl av vllrj e enSkild f~ .Y ll, livon i f l' :I.~ a 
om metallrör. 

'l'abe ll o\"e r lll ot sttLnds" ,ir ll c n od 1 wa ttal fur lw t Oll 
mot Rt:''t nu \'i d olika di r oc h (ilik~l a noclsp:i nn i J) .~n I" _ 

En avdelning m ed ko nst l' tl l\.ti o l1R dn.ta. !liir Ni t~ illn c l" 
1:3 t y pi Sk :) s(.' bc Jl) n r f ör m ot t Hg-Ul'(, och f ö r s t ii I"kHre m eu 
\'ij rd en p tt in~ ;'te n (l e h. oo de nsa (orcr o(' h m ot t> trln il. 

Sylvunia-('uren :_Lro så j:imn:l, a tt \' u rj e rö r fun g(! rflr 
ab ~o lllt rLitt, om det lwppla s oc ll in,in ste l' ft s f' nli gt bUDU 
lJoken . 

D okfl Tl ~ir p ti rn g·t'; l ~ k o. oc h n trölj cs [ty en öve l' :.-; iit t Il i Jl g"s 
Ii stn fö r f8..cklJti r:;rckc n. 'V:r r je r a d ioman sonl \'iII \'a r a 
HlCd s in t ill m:1ste b c h ii l' s k n de enge ls ka o l'h all1 e l'il~L1 Il 
sIm fack ter m," nn. G ör l\ i " j det, b eg-a g- Illl tillfället a l t 
trii na npp er lll r- d ll :i,ilp av denna h a udb ok. 

P riset t ur uen lla värdefulla t eknisk 'L l1 a n ,]I-)ok il r en 
ua,t e n krona. Vid k ö p av rör er h~ ll e;; bol'en g r a ti s. 
................. ,..... ,...... SVLVANIA .........................,... . 

"Ionn Radio A.-B. p -lon 
SYt~a\,. i l ge n ~.) , Stockholm. 

R ii. rm ed r ekvirerar jag 1 (' x . av han dbokell :1 kr. 1: 
att siinua s Inat pu~tJör:-:;ko t L. 

Följanue rur: 

sa m t haru]boken gratis. 

XH IIlTI ; 

Gata: 

t:'o s tadres" : 
(S kr iv t y lllig- I , te xtn lte IBt:.) 

.. 
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vågsspolar i satser, täckande hela området 9-180 m. Även kera
miska spolrör komma att föras. 

Slutligen bör nämnas den amerikanska elektrolytkondensatorn 
»Solar», som har mycket små dimensioner. En typ på 8 lIF och {(jr 
250 V högsta spänning har sålunda dimensionerna 1.5 X20 X 63 
mm och en annan på 8 ,uF, 525 V har dirnensionerna 18X29X62 
mm. Dessa kondensatorer äro av torr typ i vaxat papphölje. 

Radiokompaniet. Stockholm, för i marknaden piezoelektriska 
(kristall-)mikrofoner av miirk t ,> Astatic». Typ D·2 har dubbel
membran och kan anslutas direkt till gallret på ett förstärkar· 

Till vänster ny jerrocartspole från Radio· 
kompaniet. I mitten en aervplanskala från 
sal/lina finna. Till höger kristallmikrofon 

med jjäderupphängda ljlldcelLer. 

rör eller via transformatorer och lågimpedansledning, om mikro
fonen skall användas på större avstånd från förstärkaren. 

En nyare typ är utrustad med ljudceller, fjäderupphängda in
uti det klotrunda höljet. Mikrofonen blir härigenom okänslig för 
stötar och kan under användningen flyttas utan att störningar 
uppkomma. 

Högtalare. 
Radiokompaniet, Stockholm, inv,intar inom kort elektrodyna

miska högtalare med exponentialtTatt, avsedda för högtalaranlägg
ningar. Systemen lilla 8 W belastning. En speciell typ med kOll 

liksom en vanlig elektrodynamisk högtalare är utrustad med en 
kort tratt för riktning och först,irkning av ljudet. 

Isolermaterial. 

Birger Carlson & C:o A.·B., Stockholm, har tillställt oss data 
för det nya keramiska isolermaterialet Radiolit, avsett för använd
ning i högfrekvenskretsar. Elektriska data äro följande: diel.-kon
stant = 6,.5 "id 50 p / s; dielektrisk förlustfaktor (tg <IX lO. = 
3 vid högfrekvens upp till 10 Mc/s. 

Detta material användes till socklar för trimkondensatorer, till 
!solati~? i vridkondensatorer och rörhållare, vidare till spolformar, 
lsolerparlor och bussningar. Utvidgningskoefficienten är endast 
7,8XlO-6 mm/m/DC. 

FHANSK TELEVISION 
Forts. frAn sid. 218, 

Sändaren. 
I sändaren användes en st"roscillator. bestående av 2 st. 15 W 

pentoder, följd av eU steg m~d 2 st_ pe~toder P 15. Därefter följer 
ett steg med 2 st. 250 W trioder E 656, ett steg med 2 st. 350 W 
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trioder E 7.56 och ett slutsteg med 2 st. vattenkylda tLioder E 1456. 
Moduleringen införes via en förstärkare med l st. 200 W rör 
E 200 M och 2 st. parallellkopplade trioder E .500 M, viJb mata 
anoderna på E 7.56. Den till matarledningen avgivna ~ifekteL 
uppgår till 2 il 3 kW. Den koaxiala ledaren består av två koppar. 
rör, av vilka det yttre har en diameter på 10 cm, det inre ca 3 cm. 
Antennen består av 4 st. lodräta stänger med liingden lika med 
en våglängd, symmetriskt placerade på en cirkel med 8 m ter 
diameter. Den utstrålade effekten uppgår till ca l kW, varvid fält· 
styrkan på 5 km avstånd uppskattas till ca 100 111 VIm. 
/Vfollagaren. 

I mottagaren, som endast är avsedd för bildrnottagning, använ· 
des givetvis katodslrålrör. F. ö. finnas endast 4 mottagarrör (l 
blandaroktod + 3 förstärkarrör) samt 2 thyratronrör, vilket torde 
vara rekord för en modern televi ionsmottagare. 

De France's syst.em. 
En annan fransman, de France, har under de senaste 5 åren 

vid ett Hertal tillfällen demonstrerat televisionsapparater med ctt 
linjetal, varierande från 38 till 180. På sändarsidan användes en 
ljusstrålavsökare, varvid de uppträdande befinna sig i en nästan 
mörk studio och endast belysas av den rörliga strålen från pro
jektorn. Som ljuskälla användes en lampa på l kW. Mottagaren 
,-ir försedd med ett katodstTåIrör med 30 cm skärmdiameter. 

FRÄN LONDON OCH BERLIN 
]'orI8. fr:1n sld. 223. 

tid ej den våtas självläkande egenskaper, lUen i stället låg genom· 
slagsspänningen desto högre. Vidare uppgavs denna kondensatortyp 

. vara något billigare än de nuvarande halvtorra typerna. 
Televisionen var givetvis det som mest intresserade såväl fack· 

männen som allmänheten. Trots att engelsmännen ej visat tele· 
vision på någon tidigare utställning var bildernas kvalitet ypperlig, 
och det märktes att man ej legat på latsidan med utvecklings
arbetet. Man måste säga att systemet med 405 linjer och 50 bilder 
i sekunden med radförskjntning var överlägset det andra med 
240 linjer och 25 bilder. När det gäller direktupptagningar använ
des ungefär samma system med ikonoskop som i Tyskland, och 
de resultat man uppn1l.ddc voro väl så goda. I fråga om televisions· 
programmets sammansättning och redigering föreföll det som om 
engelsmännen kommit längre än tyskarna. 

De engelska televisionsmottagarna voro åtskilligt större än de 
tyska, och ett flertal firmor hade kombinerat dem med vanliga 
allvågsapparater för rundradiomottagning. Dock voro televisions
utrustningarna ej så oproportionerligt dyra som fallet var i Tysk
land. De stlJrningsfria antenner som fördes i marknaden voro i 
en hel del fall konstruerade så att de även kunde användas fÖT 
televisionsmottagning på ultrakortvåg. 

Samtliga större mottagarefabrikanter hade börjat göra omfat
tande propaganda för god och fackmannamässig radioservice och 
tillhandahöllo därför sina återförsäljare till någorlunda låga priser 
lämpliga instrument och annan utrustning samt litteratur i ämnet. 
Bland dessa serviceinstrument hade även insmugit sig några appa
rater, som hade mera reklamvärde än verkligt tekniskt värde. 
Speciellt var detta fallet med rörprovarna. 

KONSERVERAD MUSIK 
Forts. frn n sid. 231 ' 

ende kan nämnas, att en avvikelse fran det normala varvtalet pli 
endast 4 varv/min. motsvarar en ändring av tonhöjden med en 
balv ton. 

Har belysningsnätet en från det normala periodtalet avvi.kande 
frekvens, kan skivans delning beräknas ur följande formel: 

F · 2 . 60 
n = ---

A 
i .vilken n är antalet segment, F nät frekvensen och A skivans 
rotationshastighet. Sättes A = 78 varv/min., förenklas formeln till: 

n = 1,54. F 
Vid en nätfrekvens av 60 per/sek. erhiHles således: 

n = 1,54. 60 = 92,4 
som avrundas till 92 segment, motsvarande 78,3 varv/min. 

Nordisk Rotoiravyr. Stockholm 1936. 
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S NY H E T E Rl 
Kortvågsdelar e Skalor 

Högtalare e Yaxley om~ 


kopplare e Spolsystem 

G rammofontillbehör 


Radiorör m. m. 

Nationa lspolen med 3 v jgländsområden 

finna Ni i vår stora höstkatalog, vilken kan 
erhåJlas g ratis omgåend e. 

Utga priser t. ex, 

P erma nen td y na misk högta lare, stor typ Kr. 28: brutto 

Elek trodynamisk hög tala re , lilla typen . » 14: ~ o » 

Aeroplanskalor, olika model ler från » 5: 50 » 

Elekt rolytkondensator 8 ,u F 450 V . » 2: 75 » 

F errocadspolar, med 2 vaglän gdsområden » 5: 75 

Pick:up, god återgivning ", ...... , . » 7: 50 » 

N a tionalspolen, enligt avbildn in g » 11 : 50 » 


NATIONAL RADIOFABRIK • STOCKHOLM 
KUNGSGATAN 53 e Telefon 208662 

Superflex MWD3k 
fI; r ,' ,ixeJgt l'l;m ör e n re fJ 0x koflphlrl supc r h rle rod yn m ed 
3 ' l rör (varav et t t!nlJ J"'!l'ör ), ~ ('d , iu ll s ju k rcl snr och 
t>tt d ubbc lvc r l,;: n nd e rör ä r den j i.illl tör~)al' m e d e n [ (\ 111
rörsappa ru t , D p!I hu r beJ,'st stllti onssk nJa , , o l y Jtl - och 
klnng-fii r gsko n t r oJl Romt ds nami sk h ögUtlure m ed ut~ 
mUrkt y" ckcrt o('h fylli gt l jud , 

P r i s Kr on or 22 5 :-. 
?tIo t ett t.ilhigg fl " I\" t'. :)5: - l.:nn apparaten även levere

ras, med Ii. O R , tr y r\ G 19-50 Jn . 

( ,\,' c n på uvbe tal ni llg !) 


Fr~n"k il j, ifyll och postn ne c! ans tåco llc kup o ng. 

G ~ir (l pL fl n ~ 


Til1 1'lL};r~TI:rSKA L ' Dl'. 'l'R I -A.-IL Bo x 6014, Sth lm G, 
!:'iii li d m ig' niirmare u ppl ;nmi llg'Jll' nr: h Illfö rli ,K hp~ l .:. rtvni n J; 
~[lmt t~ha t t- od, fö r ,iilj n iIl O:"' i llko r be trii H a nde Su pe r
f1ex 1\1\\' D3 k. 

;\arnn: 

Bostad: 

Aclr ~ S10 .rL : . ' , "" PR 10. 

SERVICE 

INSTRUMENT 
R Ö r p r o v a r e, m ä t r Ö r, 
In ä t s ockla r, p r ec isi o n s ~ 

mäti ns trume nt, s ign a l ge n era tore r 

Pro spek t på b e/liird n f,'anco 

Ing. Eric Andersen· Radiolaboratorium 
GASVE RKS GA TAN 27 TEL.671 7 HÄ L SINGBORG 

P,1 gnllJl l ny reJl:l ratioll s ,'e rl, samh 'tf'n~ lI Jl p lti i
l'rIllrJ e ulf (i l' siil:i a , fi il jn l1 11 e J1lo tta~ll l' uch 1I1;t! 'ri al 
IIl , Hl. till , 'e rk ligl l t l g' fl r f'a li ~atio nspl' i s : 

l , l. J O-rö r , I1 lll, \' ii.eISl l'ömsmotta::nxe (we il 
J,ort'-' tg ), l ,i ,!! lla l ~(' lI(' ra tor, fl'- S l-äm llil l,~~- o(' l! 
hlo~kJ;:OJl(len sa [o r e r, "lI pp. l'sJlu l~ a t "l'r (il "(-' H kor !: 
<Iv), :':0-\'01l5 li k s t l'VlI l'rör 0('11 HI1(lm type r l; llJllt 
en ,'tor del fill J1 a n lIl fl teriul. TJ pi'll'h' \'ud o m i ;n~kas 
~, erhå lles s pecinloffert , Allt U)' U och fe lf rit t. II Ie li 

del,-is a ll\'~[ nt SO Il1 pro\', ~ \'nr Ull: H , K Ul'l str Öll1, 
Bl'R GSVI K (Gotlalld). 



•• • 

HlkH JUHN 

K ÖP I ~G p • 

ANUlH~SON 

Skandia T O-antenn 

•lämnar maximum av antenneffekt 

vid stornlngar 

Den moderna, högkänsliga fordrar en fullgod antenn 

På 

Se här några u O-ANTENNEN: 

"Jag ställde mig skeptisk mot 'Telo' "- - - Vi hava i fastigheten ca 120 
arbetsmaskiner, platsena~tennen, ty jag har försökt flera kon och hade av 
fackmän förklarats omöjlig , ur rodio

struktioner som alla utropats som alle
synpunkt. Redan första provet med 

na saliggörande. Vi ha här svåra 'Telo '-antennen visade att domen var 
sti;)rningar, och jag ansåg situationen förhastad, men sedan masten ökats 

hopplös. Sedan jag satt upp en 'Telo' till ca 12 meter, kan resultatet be
tecknas som fenomenalt. Störningarantenn vågar jag demonstrera appa
na besvära ej längre, trot~ att ned

rater i butiken, ty jag kan nu taga in 
ledningen är totalt ca 40 meter. Vi 

en massa stationer, och störningarna rekommendera med nöje 'Telo'-an
äro praktiskt taget borta." tennen, ty den har en stor del i vår 

ökade butiksförsäljning " V3sterås den 6/ 9 -36. 

Radio-Televice. Malmö den 12/ 8 -36. A. K. 

"~ - - A de platser vi installerat Efter en del försök med olika antenn
'Telo'-antennen har den överträffat typer och störningsskydd, utan någon 
våra förväntningar. En av våra kun förbättring ur störningssynpunkt, in
der, ägare till en större sex rörs stallerade vi en 'Skandia-Telo'-antenn 
'Super', fann radiomottagning omöjlig på grund och störningarna reducerades till ett minimum. Att 
av starka störningar, förorsakade från en mängd kunden var storbelåten säger sig självt - - - ." 
telefon- och telegrafledningar, bi. a. till Grimme Varberg 6/ 10 -36. 
ton-radion, dragna i närheten av hans bostad. Vestkustens Elektrokompani. 

Begär vår broschyr Ra 289 a • Telo-centralantenn för ett flertal motta
gare utan förstärkare, kommer nu i marknaden. Broschyr Ra. 360. 

ELEKTRISKA AKTIEBOLAGET SKANDIA 
STOCKHOLM 3 

GOTEBORG - MALMO - KARLSTAD - NÄSSJO - GÄVLE - SUNDSVALL - UMEÅ 

Nordl.k Rotogravyr, Stockholm 1086. 


