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Vår stora radiorealisation pågår 
lOO·ta.ls ra.diodelar enastående billigt 

Byggsats till 3-rörs ba tterimottaga re kompl. exkl. 
rör o. låda 16: 50 
Rörsats 13 : 50 
Byggsat~ t ill den nya högfrekveu ·trean för växel
ström. Ena tl\.ende låugdistan mottagare med ,erk
ligt god ljndkvalitet. Kompl. exkl. rör o. skala 

47: 50 
Perm.-dyn. högtalare, passande för reseradio. 17 cm. 
diam. , med universal utg. transE. 18: 50 
Högtalareehassi, kraftigt, 4-po1., läm pligt för rese
radio, 20 cm. 9: 50 
Voltmeter för lik röm och Ylhelström, 0-6 V., 

0- 240 v. Helt i bakelit 6: 50 
Blocklwndensatol'er frå n -: 10 
Lägfrel<venstransformat.or, I,apslad i -brun bakelit, 
om ättning l: 3 4: 50 

R ealisa tionslista sändes mot ett porto a v 10 öre 
Är NI Intresserad av ko rtv;1g samt övr iga radioclelal" 
Beg. dä vå r stora katalog! Sänd. mot 25 ör i fri märken. 

RADIOKOMPANIET 
ODENGATAN56-AVD.P 

Tel. 32 20 60 S T O C K H O L 1\1 Tel. 31 3114 

TACO~antennsystem 

störningsdämpande transformatorsystem 

Under den ljusa årstiden försämras rund
rad iomottagningsresultatet högst avsevärt. 

Det nya TACO-antennsystemet 20 F över
vinner detta årstidsfenomen såväl i sta
den som på landet. 

Byt ut Eder omoderna enkla nedledning 
mot TACO-transformatorsystem 20 F. 

M Ä RK DE POPUL ÄRA PRISERNA 

H.F. Taco,ttansf.'system Nr 20F,. . Kr. 38:-
Kompl. med antenn" och ingångstransL 20 m t rans~ 

focma to rkabcl , 20 m antcnnlin a. isolatorer. 


H.F. Taco Nr 21, antenntransf. » 14: 
H.F. Taco Nr 78, ingångstransf. » 15:-
Specialtillv. nedledn. kabel Nr 52, pr ni » 0:80 

Lev. t. Kg\. Telegrafverket . Kg!. Flottan. L. M. Ericsson 

Paul U. Bergström A.'B. (Radioavdelningen) 


Hj. Löfquists El. A.,B. m. fl. 


A.::B. AN TRAD 
- ANTENNA , RADIO 


NORRA BANTORGET 29I1l - STOCKHOLM. 

Telefon: 212297 - Telegramadress: Antrad 


Batterimottagare 

4:rörs 2 kretsmottagare 200 till 2000 m. 

6:rörs superheterodyner 7 avstämda kret~ 
sar 200 till 2000 m. 

6~rörs bilradio av känt amerikanskt märke. 

UR VÅR RIKHALTIGA SOR. 
TERlNG FRAMHÅLLA VI 

Kopplingsschemor från enkretsap. 
parater till suprar. - Kompl.bygg. 

Rekvirera v6r satser. - Superspolsatser med och 
nya kalaiog. utan kortvåg. - Färdigbyggda och 

Ombud anl8g8s trimmade apparatchassier, såväl all. 
mOlhÖQprovision. vågssuprar som enkretsapparater. 

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

SEM 

Nät-Transformatorer 


Lågfrekvens

Transformatorer 


Drosslar 

för radio 

I varje önskat utförande 

AKTIEBOLAGET 

SVENSKA ELEKTROMAGNETER 
AMAL 

Te legramad,..: Magnete,. - Telefon: 104 

http:L�gfrel<venstransformat.or
http:lOO�ta.ls


Redaktion, prenumerations k on t or ocn 

frågeavdelning (onda,st por pos t) 

SV EAVÄGEN 40 . STOCKHOLM 

Tel. Namnanrop .Nord i s k Rotogravyr> 

Te l e gramadr e ss: ROTOGRAVYR 

Po s tgiro 940 . Po s tfac k 450 

MAGASIN FOR RADIO OCH GRAMMOFON 
OR GA N FöR STOCKHOLMS RADIOKLUBB .......................................,.... 
TEKNISK REDAK TOR : Ingenjör W. STOCKMAN 

Pr enum e ra t io n s p ri s Ifl 6r kr. 5: - , 1126r k r. 2J5, 1/4 6r kr. 1, 50. . U tkommer den 15,d e varje monad. 

INNEHÅLLSFORTECKNING FRÅN REDAKTIONEN 

Televisionen i Amerika 75 I detta nummer 

V~rmässan i Leipzig 77 

Mätningar pa elek tro lytkondensatorer So 

å tel'finnes f ör ··ta delen av en a rtikel om ucn am e· 
rikanska televi sionens u tveckling. Blulc den eugel
ska oeh den tysl,a tel e\'i ~ i on eu har tidigare be
handlats i ropn J~i r Rauio. 

En t L1n portabel sk ivinspelningsappar.a t ~l i.i t n i ngar pl elek ll 'olytk onden"a!ore r iiI' en sak , 
S OIU o, veter ligt h itt ills ej beh a ndl ats i svensk 
li ttera!nr. I art ikeln i detta I1ULlI lUer be .. kri e - en 

llill1pIig m~itbryg~a , ocil i cn följa nd e fL r t il,el ska ll 
rut1 0göras f ör erhållna miitre nIta t. 

Spolar med högfrekvensjärn 

En tnansform ato rantenn 

Radioteknisk revy 

Kortvlgen just nu 

Diskussioner och föredrag 

R adioind ustriens nyheter . 
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SWruing fria eller rfi ttare s t(jrningsrcducerande 
antenner är en synne r!i"cn a k tuell , ak j ust nu, 
va r fö r kon t rnld ioll 'b k r iYllingen i ~-l e t la num
mer tor de vara a v intresse. S lu tligen Jämna s en 
ta bell över de bii sta stationern a pa kor tvåg salUt 
en tlel \' iircJefulla tips för k Ol'tvägsly ' nare. 

Populär Radio. 

I!fTERTRYCK AV ARTIK L AR HELT ELLER DELVI S UTA N AN GIVANDE AV KALLA N FORBJUDI!T 

Ett radiofabrikat, 
som Populär Radio har kunn at rekommen
dera, kan Ni köpa med fullt förtroende. 

Säg att Populär Radio rå tt Er att kö p a det. 
Gynna i Ert eget intresse våra annonsörer. 
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NYTTI DETEX - FILTRON NYTTI 

Den förlustfri.1 rcjektorantcnnen som skingrar störn;n.!;sdimman. 

Lämpligt försäljningsobje kt under somma rm ånaderna.. 

METEX-M.TAilR 
j\·1.1tcr mo tstå nd och k.apaciteter och kontrollerar uts t'yrningen hos 


mott.l g.arc och fö r stä rkol re . 


Ett iJe.:tli sk t universalinstrument för radioservice. 


PROSPEKT pA BEGARAN FRANCO 


Ing. Eric Andersen • Radiolaboratorium 

Gasverksgatan 27 HälsingbOrg 


'N.är Ni läst 
detta nummer, visa det 

då för Edra vänner som 

äro intresserade för 

RADIOTEKNIK 

ALLT FÖR RADIOREPARATÖRER 
Elektrolytkondensatorer 

i tubform 150 volt a rbetsspänning. 
4 mFd 8 mFd 16 mFd 

Kr. 1:  1:25 1:60 

RUllblockskondensatorer 
ej induktions fria 

200 300 l 000 3000 30000 50000 cm 

Kr. O: 15 O: 15 O: 15 O: 16 0:20 O: 24 

Permanentdynamisk högtalare 
Diam 170 mm Kr. 15: 75 

Motstånd 0,5 Watt 
med trå dändar 

7CO-S 000- 15 000-25 000 
0,6-0,8-5 Mellobm 

Per styck Kr. O: 18 

NATIONAL RADIOFABRIK, Kungsgatan 53, Stockholm, Avd. PR 

det nya universa'lin~trumentet 
000 för lik- och växe'strom 
I[f;j] lMätområden 

. o003 / 0,015 / 0,06 /0,3 / ~,5 / 6 amp. 

~ 6' I 30 / 150 I 300 / 600 vO t 


'.::gj) ( Mätnoggrannhet 
'------J ~ vid li~s'röm ..± ~% till 500 per. ± 1,5% 

vid vaxelstro.m pp till 2000 per. ± 3 % 

vidväxelstromUPPANN & BRAUN 
FRANKFURT/MAlM 

Generalagent: SFIRt.AA HUGO TILLQUIST
NGENIOR ,y, Stockholm 7 
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N:r 4 15 APRIL 1936 8:e ARG. 

Televisionen I 
• 

Amerika 

Av ingenjör Erik Hullegård 

E
huru televisionen i Amerika iinnll icke över

Wmnats åt al~mänheten, bar ~len rCda.ll ti~igt 
uppnfttt en hug gratl av tekmsk fnllJwmmng. 
En [1\' de första, som crhöll goda resultat, var 

D. C. Francil; J enkins. "V id demonstmtioner ar 192i) 
och 1926 fÖl'edsarle han en rad appUJ'ater, som i olika 
a \'seenc1el1 \'oro sy nuer] igen iu1.ressanta. Den mest 
b I, a nta a\' de 'sa \'cU' prisma ringen, om förekolll i 
td olika utföl'aHLlen niimii gen dels som en plan 
skiva med utefter omkretsen kontinuerligt \'ariabelt, 
prismatiskt tvii.tsnitt (fig. 1), del om cn cylindrisk 
)'ing med samma cgeu,;: kapel' (fig, 2) , En ljusstråle, 
SOUl passerar ett dylik t roterande prilSllW, avIJöjes prl 
grund av tlen kontinuerligt variabla brytningen ut
efter en rät linje uurler ett \'arvs rotation av skivan, 
för att därefter spl'i'mgv is ftterfiil'HS till u I gftngsläge, 

F ig. J , J ell ki'lIS prismas/viva. 

Placeras (\,[t dylika skivur . å alt dc prismatisl;:a el 
larna korsa varandra under räta vink lar (fig. 3), 
kommer ljnsstralen att övel'stryL a cn hel bildyta, 
H~il'l'id f<1 dc båda ski\'ol'l1(l give tvis drIvas mcd SL' 

dan hastighet att önskadc I'ad- och biJdfrckvensel' er
Itt'l llas. D, de i det vita ljuset iugflenc1e spektralfär
gCl'l1H brytas olika mycket, bör man iuföra en optisl, 
korrcHion genom att dubblera be da :kivorna. D 11 

kompletta prism::L";kiveapparaten frtr h~il'vid det ut
seende, som framgår av fig. 4. 

Dcnna konstruktion uppge ' ha givit mycket goda 
resultat och har bland ~1nnat den fördelen framför 
a nllra meka il iska a vsölmingsanol'dningar, att man 
godtyckl igt kan nu'iera s;'n-til rad- som bildfrekvens 

Piy, . J enkins lJriSt/w/·ing. 
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F'ig. S. B 'ilden visa.r prislnus/vivornas in.bördes placering. 

genom ändring av skivoruas rot a tionshastighet. P~l 

grund av den noggrannu slipning, som erfordras, blc\" 
appara ten dock synnerligen dyrbar och torde numera 
huvudsakligen ha historiskt intresse. 

Som ljusl,älla i mottagaren anv~i.ndes en g::vurladd· 
ningslampa, konstruerad a v D. MacFarlan Moore. 
Den var en föregt ngare iill senare använda glim· 
lampor och arbetalIe mcd ett pnnktfol'migt ljus, som 
alstrades inuti en ihålig cylinder, samt var praktiskt 
i ngct tröghetsfI'i. 

Vid de i inledningen omniimncla demonstJ'utioner
na gjordes bl. a . en överföl'ing ;H' en normal biograf· 
film. 15 bilder överfördes pr selmnd och bildytan av
söktes med>l.' t en Niplwwskiva m)d 48 linser i stäl
let för hi'tl. }<"' ihnen matades fram kontinuel'ligt, val'
för linsema \"01'0 placerade på eu cirkelperiferi. En 
kraftig bt glampa belyste filmell genom linsskivan, 
varefter de genomfallande ljusstrålarna P;l \'anligt 
sätt uppHino'ades aven fotocell. Den härvid använda 
mottagaren Val' av gansl,a spe 'ieH konstruktion med 
en glim lampa, var's lj ll . fördelades över bildytan me· 
llelst ett roterande hjul med 48 ekrar av ln'a r ts (se 
fig. 6). p rl grund av total reflexion mot vi:iggarna 
transporteras nämligen ljuset inuti en dylik stav, 
ungefär på samma sätt som va ttnet rinner i en vat
tenlednwg. K\'artssta\'arna äro uppdelade i fyra 

POPULÄR RADIO 

grupper med 12 stavar i var. Lilmsö. har glimlampan 
4 katoder, som kopplas in i tur och ordning av ell 
synkront p:'\.verkad omlwpplare. Ovanför trumman 
finn es en spegel, som reflekterar ljuset mot en sldirm 
gellom en lins med c:a 25 cm diameter. 

nder n:'\.gon tid företogos regelounclna utsällllnin· 
gal' av filmer och studioscener medelst J enkins ap· 
parater ö\'er rundradios:tationer i 'Vasltington och 
New York. Den senal'(~ sändaren, som arbetade pt't en 
\'åglängd av 47,5 meter, val' försedd med en IjusstL·ål· 
projektor för s:tudiouppta.gning. Framför lmmerall 
\'01'0 fem olika objektiv plac ra.cle på en roterbar an
ordning, varigenom bild fältet snabbt lmnde ändras. 
Det ursprungligen anvHnda 48·liujerssystemet utbyt· 
tes senare mot ett 60-linjerssystem med 27 bilder 
pr sekund. 

En annan av tele\1isionens pionjäl'el' är svensk· 
amerilmnaren Dr. E. F. ,V. Alexanclersson. Redan 
1980 demonsheradc han vid General Electrics labo· 
ra torieJ' i Schenedady en tele\'isionsmottagare, som 
projicierade relativt ljusstarka. bilder på en biograf· 
(1uk. Som ljuskälla användes en båglampa, vars strå· 
lar modulerades vid passCl'andet aven speciellt kon· 
struerad kerrcell. 

Forts. i nästa nr. 

Fif!. ,). KO lnlllett avsökn-ingsa.nonlmiHg m cd fvn/. p,·-isma.. 
81vivo1'. 
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V~88~~ 
i~ 

M 
au \'änl'al' sig icke D1j'ckei direkt nytt 
i ntdioviIg fr,in Leipziger'mäsi:lUll, 
men h'ots detta ål' denna u llsidiga 
exposition av allt md Tyskland för

mål' framin'inga intrl'ssaut ä\'cn för den radiointres
xerade ty det finlll-i alltid möjlighet att. se, i Yilken 
l'iktning uh'ecklillgPI1 g tU' och \'ilka a\- den gångna 
llö~tem; stOl',l JI ,v he tpl'. ~om kuunat Rt, sig i konkllJ'
l'pnSP!l, 

Föl' fll'et kunde noteras en ganska ~1()r samling nya 
lJatt "I'irnottagar'e, s<1mtlig,l fiil' -'cdda med (le nya 2
\'o1t:s bu 1tel'i tÖl'pu . ti Il hörande el en ii \'(~n hos oss kän
tIa K-serien, 31an kllLl(lp t>ärskilja tn gl'npper ,1\' 

lllOtj agare, den ena Illed Iii ttR , billiga, reu t pOI·tabla 
och relativt ok~insliga al)paruieI', den andra med 
något tyngre och l)J'(~ tentiösare apparater med ~tor 

kiiuslighet och inhyggd antenn i m gou forlll, 
Den billigaste ,-äi:lkappataten pä miissan yar' en 

enhels trerörsappal'at. med vikten 4,8 kg, di rnen
siouel'llu 21X21 X 12 CUl och namnet »Piggi», Batte
l'iemtL uppgi,'as riicka till ca 100 timmat's drift, En 
annan apparat i samma klass hal' b~ de inbyggd \'åg
fiilIa och statiol1i';skaln samt dörrar', som kunna 
Rtiingas fnlmför hiigtalaröppningeu och reglerings
organen, till skillnad fr~ n den föregåeIlcl e lilla ap
par:aten, diir rattarna voro infHllda i framsiclan, 
Denmt senare appaeat le\'el'eras även sammanbyggd 

med ett vanligt grammofonverk och med ett yttre, 
, om ick(' avdker hån en resegrammofons, Dessa 

lL1.indre mottagal'c (lL'i\'Hs i alllUiinltet metl tOI'l'lm/:
teri iiven för nlödslrÖIUJJleU, :\Jan aJl\'iiIll1ef' oattel'i('l' 
<1\' n,)' 1yp med s, k, lllf(1epolal' i"atol', 

De stöfTe apparater'na arbe(;J Se gott som samt
liga med kla lSs H- -lnts tcg, och bå d(~ superhetel'odyner 
och raka motLagare med et t eUer flera högl'rek \"ens
~teg finnas representel'Hdp, En superheterodyn hal' 
Wljaufle l'örbes1:yckning: KK 8, KF ;{, KR 2, K e ], 
KC 3 och KDD J odt förhrukar 0,7 A, glöds tröm från 
en HtkurnlJlatol' o('h en viloanodstl'öm på 11 mA. Fem 
u"stämda kl'etsar finna s, dåra\' 1l'e i mellanfrekven
sen. Duodioden Hkötel' den automatiska volymkon
trolleu, och som antenn tjänstgör en inbyggd ram, 
Den y th'e uppbyg/Ynadell iiI.' såtillvida. inll'eSsant, att 
rH ttama och skalan Hm placerade upptill vid bäl'
handtaget, o 'h fI'amföl' högtalaren finnes eD lucka 
att Hi/la lit, så att (len bildar en sorts tratt. En 
håkrets f'yraröl's mottagare iiI' oyggd med pentod 
som sIntrör o('h högtalal'Pll oth ramen placerade i 
locket , som kan fiillas upp, Apparaten Hr natn l'ligt
\"is enrat!.savshirud. och anl11iir'knillgRYiirt ilI' att 
:1 terkoppling sakna!'; , 

Fi!l, 1, '1'u/ ef'll.n l'c ll,~ bilradio, 
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Ji i lj . 2. Sal)(t 533, cn a'z; dc lä nya viixelstr(;1l 181Il o ll aljaru(l. 

En origiliell nyhe t lanseras a \- en firma, rar\"lu 
mottagaren, som Hr en trekretsare mea fyra rör och 
två högfrekvellssteg, tir byggd som en ordiutlr sa
longsnPl'ar'at men med s ' dan forl11 Del! s torlek, att 

ilen liitt kan placeras inu t i elI speciellt för i.indamå]et 
tilh-erkau "i.lska. Uottagaren kan manövreras iiven 
inuti "iiskan, när locket borttagits. Här liksom i. LIe 
ö\'riga lltimnda apparatcrua auvändes permanentdy
namisk hÖfYtalare, \'ilken typ p:'\. senare tid blivit 
populär ä\'cn i Tyskland. 

Ä\'cn \'isades p:'\. m~issaJl en scr' je hiIradiomotta
gare, vilka allt mer lJli\'it lika de amerikanska, Vill 
en av dem hadc man emellcrtid placerat hög .alaren 
på in "t rumentbriidan, 

Samtligafil'IlloI' visade siua nybeter från höstens 
berlinnts UiUning, och i ett pa!' fall fanus några föl' 
bi:ittrade modeller att beskåda. I auslutning till det 
stora intresset för gemensamhetsantenner hade kon
strucrats en särskild aniellneffektl'örstärkare. Fre
kvensomrödet UI' 150 till 15000 kels, och ,mord-

Fif/ . . J. EnkrCLii ball /·imotta.{l{[ r en » ['illfJi». 

Vill . .j. }Jnlill1ii traltspo,.tabla, sliper. {/ : ,. »F't/llh"».j 

ningcn, som har trä rör utövcr likriktarröret, tagcr 
cndast 17 W u!' nätet. En illUyO"gc1 \'ågfälla. neds~itter 
lokalstationens styrka a\-sevärt. Först~il'kningen ~ir 

i spänning räknat 12 g, ngcl', och på utgångssldan 
karl ansinta sammanlagt upp till 300 111 skärmad 
antcnnledning ellcr helt enkelt vanlig blymantlad 
telefonkabel samt 35 lyssnare med vardera 10 U1 an
sln tningskabel till hUVTldlcdningcn. Önskas ii1lna 
'tölTe anläggning, kan ytterligarc eH förstärkarc a v 

samma slag anslutas cfter <le 300 meterna kabel för 
att ltÖjfl spiinllingsnivån en gtl.li<' t ill med 12 gåj] gel'. 

Håvarubristen gör att koppar och fosforbron s icke 
kunna am-i.indas till antenner. ])iirföl' hal' ett ma

terial, Kirosta, ih'en börjat auviIndas till antenn
tt-åd och di.ir'vid \"~ickt herättigat uppseende. ?!Jateria
lct är fulh;tändigt korrosionsbesHindigt och vittrar 
icke i motsats till aluminium och en del av dess le
O"eringar, varför tråden efter flera år är lika blank 
som vid uppspäl1nandet. Hftllfasthetscgenskaperna 
Heo utmärkta, och en 0,5 mm tråd räckcr för alla 
ändamål och blir dessutom nästall osynlig. Xven för 

ny. , I. Ou; in 'I"C8cmotta{lare /( Bli 8in ä iskl/. J.nck ct /HI/'I'

taget. 
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kommersiella stationer uppgives uellna nya antenn
td'ld komma till unviilluning. 

Ett nytt mugnetstål hade kommit i marknaden. 
Det består av pulvriserat högvärdigt magnetstål, 
:ummanpre 'sat med omkring 5 % aven viss sorts 
uakeli tmassu, och det ~ir icke omöjUgt att detta nya 
och relati\·t lättbearbetade material kan få en viss 
all\'ä nuning för högtalal'emagueter. 

En ny variation av (let keramiska materialet Ke
ratar hade framkom mit och uppvisade förluster av 
mindre storlek än förut. Föl'lu tfaktorn var över 
mycket stora frekvensomr,hlen ned till 5 X 10-~ 

Av troli t ul, amenit och liknande materia.l hade fram
kommi t åtskilliga nya radiodelar, men knappast nå
got av s~irskilt intresse. Anmärkningsvärt var att 
allt flera firmor' börjat tillverka högfrekvensj~irn , 

och konsten tycks tydligen ej vara så stOl'. 
Bland radiodelarna märIde . en del nya poteutio

IDPtrar med kvicksilvcl'kontakt och naturligtvis spo
lae och kouuensatorer för amatörbyggnad i legio. 
En ny pappersisolerad konden 'ator av mycket ringa 
stod k hade iuera metalliolier i vanlig mening utan 
i stiillet en t unn m tallbeläggning d irekt på det som 
lIielektrikum begagnade papperet. Även en ny kon 
densator typ i troIituIhölje uppvisades. 

I'å tOllupptagningens oml'ålle fanns en nyhet, den 
1;. k. Filmofonen, i vilken kan inläggas ca 100 m 
vanlig perforerad kinofilm av normnJstorlek. Filmen 
ser 1iI ,tdan ut men är nI' ett speciellt material, som 
lii Ltare går att grav l' a uti med en gra\"erdosa. Bred
vid varandra ku nna 5 tonriinder upptecknas, och 
en ganska in\'ecl;:J ~td mekanism skö ter om att detta 
sker på Tiitt sätt. En 100 m lång filmrem sa uppgives 
kuuna spela oavbrntet i 30 ti mmar. 

I samband med mässan öppnades televi 'or-telefo
nen mellan Berlin och Leipzig, den första i sitt slag 

,9 

Pig. 6. Radiogrewt1Jwton i lyx-utförandc lIl c(L 6-rijl's slI per
ll etcl'odyn och 6 W 1tlgångseftekt. (StassflIrt.) 

i vädden pft .;1 långt avstllnd. Man har utlagt en 
höo'frekven 'kabel för upp till 500000 per ioder den 
170 km långa s träckan, och överförin O'en av elen i 
telefonen talandes bild sker på samma sätt som vid 
den ordinarie radiotelevisionen med 180 linj er och 
25 bil ller i sekunden. 

I~eipzigermä san upp\7isade även denna vål' stegra
de siffror b:hl e i fråga om hesökaretal och antal 
utställare. AWirerna voro dock huvudsakligen lagda 
på hemmamarknaden, och den av tyskarna så efter
längtade exportölmingen tycks lå ta vänta på sig, 
vilket på de flesta hfil1 anses bero på den yalutapo
litik som föres. För en tekniker är emellertid mässan 
alltid av intresse, vilken nationalitet han ~in må 
tillhöra. 

- TO . 

Populär Radio Landets största och mest spridda radio tids k rift 
med en minimiupplaga a~ 10.000 exemplar. 

• Är sa klig, vederhäftig och opartisk 

• Utkommer regelbundet den 15 varje månad 

• Innehåller telwisl,a beskrivningar över goda kom
mersiella mot ta gare 

• Be,'krin:! r på ett lilttfattligt sä tt nya uppfinningar 
och vrinciper 

• Inuehi't ller det minsta möjliga av teoretiska ut
läggningar 

• Avhandla r i fo rm av popullira konstruktionsbc
'krivningar den praktiska tillämpningen av nya 
kOllstruk t ionsprinciper 

• Ger amatören utförll, 'a beskrivningar över intres
santa expcl'iment oeh a pparater inom radions och 
nä rbesläl,tade områden 

• A\-bandlar alla nyheter pli. radioområ det 

• Är den idealiska amatörtidskrlften 

• Ullvskattas på grund av sin vederhlifti ghet och 
opartiskhet ii ven av fackmännen 
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I. Definition av kapacitet 

och förlustvinkel samt be

skrivning av lämplig mät

brygga. 

Av civiling. Svante Ekengren 

E ektrOIYti 'ka kondensaten'cl' h a. en in Il \'ilIl

liga statiska kondensatorer ll~got anikande 
\:Ons truktion, och karakterif;ti skt f~il' de förra 
ä r , att de Yid begaguanc1ct alltid mö_ste sb 

nudel' en yi.s.' likspiinning samt att de uppvisa en 
relati,-t hög liicks,tröm. DC:';l:la. födlålluntlpn iiro \"iiI 

1l llmCra allmänt kända och s kola hiir ej niirmare he
l-öra s. Vad 80m däremot ej tOl'de \"ara mcra bekan t 
är huru dc för en kondensator ntmiil'kande stOl'he
terna, kapacitet och förlll s ivinkel , hos en elekh'()];yt
kondensa tor n1l'iel'a llled f r'ek\"ens och amplitud fl '
e.u på tTycki \" äxehpUnD ing, 

Kapl/ cit et och ,tö1'lnsfl' inkel. 

Inuan \'i g~ vidm'e, kan det \"ara ski.il ait nål'ma.l'e 
lIudcl' ,-öka "ad SO Ul lUf'llaS med 'n konden sators ka 
pacitet och förlust\"jnkel. .En kondensator hal' alltid 
en del akti" a effektförluster, beroende del!; pö. mot
ståndet i behigg och tiHc(lningar, dels på le(l ningsför
mi'lgall hos kondensa torns dicIekil'ikulll sa mt (lels på 
s. k, ilielektrisk hystere. is. rå gruud a v des ' a för
lnster blir ~pänningen över kondensatorn ej !l00 fas
förskjuten tm strömmen gellOm densamma, dIket 
den sl,;ulle blivit om kondensatorn varit förlustfri. 
Vektordiagl'ammet föl' en kondensator med förlu fJ ter 

~~t;~ deJdeo.
~tk ,CåtJeU 

,-isas till v~inste l' i fig. 1. V l'cpre"ellter'a l' där spii.n
ningen ö\"er kondensatorn och I strömmen genom 
densamma. Y hal' uppdelats i komposanterna V'R och 
V C, den fön'a i fas med I , den sena l'e 90° förskjuten 
från r. Till höger i SHmma fig. har llpptitat -· schemat 
föl.' eH Hnol'dning med amma \"ektordiagram, 

Eli konden.satol' med förlll"ter är a lltså ekvivalent 
med en förlnstfri kondensator e, seriekopplad med 
ett ohmskt motstånd R. av sftdal1 s torlek, att den i 
motstå ndet förhrukade effekten är lika llled konden
f-latorns effektförlust. Som ett mått på denna förlust 
brukar angivas förlustvinkeln 1:5 (delta) eller vanli
gare tangenten för förlustvink eln, tg 1:5. Vore kon
densatol'll förJustfl'i, skulle o vara Holl och således 

V = V c ' 
Divideras spUnningarna. i fig, 1 med sfröuunen ge

Hom kondensa torn, el'llå lle.. \" ektorfliagrammet fii!' 
konclen sa tol'Ds impedans Z (se fig. 2), vilken är 
sam ma nsatt ay l'es istansen R och reaktansen X = 

le . UJ (omega) ~ir \"ii,xelströmnH>ns villkelfrekvens w . 
och lika med 0,28 gånger periodta.let. Lir f.ig. 2 fram 
g~l' att tg å = R / X = UJCR 

Emedan impedansen och l'ealda nsen hos en kOI1
llcnsator med stor för]u sh -inkel ej en, Uro approxi
math-t lika stOI'R, kan en ,'å dan kOll(lcn::;a tor kapa
citet f å olika '-iirc10u , beroplll!t' [H hill' kapaciteten 

VR 
A1 -t

l 

C Ve 
I 
X v 

I 
R YR 

Ve 
v 

a c 

Fi!l. 1 . ,,: <!'eklurdiagram tör kOl/don8a·lor '/II od törl11sl er, 
b: cl.:vi'vnlclIl anordning. 
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x 

F'ig. 2. Vektonlitlgram tör en kon(lellsutol's impeda.lls. 

uefinieras. I det följande menas med kapaciteten den 
mot reakta.nsen svara nde storheten O enl. fig. 1 oeh 2. 

M iitbrYf;gn tö'/' elektrolytkon(len8aton~r. 

Föl' uppmätning av elektrolytkondensatol'l1s kapa
citet och förlllstvinkel få vi använda något slag a\' 
bryggkoppling, och vi skola nu något lläl'1uare gå in 
på, hur denna bör "ara beskaffad för att bäst tjäna 
:sitt ändamål. Som redan i inledningen förutsatt s 
har elektrolytkondem;atorll stOl' förlustvinkel, vilket 
betyder att kondensatOJ'ns fö rbrukning av aktiv ef
feld är tor. Denn a effektförlust är 

11leVt tao 
p = '" 

1+ tg20 
:F'ör exempelvis en 3 ,uF kondensator', som påtryckes 
en "iixelspänllillg a v 10 volt vid 10 000 perioder per 
sek. oeh hat' tgo = 1, blir effektförlusten 

6,28 ' 10 000 ' 3 . lO-f. '102 • lp --- = 9,5 watt. 
l + l ~ 

De ta iiI' en relativt stOl' effekt, ocll då "i \'ilja unu· 
rika användandet av aUt för stora effektförsHirkare, 
måste \'i uppsHilla som villkor, att miitbryggans egen 
effektförbrukning är liten. Bryggan skall vidare vara 
St anordnad , att den eeforderliga liksp~inningell kau 
påtryckas den undersökta kondensatorn, utau att 
lik.-pänningskälluns kapacitet inkommer i mätresul
tatet. Ytterligare ett \'illkor är, att ledningsfö l'inp;en 
i bryggan sft litet SOLU möjligt skall inverka pi'! mii t
lloggl·anuheten. En bryggkoppling, som uppfyller des
Ra villkor och som ay författaren a Ilviints dd under· 
sökningar på elektrolytkondensH toret' , visa. i fig. 3. 
I detta schema betecknar 
eR den konden 'utor, som skall undersökas, 
"n variaDel jiimf'örelseka paci te t p{t 'fl 2 ,uli' max., 
a och b fusta l'ationSLUotsl; nd, 
C' varialJel kondensator, 
H ltödelefon, eventuellt med förstiidm l'e, 
HoV rörvoltmeter, 

L nll'iabel induktans, 

U tonfrekvensgenemtor, 

W 'Yagnerjord. 


Kondensatorerna Cn och O' instäUas så, att hör
telefonen blir tyst, \'3l'vid följande SH Dl band gälla: 

be = ·en 
a 

tgo = loC'b 

XI' exempelvis frekvensen 1500 p/ s, a = 1000 ohm 
II = 10 000 ohm och hörtelefonen blir' tyst föl' Cn 
:!,O pl<' och C' = .:; 000 ,u,uF, hlir 

10000 
Le=-- · 2,0 = 20 .I/. . ' 1000 r 

tgo = 6,28 ·1500 . 5000' 10.12 • 10000 = 0,47 

Flir uudvikande ay kapacitetsströmmar till jord 
p;enolll hörtelefonen anviindes \Vagnel·jord. Härii]l 
Himpar' sig ett högohmigt motstilnd (ca 10000 ohm ) 
med jor'dall skjutkontakt, ",iJlwn inställes så, att. 
ljudminimum erhålles i telefonell dil omkopplaren 0 
still' i \'iinstra läget. Sktl1le ilet visa sig- S\'[[1't att el'

w 

För 

stär 

kare 

Q o 

riy . . J. ]lälbl'ljg{j((, t ör 1wder 8uknil1(J a·1) elektroTyt
l.:onllellsu tare/'. 

http:POPUI.�R
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lu Ila ett utpräglat minimum med enbart motstålId, 
kan man kOllpla in en liten kondensator mellan ~kjut
kontakten och den ända av motsWlIdet, vilken ligger 
närmast kondensatorn Cn. Då injusterillgen av 'iVa g
nerjorden iiI' gjord, lägges omkopplaren O till höger, 
mrpå Cn och C' inställas för Ij1ldmiuimum i tele
fonen. O ställes dUrp:\ t ill vä nst er och en ny injuste
ring a v 'iYagnerjorden utföres, O ställes åter till 
höger och en efterjustering av Cn och C' göres. På 
så siitt kompenseras ömsom i bryggan och ömsom i 
\Vagnerjorden, iinda till dess hörtelefonen är tyst, 
då omkopplaren står till höger. 

A v fig. 3 framg:1r hur likspiinningen prt tryckes den 
undersökta elektrolytkondensatorn. Motståndet i se 
rie med battcrict bör vara stort i förhållande till 
hörtelefonens eller dess förstärkares motstånd. Tc
lefonen blockeras för ]jkströmmen medelst en kon
dcnsatol' på ca 1 p.F. Likspänningen över clektrolyt· 
kondensatorn bUr lika med spä nningen över hatteriet 
minskad med spänningsfallct i rationsmotståndet a 
och mot, tåndet i serie med batterict. Inkopplas en 
milliampcremeter i likströmskretsen, kan detta spän
ningsfall lätt bestämmas, då man känner motstån
dens storlek. 

Yiixel:sfl~inningen över den undersökta kondensa
torn Ilppmätes med rörvoltmeter. Beskrivningar över 
så\"~il rörvoltmetrar som tonfrekvensgcneratorer och 
för:'hirkare ha tidigare förekoIDnlit i denna tid skrift, 
va rför jag hiir ej närmare går in på deras konstruk
tion. En enkel och användbar rörvoltmeter visas dock 
i fig. 4. 

V~il.ias ra tionsmotstånden samt motståndet i Wag

ner:iorden stora, får bryggan liten aktiv effektföl"
bl"llknin rr , Emellertid har den rutt stor reaktiv (watt 
lös) effektförb)'ukning, men för denna kan mall kom
pensera genom att i serie med bryggan iJlkoppla en 
yariauel induktans L cnl. fig. 3. Genom denna fa s· 
kompensators tillkomst ökas visserligen anordning
ens akj iya effektförbrukning, men den skenlJara ef
fekt, som llttages från förstiirkaren, ))lil" betydligt 
l·edllcerad . 

'l'ill slu t ~ ka l1 häl' ll~imnas några prakti ska data för 
miHanordningen. Som jämförelsekapaeitet Ur det 
lämpligt a H f1llYiInda en kalibrerad variabel konden 
sator med glimmerisolation, men om någon större 
noggrannhet ej eftersträvas, kunna även goda pap
perskondensatorer komma till användning. Konden
sa j orn e' filT vill stora viirdel1 på motsti'll1det b ganska 
liten kapacitet. En InItisolerad vridkonclensator kan 
alltsa med fördel användas, men en kondensa tor med 
pappersisolation duger ävcn häl'. 
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l~1..fL1 trL 

t,o 00 0 fl. 
" Ma rc o n '
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Pig, 4. Rör lJoltmeter tör uppmätning av växelspänningen 
över elelclrolytkondensato'/'lL l(alibl·el·i.nllskurvol-na gälla tör 
en m·;l-meter med mäto1ll1'å.de 0- 0,3 mA. J[u.rva I: 0- 4:' V, 

1.Il/Ta. II: 2:;- 170 V. 

Rationsmotstånden böra yara möjligfLst indukta ns
frja och relativt stora, några tusen ohm. Stora ra
tionsmotstånd min ska r dels bryggans aktiva effekt
förbrukning och dels inverkan av ömsesidiga induk
tansen mellal1 ledningarna i bryggat). 

Försj i:irkaren, som i.l10111 frekvcnso111rådet 50
10000 p/s böl' kunna avgiva en distortionsfl'i effek 
pil 20 a. 23 wa tt, m: . te vara försedd med omkopp
lingsbar utgångstransfol'mator (t. ex. med flera ut
tag på srkundären), Om maximal effekt skall knnna 
lIthlgas. Faskompensl-l torn L ka n ntgöras aven ya
l"iometer med ca 20 cm lliamet.er och med omluing 
75 nlrv 0,8 mm dubbelt bOInnUsspunJ1en koppartr[ul 
per spole. 

Ued den be -·kri,'na br yggan kunna kapaciteter på 
upp till ca 50 ,aF mutas med mindre ~ln en procents 
fel vid 10 000 p/s. Om man ger akt på ledningsdrag
ningen, så att ömsesidiga induktansen mellan led
Binga rna ej blir för stor, torde man kunna m~ita ka
paciteter på ett par hundra jUl" med ovanstående 
noggrannhet. 

I en kommande artikel skall redogöras för en de.! 
mi.ltningar, som utförts på några olika typer av elek
trolytkondensa torer. 

http:lliamet.er
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8kiv,"8ret
~8~tlt 

Av ingenjör O. Carlstein 

D 

c mnatörel', :S OUl redan byggt s ig en inspel

ll in gsapparat för grammofonskivor, torde 
~äke1't mi'llJga gånger Ila önskat sig att den
samma varit transportabel för att utom 

hemmet kUlllla göra gral11l11ofol1upptagningar_ Hela 
allliiggningcn bör ' -a ra så utförd, att man lätt kan 
packa ihop all tsammallS och på ort och sti.i.lle sna lJbt 
och enke lt packa upp och göra en effektiv upptag
nin g'_ Den anlii.ggnil1g, som häl' kommet ntt 1H>' SI{1'i

nu ;, har i praktiken vi a t :;ig nlra effektiv. 
Det il la är som vinjeit lJilden dS:lI" inl'ymt i ( \" å 

,-il skol", i den ena fÖ l','h! rknr ' och högta lar'e och i 
den a ndra moLor, graverdosa med sty rm ' kanism samt 
en pi 'k-up för inspe1ning av skivorna. De 'l:mtolll 
fi J1nes i s istnä muda väska ett fac k föl' m ikrofon och 
dil"el'se ledningar. 

Som mikrofon har jag HI.It Telefunk ens kammar'
mikrofon vilken ä 1.' mycket kä ns1jg, varfö r rilJga 
fö rstärkni ng iir erforderlig_ Till Jee ning för dem, 
som sjiilva vilj a experimentera fram en koppling av 
j"ör'stärkareu, vill jag niLmna, att jag tm att börja 
med hade en föl' tärkare med endast t\'å rör, cn hög
i'reln-enspentod (E 446 ) plus sIntrör ('ruugsra ms 
AP P 4120), tjll vilken jag via en ingångstrallsfor
mat or på 1: 45 kopplade mikrofon cn_ Det visade sig 
emellertid, att förstärknin gen vid normalt tal fralll
fÖl' mikrofonen ej riickte till föl' att Hl en skinl, som 
gay normal styrka vid avspe1ning. Det torde emeller
till rilcka med denna för shirlwrc, om man kan an

skaffa en graverdosa, som har högre verkningsgrad 
iin den, som här kommit till användning. 

,Tag provade därefter en förstärkare enligt iig_ 2 
med E 446 som lågfrek\' nS1'ör och med den nya pen 
to den AL 3 som slutröl'. Detta rör är som bekant 
mycket känsligt och fordra r endast ca hälften s;\ 
stOl' ingångssp~inlJing som andra motsvarande slut
I'ör fö r att bliva fullt utstyrt. Denna fÖl'stii rka re gav 
ett utomordentligt resultat. 

Då jag som de flesta amatöl'er hade en Iwl del rör 
och div. mater i.a1, SOUl jag ej hade någon användning 

Pi!!, .l. Denna lll!lån!lskopplinr! -med (lr088el och kOllden,w
torcr ä'l" tii ·nl,bm- m en m ed.'liv e;· ej anpnI!81Li.11!l av g,-averllo8un 

till slutröreL 

http:materi.a1
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Pi!}. ,!. KO/iJ!lill!/~8ellollln föl' iIl8pelnin.llsför.slärl'Oj·c, aovsedll föl' Te/etul/kous ka.mm arrnU"l'ofoll , iin~n användbar föl' 
tltcrgivning 111' gro"II,IlIO!ollskil;or. J[: mikrofon, G: graverdo.w, Jl: llög/a/a.1'e, 1(: lwntl'Olllelefoll. 

fih', od dessutom ett gammalt men anviindiJart Hund
hattel'i, beslöt jag mig emellcl'ticl föt att g, in för 
fiil'~tiirkHl'el1 en1igt l'che'mat i fig, 3, Denna fö l'stLt 1'

kHl'e ~it 11hni11'kt och torde kunna anvUnclas ~i\'(~n av 
,lem, som byggt dell tidigare i Populä r Hadio beskri\'
na reiszmikl'ofoucu, Som ha mg: r a \' s(~hell1at hal' 
jag till den först lJeskthua fi)rsHir\{ureu med AP]) 
4120 kopplat ett ha tteridrivet mikrofonförstUrkal'
steg, vilket sammanbyggts merl hllnldförstiirkaren. 
Ocnom batteridrift a\' Ileita steg kan fÖl'stärkul'eu 
Hitture fås stahiI. 'rl'allsformatorkoppllug till huvnd
förstiirkal'ell bal' ~ivell 1>1'0\'at8, lUen nätbl'llll1lUet 
\)11"\' ,lrl <J II t föl' stOl't. .-\nollmot~tå IHl et till .\. 410 

FÖr8liirl,aJ'elw .•si el ,set t IIpp ifrdn, Till viin.Her bOTcn med 
'III iln'ofoll tran.qfonlln torn, 

skulle kanske med förclel kUllna \,;H'll mindre HJ! O,~ 

megohm, 
SOIn kopplingen Ull är utförd, iiI' fÖl'stiil'km'('lI 

totalt fri fl,.~ n n~iturulU , och tack \'are kammarmikru
fonen stora kHnslighet är försttirkni ngsgradelI nu'1' 

än tillrHcklig, 
Förstål'karell uör viiI gynna det högre registl'et. 

för att såviil talet som musiken skall uli klal't oelt 

na turligt å tel'givet, ty en stur del ax dc högre fr'p
kveuserna gå förlorade 'lid gr'a veringen, Genom att 
minska på kondensa tOl'erna över' katodmotstå ndelI 
(wh gallerkondensatorn till sll1trör'et kan man prO\"il 

ut den Himpliga basucdskiirningen, De fi)rra böra 
dod: ej göras mindre iiu ca 0,5 Illikrofarad, och gal
letlwndensa torn lxiI' pj underl'itoiga GDUO cm vid dl'lI 

heskl' ivna förs iiirka rel1. 
D en vanliga kopplingen U\' sluLl'öl.'eL Illed en elek

h 'o lytk omlensatOl' på ~5 mikro,famd parallellt ö\'(~r 

katodmMståndct, kan allt. < pj ltHl' komma ifrfiaa, drl 

deull:l koppli n g allt föl' viiI g'ynna!' el' liigl'e hc
k\'euserna, 

Dd lInr \'isat l5ig nödvälldigt attnoggraut skiinna 
\' i8sa kriti ska ledningar, f{)rst och frLimst galler- och 
al1odJednillgar.Likaså ha alla rör skärmats med alll ' 
mini UlUu \ll'k a r för att föl'ilindra att tjut uppkommer, 
om lllan uerör' för täl'karcu elll~r rören linder påg.
end(' il1>;pf>lniug, )[an fl r lo\' att bor'l'U hål i rör
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Fi!/. 3 . . :lnriin(/uillf/ {II; eli 1}(/lI critlri rrll !'IJI'!'örslå/,kal'c mdl'"6 mikj'o!'oll oäl lWl'ltll!,Ö/'stiirlw /' e. 1--1, /;2 , lA: signallampo/'. 

burkarna föl' a tt luf i",äslineren skall uli tillräcklig. 
Om u tgang. tl'aw,;formatol'll har bade hög- o<.:h Hl~

ollmigt uttag, ii!' det naturligtvis ouödigt att ha cn 
~irskild utgångstmnsfol'mator föl' högtalaren. I detta 
fall fanns en tran:,;formator på högtalaren, vilket ju 
iir vanligt numera. Det iir ay synnerligen stor vikt 
att grayerdosun blir I'ått unpas:,;ad till slutröl'et. Det 
,l/dr naturligtvis att unvilnda en drossel-kondensator
koppling enlif,ti: fig . J , JlIPIl det uiist:l. iiI' CIl h'ansfor
mator med fl era u ttag, Sa nt t llIall Jiltt kan utpr'o"a 
den biistu anslutningen . Ibland medfö lj er en pas
sa nde transformator, nHr' man köper graverclosall. 
\'ilket här var fallet. 

Beträffande mikrofontransformato l'n iiI' den som 
hill' använts av Teleflmkens faul'ikat oelt speeiell t 
H\'sedd för kammarmikrofoneu. Den iir tillsammans 
med en hållare för tvenne fi<.:klalllpsl.mt eric!', vilka 
iir'o til1rilekliga fö r aU mata llellna mikrofoll (8 
\"(l]t) , inhyge'd i en box, 11\' 'l'elefllllken hetecknad Illed 
Ela B 12. ·Vilken god transfor'matol' som h\"ls t med. 

olllsi.ittningstal på ca 1: 40 kan naturligh-is :lmiin
das. B n billig men Dra transformator, som jag ii\'(~u 
provat, är typ T ?7(i fn Il CJa" Ohll;son & ':o,IlIsjön. 

~roI'dnillgen av a ppara t uren iiI' sY"Jlel'iigcll viktig, 
och t ill denna använde' en stUl' klammer, som sl{J'n
vas fast vid etL \'attenledniugsl'iir eller dylikt, och CIl 

höjli r lednillg till fi) rstä,'kar·en. )[otor oelt gf'~l\'el' 

rlo ' a 111, ste i.iven jordas. 
En beskrivning av det praktiska utförandet. fiil'lli

gär jag, lhi llelarnas placering tydligt framgill' a\' 
fotografierna och kopplingen ej är svårare Hu 91-1 

varje amatör' kan kla ra av densamma. 
Graverd08.:'l.n oell styrmekallh;men Hr av Grawors 

fabrikat och iir mycket bra. Den graverar 38 spår' 
per cm, vilket torde vara det liimpUgaste. 'Vid tiitare 
gl'avel'ing vilja spåren skiira i nu'andra vid de lägre 
Jrek\'enserna. Dessa ha ju dc stön;ta amplituderna. 
N1\.ltrJ'cket kan vid denna do:,;a btt varieras, oeh ell 
graderad skala finnes, vilken är till stOl' nytta, då 
mall kan glira ante<.:kningar om nål trycket föl' olika 

Forts. Il sid. % 

fJl8pclllinys(/ p)J([/,(/!u/,cn lwppar:k(l/l och f iinlig !'öl' !roIl8110)'!. 
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H
ögfr-ehenssPolm. med jäl'nkäl'na höra nu
mera till vanligheterna i moderna radio
mottagare_ Sedan det första ferrocartma
terialet framkom, har det arbetats inten

sivt pft flera fronter, och man har småningom över
givit de gamla kärntyperna och utarbetat nya, som 
ha mindrc dimensioner och något bättre effektivi
tct. Dessutom har kiirnan i de flesta fall utformats 
så, att spolen blir betydligt enklare att linda, och 
det hela har cliirför reduceeats åtskilligt i pr is_ 

Ett fl ertal fabriker tillverka numera högfrekvens
järn, och alla fl'amhål1a sitt järn såsom de t bästa. I 
\"erkl igheten torde skillnaden ej "ara så stor, om man 
för varje ort använder den lämpliga formen på 
kiil'Jlan. Ett j~il'l1 med större permeabilit t uppvisar 
i allmUnhet större förluster och får dill'för anv~indas 
mera sparsamt iiu ett järn med mi.ndre permeabili
tet och mintlt'e förluster. Summan av jH.ru- och kop
parförlu tel' blir i allmänhet ungeftir densamma. 

Det Dlllnera anviinda jill'l1ct best å r a\' kemiskt 

1 .3 

2 

J 
Pig. 1. Sohemati8T.; bild a·'/) en lIw(Ze-rn järllT.;iirncspole i ge
t~Qmskiirning. lAndningen är möjligast /w.pa.citel s- ooh för
lustfri och har en nii'ra kvadrat isk genomskärning. Kärnan 

iiI' sd utförd, a·tt NUet bli,· vä.l slutet. (Ur »F nnk,».) 

Hur en järnpul'verspole bör dimensioneras 

för att få små förluster. Jämförelse mellan 

olika typer. 

rent jiirn, framställt genom ett utfällningsförfaran
de, s. 1<. ka.rbonyljärn, vilket sedan blandas med 11<

got förlustfritt isolationsmedel, såsom kva.rts eller 
trolitul. Det hela pressas eller gjutes till önskad 
form. Det uppgives, att de spolar, som lindas på 
dylika järnkärDor, ha betydligt bättre konstans vid 
temperaturvariationer än normala luftspolar elle!' 
spolar, linda.de på t _ex_ bakelih~ör. 

De bästa jLi.rnldirnespolarna äro uppbyggda enligt 
fig. 1. Som synes iiI' -tältet här :lutet, så att spolens 
yttre fält är litet, vilket gör dels att skärmningen 
ej behöver vara så omsorgsfull och dels ah skärm
burken, där skärmning am'ändes, kan vara avsevärt 
mindre tin i fall, då icke fullt sluten kärna användes. 
Jtil'net i en dylik spole brukar ha en permeabilitet pfl 

i runt tal 12, och spolen får ett godhetstal, SOUL är' 
minst fem gånger större Hn om (len lindats pil luft 
med samma di mensioner. Om man Hinl(f~I' . ig den 
i1 el av kärnan, som beteckna ts med 2, borttagen, 
kan man få en lika. aod spole, om jLirn med högre 
permeabilitet använde~, men denna spole bLir mera 
beroende a v skärmens storlek, Burttages ih"en den 
med 3 betecknade delen av kärnan, blir sbirmens 
im'erkal1 ännu större, och det går knappast att få 
järnets permeabilitet så stor, att spolgoclheten kan 
lJibehållas. Denna enkla stavkiirna är emellertirj 
billig, och med en något längre kHl'na än vad figuren 
visar gål' det att få fram spolar, som Uro rela th"t 
tillfredsställande, och i ett flertal mottagare före
kommer även denIla kOllstruktion. 

Xven sättet att linda spolen har inflytande på spo

http:linda.de
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1 2 .3 

P ig. 2, Fn -'Cri a lJl.odcl'lw högf,'ek'vens8pola1' med jiirnkä'rna, 1 : 8tavlciil'na 8,5 X8,5X27 mm ; ,,: JI-lciirna; 3: tn1ä,1'1I.l1sfo1'
ma(l kärna; 4: E-kärna 111 cd ok; 5: 

Jen s godhet. Å ena sidan bör spolen vara tätJindad 
föl' att med minsta möjliga 'trådlängd giva stÖrsta 
induktans, men fl andr'a 'idan ökar förlu sterna, om 
lindningen göres a lltför tät. Bästa resultatet kan 
enl. uppgift erhållas vid lindning på en trolituIkropp, 
i likhet med vad fig. 1 visar. Goelhetstal blir upp till 
10 % sämre, om en krysslindning i likhet med den 
vanliga honeycomblindningell göres. Trådens, givet
vi s litztråd, isolation, trådantal och trådgrovlek in
verkar även åtskilligt, och man har exempelvis mätt 

upp skillnaden m ' 1I ~1l1 massiv tråd på 0,34 mm 
och litztrfid på 20 X 0,05 mm till i tunt t.al två 
gå nger . S I il lnad n m Unn li tz 60 X O,07 och 20 X O,05 
, ar id en annan 'pole vid 200 m vågHingd knappast 
någon, medan den nertr, d igare litzen var avgjort 
öye:z:lHgsen på 500 m våglHngd, 

För induktansreglerino'en begagnar man numera 
den metoden, aU en del av kärnan görcs variabel, 
Stl a t t den \"erksamma j i.i.rnmäugden kan ökas eller 
min skas. De tt a sker exempclds genom att eentrl1Dl 
p:1 kärnan u .gö re" ay en gitngad pinne eller en 'huv 
av ferl'o 'a1'tmateria1. Den förr använcla mC'toden a tt 
p: et.t eller annat ätt ändr a luftgapet i dcn slutna 
magnetiska kretsen har man fr ' nglHt pe grund av 
de Rtora s vårigheterna aU fe en tillräckligt 'taLD 
mekauls k kon st ruktion till ett överkomligt pris , 

I f'i g , 2 <. terfin nes en :,;erie relativ t model'na spol
konshuktioner med j :il'lll,~irna, och i fi rr. 3 visas cn 
serie kur Or över de olika . polal'llas godhet, del s 
osIdrmade (a) och dels skiirmade med . n 40 mm 
koppal'ullrk (L), :\<fan se r ty<llig t, hur skärmens jn

yel'kall är mindre ju mera slutet fäl t F;polen har, 
Spolarnas dimensioner äro icke mycket större iiu 
20 mm på l1<l.got h, ll, och denna storlek an "s vara 
m.. eket lämplig för ernaendc av verkLigt gott resultat. 

På senarc tid ha framkommit spolkonst.ruktioner, 
rHir kärnans storlck knappast på någon led iiI' stÖl'l'C 
än 10 mm_ Godhets talen ligga kans ke ej riktigt så 
högt som vid de ovan omtalade spolarna, men för 
praktiskt bruk äro dc tillräckligt goda, om man 

sru ten t,'ådnl nskänw., ( ,' »Funk»,) 

samtidigt tager hänsyn till att elen lilla koppar- och 
jäl'nmiingden i dem gör a tt deras pris icke överstiger 
priset för vanli ga spolar ntan jHrnIdirna. Beaktar 
man dessutom, att en cj olwtydlig besparing ernfls 
vid skärmburken med dess små dimensioncr, kommer 
man till att en modcrn järnspole till och med kan 
vara billigare än en medelmåttig spole av gängsc 
slag, Sin verkligt stora mission ha järnkärnespolar
Ila att fylla i mellanfrekvensfiltren j apparater med 
den allt vanligare mellanfrckyen::lcn på ca 460 kels, 
och det ryktas till och med om att amerikanarna, 
::lom hi t tills varit mycket sparsamma med högfre
kvensjärn i s ina mottagare, under den kommande 
s~isongen skola gå in för järllkiirnor för mellanfre
kvensen mera allmänt. Man kan konstatera att ut 
vecklingen gått framåt, om man hinker på att en 
järnkärnespole år 1932 vägde omluing 100 gram, 
medan numera en elektriskt. 'ett likadan och betyd
ligt bättre spole endast vägcr tiondelcn så mycket. 
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Fig. S. KW'vol' öl.'el' uppmätt [/0([11 et v id oWca. frekvenser 
för spoLa'l'na i fi(/, 2, a: o8kii1'made ; b: skii.rmade m.ed e'n 
kopparllUrT" .JO mm ·i dia,m etel' och 40 mm hög, ( Ur »FunTOJ .) 
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7";Ir, l, _lntennlra,llsfo/'//"I(t/orn, 
flnbr;ngllS högst 'uppc ·i toppen 
111i (ten lIU18 /, v id ,; ilkcn (/ nten
I/ CII S niinnaslc ändc iir fä8t, In
(lållrJ,~/1'Un8form(l torn '111)psiitl c~ 
O/I1/lt1elbart 'i4ltilt l)1.ol/ag(/rell, 
och l edn ingen m ellan 'I 1"(1'I18f01'

IIIIl/orn orh 111 011 (/(I(WCll hijr häst 
8 kfi.1'IIW 8, 

N 
d<.lnSUlCllIIC iir 

in te a~sett att 

~al'a en fullstän

lTig h(!shinllu/o?: 

iivel' hur l'n korrekt s_ k, 
stöm i,ngs[l'i a n t nn utföres, 

ut an ilvsiktCll ~ir endast att 

visa, h11r en stldan antenn 
kall göras, De prov som lIn
dl'r1{'ckwu] nHöl't med IW

dam;tåcndc kon,;t'l'uktion ba 

liiulIIat gott resnltat, val'
fi;l' th!ll fia llllllfl nll hitl.lda kall

\ 
Till moU.a<jCU'f. 	 ",II'a <.1'- , 'iird e [(il' Ile ;I" 1'0

pulitr Hadios lil sal'c. som ha 
all\'iindni'ng föl' en stöl'

lli[)<Ysl'cduceraude HIdeiIII , Dcn intresseradc kan jn 

ii ven fOl'tsii tta expel'illll'n ten och k ~lI.l s ke u ppni\ ii IIIlU 

hii ttr'l~ resul ta t, 

CfJp'/l ådrl,ftl'clwlta t, 

Eit villkor föl' att ~diil'ningHr )S kola kUllua l)t)l't

tHgas med eu llylik anienn iii' ju att !le hiLl'leda s ig' 
fr: n elektriska appal'nLel.', <ln,,;luina t ill lednLngslli.i 

te!:, Od l att allil~llnen npP iSi,itki5 ::;f! högf ,_alt den IHWj

son teUa de1en kom mcl' u tom det störn wle Gi,Ud, Om 

,;Wrningarna hill'l edn "i~ [n Il samma nii t, i-iJl ,'jlket 

IllOttagareu ål' an.' lut PrI. böl' dC,'SlltOlIl ett hiigfre

kvens filter inko}JpJa" j motlagar'ens Ilii t tillC'flning, 
Då ii,ven jonll ecllliugen, om den iii' Jällg , kan 
lI11pta störningal', Löl' den helst gå koriask 

"it~"en till en jordpJlH, om l'1I dylik kan i'tshul 
kommas _ 

Vifl de 1'1'0'-. som 11lf'iin1e,,; med dl'll JLetlan be-

Konstruktionsbeskrivning aven i praktiken 

utförd dylik antenn, som givit gott resultat 

)Skl' i\'Tla anol'dningen aU\'~lnde,; tl'i'l antenner, s pilnda 

fl'åu "amma lllast l t olika. håll och uppsatta lika 

högt. Den ena var ntföl'd enligt n edanstående Illed 

tl'ansformalol'cr och 14 m lång, skilr'mad nedledning', 
den audra val' av vanlig typ IIIed osldirmad nell 

ledning, Den au\'Hnda mottagaren var en femrörs 

s uper med ett ltögfrek,·ensst.eg före blandarröl' 't. 

Den icke inkopplade antenllen jordades, men nllgon 
skillnad ble,' det ej om den i shUJet Himnades fri. 

Antennerna ]Jl'onldes först lltan transforma tornetl

ledning, vlln-id s1ijl'll ingarna \'01'0 lika kraftiga P,l 
1Jåda, 

l'å deu plat ' där p roven utfördes, ,'oro störning
arna, SOUl hitJ'ledc1e sig från såviil större SOUl mindl'e 

elektriska motorer' i grannskapet, stJ starka, att även 
)fotala ::;tiircles av SH1gt knaster, Oslo \'al' fullkom

ligt onjntbal', och pi'l mellanvåg voro störningarna 
besviirHude pii svaga stationer, Detta o-iiller för \'311

lig antenu, Med n etlan beslo'ivtLa antenn blev Mo
tala he lt fri 11';111 störningar och Oslo fuLlt njntbar, 
'hen pii Ill cllaJHåg 111e,'0 de fles1a s tationer helt fria 

[I,'å H ~töl'ui nga r, SIu11 igen pronl <les !UNI enda" t 

jordlcdningen f;Oru ant'Clln och h111'\"i<l blcvo stöl'
llin gal'l1a hiil'haru p; all a ' ta t innc l'_rl' ,,;iörningssyn

pllnk t nlr allts;1 junllptlniugen siill1~t som anienn, 

KOlls tT" le t i rJllsdc tal jeJ', 

1; tförandet ;w spolar oth kå pur ii Il t ran sl'o rmuf 0 

l'l' l'nn Jr[llllgar av ritningelI, SpoJfJrm[lrua uts"an[l,; 

il" euuJlit i ett l:\t~'l'ke ell e r- "al11man,,~lt ta s a" runda 
ebouitl:<ki\'l)l', K; p0l'lla till,'el'k[l::; <.1'- 1 Illm koppar

plåt. Bilda trallst'ol'Uwtorcr'ua Uro lika ; ell l.last van-
talrll skilja ni'll~o t, 'rrådcn skall ,'arfl :. ggl' silke~

OlUsplllllwn, Rpolen till a n tellntransfo l'lllaltorn cu
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l' TiLL moHcu;a.ren 

Fi.'l. 2. T ,·allsfornw.lol'(wICJl II C/1 8 7;opplinIl88chc!no. Blymu/I.
Ieln Ijön.Ylgör -;, del/(/' fall 110'11/, ello port j , den 1r111 ohmig(t 

1/ccllcclnill f/ en . 

Itflller 200 nUT O,:l !lIIIl tråd i primäL'eu , som lindas 
i Ile h~igge yttre spåren. Sekundiir'en, som lindas i 

det mellersta spär'et, er'häller 35 nu'y 0,6 mm tråd. 
] ngångstra nsforma torn vid mottagaren lindas mell 
:!5 Val'Y 0,6 mm b'åfl i mellersta Spe ret till primär, 
och i de båda yt1er~pfll'en lindas sekulldiir'en mec) 
~oo varv 0,2 mm tråd. Efter lil1(lningen impreguCtas 
spolarna med eu Jii~ning a v celluloid i iittiketer, och 
f'Hnt om kanten på ~pol(! n till antenntl'ansfol'matol'n 
klistrHs en pappenm~msa för att förhindra att den 
kabelmassa, som spol en sedan skall kri nggj ntas med, 
intrilnger i lindningar·rla. Kåpor'lIa förses med ett 
. (veke miissingRrör' med illl'e diameter passande till 

f j 

-s.. _.~~C c 
1n1 !')1 1~,, 

/8 

24 

P ig. 3. Arbetsrit ll'iJ/1I t.ill /.ransfonnalorbobinen. Den hög
011/1/.;.'Ia Undn'ingen l'indas i töljd i de t1Jå tJ ttre 8pål'en, d en 

ldgohmjga lindnil1gen '/lpptagG/' d et 1nellcrsta. spä.'r el, 

o 
(ijl 

I 
I 

- @) 
__ _ 7q, _ _ _ 

1-~~__--------7 

L~~s---._, 

Pi{J. 4. Bålla tntnsfo·/'ma.torema 'in/!yg{Ja.s j . s1lld Mdur a '/J 
koPP(t1'1)7dt med mätt enligt tig'uren. Antenntm.ll.sfor/lw.tor1/. 

i.lIgj'lltC8 i ka./Jc/.1I1.08Sa till sk1/c1cl mot fU1"tlghet. 

kabeln. Dcnna är vanlig telefoukabel mcd två lcchll'e 
och blymantel (EEB, 3 X O,7 mm). De bl1d.a tr:ldm'lla 
sammankopplas i kabelns biigge ändar. . 

Antenntransforll1atol'n göres komplett fiirc1ig med 
kabeln ansluten samt fylle,; med kauelmassa (kan 
Pl'h:\l1a~ i elektriSka ills tallat ionsafnLrer-) före upp
monteringen pe masten. Efter' uppsättning och an
slutning av antennen f HRtsii.ttes kabeln stadigt med 
kla mmer efter mast oe11 viiggar samt införes genom 
ett passande hal, som ej bchöH~r vara isolerat. Där
efter anslutes ing,' ngl-drun sformntol'lJ , som skall ha 
~in plats omedelbal't intill mottagaren . Då ju (lenna 
transformator har s in plats inomhus, l)ehön~r den 
ej fyllas med kahelmHssa. På kflllaU fastlödes jord
kdningen, nll'igenom sår i.il kabelns blymantel som 
kåpa n]l, unteuntransformatol'l1 blir jordad . 

0111 mottagaren och an;tiimllillgsspolarna äro hem· 
magjorda, kan ingflngstran::;for'matorn und varas, 
\'[u'\,jd pr'jmärIindnjngen pi\. denna ersättes med 
någ l'a varv direkt pft <l\·stärnnillgsspolen. Den senare 
lItO'ör Jlärvid >;ekuudUr. Antalet pr'imärvarv får ut-l':> 

provas. 
Onlll beskrivna anor'dnillg kan ej användas pi\. 

kortvåg, d. Y. s. Yl1gli:lngder under 150 m, men kort
\":\gen är mindre bes\'iirucl av störningar, varför det 
ej hHr befunnits nödvändigt att använda annat än 
\'<lUlig antenn vid mottagning pfi dessa råglängdcl·. 

H. Cederholm. 
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Av civiling. 

Åke Rusck 

Ny aclUlIllUlatol'kol1stl'uldion. 

En ny typ av acknmulatorC'r, 
:;om SY11CS lämpad att anvtinda::; 
till a l.lollbatteriel', har sett da· 
gens ljus. Det tir en s. k. tOl'l':1ekll' 
mu]ator, kon truerad av L. 11. 
J!u]]er, Fig. 1 visar schematiskt 
dess konsb·uktiol1. Ackumulator· 
cellen utgöres av ett blykäl'l, var's 
insida överdl'agits med lle"ati v· 
materia l. Ovanpå detta s kik t hig· 
ges ett isolerande, I)Ol'ö.-t mate· 
rial. Till detta kan ett flertal oli· 
ka mater ial komma i[n ~ra , meD 
det som Lefnl.lnits bä,·t iiI' tt ce· 
meut av pulvri::;erad pimpsten. I 
den på detta sätt bildade cylin· 
dern insättes en hlyelektrod av 
den form, som figuren visar. Den· 
na omgiv ' i:i med en pasta ay pos i· 
tinnateriaI. Cellen förses så lIled 
an s lutningar och ett ventilations· 
hål och övertiickes med sand och 
asfaltbeck. 

Den elektrodpa ' ta, som anviin· 
des i Fuller·cellen, iiI' i toet sett 
tlen samma i:iom pressas in i pIat· 
to ma på val.lligR blyackulllula to· 
rer. Det iiI' doek en s];:iIlni1('1, niim· 
ligen aH pastan iiI' illtimt blan· 
dad med elektrolyten, som iiI' ut· 
:'jJiidd svave]s'yl'a. )!r Fuller mc· 
nur si er ha kommit ham till en 
bctydligt biittre utny ttjning av 
clektrodmate rialct hiirigeno m, 

Den celliyp, som iIr avsedd nU 
<l[lviil1l1as för glöds trömsbehc)\', iir 
i11llCS]U ten i ett hölje med enda - t 
75 mm diameter- och 150 mm höjd, 

Kapacitetell är stl jJH"S stor som 
4-3 a mperetimmar. För anodbatte· 
rier finna < h ·tl olika cell typel', 
den ena av sa lllIDa sLol']ek som 
cellerna i vanliga tOl'rba ttcricr. 
Den anclra typen Hr- fl< got större 
(uO mm diameter oeh 60 lllm 
höjd), Fig. 2 visa r en ll1'ltuld· 
lliu ers kur~'a föl' en s; dan cell \"id 
en belastning pli 250 mA. D en 
Ul'sprungEga polspälll1 il1"'en 2,2 
volt faller mycket S11Ubbt ner till 
värdet 2,0 volt, vilkct Ytirde ville· 
hålle kOll stant, till ' cellen Hl' helt 
urladdad. Kapacite tell för en :;il.. 
dan ce]] iiI' llu('Te[iir 2,25 amperc· 
timmar. National Physical Labo· 
r ato ry hal' gjort en del Wrsiik 
metl upprepad ur· och lIpplndll· 
ning. Efter mer ä n 50 frLllsWn· 
(liga 111'. och lIppladdningar förc· 

F iO. l, • ch clIIa!isl,: IJillt av 1';0118 11'(/.1>· 
ti onen (L V fl en nuct t orrackumu.lator· 
cellen. a·: B/lIIJehilllare-n 04_ förses m.ed 
ett skikt (/ n e.qativln l/.t erial B, b: D en 
isolerrmile POI'U.ql/. substansen G Ui,q,Oes 
ulal/plZ nc[jativsldktct, c: Den positiva 
lekt'/'olkn D insattes och o1n[ji'ves m ed 

p08iliv elcl;;l-/,odpnsla. E, d: Gellen iiI' 
1iinliO. försedd mell ct1lslutnin[jor F 
och H, tf 'vcntilhdl G, och överläcl,; t 

liI ed sal/el L och (/sfal!b eck K. 

i:lffillllllllm

1	 2:J 4 5" 67D8 

HOURS 

F' i!!_ 2. lJ r/'11l1lni'll..'I8ku/,va för en acku· 
n 11bla /. OJ'cell. 

tetl(lc cellerna ej n llgoll märkbar 
för~indl'jng. Under provet tillför· 
des ej Il ägot vatteu, ilkct då och 
tUt 111: 'te göras genom ventilJ1å· 
Jet. 'fyt11jgen arbeta ceUema t.ill· 
fretl sstälJande under mycket läug 
tid utan denna vattentillförsel, 
varför de bli synnerligen heln'ii· 
ma vad skötseln veträffar. 

Ett anoclbntteri av St duna torr· 
a ek ulllulatorce ller har sina si ora 
fÖl 'delar. D å [rumst~i1lning 'kost· 
naden uppgi ves vara t iiml igen 
j. g, bli!' å r skostnaden för torr· 
atk Ullll.1la torlmtterier Ii ten. Övri· 
gn förtl elnr i:iro en i det niil'maste 
konstant elektrolllotorisk kraft 
och Jjtet inre motstånd . 

Torracknmulatorcellerua fin· 
llas ännu ej tiJlgiingliga i mark· 
naden. Fabrikanterna hålla för 
lltirvarand pli med en del lång· 
tidsprov, och först då dessa åro 
avslutade kOlUma ackumula torer· 
na aU tilhel'kas fÖl' försiiljlling. 

(H'ire7c "g TVOI 'lel, 17 jnn. .1936.) 

B 

E 

( b) ( c ) (d) 

http:POI'U.ql


POPULÄR RADIO 

PetoskOl>et. 

Fotocellen har undan föl' undan 

:kommit till användning inom allt 
,större till ämpningsoInTåden och har 

blivi t ett viirdefulIt element vid 

kon truktionen av en mängd 01 ikar

,lade appal'ater. I ett nytt intressant 

instrument, benämnt petoskopet, som 

ha!' till uppgift att up ptäcka före
'må l i rörelse, ingår även fotocellelI 

som den grundl äggande konstruk
tionsdetal j en. 

Pctoskopet använder si" ej av nå

,gon lokal lj uskälla oeh avviker häri

genom från det vanligas~e sättet att 

'utn yttja den fotoelektriska effekten. 

'Petoskopet ä r närma~ t att jämföra 

med en kamera, där två fotoceller i 

bryaakoppling ersätta den lju käns

liga f il men. P å fi g. 4, v i~a s det prin, 

'ipiell a koppling 'I:h ' mat. 

Två lin er L1 och L 2 mottaga en 

bild av tl fö remål i rörelse, t. ex. 

ett aeroplan. Denna bil d reproduce

ras på skänllarna 51 och 52. Dessa 

skännar äro indelade i ett rutnät av 

genomskinliga respektive ogenom

l·'i !! . •'1, Pc /oskop /, 111 ,z l ill8 /', sl, iirmal' 
1)(' /1 !oloc ·' llcr. L,ingsl 7, al.: iurSliirl.-ai' Il . 

Fi!l . . q. P cl oslcopel s v er l.:niugss/Ilt fram
i/år (JV denna schemat iska o i[(/ . 

skinliga partier. De skilja sig å t ge

nom at t den ena skärmen har en g~

notllskinlig yta där den andra har 

en ogenomskinI ig, och de ha alltså 
rakt motsatt karaktär. Ljuset som går 

genom skärmarna samlas medelst två 

kondensorlinser el och C2 till de två 

fo tocellerna P l och P2. Ljus f rån en 

viss ytenhet kan alltså ej passera 

genom båda skä rmarna samtidigt 

och ej nå fotocellerna i samIDa ögon

blick. När föremålet, som pelosko· 

pet inr iktats mot, r ör sig, varvid na

turligtvis även dess bild på skä rmar
na kommcr att förfl ytta sig, kom

mer en strörnändring i de två fot o

cellerna till stånd, men av motsa tt 
riktning. Strömvariationernas hastig

het bl ir beroende av antalet rutor på 

skärmarna, på föremålets hastighet 

och dess avstånd fr ån petoskopet. 

Om synfältet förändras mycket l ång

samt, så är ljusmängden som träffar 

de båda cellel'lla llllgefär densamma, 

varigenom en variaLion av dagslj u' 
sets intensitet till föl j d av moln eller 
dylikt ej ha r någon niimnvä rd in , 

verkan på fo tocellerna. 

enom att ansluta fotocellerna i 

en bryggkoppling till en först~il'kare 

erhålles en iudiker ing av den mot

sa tta verka n ett rörligt föremål en-

Dl 

ligt ova11 medför på strömstyrkor

na geilOm de två fotocellerna. Ett 
relti, styrt av förstärka ren, användes 

där vid för signalering. Förstärkaren 
bes tår av fyra motståndsk~o p p lad 

steg samt ett kraftigt utgångsrör, i 
vilkets anodkrets det känsl iga reläet 
ii r in lagt. 

Vid praktiska prov har det visat 

sig, att petoskopet kan upptäcka en 
person, . om gå r ca 50 m fr ån det

samma och en bil på ca 100 m av

stånd. Dess syn vinkel är omkring 25 
grader. 

Petoskopet kan även om så önskas 
konstrueras för utnyttj ande av den 

infraröda strålningen. 

(Wireless World, 10 fan . 1936; 
Elcctronics, okt. 1935.) 

Dielektl'isl{a födustel' hos trä . 

En del intressauta und rsökningar 
av de dielektriska för lusterna hos trä 

ha gj orts, vid le gfrekv ens enligt 
bryggmetoden, 'vid högfrekvens en

ligt den kalorimetriska metoden. 

Olika träplattor anbragtes som di

elektrikum mellan ett par kon den a

torplatlor, som voro anslutna till en 

resonanskrets, matad fr ån en 500 W 

sändare. Träplattorna voro så till

skurna, alt d et elektriska fältet blev 
,,-inkelrätt mot fiberriktningcn. Ka

paciteten befanns över hela f<'ekvens
området i det närmaste konstant, för

lusLerna tilltogo kvadratiskt med 

spänningen. Ett väsentligt infI ytande 

på dielektricitetskonstanten och för 

lustvinkeln visade sig träets fuktig
hets- och hartshalt ha . lär 70 pro

cent av den över huvud taget avgi 
bara fuktigheten var avl kigsll ad, hade 

samtliga undersökta träsorter , trots 
deras mycket olikartade strukLur, i 

det närmaste samma värde på di

lektrici tetskonstanten (= 2/ ) och 
förlustvinkeln. En yllcrl iaa re tork

ning visade sig ej ha n got infl y

tande. id riJ1ga torkning äro vär
dena på grund av vaLlnets ledn iugs-

F orts. il. sid . 96 
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N eelHnSiilendC raelel' äro ,1\"serlLla ntt gira 

Pli uppfa tt ning· om lY~Sning~m.ö:i~ig~lete::~a 
just nu på kottrag, De statIonel, som <lIn 
upptagna i tauellen, tonle ej bereda S,'I 

stOJ'a sd'tl'ighctCl' att plocka in, För att ,siarlkomma 

goda l'c>;nltat hiil' Huteunen ,'ara placer'ael så Lögt 
och fdtt som möjligt, Kortd'tgsmottagningel1 hjmlel' 
;'It!:;killiga intN's,mnta över'l'askningul', och utom dl' 

n1l11 iga IW1'tv. gspl'ogl'ammen kan man få hiil'a kom

mersiella shltionel' :1,' olika slag, ibland ih'en fal' 
t',vgstelefoni. Yid cH hllWlle HIH'Oparll's Alnckholm 
Yia Hedin <1,' Il n l'y~ka : l1gal'en »J31'cmen», som be

fann ~ig :3 a 4 e1agsl'csol' från HHmbul'g, oeh erhiill 
dubbelsidig förhil1debe med en viss abonnent i Stock

holm, FartJrgsanropet "ar »DDAS» och "i'lgliingdclI 
36 Dl, Till sist ha yj liven sHndar'amatörerna, vilka 
arbeta på 10, 20, 40, SO och 1GO IJ1 mcd telefoni ocll 
telegrafi, De arht~ta mcd mycket lag antenneffeki, 
och föl' att hÖI'H dem ]l;'1 telefoni fordra!'; en god kor1
,'ågsmottagal'e, 

NIl Jl;~ gl 'a O!'d om lI1ot1agnillg~föl'll,111andena på 
nlika y;~g liingdel', 

16 meter: 

J)Pllna är hii~i olUkring kl. 1~-15 på tIagen men 

hal' ännn ej nppn, t t flllL iityrka, ,'ilket hlir omkring 
maj m å natI. 

19 metcr: 
Bjudel' på mycket god mottagning praktiskt laget 

[I'ön morgonen till ::;en;L kyäUen, Pil kri.illen kan man 

I'iikna med amcl'ikauska ~tationer, ,Y2XAD odl 

W8XK kOlllma in l'iit1. ofta mer! ,'tOl' styrka oeh lile 
stömiugar och bli hättt'e undan föl' lindan , FYA, 
Frallhike, har i allrniinhet I'iitt dttlig Ijndknllitet, 

rC.T, Holland, som tillhör rhilips l'Hclinlaboratol'iel', 
hal' a.lltid tredigt och nnwiixlande program, re
läHr PHI. HAS3, Budapest, är pn )Jl'U söndagssta
tion, trots att effektcn iiI' 5 kW, sr"r, ,VarschaH, 
är PIl nykomling och hhller ii 11 II Il 1',1 med experiment
sändningar, är i allmiiuhet dålig och svag, GSI och 

aSF, England, i.iro alltif1 (le ledande på detta u<1nd 
i fråga om kvalitet oeh stYl'ka, De engeh,kn statio
nerna höras bHst ,'I\' alla, 

,25 'fY/et er: 

Ger ntmärkt god mottagniDg hcla dagen till lSk,)rm

ningen och kan jämföras med 19 m, Amerikanska 

och sydamerikanska sta tionel' komma. ofta in rii tt 
hm kl. ~~~-2 fiit' aH sedan åter hli silJTIl.'e, 

31 11/ eter: 

Erbjuder god, stöl'IIingsfl'i mottagning nndcr ti

diga morgnar och kriillal', men et:tel' Ill{il'krets in
brott märkes Il, gol. fat1ing, Denna \'ågliingd är gan
ska nyckfull och hli!' o[t<1. r ikligt hra kL 22--24, 

Tvck!'s föl' önig1. blim hättl'e och hättre, W2XAF, 
~~hcllcctatly, äI' i allmii.nhet den biista amC'rikanska 
sta tionen p~ detta ha nd, 

49 meter: 
Bjuder ej myeke t njnlhal'1', BeiwilrH>; ar störningar 

och Llfling, 

Någro, (l1l~IH'j,rkllin.?llr till kort/:å.r;strt/JellclI. 

G SG: kommer in ::;om lokalstatiou. 

D,TE: srag, aldrig fl'i fl', n stöl'llingal', 

HA S:3: lllotLage:,; i a 1lll1ii ubet störningsfri tL 

FYA: oEla som ]ok<tlstation men med dålig kva
litet och mörkt ljud, 

PCJ: kan jiimföl'as med de engelska stationerna, 

D,TQ: mest störningsfri av alla tyska stationer, 
nst ocJt GSF: k0J111na in som lokalstationer. 
'YSXK: hÖl't~l:I rednn kl. 17 men iiI' (lå svag, bättre 

senat'e. 
W2XAD: nngeWr lika som ,YRX1(. 

DJ D: ui.ist på mOl'gnar ol'h tidiga eftermiddagar. 
GSE, GSN, aSD: :>om lokahtationer ; på morgnat' 

m»l'kes farling, 



POPULJi,R RADIO 

FYA (25 m): IlW1"f Il- och tidiga eftermiddags
sUndningal' Mst. 

2RO (25 m ) : mycket stark, fl'i han störningar. 
'~T8XK (25 m ): kommer ibland in lJättre än GSE 

och GKD, elje. t , vag. 
"'lX ~L : övedriil'fal' ofta s in granne 'V8XK och 

~il' ilJland mycket bra. 
, K2ME: är ganska svag i 

llingar och telegrafi. 

Station 

GSJ, England 
aSG, England 
DJE, To skland 
HAS3, Ungern 
W2XA.D, USA 
DJQ, Tys dand 
G I , England 
F Y \., Frankrike 
peJ, Holland 
W xlr, USA 
D,JB, Tyskland 
a SF, E nglan d 

PW, Polen 
F YA, F'rankrike 

'T8XK, USA 
GSE, England 
GSN, <'ngland 
WLr~L, SA 
D.JD, Ty kland 
aSD, ',nglalld 
P ill, IIoIland 
1"YA, Frankrike 
EAQ, Spanien 
2RO, Italien 
OT1AA, Portugal 
HEL, Schweiz 
'K2n-lE, Am;trali(~ll 

ase, England 
D-TA, 'ry kland 
OJN, 'l'yskland 
W2XXF, S.-\. 
OSLO, Norge 
aSB, Fllgland 
r RF'5, Brasilien 
llAT4, ngern 
S~15SD, Sto('khol111 
W8XK, USA 
GSL, England 
GSA, England 
DJC, TYf:iklal1d 

fu'; lJes \'äl'lts av stör 

Vå~längd Frekvens Mc/a 

13.93 21.58 
16.86 17.79 
16.89 17.76 
J9.[)2 15.87 
19.57 15.33 
19.63 15.28 
19.66 15.26 
19.68 15.24 
19.71 15.22 
19.72 15.21 
19.74 15.20 
19.82 15.J 4 
32.00 13.63 
25.25 lU, 

25.27 ]1.87 
25.2!.l ]1.86 
25.38 11.82 
25Ai J 1.79 
25.4n 11.77 

11.75 
25.58 11.7;~ 

25.60 11.72 
30.43 9.86 
in.13 !.l.68 
31.25 n.60 
1.27 9.59 

31.28 9.59 
:U.82 n.58 
;:'1.38 9.56 
31.45 n.54 
::1l.48 n.53 

31.48 D.53 
31.55 !.l.51 

31.58 n.50 
32.88 n.12 
,~U; 7.21 
48.8 6.14 
49.10 6.11 
49.59 6.05 

49.83 6.02 

93 

OSLO: mycket tacksam stat iou, kommer in nästan 
>:um lokal statio ll. 

DJN: Wst på förmiclclagal'll a . 
:mo (3J m): \'i:sa k"iilla r lika stark som ea lokal 

station. 
OTIA \.: relativt svag, aldrig fri hån .-·Wrningal'. 
EAQ: en station, :om mott-age:,; relativt bm 

[u'et om. 
PRF;) : i'vag, br>:Yiil'ud a,· s ör llingul' och fading. 
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Dagl. kl. 12- 14.45, sönclaga L' kl. J3-14A,ii . 

Dag1. kl. 12- 13.45 sa mt 15--16.15. 

Dagl. kl. ]4-17. 

Söndagat' kl. 1 15. 

SÖlHlagar kl. 16-21, ,-arclagar 20- 21. 

Dagl. kl. 6.30-H. 
Dagl. kl. 18.15 20.1;:;. 
Dagl. Id. 12--16. 
Tisdao'ar Id. 0-]1, om;clagar U  12, C". till Hi. 
Dagl. kl. 14-~~t 

Dagl. kl . 9.50 17. 
Dagl. kl. 15 18. 
Oregelbnnde t kl. 10 18, mest sÖ tldagar. 
Dagl. kl. 10, 17- 20, 21-A. 
Dagl. kl. 23 2. 
Dagl. kl. J 6.30 18. 
Dagl. kl. 6.15-8.15. 
Dngl. kl. 28 0.30. 
D agl. kl. 17.35-22.20, 22.50-4AG. 
Dag!. kl. J 2- 14.45, HU 5-23.45, 24 2, 4 5. 
K!. 1 H; ntoIll tisclag och ollsclng. 

Dagl. k l. ') 2, (;,} 6) . 
Dag1. kl. 23 .15- 2.30, li)]'d. de;'s ltiom JS- l!). 

Dagl. kl. 1!.l.30-22, må tlll. , onsu. , fl 'elL 24.-2. 
'l'isd., torstl. Wrd. kl. 2) 2,t, ort'ge1b . Ull ]. 
Lörda.gar kl. ~3-l4. 

Söndagar kl. 7-8, 16- 17.30. 
Dagl. Id. 22.15- 23.45, 24- 2, •..1 . 

Dagl. U.30- 9.50, 14- 17, 22.50 .45. 
DagL kl. 6.~O-U, 9.iiO- 17, 2:2.;:;O-!.45. 

Dagl. kl. ~2-5 . 

Dngl. kl. 10--11 (orcge ILJ.), 17-:2;~. 

Dagl. kl. 6.15-8.1G, 18.1 ii- 23.4fl . 
Dag!. kl. 2:3-~4.15 , SÖll(!,lgat· till ::. 
SÖlldagtn' Id. 24- 1. 
I regel lönIngar Id. 1 ~1-14 . 

Dagl. kl. 3- 6. 
Dag1. kl. 20.30-22. 
Dagl. kL? 2. 
Dagl. kl. 17.35- 22.20, 22.50- 40.45. 

http:22.50-40.45
http:17.35-22.20
http:2:3-~4.15
http:6.15-8.1G
http:2:2.;:;O-!.45
http:U.30-9.50
http:22.15-23.45
http:16-17.30
http:23.15-2.30
http:15--16.15
http:12-13.45
http:12-14.45
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~~ ~ 
Diskussioner och Uadioindustriens 
~ föreclrag ~ ~Nyheter~ 

J lI' ]i}ckcr8.1c!! h (Ute)' fU/' cilra(f i fo ckli olll l, 

Vid det ';[ nIllla n triide, som höll s a \' S \' enskrl F.lektro
ingenjörsfö renin " 'n i S\' uska _ T eknologEörcn in "'ells lokaler 
elen 20 mars, höll Mr '.r, L, Ecl,er.-Icy fdm ;)[:ll'cou ibola get 
i l!;nglaml tt med s tort intres, e Illo ttngct föredrag om 
r[Hli opejlillg m ed kortfl "ågol', Ä\'en TIadiotekni Im Siil\ ska
vet och Stockholm . Hadi okl nbiJ hade inbjudits att ~lhöl'a, 
\'ad den ne berömc1e spedal ist pfL \'1lgfor tplanlning had e att 
förtäJja, 

Tal areu började m cd at.t på peka at t man nnmel'a genom 
samverkan nIeilau teoretiska. spekula tioner och pral,tiska 
för ök ga nsiw viii f:Ht kl art f ör : ig ih'cn de korta vågol'lla 
for tplan tni ng, ,pecicll t då dct gliller a t t lHl\'li uda radio
\"lIgorna för pejling, ha r man pli, senare l id nfttt en del 
ij\'e l'l'a ska nde resultat m l'd kor ta \'[Igor , och god nog"raIlllhet 
ii I' nnmera ii \' en möjlig a lt ernå plI s tOl':t u v t:lflcl , och detta 
med , ' gOl', om li rli gu l'e an 'etts som obrukba ra fU r della, 
ii Hl) a In. 1. 

Det kan anse~ SOIll en lyddig ti!ll'iilligltet at.t de första 
f'iil' söken m el radi ope jling ll lfii rcles II le(l "ägor n \' oIllln:iug 
!JOO ID längd, ty d et har senare visat sig, att jus t dessa vågor 
liro c1e säkraste och mest am'älldbara för t, CX, sjöfa r tens 
bellov, Det hal' elllellertid iiven visat s ig, att ma n 'peeieIJt 
på något korta r e vi\gor under natten haft stora 'v:i righeter 
alt ffI noggranna pejlinga l', och detta beror på vli gornas re
fl exi on mot de t\' enne joniserade skikten , Heaviside-Iagret 
och Apleton-Ia ret eller , SOUl de nUlll era of tare kallas, E~ 
och 1!' ,lagren, Trots rii tt iustiillning kOlllmer vid pejliug merl 
ralU clell rcflel,terac\e \'agen alt in\'(.' rka , och cUil'för ha r llla D 
mns t tillgripa eu , Vf>ci 11 an tenn, den , k, Adcoe;k-antennen, 
som bes l: r (W exel!llJ~lvi s f~'ra vertikala a ntenlltråda r, Ulll) 

~ tiillda i h ii l'llen il y en knlll r il t I11 pcl ca 20 III E< ilia, I,..nten
Illel'llas impul e l' föra i anpa sade, skiinna eh, kablar till 
en goniomeler, dill' a vm .- ningen direkt ~ker, 

:FastHII denna al1teunt-~"'P skulle upphihtl r,\'ll1 d" t rå lningens 
n~rlmn , erhölls " id lwrlvåg n ing "ll riktnillgs\'(~rkan all s, 
och mRn började und ersöka fiirhållanclena lite t niirmare lTI ed 
katoll ,-trttleosciUograf ns hjälp, T a la ren vi sa de därpå en 
r an ntomordel1 t1igu oscillogram, med vilkas ltjiil!l man kun
Ila t konsta te ra n"a ckofeuolll cn, Olll icke enkelt knude för
klaras genom de \'anliga reflcxionerna av radio\'ågor, som 
lllall fijtut riiknat med, Det ta gillld e nu mottagnin g inom 
dcn s , k, skipdi stanspn ell er (löc1a zonen, ,'om f(\rekommer på 
kor tdig, I tiUl et för de t yanliO'[l elwt fick ma n cl"t duhbelt 
eko, vars ella d I ni l' Ill,\'cket or g('lbnlld en , ociJ Il.l:lll kUl1l1c 
r iik na ut, att d,gen i Yi ssa fall had t illryg"alagt något 
lusen tal kilometer m en a bsolut ej kuunat gå I'Ull t jorden 
och ej hellc)' den omkring 100 km lång'a \'iig n Ilpp till de 
,ioni ~erade skikten och tillhn lm igen, Det m"l~lc ri;ra 'ig 
om niigril llittill ok linda l' flexi oner, ocl! nart Jall e man 
IIIHrk - till, a l t lle t Yid l'iUac\ siindning a lltid gick alt r e, 
gist l'era cu r efl el,terarl dl g, kOlllmand e fr;lll c1 CIl pla t$, dit 
radio\,ngorn:l blid t ril>lad', 

Vid mycket "uillrikt a nordnade m~itnlnga r ll1 edcl~t ti rls
,' killIlad er isade det j"" att refle..x.ionel'lla hl. a, ;' kedtl c 
någonstans 1ll()1I:lJ1 E Och F-lagren, d iir det lltst r rtlade v1\g
knippet mr på \'ii g nedåt : vid ID III dgen exempel is på 
Ilibtan 20000 Jm! a \' stfllJcl , R fle,:..:ionen beror pa trålning 
fr:lU de elektroner, , ' OlJl den u t iinda d 't"cn säller i r(;re\.<e 
i de jonisemde skikt 'n, oeh (Ienua refl , k leta nde \'erkan iiI.' 
~ l örre , 'jd Ui llgre v' gOl' Un Yid kortare, Alltså llilde c1el mot 
Wrm oda ll g:ltt att pejla inom >; kipzonell, oeh den erl)' lina 
biiringen fi 'k ral,t motsa t t riktning mot "id vanlig pejling 
pa Itillgv, g, 

Den nyaste pejlmetoden Vii kor tvåg grundar sig på mät-

Ny 'in.!1'eSS(/'/lt ) iJ.[a gll a'/iox» ersätter duooclhöglala1"/w , 

Mad ha r ga nska länge ansett, att end a möjligheten alt 
[Istndkomma \'erldigt goll å te rg ivning iiI' a tt anriincla minst 
tv:1 hiigt lLla re, en för det liigrc och mellanregistret samt cn 
för det högre regi tret. Nu lIar e meller tid Maguarox-(abri
ken u tlwmm it med en ny högtalare, SOI11 enligt uppgift åter
ger h , la f r ek ven somril.det mellan 80 ocll 15000 p/s fnllt till
fredssWllancl e, En publicerad kurva från National P hysical 
Laboratory "i ;::a r, att detta hftlle l' stl'ecl, för området 3 
10000 pi, (MlitapparatUI'en hO-' denna institution går ej 
lIögre ä n 10000 p/s,) T idskriften >Wireless W orld» har 
ilren pro\'a t den nya llögtalar l m ed myd.;:et gott resul tat, 
Högta la ren i f räO'a er u t precis ~om en vanlig e l~~;:trod'yna
misk högtala r e med knl'\'lll cmbran , Enda t talstrolllspolen~ 
kon tr ul{tion ä r olika, Spolen bes tå r uiimligen del s av en 
vanlig ta l.struru 'pole, lindad med isolerad koppar~råd , d~ls 
ay en sluten, tUIlllv liggig a luminiumcy lillder, vid vIlken 1I0g
talarkonen iiI' fii st, KOllpartrå ds spoleu är fri från konen 
men stå r i fö rbindelse med alnmininmcyliudern genom ett 
lager lLY elastiskt matcrial, som befinner s ig i m eIlanrulIl

uing av fa killnaden mellan ele impulser, som el'hå llas 
från t\'å parallella ramar, upp 'Hillda pä omkring 20 m av
stånd fdin varandra , lIela vågliingclsområdet 16 till 100 m 
l;:an anviinclas, och vid avs lånd på 200 a 1000 km erhållas 
f 'I på högst 2° åt vardera h iille t. F t;r 'tik ha gjorts l~l e rl 
kortn gspejling på de orel ilHll'i e t rafikt'ln;plauen pä \'l ssa 
roulel' f n Il Croydell, oeh Mr Eckersley vi ' a c1 e lIledelst eu 
rad diagram de syrLUedigcn golla r es lIltflte n på upp till 
300 km avslå nd . 

Slu tligen b bådade talareu, a lt dessa nya rön Vii Iwrt
vågspcjlillgens områ de säl.;:el'ligen komma att Hi elen allra 
största betydel~e för dcn en grlng komma.lllle flygtrafiken 
över Atlanten, på gl'lllld av dc stora avstfllld, som rlii komma 
i frliga, -TO, 

Stoukholms Ra,(lioklnbb . 

ViLl samllla lltriic\et den 10 mars höll c ivilingenjör Martin 
l'elll'm ett intressant föredra g Olll elek t ronteleslmpet, 
ZWOf'ykins senaste uppfinning, Ingenjör Fehnu komm er att 
beha nclla denna Bak i en artikel i nästa nummer a v Populär 
Radio, 

Sammanträdet den 24 mars var iusWllt på grund av att 
medlemm a rna voro illbjurlna aU l höra det oyan r efererade 
föredraget t1 v Mr Eckersley l)å S vensim Elektroingenjör-'
f ör eningen, Ett Cirkul ä r hiirolll utsänd es till ldubbens med
lemmar, 

Ti sdagen li en 7 apri l ..:a m mn nl ri.idd Sto kbolms Radio
klubb föl' a tt i'tiIi.il'a en rappo r t t1\' ingenj ör Anic1 KjörLillg 
augående nyheterna PlI Leipzig-lIliissan, Viel amma tillfällc 
liimnac\e inge.njur Robin Hult et t l1Jedrl ela ndc om en in
tressa nt amerika nsk s lÖ rniugselil1JLuator, som väck t stort 
uppseelllle inom rad io\'Urlclen, Vi llterkomm a i ni"ista lJum
mer t ill dessa bå da fi>j'p(ll"lg, 

Stockholms Radioklllul.J sa mman t räder i regel varannan 
tisdag på Re 'taurant Gillet, Återstående am1llantrilden för 
siisongen ugn rum t isLlaga rna elen 21 april ,a mt den [j och 
19 maj, för sil vitt ej någr a särskilc1a arrangelll'ang skulle 
vieltaO'as, i vilket fall meddelande hiirOIll kommer att u t . 
sH nda till klll ubmedlemmarna , 1' illldnnagivande om före
(Irag-,ltå llnr c och iimnen gi va ~ i morgontidningarna dagen 
innan sammanträdet iiger m m, Vi a tidningar vilja dock 
gä rna skju ta på not isen till dagen för sammanträdet. 
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met mellan de bäda polarna, som bilda [yå koncentriska 
eylin cl ra l', den ena utanpå den andra. (Alumininrncrlinderu 
kan betrakta om en . pole med ett end a lindningsva rv.) 

Vid Higre freln'enser fllll~era de ldi ' polarna på sa mIlla 
siitt, som om de vorc fast förenad e. Aluminium polcn mcd' 
föl' en ny ttig dämpning av det r öJ'liga systemet vid upp
l1iingningsresona nsen, varför impedansen ej ökar pft lå ngt 
niir srl mycket SOIll vid vanliga högtalare. Detta är en stor 
Wl'deL 

Vid högre frel{\'cnscr bli r koppar t rådsspolen för tuug för 
att lw uua följa med , men den inducerar på aluminium, 
spolen, som nu i sWlle clrh'cr kOllcn, ta k vare det ela stiska 
mate rialet mell au de båda spolarna. Vikten ho det rörliga 
.? tcmet bli r betydligt min dre, e ;a 3% gfw"er, då koppar
ti" els polcn ej d Itaget' i rörelsen , Yi lket fö rkla rar ,"arför 
den nya högtH la ren ka n klterge högr e f rekvenser äu den 
vanliga elek trodynan: i lm hiigtalaren, 

'racl;: va re den törr e dämpningen uPllgiyes lIen nya hög
t aluren, som pa engelska kallas »Duode speaker», kmwa 
l1 nl' iindas med gott r esulta t ä ven till pentodslutrör. Duode
högtalaren hi! en ligt uppgift en belastning ay 15 upp till 
:.:!O watt, 

»Duode»-llögtalu r en kan i Sverge c rll:1llas gellOJll general
fl gen ten, Tjerneltls Radio, lIudik valI s"'atnn 4, tockholm. 

"'ya antenner, 
lJJleklrisl;;a A7"t i ebolafJet '1,;<111 (lia, Stool.;ho[,m., föl' i mark

nad .n en uy Wrn iu gsredu .ernncle antenn, hentim nd Skan
dia »'relo» . Den na ii r en betydligt fÖl' bli t trad upplaga a v 
den i 'rysklantl i 1i 'lor u " t riick uiug [I nvä n la stl1l'auteu
nen med skii rmatl n eclledniu..... ) T clo') \' erl samma del ut
gÖ l'e a vett lilu"t a luminiu lUl'Ör, fö r et t med spridnre och 
f r r a stag, Vl r igenom mcta lIma.. an uppe i luften bli r mera 
omfångsrik lin v ill stava lltCtlUen och effekti l'iteteu dl.Lrfö r 
tön'e, fö ru tsa tt a tt anlennhöjden ii I' den 'arnm:l i. lJftda f al

len. ])essu tom lil' »Telo» utförd om tran fo rma torantenn, 
va rigenom dels fö l'lusterna i den sldiL'macle ned ledningcn bli 
snlt , och dels blir nerllerlning n minlIre st.ö\'l1ingsldinslig. 

»TelQ}> är a vserId fl tt montera i toppen flv n pit lms
taket uppsatt hög mast, hel t en bra bi t högre än dc master, 
som bruka all\'iinda t ill vanliga utomhu '·unten nel' . Hiirige
nom bli r förhålland et lUellan si na l- och sWrningsst:rrk a 
i<,\"nnerligen g~· nll salll t. p rl grund fl v antennen ringa "ikt 
(enligt uppgift 0,9 kg) kan mastkonstrllktionen göras gan
ska enkel. En bambumil t ~ir lämplig; cn metallmast eller 

metallstag, om komma i ll lirheten a v antennen, ku nna upp
f li nga stiJl'tlinglll' och äve ntyr a resultatet, 

Transformatorn "id mottagaren lir omkop pLingshar för 
mellan- och lrlllgvftg. E nligt uppgift medgh 'cr anlellll en 
liven kortvtlgsmottagn ing, t rots alt d n j ä r sä rskilt in
r:iLtad hii rför. 

L1JäielJola·fJe t Eleklroholm, Stockholm, f ör i ma rknaden CH 

a ntenn, lJenlimlld Un ivel'sa lantennel1. Densamma bar fonnen 
aven smal korg, lJes lående a ,' ett a nta l för ten ta lWPllur
t r: da r, upptill fl[ ' la ,' ill en ring. I nedre !lnden ii r an bragt 
n isolator a ,- ebonit, om passar i en medlevererad hällare. 

Npdl (Jnillgskabel medföljer a ntennen. 
Un il' crsalantenn en li.r a,',' edd a tt anbringa . i toppen av 

en pil husta l, t 11llpsaLt ll ög mast. Den ii I' ej av sedd alt 
konkurrera med Yflllligu, h ögt och fritt upp 'atm uiomhll 
a ntenner, vilk t el n gi\'et\' i ej heller kan göra, för så vitt 
ej lllflsteu göres m yc.ket hög, ocb illetta faU spelar kauske 
. jHlva korgen ej il. stO l' roll. ni\-crsalan tennen ä r i sUillet 
avsedd att r. ·titta de nu srl Y:lnli"'a inom husantenn erna , 
v ilka som lJekan t ii ro synnerligen ognmsa l1111\a n r sLiil'n.in g-s
y npnnktpå gru nd av nlirhelell ti ll d elek tr iska ledn inga 1'

ua i hn. et. ]j'ör a tt: emeller t id få fulll u lbyt.c av Un iv r. a l
antenuen bÖl' denna som nlimnt anbringas sll b(jc,t som m ii j
!igt , va r jämte mottagaren bör placeras helt ulira a ntenn 
intaget, Ii att inomhusledllingen blir Stl kort som wiijligt. 
Enligt prospektet kan a ntelulen i nödfall a nbringa på h us
\'liggen ellet' fö n teepo ten. I sådant fall H r j u an t .i1nen 
myCket r inO'a, om ens nå"'oll ulstxi1clmin '" m 3nföl' sWrning 
fiilt t och å ringa hÖjd, att f örrJelarna fram för inomhus
antenn en bli mindre på t.agliga. JJ'[lr man hlo tt korgen upp 
i jiimn!1öjd med skorstenen och llelllellningen uftgo d mlda 
fri f rån hu taket, torde emeller t id ni\'ersaLantennen Ul' 

sWrningssynpunl,t "ara iiverlägsen va rje inomlmsamenn. 
Det Hl' ju ocks!l all ka lätt att f li rJ · n ä nnu en h it l.Iiigl'e, 
d< en enlla mast rfo rclt'a , och biir igeuom ytterligare för
bät t ra r esultatet. 

FÖ1'stii1'ka1'e och hUfJtala mnliigrl ninga1'. 

;J/ B Antra(l, tocTl;holm, ä r generalagen t fö r 'Webster 
Bleetri Company i Amerika och fö r i marknaden denna 
fi rmas tilh'erkningar a,' biografförs tiirkare med alla till
uellör, försUirkare iör ttögtalara.nl~iggniDgar, ä vcu av tra n, 
portauel typ, som driyas från 6 V acknmulator , Av intresse 
iiI' \'idare en mikrofonför U:irkare, SOUl kan d ri vas f rå n så v~il 
ylixebtl'ömsniit ,'om ba t terier. sam t diverse förstlirIm re fiir 
olika effekter. 

lJ[iitinstrument, 81:gnu.lgelle1'(/ lm'e1·. 

In!JewWrs!inuan l1'/1. fJO 'l'iUquist, toclcholm., g ner a lagent 
fö l' Hartmnnn & Braun A/G, fö r i marknaden en 11lll ngfalcl 
olika typer av mritinsl:rllmenl: a y denna f irmas , ' lilki.inda till 
verkning. Fli l' inuy;:q;,'11ad i radioapparater finna' t\'('n l1(~ !i.va 
t-yper av minia ty rnicl spol einst rnm ent med re p. 40 oeh ;:;0 
mm störs ta diameter. Inst rumenten ha en eylil1l1 ri sk , gii ngacl 
ua l,re det met1 :!fi mm clinmeter, Il:' 'dl ken finnes en 1ll11 tter 
flir fastsii Ltning 'u . Ett 35 mm bftl upp tngc i panelen , in
s trumentet sk:iutes in fl'amLfrå n, varefter Uluttern pågUngas 
och i'ltdr3"'es. 'ryper iinnas för sth-iiI lik- som äxelström ; 
dc , is tlliimnda , om ;iro te rmo lektri sIm instrument. lmnna 
an \'iinda s upp til! 10000 kel' . ~Hi tomrudell u una f di.n 2,:' 
mA och ulJpflt hos fi lllperemell'al'lla . Vo!LlLl eLrar, fortfarande 
fö " ";lxelström, fi nna ,' med miitomr:1rl en fr lw 0,5 V, ]j'riin 
G y och upp1H ha tIe 400 ohm pel' yolt. l.'ör likström finnas 
mii tområ den Hnda f rån 50 !-lA ocll upptlt. Voitnwtral'na ha 
l 000 ohm per volt, 

J nstl'lUnelltel1 med 50 mm di amet er ha nollkorrel,Lioll. 
En annan sa k av stort iu tresse för n;i l'mran(l ii I' s, k . 

ou tputmctrar (utgå n"'.seffek lmti tare), ,'illw tiro oumbiirli<ra 
"id undel"ökniug av mottagare medelst signalgeneratoT'. 
Hal'lmanll & Brann li lh'erlmr tt dylik t Instrum en t med 
följa nde lUiitomr:lden ; 1,5, 3, 6, 15, 30, O ch HjO . Instru
mentet hal' ett kon tant motstämI ," 4 000 obm. Effek t Il 

kan Iii tt Del'äknas. Totala felvi sn ingcn iii' upp t ill 10000 
p/s enligt uppgift högst ± 1,5 % , ut0111 vid lägsta miitolll 
rå dena, där felct. iiI' ± 3 %. E'Il kondensator fli t stoppande 
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n eventuell liks tröm finns inhyggd och bm vid bello, in
koppla. Vid lägre periodtal blir f elvisningcn hlirvicl stöne. 

Elc7dl'i87w A/B Skandia.. S toc/.;holm, föl' i marlmaden en 
sigualgeuerator, beniirnn(l »U ltl'amllr». avsedd att användas 
Vill undersökning ocb t rimning a \. radiomottagarc. Fre
In'ensoUll'lh let lir enligt l1p[l" ift; 100-27000 kC/s (3000
11 m) utan [lm'lindan cle fl \. över toner. Oscillatorn iir elel{tron

kopplad. Bu t rioll anv1lncles som tf-oscillator för m odulering 
med 400 pI ' . Den ntgående hligfreln'ens n lir r eglerbar frll!1 
noll (?) till 100000 ,uV. Även en reglerbar tonfrekvcllsspän
ning kau uttagas (400 p/s). 

Sigualgenel'atorn 1lr avsedd föl' drift från 110 V växel
ström, 50 p/s. Vid andra nlitspiinningal' anviind es en anto
transformator_ 

l(O/·lvågs(Zetaljer. Elektro ly t /wudensa l'orel'. 

Ingeniörsfinnan Blea /ri c, ' toakhoIJIn, har tiU stlillt oss en 
ny ka tHlog (il-el' »Edd:>st ne » kortdgsc1 etalj er. Bland ny
hetcrna märke,' en mr-transform ator föl' 450 kels med luft
isolerad tämkondensatorer och Iitzspolar, avsedd Wr kort
våg sup rar . Kondeusat.ore l'lla kunna iiven el'h :lllas lösa . Föl' 
ult rakor tvågsapparater finnas isolatorer för montering av 
spolar etc. vver basplat:ta n, vricllwndensatore L' med s mil 
förluster , antenner o. s . v. Vidare miirk en 2- tegs mf 
enhet för ultrakort\,[lgsmottagare, som arlJetar på 2000 
kc/s. Enheten är omsorg.·fullt sldirnL.'ld och bandbreclcIen 
injusterad medelst dlimpmots tånd. 

Samma firma för i marknaden T . C. C:8 eleldroly tkollden
satorer a v nyare typ mrd lJe teckningen »aqueoll -'», avserIda 
a lt samtidigt tjiina som spänniug"J'egolutorer föl' anodspiin
ningen. D naa typ hal' s törre dimens ioner iin den vanliga 
med lJe tedmingeu »w et». Genom lag intriiffa r \'id överspiin
n Lng, ocll fabrilmnten r el<omm nclera r lypen »aqu OUS» föl' 
anvlinduing l -':'ldana fall , d;ir andm detaljer i a pparat n 
behijnl 'kydclas mot den Yid t:lr ten erhålltLrl över 'pänniug
en. Konclensa torn tar enligt uppgift ingen som hel t skada 
vid tlylLk alJviintlning. 

Tya ,·ö/·. 

Svenska A / B PhiUP3, Stockho~m, bar ntkommit med en 
serie 2 'if rÖl" av följande typer: KF3, KF4, KB2, KC3, 
EDDl, 1'CL2 och C243N. Data för elessa l'örtypcr återfinnas 
under rubriken »Radioinclus t l'ien s nyheter» i mursl1umret. 

Samma firma har sliippt ut i marknad ) tt nytt hÖgSpUll
ningsIiI,rikt.artör, avse t t f ör nätaggrega t t ill ka Lod stråle
oscillografer. ilfaximal likriktad spiinning lit' 1 200 V och 
maximal likriktad ström 5 mA. Typbeteckningen är 1876. 
Detta liliriktarrör lir av ett föl' kaLodstr:l lrör med reta~ivt 
låg anodspånning, så som typ -rna 3937 och 895 . 

RADIo'rEKNISK REVY. 
Forts. frdn sId. 91 

förmåga m å nga gflnger s lVl'l'e och d · 8'ut0111 myckd val'ieran
de vhl olika trU.. or ter. Allt ft r fnk t ighet:;halten a v"ilm 
Imrvol'llU över förlLI ~ t\'illkcln 'om funktion av frekvensen vi
da frtlIl varandra u pp till ung fil r 10 kITz. ö\'er J 000 kHz 
överviiga de r ent dielektri~ka föL'lu.'terna Srt mycket över tI e 
på grlJlHl av lelluings Cörm flgau orsakade at t fU rluslvinkeln 
blir oadliingig av fukti gll elslJalten, yarfli,' alllsfl kurvorna 
föl' olika fnk tighetshalt hUr sammanfaLIu. l.'Ol'l't trH uppvisar 
m -d blott smt skiljaktigheter amma förl opp bos kUl'van 
över föI'lustvinkelll som funktion av f reln' ensen, med ett ut
p r figlat maximum (förlustfaktorn = 0,025) vid 4 000 l{"H~. 

(FJNT nr 1'2, 1935.) 
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KQRTVAGEK J 'ST N 
Forts. från sld_ 9:1 

De ovan augivna mottagning,~ resultaten ha uppnåtts 
Stockholm. Mo ttagaren iir en I1ammarlunds lwrtvågssuper, 
synIiO' pi vinjettbilden, men mt uga :lY stationerna iiro så 
starlm, att de u ta n syårighel lwnna taga s in liven på mycket 
enkla :ll)parater. 

Vägliingder oeh siindningstid er lIro för en del stationer unI. 
(l erkaslad e ändringar, varför garanti ej kan llimnas för, att 
samtliga uppgifter i tabellen liro korrekta. 

B. S-n. 

SKTVINSPELNINGSAPPARAT. 
E'orts. frlln sId. 85 

fabrikat a v skh-or. Till ledning f(ir dem SOl1l eyentuellt 
r edan ha Grawol's gravcrappal'atllr kiln nlimnas. att ett nål
ll'~-ck prt 3,2- 3,5 Yid gelatin kivor och 2,2-2,li vid sIdvor 
a l' S\'eu'·ka Radioaktiebolagets fabl'ika kan ,ura Ilimpligt. 

i\lotorn lir av miil'ket »Dnal», ,ilken .'''år jiimnt och bra. 
D en ut\-ecklar 4000 gru mc n l imetel' ~' id 78 varv p8r minut, 
och det räcker mer lin Yi·il t ill fö r att gravera en 30 cm 
ski\'U. Skivtallriken ,il' t11ng föl' at t fa jiimll gållg hos mo
t01'l1 Och ii I' beklii cld med gummi , som är nödvänrligt vid 
insllelning för at.t skivorna ej skola liTa . Vicl illl110ntel'lng 
a\' moto l'll böl' dcn ej fas t -kruva . för shlmt, cHI skakningar 
frå n motol'n Hitt kunna ö\'erWl'as till s kivan. 

En särskild pick-up är ej nödvändig men iir bra utt ha, 
siirskilt vid pro\'. Man slipper dit taga ut gl'uvemttlen ur 
dosan för varje g~ing man avprovar, ibland kau ske endast 
ett par spå r. Men ä\'en gra\'erdoc.an kan, instlilld pil. lägsta 
llåltryck, mycke t viil am-lindas som pick-up. 

Vid inspelning fflr ej yi.islwn, innel!llllanc!e gl'aycrappa
raturen, l)laceras på mjukt underlag, dll skakningar från 
motol'l1 öl'erföras till skjya n. Väska n lJöl' aIltsä hel t pla
ceras p[l et t borel eller e \-ent n lI t p :'\ golvet. 

)I'ikrofonen placera s el t s t-y 'ke ifrån fö l' 'liil'karen. H els t 
bör mikrofon en ,-ara i ett anna t l'um li n fö r "tä l'karen, och 
ab~olnt nödl'äl"ldi t tir detta, om man skall -göra upptuguingar 
fl\' mus ik. t.rckell. Vid npptuo-ninO' av :lng eller musik från 
fl enl p cr;;Oller . a m tidigt iiro de olika röstel'llas eller lustru
m'patens placering fmll1för mikrofonen av stor betydelse. 
Llig re stämmor böra siilunclll placeras nU rmare mikrofonen 
än bögre sådana. Blåsinstrument placera liingre bort än 
st.råkinstrument o. s. v. Vid sli ng till piano bör sångaren 
och rnil,rofonen placera~ ganska långt frtlll pianot, ca 4 il 5 
meter. Inspelningen bör icke ske i ett allt för tort rum, 
då ekoljnc1 uppstår och ljudet blir grötigt och oklart. 

,FÖl' all l1lu~ik giiller a tt man vid inspelning av RIdvor ej 
fär nyansera s1\ mycket som annars iir vanligt. Man måste 
ju illl'eglera förstiirkningen på et vi~st medeldircle, och virl 
stor nyansering bli (le s \' aga te partiema för s \-aga. då 
dliremot de starkas te överbela sta fö rstli l'karen . 

Vid vanligt t ,11 bill' elen talande ej s t:l allt för nära 
mikrofonen, ca 5- '7 dm _ I aanat fall viII . -ljuden ej bli 
rena. 

l\ tlgon närmare be kri\'lling över hur de för. ta proven 
böra g, till skola Yi ej hill' in"'i't p:l , MI detta tidigare be
handlats i Populiir Radio. Del; lir mycket mÖjligt att redan 
de första pro\'en ge ntm:-irk t re nitat, men r e. uItatet kan 
ä ven bli minlIre gott, innan I1ijdi~ erfHrcn hct Vlmnit . . 

e skivor förf . brukar llnviincla iiro de n. lig n lltkoI1lna 
al' vellska RHdioak t iebolag-ets fabrikat . D essa ..kivor ha ett 
mycket mjukt skikt, varför n[tl trycket blir lågt, eu 80 a 100 
gr, o h lltergivningen blir utmiirkt. Sldvorna hårdna efter 
in pelniJ1gen i Juften och äro synnerligen slitstarka. En 
allIlan b ra skiva iiI' ) ContiphOI1»-Rkivan, som 1(un erhillla ho. 
Claes Ohlsson & C:o. Insjöll. Till bå da (lessa skivtyper måste 
vinkelhiJjda avspelningsnålar am'lindas. 

I ett kOlllma nd e nlllllUler a v Popnlii r Radio skall besln-i
vas en liknande förstlirkare, s1lrskilt avsedd fö l' den mo
derna. Brush-kristalImikrofonen, \'urs princip omtalades i 
Popu lli r lladio nr 11, 1934. 
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POPULÄR RADIO 1Il 

Tjernelds nya förbättrade 
Super 9 

garan terar Eder (även under sommaren) förbindelse med 

Amerika, asien, Afrika och Australien. 

~1l. här _k riy cr den a merikan ka t i<1 k riften Rad io 
Xc\Vs , enska lyssnar post om T jernelds Super 9: 

" .I a g har In k öp t ue n av ~l'j crnelds R adio n y ll!(c n ut
Rlilp pta b :q;gsats n 'Su pe r 9' m eu allvllJ1,'ss pol sy stem och 
ba r b ygg t su mma n mot t agaren utan n :'\g rn s vä righeter. 
. J ag har nu u nuer en rn~ nad s t iu pro\' kö rt de ns amma och, 
Bom av nedanst uen de t abell f ram g:1r , erh1\I1it myck et goda 
mo tla gning"'csu ltat pd k nrt ,,1g, t r ots a tt antennen , som 
är av L·typ och c :a 2 fil I,' n g , h ar halva IJcdlednlnp;en 
liggande på plåttaket. 
31,28 ffi 	Sidne y, Aust ralien, VK2~IE , s ön daga r kl. 15.30

18.30' ) . 
~1,3 m Spri ngfield, :\[a88., U. S. A. , WJ.XAZ, fr å n kl. 21.00. 
31,4 ffi Sch en ec ta d y , N . Y., U. S . ., W 2XAF , f r . kl. 23,00*), 
31,;; m Ri Q d e Jun ,'l r o. PRF5, Wl'dag a r kl. 22,00-23,00 

(orege lbu n ll e n )O) . 
;)7.3 m Rabat , Atrika, CNR , söndagar kl. 22,00- 23,00*), 
44;5 m Naz"ld , J apa n , ,T V'l' , k l. fi ,00--12,00 (ol'egelbunden, 

sn~ tOa stth:llinl!3 r ) , 
4S,7 m Ca raras, S y dume r ika, YV3 R C, kl. 24,00--1.00, 
4 .8 ffi l'i t ts burg-h . U. S. A ., WSXK, kl. 22,00--1,00°), 
4S;0 ro .Tohann ' burg, .urt Im , ZTJ (orege lbu nde n. s.lI ra 

slörniug a r ). 
49,0 ffi Col u m b ia Broa<lcast ing Co rp., N. Y., U. S, A .. 

W2XE, k l. 23 ,0<\-.3.00, 
.JO,1 ffi 	 Bonnd Brook , N, y " . S. A., W 3XAL, kl. 23,00

4,00, 
J:j'I cra statio ner ha av l y ~~nfl. t ::; . vilka j kunn a t identifie 

ras, De m ed O) mli rkta sta tione rn a k u nna mottag8 ~ r e 
lati, t s tö rni ng sfri t t. övriga statiouer besviiras n v t id vis 
i't ter k o mrnarJl!e stö rn Ingar , Vllg 1 ii u~derna kring ID . 25 och 
31 mete r t y c kas vara cle b lista, P,\ 4!l m eter h örs t, ex , Eng 
land och R om pj bä tt re li n a m erika nska sta t Ion e r pii SaIll 
ma band." 

Komplett ma t ria Isa ts : rör, 8 tums magnavox 
högta'lare, chns i och kopplings ma trial - allt som 
erfordra för bygga nde a v 6-rörs all ,ågssuper med 
fullbel y- t ta lioll sska la, a utomati s k V'olymlwntroll 
och nio a\'stämd:l lU'etsa r, NETTO KR. 148: 

Full tiindiga r itn ingar med tvenne hyggplaner i 
[11 11 storlek, mate rinlspecifika tion samt inst ruktioner 
för trimning och j n. tC' r ing utan hjälpin t rument. 

KR. 1:50 

TJERNE DS RADIO 

Hudiksvallsg. 4 - STOCKHOLM - Telefon 332001 
CirklJHir (jy e r nyn. "'[n~navox"-högtalare utkommer 

<len 20/4. 

UN IVERSAL~ 


ANTENNEN 

ersätter de störningskänsliga 

inomhusantennerna och är, 

rätt uppsatt, effektivare an 

varje dylik antenn. 

På grund av den mindre stör~ 

ningskänsligheten ökas mot~ 

tagarens räckvidd betydligt. 

...1"&\ PRIS KR. 7:50 PER STYCK

U H OS ALLA RADIOHANDLARE 

Radio 

Mät- och kontroll 

instruUlent 

Signalgeneratorer för appa' 
rattrimning samt mätning av effektivi, 
te t, selek tivitet och fidelitet. Specialut, 
förande för servicemän o. reparatörer. 

Tonfrekyensgeneratorer 
Ljudmätningsapparater 
Mätbryggor för motstånd, 
kapacitet och induktans, 

Rörmätningsbryggor 
OFFERT PA BEGARAN 

Prislist. ner iS mol iS öre i {rim, - EIA ,s 
r a d i o h a n d b o k, (S upp!. i 9J 6) mol 90 öre i (rim, 

ELEKTRISKA. 
INDUSTRI.A.KTIEBOLAG ET 

Box 6014 T STOCKHOLM 6 

http:23,0<\-.3.00
http:24,00--1.00


FOR HOGFREKVENSTEKNIKEN 

L Å G F O R L U S T - M A TE R I A L 
F R EQ UENTA Förlustbktor ca 0,3 '/00 

O N D E N S A T O R - MA T I?R t A L 
KE R AFA R J< 

Dielektr.. Konstant = 40170180 

MATER.IA L MED. LITEN VÄRMEUTVIDGNtNGSIPA UtvidgningskoeffICient 1-1,2 ·10·' 

SILVERBELAGGNINGAR I VARJE FORM OCH UTFORANDE 

B I R G E R C A R L S O N & C o. A. - B. 
MALMSKILLNADSGATAN 33 , STOCKHOLM, Tel. 232655 (växel) 

Re prese nta nt i Sverige för 

STEATIT-MAGNESIA 
ENGESELLSCHAFT 

BERlIN·PANKOW 

HOLENBRUN N . BAYR. OSTM. 

LAUF AN DER PEGNITZ 

WOCH[ · 5f1 l ' N 

FörsIklassig radioservice 
förutsätter fullgod instruIDentutrustning! 

Endast det bästa är galt nog för Edert provrum. 

Vi föreslå komplettering lDed: 

We-DA 238. Universalrörprovare 
'ör europeiska och amerikanska rör. 
Mätning av: I. Alla förekommande rörtyper , med och utan stift även 
hexoder, oktoder, duodioder, binoder. allströmsrör. 2. Anodström . 3. Brant< 
het, inre motstånd genomgrepp. 4. Motstånd och Kapacitet. 5. Spänningar 
0-300 Volt. Vakumprovning. - Marknadens mest fullå'ndade rörprovare l 

Provinstrument Typ PA, vridspoleinstrument 'ör likström. 

0-6,0-60,0-600 mA , 0-6 A. 0-6,0-120,0-600 V. Strömförbrukning 2 mA. Inre motstånd 
500 ohm/V Motståndsrnätning 0-100000 ohm/4,5 V mätspänning. Spegelskala, nollkorrektion. 

Universalinstrument "Univa" 
Vridspoletyp med likriktare, omk.,bart för lik, o. växelström, inbyggda motstand och shuntar. 
Mätområden : 0-6, 0-60, 0-600 mA, 0-6 A, 0-6, 0-120, 0-600 V Spegelskala. 

Begär specialbroschyrer! 

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

PA, Univa 
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