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per ultrakortTåg 

Londons iele-visionssändare aTlyss
na.d i Sydafrika. (Nytt Terksamhets

område f(Jr amatörer na.) 

Engelsk och tysk 
TELEV S 

Den engelska teleTisionen har star
tat. (Marconis sändare i Alexandra
palatset.) Senaste tyska framsteg. 



II 

()~ tillverka för snabb leverans: 

Specialtransformatorer 
för radio. förstärkare. likriktare, laboratorier 
o. s. v. 

Autotransformlatorer 
upptill 1000 vatt. 

Brosslar 
för varje ändamål. 

Likriktare 
S,nkronurverk 

Nyutkomna prislistor sändaspå begäran 

ELEKTROTEKN~ VERKSTADEN 
lng. C. B. Hansson 

Postfack 92 ÅKARP Telefon 226 

70.000 
radiorör om dagen 

är: Sylvanias genomsnittliga 
dagsproduktion - ett bevis 
på deras enorma popularitet. 
Sylvaniarören äro de mest full" 
ändade som överhuvudtaget 
kunna framställas. Det finnes 
över 175 olika typer av Syl ~ 

vaniarör, kort sagt ett fulländat 
Sylvaniarör för varje ändamål. 

H os alla vå'lsorterade radiohandlare . 

RADIOR 
MOONRADIO-A.-B. 
Sveavägen 55, Sthlm. Tel. 308839 

1'0 [' LA !: H.\IHO 

lV u iiro alla HanSUlannS 

nya sltärnlade H. F. SPOLAR 


ute i marknaden. 
Hansmaons spolar och dross
lar passa alla apparatl, per och 
kopplingssch ema. 

Äro lindade på järnpUlver
kärna eller luftlindade. 

• 	 Av svc n, k till verknin g. 

• 	 BUttre än nå ~onsin tidi ~a re. 

• 	 Had iQnlarkna,.!t;n s senaste ;;chIa - . 

• TO lrrr r u nt Jl1utchade 
(to le~'ans + l %j. 

e 	Lindade med litz tdJ . h\,~l( da 
på l å ~förIu;;tl11ate ricJ. 

• 	 3·JubJJelt provad e Iller! fi naste 
Uihil- I! v i ,:ar 1' 11 s pol int t'f i i)r. ins trurn ent. 

~1; ;'II;.: :I:~~~ ;: ..~I~~~~I:~~~ :j·f~r\;]~;~: OBS.! A,nnt ö reL' torde vtinrla sig 
tor li nd.pil j~irt1Pllh (· .. ki.i rJl ll 1i l1 närn13SH' radiohundlare, 

finnas hOS. alla radioaffärer, rad~overkstäder m. fl. Begär prospekt. J 
EllwIIIJursiiljan': \ktJebolaget ELTRON 

Tel . 115728, 215609. Vasagatan '6, Stockbolm. 
-	 _. 

Största sorterIng 
av billiga radiodelar 

fillner Ni i Natiolwls ny,. katalog för 193 7. 

v ilken ·vi sända Eder GRATIS p!i begäran. 

NYHETER: 

NATIONAL-takantennen 
är 	en ny het som p!i bästa och billigastc s;itt 

löser ant e/1/1 problem et. H ögeffektiv och billig 
alt mOn/era. Pris Kr. 21: 5 o brullo. 

NATIONAL

smalbandsantenn 
för inomhusb r uk. Go da 
mottagningsresuftat erhäL· 
las. Flera tllsen i bmk. 

Pris J( r. tf: 50 brUl/o . 

NATIONAL 
RADIOFABRIK 

Kungsgatan 53 Avd. 19 S T O C K H O L M 
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FRÅN REDAKTIONEN 

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR 

tillönskas alla våra läsare, medarbe
tare och annonsörer. 

M ed detta nummer 
f(ilj c r e n inneb, lI sWrteelming för I Q3.G, up psUll ld efte r 
snmm fl riktlinjer 80111 cl e n ~ vilken u tgavs i u ecc lll b e r f örr a 
nl'et oe ll Ro m om fatta de u ll a dit t ill s p ub lice r:l, le a r tik la r 
och l.::: o ust n l k t i o Jl s lH.~g krivui ngH r . F ör a ll a te kni s kt in tres
sP\'ade t.or de dessa r eg iste r vum ti ll st,n h j ä lp v id Bö
lm nde efte r ko nstruktioner och tc J<JJ isku da t a. 

En stor del uv " å m IU ,are hu fi'am -·t' llI t ö n. kem ul om 
a rt.ik la r , lIvhundian de beräkn inga r i nom r ud iot kni!,en . 
möjlig"ö rande {ör ,lem a tt pa egtm h an rl bcri.i lm u d r oss
tar, u t,; t\ llg'str ansform atorer , enklare filter 111. In . V i ha 
redun t i(li gn re publi ce ra t n :1g-r a dy lika a r t ikla r och in
f öra i detta num mer förslu ucl Il aven avhand ling om 
ll e rU lw ing av H\gt rekvenstl'Un,fo rm ato rcr , ~ 

Å un d ra sidan iir in tresset för praktiska konslr uk tio ns 
ueskri vui n o-nr lu~rcket sto r t , och vi lionlma u nder d t n ya 
il ret att [ig uu tJ e onu sak ökud up pmä r k samhet . 

Med jann uriJlll m r t lw mmer att till ll r rmumerunter na 
u t sll nda ' e tt inbet!l.JniJlgakor L fö r rekd s itio n a v t redje 
delen av Popu liir R a di os Rn d iolc:l:llw n, ,o m berä k nas 
f ör eli gga fiirtJj .. vid denna tidp u nk t. 

PopulJ1r Radio. 

1.1TERTRYC/c AV ARTIKLAR HELT ELLER DELVIS UTAN ANGIVANDE AV KALLAN FORB/UDl.T 

Erkänt förstklassig svensk tillverkning tI'q 
ANODBATTERIER 
i alla utföranden 

Tillverkare: 

SVENSKA A.=B. LE CARBONE 
SUNDBYBERG Telefon 1820 

WR',-----:Ail -'IMII'I :~lJlI1111 '1'1• .:.<, ...,;-/iit.' .A:. -. 'lilY/' 
(JI.... - j 

' I ' : ~ III ~ , ' TfTn , 
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När Ni söker skala till Eder motta. 

gare finner Ni säkert i vår rikhal. 

tiga sortering en passande modell. 


En trevlig 
nyhet 
som Ni bl. a. 
finner i vår 
nya katalog 
är de utbytbua 
kortvagsspolar· 
na, passande för 
vanl.rörhållare. 

Våg\. • område : 
10 - 25 meter, 
22 - 47 » 
40 - 75 » 
70 - 150 » 

DE N VÄLSORTERAD E RADIOfIR"IAN 

RADIOKOMPANIET 
ODENGATAN 56 - AVD. P 

Tel. 32 20 60 S T O C K H O L M Tel. 31 3114 

Lägsfa priser - Största sortering - Först med nyheter 


Radiokatalogen erhålles GRATIS mot insändande av 15 öre 
i frimäJ'ken till porto. Agenter antagas. 

EIA-TRIUMF 

~~ 
lY:o t 

~ ~ IIIt- :oIII ~ 
t  e")III"'" 
~ 

III III>< 
iii: "'" I"'" -O> CC ... 
~ ~ 
:o :o " ... ... oCC 
III III > 
-O -O t-
OO 00 ~ 
e") e") O 
> ::l ~ 

S.rörs högeffektiv superheterodyn 
med 6 kretsar (MF-järnkärnor), tre våglängdsområden, unik 
»innerbelyst» stationsskala av glas och 8" dynamisk hög
talare med exponentiaikon för reproduktion av högsta 
fulländning. PrJs 295:- kronor_ 

Avskilj , ifyll och posta nedanstlendc kupong i öppet kuvert - f öres POrto. 

Till ELEKTRISKA INDUSTR I-AKTJEBOL., Bo, 6074. Stockholm 6 

Undcrrecknad anhåller om fuUständig 'E I A..,T R IUMF 
beskrIvmng och leyeransvlllkor för ... 

Adress 
PR 12 

POPULÄR RADIO 

c2ägre priser
salnma oöverträffade kvalitet 

Garrard automatiska skiv
växlare, typ RC 6 .. Kr. 115: -

Garrard grammofonchassis, 
typ B. AC 4 ........ . 

" 
85: 

Rekvirera vår katalog N:r 0, som inneh"IJer al l t för 
modern radioservice . Aterförsäljare antaga s. 

TJERNELDS RADIO TeleCon 33 20 01 
Hudiksvallogatan 4, ST OCKHOLM 330370 

Radio • Vertretung 
Leistllngsfähige delltsche Fabrik fur Laut. 
sprechcr, Systeme, Chassis, Tonarme, Platten. 
spieler,Chassis vergibt den Alleinvertrieb fur 
feste Rechnung einer erstklassigen Firma, die 
imstande ist, grosse Umsätze zu erzielen. 

Ausf. Off. nebst Ang. von Referenzen unter 

c. M. 2562 an BAV, Berlin SW t9, An der 
Jerusalemer Kirche 2. 

Kan N i reparera denna 
mottagare? 

Ja, det är den enklaste 
sak i världen, om Ni har 

tillgång till Moderna 
Serviceinstrument 
o. erhåller lämplig vägledning.

Prospekt på begär~n franco 

Ing. Eric Andersen. Radiolaboratorium 
GASVERKSGATAN 27 TEl. 6717 HJUSINGBORG 

I 
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N:r 12 15 DECEMBER 1936 8:e ÄRG. 

Ultrakortvågen gor 
En distans av 9000 km överbryggad med 7,2 m våglängd. londons televi

sionssändare avlyssnad i Sydafrika. Nytt verksamhetsområde för amatörer. 

En stor nackdel meJ televisionssändarnas för
läg ning p~ ultrakor tvågsbandet är som be
kant att mottagning av den direkta vågen 

(markvågen) endast ~ir möjlig inom ett mycket be
gränsat område, beroende på att vågen ej följer jord
ytans buktning utan liksom ljusstrålarna går fram 
rätlinigt. Ryrndvåg n har man ej haft nägoll glädje 
av, emedan den - som man an tagit - pö. grund av 
den korta våglängden ej reflekterats av de joniserade 
luftlagren utau passerat igenom dessa ut i viirlds
rymden. 

För ej Srl länge sedan påHtods att man i England 
uppfångat signaler från de på ul trakortvåg arbe
tande amerikanska polissändarna, och vid ett annat 
tillfälle hade en engelsman fått in den tyska televi
sionssändningen. Redan detta talar för att teorien 
om den ultrakor·ta rymdvågens utträdande i uni
versum måste vara förhastad. Ett bevis härför har 
man just i dagarna mtt genom en kortvågsamatör 
i Johannesburg, som vid upprepade tillfällen avlyss
nat utsändningen från Alexandra-palatset i London. 
I den engelska tidskriften »"Tireless "rorld>~ för den 
27 november å tergives en rapport från denne amatör, 
vars nam n är S. C. Pleass, och man har konstaterat, 
att uppgifterna i rapporten överensstämma med det 
av televisionsstationen i Alexandra-palatset ntsända 
programmet. 

Det är det till televisionsprogrammet hörande lju
det, som mr Pleass tagit in. Den av honom använda 

mottagaren är en mer än sju ar gammal tl'erörs
apparat med detektor och två lågfrekvensrör-. Till 
denna har han lindat extra spolar för att komma 
ned till de ultrakorta vågorna. Han tycks var-a en 
liriven kortvågsamatör, har »worked all continents» 
på 10 m och fick vid ett tillfälle på 5 m in en kallfOl·
nisk amatörstation, arbetande på 20 m, således på 
f.i~irde övertonen. Sin mottagare har han kalibrerat 
med ledning av signalerna f r;; n kommersiella och 
amatörstationer, sändande på högre våglängder. 

Till historien hör att sändaren i Alexandra-palat
set ej ~ir ö,;erdrivet kraftig, i det den enligt»Wireless 
·World» arbetar med 3 k~.y effekt, samt att den strå
lar lika mycket ät alla håll. I jämförelse med en 
riktad sändare tar den därför dåligt vara på effek
ten. Den garanterade räckvidden är omkring 40 km. 
Den exakta våo'längden är 7,23 m, motsvarande en 
frekvens av 41,5 Mc/s. 

I och med konstaterandet av de ultrakorta vågor
nas oförmodat stora räckvidd öppnas ett nytt verk
samhetsområde för den experimenterande amatören. 
Ett försprång, även då det gäller lyssning, har den 
med ulil:akorta vägor förtrogne sändaramatören, 
emedan han har sin mottagare åtminstone på ett 
ungefär lmlibrerad. I annat fall kan det stöta på 
svårigheter att orientera sig på våglängdsskalan. Vi 
skola i ett kommande nummer av Populär Radio taga 
upp denna sak samt beskriva · för mottagning och 
våglängdsbestämning lämpliga apparater. 
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TYSK TELEVISION AV DAG 
Overst till vänster: Telefunkens elektronkamera består av ett 
ikonoskop med tillhörande objektiv och förförstärkare. Det 
hela är inbyggt i en solid metallbox och monterat på ett 
ställbart stativ. 

Till höger: Elektronkameran möjliggör ateljeupptagningar vid 
artificiellt ljus. Infälld: Telefunkens nya projektionsmottagare. 

Mittenbilden: Tyska Rikspostcentralens televisionskaravan som 
användes för upptagning av dagsaktuella re-portage. _ 

Till höger: Telefunkens »hemprojektön med vertikalt monterat 
katodstrålerör. Bilden betraktas i en spegel på lockets in~ida. 

Neqtill till vänster: Loewes nya .televisionsmottagare. 
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Av ingenjör Eric Andersen 

A tt lli)nu.~ :"1.1' 1 '.~Ll SO Ul vi S.:ldC ~å Ll '11 nYlige~l ~låll
nu racl!out. ·t aIlIllngell l il ' rim k all (clensLOns
p"olJlemet numera a nses s om tekniskt löst. De 
DLoderna ikollO. ko pen möjliggöra di,'ckt clags

ljllstcl e ''''i~ion, utan ~l1l.1'i'indande av f ilm om mellanled, men 
clet il tel' ' t< r alt uh'eckla la lloratori eHppamterna j-il! stan
dard , och de tta arbete tu,ger förm odligen iLllnu ett pa r ål' i 
fill spr; k, 

Vid öI' -rföring al' lJild er llJed 400-linjer ra. ter må ste 
freln'en er Då 500000 I-Iertr. först~Lrka s fullkomligt distor
tionsfri tt. Skola bil derna projiciera s på en skäun ~ir det 
dess ulom nödl'iindigt a tt kon centrera en ei'fekt al' 10 wat t. 
i en pun kt med enelast 0.1 Ulm diameter, Man bar lost de'ssa 
[Jrobll~ 1l1 med tillllji il p av s peciu lkonstl'llerude »bill1frekren ' ~) 

försWrkare i kOIllbina til n med kraftiga ka( ou. t rå lerö r . SOUl 

mnt::us med unoasplinningar p.l linda till 20000 I'ol t. Od1 iute 
nop; lliLl'lII.cd; ele nya telel'isionsJl1ottagal'un liro enklare a t t 
tälla in iin de älcl l'e modellel'Da sam t ul'. evärt billiga ~e i 

drif t. E n,!1lst det r elatil,t IJöga an kaffJli ng; pr iset - de t 
llå ller s ig om k ri ng 2000 kronOr - luager alltjämt hinder i 
vUgen för tele visionen s POl nlari ering. 

Rill' nedan ska ll I1inlllas en kort övers ikt över de i Tysk
laull nnvii utla televisionssyst.emen. 

'r ' l ef1l11 " n a lwuu cl -r f ör lJil dU]lptagnin::;en eu lag:; el(;k
t rouk a me rD., SOIU i pl'i ll ('i [l bygger Vii l1et al' Z\\'o ryldn upp
fun na ikoll o kopet. D en p ' min ner till F; in konstrukti on (l1Jl' 

en ast r o ll ol lL i ~ l, tnu och består al' Il s tOlTe li ns. vi lke n proj i
cierar ell ~kn J'J.1 bill! p~ en lju kiin . lig skiinu. Dpnn a »konst
gjord a nHtl.linna» ä r Ri1. mJllan~al t av flera miljoner mikro

kopiokt SIlL :l fotoceller oC'b består al' en glinlluersldl"a, som 
PI ena s idan (jl'e l'dragits rlL ed ett föl' synliga ljus. t rular 
'e nsihili scr" t s ill' r8k ik L Genom ett sLlrskil t fö rfarun (]e hal' 

si ll'e r skiktet 11 trälI l .. p rl 'kiil'Uleu i fo nD Il v "llI'tL korn. SOl!! 

i cI el, t.riskt hiln 'eende firo fu l1 stiinui~ t holerade fr :1n var
and ra. B akolu ~1iIJJlllel'skil'a n fin ne' en ledande metallplatta , 
oeh nU'j' s ill'c rkorn bildar t-Ul sfullman. ' lLl ed mot. I'ill'unl1e 
d el a metall pl a ttan en kouu en$nlo l' med r elatil' l stor I, apn
dtet. Då en bild proj icieras pii ikonoskopei skul'llI , fJ'igörus 
fre n fo toskiktet elektroner, och genom influens uppladda 
nu'je en k ild kondensato r tiU en spClnnin , . om mots l'aral' 
belysningen i resp. punkter. prt s,i siltt el' l1 ii ll es en »elel, t ron
bild» med olika »el ' ktl'i ka scha tteriugIl!'», $I-a l'an lle mot 
sku.t;gol'ua och d:lgl':1l'na hos d ca optis ka bilden. Lad<l
ning- urna l eda s bort genom en ka tod trål e, vilken med stOl' 
lHl s t i,!::he t ._1' per ÖI'er ..Ldinl1 ell och allal~' sel'l1r bilden i 37:> 
linj er. IIIf'd (le frå n llletallfJlattan e rhftl lua ul'laddllingsi m
pul erna - (len 1'1 . Je bildströlllluen - modulerll .· seda n ultru
kortv[Lgssllncl :l r n_ 

Ä,"en r ör fLll1ltran missio n alJl'iln rlas numera el ek t ron
kam eror i kombinn.tion ulell proje l,töl'e r med s. IL optisk 
utj ,Lmn ing, Yilka fiil' stora upp filmlJi!d n till formate t 8 X I0 

cm. Den pli ikooo "lw[l kIirmen projiCierade billl · n anal,\'. erus 
sediJn i 375 eller 405 linj er, 

I Tclefuuken. slora pl'Ojcktionsm otlagal'e am',inues et.t 
katoc1 'trule rör' av hlig '-akuum typ, "ilket iJrbcta r med en 
maximal auod spi.inuing al' 20000 "olt, Pil. den fullkOloligt 
plana fl uorescenss!,iirlllen al ·trar . tr: I n en . karp bild mea 
forma tet 5X6 CUl., "ilkeu mkd t illbj'i.!p av ett kinoob.i ektil' 
förstora s upp Lill 100 X120 cnr. Materialet i Vl'oj ' ktiolJsskii r
Ulen utgö re-' av gl a piLrJor , som uppf: nga och :H cl.'kasta 
lju.·et he tyd Li g t bättre i,in de tidigare a nvända »alullli nium
s kärl1lU l·ua». 

Dess utom till n~rk a r T elefuuken en »llemproj ektör~ Illell 
relativt stO l' bild~-ta, \'i1ken ~er ljussta rka oell flimm erfria 
bilder i s vart ocb vitt. I denna mottagare Ur katods tråle
röret monte rat i vertikal tiill ni ng llled f luore. c: .J1sskär men 
t'ik tad uppåt, "arfö r bilderna må te beh'a l, ta' i eu sned
ställd pegel, ftSO lll' fotografiet "isar. 

Pro fessor Uogowski hal' i salll,ll'be te med firJllau G, T,oren;:; 

i Berlin ko n-- t r lle rat. ett meta ll rör, om med ett enkel t haud
grepp kan tag:!s isil r , val'igenom delar som ilro s;Lr 'kll!: ut
f\:ltla för sl itage - t. e~_ glödtl'å del1 o h fluore Ci)US

sI;:iirmen - lU t t kun na lJ:\' tn s nt. R öret hållc. uncler drift en 
a nslu te t till en l' a kllum[Jump, och . t~' J:njn gel1 al' Ijnsintens i
t ,ten sker we d lilll1jiilp al' elektronIin e r , SOIlI leda tn len 
me" el! l' wiudrl'~ vid sidan ti v en blända r e. D en na fllJorcl
nin'" gÖl' II t mijjligt alt arbeta l1l t\d mycket stora . 1'1'0 11 1

sty rkor; Yilket ,i\'(m iir nödl'U mU gt vid projektion. Genom 
ut t a lld nda skiil'ma l", p reparer a rle med olika fluoreseerande 
iimnf'Il, kunna efter behag bil(l r i sv<u t-l'i t t, -'epia, gul t eller 
blå tt e rMlla '. 

Hör]Je .. t;rclm iugen i l1e n ya LOl'enr.rn olt'aga r fla utgli re :11' 

15 norllJnJ n. fÖ l's tilrkarrör Udl 4 likriktllrrÖl' med C1l total 
effel, t fll' 160 wa~ t. Bill1forwatet uppgttr ti ll 65XSO CUJ och 
rastret till 375 lin.i e r Iler hi ld. ?lIed I1Uns~' n ti ll eventuella 
[öl'iLlldringar i de pft s iLnelar,' idan ill1\'iinda a Jlaly serin .!!:s
llIe toderna ba ra sterag.grega ten gjorts omkoppl i ng bara föl' 
olika lJildfrekYens oell linjeta!. 

I LO ~'!I)e' Jlya teled s ion 'mottagfll'e am'uncl e en gemen sam 
oscillator rör tun oc:h hil d , o'h efter denna följer ni o nor
mal a fö r .. Wrkarrör, Det för prOjektion :lIHända kntoclstrii.le
röret iiI' SallllllaJlbygg t med en hö~. piiulliug. likriktare t. ill 
en kUlJlvakt enltet och montemt. i en box Ulccl tlimcn 'ion el'l1a 
50X20X15 cm. En RYlllwrligelL int reSsant nyh t.:-ir len s. k. 
linssldrmeo , vill,en består a ~' en 1)I ~lIlkon\'ex lins, monte rad 
SOlU \'iig~ l röre t Ul d deu plnua y tan riktllr1 ill rlt. Denna 
yta ilr belagd med ett fluor escerande skikt, och st r:i larna 
som u tgå frå u lju spunkterna på detsa mma snwflJanllrytns 
i griins 'kik tct ~Ia s-lu ft på såd an t siltt, att hein. IjuSlll iingden 
träffar c1e t bakom lin seu up pstiilldl.l l'rojekt lo Jl ..objektil'l~t. 
Bi1clfol'mntet u ppgår till 50 X 40 cm och ra s tl'<~ t till 405 linjer 

per bilcl. 

http:kntoclstrii.le
http:LOl'enr.rn
http:lliLl'lII.cd
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D en 2 november 1036 öppnades den första 
offic i ell.~ engelska tele,.' isionsstit.tionen i 
Alexandra Palace i London. Som bekant 

ha de b. da stör ta engelska tclevisionsfirmorna 
Bainl och Marconi-ElII här f· tt tillstånd att bygga 
var sin sändare sida vid slua . Under ett års tid skola 
dessa omviixlancle vara i gång varannan vecka, vari
genom man bör kunna bilcla sig cn uppfattning om 
vilket system som Ur bäst. Efter pr-ovårets utgång 
iir det meningen att det segrande systemet skall upp
höjDS till engelsk televisionsstaudarcl. Pör att göra 
jämförelsen i möjligaste mån riLttvis skall i båda 
fallen samma antenn anvHlldas (se vinjettbilden) . 

T varde!"a anhiggnillgcn ingår en studio OIll 
21 X 9X7,5 m försedd med 2 stycken SeellCl', ,'ilka 
kunlla belysas meuelst ljusramper på totalt liO k':V, 
Dessa studios ha givits stor akustisk dämpning pft 
grund av nötl viiluligheten att under utsändningens 
gång flytta om uppiagningskameror m.lU., ,'ilket ej 
kan . ke absolut ljudlöst. 

Jlfarconi-BMI:8 anlii.gguing. 

Vid Mal'conl-Eill:s system lh-erförns 50 bilder i 
sekunden, vnr och en nppIlelad i ~02112 radci". Pt 

"Föredra/.( y id Stockholms Radioklllbbs summantriide den 
24 lloyember 1036. 

Anordningarna i Alexandra-palatset, vari

från regelbundna utsändningar påbörjats* 

Av ingenjör Erik Hullegård. 

grund a v det höga bildviixeHalct blir bilden fnll
sliindigt flimmerfri ii.ven vid rel; tllv' stor ljn sstyrka . 
Dft radförskjutning 2:1 anvälHle', erhålles en total 
nppdcln ing av bildytan i 405 rader, vilket garante
rar mycket stor detaljrikedoUl. 3Ian hir St lUllIla p t 
Illottagarsidan kunna nrskilja bilden aven telegraf
tråd, som befinner sig på ganska stort avst:1ncl från 
televisiouskamerau, vilken innehHler ett ikonoskop 
och av konstruktörerna L1öpts till emitron. Biltlen a,' 
den scen som skc!ll överföras projicieras av ctt ljus
starkt linssystem på ikonoskopets mosaikplatta, där 
de små elementarfotocellerna , vilka samtidigt utgöra 
konL1ensatorelemcni, uppladdas iill spilu.ningsskill
uader av storleksonl ningcn 2 mV. Dt mosaik
elementen äro betydligt mindre än en bildpnnkt, 
finnes b~ir en god reserv vid en framtida ökning 
av linjeantalet utöver de nuvarande 405. - Man 
har kallat ikonoskopets förmåga att som elektris
ka laddllingar ackumulera ett synintl'yek flir 

INg, l. V lomhuSlI1J1Jtaf/llin.ll merZ- cmi/rol/kamera l/tanNr 

Alex(/ncll'a Palacc. 
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Pilj. 2 . a4WllCLlIsWZlIl'ingen C/iV ilIa r con·i-ElJ[[-CLnWggningen. 

, Kr~ fT-l 
a nl. f. 1 
~mitron, 

Iml>uI.
generator f-- -----, 

man. 
c-se r,"linna] 

f . sändare n 

L, ItlJe
fö r st. 

S:rllkr~ 
blond. 

Pig. 8. 

I
f . 1,.'1". 
emilr. 

Sub-
först. 

nlodll- l Linje
lutor 

Distrlb. 
först. 

Snmmn/t/5tiillnin[j av 

en form av elektriskt minne. Innebörden av detta 
fis kåclliggöres av följande försök. Om en scen under 
ett kort ögonblick exponeras me lelst en ikol1oskop
kamera vilken har styTsp~inningarna frånslagna, 
kommer de . mosaikpiaUa att anta spänningar, som 
motsvara l jusintrycken. Om kameran får stä i mör
ker k\'<.ll'sti'l dcssa spUnningar (bortsett från en viss 
läck ning) och niir styrsp~inningarna ttter tillkopplas 
utsändes den bild ka meran »såg» under exponering

Mctl'coni-J!):JIl·ctnlii!l[juingen . 

en. Den metallplatta, som utgör kondensatorelemen
tens andl'a beläggning och från vilken sptinningen 
uttages, i.ir direk förenad meu o-aJlret i första 
förshirkarröl'et. Detta följes av 2 motsL<ndskonuen
satol'kopplade steg, följda. nv ett pentodslutrör, vil
ket a npassats till den kabel, som förenar kameran 
med niista fÖJ'fitärkal'steg. Denna. förförs tiirkare är 
nämlicren innesluten i kameran, vilken givetds är 
omsorgsfullt skärmad. Kabeln, som kan vara upp till 
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Fir!. 4. Stllllioufsiillrll1.i1lfl med 2, stycken mifrnnkameror. 
Obs. strå/kast(lr- OCll mil,rofollstati/.:cn! 

300 ro Hlng, införes i kameran på under 'idan och 
innchåller ej mindre äu 18 ledare. tom den kapa
iteisfaitiga, kraftigt skiirmitcle högfrckvenslcdning, 

som skall överföra bildsignalerna från kameran fin
uas 4. ledm'e, som föra synkroniscrinO'simpulserna till 
ikol1oskopet, vilket styres elektromagnetiskt, såviil i 
vertikal som hol'isol1tell led. De övriga ledarna föra 
anod -, galler- och glödspänningar till ikonoskopet 
och förs W rkarrören. 

Alla synl-a'oni erino's, och undra impulser som er
fordras Sl: väl för ikonoskopet SOI11 för andra deJar 
av sälldaeCll 11lstr'as i en celltl'al impulsgenerator, 
byggd i 2 stativ. I det första finn s en nätstyrd 
oscillator som i sin tur styr en hnvncloscillator . . Även 
ctt annat oscillators:ystcm finnes, vilket arbetar obe· 
roende av nä1fl'ckvcnsen . I tvii fl'ekvcnsdiviclcrings· 
enheter alstras alla föl' hela anHiggningen nödviin· 
d iga impulser, vilka fÖI"hil'kas, konl.t·ollcl'Lls, korri· 
geras oeh distribueras i dct andra stativct. Härifrån 
levereras bl. a. l'a ll· och bildsynkroniseringsimpulscr, 
i mplIl "el' för kOl'rektion av bildfol'men från trapets 
tilll'ektangel, vilket i.il' nörlvändi gt, emellan elekt~·on. 
str[Llen i ikono 'kopet ej träffar Dlosa ikplattan under 
rät vinkel, vidare impulser för undertryckande av 
elektronstrålens ä terge ngslinjer, belysningskorrek
tionsimpulser ro. m. 

Efter att ha passerat dcn mångtrfidiga kabeln från 
emitronkameran, föras bildimpulserna till en belys
ningskol'l'ektionsenhet, vilken bar till ändamiil att 
hålla »svart·nivån» konstant, genom tillsats av vissa 
kompensationsirupulser. Bildsignalerna föras där
efter till en fasviindningscllhet bes tiien<le av ett rör, 
[rå Il vilket belastningen kan u Uagas antingen från 
anod· ellcr kaiodsidan. I detta rör erhålles ingen för-

POPULÄR RADIO 

stärkning, utan dess enda uppgift är att möjliggöra 
fasv~indning, varigenom man efter behag kan stinda 
positiva cller negativa filmer. • 

Totalt finnas 6 stycken emitronkamcror liksom 6 
npps~lttningal' av i det föregående beskrivna anord· 
ningar med undantag av den centrala impulsgenera· 
toru. De från de sex kamerorna kommande signaler
na sammanföras i en blandarenbet, i vilken de blan
das och utsorteras på önskat sätt, vilket sker medelst 
clektrisk avståndsmunövrering från programi 'da· 
rens l)Orcl. Blandarenhetcn bestftr av 2 rader om var
dera 6 rör med gemensam allodkrcts. Varje rörsa ts 
matar en separat förstilrkare. Koutroll a v bildsigna
lcrna från de olika kamerorna erhålles genom iind· 
1'i ng a v de individ nella kamerarörens gallerspäu
ningar, varigenom olika kameror kunna inkopplas 
omviixlande eller samtidigt efter behag. 

Efter blandarenheten följa två identiska först~ir

kare, kallade B-föri>tärkare, var och en bestående 
av 3 motstånd-kondeni>atorkopplade förstii.rkarsteg 
plus ett slutsteg. Det första röret ~i.r av exponential
typ och kan regleras med en potentiomcter, för att 
ingen skillnad i bildens belysning skall märkas vid 
övergång från den ena kanalen till elen andra. I sam· 
band mcd det tredje försti.irkarröret finnes cn spe
ciell störningsreduktionskoppling. - Härefter föras 
signalerna till två likaledes identiska C·förstärkare 
innehållande 3 stycken mot. tånc1·kondensatorkopp· 
lade rör, vart och ett försett med en ~plitudbe
gränsningsanol'dning föl' att hiudra det efterföljande 
rörets galler att bli positivt. Efter varje C-förstär
kare följer en likriktarenhet, som överför bildsigna
lcrn,l frän växelström tilllikstl'öm genom likriktning 
i en diod. Efter denna följa tv" fÖl'stLirkarstcg. IGir· 
efter kommer synkroniserjngsblandaren, vilkcn bOr· 
jar med en diod föl' att filtrera bort överflödig lik· 
ström. Signalerna från dioden för'as till gallret på 
ett förstilrkal'rör i val'S anod krets ligger ännu ett 

Piy , {j . Kontrol11'1lIn med fön-stcr tin stud'ion. 
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rör, vars galler matas med synkronisel'ingsimpulser 
tdin den centrala impu1. gener atorn. Bildsignalerna 
ha nu förset ts med s< viiI rad- som bildsynkronise
ring och föras däreft er via en likströmskoppling till 
ytterligare ett förstärkarsteo-, i vars katodkrets en 
del av spiLnnillgell uttages till 2 s tycken rörvolt
me trar, vilka <ln\'änua s som modulationsmätare. 

Dc diirpll följ ande distl"ibutionsföl's tLlrkarna ha ett 
ingångssteg ocJ 5 ty ken olika ut g< ngssteg, av vilka 
det som matar själva sän dar en har t v, parallellkopp
lade r ör. De övrign. ut g' ngarna gå till på lämpliga 
stiHlen placer ade kon trollmottagare, vilka äro an
slutna medels t en kabel med koncentriska ledare av 
speciell fOl'm och försedd med bäde koppar- och bly
sk~il'lnning. Ibl'på följ r en lin jeförshidwre bes tå
ende av t t förs t ärkarstecr och ett l' gimpedansslllt
steg. l dylika förstärkare mottagas ä ven signalerna 
fdlll utomhus placerade emitronkameror. Signalerna 
fd m linjeförstärkarna föras i sub-sub-modulatorn 
via ett DA 100 till t il parallellkopplade DA 100, 
efter vilka följa en »svart·ni v< »-enhet, vilken skall 
hå lla denna nivå konst ant p, mottagarsidan. Sub
m odulat orn be tå r av ett DK \! 3, likströmskopplat 
ti ll 2 stycken parall llkoppladc likadana rör. Sjiilva 
modulator n :slnt ligen best. r av ett (lA:\! 3, liks tröms
kopplat till ett AT 6, vilket arbetar med eu anod
spHnning av 5000 V och avger en \'äxelspiinning av 
st orleksordningen 2000 V. De 2 mV som erhöllos 
från ikonoskopet ha " lunda här genomgått en för
s Wrkniug pä 1 000 000 gängel'. Or aken till att mo
dnlerin cren fö r etages vid S höc, effekt , ii I' att söl,a i 
sv, l' ighet er som sammanhänga med den stora band
bredden 0- 2 Mllz. 

Sändaren. 

StyrosciUatorn består av ett MPT 4, som svänger 
med en frekvens av 22,5 MH z. A s tämningskretsarntl 
~iro temperaturlwmpensel'ade på sådan t sätt, att en 

P-ir/. 6. MarGoni -E'llIl-sä4trlarcn med -morlu.latol'stati v en till 
högcl' och sänd(ll'sta.ti1:cn i bakgrunden fUl vänstel'. 

Fig. 7. Siinrlarcn,s kontrollbord. I -m i tten eft 7,:atodstdU/ 'iirJ" 
fur kontroll (/ I) St:u.nrfltillgurnas kw'vfonn. 

förlängning eller sammandragning av spolarna me
kaniskt påverkar kondensatorerna, så a t t f rekvensen 
hålles konstant. Om anod- eller glödspänningen ej 
varierar mer än ± 5 OlD är frekvensvariationel.l av 
sLorlelrsordnillD'en 1 :20000. E fter st-yroscillatOl'll sker 
frekvensfördubbl ing i ett :\rP T 42, en resulte
rande svängningen på 45 :\1Hz fÖl·st~i. l'kes av två pa
r allellkopplade MPT 42 efter vilka följer ett ACT 9, 
F rekv nsfördnbblaren ' .'lutsteg utr'-Öl'es av 2 tycken 
pushpul1kopplade ACT 9 och kan aVO'e en spänni ng 
på 1 200 V. l en mellanförs lärkare bestående av tvrl 
push-pullkopplade CA'r IS höjes spLlnniugen till 
5000 V med en effekt av 3 kW. Slutför sti;i. rkaren be
st år av 2 s tycken pushpullkopplade, vat t enk Ida 

AT 9, vilka modul r a av den förut ueskrivn a mo
dulatorn. Rören äro induktivt kopplade till an ten 
nens matar l edning. Anodspännil1geu Lir 6000 V och 
under utstindaudet av ett vi.tt bildpurti llppgä r den 
till antennen avgivna. effekten t ill ca 17 k'V. 

Matarledningen till antennen best å r aven kon· 
centrisk kabel med ~ ll yttereliameter pä 12 cm. Me
delst en omkastare omko pplas matarkabeln varj 
vecka från elen ena anläggningen tiJl den andra. I 
toppen på antennmasteu, ca 90 m över markytan, 
äro de bäda antennerna placerade, överst den för 
bildsändningen. Vardera antennen består av S ·tyc
ken push-pullmatade vertikahl dipoleL', symmetriskt 
placerade kring antennmasten (fig. 8) . Varje dipol 
har på 1/4 våglängds < vst nd eu reflektor (se Hg. 9) . 
utan vi lken stälmasten skulle absorbera en ansen
lig del av den utstrålade energien , 

Bildsignalernas utse nde framgår av fig. 10. 100 °IB 
modulering motsvarar en vit bilduetalj, medan svart 
motsvarar 30 OlD. Radsynkroniseringsimpulserna un
dertrycka b~i.rvågen helt och hållet under 10 0/0 av 
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på svartnivå med 30 0/O modulering. Denna anord
ning ~ir vidtagen för a tt de olika förstärkarstegen 
i så,'~iJ sändare som mottagare skola få tid att sta
bU' era sig efter den kraftiga chock, de utsatts för 
a v synkroniseringsimpulsen. Efter första bildavsök
uingen .Lvbrytes den nedersta raden nr 203 på mHten 
av 6 till 12 bildsynkroniscringsimpulser, vilka år o 4 
gånO"er så långa som radimpulsel'na och ut ändas 
med en frekvens av 20250, medan radimpulsernas 
frekvens är 10125. Samtidigt undertryckas bild
signalerna under minst 10 rader. När bildmodule
rinlJ'en å ter släppes fram har elektronstrålen flyttats 
11pp till bildens övre del samtidiO"t som radimpul
serna äter igångsatts. Som framgår av nedre delen 
av fig. 10 bli l' den första. !',tden endast halv. 'id 
a\'sllltandet av niista. biltlavsölming blir förloppet 
detsamma, utom att synkron i'sel'i llgsimpulserna ej 
börja mitt i rad 405 utan , fLer de. s sInt . Jiven första 
raden på niista bilel hJjr därför fttll tändio', som 
fl'aI1lg~lr av mittenfigur en . I h, da fallen inledes den 
nya bilden av stabilisel'illgsskUl med ett mörkt parti. 

(li'ot"is. i nästa nr.) 

100 1/. nlodulering 

• ~ ± 3 'I. under t,,:n 
su-n.tt .-- 30/. sänd n., ± 3 l'

fr. da.~ t. dag 
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Frekvensmodulerad. För visuell trimning. 

av radiomottagare 

Av ing,enjör Gunnar Johnson 
(Centrum-Radio, Stockholm) 

I aug~lst.iuu[])re~ av Pop~~liir. l.itmnadeRadio vi 
a.nnsmngal' fo r framstallnm g av llataO'gregat, 
ki ppos 'llator och för stitrka re föl' katod 'åle

oscillograf, och i llovcmbernumret omniirnudes prin
ciperna för visuell trimning av mott agar e. Här n 
Ilan följer en heskrivning på en frekven>imodulerad 

igllal crenerator, avsedd att anvLindas för sistnämnda 
iindamrll. 

tl ' om niimnde ' i fÖl' gå nde a rtikel kan ucn åsyf
t ade frek\'ensmodulctingen :1st dkommas enlig olika 
metoder. ' i ha här valt en mctod som ö\'el'ensstäm
mcr med en va nlig tongenerator enlig t intel'ferens
principen. \.norduingen bestå t' sålunda ,lV två oscil
latorer, e tt blan darr ör och en motordriven vridkou
deusator. Den ena oscillatorn är avstälml till en 
frekvens av 3 000 kel s. P a rallellkopplad med dess av
'tämnino'skapaeitet Hgger den roterande vridkonden
satorn. enna Lir Sl dimensionerad att (len, dt . den 
roterar, va rierar o illatorns frekvens kontinuerligt 
inom 01111', det 2970-3 030 kels . Oscillatorn blir så
lunda frekvcnsmodulerad över ett band av 60 kc/s. 

Den andra oscillator'n är kontinllerligtvariabel 
inom frekvensområdet 3 100-4 600 kcls medelst en 
vridkondensaLor, som manövreras för hUIlll. 

Utgångsspiinningarna från dessa båda oscillatorer 
inmatas p var sitt galler i ett blandarl'Öl'. Resulta
tet av blandningen blir, att vi i blandarrörets anod
krets bl. a. erhålla en spiinuing, vars frekvens utgör 
skillnaden mellan niimnda oscillatorfrekvenser. Om 
t . ex. den inställbara oscillatorns frekvens vid ett 

Amerikan sl" frek ven !lwd:lIlc racl Si!)JU11!)cncratol' (Glon!Jlt
Bl'en!Jle), 'IJt1'önL cnUrrt SUl l11Jla lwi1/cilJ 80m d.cni artik.el n 
IJcskr·ivna. 

visst tilWille ~ir injllsterad till 4000 kcls, få vi i 
blandaITörets anodkr'et: en skiIlnaclshekvens, var,~ 

meuelvärcle utgör 4 000-;) 000 = 1000 kels. Då 
emellc rt id dcn ena o. 'illaLorns frekv ns " kel' f n Il 

2 970 ill 3 030 k els, komrner även skiJ lnadsfrekvcll
sen att variera mellan 000- 2 !)70 = 1 030 kcls oeh 
4000- 3030 = 970 kels, d. v . .. . att sigl1nJgeneratol'n 
hlir fl'eknmsmodulemd inom lika ' to!'t band som 
l "n första osciLla t.orn. 

F ör del; rna hos JI ~i nlllcla met orl ä ro följan llc. 
Genom a t t blanda två frekvenser, av \ri lm Ilen ella 
iiI' va riera nue och elen nndra insti.illlJae, kan mall 

med en -'poJsats täcka hela frekvensomräde t 100
1500 kels, och uen av signalgeneratoI'l1 avgivna spiin
ningen i.ir frehensmoc1uleracl inom lika brett bant! 
oavsett var inom nämnda ornru.de man befinner sig. 

Koppli ngsschema för signalgeneratom återfinnes 
i fig. 1. Oseillatorn A är en vanlig triodoscillator i 
s. k. tl' 'p tll1kt skoppling. Det är emellertid vi a saker 
som bi:ira ~ignns särskild nppmärksamhet. PÖl' att. 
u tgångsspäuningen slullI bli konstant inom arbet ' 
området, bör kopplingen vara så fast som möjligt 
mellan anod- och gallervarvell, d. v. . att spol 'Il böl' 
täUi ndas. Med hänsyn till frekvens:stabilitetell bör 
gallerströmmen vara låg, vill{et uppnås genom fltt. 

mun väljer uttaget på spolen så nära gallret SOrti 

möjligt utan att sväncrningarna upphöra. Diirigenom 
vinnes också god övertonsftihet. lnjnsteringeIl av ut
taget lulU lämpligen göras med en lllilliamperemeter, 
inkopplad på gallerläckans jordsicla. E'ör att hålla 

http:ornru.de
http:artik.el
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Fir; . 1. Prek v 11 81Jwdnlera.d, sir;lI(LlycHcrator fö r kntodstråleoscillogra.f. Nättransfo1"1llatorn har jiilja nde 8c7' lOlrW.l·spiin

niJ1r;l/,r : "X 200 V (25 mA), 5 V (2 .1),6, F (1 A ). 

],j= T,, = T,s= L,=L5 = L 6= L7 = 0 '0= 11=012=0'3= 0,1 
=calO mR. I,F, 1 51)1) V (i n (Lu.kt·i o11 8fl"i ). 

Ls = ca O R. a; al = ~~x s ,"P, 300 V ( elek
L9=LJ1=14 ,ilH. (Ultar; et pa trolyt). 

ca 1/5 (LV 1)(l rvanlalet, 1'(ik 0 13=C14=015=100 1',u.1;' (gl'im
'na ! /rån UaU1·et.) m er). 

Ll0 =1 van'. 0 16 = vricll"ond. 100 !'fiF, pa
L12 =cn 1 fiH. l·u llellkoppl. 1JW d, 90 ,uf/F 
L13= 1.0 mR. (gUmmer) . 
Lu=lOO !'H. G17='lH'idf,;ond. 25 f'f,F paml
01= Of = 05 = 0 6=07= Os = G9 =-~ l elllwPll l. mcd, 175 fl,uF 

av, tärnningskretsens dynamiska mot ·tånd konstan t 
är den belast ad med mot t finde t R'll. Om det skulle 
stöta på syål'igheter att fel kretsen att svänga med 
det angivna värdet, kan detta lämpligen ökas till 
max. ca 50 000 ohm. 

Till oscillatorn A bör od{s< »frekvensmodulatorn» 
med tillhörande impulsgenerator fÖl' synkroui 'ering 
av kipposcillatorn. " ad varvantalet på den ro terande 
vriclkondensatorn beträffar, beshilllmes detta av två 
faktorer, som i viss mån strida mot varandra. Då 
resonanskurvol' upptagas punkt för punkt, enligt 
metoden med vanlig signalO'pnel'ator, går det hela 
så långsamt att in- och utsviingningsförlopp hos re
spektive kretsar givetvis icke inverka, men då den 
här beskrivna metoden gel' en kontinuerlig ändring 

(glimm er) . R2 = 20 1)00 ohm, 0,5 W . 
Cls=m'i(17con d. 5- 500 ,u,uF R J= R.= 2500 oJlln, 0,5 W. 

(pertinax m. iso lerad axel). R .;=300 ohm, 0,5 W. 
019=021=5000 N,F (gUnlr R,;=R7=Rs=R9 = 50000 

l1W I·). ohm, 0,5 W. 
020=60 ,u,uF (gu,mrn el'). RIO=RlI=10 000 ohm, 0,5 W. 
C!2=v1'i(lkond. m ed ha,lvcir R12=5 000 ' ohm, 0,5 W . 

"''/tlär s1ävfonn och en 1;;(/  ]>=50000 ohm, 
pa.cil etsvariat'ion a·v ca· S M = el, 1notor Ca 1/20 hk, ca, 
,uf/P. 1 500 vn'l'vh nin. 

Rl=100 000 ohm, 0,5 W . G=hnl)uls.lJell era t01·. 

av frekvensen, ha nämnda förlopp viss inverkan på 
utseendet hos den erhållna kurvan. Det vore alltså 
önskvärt att lMlla så lågt varvantal som möjligt. 
Å andra sidan bör man ha största möjlida vat'vanj al 
föl' att bilden av resonanskurvan ej skall bli flim
r ande. I praktiken hal' det visat sig att ett varvantal 
av ca 1500 varvimill. kan tillåtas föl' he sar med 
normal dämpning, och d~irvid erhfilles en fullt tydlig 
och stadig bild. 

Föl' driyning av vridkondensatol'n kan lämpligen 
anvi:inclas en gramillofonillotoI' av indllktionstyp. 
Dessa ha i r egel också den fördelen att axeln löper 
på kula, varför god stabilitet i axiell led erhålles. 
För att undvika vibration bör vridkondensatOl'll ut
balanseras. Impulsgeueratol'n består enklast ·av en 
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hörielefonmagnct med tillhörande spola r samt et t å 
motoraxeln fmli"sntt an kare av mjukt jiit'u. Di't anka
r et r otera r fr'nmför m agne polerna. upp ::;lår i s polar
na en 'pil nning, 80m användes för synlo'oni sering av 
kipposdlla tol'u . Det ä r emellertid <lY ytter sta vi kt 
a U denna sp~inning har rik tio' L.l::; i fÖl'hällande tm 
fl-ekvens\'ariationen hos signalgenel'atorn. Om fas
förh ållaudet är felakt igt L; r man ll~imlig 'u en fel· 
aktig bild på . ~ kä rll1 en . Justeri ng i detta avseende 
kan gör'as, om ankar et tl nOl'dnas vridba r t. i förhål
lande Hll moioraxcln . Lä get iiI' emeller tid krit iskt, 
och det :11' fö rde lak tigt att Liven uli öra filltma gne ten 
vridbar ihrer en mindre vr idning 'vinkeL 

tgångsspänningen frfll1 oscilla t or n A tillföres 
blalldarröret~ V4 s lyrgaller via ell kapaeitiv spän
nin gsdela rc, bestående av kondensa torel'u tL C18 t ill 
C21. Cls iiI' en vri d kondcns;l tor med lägsl a möjliga 
nollkapacHet, och med hiinsyn till strålning bör 
axeln il UCll l;ail1m:l kunna jordas . Eu hLmplig typ för 
deHa ~Lndam1'tl iiI' (len vanl iga per Linax kondell satoI'n 
med rak yågliil1gds- eller fr ekvensk lll' \'fl. 'r\'å olika 
ollU'ihlen ay utgft no' spiiuuing kun na erhållas med 
den i d lcmat an o'i\' na omkopplaren, och på iSt sätt 
kan u tg:iugsspiinningen vUl'i r as i för h' Hamlet 
1 :10000. 

OsciJlaiol'll B ilr utförd i enlighet med A . Frekven
sen tir cmellcr tid instä ll bar i nom ett ganska stort 
område, och man bör vid jus teringen :w ::;polnttagct 
kon trollera a tt oscillatorn svänger över hela omrä · 
det . Det ä r emellertid ej av någon stör re betydelse 
om U l-g' ngllspiiuniuc'-en varier ar 10 fl. 20 0/ O över om· 
r'ädel:, efter'som u tgångsspänningen frä n blandarröret 
huvlHIsakli gen ä r b ' roenu a v den liigre späuningen 
frft ll oscillatorn A . Utgån gssptinningen från B t ill
fÖI'CS bhm clarröre ts oscillatorgaller och bör ha sådan 
ampli Lu 1, att ga llerstr öm jus t int räder. 

Med hiinsyn till hela apparatur ens frekvensstabi
Ii tct är det iiven a v vikt a t t de båda o ciUatorerna 

görn ::; så lika som möj li gt. Det i.ir niimlio'en sanno
likt t t t spiilluingsnll'ia tioncr o. ll ., som kan inverka 
fr ckvcnsfö n;kjutanuc, i sa f 11 ::Je Pil fl' ekvensi.i.nd
l'i ng om ha r samma rik tning i båda oscillatorerna. 
Den r e.·u ltel' :Lnde »åkningcn» hos skillnad -·frekven
sen hli t' d, Li t en i förhflllnfHle t.ill elcn urspr ungliga 
f rehensiinc1l' ingen . E n va nl ig or. nk t ill f ' 1 a \' denn a 
art å r llppviil'lliningen ay s pola r och kondensaLorel'. 
1\I a 1l bör (Jilr för sörja för a tt dcssa detal jer icke ii.1'o 
nisatta för uppvi.il'mnin fr f rå n nätaggregatet . 

Bl afH]nin gel1 av de b~l(la fre kvenserna sker' i e t 
bland anör ay t;)'lJ GA 7 p, samma siit t som i en van
li g , upet'. t? tLll gsspänl1ingen fr ä n detta rö r erhäl 
les via tran for ma torn L13, I1I4 . För att koppl ing ' ll 
skall bli så fast som möjlig bör ransfol'matorn ut
föras med k~irna a y högfrekvensjiirn. För att d~imp< 

co·cnr·csonanser ha r primiirsidan slmn .ats med mot 
stc ndet R 12. 

N iitacrfJ'r cgatet erbjndpr inte av sä.rskilt in tress '. 
D r osslarna L1 till L4 ha t ill uppgift a tt hindra strå l
ning via n iHet. 

Hela si gnalgeneratorn böl' skärmas yt terst viiI, och 
för att undvika strålning är det synncrligen effek
tivt att ä ven skä rma, polarna va r fö r sig. 

E n ungeftirli.g kalibrering a v ovan be::;kr ivna sig
nalgenerator ka n lämpligen utföras med t illhjälp av 
en frekvenskalibrerad mottagare. Omr:. det 200
1 500 kc/s kan givetvis kalihreras direk enlig t denua 
metod, men det f rckvensområde som ej täekes dil'ekt 
a v mottagar en kan kn libreras genom a tt mottafJ'a rel1 
inshill es på signal rcncr atorns dubbla frekvells, d . v. . 
P' des. andra Öyer ton. Dlt denna emeller tid iiI' myc
ket , mg i förhålla nde till grund tonen, måste ma n 
vrida på si O'nalgeneratol'n för fu ll t för atl; kunna 
höra densamma. 

I en följan(lc artikel skola vi gå närmare in på 
anv~i.Jldningen av den heskrivna a ppara tur en för 
t ' imnjng av r adiomoHalJ'are. 

STOCKHOLMS RADIOKLUBB 
En sammanslutning av radioteknici och amatörer. 


Räknar flera av vårt lands främsta radiofackmän bland sina medlemmar. 


Aktuella föredrag och demonstrationer var 14:e dag. 


De bästa utländska facktidskrifterna finnas tillgängliga. 


Klubbens organ är tidskriften Populär Radio. Prenumerationspriset för densamma ingår i me.dlemsavgiften. Närmare 

upplysningar erhållas vid hänvändelse till tidskriftens redaktion. 
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Undersökning av drosslar 

kortvå gsoscillator 

Av mg. J. Schröder 

D e a matörer s. (1 m något S TS 'lat med silnd
ning på 20 och 10 Ill'1: 'r yct [l , att det ~ir 

mycket svårare att få a pPluatel'l1a att 
fungera Il, el S::;<.L kortare yåghingd er ä n på llc hlngre 
a1ua ÖI.·\·[lgOl'na 40 och 80 meter. SUnd are och mot
tagat'e för 20 och 10 meter m; ste bygga. mycket Oll
sor o'srull t och rn':\'stc injustcl'as mycket llogcrrant, om 
de överhnvllll tnget skola kunna bringas att svi.i.nga. 
Apparaterna lJli med eU ord sagt mel'a »kinkiga» på 
llessa kortare våglä ngder _ 

Änn u större bli vä dghetem;l , n i.i T' det giiller uUra
kortv;"lg 'apparater_ p~ ultra korLvflg koulIna niimli
gen dc miusta induktans ' r o "h k pa itder a t t spela 
en dominel'an le r'oU, och appa l'aternas f unktion l'i
dugligh et kan ofta hiino'a P' t ill syues betyt1dselösa 

Pig. 1. K oppZinrJ88chema Nr den onvä-näa k,QI·t·uarJ808cilla~ 
torn 8amt l'örwl.tmcl:ern. » 1JO~an1a» L, och L2 utgöras var
do./"a av hd koppar/'ör med försk jutbar kortlllutllingsbYrJel_ 
Cl är osciUatorns avstä.mning81.'01Lclensator och DR den 

u.nclcrsölc/:a d,·088elspolen. 

C, 25 cm. R, = 10000 ohm. 
C2 5000 cm. R2 = 20 000 ohm . 
Cs 10 000 CIn, DR = M-dro8sel. 

petit' 'sel' i fn ga om ledllingsdr;lO'ningen och deta1-
jerJ1[lS Il ' -·kaffel1het. 

Föl' att undersöka liilllpli O'~l s te utförandet av dross
lar för ul tra kor tvL gsoscillatorer har förf. utfört 
niigra enkla experiment och mätningar. Dessa. mät
ningar göra ingalunda a nsprt k på att vara vare si" 
exakta ell er fullständiga. De apparater som kom
mi t 1ill am-ändning ii1'o alltför primitiva hi.i r till. 
Lik\'itl torde experimenten vara av ett viss intresse 
och tord e ge Yi ssa ant:ydningm' OUl himpligas e ut
fOl'lllUiu 'en av d l'os,-'ln r föl' ultr akortv. gssänclare 
och -mot t Jg'll'e. 

P l'i nc ipen föl' de u tförda mätningarna ii.r myck't 
enkel. I en o;'ciUa tor med för ultrakortvfig lämpliO' 
koppling ha clJ'osslar av olika utförande insatts, och 
st,yl'kau av sVH nguingal'ua som erhållits med de olika 
drosscltypeJ'lla ha r uppmätts medelst en rörvoltmetei'. 

Oscillatorns lcollstruktio'/1,_ 

Kopplingsschemat föl' deu lilla miniatyrsänclaren 
återfinnes i fig. 1. Några upplysningar om appara
tens praktiska utformning torde iutressel'a de ama
törer som syssla med ultrakort \'ågssändning. Som 
framgår av fig, 2 består sviingningskretsens induk
tansspole av tv' kop pa lTör (de två undre), monte
rade direkt på avsUimningskonc1ensatorn, vars ratt 
är syuljg å fi guren. Kopparrören iiro sinsemellan för
bundna medelst en kondensator pfi ;) 000 cm (C2 i fi g, 
1), vilken medelst två av koppar'bleck tillverkade 
kliimmor kan förskjutas utefter kopparrören. Genom 
en dylik anoruning kan man lätt tindra avstä mnings
spolen::; storlek. Ovanför svängningskretsen är en 
»kopplingsspole», likaledes bestående av kopparrör, 
monterad_ Denna kopplingsspoles storlek kan varie
ras gellOill att ett kortare kopparrör, som förbinder 
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Pit/. :?_ 'j ', 'å bilder av ultrakQl'l våg8o sv ilta. lo rn. Osc illalor 
röret iiI' Iii 't t'i d Irii 'I alirct m edelst ett 8/l1alt !.;o11 Pa.1'lJ l ee !,; 

ru",t ,~oel.;cl/L 

(J t vI\. länO're rören, ä r förset t med en anordning 
med vingmuttrar, ii a ,t det kan förskj utas utefterc 

de två andr a i koppl ingsspolcn ingående koppar'l'ö
r en. Koppli.ngs pol n ha l' vi d experimenten anslutit s 
till en rörvoltmet.er. Den har även anviints Horn an
tennspole id s~i n c1 ningsexperiment. Därvi d. kan man 
ju hitt variera antellJlkopplingens fasthet genom att 
iindra p spolens eller kanske r ätta re sagt varvets 
storlek. 

Ntl.gon l'örhål1arc hal' icke kommit till användning 
- Lletta föl' att nedbringa förlus terna - utan iill
ledningarna till röret lötts direk t på rörhenen. 
Längst till högel' ses ett antal polskruvar. Här an
slutes anod- odt gWdström. Mellan dessa polskruvar 
och el en m got Hingre in på basplattan synliga kopp
lingsplinten kunn a sedan drosslal' av olika konstruk
tion insiltta i de olik< t illecll1ingarna från anodspän
ningsaggregatet re, 'p_ glödstl'ömskiiJlan. 

Vinjet tbiluen vi ar de apparater som använts vid 
mä tningarna. I mitten sUil' den ny beskrivna oscil
latorn. F ör a tt undvika långa tilledningssladdar hal' 
rörvoHmeterns likri kt al'l'ör monterats direkt på 
oscillatol'l1 i omedelbar närhet av kopplinO'svarvet. 
Till viInste1' om o cillatorn ses batteri 'r och galva
nometer tillhörande rörvol tmetern. Till höger står 
allodsp~Lnllingsaggl"gatet samt en yolt- och ampere
meter, meuelst vilken allodström och anodspänning 
uppmät tes. 

Fig. 1 vi sar kopplingsschemat för oscillatorn och 
den till den,'amma anslutna rörvoltmetern. De i spo
len 1 uppstående svängningarna. inuucera i det till 
rörvoHmetern anslutna lindningsvarvet L2 en viss 
\-~lxelsp~inning, och spänuingen över motståndet l~l 

uppmätes i rörvoltmeterll. Denna senare är av myc
ket primitivt utförande och saknar kompensations
koppling för galvanometern, varigenom på grund av 
galvanometerns stora känslio'het mycket stor nega
tiv gn llerförspänning m1'lste använda ' för att begr än
sa anodst römmen. Den högfrekventa spänningen an
gi \'es i lie hHr vi ::tele ku rvorna i relativvärden. Abso
Inta v ~irdena på denna spänning har man ej intresse 
av a tt känna, då ju aVlSikten endast iiI' att jämf"ra 
Ile uppkommande svängningarnas styrlG't vid anvitn
dnndc v olika dro sIar. 

Oscillatorn kalibrerades med användande av ett. 
I~ecbers trådsystem, medelst vilket våglällgllen kunde 
bestämmas på några få cm niir. Hur en llylil kalibre
ring tillrrår hur tiLligare beskrivits i Ll enna tidskrift. 

llIätningarnas utförande. 

AllOdsp~i l1uingen hölls hela t iden konstant, var
jiimte anodströmmen genom reglering av oscillator
rörets glödström höll vid möjligast kon ·tanta tor
lek vid olika våglängder. De jnsteringar i glödspän
n ingen som erfordrades för att hfilla anodströmmcn 
konstant voro " anslut obetydliga; oftast var en dylik 
justering helt ob 'hövlig, enär anodstl'ömmens styrka, 
så liillO'e oscillatorn svU,ngde, höll sig vid ett tämli
gen konstant viirde. Den tiJJförda anodeffekteu var 
alltså konstant. I de fall då svängningarna upphörde 
erhölls däremot en synnerligen kraHig stegring av 
anodströmstyrkan. 

l fig. 3 visas en kurva över anodströmmen om 
funktion av v1'lglängden för det fall att ingen som 
helst drossel är insatt i oscillatorns anodtilledning 
(kurva Bl ). Oscillatorn svi:ingde i detta fall endast 
över ett mycket begriinsat våglängdsområde (se kur
va Ål, som visar högfrekvensspänningens relativa 
,-iirde). Som synes stiger anodströmmen till mycket 
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stora värden på de vågliingder, där oscillatorn inte 
frambringar svängningar. B2 och Å2 äro motsvaran· 
de kurvor för det fall att en god drossel är insatt i 
anodtillcdningen. Som synes hftller sig här anod· 
strömmen Uimligcn konsta nt dd varierande vågHingd. 

Fig. 4 visar n· gra av de drosslar, som utprovades 
i ultrakortvågsoscillaLom. Drossel I är en fri bärande 
spole, lindad av 2 mm koppartråd på en stomme med 
dia metern 12 mm och längden 95 mm. De övriga fyra 
drosslarna Liro lindaue på vanliga stearinljus ((liam. 
= 12 mm). Dros ··el II har 30 varv 0,4 mm tråd, spol
längd 70 mm, drossel III har 30 varv 0,2 mm tråd, 
.·poUängd 75 mm. Drossel IV best<ll' av 30 varv 0,2 
mm tråd Uitlilldad, spollängd 10 mm, och drossel V 
slutl.i aen be tår av fem sekt ioncr, vardera på 20 
varv, tätlindade med 0,2 mm t råu. AvsUindet mellan 
varje sektion ~ir 7 mm och hela spolhingden 60 lllill . 

Pörutom dessa i fig. 4 avbildad drosslar undersök
tes bl. a . en spole på 400 varv (Ill' VI), ruslindad 
på en stomme med (ham. 2;) mm. Tråddimcnsionen 
var hos denna drossel 0,4 mm. 

Vid mätningarna insattes drosslarna. i anod till
ledningen. Det visade sig nämligen att drosslar i 
de andra tilledningarna inte gjorde någon märk
bar nytta. 

Diagrammet i fig. 5 visar relativa styrkan av de 
svångllin.;ar, som vid insättande av de olika dross
lama i oscillatorn uppstod i tlet till rörvoltmetern 
anslutna kopplingsvurvet. 1Ian kan genast konsUl-

Pig. 3. D 'iag1·arn öl:er anods/röm (B" B . ) samt alstrad hög
f r eTcvensspällll!ing ( A l, A 2) 80m funktion av 1.: ilglän{f(len. HJ
spiinningen iir q,ng'i-/;en i r clativviiräcn (skalan A) . Kurvorna 
A, och B, giill'a utan hj-d1·ossel i osr;Wat01·n, ICUI'vorna A. 

och B2 m ed drossel nr III. 

POPULÄR RADIO 

F 'ig. 4. D anna bild. 't; i,sal· f em av dc 8 x 1l1l(ler söl,:ta ({ros s
larna. N r 111 och lV v rw() blil5 ! , ,~O tn framgår av (/'iar/ram

m et i riu. 5. 

tent, att sv~ingningarna.s styrka, oberoende av vilken 
drossel som val' inkopplad i oscillatorn, uppvisar ett 
lågt värde för vågHingder unclerstigande 4,3 meter. 
1)[1 vå"läl1gden ökas över detta viil'de, ökar SYUllg
ningarnas styrka mer eller minclre regelbundet upp 
till en våglängd av 5,6 meter, som var övre gränsen 
föl' oscillatorns våglängdsornrtld. Förmodligen iiI' 
orsaken till el nna oregelbunclenhet hos kUlTorna a tt 
söka i "Vi . sa ·esou<lusfenomeJl an tingen i rörvoltme
tern eller i 'jiilya os ,illatarn. Svfl righeterna att fä 
s~indarc och mottagarc att fungera tillfredsställan
de på dessa ytterst höga frekvenser ~iro ju sonl redan 
fl'amh;'Ulits betydande. Lycklirrtvis spelar dcnua ore
gelbundenhet ingen större roll vid våra j~imförande 
undersökningar av högfrekvensdrosslar. Vi ha ju 
ingalunda av~ett att i detalj studera drosslarnas 
elektriska egenskaper utan endast att få en uppfatt
ning om vilken drosseltyp som bäst lämpar sig för 
ultrakortvågsoscillatorer. GellOIll att helt bortse fdln 
kurvornas form kall man genom att jilmföra kur
vorna sin emellan få en om ocks, ganska ungefärlig 
uppfattning om dro~~larnas egenskaper. 

NIan kan genast fas ts]{l, att drossel I (se fig. 5), 
som är lindad med mycket tjock koppartråd, ~lr be
tydligt underlägsen de övriga med tunnare tråd 
lindade drosslarna. Antagligen blir kapaciteten mel
lan de olika varven alltför hög. Den stora egenkapa
citeten, som kan antagas ersatt aven lika stor lm
pacitet, shuntad över drosseln, erbjuder en bekväm 
väg för de ultrafrekventa svängningarna, varför 
clrosseln ej utgör ett effektivt stopp för desamma. 

Ännu sämre är den förut omtalade rnsIindade 
drosseln ptt 400 varv (kurva VI). Egenkapaeiteten 
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blir antagligen i denIm betydli gt större än i drosscl 
r. l varje fall bH de uppkommande svängningarna 
relativt svaga och kunna dessutom endast erhållas 
över en begränsa(l d 'l av Yc ?längdsol11rådet 

DrosslaI'na III, IV och V förefalla att vara n~istan 
j~imngoda; endast på området 3---4,5 meter synas 
kurvorna förlöpa något olika . Drossel III, som lin· 
llats llled 0,2 mm tråd och med stora mellanrum mel
lan varven, ger inom detta våglängdsomdide upp
hov till dc starkaste svängningarna, medan de tät
lillllade drosslnnlU I V och V här uppvisa något säm
re dl'osselegenskaper. I synnerhet den sektionslin
dade drosseln (varvantal 100, tråd diameter 0,2 
mm ) "el' här upphov t i ll mycket svaga sv~Lngningar. 

PiU. 5. D n a li o,~eilll!to l'n alstrade hj-spänningen 8fJm fun le
tion (LV l'å.'l liingden_ Ku,r l' onw gälla f Ö,· cl " o8s1arna m ed 
lIlotsval'a ll(/ c n-Iunm er i t iq. 4. KlitTa" V I giillar tör en rus 
!iwLatl (/1'0 8 'el m eil 400 va rv , 80m tJj(Ui.'l en är oUimpli-fJ och 
ej m Cclgicc'l' 8'cänuni'll(1 hos oscillatorn iire r 4,6 'In vdgUinrJd . 

På våglängdsområdet över 4,B meter förlöpa däl'emot 
kUl'vorna för dessa drossla1' nii tan exakt lika. 

Dr08s l II, som var linda d med 30 varv 0,4 mm 
tråd, uppvisar en ganska oregelbunden kurvä . Sväng
ninga rnas styrka sjunker i den m~ n v glängden ökas 
fr än 3,0 t ill 4,6 meter, för att sedan, när våglängden 
ytterligare ökas, nå ett maximnm vid ca 4,8 meter . 
Ökas våglängden ytterligare, bli s\7ängningarna allt 
svagare intill våglängden 5,2 meter, va refter de åter 
tilltaga i styrka. Sannolikt uppkommer denna egen
domliga oregelbundna form hos kurvan genom vissa 
resonansfenomen hos drosseln. 

'l'ill sist må omnämnas några experiment, som ut
fördes med en absorptionskrets, bestående av ett 
enda slutet var , i vilket en liten glödlampa inkopp
lats . Denna absorptionskrets placerades i närheten 
av oscillatorns svängningskr t s. De i denna uppstfL
ende svängningarna inducerade i absorptiollskretsen 
en viss växelspänning, vars styrka (naturligtvis eu 
dast mycket ungefärligt) kunde uppskattas genom 
lampans ljusstyrka. Glödlampan ersatte sålunda vid 
dessa experiment rörvoltmetern. De »ljuskurvor» 
som erhöllos medelst denna anordning nppvisade lik
som de mpdelst rörvoltmetern upptagna kurvorna en 
tydlii?: stegring av svängningarna, då vågHi.no-c1en 
ö\'el'skrecl det kritiska värdet 4,3 meter . :Xatur'ligtvis 
ku nde det inte med denna anordning bli tal om 
några nogo-ranna avlä ·ningar. 

Sammanfattningsvis skulle man kunna säga, att 
för ultrakortvåg.'oscillatorer U = 3 meter) dro

, 
ss-

la r lindade med myeket fin t råd ~iro väsentligt bättre 
i.in dylika, l indade med grövre tråd . Drosslar med 
Rtor l av ·tånd mellan varven förefalla ati: nU'a bättre 
än . fr dana som äro tiitlindade, d[l vågJängllen under
stiger 4 meter. Rusliudatle spola r med mycket stort 
va rvantal giva ch ligt resultat på ultrakortvåg. 

Försumma icke förn,elseDrenumerationen! 

Använd det postgiroinbetalningskort som inom de närmaste dagarna 

tillställes Eder. Medelst detta kan Ni förnya prenumerationen portofritt. 

Som prenumerant blir Ni berättigad att till billighetspriset 35 öre rekvirera 

de i fortsättningen utkommande delarna av Populär Radios Radiolexikon. 

Närmare härom på annan plats i detta nummer. 
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i3~ lUuitcd 
vid 8kiviH4re~.,.., 


Skall motorn upphängas fjädrande eller ej? Eko
fenomen. - Hur skivspånet avlägsnas. Kontroll 
under inspelningen. 

Av S. Thurlin. 

! l'OPUliil' Hadio har nu ganska uj förligt behand
lat s all t SOUl rör grammofoninspelning. Ett 
flertal förshirkare och insp >lningsapparater ha 

\'arit beskrivna. Det är uv stor vii t att hela kedjan 
av apparater fungerar oklanderligt, föl' att man 
skall få ett gott resultat. 

Kumera finns ett flertal typer och fabrikat av in
spelningsskivor i marknaden. Bellaudlingen av sld
vorna före, under och efter inspelningen är i huvud
sak lika för dem alla. Den enda skillnaden ~ir nål
trycket, som varierar mellan 70 och 140 gram för 
olika skivor. Gl'avernålens skärvinkel ~il' lika för dem 
alla, 80 il 85 grader. 

I ,lenna artikel skola en del detaljer vid s.i~ilva ill
spelningen bellRndJas. Vi fÖl'uts1itta att mikrofon 
och förshirkare arbeta bra och börja med motorn 
som drager skivtallriken. 

InS1J elnings1noto1'l1. 

Angående Dual-motom st, fÖl'esluiver fabrikanten 
att den skall vila P' gummi, men det h~lr visat sig 
att vibrationerna frå n motorn härvid gärna vilja 
gravera s in i skivan. Förf. hur därför fastdragit mo
torn stadigt vid underlaget (vcrkplattan), var\'id 
r esultatet blivit bättre. Detta förutsätter naturligt
vis att motorns verkplatta är av statligt trä, minst 

20 mm tjockt. För en synkrolllnotor som ej hal' kuo'g' 
hj uI eller cenLrifugalregula tor bör gången bli f,'i från 
vibrationer. I, ör att pröva om motorn går bra kunna 

-några spår graveras på en skinl utan att ha försUir 
karen inkopplad. Vid uppspelning av dessa spår skall 
inget buller eller annat biljud höras. 

Dual-motoru ~ir om täl1bar för 33 eller 78 varv/min. 
Inspelnin g III t1 en hastighet av 33 arv kan !:jke vid 

T 

"1' _ ".1,,.',1,.,,,,,,,,.lf«(t(t( .......~......" ....., ..........., '" 


Pir/. 1. Hur banl en till';e rkas av (agel och ett }Jnr J)l'eS8})an
Sk'i-/;01·. Om ti1lverknhl!len och ant'iindningCtI se text en. 
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upptagning av tal, OID IDan anviinder de större 
skivt.yperna och inte O'raverar så långt in mot 
centrum av skivan. Resultatet blir dock ej så bra 
som vid 78 va!'v. 

Denna bild 1:isa'l" mikrof()n n or.h fijr~tiirl.:anw.. LL/' ins1lcl
ning8l11as1cinen ll'accr all ett 8 t1fl~ I,C tran dell lL afl!Jre!Ja l, sa 
hoa,.,. man an,;(i.nda· denIla IIppstiil llling rw a./Jf}(V'(t/ · /"Wl. viii. 

in81J cl11'inr, . 

FJkofenornen vid för tät gn Lvering. 

För Sven "ka Rac1ioaktiebolagets skinw »Din Egen 
Röst» föreskrives 38 sp:'lr per cm. Med denna tiithet 
kan man vara iLker på att sp< ren ej gå i varandra, 
föru t a t att s tyr a nordn ing >n iir tillförlitlig. Ski· 
vorna äro fö rra kade i slutna kuvert mecl tryckt 
brnksanvisning. Amatörförpaclmingill'na ha en ski \'a 
i varje kuvert, men skivorna säljas även i S~ kallade 
ateljeförpaekningal' med 25 stycken i varje. Priset 
per skiva blir higr e i ateljCförpackningarna. ~kivoI" 
n a ha en stomme av papp eller- alumin ium med (~n 

beläggning av lack vill'i geav ringen sker. La ke är 
så mjukt, att nåltrycket inte behöver "ara mer tiu 
80 å 100 gram. Före inspelningen bör man torka sId· 
vorna med en i vatlen fuk tad t-yglapp, så upplindas 
spånet lilttare. Dessa skivor ge utmärkt resultat vid 
rätt behautIliug. 

Man bör' j bryta förseglillITen på knvertet förrän 
skivan skall spelas in. Efter inspelningen bör skivan 
lämnas a tt hårdna i fria lllfteu, s< blir den hiHI· 
barare. Härvid är det kanske inte Himpligt att 
smörja in den med fett , som ju samlar damm. 

Vid föl' tät gravering (för många spår per cm) 
upptriider ett iJltressant fenomen i form av ett svagt 
eko, som troligen härleder sig från bredvidliggandl~ 
spår. Det vill säga, vid uppspelniu()' av skivau kom· 
mer nålen i kontakt med bredvidliggande spårs över· 
kant så a t.t ett svagt eko av lI ctta spår höres i 
högtalaren. 

JJpsamZctndet (tV :ski,vspånet. 

En sak som enligt förf:s mening iinlll1 t.j blivit 

tillfrcch;stiillanuc löst ä r' uppsall1landet av sp~ net 
fr'ån skivan vid inspelningen . Vid inspelning a v kom· 
mersiella kivor suges sp< net bort från skivan genom 
ett rör vid gravcrdosan . Denna. anordning f1'tr väl 
anses vara idealisk men utökar a pparaturen betyd
ligt Olll man ,'kall använda SUI111U a förfarande id 
heminspelJling. I tälle t f t l' man nöja sig med enk· 
] < re medel. lIar man likströmsmotor, kan man starta 
och köra ett par varv och stanna mot orn igen, o h 
utan a tt lyfta gra,erdosan frl n ekivan upplinf1ar 
man spiiIlet h i n/; centrum tappen. Sedan gör man 
klart [(jr inspelning och sku·tar på 11yt . Svru'io'heten 
iit· ait få fas t spå nets ända, så a tt det ej gliLler av 
tappen ell l' toppbrickan ni.ir motorn startas p: 
n.)' t. H~ir nämnda sätt iir in t aH rekommendera ; 
tIel f· J' j u moj orn s artas med ull belastning, och 
vid uppspelningen höres en kniipp och ett vinanIle re 

ljud chLr stift et vilat på ski an. Kommcr spånet på. 
fel silJa om nålcn, ' Il det linda sig kring denna och 
ställa till oreda . 

Ett annat ittt är att 3.nviinda en cirkelrund borste 
enligt fig. J, S01l1 man jiilv kan göra av ett par rumla 
pres ·panskivor. ra den ena av sk ivorna p.lstryk· ett 
lager lim, och i detta lägges 'tl ntrv tagelstrån runt 
om, var :>fter- Ilen andra sl ivan lägges över och det 
hela p t'es 'as sa Illman och li.imnas aLt lor ka. Sedan 
klippes t a o 1cL, så att man får ell cirkelrnnd borste 

F G 

Pig. 2. Inli;OIJplill!J 'n av Ivontl'()llt el e[o/lc1/ ]Jå Tedn-ingcn mel
I(m j(jr~tiil' /ca /'e och .lJl'ac el ·m(l~"'in . Jot81 (J1H/c/l avpassns 
ett cj' /Örs'/ii.l·knrens 1LtfJän!l~effc/ct, 8n att !Jod hiirlelet on· 

siy,' I,:a, (Jr'Tu111es. 

som kan län'gas under stoppbrickan på skivan ,rid 
iD 'pPlningen. Diametern på borsten skall vara 
stor- att borsten griper tag i spånet från grm'ern. len, 
nilr skivan inspelas inifrån och utåt. Kålen kan mcd 
fördel siitta ner så nära borsten' per:iferi att taglet 
sopa.r ren t framför stiftet de två eller t.re första var
ven, så behövcr mall aldrig tänka på att få tag i 

spånets ände. Borsten tager spänet ögonblickHgcn, 
och hela skivan ut :,;kall spånet bli en enda samman· 



282 POP LÄR RADIO 

hängande tråd, som upplin das kring bors ten. Spånet 
är ju alltid litet kl"Ulligt, så att taglet får bra mste 
i det, och faran föl' att det skall glida pli skivan eller 
s toppbriekan är då u tesluten. Fotografiet visar hur 
spänet ligger upplindat kring borsten när skivan iir 
in spelad. 

Om gravernålen under inspelningen vill vrida sig i 

P oto!J ,,.ajiet l:is a?' hu. /" 8p(~ l! e t fwåll !/'i" lJ, rer nålen samlat 
sig 01l/7,crii!g bor st en i· c n t l ' l/ lIl a ' s7Jt:an. FUl' att td en tvd
l i g bild av spli l1 el 7/(J 1" !J~ ·fL r C 7'llo .)'(Pl~ t ryck g jort s onormalt 

8/ort i detta· faD , r arigeno m s]Jånet bt-il: it tj oc7ca.re. 

graverelosan, så kan man försiktigt slipa av den del 
av :,; tiftet som skall sit t a i do, ans fHste pa en fin
kOl'lli g smiirgeHrissa. P å å siitt gör es stift , ts glatta 
yta strävare och får biittre fäst e i graverdosan. 

Kontroll under inSIJelningen. 

H ar för stärka ren en utgångseffekt av 4 W eller 
mer';l, kan konholltelefonen inkopplas till l edningen 
mell an förstiirkar en och inspclningsmaskillen i serie 
med ett pa r motsttllld, l'om fig . 2 visar. Man kan ju 
fi)l'hinga hörtelefonledningen, om det ,'kulle behövas. 
Är mikrofonled ningen skärmad, kan ma n vi ll kopp
ling enl. fig. 2 ha telefonled ningen r ätt nära den 
fÖlTa, utan att störningar uppstå . När ma n skall 
kopiera skivor ell er <l ylikt och strax före eller efter 
vill sii.ga några ord i mikrofonen, å är det bra att 
ha kontr ollt elefonen pa sig hela t iLIen. Man mr lla

turligtvis ej lyfta telefonen från öronen s trax fram
Iör mikl'ofonell, ty då npp.' tår oljud genom akustisk 
å terkoppling, som sedan inte le tel' t revligt i hög
talaren vid uppspelning a.v skivan. 

A. tt 'iakttagct vid insjJcln·ing. 

Användes en vä l inbyg 'd gr averdosa, kan man ha 
mikrofon och gravermaskin i salUma rum, De få na.
t urligtvis upps tällas på vederbörligt avstå nd frå n 
va randra, så att graverdosan ej oroar mikrofonen. 
Det blir dock inte sa mma tysta bakgrund som nU.!' 
de placeras i skilda rum. 

En d l skivtyper' m[ls te ma n ha liggande i press 
mellan ett par plana träskivof, innan de inspelas. 
Ski vorna mås te ligga plant på skiv talb'iken vid in· 
spelningen och i kon takt med gummiskivan, ty i 
a llna t fa 11 kan inspelningen misslyckas. Bestrykas 
skivorna med f ett efter inspelningen, böra de för
va ra s på ett dammfrit t stiille, ty fettet tar å t sig 
da mm, som förorsaka r ett knast rande ljud vid upp
spelningen. 

Vid omkoppling mellan två mikrofoner eller mel
lan grammofon och mikrofon bör man tona av lju
det med volymkOlltrollen på förstä rkaren innan om
koppling sker, detta för- att ulldvika knii.ppar på in
spelllingsskivall. Som omkopphue m ella n t vå mikro
foner kan en h"åpolig tså viigsomkopplare anv~i.nd <lS . 

'k·iv"tallriken. 

Kan ej en gjuten skivtallrik anskaffas, så m r man 
fastskruva en 6 mm t jock blypl å t under en pI'essad 
tallrik. Blyplattan mäs te vara absolut rund, och hå
let för bussningen måst e upp tagas mitt i densamma, 
så att elen ej blir exccn'tl·isk. De pressade t allrikarua 
ha upphöjninga l' i fOl'm av ekl'al' pcl under sidan. I 
dcssa borras hål 'om sedan gäJlo-as för hlmpliga 
skru\'a r , som skob fasthiiIla. bly pla ttan vid t allriken. 
På ski.vtallrikens översid a lägges seda n en plan per 
tina xskiva och därpå en gnmmiplatta. Tallriken f t r 
cHi en vikt av över 2 kg. Gummiplattan får ej vara 
så mjuk och t jock a tt gravernfllen t rycker en grop i 
inspelningsskivall, när den tunnare typen av skivor 
a nvändes. 

Vet 	Ni om att en komplett förteckning över samtliga i Populär Radio t. o. m. dec. 

1935 publicerade tekniska artiklar och konstruktionsbeskrivningar var införd i nr 12, 1935. 

Då Ni söker efter någon teknisk uppgift, rådfråga först denna förteckning. 

För år 1936 publicera vi en innehållsförteckning i detta nummer. 

http:tjoc7ca.re
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Yl/(! höu/rel"rensspola1', 

HflJls//In/UI8 Blck/ro, Stockholm-Viirtan, 1i11\'erknr skär, 
luad e ~[lQlal' för tY!'I' eller l'le!'krd lllotragarp, llel s f'polar med 
jiiI'llll11ln~rkiirna "ch dels ~: clana ulan järIlpllln~i'l<iirna, De 
"istniiul'Utla lm ~[(llerultag tlel s i bottf'n, dels i toppen genom 
I ~ U ~kiil'lllad ledning, lHse<'ld att ausl utus lill l'öi'pts topv
kontakt i d ' fall , d,ir derIll a 'tä r i förbind else mec1 gallret. 
~a lllt1iga -,pulnL' iiro utförda sum tL':ln:s.J'ol'liIatorer: Typ HLA. 
iir a\'set!rl S01l1 untellll1.ransforluator, tYDel'lla HLT och HLU 
-'lIllI mellantl'unsful'n iatorel'; dessa spnal;e äro för:eclda mec1 
, terkopplill,r;~liudnillg, Indllkl'ansen hos <'l essa s polar ilr jll s te
rarl med ell 1l0ggrannJlet a\' ± 1 Il/ O, Spolarna lUcka mellau
lIeh 1,'tngyåg,,:ol\1l'ud Ila, 

,Tiil'll)luln;l'spoIHl'll!l fiuuns i tn1 typcr, HF.\ och HI!~T, !båda 
l l'all-,fol'lllaturel', Kiirnorna äro ay ~iell1 ens' l!aspe It~'p llIed 

lrolituluobin, Typ HF'A ii r lnseLlc1 !'Olll antenn- oell mellan, 
tnJIIsforu,m tor, t,\'P ilFT ii r för~e<ld lfJ€Ll ilterkup[llin;::slind
Iling, Rpulal'lIu tileka luellun- u("11 liing\'[lgsolUriillclIa, Galler
utta:;: f'illue;;; ([e l ~ i l,ot ten, dels i toppen gel10ul en 100 UlIU 

I:'[n,g ~kUl'rnkabel. 

J:lHlJt;lna llll ~ spol;[r iiro ej fiir:')clhla nlPd inlJy;rgd dgliingc1s-
t.lIllko l'plare, utun denna kUlIlIlIC'r ulanfiil' spolarua, Detta är 
duek inge n nackdel, IJlott 111 11 11 ti ll se r att omkopplar><ektio
nerlll1 för d" olika "polal'l1fi Illonteras wecl tillräcklig t >stora 
lII'elJallrUl1l e ller ocl,~iI. skäl'll1!ls frå n \':lranclra, så att hög
frek\'ent ilv labiLitet ej uppkonnller, Dc flesta mottaga;e 
hyggas ju numera pil. detta stitt. A\' lJetydelse är att våg
liingdso lllkoppluren kommer så nära spollJottnarna som möj
ligt, detta för att lerl ninga rn a skola bli korta, 

Slutligeu tilJ\'erkas ii ,'cn högfrekyensrlrosslar med ji'irl1
plll\'erkiil'Jla , dels ell H) för området 200---2000 m, c1els en 
Ini för kortYå.g, 

}(ondcnsa.torer och motstånd, 

Firma Slålilberg J; A i./88on, Stockholm, äro geueraiagenter 
för den engelRka: firman A, H, Huut, Ltd " som tillverkar 
alla för ekornmallcle typer av lwnc1en:satorer för radio, även
som ::;ti)rning,;:;kydLl sam!: lIIätbr~'ggor, Vida'l'p representeras 
Erie l{esi. ' tor Corporatioll i Amerika, :,;um tilh'erkar mot
stiil1l1 Il \' hög kvalit "t. En ~[Icl'iell tYll iir isolerad med en 
hyl sa a \' keramiskt mate rial. 

"}." il ~/d'l; n'i.{f) la r e sam t pid;-up, 

l. 'jerncltls Hadio, Stockholrn, för i mm'kuaden en ny skiv
\'iixlal'e av märket »f~arrard», typ R. C, 6, D enna typ är av 
enkel kon Rtl'Uktioll och ta r relativt ringa utrYllTme i an
>'pråk, D Oll spelar i följc1 8 st, 25 cm eller 8 st. 30 cm skivor 
od.1 stallIlar automatiskt, Llä Sist,l skinlU är slutspelad, Det 

SAMMANTRÄDEN 

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

StO('k/IO/IIIS Ral/iol.;l/tlib , 

'l'istlage n cll'u 17 nove llllJer \'oro llI edlell11llarna inhjudna att 
lJesc Sn)uSka llaclioaktielJolagets television .',:i:i ndnre, I en lo
kal en trappa upp i fastigheteu \'01'0 tre t~l eYi sion>:imottllgare 
uppställdn, Sändaren llPP(~ i \' iud s\'åning'n körde' Illed ringa 
effekt or-h progrnlllmet - ett par intressanta kortfilmer 
togs iu ]111 rl e tre ll1'ottaa arua som "oro 51"! placerade att \'IU' 
uch cn av Ill edl eUllll!lrUa fick någorlunciH riitt avst ud, 

Före denwn~tration('n li.illll1ade civilingenjör Inge Svedherg 
en teknisk orientering um det anyäncla systemet ocll lJe:,;kl'e \' 
kon struktiolleu 110:'; ~iindllre oel! l1.wt:tagarc, Av siirsldlt >:itorl. 
intre8:'e vnr I' 'dogörehen f lir de s \'årigl!cter lllall haft att 
kiimpa IlIot )Ju. grllnd a\' de ultral,orta yågornas nycl,fullhet. 
Ståentle vågor l,unde erhällas, "ä att 1J.10ttagnrantenneus Iiige 
måste föri.intlras föl' att man sl,ulle få iu uågot frän sända
r en, S\:tlru slöl'llingar erl!iillos i ett fall, trots att ull ström 
l huset \'ar uystHngl1 och st röm till mottagaren togs geuom 
eu lånp; kabel frän eu aunan fa stighet. De \' isade , i" hiirriira 
från en gardillstån,g lIIed mässingsringar, som Yar lIuclel' lI])Jl
!'iittuing i eu aIlIllln lägenhet i huset. 

Deuloustrarionen Yllr synnerligen lyckad oc:h visalIe \'lIka 
~tora framsteg SOll1 "jorts på senas te tilleu, IntrssHut yal' att 
iakttaga störuillgurua frun bilar, som flasSerarl(~ förbi; fiir 
ett iigonlhlick \'ar bilelen uiistau förs\'l)l1nell, 

Vit! saUlnlantrlltlct den 24 llovember hUI1 ingenjör ~rjk Hul
Ipg:'\r(J ett intressan t föredrag över limnet: »Den engelska tele
Yis ioueu hal' sturtat», I·'öl'edl'a"'et återgives lJå aUllat stiille i 
([f'tta nummer. 

Til I sa 111 lIla n l: ruc1et den 8 c1ecelll ber skola vi il tel'kollJlJIa 
lIiil; ta nUlIlmer, 

iiI' o('ksit mijjligt a.tt 110111la ö\'er en skh'a, som mall ej \'iIl 
höra , 

Detta clla~si finnes i ijr \'iixelstriiw 100---250 V, 50 p/s: Nål . 
mikrofonen är densa mma som häl' nednn omnämnes, 

»Garrarrl:,;» l.I [!ilUikrofo u (pick-up) tilh'erkas komplett lIIed 
tonarlll o('h filUles [h'en lIIed inbyggd \'ol,yurkontroll. Kli för 
llensH lllUla puhliC'eru(1 frek\'ensloll'\'a "i~ar att ntgåll,~sspHII

uingen stiger IIlOt 1li~re frekyenser, "arigenom en kompensa
tion erhålles' föl' 'ba f;c1iimpningen hos gnllllllOfonsldnmm, 
Yid 80 p/s ligger sp[i,l1llingen 11 db iiver med(~lnh'ån , vilken 
motsHll'ar en s [liinniu;:- av 0,8 V eff, Vid 4500 p/ " är cliimp
ningen 5 tlh \'i~1 ;; 300 p/s 10 dh i f ö 1,hil11ande till lncdel
n iV<""l Il. 

Alhå{/81l1otlugal'c, - TransfoJ'matonwtennel', 

d,-B, Antrad, Stut;kholm, Den i föreg, nUlIllUer omuämnda 
nlOtlagaren av märket »Sargent», SOUl omfattar hela yåg
liillgll~onrri'lc1 e t 9---2000 m, tilI\'erkas förutom för växel
ström, d rift ii yen för likstrÖlll s- och battedc1rift. Den kan 
ä\'en erlliH1<18 med omformare föl' urift från 6 V ackulllu
lator eller frå n 32 V likströmsuiit. 
~amnm firma för i marknaden en uy ulOc1ell a v cleu tidi

gare i dessa spalter omtalade Taco-llJl.tennen, Typbete 'k
ningen ii l' »Taco TIr 200 de Luxe», Antennen omfn Uur enligt 
uppgift hela yä;:-liingc1sområdet 10--2000 m, Eu anuan mo
dell, »'l'aco Master Alltenna Sys tem», är en centraluntenn 
avsedd föl' ausllltuing av lIpp till 25 mottagare, Då elen ar
betar utan si:irskild antenl1föl'stiil'kare, Hlr man kompensera 
förlu~ te rn!l i distriblltiollsledningarlHL genon1. en ändamåls
enlig placeriug av antennen, så att signalstyrlwn, i 'denna 
IJlir "Wn'e än i vanliga fall. 

N 1J{t kata1.oger, 

Radi{)kompa,/li,et, Stockholm, har utsiLnt en sllecialkatnlog 
över !lmati.irc1el ar, åter peglande det stom anraWrintresse 
som' f, n , är ru.tlande, Vi skola hilr endast omuilmua några 
få fl V cle saker:, SOlU fiunas upptagna: kristallhögtalal'e för 
act högre registrct (upp till 14000 »/s), aeroplansl,a~ol' wed 
»mikrollletcl'visal'e», fininstlillningsknapp med utvilxling 10:1, 
Iwrt.\'ågskondensatore l' och -spolar, omkoPVlure a v oliku slag, 
skiirmkabel, metaUdetektorn »8irntor», högkäns1iga mätin
strument, vibratorer f lYr omformare, ' tl'olitlll i plattor m, m. 
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Lågfrekvenstra nsformatorns frekvensku rya 
Enkla formler för dimensionering av mellan- och utgångstransformatorer. 

·Öl' åtskilliga år sedan använde mall i radio-Fmottagarens H\gfrekyellta (lel nästau uteslu
. t ande transformatorer mellan rören. Av nå

gon anledning råkade transformatorerna i vanrykte 
och I\1an övergick allmänt till den billigare mot
stålldskoppllngen, och bland radiofolk anså g man 
ganska mangrant, att transfol'matorkoppling inne
bar detsamma som dålig ljudkvalitet. Nu för tiden 
användes transfol'matorkopplad lågfrekvens i minst 
lika stor ntstr~tcknillg som motståndskopplad när tlet 
gäller kraftförshirkare, och äv n i vanliga radiomot
tagare har t ransformatorkopplingen å tel' kommit till 
heders. Detta beror nog mycket på, att det nu fin
nes möjlighet att få bättre transformatorer i stan
(lardutförande och kanske ä ven därpå, att radio
teknikens milu bättre lärt sig att konstruera och på 
rätt sätt använda goda lågfrekvenst ransformatol'er. 

Numera finnas flir lågfrckyenstransformatorer 
vanligen data tillgängliga, med vars hjälp man har 
möjlighet att någorlunda bedöma hmudan den bli
vande förstärkaren s frckvenskrirva kommer att sc 
nt. Vi skola här gå igenom de olika f rekvensernas 
förstärkning i tram;formatorerna och itven se hur 
rörets egenskaper inverka. Formler·na göra icke an
språk på att vara exakta men för prakt iska fall är 
den noggrannhet som erhålles fullt tillräcklig. 

Dro8sclkoPlJling. 

För att lättar'e förslå förldllluudenu vid transfor
matorerna börja vi Himpligen med att studera dro~ 

selkopplingen enligt fig. 1 a. I fig. 1 b återfinnes ett 
ersättningsschema, enligt vilket försttirkningen be
räknas. Vi antaga i första hand a t.t kondensatorn C 
(kopplingskondensatorn) är så stor, a tt dess inver
kan på förstärkningen icke behöver tagas med ens 
vid de lägsta frekvenserna. Scclall dela vi upp ton
frekvensområdet, som exempelvis är 20 till 15000 
perioder, i tre delar: de Higsta frekvenserna, de mc
delhöga frekvenserna och de högsta frekvenserna. 
De lägsta frekvenserna kunna anses sträcka sig IIp P 
emot 300 perioder och de högsta frekvenserna kunna 
flnses börja någonstans vid 3000 perioder. 

Yid de medelhöga frekvenserna inverkar icke dros
seln vid det drosselkopplade förstärkarsteget på för

stärkningens storlek, om drosselll hal' någorlunda 
normalt värde. Ej heller i nverka parallellkapacite
tcrna något nämnvUrt, utan förstiIrkningell FM 
steget (från galler till galler räknat) kan sättas till 

RgzVg2 = F)f = .ll • , 

Vg1 Ri + Rg2 


dUr ,u ~ir rörets förstä l'kningsfaktor och Ri dess 

inre motstå nd. Rg2 iII' gallerll1otstål1det (gallerläc

kan) vid de t efterföljal\(le röret. Om gallermotstå n

det iiI' stort i förhållande till rörets inre motstånd, 

blir försUirkningel1 praktiskt taget lika med förstärk

l1ingsfaktorn. Ibland hiinder det att ett ext ra ll1ot 

st[tlld Ra ligger parallellt över llrosseln, och det får 

då komma med i räkningarna genom att ingå i Rg2. 


Lågc/' toner. 

Vid de lägs ta frekvenserna gäller det att dl'osselns 
induktans är tillräckligt stor, och en bcräkning ger 
till resultat att förstärkningen hiir blir 

Ri . Brr? l 'I' 2 ' l + ,,- .
FL 

1/ ( 
FM 

Ri + Bg2 (uL , 
I---~---------'l>+ 

G 
I 
I 

~_L~I 2 -Te
92 

(a) 
" " 
II ,

R,
I I 

< 
< 
< R92 ~2< 

Cg2< 
/
>,, 
L. 

Fig. 1. Ett drossclkopplat tÖTstiirkarsteg och des8 e1"sätt
ni.nY8sehema fö,. bcrii.knin{f aD törstiirkninr/en vid olika 

pel'iodial. Ledningen G gur Ull nästa rörs galler. 
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RECDSllER 

ALLMÄNNA ARTIKLAR. Nr Si,!. 

Rund radion fylle r 25 li r .......................... .. ..... .. .... .. ........ . 2 44 

Radion och väderleken .................. ".'" _, .... o. ,. , 0.0 2 44
..... . ... .. .... . 

~lt~rat~.or ta radio':"ftgor bota tandvärk ............ " .................. . 2 44 

Trad osa operatiOner .................................................. . .... .. 2 44 

Professor Esalls föredrag om radiov;J. o-or p ti rre knisl{a 


Högskolan .................. ~ ...................... ~......................... .. 3 50 

Petoskope t, e n appa ra t för upptiiekande av föremö.l i rö 
~~ ............. . .... ...................................................... . 4 01 


N~r.. princip för c.en ~.ra]rndio ............. o., ................ o .......... . 7 147 

HJarta t som raulO sH udare ...................... , ......... , . , ........... . 8 181 

Radion och vä de rle k e n .............................. ............ ,.......... . 8 18~ 

Lju tIlö sa ~ il'l~ ne r i na vi g utionens t jänst (utsHnutl f r e kve u

ser p u 20.000 :'I GO.OOO p/s) ............................................ . 8 l\J~ 


~foderll r ad ioscrviee ; ford rar viss ins trume n t utrus t uing .. . 11 241 

Uegis t rera nde appara t f ör undersUkning Sy ly ssning s

inte n s ite te n ..... , ........ ' .................................... " ............ .. il 24~ 


RADIOU'l'STÄLLNING AR . 

Vfirmässan i Lei p zi g (noti s ) .................. . ... .. .. .. . ' ..... . ........ . 2 48 

V:'irmiis~mI1 i L e ipzi g , radio nyhe ter .. ' ........ . .. ...... . ..... .. ... .. 4 77 

E f terskörd f r å n L e ipzigm:iBsnn ................... .. ... . .. ..... .. .... . {l 122 

London- och Berlin-utstUllning arna ................ . .. ... ... . ..... .. 9 1!)[i 

R a dioutställniug hos P aul TJ. Ber gström .......... .. .. . .. ...... . 10 215 

Frrt n L ondon och Berlin, t ekni ska nyhete r ............ .. .. . ... . 10 210 


SAM~IA1"'l'RÄDEN. 

Stocl,holms R a diokluhb. Populär Radio dess organ ...... . .. 1 3 


1 22
g: ~: i~~:~il~~[:~u~f!ref~~~~acii~ .. :::::::::::: ::::: ::::: ::::: ::: :::::: ::::::::: 2 
 48 

D :0 , dislnIssion OUl a-IuatGrbyg g e, fUre urag OIn »)Positiv 


oell negativ ä te rkoppling vid förstä rkare » ... .. " .......... . 3 50 

D :0, föredrag 01)1 e le l,tron telesl\:op e t, Lcipzig- lllHssnn, 


Lambs störn.-elim ......................................................... . 4 94 

D :0, hil.ller årsmöte ........................................................... . 5 98 

D :0, hesöker Radiot jäns t ........................................... . .. .. G 143 

]) :0, förcura g om L ondon och Berlin ..... ' ......................... .. 10 23(; 

D :0, bese r T ekniSk a }-J Ci g Rkola n :-:i kort.vågssUndare ........... . 11 202 

D :0, b eser Svens ka Rilll io HJdieb olagets telev isionssUndare 12 283 


där w }jr 2 7T gånger frekvensen och L är drosselns 
induktans. Vidare ha vi försummat drosselns ohmska 
motstånd RL i förhållande till reaktansen w L. 

Vi taga som exempel ett rör med inre motståndet 
10 000 ohm och räkna med ett gallermotstånd hos det 
efterföljande röret på 0,5 megohm samt induktansen 
150 H . FÖI'stärkningen vid 30 perioder fås då till 

FM 
~n =	 = 

(10 000 . 500000 l )21/ l 
+ 	10 000 + 500 000 . 2 n . 30 ·150 


FM 

= l 06 = F)f . 0,94. , . 

Alltså är förstärkningen vid 30 perioder 94 Ofo av 
den vid medelhöga frekvenser, och drosselns storlek 
f . r an ses gott och väl tillräcklig. Om vi i stället 

arbeta med ett skärmgallerrör eller en högfrekvens

pentod med inre motståndet så högt som 1 megohm, 

ger en uträkning resultatet F30=FM ·0,085, d. v. s. 

8,5 % av medelförstärkningen. Vid 100 perioder äro 

vi fortfarande nere vid 27 % av medelförstärkningen 

och ä nnu vid 300 perioder ligga vi vid 65 0/O av 

medelförstärkningen. 


Det är aJltså t.ydligt att ett skärmgallerrör ford
rar betydJigt större drosselinduktans än en triod, 
och vanligen brukar man när skärmgallerrör använ
das parallellkoppla drosseln med ett motstå nd Ra 

SÄNDARSTATIONER. Nr Sid. 

Siindarkoppling- för farty g sstatione r ........ .... .. .... .. ............ . 7 HI7 

Shun t.ma t atle slindarautolluer ............... ' ....... ' ..... .. .. .. .... .. . 8 187 

E ffektbespumnde s:j n rla r sy s t cJll ........................... . 1; 1&'l 


RADIOS'l'ÖR.NINGAR. BOTEMEDEL. 

>:Codam> - en s törniu gsmo tve l'lGlIldc auordning' ............. .. 2 2H 

L a mbs s t örni ngse Hmi na ,o r, ele n för sta av verklig bet.ydehi ·' G 104 

Enkel t vi s se lfilte r. Nlimincrar störning-ar, upp-komna g-c 

n0l11 bUn':lgs ill tel'fe re us .... ,..... ...................... .......... - 10 232 

»LlIxemb u r gsef fe k t · Il» - en ny störIliIl gsorsak .............. . lL ~G:! 


FABRIIv\TION. 

HadiofabrilwtiOll i U. S. A. 1']11 interv j u fl !!14 

E tt besök hos E le k t rislw I ndus t ri 1.l.-B. 11 257 


K01\fMERSIELLA MOTTAGARE. 

»Burnclepl.» r esemo tta gare (Ska ndia) ....... ... ... ...... .. .... .. .. f) Ha 

Nya 11lottag al'c fr u ll NloOI1 R adio .A_.-B.............. . .............. .. !) 21U 
Nya motta gare fr a n Tj crne!tls Radio ............................... .. » 2lö 
Philips' mottagare lflCd vi b ratoromf ormare. Vii xelströms

apvarat drives fra n likströmsnät ................................ . 10 222 

N ya mottagare friln SAT T (Telefunkl'n) .......................... . 10 23H 

Nya Jllott agare fra n Skandia ("Standard») ....................... . 10 236 

Concerton V 70/71/72. 4-rörs slIpe rheterodyn med negativ· 


å te rkoppling i If-först. (Stern & Ste rn) ...... .. .............. .. 11 254 

Allvugsmottagare , 9,5 till 20,000 meter. ("Sargcllt») 11 26U 


~E~EVIS..ION, B.ILpTE.LEGRAFI ETC. 
SverIges fursta teleV ISlOnssandarc .................................. .. 1 11 

'1'e l"fllnkens television ss uper ..... ....................................... . .. . 2 45 

!!e n e.n~el'Ska te levi~i?lle n läninar e X[Je rilucntstadict .......... .. 3 70 

l elevlslonen lAmenkn .. .. . .. ................................................. . 4 75 

Philips telcvisiOIlsf Örs Öl,<. Direkt överföring av· utoIllhnssce 

ner m ed elst ikonoslw p ..................................................... . f) 117 

Modernil fjlirrskriyare (teleprinter ) ............ .. .................... .. S 180 

BildtelegraJ'en fyll er 40 är ................. .. ....... . .. .. .. .. . .. . .. .... ... .. . 8 182 

Fru nsk teleyision ................................ . ....... .... .... .. . ... . ...... .. 10 217 


på 50 000 a. 200 000 ohm, som då kommer in i formeln 
som ett nytt och mindre värde på Rg2, vilket är kom
lJinationsmotståndet av gallermotståndet och det 
extra motståndet pur-allellkopplade. 'l'ekniskt set t 
blir resultatet av denna parallellkoppling att medel
förstärkningen minskas t ill en nivå, som biittre mot
svarar vad som kan åst adkommas vid låga period tal 
med drosseln i fråga. 

Höga toner. 
Vid de högsta frekvenserna behöva vi icke alls 

tänka på om dl'osselns induktans är tillräcklig. Här 
är det parallellkapaciteterlla över drosseln och rö
r en, som åstadkomma en siinkning av förstärkniuO'en. 
De kapaciteter som ligga par allellt över röret eller 
drosselll äro första rörets anodkapacitet Cat, dros
selm; egenkapaci tet Cdl' och andra rörets ingå ngs
kapacitet Cg2. Den senare av dessa sammansätter 
sig av rörets galler-katodkapaeitet och galler-anod
kapaciteten gånger förstärkningen så som röret för 
tillfället arbetar (strängt taget förstärknillgstalet 
minus ett). Summan av dessa kapaciteter kalla vi 
effektiva parallellkapaciteten, och den blir alltså 
med övliga beteckningar 

C e = CUl + Cdr + Cgk2 + Cgu2 . F2• 

I nästa nUD1IDer fortsUtta vi med behandling av bl. a . trans
f ormatorkopplingen. 
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N r Sid. 

T e le \'i slo n p n London- oeh Berlin ' lI t s til llnin gar na ..... W 210 

Tysk tele vlH io n a v i dag ,,, ,, ,,,, , ,,,, , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, ,,,,,,,,,, 12 2·6(i 

E ngelska te lev is io nen Ilar s tartat i AI" xu 'Hlra · pa latse t. .... .... . l:! 2fi8 


GR1\MMOFONTEKNJK, HE:\IINSPELNL'l/G. 

Automati s k s ki \'\'ii xlnre av helt n~' ko nti t ru k ti o n (Luxor ) 1 20 

Den t.a la nde tid ninge n .. . ....... .. .... .................. .. ......... .. . 2 ;10 

Skivin Hpelni ng DleU P. R.- försUirka re n .......... ,. . .. . ;1 fi4 

Skh' inspelning~upparat. trans porta bel , Wr \' iixelst rö m .... .. 4 sa 

Ins pelningsapparnt med Dual- moto r (likstr öm ). i:l ty rm eka· 


n ism m ed böjlig axe l. Gmyerlng av s lll ts på r I skiv a n .... .. 7 1m 
l{onse rve ra d mu sik, l':OJlllllrr ::d e ll och 1.1 lll i n ~ p clB i n g" ........ . l) 1B7 
Insp.e ln i n~~a I?pn r.~ t. portativ, för 220 " ol t likst r ö m. Butteri 

driven fo rfo r st"rka r(~ ......................... .... . ......... ............. .. f) 210 

Strobos kopskiva för kon t roll av gram mofo llcl1fot lHu; ti g- het .. . 10 2:n 

H ur fil b r a r esultat "id s kivins pe ln in l; .. ... .............. . .. .......... . J :! 280 


FöRSTÄItKARE. 
P . 	 R .·fö r s tii rkn ren fö r 220 yolt li kströ m . Loka hll ottagu r" 

och flirstiirlm re med kompeusat ionskopplill g. 2 wutt u t 
gångseffe l<t .. ............ . ....... .. .... .. ...... ... . .. ... .. ..................... . 2 3fi 

1-I]1~ -fu rstii rk a re n . lokal mottagare och f iirst ii rkurc llIeu hög 
fide lI te t . )lodifi e ra d Loftiu -Whi t c · kopp li ng'. Ulgå ng"e.f 
fe k t 4 watt. F ö r växe ls tröm sdrift . .... .. ...... .. ............... .. .. .. 3 60 


PA· fö r s t iirka re ll , för s t o ra lokaler och u to mhu sb ruk . Nega

t iv å t e rk oppling . 6B5 i I)u s h-IlulI -l;lutsteg. (;tgå n g-~effe kt 

H; wn t t . För fö r stil rknre m ed metallrö r .................. .. .... ... .. . 5 107 


F ö r fö r s t ,l rkure m ed metallrör , för yiixe l ~ tr ii lll 8llr i ft .... . 5 107 

Ji'ör s t il rkure fö r katods t r tt leoscillogra f .... .......... .. .. ........... . .. . S 170 

För stä rka re fö r kri s tallmikro fon. F ör vil xels t rö m. Utg:l ng'" 

effe kt ~,5 watt .............. , ........ .. .......... .. .. ...... ... ... . ............ .. 8 183 

PR 440, fö r stä rlwre f(jr HO yolt. likström . Nll tlju rlskoml' cn

serad . Utgungscffc k t ca 4 wa t t ...... .... .... ......... ....... .. 11 ~4~ 


HöGTALARE OCH l\UKROFONER.. 
El{oeffe lct v id stora högtalnru lllä gglli ngar ....... .. 1 ii 

Bundmikrofon , amaWrbyggu .......... .. ............... .. .... .. ..... .... . 1 15 

De n n ya ~lugna " ox-hö gtaluren »Du ollc» .. ............ . . . .... . .. . .. 4 94 

Aln ico - a merikans k Inag lletma tc ri a l . ... . ........... .. .... . .. ... .. u 116 

Svenska Radioaktiebola get s bandmik ro fou .. . ...... .. .. .. .. .. . 
 8 170 

Olympiadens högtalaranHigg ninga r .. ... . .. .... ..... ... . ............ . .. n 200 

P iezoelek t. ri ska telefuner , mikrofone r ocll g ro ye rtl osor . .... , 
 10 2:~H 

RöR., FOTOCELLER ETC. 

Elek t.r Olllllultip lika to rn ... .. .. .. ..... ... ... . .. .. ..... ..... .. .. .. . .. ..... . . . .. Il 

Uicke lekt.roner i för s tilrkarrör; g e upph oy t ill st ii rnin g' " 


f enomen (genom sekundil remi ssio n ) ........ .. .... :.... ......... .. l 18 

D :o ......... ..... ............................ .. .......... .. .. ... . .. . .............. . :2 all 

D:o .. ................ ................................. .. .. . ... . .. ... .... .. . .. ......... . 6 134 

Metallr1;r kon t ra glasrör ................. .. . .. ........ ......... .. ..... ... .. 3 .-. 53 


)T elefunkens nr n batterirör .............. .. . .. .. ...... . ..... .. ..... .. . .. . 71 

Philips' lIya batt erirör för 2 volt .. .. .... .. ........... .... ..... ... .. . .. 4 96 


;:;Elek t r onmikros k op och elektrolltelcskop . .. .... .. . ... .... . .. .. ... .. 110 

N y t t am erikans kt s lu t rör, 6L6 . .. .. .. .... .. .. .. ... ... .. .. .. .. Il 140 

P e nt ouc r som s:indurrör ............ .. .. ....... .. . .. . .. . . ... . 
 7 101i 

Philip s och T e lefunke us nya s lutrör .. ..... .. ......... .. 8 171 


i\[O'rrAGARKONSTR,UKTION, OLIKA PRINCIPER, 
Krista llfil ter - e n kommande n y het I r a di o mot taga re ...... 2 :J2 
Ko m pe nsa t ion skopplad motta ga re och fö r stiirkn rc .......... .. :! 3u 
D :o . .. . .. . .. . .. . ............. ..... .. .. ....... .. .... .. ..... .. .. .. .. .. .... .. ... . ......... ]l 24;{ 

Au toJn at1 s k selektiv ite t s r eglering . .. .. ... ... . ....... . ....... . ..... ,. . ,. . 2 48 

E n n y st römrcgula to r .. .... ...... .. ........ .. ...................... .... .... ... 3 ;;5 

N ytt Urdox·motst il nd e r sUtter te r mo rc lii (Os ra m·Elek t ra· 


verken) ........... ............ .. ........ .. .... .. ..... .. .. ............ .. .. ........ . ~ 71 

L ligfrek"c lI sfö r stii rkare med fa svlindare .. ... . .... .. .... .... ....... ;) 107 

I{ ontrastfö r s t iir kure utan elek t r o nrö r ... ..... .. .... .. .. .... . ......... 5 114 

Aut.omati sk frek ve ns kontroll (aut oma ti ~ k uystUm lling ) ...... 5 11" 

Vibratoromformaren - ~ n praktis k unh'c r s lllappa ra t ......... 8 ISO 


A~~t~ii~rnin ~. ~~.d. .~~li.I~...'~~. f.~~.~~.a~~ ~.~i. ~~ ~~.'~.g ..~.': ..j ~.~~~:.~~~~e.~ : i) 208 

L å gf rekvenstran sformatorns f rekvc lI skl.lrnl. Eukla forull e r 


f ö r d lmensio ncrlng ay m ellan - och u tgiingstrn n sfo rma
t.o rer .. .. ............... . .. ... .... . ...... ...... .. ....... . .. ................. .. .. ... 1.2 284 


MOTI'1\GA.Ri\NT)}N~'ER. 
Ante nnbluffe n ........ . . ............. ... . ... ... .. . . .. . .. . ... . ......... . ... .. .. . . 2 25 

Bii ttre an te nne r .. . . ... ...... .... . .. ...... .......... .. ...... .... .......... .... . . .. 2 27 

Besynne rli ga a ntenner ...... .... ........ .. ... ... .. .. .. ...... .. .. .. .... .. . .. . 51
o 

" 

exe m plar . .. .. . ... ...... . .... . ..... .. ... .... . ...... . . .. .. .. .. .-. ...... . ......... .. ., ,,1 


K lI s t e rantennerna ... ......... ................ .. .......................... ... . a r>l 

'!'ransfo nnatora n te llll , kou Ht ruktioDs bes krivnill g .... . 4 88 

'rel o·antenne u, en ny t ransformu to run tenn (Ska ntlia ) .. . 4 B;j 

»Unlycr sala ntennen» (Elektrollolm) ... .... .. .... ... .. ...... ... ........ . { H.') 

Ante nnför s t ii rkure; aperi odi sk hf-för sUi r!;a re rö r cent ral · 


ante nn, be räkning' .......................... ... .... ...... . .. .............. . 7 lG1 

» 'l'e lo» re n t ral a ntc lln (i:lkil n (liu) ........ .. . ... .. .......... .. .. ........ . 10 ~a5 


»B e lling -Lec» t runsf'ormatoruutpnIl ... . .. .. . .. ., . .. .. . .. ...... , .... . 11 260 


De n »3 I1 to indukti"a » antennen Prim o - <e tt ye rkli g t pra k t -

VOLYl\-IREGLER.ING. 
Voly m reg ul a t o re r, tYlle r för Itög tal a ran liiggnlngn r ,' te., L-. 

'1' . och p lkopplin g .... .. .. ......... .. ... ...... ..... .... .... .. ........ .. .. .... : 7 1lil 
Voly "!rc~ulat? re r ,. ty pe r ~ö r bögtalarnllHi ggni llgar etc ., Ir , 

anvi sning fo r tlllverknlng . .. .. . .. .. . .... . . . ....... .. . .. ....... .. ... .. . 7 Ir.3 
p • 

81\TTERIl\fO'rr1\Gi\RE. 

N y acknmulatorl;ons truktion .............. . .. .. ............. . .. . ... .. .... (10
 
PR Rese mot tngare med miniatyrro r (»Hlvne») . 2· rö r s , "an· 
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III l'Ol' L"LÄH IL\IHU 

Allt om radio -även de se naste flinesserna 

- kan Ni lära genom vår nya Iradiiokurs 

Knappast något av teknikens många arbetsfäl t uppvisar väl en så snabb 
utveckling som radiotekniken. På detta ha dc stora uppfinningarna och 
de många små förbättringarna kommit slag i slag. 

Vår JUSt nu från trycket utkomna kurs i radioteknik omfattar allt 
radioteknikens ABC likaväl som de senaste framstegen. Kursen är skriven 
aven av vårt lands expener civiling. Mats Holmgren, för de 
praktikens män, som vil ja ha ett gediget teoretiskt underlag för sitt arbete. 

Studiehandboken Är Ni radiotekniker, reparatör, service-man, försäljare, demonstratör,
innehåller en utförl ig redogö

åte rförsälj are eller amatör, då bör Ni hålla Er l jour med utvecklingen, relse för radiokursen och de 
övriga teknisk.. kurserna och lä skaffa Er gedigna kunskaper och ingående kännedom om de senaste 
roämnena. rönen genom att studera vå r nya kurs i radio! 

Sverges tekniska korrespon-
Innehavare:

densinstitut Kooperativa fö'rbundets korrespondensskola 

K U . 'p O · ' - N G 
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Rekvirera Namn. 
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