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Intressant a merikansk uppfinning. 
Tar bort störningarna sedan d e 

komnlit in i mottaga ren. 

PA.FÖRSTÄRKAREN 

Växe lströms. • tionsfri effekt. 

drh'en förstärk are Hög fidelitet. Bil. 
med f~ W distor. • lig i tillTerkning. 

ElektronDlikro~kop 

och elektronteleskop - elektron. 
strålen ersätter ljuset Tid katod. 
und ersökningar. • 
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och låda, exk lusive batterier 
Enbart Uda . 

Byggsats 
tiI! 3. rörs por tabel 
batteri mottagare, 
(det. + 2 L F.) med 
inbyggd högtalare, 
mon terad i elegant 
lada k lädd med 
skinnimit. Plats för 
batterier i ladan. 
Stor!. 32 ~' -I x 18 cm. 
Pris komp!. med rör 

netto kr . 55.
» » 15.

Byggsats till kortvå gs tillsats för allst röm 
med oktod, (beskriven i P. R. r . W, 1934). Komp!. 
med mikroskala, gangkond. metallchassi, spolar m. m. 
Pris exkl. rör och lAd a . netto kr. 35.

Kopplin gssche ma och mate ria lfö rt c: ckn ing till mode rn h<ltt~ ri JpparJt 
med de nya 2,..\'ol ts rörcn. I ~ ög fr~ kvC' pcntod. pen todd ctckto r. :s p,u..
koppl"d slutpcntod . God d l5ton> mott.lg.1rC. Pri , k r. 1. 

Ko ppJing!lischtma och matcrLllförtcckning till ~.rÖ r batteds uper rr. cd de 
nyaste 2,.voItsrörcn. En mottJg.uc för de högsta an spr k . Pris kr. 1. 

RADIOK O l\'lP A NIET 
ODENGATAN 1>6 - AVD. l' 


Tel. 32 20 60 S T O C Ii H O L lU Tel. 313114 

Ledande specialfirma 


Sförst. sortering - Förmånlig aste priser - F,,'rst mE'd nyheter 


GLIMVOLTMETER -Original Pressler 100 - 500 volt 

Noggra nnhet + 10 volt 
Strömförbrukning c:a 0,01 mA vid 200 volt 

För användning där 16 g st römförbrukning 
erfordras såsom vid provni ng av radioapparater, 

tonfilmförstärkare m. m. 

GENERALAGENTER 

B E R G M A N & B E V I N G A.-B. 
STOCKHOLM 7 

()J; tillverka för snabb leverans: 

Specialtransfarmatarer 
rör radio, förstärkare, likriktare, laboratorier 
o. s. v. 

Autatransformatarer 
upptill 1000 vatt. 

Drassiar 
för varje ändamål. 

Likriktare 

Synkronurverk 


Nyut k om na p ri sl isl or sä nda s på b t gära n 

ELEKTROTE KN. VERKSTADEN 

lng. C. B. H ansson 


Postfack 92 AKA AP Telef on 226 


Den begränsande fak , 
torn för naturlig 

ljudåtergivning har un ' 
d er de sista åren varit 
högtalaren och icke för' 
stärka ren. H ögtalaren 
har med andra ord bli, 
vit efter i utvecklingen. 

Nu har det emellertid 
kommit en högtalare 
gjord efter en fullkom' 
ligt ny princip - en 
högtalare med et! fre, 

kvensomradc större :i n 
vad den bästa förstärkare kan , tergiva - en hög' 
talare so m kommer at! införa en ny stan dard i ljud, 
reproduktionen. 

Den nya högtalaren hder ltIMagnavox Duode_ 
och salufö res i Sverge ,lY gen eralagenten 

TJERNELDS RADIO 

Hudiksvallsg. 4 • STOCKHOLM· Telefon 33 20 01 

Magnavox Duod. 

~ y bro sch yr över N agna voxJl högta bre gr.1 tis pi beå äran . 

http:mottJg.uc


DOD ULJfR 
Re dak t io n, pr en u mer a t io n.k o ntor och 

f r å g e a v d e I n i n g (e nd as t per po st) 

SVEAVÄGEN 40 - S T O C K HO LM 

Tel. N amn a n r o p . Nordisk Rot og ravyr> 

Te l eg ra m a dre .. : RO T OGRAVYR 

MAGASIN FOR RADIO OCH GRAMMOFO N 
ORGAN FöR STOCKHOLMS RADIOKLUaa 

Postg i ro 940 - Po stfac k 4 5 0 TEK N ISK RED A KTOR : Ingenjö r W . STOCKMAN 

Pr e numer ot io ns pris 1/1 6 r kr. 5:-, 1/2 6 r k r. 2,75, 1/4 6 r kr. 1:50. - Ut kommer d e n 15,d e va rje m6no d. 

INNEHÅLLSFORTECKNING 

Diskussioner och föredrag 

T elevisionen Amerika . 99 

Mätn ingar på elektrolyt! ondensatorer 1 0 2 

Störningsel iminator 

PA-förstärkaren . 

E lektronmikroskop och elektron teleskop . l ro 

Rad ioteknisk revy . 114 

Philips telev isionsförsök 117 

R adioindustriens nyheter 1I9 

FRÅN REDAKTIONEN 

En störningseliminator 

som ta r bort s tU rninga rna secla n de kOLU mit in i 
mottaga ren ha r uppfunn its a \. en a merika n och 
\·iick t. s Lor u ppmti rk am bet inom rlHliok retsa r 
(her hela vii riden. V i p ubli cera i det ta nummer en 
besk r inling ö, er d >nna int re sauta nyhet. De som 
iiro Lntress 'rarl e a \' a t t experi ment ' ra lnell den nya 
a nord ningen lliin visa s til l f ebruar i och a p riluu m
rcn av fl n a me r ikan lm Lid"k r iften »Q "1'» . 

Vida re [;illl na s en kOll strnktionSbeslo·i.nling öv r 
eu yäxel. t rölll sd r iven kraf tförsWr ka re fö r s tora lo
ka ler eller II tomh usbruk. E'örs tiil'ka rcn ii r gc nom
gtlC, tH1e 1l1ots iå nrlskopp lad och blir dHrfö r billig i 
tillv () l'lming-. D en ger ca I ii VV di tort ioll .- Cr i >ffekt 
oell ll a r eu synn erlig n f in f rekvellskarakteri st ik. 

l'å grund 11\ mellank Olllmande !liuder har a ndra 
delen a v Pop uliir R adios Rad iol xikon j lmn nat 
n tg h 'a s vid twsedd tidpunk t n tan n tkommer fö rs t 
i slu te t a \' ju ni elle t' början :w j uli och kommer 
cl ft a t t till siilida ' l ~a l;:\"a r talet. pren Ulll Cru 11 ter. P å 
grund tl \ ' clellllfl fö r sening utdela s ingen premie
bok lIuder 2 :a k ' a rtal et. 3 :e knl rtalets p renum e
ra ntc r erlIålla del 3 ay r a c1iolexikonet som pre
mi ebok, 4 :e kva r tale ts prenumer a n t.e r dcl 4 o. S. v. 

Populär Radio. 

If TERTRY CK A V AR TIKL A R HELT EL L ER DE LVI S UT A N A N G IV A N D E A V K AL LA N F ORBJUDIT 

Ett radiofabrikat, 
som Populär Radio har kunnat 
dera, k an Ni köpa med fullt 

rekommen
förtroende. 

Säg att Populär Radio rått Er att köpa det. 
Gynna i Ert eget intresse o vara annonsörer. 
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Stockholms Radiokl1lbb hållel' dr8miite. 

Vid sammanträdet den 21 april lämnade ingenJor Erik 
Hullegiird en intressant redogörelse för ett nytt, gasfyllt 
förstärkarrör , som var i stånd att giva stor clistortionsfri 
effekt vid mycket låga anodspäul1iugar. Vi skola ev. åter
komma till denna sak i ett följande nummer. Diirefter följde 
en ljudfilmsförevisuing med Siemens' s lualfilmsprojel,tor. Ej 
mindre än tre filmer l{ördes, och klubbmedlemmama kunde 
övertyga sig om, att smalljudfilmen numera står pA en syn
nerligen hög teknisk nivå. Projektorn tilldrog sig et t mycket 
stort intresse från medlemmarnas sida och demonstrerades 
efter föreställningens sint i detalj a v ingenjör Harald Nilson 
från Siemensbolaget. 
Tisda~en den 5 maj höll Stockholms Radioldubb sitt års· 

möte. på grund a v a \'sägclser från flera a v styrelseledamö
tema fick styrelsen för det nya yerksamhetsäret följande 
sammansättning: 

Ordjiimnde: Civiling. Erik CronvalI. 
Vice ordfömnde: CiYiling. Hilding Björklnnd. 
Sekreteml'e: Ingenjör N. E. Bergström. 

Skattmästare: Civiling. ETnst Hl1ltman. 

Ledamötel': T. f. professor Erik Löfgren, 


civiJing. Torsten EImquist, 

ci "iJing. Nrik Arenander, 

ingenjör An-id KjörJing, 

ingcnjör Erik Hullegård. 

ingenjör Robin Hult, 

ingenjör vY. Stoclauan. 


Efter behancllingen ::t I' de stadgeen liga frågorna höll civil
ingenjör Erik Arenander ett intressant föredrag om »Moder
na i1ögtalaranliiggnillgar». Föredra"'shillInren beskrev först de 
vanIigllst anyända mikrofontypema samt redogjorde för de 
olika sia "'elI ilv förstiLrlmre, som komma till l an vändning 
vid hiigtalaranHiIT"ningar. Även de moderna centralradioan
Higgniugal'lla behandlades. En del intressanta uppgifter läm
nades angående utgångseffekten vid högtalaranläggningar. 
S1\ t. ex. har stadionförstärkarclI ca 30 VV distortionsfri ut
gångseffekt, och anHiggnillgen på Stockholms-utställningen 
yar på ett hundratal wa tt. 

Den i föregående nummer utlovade artikeln om elektron
teleskopet äterfinnes i detta nummer, likaså en artikel om 
den amerilmnska störnlngseHm ina torn. pft 'Tund av utrym
messkäl måste tyvärr referatet av ingenjör Kjörlings fiire
drag om Leipzig-mLi . an ,stft över till nästa nummer. 

Sista sammanträdet för v[U·terminen skulle programen
ligt äga rum den 19 maj men iir för a tt ej kollidera med 
Teknologförellingens jubileum framflyttat till tisdagen den 
26 maj. Progl"llllJmet lir, då detta skrives, iillnu ej fastst~llt 
men torde bland annat komma att omfatta en demonstratIOn 
av två transeeivers (kombinerade sändare oeh mottagare) 
för 2 m våglängd. 

H&B gan i mindre dimension _ 
H & B rnatbryg .. nsutlörande 

den nya lare i precISIO kall 
kraHig vridomkoPP. det motstånd, som s 

Genom en elter storleken a . en Mätningen ut
inkopplas allt d 5' ämlörelsemotstand '.domkopplaren 
mätas, ett ave lom inställning aV vn Ivanometern 
löres alltså endast gen ch ratten, till dess /a.. det avläse!; 

r 
o. nolläget. Motstån sd

va
. kttagandet

nar I me la
d' Id på ska an . vridom

lfedekadiska konstanten ~a inbyggd 
aV M"lbryggan ar . 
kopplaren. a. rad isolerkapa. 
. .. I dimens,one . lörlo
l en va . lät! kunna ga 
Proppar, v,lk~ 

linnas Icke. 
rade, UN 
HAR1M~~~;J~:MI"\N 
A- G St ckholm 7Mälområde . H go lillquisl, o

0,05 till 50000 ohm Ingeniörshrma u 
Generalagent: 

, 




N:r 5 15 MAJ 1936 8:e ARG. 

• 
I 

Av ingenjör Erik Hullegård 

För att undprlätta överförandet av de breda 
frekvensband, . som erfordras vid högdefinie
rad television, har Alexandersson i samarbe
te med Dr. Irving Langmuir gjort försök 

med att ers~ltta radiovågen som överföringslänk med 
en Jjllsstr< le. Som ljuskälla anviindes en båglampa 
på vilken svängni ngarna från televisionsupptagnings
anordningen överlagra d s . Föl' att g()ra båglampan 
tillräckl igt tröghetsfr i måste man omsorgsfullt a'y
sk~irma allt ljus, som kommer från kratel'l1, och en
tlast använda det som utstrålar frun jälva bågen. 
På mottagal' 'idan omvandlas ljusvariationerna till 
elektriska svängningar aven fotocell, som naturligt
yis måste plRceras Sr!. att den direkt påverka av lju
set från sändaren. Detta är givetvis en synnerligeu 
stor nackdel och torde vara orsaken till att systemet 
trots lyckade laboratorieexperiment ej kommit till 
anvi:indning i praktiken. 

American Telephone and Telegraph Co (ATT) 
gjorde 1927 lyckade försök metl televisionsöverföring 
mellan \Vashington och :New York. På sändarsidan 
användes cn ljusstriUprojektor med båglampa och 
11ålskiva samt tre stora fotoceller, som uppfångade 
dc reflekterade ljusstråla rna. F. ö. läg upptagnings
rummet givetvis i märker. - Följande år, 1928, de
monstrerades en televisionsöverföring i naturliga 
färger. Härvid användes en Nipkowskiva med tre spi
raler) vilka voro försedda med resp. rött, grönt och 

(Forts. frö n nr 4) 

blätt filter såväl på sändar- ocll. mottagarsidan. Bil
den avsökes alltså tre gånger, varvid först de röda, 
därefter de gröna och slutligen de blå partierna över
föras. På såviil sänduI'- som mottagarsidan måste man 
givetvis använda en ljuskälla med vitt ljus, som 
inneh!lller samtliga färgkomponenter. I mottagaren 
använde man cliirför en specien gasurladdningslampa 
med en blandning av olilm gaser, vilkas spektralfär
ger tillsammans utfylla hela spektrum. Vid en annal1 
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F-i.g. 5. Dr Jell].;ins 'rid fi.lilnsii-ndaren. 

demonstration vi. ade en mottagningsanordning be
stående aven stor lamplabH't meJ 2400 lampor, vilka 
i tur och ordn ing inkopplades a v eu rotemnde kom
mutator. Denna metod har ju som uekant se(lermera 
utvecklat vidare i TysklalId (se POJ)ulä.r Radio Nr 
10,1935). 

En av de ledande firmorna Radio Corporation of 
America (ROA) meddelade i maj förrn [Il·et, att man 
beslutat av }itta ytterligare] 000000 dollars för tele
visionens främjande. Till att börja med kommer för
sökssii lldm'en i Empil'e State Bl1ild ing, New York, 
som byggdes reda n 1931, att crsii tta .. med eu mO(lCl'
llal'C nnliig-gning. S.,nare IWmnH'l ' e\-eutneUt .,n lika
dan station att uppföra i rhi ladelphia. FÖl'stik skola 
göras mc(l programöverföring srlv~il medelst ultra
korhagssii.ndare som med en koaxial högfreln'pns
kabel, som utlägges av ATT. New York-s~iudarells 

beriilmade räckvidd är 100-120 1{ill. U nder försöks
t idcn kommcr ett stort a otal televisionsmottagare 
(400 a 500 st.) av olilm typcr att uppstiillas på lämp
liga ställcn, varigenom givetvis ett synncrligen rik-

Four-Tar~et 
Neon JUDe} 

~ ~ 


Fig . 6. AvsÖ].;ningsanordning med l'olerunde kva.rtss /ava r .. 

Fig. 7. T elevisionslIlottaga1'e 11"12n RGA. 

haltigt jämförelsematerial kommer att erhållas. Inga 
apparater komma att sälja:,; till allmänheten under 
denna tid. De stÖlTe appal'atema skola innehålla 
icke mindl' itu 52 rör inldusive katod td}röret, vil
l{(:t ger en bild av c :a 20 X 20 Clll. En sllec1stillld spegel 
reflekterar bi1den h ,01l1 (let lodrätt mont erade katod
str:"t1l'öl'et. EHektförbl'ulmingen ber~i1mas till 700 
watt och kostnaden till 400 a 500 dollars. 30 bilder 
övel'för'<1s pr sekund, var och en uppdelad i 343 lin-

FiU. 8. Ohassi, tm apparaten pd bild 7. 
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Pill. 9. nOll os ,"opcfs 11lk01JIJlill ll. 

j 1'. I brvill ;Ul\' ii lldes cl ock radförs l,:j utning, varför 
hil(hii:xcltalet blir GO. De mindre appuratt:yperna 
komma att ge bilder på 7 a 8 cm. P å sändarsidan 
kOIllmer man troligen att använda Dr. Zworyldns 

Fill . 10. RO t: filmsiinäare. 

ikol1osl;:op. Dä detta r edan utförligt be::;krivits i Po
pulä r Radio, äte rges häl' endast ett schema över dess 
inkoppling (fig. 9). Vid tidigare experiment ha l' man 
använt elen i fig. 10 visade filmproj ektionsapparaten. 
En bftglampa bel;yser den med linser förseclda Nip
kowskivall, varefter det genomfallande ljus t proji
cieras P,"l fi lmremsan. F ig. 11 visar en strl lprojektor, 
som använts Vi ll upptagning av studioscener. L.iuset 
fl'<. u en kraftig båglampa projicieras P:l vanligt s~itt 
genom Nipkowskivan prl d f~ uppt r iidaJl de, vilka be
finna sig i ett mÖl'kt rum. (Forts.) 

Pill . ll. R ..1 :8 ljll sslnl.1,m ro j cl. fO l'. 

Populär Radio Landets största och mest spridda radiotidskrift 
med en minimiupplaga a\' 10.000 exemplar. 

• Är saldig, vederhäftig och opartisk 

• Utkommer regelbundet den 15 varje dlånad 

• Innehåller tekniska be krivningar över goda kom
mersiella mottagare 

• I'eskrlver på e tt lättfattligt sät t nya uppfinningar 
och p ri nciper 

• Innehåller det minsta möjliga av teoretiska ut
lliggninga r 

• Avhandlar i form av populära konstruktionsbe
skrivniilga r den praktiska t illämpningen a~ nya 
kOl1 struk tlonsprinciper 

• Ger amatören u tförliga beskrivningar över intres
santa experiment och apparater inom r auions och 
närbesliiktllde områden 

• Avhandlar a lla nyheter pil radioområdet 

• Är den idealiska amatärtidskriftel1 

• ' ppslmttas på grunu a, sin vederh liftlgh et och 
opartiskhet iiven a v facknlännen 

• 



102 POPULÄR RADIO 

Fig. 1. Kapacitet och fö'l"lu stvin7c l hos S2 /-tJi', 250 V t01yclek Ji'ig. 2. KapaCiteten hos 2 .uF, 250 V ton'clektrolytkon dcn
trolytkfHld nsator 8rmt 11m7et-ion av tiden frän 'inlcoppUng8 sa,tor 80m funlction av väx'elllpänningcn v id 125 volt lik

ögonlil'icket v'id 5 volt eff. växelspämt'ing . spänning. 

II. Erhållna mätresultat 

Av civiling. Svante Ekengren 

föregående nummer beskrevs en metod för upp
mätning av kapacitet och förlustvinkel hos elek
trolytkondensatorer_ Nedan skall redogöras för 
en del mätningar, som utförts med hjälp av den 

besk rivna apparaturen. 
Eftersom en elektrolyt kondensator pli grund av för

lusterna uppvärmes av den pätryckta växelström
men, blir ka.p~H~iteten och tangenten föl' förlustvinkeln 
en funktion a v tiden från inkopplingsögonblicket. 
Av fig_ 1 framgår att värdena dock efter en viss tid 
bli konstanta. Vid mätningarna bör man d~irför v~inta 
med avläsningarna, tills dessa konstanta värden 
uppnåtts, om några jämförbara värden skola erhäIlas. 

Denna väntetid blir rätt bet 'clande vid höga frekven
ser, varför upptagandet av fullständiga kurvor över 
kapacitet och förlustYinkel upp till högsta möjliga 
frekvens och växelspänning blir mycket t idsödande_ 
Växelström mätningarna böra ej utföras förrän 
minst en timme förflutit sedan likspänningen till
kopplades_ I aunat fall kan man riskera att konden
satorns dielektrikum ändrar sig under mätningens 
gång, varvid missvisande resultat er'hållus_ 

Fig_ 2 och 3 visa hur kapaciteten och tangenten 
för förlustvinkeln variera vid olika påtryckta yäxel
spänningar. For ett visst av frekvensen bestämt värde 
på spänningen ökar säväl kapaciteten som förlust
vinkeln my -'ket hastigt, vilket tyder på en av npp
vtLrmningen förorsakad begynnande fö rstöring av 
kondensa torns dielek rikum_ Det är ärför ej lämp
ligt att påtry ka en elektrolytkonLlensatoI' allt för 
stor växelspäDning. Xven om uppvärmningen ej dri
ves sä långt, att genomslag i kondensatorn erhålles, 
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Fig. . T(mgent n för j ÖI' !lLst?; in l' In hos liF, 250 V t0 1'1'

elekt,·olytlw ndensa.tor som twzl;; tion av växelspänningen 'vid 
1 ·5 volt Ukapännil zg. 

finn es alltid 1'1. k för a t.t elektI'olyten l an torka ur. 
Med öka Ll npP\'iinnning uv kondensatol'n följer även 
ökad lä.d :ström. 

Kapacitetens och förlus Lvinkc]ilS yuriation med 
frekvensen framgftr av fig. 4, 5 och G. Kapaciteten 
uvtar och förlush'inkelll tilltar med ökad likspiin
ning, vilket är naturligt , då ju tjockleken av konden
l:'at ol'D dielekh iknm äxer med likspänningen. Av 
<le uppta O'na kUlTOl'IlU . yne.. att kapaciteten \'arie-

Fiy . /. [(apacitc/en och tange1tten f öl' f örl"/lstv i'nkeln 

Z /LP , 50 V turrelel,; trolytlcondcli sator 80m I tmlction av 11'e

].;vel1 sen , a och . v id 100 'volt Wcspänning, b och d 'vid 250 

1iolt Wcs piinning. Väx elspä.nningen i bUila f(ta en 5 v olt ett. 


P ig. S. Kapa.cit eten och t angen t en t ör t örlt lstvinkeln hos 25 
.aF, 15 V tor r el el,trolytkonde1Lsat or som funktion av 1re
levenA/cn, a och b kapacitet en r esp. tu el vid 1 volt likspän
ning och volt v ä:J!elspänni·ngsam.plitud, c och d l;;apacite
t en l'esp. tg el v id. "I 'vo lt likspänni ng och 4 volt växelspåll

ningsannplih uL. 

rar med frekvensen relativ t mindre för torr elektro
lytkondensat orcrna än för kondensatorn med vät 
elcktrolyt. Från 100 ti11 1000 p/ s avtacrcr k:lpaciteten 
för 2 ,uF kondensato rn med 3 0/0, och för 25 tå' kon
densatorn mcd 13%, medan dcn för 8 ,uF kondensa
torn avtager med hela 36 % . Detta förhållandc torde 
bero pä .torrelektrolytkonden atorernas kompaktare 
och stabila!' bycrO"nad. I gengäld t åla kondensat orer 
med våt elektrol~r t n:'\got bögl'e driftstemperatul' utan 
att taga kada . TOl'I'clektrolytkondcnsatorerna börja 

Forts. il sill. 120 

F ig. 6. ](a.paeiteten ocl~ tangenten för f ör lt/st-dnlceln hos 8 
,uP , 500 V elektroly tk onden .• wtOl· av v äta tU/J on som 1'ILnl.:t i on 
av 1r ek 'l/Cl1 SCn v i d. 00 v olt lik spiinning och 10 'V olt väa;el

spä1zningsam p/.itu d. 
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Av ingenjör Robin Hult~ 
(Centrum,Radio, Stockholm,) 

I 
och med att a Ut högre frekvenser l.n gns i ben);: 

n~r fn'ullös kon~munikation, uppträ,da nya ~,tör

m ngar, SO ll! eJ a ll ' eller obcl"y d llgt besvara t 
p ;"l Ile Wgre fr ekvcnserna , Des utom ha p [1 de 

s ista tio [u 'on et t betydamJe anta l olika elekt riska 
apparate r och maskiner funnit anvill1Llui.ug inom Sl 

\'äl olika nä l'ingsg r'eual' som i hemmen och hnshål1 s
arbctct, E u SlOl' del av de 'sa apparater aTge under 
ur'Ut mj"c );: ·t " t'il!.'k t dämpade elektronw g netiska V ,.l

gOl', \' ta s ka raktil r va r ie rar' högst bet;ydliut berocnde 
på sUiming,'kii.ll ans a rt och nii t lcdningarnas fÖl'hio'g
ning, Stöl'uingarllu knnna antingen vara s tark t be
gränsade t ill vLsa f l'ekvensområden ellcl' höras lika 
mycke t p tl <.IU a frekvenser. 

, knlle nL\'ecklill O'en fortskrida på snmma sätt som 
hi ttills, skulle till si 't nll radiomottagning bli omöj
liggjord, Lyckligtvi s finnas flera faktorer , som på
verka elek t l'oiudu -trin a tt framställa s ina pl'oLluk

ter s:\ a tt dc inom rimliga griinsel' kunna kalTas 
l'adios töl'llingsCri a . :\fen för s t när det ino·rtt t i det all
mäuna Jllc(l\'cianllet, a tt elektriska appara.te r som nJ'
a nska[(as skola \'ara störningsfria, ka ll utsW.ppandet 
av ur s löl'ni ng:'synpunkt under'måli ga apparater 
effektivt föl'h indra. , "Målmedvetet ar1.>e t c oclt mycket 
kapital o[[ra f l': n Se \'iE statligt som printt Mil på 
avs tiil'l1ing a\' i hnnlllsnk ~ildre men ih'cn nyanskaf
fade störni ngskiillo l'_ D en dag torde komma, iivcn 

OlD långt avEi" scn , rh l'ac1 imottagnillJcn ej bli!' be
griinsa <l al' loka lshir'ninga r utan end ast a v lIe almos
i å l'iska s törniugama, 

~Ien \'ad "kall mall '~Öl'a u n der' ti len ? Finnes ej 
lU got effektirt siitt att i mottagaren avskilja stilr
ui ngul'llu fr:lrl dc önskade signalerna eller at t be

"Täusa störninga l'ua s iuien, 'i.ie l'! ~\L :. nga mer eller 
mindre lycka dc uppCinningu r Oell kon:'truktiol1 Cl' i 
denna rikt ning ha på sennrc t id en sett dn gens lju s, 
och ibland Hl r man i dagspressen "e stora rH bl'iker 
som »Radio.,töl'l1ingsjJrobl emct löst» eller liknande, 
men diin-icl h a l' det s tannat . Vi sserligen finnas n tlgra 
kopplingar', 'om \,erI-:;l i l'iH t riktnillg, 1[1en någo t rik

tigt unin;1.' almeclel, som ka n installeras o 'h skö tas 
a v icke fackmUu, finn es ej . En typ a \' stöl'llin g 'be
gti.in SHf'C iiI' <.Ieu s k u tgångseffek t be~rrän sall(le , Ilwn 
den torde icke ha sWI'I'C användning anna t än vid 

llIo ttagni ng a v tc leg ra fi. 
E mell ertid hal' teknis ke redakWl'en föl' Qs'r (QST 

i.ir som uekan t den amerikanska siil1daramatörorgaui
satiollens OJ'gan) , 3'11' James J, Lamb, ub'ecklat en 
iiltlre uppfinning föl' unclertI'ycka n(le av s tö l'll in rar, 
~OIl1 icke blott verkar mycke t förnuftig utau även 
hal.' fördelen att vel'kligcm fungera och oskadliggöra 
dc svå ras te sUil'uingal'na. 

Olilw slng CtV störningcvr, 

Föl' a t t försj[I w~ l'i;:uillgssii ltet ho s denIla avstör
nin gskoppling måste de va nligaste "tärningarnas 
kal'aktiil' fö njt studel'Hs. I huvudsak kuuna störnin
gama uPVdelas i t d hll\'udg rup pel': till gl'UPP I hi.in
fö t as enst aka smiillar och kulspl'uteslllaUer, till 
g l'llpp II sWl'uirlO<.I1' av mel'a vU samle ];:a1'<1kti11', Grupp 

I inry mmer kn i.ippa1' fräll strömbrytare och relite r, 
gla ppkon ta kt el'i forlll av d L lig l isknl\-ade laurpor och 
si.ikr'ingal', l)!'i s Ui.illi ga ledningar till handapparater 
t. ' s, s t! ',Yk jii1'l1, lt rll'kam,ma l' m, m. Apparater Uled 
dbl'at'or cr , '. :'o m pendelJikI'iktal'e, vi, sa f'ingkloc
kUl', nppal'ai'el' föl' s k, nl t l':J.\'iol e t ta sh'å lar, ii\'cnså 

http:sWl'uirlO<.I1
http:anvill1Llui.ug
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P ir;. 1. Koppli-nr;88clwmn !öl' 8törningseliimi'l'lntol' enligt Lnnub. 

el Idriska hilltlningssystemet i explol'ii tionsmotOl'el' 
och oljeeldningsappal'ater äro typiska exponenter för 
grupp r. Till 8an1lna grupp tOl'c1e fö. r ij knn s tlVen de 
fle):lta at mosfäriska störningar samt de, som bero på 
i sol::tt ionsfel i högspilnllingsanläggningar. T[ind niugs
störningarna frän bilar iiI' just ett typiskt. exempel 
p;'\ en stöl'lljng, som ej nämn värt be värar ·på frekven
ser under 20 l\l / s men som vid 80 !Lc/ s och d~iröve f' 

bli verkligt besvi.irande. Detta förht Ilande torde bli 
siir kil t a ktlle lJ t, om telev isionssilndll ingarnu ä ven 
i fram ti den kom ma -att fÖl'siggä på 40 ~l GO Mc/ s . 

'J'i 11 grupp II hiillföras de stöl'Uiugar, som uppträda 
\'id kommutering. Likströms- och nuiversalmotorer 
iiro de mC):lt t:ypiska exemplen på störuing.'kiUlor uu
(ler denna grllpp. 

F ÖJ'l1 om nämnda störningar finna fl era a\' mera 
obestämbar natur, ' ; :om de en gliidlampa aVJer cn 
tid sh-ax ill1lall den är u tbr~ind, stöl'I1ingaJ'ua från 
släpkontakter vid elektI'iska tåg, spfll'vagnar och trol
ley-bussar, samt st öH1ingar pi\ grund :1\' si:römgcllom
glLUg i rnotoraxellager m. m. 

Vid r epro 'luktion av ele olika sWruingsgruI peru<l 

i ett katodstrå lrör "isar- grupp I en mycket spetsig 
vägfol'lll med hög am plitud, ofta 20 ggr högre Un den 
lllottarrna signal en. Bmellertid inn 'hålla des. aspet

sar ett mycket ringa mått av energi; !le äl'O av myc
ket kort vamktighet, endast ca 1/ 1000 sek. C.rupp II 
däremot viSa!' en III ra homogen vågscl'ie med i regel 
ej 81'1. lJöga toppar. Vid l ommutering pa likström upp
står ett par toppar för varje lamell som passerar 
bor:tell, förutom en vågserie av lägre amplitud, lik
nande ett skägg. Vid växelströmi:ikommutering kom
pliceras bilden ytterligare genom att kommuterings
frekvensen överlagras på nätets frekvens. 

D en nya störningsclimina.tol-ns TJ'l·'indp. 

SWl'ningul'lla av grupp I äro de, på vilka den nya 
uystöJ'ningskopplingen gi.ir den största nyttan, fast 
stOl' sWrllillgsreducering el'ltiUles iiveu på störningnr 
av grupp II. Lyckligtvis visa iiven högselektiva appa
rater god fÖl'måga att undertrycka grupp II-störnin
gar på sitt sätt, varför en lämplig kombination av 
a \-stöI'uingskopplinO'en med selektiva kretsar ger 
fullgott l'esultat även på denna störl1illgstyp . P rak
tiska IH'OY ha visat, att tal ä r fullt begripligt, iiveu 
om i:ltöru ingstopparna av grupp I tiro dubbclt så höga 
som signa len . 

31erl vetskap om den ytterst ringa cuergimäugd 
80m störnLug:topparna inneh:\lla och lIen korta tid s
rymd de vara, förundrar man sig över, hm' de kUllna 
ge upphov Ull så enorma ljudsensationcr från högta
lareu. Detta har emellertid sin förklaring. Röghl
laren <tel'ger helt enkelt icke störniugsimplllsen kor
rekt. På grund av högtalarmembrallets tr'öghet och 
fjälh'ingeu i dess upphänO'nin o' svtinger membranet 
cn låug st llnd efter de t störningsimpulsen upphö rt 
och kommer därvid att förlänga stömingeus varal<
tighet r ent akui:itiskt. Komma impulserna tätt, t. ex. 
50 ggr i i:iek., hinner membranet cj stUDUU i sina svi.ing
ningar fÖITän nästa impuls gel' det en ny stöt o. s. v. 
Hesultatet blir ett enda ihållande smatter. Förutom 
denna mekanisk-akustiska förUlngning av störnin
garna kuuna ~i ven rent elektriska förlän gningar 11 pp
SHl i överbelastade gallerkl'etsar tm såviil lågf l'e
kvens- som hÖf,rf rekvensförstiirkarröe på grund av 
Ii kriktning och påverkan a v gallerförspiilluingsmat
uingen, 'om i regel har hög t i(lskonstallt. Xvensc 
har hög tidskonstant i t.ex. cEodJikriktningskopp-

IgnahletektorHr-förstärkare Blandart> 

FörsIIL 
• tönlings· 

förstärkare 

Första 
m r-rörsläl'llll n 

a \'Stö l-are 

!\lIth-a 
III r-'ör~t ii rllare 

Ff!J. 2. Rlockschcma fö l' stönd,/!gselim ina.tor m ed två stöl'lIillgS!öl'slä'r lvarsleg samt kri8tall/Uter. 
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Signal och Störningen 
störning enbart 

C@ 
öve @belastu._ttt 

r

r__v~ ':.",~:;;'i 
A 

8 
B 

t I t"8 _ Utan I,rlstall,,<...."m_ 

C D 

0ffB ~ _ [ed kristallm"" "....," 

E 

8 
F8 _ i\[ed I,rls lllll"<'m"," 

G H 

Fig. S. Oscillogram, up tagll a l1~ecl och utan 8tö1"ttingsclimlna.
tor resp. " ris lallfiUer. 

lingen eventuellt kombinerad med aye (automatisk 
volymkontroll), tendens a tt förlänga störningens 
elektriska varaktighet och därmed öka dess energi
mä ngd. Allt detta har till följd att ännu större ljud
sensationer avlevereras från högtalaren. 

Som idi gare n iimnts finnas redan störningsbe
grånsare, som arbeta enligt principen att t . ex. an
vända ett slut rör, som ej avger större effekt än den 
man önskar i högtalaren, eller a tt över en H'tg(rekvens
krets ansluta ett olimrör, som kortsluter kretsen när 
amplituden uppg~r till glimröret tändspänning. 
Störningseffekten begränsas således i högta laren till 
ett visst inställt värde men finnes dUr iindå, OCll 

fortfarande kmr tå l' risken för elektri 'k tidsför läng
ning tidigare i mottagaren. 

Uppfinnaren av den nya eliminatorn kom då på 
iden att begrän a störningsamplituden så långt fram 
i mottagaren, att risk för överstyrning och tidi'för
langning ej förefinnes under norrn aja förh ållanden. 
Principen har tillä.mpats. på en superheterodyn, som 
föl' n~ilTarnade är den mest utvecklade distansmot
tagartypen. På ett lämpligt ställe i mf (mellanfre-

POPULÄR RADIO 

hens )-förshirkal'en göres en avtappning till en extra 
mf-för tärkal' , störningsförstiirkaren, som arbetar 
på cn utomordcntligt 'nabbt verkande, fördröjd ,wc
diod. Den av dioden likriktade spiiuningen påföres 
dct Hir tiil'l~,uTör' i den ordina rie mf-förstärkaren, 
som följer lliirmast eftcr nämnda avtappning. 

En Pl'aJ.~ti8l.; koppl'ing . 

Kopplingsschemat i iig. 1 vi ar ett typiskt utfö
rande av denna kopplillg. I schemat är medtaget 
andra steget med detektor i en tvåsterrs mf-förstär
kare fÖl' en mf a v 456 kel s. T2 är andra mf-transfor
matorn, 6L7 är andra mf-föt'stärkarröret, som över 
den enkelav ·tämda tt'allsforma torn T3 arbetar på 
detektorn GnG. 6L7 är en . k. fading-heptod, som 
närmast sin katod har. tyrgallr ·t med karakteristik 
liknande den pä en ,-an lig variabel-,u-hf-pentod, alltså 
tillåtande avc-l'errlel'ing u tan di 'tortion. Galler nr 2 
och 4 iiro skiirm c'aller, medan aller 3 ~' l' det s. k. in
jektorgalln~t. Detta gaUer skall nor'malt ba vag ne
gativ förspänning, men om denna göres mera negativ, 
minskas br'antbeten i röret. Från denna synpunkt 
sett har injektorgallret sammn funktion som styr
g llret. Emellertid f'rfordras en negativ pänning av 
endast 6 a. 10 volt på injektorgallret fö r att helt stry
pa förstärkningen i röret. Ga ller 5 ii I' det vanliga 
fånggallret, och ytterst ligger anoden. 

S,'ag telefonimotta gning, gllistst.örning. 

t an n. vS l ' rare I ~Ied an~t ;jrare 

Ut"un"8spiinnin" IOsciHograf-
o o · o amplitud 

UtA'ungs 
spä nning" 

Oscillograf
am-p littid 

Enba rt signa l 
Signal + stör nin,g 

3 V 

]<;nbart störn ing 15 V 
. tö rninglsignal 

15 V 

5 

1 

18 
18 

3V 
3 V 
05 V 
0;17 

o,a 
0,6 

Förbättring med avseende ptl sig nal -, Wrningsförhållandet : 
30 g:inger eller ca 30 dec ibel, 

l\Iedelstark telefonimoUagning, gniststörning. 

Utan nvstHrare 

Utgå ngsspiiull in g 

Enbart signal 
Signal + störning 
J;~n bart störning 
Störning / signal 

:;V 
15 V 
15 V 

3 

lIled antörare 

tg, ngssplioning 

3 V 
5 V 

0,5 V 
0,1 

Förbättr in g' med avseende Il"" "lgnal- sW rningsförh ll.11andct : 
30 gan g er eller ca ;;0 decibc'l, 

Telegrafimotta.gning med heterodynoscillator, gniststÖnling. 

l."taIl a ~stö ra r e Me d avstörare 

U tgt ngsspänniug Utgtc ngsspiinni ng 

Enbart s ignal 5 V 5 V 
~ignal + törning 7 V 5 V 
l':nbart störni ng 5 V 0,5 
~törnin g/.s i gn al 1 0,1 

F'örblittring med avseende p !'t sig na l- störningsförhll.llandet; 
10 ,gånger e ller 20 decibe l. 

Forts. I nästa nr . 

1 
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PA-
För stora lokaler och utomhusbruk. 15 W distortionsfri utgångseffekt. Hög 

fidelitet genom negativ återkoppling. 685 i push-puU i· slutsteg,et. Förförstär

kare med metallrör. Av ingenjör Thorsten E'kström. 

en i marsnumret beskrivna IIF·fö[·stär· 
karen är med sina 4 till 5 watt utgångs
effekt fullt tillräcklig för pdvat använd
ning inomhus. Då det emellertid gäller 

a lt el'lu111a tillräckli o- ljudstyrka i större lokaler eller 
utomhus, vilket si.i.l'skilt p< våren och sommaren är 
aktuellt för dan , offentliga möten, vid idrottseve
nemang et c., är denna effekt alltför liten. Härför 
erfo[·dra. en utg< nfYseff kt på minst 12 watt. Så 
kra ftiga för t.ärka re med god fideli tet ha tidigare 
tällt sig relati vt dyra i tillverkning, vilket till ' stor 

del berott på att de r ör som-funn it att tillgå nästan 
tvingat till användning av trans~ormatorkopplinlI_ 

Om anspråk n på hög fidelitet varit stora, har också 
priset på härför Himpade transformatorer blivit 
högt. 

I Amerika har ma n på senare tid nedlagt stor.t 
a rbet P< att fä fr am kraftför h irkare vilka där po
pulärt 1 allas »public-adress» CP. .) -förstärkare, 
m el lJög fidelitet till ett mer, överl omligt pris. Tack 
"a re de nya amerikanska dubbeltrioderna och me
t alJrören ä r det nu möjligt att t ill ett lågt pris och 
utan Wrre be väl' bygga en kraftförstä rkare, som 
uppfyller alla rimHga krav på ljudkvalitet och ut
g< ugseffekt fö r utomhu bruk. 

Fig. 1 visar kopplingsschemat för huvudförstär
karen, , 'lken består av ett första förstärkar-fasvän
dars teg, ett andra förstiirkarsteg, bestående av två 
trioder i push-pull , samt slut<;teget med två 6B5, 
l ikaledes i push-pull. Samtliga rör äro amerikan ka 
6,3-voltsrör. 

Fasvändaren. 

Första förstärkarsteget och fasvändaren V3 är 
dubbeltrioden 6A6. vilkens ena del således är första 
förstärkare och andra del fasvändare. Förstärkning
en är i vardera sektionen cirka 25 gånger. Den å 
V, pfttryckta spänningen ål' således 25 gånger större 

iin ingångssp~inningen men är 180 grader fas vriden. 
1/25 av denna spänning tillföres gallret i andra sek
tionen hos V3 och blir i denna 25 gånger förstärkt 
och dessutom i fas med ingångsspänningen. De å 
gallren till V4 och V5, vill a båda åro av typ 76, på
tryckta spä nningarna bliva således lika stora och 
sä beskaffade, att rören komma att arbeta i verklig 
push-pulI-koppling. För erhållande a god förstärI 
n ing även a v basr ' gistret ha s:: stora koppling kon
den atorer som 1 .aF mellan första och andra t eget 
måst användas. 

Mellan andra stege>t och lllt·teget hal' även mot
ståndskoppling a n vänts. Kopplingskondensatorerna 
äro häl' 0,1 ,:tF, viJket även med tanke på basregistret 
är tillräckligt, dä galler impedansen hos 6Eö Cdes 
första sektion) är så hög som 1 megohm. 

Sl71tsteget. 

VG och V7 - av typen 6B5 - äro hiir kopplade 
efter en modifierad metod . Det vanliga sättet att 
koppla dessa rör i PUSh-Pllll torde vara att jorda Im
toderna och ha 300 volt på alla anoderna. Eller vid 
högre utgångseffekt (och mindre brllmm!) : 280 volt 
p_ii hjälpanoderna och 400 volt på utgångsal1oderna. 
I båda dessa fall är emellertid gallerutrymmet en
dast ca 15 volt, vilket för den här beskrivna förstär
karen är för litet. En gallerföl'spänning av 13,5 volt, 

. vilken erhålle genom ett för båda rören gemensamt 
katodmotstånd, R15, ger ett gallerutrymme hos slut
steget på ca 60 volt. Pft hjälpanoderna är spänningen 
305 volt och på slutanoderna 375 volt. (}\fätt vid 
riktig nätspänning med en voltmeter på 1 000 ohm 
per volt). Allodströmmen är i första sektionen 7 mA 
och i slutsektionen 40 mA. 

N egativ återkoppling get· hög f'idelit et. 

Negativ återkoppling har kommit till användning 
i hela förstärkaren, då samtliga katodmotstl'tnd lig
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ga oblockeradc. Vid jämförande försök visade det 
sig ll~imligen , att om man blockerade H2 och H9 med 
25 ,aF och RIa med 100 ,uF en utgångseffekt på 18 
watt kunde erlu lin . Utan n, gon blockering alls 
sjönk utgångseffekten till icke fullt 15 w.att, men 
i gengäld erhölls en niistan rak kuna över hela fre
kvensområrlet. D;\ det mellertid icke alltid är mest 
idealiskt att ha en sådan »1"iitlinig» förstärkare 
högtalarens kut'va. kan L< . fel, som måste bortkom
penseras o. s. v. - tillrådes att verkställa jämfö
rande försök med och u tall bloekeringar över ett 
eller flera av katodmotstånden. 

llfonteringen. 

Vid delarnas och rörens placering å metallchassiet 
måste följande iakttagas: 

Nättrallsformator och likriktarrör måste placeras 
så lånrrt Hl'ån 6A6 som miijligt. Bäst är att avsldirma 
nätaggregatet helt. från övriga delal' samt att leda 
glödströmmen i sk~il"lnade ledniugar till rören, som 

an tingen kUlllla placeras i en lång rad eller s1\. Htt 
76 :orna resp. de två 6B5 stå vid sidan om varandra. 
Det senare torde medföra den biista ledningsföring
en. Givetvis kommer el1\. ingfingen på. ena sidån av 
chassie t och utgängen pi den andra. I regel sitter 
ju utgt'tngstransformatorn på högtalaren, men ibland 
kan det vara fördelaktigt med lågohmig utgullg, med 
utgångstransformatorll plaeerad på chassiet, så nHra 
slutsteget och utgangskHimmorna som möjligt. För 
transport och för att omöjliggöra beröring med ström
förande delar, föl' att skydda rören etc., är det Himp
Ugt att till chassiet göra en »låda» av metallIlät, 
som även medgiver god ventilation. 

F'Ö/·töl"stiij·ket'ren. 

De nya amerikanska rnetallrörell ha använts till 
fiJI:försHi.rkarell, d rl dessa P~l grund a v sina ytterst 
små dimension'r oeh fullständiga sldrmning iiro väl 
lämpade för detta i.indamål. FörsHi.l'kal'en Ur iubyggd 
i en alumininmhox, vilken iiI' monterad pli. mikrofon-

Fig. 1. Kopplingsschema. fö r h'wlJudförs!ii1'k(wl] med jasv(i,nda.t'rör 8a11rt två stycken 6B5 pllsh-pu/.l i slutsteget. 
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Fig. 2. Ko pplingsscherna för 
fÖl'föTstäTk(u'e, till v il7cen 
bd(/c m ilo'ofon och !wammo
fOIl-ll iCh;- lIP lcunn-a ansl,/ttas. 

stativet eller befinner s ig alldeles intill mikrofonen. 
Spiillningal'lla erhå lla : f rån huvll dförsHirkarcn me
dels t en kabel med plugg. NödvämU....t är att skärma 
glödstJ-ömskablarna omsorgsfullt. VI ä r av typen 
6F5, 'om JHlI' In för tärknin",sfaktor på 100. Den 
ne~ativa gallerförsp iinningen erhålle . medelst en 
batterieell på 1,5 volt. RI9 är på 10 megohm och bör 
Yara störningsfri (t. ex. ett Loe<we-motsttlnd i va
kuum). V2 är av typen 6C5, som gel' tiJlrLicklig för
stäl'kning fÖJ' ingången på hllvudförstärkaren, till 
dIk en anslutning sker medelst skärmad enkelledare, 
Om till förförstärka l'en användes en 3 ggr 8 ,aF 
elektrolytkondensato J', kan hela enhete n göras med 
ytte r ·t små dimensioner. Om man ej vill göra för
förshil'karen för mikr-ofon, kan Vl! med fördel sam
manbyggas med hllvlllförsUir karel1, i ville t fall man 
iinnu omsorgsfullare nH ste avskiirma nättransfor
mator och likriktarrör från övriga delar. 

'l'ill förstiirkaranHiggningen böl' användall en god 
hög talare, avsedd för 15 watt· u tgl\ ngseffek t och 
monterau på stor baffel. 

Nj[li.T JEH1[AtlLL][ST.IX. 

H" v"dill ,'stilrl'flren 

R, = 0,5 m egnhrn: 1/'2 W. 

R z = 3 .000 ohm ; 1 W. 

H3 = 0,1 mel/olvm; 1/8 W. 

R . = 0,1 m egohm ; 1/2 TV. 
I? ; = 0, 1 m r.gohm; 1/8 1-1'. 
Ra = 0,24 1lI cgoh.m; 1/2 W. 
R7 = 10000 ohm ; 1/2 W. 
R = 0,2J 1Ilcgohm ; 1/2 W. 
R 9 = 1 500 uMn,' 1 W. 
R,o = 0.1 lll cgo ll"ln " 1/2 W. 
R II = 0,1 m egohm ; 1/2 W. 
7? ,. = 10 000 ohm ; 1 11'. 
HIJ = l rnegol!,m: 1 / '2 W. 
Hu = l m cgohm ,' 1/2 lV. 

RIG= 140 	 oh'm ; 1 W. 
HIG= 10 000 ol~1n; 1 W. 
Ila = 10000 ohm; 1 W. 
RIS = 2 gg'" {jO ohm,' 
OI = 0,1 /AP 
O! = 2 {lP 
0.1 = 1 liP 
C. = .1 ,liP 

()(; = 2 ,u1" 

06 = 0,1 ,aJi' 

0 7 = 0,1 pP 

G8 = S .'tJi'; 450 

G9 = S ,aP; 450 V. 

GlO = 10. .000 cm ; 8 .000 TT. 

Gli = 10.000 (,'111; 8.000 TT. 

012 = S ,,,1,' ; 450 Y. 

O l :' = S fl].' ; 4{)0 V . 

Xii ttnl?l s!orl11at01': P,.i11liil·: 110, 127, 150, 220, 240 v , 


SeknlHlär: 	1 !Jf'" O,SV ; 4 A. 
2 g!Jl' ,25 Y ; 125 In 

1 ggr 5 V; S A. 
DI". 1 Dl'. '2 : 80 il .: 200 ohm. 

G st. l'ö,.'uWal'c, ohassi, 7c01lplil1gs111 rtl cTial el c, 


FiJrliJrstärkarell 

Rlf) = 10 l1w [Juhm,' 1/2 W. 
R20 = 0,2,'j m el/ohm; l /Q TV. 
R21 = 75 000 ohm; 1/2 W . 
R!! = 10000 ohm; 1/2 W. 
R!.1 = 0,5 m egohm; log. 
R !4 = 1 000 ohm; 1/2 W. 
R ! .. = 25 000 oh1/~; 1/2 TV. 
R!G = 7/j 000 ohm ; 1/ 2 W. 
0 ,4 = 10.000 mn. 
U,. = S ,uF,' 450 V, 
G IG = 0,1 pP. 
G17 = 50 fiF; 2,'j V , 
O l S = 8 ,uF; 4/J0 V . 
1 st . gallcl·tö,.spii.nllillgsccll , J/; V . 
1 st. 1.pol-iq 2-viigsomkoJlplL/l"e . 

ha88 i, anslttf1t'il1 {J8s!acld n /cd p/u!Jl/, 7,' f)1J1Jli ll g8I11a/ crinl c l c. 

IliJ,'tabell 

V , = 6P5 
1'. = uOti 
V.T= GLI O 
174 och V. = 7G 
17aOChTT7 = GBG 
Rf = 88 

http:JEH1[AtlLL][ST.IX
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~' 
Av civiling. Martin Fehrm. 

E
tt teknikens hjä1pmedel som på senare tid 
allt mera låtit tala om sig är elektronstrå
len. Det är viiI f rämst dess användning i 
katodstrålerören inom televisionen, som rik

tat uppmärksamheten p den amma. E tt fler tal an
dra anordninga r, d~ir elektronstrålen iiI' det \'äsent
l iga, ha emellertid nått en sådan utveckling, att de 
kunna ha intresse även utanför spec. fackmanna
kretsar. Bland dem märkas de i ,rissa avseenden lik
artade elektronteleskopet och elektronmikroskopet. 

De grllndläg<rande fakta bet räffande elektronstrå
lens uppförande tiro sedan gammalt bekanta i sam
band med det vanliga katodstråleröret. I detta åstad
kommes jn en elekt ronstn le .-renom tt elektroner 
från en katod, llumera oftast glödkatod, attraheras 
mot en anod, i vilken ett hM finnes. Genom hålet 
passera en m~ingd elektroner och bilda en striDe i 
rummet bakom anoden, om denna givits tillräckligt 
hög positiv spänning i förhållande till katoden. En 
förutsättning för att en stråle skall bildas är ~iven 
a tt röret är evakuerat, så att elektronerna ej i allt 
för stor utsträckning kollidera med gasatomer. 
Elektronstrålen får slutligen träffa en glasvägg, på 
vilken et t fluorescerande ämne anbragts, och ger 
därvid upphov till en lysande punkt, om den är till
rä kligt koncentrerad. Ett hjälpmedel för koncentre
ringen ä r en omkring katoden liggande cylinder, som 
är negativ i förh~ Ilande till katod n (fig. 1). Ett 
annat ä tt för koncentrering av strftlen ~ir genom 
användandet av två cylindriska anoder enligt fig. 2. 
Anoden a2 gi,'es högre pälllling än al. En elektron, 

-.-iL 
Pi,q.1. 

som inträder i fältet mellan anoderna vid P, kommer 
att dragas in mot centralaxeln aven kraft F. Vid 
Q åter påverkas den aven kraft F', som vill föra 
den ut från axeln. De sammanböjande krafterna 
överväga emellertid över de ::;pridande, dels på grund 
av att det elektriska fältet genom anodernas utform
ning gjorts starkare vid P ~in "id Q, dels på grund 
av att elektronerna ha större hastighet i Q och så
ledes påverkas proportionsvis mindre. Förloppet har 
till höger i figuren åskådliggjort med bilden av ett 
lins tem med en sl1mmanböjande och en spridande 
lins, av Yilka den ~enare iiI' den svagare. Elektroner, 
som vid int räde i koncentrat iou,'Giltet ligga alltför 
långt från centralaxeln, kunna ej å crföras till axeln 

koncentrationspunkten. De borttagas därför från 

-----:-ff- -

Fir/.. 
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1-'ig, 3, 

tl'. len genom att den ena anoden utformats som 
en bländare, För förkoncentrering användes å,'en i 
'ambancl med detta sy lem den förut omtalade l~ega
tiva cylbldern. H ela anordningen åtel'finnes i fig, 3 
och leder även den osökt till jämförelse med ett op
tiskt system, där ljus koncentreras mcd hjälp ~n' 

l inser och bländare, 
I de ovan angivna fallcn koncentrerades strålen 

o S D 5{] 'D IJ(J ltJIJVo;!!
I I i i I I I 

K 

/ /II.m J 

Fig, 4, 

med hj älp nY elekt rostat iska fält, men metoder fin · 
nas å yen, där elektromaglleth;ka fiUt kOlmna till an· 
Yilndnin"'. Dänid lärrge ' en stl'ömgenom[]uten spole 
omkrinrr katod t l'< l -rör et, så att des . axel amman
faller med stI'< lnin <r 'axeln , "\"en denna "pole har 
en samla nde ycrkan . som är' jämf' '' rbar med den ho ~ 

en lins. 
De katod str[del"ir, som användas fö r televisions· 

o 'h mättekniska ~indamål, ha som bekant mellan 
:llloden och lysskäl'men ett antal a vlän kningsplattol' , 
liggande t vå och tvft parallella och pt va r sin sida 

11l elektronströjens dg. GellOm att dessa plattor 
gi\'as olika potential :'tstadkommes ett elektl'i~kt fält, 

Fi(J, G. 

Eff.c ~ I ....~ 
'OC;:' /?"IO"Of" 

~v, B 

Fig . .5. 

' om avböjer st l'~len i ena eller andra riktningen. Ett 
dylik t plattpars inverkan på elektronstrålen liknar 
iu\'erkan av ett (variabelt) prisma pli en ljusstråle. 

E lektronopt-ilc , 

, i se s' ledes, att sedan län rre ett flertal fenomen 
bddiffande elektroustn len varit kända, vilka likna 
företeelser i nom optiken . Ä ven lagama för elektro
Ilernas uppförande i detta fa ll ha uppställts föl' re· 
lativt l ng tid sedan, och enstaka forskare ha visat 
deras likhet med de optiska lagarna, åtminstone i 
~'pecialfall. För. t på det sista tiotalet år hal' emel· 
lertid en ra t ion 1l utveckling a \- den s. k, elektron· 
optikeu ~igt rum, d. v. s. den gren a v fys iken, som 
behandlar elektrollstr i't lens uP1 föran de i direkt över· 
ensstilmmelse med l jusst r ålens behandling inom den 
\'anliga optiken. Inom elekt ronoptiken talas s:'\.ledes 
om de ovannämnda koncentrationsanordningarna så· 
som elektronlinser, och lagarna för deras verkan ha 
iiv.erförts i sådan form, att de direkt överensshimma 
med ljusoptikens lagar. P å rund härav hal' man 
för elektronopt ikens rälming kunna t draga nytta av 
elen mera ingående utforskade l jusoptiken , Men i en 
del fall har den elek t rollopt iska företeelsen varit 
mel'a åsk~ dlig i1n motsvar ande ljusoptiska, och man 

P ig. 7. 
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mg. 8. 

har kunna t göra 'lnt a tger h fm den förra till den 
senare. 

Den senare tidens utveckling av fysiken genom 
vågmekanikeu hur ju ~lren visat, att likheten mellan 
en elektronstråle och en ljusstråle ligger djnpare än 
i ett likartat npptrHdande. Sa kan t. ex. en elektron 
i rörelse tillskri ras en vi8s egenvuglängu, som ä r 
bestämmande för dess upptr~ldande ~h'en vid de 
spridningsfenomen, som l1].>pst:1 då en elektronstrUle 
träffar en kristallyta eller rrenomgår en tunn 8kiva. 

Elektro'lllnikroslcopef;. 

En direkt tillämpning ar de elektronoptjska teo
rierna har lett till utveckling av det s. k. elektron
mikroskopet, d. v. s. ett mikroskop, som i stii.Ile t 

för ljusstrålar allv~inder ig av elektronstrålar. De 
linser, som användas för att på flnol'escensskärmen 
(rim en förstorad bild fl V elektronu tsändningen från 
olika delar av objektet, måste gi\'etvis vara elektron
liuser ay magnetisk eller elektrisk typ. Linser av det 
förra slaget, korta kOl1cent rationsspolar, ha använts 
av tyskarna R.uska och Knoll. En intressant lins
typ, d~ir det elektriska fältet utnyttjas och till \'ars 
utve 'kling amerikanerna Davisson och Calbick bi· 
dragit, finnes i det av tyskarna Briiche och Johans
son konstruerade elektr·onmikroskopet. Till grund 
föl' denna linstyp ligger utbiluningen :L\- fältet kring 
ett hål i en kondcnsatorplatta. I fig . 4 åskådliggöres 
Hiltfördeluingeu i ett sådan mikroskop med två hål
plattor, vilka givits olika positi,- spänning i förhäl
lande till katoden. Elektronemas \'iig fr'un en punkt 
på katoden till samlingspunkten på lysskärmen har 
ii \'en inritats. Förstoringen sammanhHngel' med för

hållandet mellan avstunden fran lysskärm till lins 
och frun katod till lins. Hälen ha en diameter av 
ca 1/ 2 IllI1l. 

POPULÄR RADIO 

Sitt riktigaste användningsområde har elektron
mikroskopen ännu så länge i undersökningar av glöd
katoder. Bär iiI' det jn elektronemissionen frun olika 
delar av ytan som man vill studera, och elektron
mikroskopet iiI' dt drt naturliga instrumentet. Fig. 5 
risat' ett enligt denna metod upptaget fotogl'afi av 

en nickeJkatod i 60 gångers förstoring. 
Man arbetar emellertid på att utöka elektron

mikroskopets användningsområde till att omfatta 
även kalla objekt, speciellt då biologiska preparat, 
varYid man genomlyser (eller bestrålar) dessa Illed 
elektroner. Denna teknik ligger dock ännu i sin 
linda, trots att i n ftgra tilll"iHtalagda fall goda re
sultat lIppntltts. Anledningen till att man på detta 
område försöker au vHnda sig a v elektronstrålar i 
;;Hillet för ljusstrålar iiI' att de egenvågliingder, som 
man enligt föregående liar att riIkna med även be
trHffallde eleldron.·trålar, rid normala elektron has
tirrbeter iiro betydli O" t ruintlr än det synliga ljusets. 
Ju kOl·tare våghlngden iiI', desto större är också 
den med ii'rågaval'unde st.rålning uppnåeliga maxi· 
mala förstoringen. 'reOl'etisk t kan man niiml.igen i 
ett mikroskop aldrig s~irskilja punkter som Ii O"ga 
vanU.ldl'Ll llill'mar-e än 1/4 vågHingd hos det använda 
lju8et. De \'anliga mikr'oskopell ha så ledes sin natur· 
liga. fÖl'>itoringsgriills, oe1l (let iir denna man vill 
ÖrE.'rskI-ida med elektronmihoskopet. IIittills ha 
pI'aktiska svårigheter b gränsa t förstOl'ingcn i elek
tronmikroskop till värden, som ligga långt und r 

vad Illan i vRuliga ljllsmikf'oskop uppnutt, men ut
vecklingsmöjligheter finnas. Man kan däl'föI' tryggt 
påstå, att elektronmikl-oskopets framtiua öde kom
mer att erbjuda mycket av intresse. 

FJlekt'/"ontele8kopet. 

En annan användning avel 'klronlinser finna Yi 
i det a v Z\vorykin och ~[orton i Amerika utvecklade 
eleldTon teleskopet. KOllst.ruktionen framgur flv fig. 

Jo'i!). !J. 
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PiU . lO. 

(i. Katoden är en mell ett fotoclektl'iskt ilrnne ö"el'
dt'agen o'lasvägn' i teleskopl'öret, på vilken \"iigg en 
opLi.' k bild lltifr[lll projicerar>. Elektroner utsiindas 
fr ån '"<uj- punkt a \- ytan t ill ett anlal, 'om motsya
l'a1' bclysniu g >Il i plInk ten, A nodsy.. tem t hal' en ut
J'ol'lUllin g som liknar den i f i er • ~ "j ,-'ade, Den när
ma , t kat.oden li g-rranue l indern hal' clo ck uppdelats 
i ett anial ri nga r , som liigga prl från ka toden sti
gallCle pot >utialer. Tel >skOPl'Uf'cl, ~om omger det 
hela , iir C\"ilkn el'at, o 'h dess liingst bort från kato
den l in'gaulle vii Cm' har i)" et'uragits med ett fl noresce
l'<lllCle ämne. Denna Y~lgg utgör Sl ledes lyssldl'men, 
p<. "ilkell de h:'tn katoden utgående elektronerna 
gi,'a upph ov t i ll en synlig avbildning av bilden på 
ka oden, Gen om lämplig t ,'al av anodspiinningal'lla 
prl cylindl'u rna komm:t niimlio'ell de fJ·l. Il en viss 
pu nkt på katoden utgående clekt 'ou r lla att på skär
men :'iter saml as i en enda punkt, vars liige bes tii ill
m es a v d optiska lagarna. Instä llningen av spän
ningarna motsvarar avstål1ds inshUln.ingen vid en 

Fig.11. 

1"i(). 12. 

kamcm, föl' att CD skarp bild skall crhå llas på matt
ski\'an, Det ~ir clock en vii seutlig skillnad mellan 
instii.llniugsnwtoderna. I kameran varieras mattski
nms avsttlnd frå n lin , el!. i eiektl'onteleskopet tir det 
i st-iill et linssystemets bl':y tn ingsegenskaper som 
iIndra" så att den önskade ~ terfilrenjngen av elek
tronerna fr: n en punkt ern[L'. Inom ljusopt iL en är 
det öga t s lins som oenom siu varicI'barhe nä rma t 
överCllssti:i.m.mer med elcktron}j usen. 

Om \"id den n ys omtalade fiiltföriindringcll ii"en 
fiiItet näT'mast kat oden ändrmle, skulle insLäll
ningsförloppet anie,,'ärt kompliceras , Det iiI' diirför 
som den ena cylindem uppdelats i l'ingar med mot 
katoden avtagande poten tial - ocb potentialändring. 
Del ta sys tem gÖl' a tt (let fält, som bestiimmer elek
teonel'uas utgån gsbanor, förblir konstant under in
I'tii.llningell. Vid de första för ökeu användes en plan 
katollyta. lHl'vid npptl'ädd e emcllertid en ,k. sfä
risk abberution, vilken åskåd]jggöres i tig. 7. Denna 
bild har (~ rhälli t s p~ lysskiil'men, då ett l'iitvinkligt 
galler projicera ts på katoden , Endast en liten yta 
i mi ten återgives någorlunda riktigt , Felet ka n av
hjälpas genom att det fiilt, som utgör elektronlinsen, 
~in(ll'as, men a.nordnillgarna h~irfö[' bli lwmplicerade. 
(Mot va l'illlfle distortion up ptI'äcler ju iiven inom 
Ilen vanliga optiken dd en enkel lins,) I det slutliga 
ntförandet skedde korri.geringen genom att ka.toden 
;':'::1\'S krökt form, som iin?n angivits i fig. 6. Den 
lHirrjd erhå llna bilden a v gallret vi~as i fig . 8, För 
ytte rli gare fullkomning a.v anordningen tillkommer 
iLunn ett element, ll iimli geu en bWndare (Va) , hlri
t all i fi g, G B. D[l deuna. bliindal'cs »Hi.ge» elektri skt 
·ett iindras gcnom att. deu gh'cs va r ieran de spiln, 
lIiug i föl'ldt1 lande till anodeyJinclr'lU'Jla, så änd ras 
ii "en fÖl'storin~-'e n - ,Uer förminskningen - frän 

Forts, l!. sid 120 
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Av civiling. 
Åke Rusck 

Uontrastförstädmre utan 
elektronrör. 

Kontrastföl'stärkning har i all
mänhet hittills å stadkommits ge
nom att variera ett rörs förstärk
ningsgrad i förhållande till det 
mottagna programmets medelni
vå, pli så sätt att förstiirlmingen 
ökas vid fortissimo och min ka. 
vid pianissimo. 

Nyligen har firman Crosley 
u texperlmenter:l t ett nytt system, 
d~ir samllla effekt ernå ut an an
"ändande av elektronrör. Till 
denna lösning har lllan kommit pä 
en helt uy väg. Mellan utgångs
transformatorn fl'UU mottagaren 
och den dynamiska högtalarens 
talströmspole har en bry,,'ukopp ' 
ling inlänkats (se fil:,'1.11' 1). Två 
branscher i denna bryg<ra bestå 
nv h 'å fa. ' a motst, nd R l och R~, 
de två andra bl"yggreu:ll'lla inne
bålla t vå miniat'yrglödlampor 
med specialutTormad glödtr,. d j 

serie med ett p<u' resonanskret-
IH,' för baskomp nsering. Lam

pornas glödtrådar ha den välkän 
da egcn:;kapen att deras motstånd 
ökar, då strömmen genom dem 

Pi!] . 1. K CFntra,sttÖl'Slii,-l..;m'e enli!]t ny 
prit/c'ip m ed motstl1n(lslampol' i stallet 
t(l1" tÖrstärlc(lrrÖr. - Vinjettbilden vi
8M' mOfstån(lslampo/'nu pu sin plats 

i fä-rstii-l'Tcarell , ' 

:)kar, och de äro så konstrueni.de, 
att cn momentan motståndsänd
ring ej kan ske på grund av deras 
J'clativt stora vill'mekapa itet. 

Vid frekvcnser över :WO Hz 
Imnna pa rallelll'esonan,'kretsarna 
betraktas som direkt kortslutna, 
och bryggan kommer diirför att 
\1icl dessa frekvenser bestå av i 
det närmaste r ent ohmska mot
",HInd. Om bryggan vore avbalan
sel'ad och oberoel1de av sp~in-

1iugen mellan punktel'lla A och 
e, skulle ingen stl'öm gå fram 
genom talström 'polen från B till 
D. Men bryggan hålles perma
nent i obal~ns genom att Rl och 
R2 väljas små (omkring 1 ohm) 
i fÖl'ht Ilande till glödlampornas 
motsti'md. När hryggan sålunda 
iii' i obalans, blir spärmiugell som 
påtryckes talströmspolen direkt 
proportionell mot den av utgångs
transformatorn levererade spUn
ningcn, och all energi tillföres 
högtalaren, med undantag av den 
de], som går förlorad pä grund 
a \' felanpassning och genom för
l uster i b ryggans komponenter, 
Nit l' ..:piinllingell över ntgå ngs
transformatorn ökar, s, ökas 
::11"{jmmen genom brv'".) renarnat:I~ 

och glödtrådarna bli varma (röd
\'arnHL bli de först vid de allra 
kraftigastc programnivåerna) , 
deras motstånd ökar, vilket i sin 
tur åstadkommer 'att :brygga ns 
obalans skärpes och strömmen ge
nom talströmspolen ökar mer än 
proportioneUt mot sp~inningen 

över utge ngstransformatorn. Ju 
kraftigare det mottagna procrram
met Hr, .in mera ström släpper 
Lryggan f ram till högtalaren och 
lil ljden blir en kontrastförstärk
ning. 

I synnerhet vid pianissimo 
C;'I'fordra de lägre frekvenserna en 
ökad förstärkning för att öra t 
skall få den rätta sensationen. 
Detta ,Istarlkommes medelst el 
Udigare omnäml1 da re 'on anskr t
sarna, om or. aka ökad ul>alalls 
ho br ggan för 1,tga frekvenser, 
då ej glödlampornas motstånd Hr 

fiil ' högt, d. Y. s, vid pianissimo. 
De el'lJållna kontrastförstärk
nings, och baskompenseringska
rakteristikorna äru angivna på 
figur 2. Kurvan R anger den hög
talaren tillförda effekten som 
funk tion a v utgånO'se([ekten \'id 
heln'cnser ö\'er 200 Hz. Kurvan 
T' giil lel' ["Or ca 40 Hz. Kurvan A 

Fi!] , 2. - Di(/grom över verlvningssättet 
1108 !len l1 yn kOlllmsttörstiirkoren, 

http:konstrueni.de
http:fil:,'1.11
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anger den hög talaren ti llWr(}a 
effekten utan kon t r , stförstärk
ni_ngsanordning, medan kurvorna 
B t ill E äro de edu Ilna effekt
knrvor na ,som funktion av fre
kvensen vid oUka programnivåer. 

(Electronic8, 11wrs 1936.) 

Automatisk freln'C1lSlwntroll. 

Ett stort illtr es e neuWgctes 
Hir närvarande för att få fram 
anordningar för automatisk fre 
kvenskonh oll, i avsikt att ernå 
en automati~k korrek t avstiim
ning nv selektiva superheteroc1y
ner . Relativt enkla metoder fin
1111 S för Jliil'vm>ande, och det anses 
(ör troligt, att apparater med 
3.ut oma· is\;: avstämning komma 
a tt in trod uceras på den ameri
kanska marknaden till hös ten. 

'f idigare ,system ~ c Populär 
Ra dio n r D, 1935 ) har i allmän het 
a!),;~'~ lIt ia av s ic avstämda krei:
"ar', den ena avsWmd fö l' e n fre
I.vells strax över, den andr ;L strax 
llIlder mellanfrekvensen, så att 
likriktade spiillningar, häJTÖran
de f n n ignale r som a vv ika från 
mellanfreln'en en, uppvi '; olika 
p,)laritct ber oende av p~ vilken 
f; ida om mellanfrekven ser! 'ignal
frekvensen ligger. Des a lik'iJ,iin
nin gar ruw iindas sedan föl' ij lill

r ing av brantheten hos ett regle· 
l'ingsrör, som kan liO'ga shuntat 
över oscillatorns svängn ing:;;krd s 
0dJ därvid tjänst gör som cn ya 
r iab{-l reakt ans. 

lUr S. W. Seely ho' HCA Licen · 
~e Laboratory har helt nyligeu 
fra mlagt en ny metod föl' The 
Inst itute of Radio Engineers. 
Denna gr undar sig på det väl
kända förll:: lIandet, att 90 gra
der,. fasdifferen - förefilInes mel
lan pri mär· och sekundärsidall 
110s en dubbelavstämd, löst kopp
lad transfol'mator, niir resonans· 
frel;;:\'enscn p, lägges, och att den· 

Il a fasförskjutnin g "arierar med 
LIen anvånda frekvens'n. 

1- fi!!UI' 3 äro kretsarna I och 
II a,y, tämda till summa heIn-ens 
och kopplade till varanc1:--tl såväl 
gen lLl ömsesidig induktion som 
"enarn kond(?nsatorn C3. Dennas 
reaktans skall vara liten vid den 
använda frekvensen. De trå dio
derna A. och B äro av konventio
uell t utförande, dock kan ej en 
duodiod med gemensam katod 
~lllyiindas. Diodernas katoder äro 
förenade medels t konuensatorn 

4., vars ena elektrod även är a n
sl ut en till jord. C" må -te ha en 
liten impedans för den anviinda 
fr ekvensen, och det iiI> önskvärt 
nUimpedansell även är låg vid 
moduleringsfrekvellserna. ~1o t · 

s ,nden RI och H2 ä ro lika och 
av storleksordningen 0,5 a 1 Meg
ohm. Dera s miHpunkt Ii' är an
"In ten t ill den sekundära reso· 
nanskl'etsens mi ttpuukt över en 
drossel: Denna drosse1 är emel
lcrtid ej nödvändig. 

Om resonansfrekvensen p, läg
ges förstärkarrörets galler, kom
ma lika stora spiinningar at upp
-di mellan \. och jord som mellan 
R och jord. Dessa späuningar lik
I'iktu ~ !l dioderna, och lika stora 
]ik~trli mmar komma att gå ge
nom Rl och H2 i motsai.-t riktning 

11'ig. S. N y , intressant kopplin.g tör alt
fom aUsk t ,·ekvensh'ont,-oll. Dioder'llc, 
tjiins tgöra saml-tidigt för Ukri.ktni-ng 

av de nwttagna 8'ignalerna . 

i fijrhiHlande till jord, varigenom 
den resulterande liksirömspoten. 
t ialen mellan E och jord blir' 
noll. 

Om emellert id den p[[ try kta 
"pänningens frekvens avviker 
från resonallsfrekvensen, komma 
pällllingarna pä de två diodernas 

anoder a tt bli olika stora, vilket 
inses a \' följande resonemang. 
Väljes spänningen ö\' er primä.r
sidan som l' iktfas, ligga de indu
cerade spänningarna mellan A 
och C och mellan B och C vid 
reSOllfln + 90 resp. - 90 grader 
hån densamma. Dc genom ström
men genom kondensatorn 0:1 mel· 
lan samma punkter alstrade spän
ningarna ligga 180 grader från 
pl>imi:ir sidall!s spänning. Påtryc, 
kes nu en annan frekvens än re
: onansfl>ekvcnscn, komma de sist 
omtalade spänningarnas fasläge 
att ligga no + rp respektive -90 
- qJ gl'ader från den påtryckta 
_.pänningen, där rp är en positiv 
eller negativ vinkel, besWmd av 
a nrikelsen i den P' tr'yckt a pän· 
'lingens frel,,-ens i förhållande till 
l'esol1ansfl'ekvensen. De resulte· 
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rande sp~inn i ngarna ör el' A och 
C och över B och C komma där
We att sa mmansättas av i båda 
fallcn i fr åga om amplitud \' ~irdct 

lika stora spänuingar, mcn VL da 
kompoucn t erna bilda i ' na fa ll,t 
en spetsi g och i andl'a fall ' t en 
i l'ubb ig vinkel med r al'andl'u . 
Härav inses, aLt dc r esulf ' l'and 
spii 1111 i n ..... urllaS am p li t nd \ '~irden 
komm a att bli olika s lora, s5. 
sJI art den påtryck ta fl 'eb 'eusen 
~l vdkcr fl'å n r e:sonans u-ck r cnsen. 

P å grnnd a v detta förh. l lande 
hU dc genom motstå ndcn Rl och 
H2 gående lik l' iktade s trölllluarna 
o lika s tora , oclt en \'is lik 'piin
ning el'l1ålles mellan E och jord . 
Dess polari tet bl ir oel'o<'nrle a\-, 
om den påtryckta frchensen 
;;vcr- cller undcr tiger r e:onans· 
fr ck v ·'uscn. 

Förutom för dcn a utomatis· 
ka f r'eln -enskontrollen t j ii n 'igOr a 
iiven dioderna som signa llikrik. 
i are för matning il v ItLgCI'cln 'ens· 
förs tä rka rc och fö l' al stnwrlc av 
. ' i.y r spiLnn iwJ· fÖ l' den a u tomati s· 
ka \'oIYIIlkollil'oUen, Dessa . pi.in· 
Ilingar u t taga . mell<w P och jord. 
D en mci Ian E och jOl'd uttagna 
Fkillnadspotentia len föl' ,len auto
mat iska fr ekvenskonha Ilcn a n
r ~illd l-!S exempelv is för reglering 
av osc ill:l torns gallerförsl' ~lnning, 

\-a r igenoUl dess JJ'ekvens kan änd
ra och :Herb rin <ras till de r Litta 
\'äl'c1et, h å n vi Ikct den iS:. små
ningom ,dmgit sig a \' l-! Il eller 
illll1a n t r sak, cller t iJI et t nytt 

fr ekvens r ärde som kan va ra el'
~'orderligt genom a tt den om skö
ter apparaten ej gjort en korrekt 
a \·s tämni ng. 

Automat isk f rekvensl on t l'oll 
ii l' a v mycket s tort värde genom 
a it all tid korrck t a vs Wm ll ing er
hålles . ) [ t lll oehöver häl'igenoll1 
(·ndas t göea en appl'oximat irt 
dt t ;:l\'-'Wmn ing, \'aeeftel' motta
gal'(~n -.i iilv jURterar- in s i" . Op
t i ka avsti.imuing a nordningar bli 

niidigu, och statiOnEra l genom 
t . ex. tl'yekkua ppsreglcl'i ng ellcr 
liknande blir liitt att or'dna. Ha
diomot tagarcn b li r meu eit ned 

sant mcra »fool -pl'Oof». 

(E lect1'O<tI-ic8) 11W1'S 1936.) 

Alllico - amerikanskt mag· 
netmateria1. 

Gcnera l El ec tr ic ha r utexpcri
men lceat (~ t t nytt magnetma te
l'inl A lll ieo, s om iiI' l>etYcUig t 
ö\-erliig·et tl mll' u förut i A mel'ika 
:l n\'iinda material och som kom
mi t t ill fU tig anv i.indniuo· som 
eT' si.iHll ing föl' elekt roma:,;-neter i 
t. ex. m indre motorer, högtalare 
cell rchiet'. Som exempel kan näm
na ', att n~ir A ll1ico anviindes för 
Jyftmngnetel' , kan det vid rätt 
dimcllsionering lyfta. 60 gå nger 
sin cgen vikt. 

Det nya ma.terialet gjutes \'Un
]igen, och för närvarand e finnes 
deL i ll.l a rlmaden blott i ,-i ssa f~i.l' 

diga t anda rdbitar och nthimnas 
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!-ålUlHla ej av fabri kanten i obe
arl)l~t? t skick. 

r ll legering, innehållande sam
ma OCRt· ud ' dclar- som Aluico, 
kom u rspntugligen fram hos Ge
nera l E lectJ'ie som cn dil'mebc
~ t:iUll ig legering. Genom en spe· 
(' iell \'ii l'mcbehandling ha l' legc
I'ingcns utmiirkta magne t iska 
I'~gen skaper utxeck la is. Legering
cns bes t, ndsclelal' ui"göeas av 

Firn, nickel, a luminiu m och ko
bolt. Spec ifika vikten ~l l' 6,9. )Ic
ta llen ä r mo t. h ndskraftig mot 
korrosion , men spröd. D en gjutes 
di r ekt t ill. önska d form och fiiI'· 
digoea rlwta s gCllOm slipning. 

\ lnicomagneLer erford ra ett 
m.rcket kraf l.ig t fält vid rnagnc
t iscl'i ngc ll, a v s torleksordningcn 
'2 000 Öl'st ed ( = 1 600 ampere
va rv/ cm ) . De ~iro mycket okä n, 
Liga föl' demagne tiseri ng på g l'u ud 
av hög tempcratur f:\]Jer meka
n iska viurat ioner'. Efter kra ftig 
vibration men ] 20 Hz i en ha l\
t imillc intl'iit.1dc en för sv;:Jgning 
med l>lott en proccut. Avmagne
t iset'in'" genom im'er kall fn Il 
fl' iimmandc filIt ii.r även mycket 
~ it Il . E n uln ieomagnct , som ut
sattes för ett växelfält pä 40 
:ullpel'eVHrv/ cm, försvagades ef
ter en minuts Våvet'kau med 
mindre ån en procent ; ett fem 
g:"t nget· s:1 kraftigt fält resu ltcra
dr i 10 procents förs l' ugn ing, \'il 
ken dock ej ökad es eftel' en lii.ng l'e 
tilLs im'erka n a v fältet . 

(1.c/(lio Engineering) tev'l'. 1936.) 

STOCKHOLMS RADIOKLUBB 
En sammanslutning av radioteknici och amatörer. 


Räknar flera av vårt lands främsta radiofackmän bland sina medlemmar. 


Aktuella föredrag och demonstrationer var 14:e dag. 


De bästa utländska facktidskrifterna finnas tillgängliga. 


Klubbens organ är tidskriften Populär Radio. Prenumerationspriset för densamma ing å r i med lemsavgiften. Nörmare 
.upplysningar erhållas vid hänvä ndelse till t idskriftens redaktion . 
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Direkt-upptagni ng m ed Philips' t elevis i onskamtera. 

D 
en hollijnd ka r acliofir man Philips i Eind· 

h~ \" :n har i ~tskilli~a .ä r sysslat m~d tele
n SlOl1SeXp l"lment l ,'ma laborat orIer. De 
r e ultat, 'om häl'vid uppnåtts, voro så 

tillfrecL:shi11ande att man för några månader sedan 
beslöt a nordna en offentlig demonstrat ion . Härvid 
före togs cU rekt överföring av utomhussceuel' medels t 
en tel evisiouskalllCI' fl innehållande ett ikolloskop, 
fig. l . Sändnin ° eu skellde p: ca 7 metel'S re glti.U (J'(j 
salU t med. l "O linjers ra . t er och 25 bilder p[, ekulld. 
VieJ senare för ök har linjetalet höjts t ill 405, sam
tidigt som radföl'skjutning in för ts. 

Sänclaranhi.ghn inbens principiella uppbyggnad 
fram gå r av tig. 2, En oscillator (örers t till \'iillster) 
al stra r kippsvU.ngningar med en fl'ekrell s lika med 
produkten av linjeta l och bildfrekvens Cl 80 X 25 = 
4 500) . I fyra ph varandra. föl:i :mde si'eg s~inke 

fre kven en tills lildfl'ekvensen 25 IIz nppnått . Des
a M.d.a s \'~ingningar (på 4 500 resp. 25 Hz) omfor

mas därefter i de M.lla aggregaten L och 13 till rät
dnklicra spänningsstöLar, vilka iiro mera liimpac1e 
att modnlera den utgående bärv:"trren. Dessa f; 'ynkro
l1isering"'sigl1a ler upptaga ca G % av den tid, som 
fitg:.r föl' överförin gen av en rad resp. en bild. Im
pul ser lla kontrollera iireu 2 st. kipp~lggrcgat, vi lka 
al ·tra de 'r åugrull:rar, som :;tyra elektronstrålens 
rörel:;e .i ikono;:; kopel. Yardera ki ppaggl'egatet inne
hL 1Ier på \'anligt s~itt en kondcJl aior, som uppladdas 
med konstant str(jmstyrka och därefter kortslutes 
a~' elt nI"laddningsl'ör, som styres n v s.)'llk l"Olliserings
impnl -·crna. I ikonoskopet är den ljuskänsliga mo-

p~ 
tdevi8~f&~ök 
Direkt överföring av utom

husseener medelst ikonoskop 

saikplattan snett mon lerad i förhållande till elek
tl'onstrålen, för att bilden skaJl kunua. projicieras 
vinkelrätt mot densamma. På grund härav erfordras 
en extra kor rektion av kjpps"~il1gllillgarl1a, för att 
den av elektrollstrålen avsökta. bildytan skall bli en 
rektangel. 

De fr:'in ikon o -kopet kommande spiinningsvaria
tionel'lla föras via bilLlfrekvensför hirlmren Av till 
modulatorn. Förstärkareu kan överföra ett fr-ekvens· 
band från nägra :gr. till över 311Hz, varvid alla åt
gärder äro vidtagna föl' att i möjligaste män för

li'ig. 1. PldUps' t clevilli.ol!skamera. 1n ed i.konoskop. 
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hindra fasförskjutnin g mellan ;.;viingningar av olika 
freln7ens. Till modula torn föras ä veu de i As för
stärkta synkroniseringssignalerna samt svängningar
na från biIrvågsoseillatorn. Den uts~in c1a signalens 
form synes längst upp till höger på fi g. 2. 

Sändaren innehål1er även en hel del hjälpanord
ning ar såsom oscillografer föl' kontroll av kipp
svängningarna, kontrollmottagare m. m. Fig. 3 visar 
moduleriugs- och kontrolldelarna. D(' t t ill bildsänd
ningen hörande ljudet överföres medelst en separat 
sändare pii en intilliggande våglängd. 

I mottagningsappara t en (fig. 4) sammansä ttas 
de inkomma nde svängningarna till en bild med hjiHp 
a ett katodstrå lrör Fig. 5 \"i sa r a ppa ratens sche
mat iska uppbyggnad med undantag av anordningar
na för- ljlldfttergivnill gen. De hän antennen kom-

Fig. 2. Bloekschcma över sä.ndaranlä[/[/ningen. 

mande svängnjngarna för stii r.'kas och likriktas i su
perheter odynmottagaren E, vilken även t jänstgör för 
ljudmot tagningen. Bildsignalerna passera förstär-

Fig. 4. Ph'ilips' televisi.ons1nottagare. 

karen A { och föras däl'cftcr t ill styrelektrodell i ka
t odstd tlröret B. llfedelst amplitudfiltret A s utfiltre
ras synkl'Ollisel'ingsimpulsel'na oeh f;'1, eftpr att ha 

F 'ig. S. Stati v med modulering8- och kontrollanordningar. 

Fig. 5. Mottagarens schematiska uppbyggnad. 

uppdelats i fil t ret Z, påverka de båda kippgenera
tor'er, som st.Yra elektron 'trålens rörelse över den 
fluoresc er ande skärmen F. 

Erik Hullegård. 
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M ät-in8t1-ument. 

Ingen'iörsfirma Hugo TWqui.st, Stockholm, för i markna
den luftkylda normalmotst[lIld i värden från 0,001 till 10 
ohm. Motstånden äro rikligt dimensionerade. 

Vidare märkes en vl'idspolemilliamperemeter med ljuSyi
are, avsedd för kontroll av talströmmen vid ljudfilms- och 

skiyinspelning samt vid rundradioutsUn dning. Detta instru
ment har i jämförelse med ett vi ' arinst rl1m ent mycket liten 
massa hos det rörliga sy telliet, och ett utslag över halva 
skalans längd fullbo rda pli. 0,02 sek. Instrumentet fil' 
aperiodiskt och följer talstl'ömmens variationer. Skalan iir 
200 mm lång. Ji'ullt utslag erhrllles för 3 mA liks t röm. Inre 
motståndet är 170 ohm. Vid kombination med ett rör, tjänst
"örande som likriktare, behåller in strumelltet sin apel'io
diska egenskap. 

Slutligen kan nämnas det lilla universalinstrumentet för 
likström, ~iVLonavi M», som iiI' utrustat med vridspolesystem 
och med lösa shuntar och förl<opplingsmotständ kan an
vändn för spiinlliJlgar upp till 300 V och ·trÖmstyrkor upp 
till 100 A. Utan shunt erh, Il s fullt ut lag fö r 1 mA. Inre 
mot tåndet iir hiin'id 100 ohm . Instrument ts noggrannhet 
är ± 1 % av fu llt u t 1.1"' . 

Samtliga ovan omnlimnda in trument äro av Hartmann 
& Brauns tillverkning. 

B ergm.an d: BeV'ing, Stockholm, föra i marknaden en s. k. 
glimvoltmeter av firman Otto Presslers i Leipzig tillverk
ning. I en liten svart bakelit.l· da llro inbyggda en potentio
meter samt ett litet glimrör med tdi eicktroder, s~-nligt ge
nom ett fönster på lådans ö,-ers ida. Polcntiornetern iir för
sedd med cn si,ala med delstreck för 100, 110, J 25, 150, 200, 
250, 350 och 440 V. P i övre I,ortsidan s itta ett par kontakt
hylsor för an lutning. 

Vid an vändning av voltmetern stiiller man först ratten på 
ma xima l spänning (vrider dcu så långt som möjligt åt 
höger) . Diirefter p.t1Ugge. fl n spänning, som skall mätas, 
varefter ratten hw gsam t uide ' . t vän ter, till glimröret 
tiinder. Det p~ kalan i denn a punkt a vlä ta värdet är vid 
liks tröm elen sökta spiinn ing n; vid vll~cl tröm måste det 
a\"liistu "iirdet multiplic ra. ' med 0,7 eller divideras med 
1,4, cm edan glimröret r eagerar för amplituden, ej fiir effek
tivvä rde t. 

Egenförbrul,ningell uplJltittes till ellcla st 14 (J.A vid 100 V 
och 2:3 (J.A rid 200 V. Dock kan man ej mäta lägre lil,
spllnningar iin 100 V, alltså .i t. ex. skärmgallerspänningar 
vid deteldorcr och anodsplinningar vid motstrll1dskopplade 
rör, dill' ju den ringa egenförbrukningen skulle vara av 
s tort värde. 

Den grad a v noggrannhet som kan uppnå.s med glimvolt
metern lir i jlimförelsc med noggrauniJeten "id en vanlig 
voltmeter mycket ringa. Enligt uppgift kan man mäta på 
± 10 " niir. Vid den prova de glimvoltmet rn var verkliga 
felet vid 100, 125, JuO, 250 och 435"' re ~ p. 2, G, 7, 11 och 
2;:; % och po~i tivt, då a "läsning gjol'des där glim röret just 
tände. 

Glimvoltmelem kan även användas för fa"tställande av 
s[römal·t ocb pOlaritet. 

Blektrisl"L .4 ktiebol(lg t Siemens, Stockhol/11L, för i mark
naden en hel serie mä tapparater fö r mUtningar inom rund
radioområdeL 

BI. a. lll iirkcs en induk la nsll1iita r e, ~om iiI' avsedel för mät
ning 'l\" r undradio- och kortyil.gsspolar. Den inehå.ller en 
kristaUstY l'd o~cillator samt en vridkollden ator, öyer vilken 
den spole, som skall mätas, anslutes. Denna s tämkr eL'3 lig
ger i det kristallstyrda rörets anodkrets. Vid resonan går 
oscillatorn i svängning. Då resonallspunkten bestämts, kan 

spolens induktans beräknas, dc man jn käDner kristallens 
frekvens samt vridkondensatorn kapacitet. Induktansen 
kan även direkt avläsas fl"flll en kurva. Noggrannheten är 
vid absoluta mätningar 1 il 2 0/0, vid jiimförelsemätningar 
(l>Dlatch ning» uv spolar) större. Apparaten lir försedd med 
flera kri taller fö r olika frekvenser, \'tufö r mätning kan ske 
vid olika rundradiovaglllngder och dessutom spOlens egen
kapacitet besWmmas. 

G1'MlliJnofomlnotorer ooh inspelni.ngsapparater . 

Elektri8ka Aktiebolaget Skandia, Stockholm, har uppta
git försHljnillgen inom Sverge av fabrikaten »Saja» och 
»Oollaro», r edan tidigare käuda blir. 

Bland Saja-fabrikaten märkes inspelning chassiet, typ VS 
r esp. B-S, för växelström, som hur anordning för åstadkom
mande [LV slutspl'lr och mellanspå r, de sistniimnda för att 
markera olika stii llen på skil'an, som man vid olika till
f Ullen vill å te rge var för ig, t . ex. vid skivor med ljud
effekter. Samma chassier finna liven som viiskapparater 
för transportabelt bruk. Typ BS 11 lir ett dubbelaggregat 
för inspelning a v flera skivor i följd utan avbrott. Slutligen 
ruiirl,es en lwpplingsplint med transformator, valsomkopp
lare och potentiometer, fii r digkopplad för anslutning till 
graverdosa, mikrofon, radiomottagare etc. 

Saja-mot.orema 1\1'0 av synkroutyp och startas för hand. 
Till höstsäsongen kommer dels ett likströmsaggregat, dels 
självstartande motorer. 

Bland OolJaro-fabrikaten märkes en växelströms- och en 
universalmotor med typbeteckningarna AO-34 resp. U-36 
sam t tvenn e chassier med dessa motorer, försedda med 
pick-up. Iotorerna ha autolDatisk strömbrytare. 

Ett Saja-chassi av typen BS användes enligt uppgift för 
Musikaliska Akademiens inspelningar, där fordringarna gi
vetvis Hro mycket höga. 

Gemensam.helsa.ntenn. 

Svenska Aktiebolaget Trådlös T elegrafi,. Stockhol1n, för 
i marknaden antennförstärkare och övriga tilluehör ti ll 
s. k. central- eller gemensamhetsantenner, som tidigare om
nämnts i dessa spalter. Apparatel'lla äro a v märket Tele
funk en. Antennförstärkaren LV031 finnes i sävlll växel
som likströmsutförande . Till densamma kunna anslutas 35 
mottagare. 

Acklt"m1tlatorel' tör portativ a mottaga,re. 

Aclcu./nltICLtor fl. -B. T,eif Nobel, Stockholm, vars alkaliska 
ackumulatorer vi tidigare beskrivit, tillverkar fyra typer 
för radioändarnäi med lO, 20, 30 och 40 amperetimmars 
kapacitet. Spänningen är 2,5 V, varför batterierna närmast 
liro a vsedda för 2 V rör. Alla fyra typerb a visas i vid
stllende avbildning. Höjden hos 10 Ah batteriet iir 13,7 cm, 
lIOS de övriga typerna 22.6 cm. 

Dessa batter ier, "om äro av alkalisk typ, kunna utan 
olägenhet inbyggas i radioapparater, ty de avge inga sura, 
frätande gaser, som angripa metalldelarna i apparaterna, 
som fallet är med blyackumulatorerna. 

Vid bil- och båtmottagare erbjuder ett sä rskilt batteri för 
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radioapparaten vissa fördelar. Bl. a. ri skerar man ej att 
urladda startbatteriet, \'ilket kan yara Uitt g jort, då radio
appara ten tar hel a sitt encrgibehov från cn enda a v celler
na (vid 2 'If rör). 

Pri s lis f'lJ kan erluIlla s fr:ln Ac llI11nl ato r .'\.-B. Leif Nobel, 
S:t Eriksgatan 101, S01l1 ii ven lii mnar upplysningar och r äd 
i alla batteritekni ska f r ågor. 

Ele7ctrolytkondeJI"salol'el'. 

A7ctie'bol(~get A lpha, Su.'lUlllyb crg, har sänt oss en del pro
ver a v s in tilll-ed::n ing a v elel;:tr olytkoml ensatorer. Dessa 
äro al' ball·tolT typ. KapacitetsLoleraIlsen iir + 100 och -5 
%. K ondensatorerna ta ""a ej skada a v temperaturer mellau 
+ ,50 ocll - 100 C. De di elek tri , ka fiirlus terna tiro synner
ligen Higa. 

'f yp KP i yaxad pappkad,oug finnes i kapac iteter från 8 
till 200 flF (ä \'en kombina tioner), med driftspiinninga J: från 
450 till 35 V. 

'l'yp PH i pertinax rör finn s i kapa ci teter rnellan 4 och 
50 !,F, med driftspiinningar fdu 150 till ,j V. 

Typerna PL och PB '·iro i f yrka n tig re 'p. runrl plålbägare 
och kunna erhållas med polskruvar res.p. löeltabb för posi
tiya polen och den negati\'U ans luten ti ll höljet. 

D elw,ri'lnotstrZnd samt ind1l 1dal1/i - och lvapadt et.~n()1'Inal 1'. 

Fh'])!(/. V. Pralm, Köp enhamn , l lur upptagit till\'el'kning av 
dekadmotstll ud samt ind uk tan s- o 'LL kapa c ite t . normaler 
m. m. fö r mätändam, I. 'r rars bög, o-ara n terall noggrannhets
grad 1iro priserna syn nerligen ö\'erkomliga, DekarImotstån
den, som kuuua erh fLllas enkla eller sammansatta , finnas i 
dekader på 10 X 1, 10XIO, 10XlOO och lO X1000 ohm. De kun
na erhå llas dels i precis ion su tföranele med ± 0,1 Ofo nog
graunhet, del i utförande med ± 0,5 Ofo noggrannhet. Mot, 

POPULÄR RADIO 

st.å nclsrna terialet är liksom vid öYri "a motstånd manganin, 
vid precision8motståndeu yederbörligen å ldrad t ill fiJrebyg
gamlc al' f(iriinrIringar i mot tåndsl'tirdet. ~Iotståuden ha 
ringa indukta ns och kapacitet, oell den garanterade nog
grannheten g,i1ler inom hela tonfrekvensomrfLdet. Motstiinden 
pill t ill 100 ohm ha enligt uppgift e n tillskoll s tan t av ~tor
lekso rdnin"{m 10-7 • \' ~lI' för de kunna utwHlldas ih'eu vid be
tydligt högre frcl~q,nser. Motstånden kunna belastas m ed 
npp tul :2 '\V. E n enkelcleknd bar di mens ionerna 150 X 150X 
110 mm. 

Myc.ket användbara vid bryggmiHni nga r iiro s. k. rati ons
motståncJ. D es. :1 till \"erka s i tre Lyrer: enkl a, dnbhla och 
t redubbl a . D en 'istniimncJa lir prt 900: 90: 10: 10: 90: 900 ohm. 
:Y[ots tll.n llen iiro u tförda som i prec is ion.seleka derua med ± 
0,1 0/ 0 ll o~araull lt et. Dessutom finnas motstfmdsuortnaler med 
olLka \' ä rden 'amt ± 0,1 eller ± 0,5 % 110ggranlll1et. Dekad
motständen äro kompletter a de med en inclnktions!ri reostat, 
kontinuerligt reglerba r mclhw ca 0,05 och 1,1 ohm. 

Induktau.'normaler till\'erkas i viinlena 100, 1000, JO 000 
och 100000 mikrohenry jämte en rlelutellanliggan(h~ speci
alviirden samt 0,5, 1 och 5 henry. Noggrannheten iiI' ± 0,5 Ofo 
vid 800 p/s. 

KapaCitetsnormaler med noggTtHllIheter upp till ± 0,2 Ofo 
finna s i \-iirdena 0.01. O,OU, 0.1 och 0.5 mikrofarucl. Kouelen
sn.torerna liro glimmer isolerade. .Andra värden kunna er
lt rLlIa ~ på l.J e:::Ui llniu''''. Tg å iit· ca 3 X l 0-· . 

Avs tä mda kr t a r för 0, 800 och JOOO p/s med ± 2 Ofo 
noggra nllh et kuuna <:> rlt å lla.s, avsedda för instä lJning al' 
generatorfrekvensen vid t. ex. bryggmiitni.ngar. 

Nu broschyl' med närm a re beskrivning över de hiir omta 
lade apparaterna slJmt en kortfattati redogörelse fiir olika 
bryggmätningar ka n erlt{tl ln från den 'yenska generalagen
ten, Elekt"iska, Aktiellolaget Skan(lia, Stockholm. 

MIKR.OSKOP OGH 'l'ELE SKOP. 
Forts. frun >itl. 113 

katod- till skärmbild r ela tiv t den som skulle uppn lls med 
den enkla anordningen enl i" t fig. fl A. 

D et praktiska ut.förandet ny ett elektron teleskop, grun
da t på dessa principer, se I'i l f ig. 9. Lyssldinncn bar en 
diameter a \' unge.fär 2 dm. F.tt par bild er , som fotografe
rlJ ts på skärmen. återfinnas i f i~, 10. Den ena bilden ~ir 
friin en journalfilm ; objek ten i el 11 andra torde vara v iil
bekanta. 

Den ka nske största betydelsen a veleld ron teleskopet 
ligge r dUri, att det ej behöyer vara synligt lj us som proji
ceras pli ka toden, för att en synlig bild slm lI f ramtriida på 
lysskHrmen. Även nitrarött och ullraviolett ljus u tlöser ju 
elektroner från Hil1l[lli gn fot oelektri ska tlmncn (i detta fall 
ce iumoxill-s ilver). Fill'gen på den bild som uppstår, då 
elektr onet'ua t r tlffa ly, skärmen, IwsUi mmes dHl'cmot av det 
fluorcscerande ii rnnets natn r. E1 eH)'ontele-'lwpet lmn sl11ecle, 
anviinc1as 80 Ul »tr ansforma tor » f l':lll o"ynliga s(rå lar till 
s~"nIiO'a . Möjliglteten till seenri i dimma och U1örker öpp
nar s i" diirigenoU1, liksom ~in~ n lJndra möjligheler , betin
gacle av elektron teleskopets egen~ kar> att: kunna ge frekvens
ocb in tenSitetsOtl1yallllliJlg al' optiSka hilder'. Namnet t'e le
skOp iiI' fö t· öv rigt något oegentligt. D et ha r giy it :"rt nn
ordningen pr g rund :l v de likheter i uppbyggnllll oclJ op
tiska dim en,joner som det företer med det yanliga te le
skopet. Med avseende ]1' [1ll\'L[l1lIuingen vore Ijus tra nsfor
merande kamera ett mera ta lanrle namn. 

Ett speciellt (U! \' ilutlni n,g-sollll',tcIe åskåd Ii"göres lll ed föl
jande exempel. Inom bi ologi n måste cn del mikroskoperin
gar utföras mecl ultrnrött lju s, föl' att de undersökta mi
kl' skopi ska djuren ej skola påve rka' a v belysningen. Med 
()n anordning av mikroRkop och eleldron teleskop enligt fig. 
11 kan (!euna unrl er 'ökning sk utall en t iLlsöda nde foto
grafering sum mel lHttled. Objekte . belyses mecl ultraröcJa 
s trålar, och på lysskUrmen fra lt1 tdd(~r en s>' ulig bild, vars 
utseende i ett fall fram går a v fig. 12. Vinjettbilden visar 
slutligen ett t.eleskop, försett med ett lin. sy ··tem för prOji
cering av stölT utomhusscener p:1. kn todeu. ?I[ed denna a n
ordning kan matt med tillbjälp av ultrarött e lle r ul traviolett 

ljus se i mörker. Visser ligen lider iil'en elektron teleskopet av 
vissa brister än stl Uinge rned a \' seend e på käJ.1sligbe t m. m., 
m en det sa"da tMde \'a ra tilll'iickJigt rör a tt vi sa, att det 
lJar fram t iden för sig. 

Källor : ZeitsclJr. f. t clm . Pl1y 'i k , 1933, s. 49, dHr y tter
ligare litt.-an\' . betl'iiffande elek t l'onoptikeu Iärnnas; T ek
njsk Tidsluift, 1936, alJlll. Axd . s . 73 (fig. 4 o. 5) ; Electro
nies, jan. 19i16 (fig. 6 til l 13) ; Philips katodstrå lerörs
broschyr (fig. l t ill 3). 

i):I!ÄTNINGAH PÅ KONDENSA'rOR.ER. 
Forts. tr:'ln sill. lOJ. 

fijrs töras "id ca 40° C, lwnd ensator erna m ec1 våt elektroly t 
först vill ca 80° C. 

En del miitninga r Uled r en \'iixel t röm, d. v. s . ntan någon 
lil,strömskomposant, ha visat att e1ektrolytkoudellsatorn ej 
tar 1lI1gon egen t lig skada av m flttIiga växelspiinningsampIi
tuder. Kap aCiteten sj unker vLs"'erli g'en nägon procent, men 
om kond ensatoru fitr ligga oa llviincl en tid. stiger kapaciteten 
tU r. I d e fall diL kom.!" t!. af'o rn ,i l' inkopplad enclast en kort 
stund :it gä ngen kau den Liti}'fö r anv,indn s för ren väs:el
ström. 

SImlle en elel<trolyllwndcn a to l' fö l' ctt öO'onhlick råka 
nnslutas tilJ en liks tl'ömsldilla med fe l polaritet, l)lir kon
densalorn ej rliirigeuufl1 fö r ~Wl'd , men lik ,;om i föregaende 
fall få, en siinkning av kapa Cite ten . Då konden satorn dä rpå 
inkoppla s enligt mlil'kningen , bör man giva akt på läck
s fTötIlln en, sorn till en början ii I' riitt lJög ocJt fö r t så s'må
ningom åte r lar - itt nonnala värde. Att höja kapaciteten 
hos elektro]ytkolJcle lJ satorer med llj iiIp av likspiinni l1ga r av 
olika pola ri te t och sto rlek har visat s ig omöjligt. R esulta tet 
li a r i stä llet blivit en ä llkning a \' kapaCiteten, beroende på 
a tt ant iugen katoden fOl'merats elle r anodens oxidskikt för
stiirkts. Ett ~iitt att öka kapaciteten iiI' som ol'an niimnts 
att lå ta kondensa to rn Jigga oan \·tillll en längre tid, varvid 
lien "a ,som ingår i kondensatorn ,' dielektl'ikl1ln, delvis 
resorberas. En av de n Udet'sökta kondensatorerna fick ligga 
spiinningslös i tre månader, under vilken tid kapacileten 
s teg med ungefiir 1 Ofu. 

Nordl8k Rotogravyr, Stockholm 1936. 
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Genomsku ren cell med plats 
torna halft utd ragn ,l. 

Den nya Nobelackumulatorn 

är idealisk för radion 


Jämn spänning. Ingen självurladdning 
Stor kapacitet. Oöverträffad livslängd 

ar vad den nya ackumulatorn bjuder Eder. Helt byggd av stål, med 

stor styrka och ringa vikt. O känslig, med högsta verk ningsgrad är den 

den bästa och bllligaste 

Inga glasburkar - Inga ebonitkärl - Ingen syra 

Inford ra anbud direkt från oss 

Jlccumulalor Jl.-B. ~eif Nobe l 
Observera 

d en solida stal kon st ruk ti o n e n S:t Eriksgatan 101, Stockholm Telefon 321615 

Billig material 

'ör sommarradion
1\[är N i läst 

detta nummer, visa det 

då fö r Edra vänner som 

:i r o in t r esser a d e fö r 

RADIOTEKNIK 

NYTT! DETEX •FILTRON NYTT! 
D~n förlustfri.l rcjcktorantcnnen som s k ingrar störnin,t:sd:mman . 


Lämpligt förslljn ingsobjck t under som mar m.ln adc rnd . 


METEX·'M.TRUR 
.'1i:itcr motstlnd och k ol r J.citd er och kontra1lerar ut tyrn ingen hos 


mottag.arc och fö rstä rk.ut. 


Ett id caBskt un i\'e r .llins tru ment för radios~r:'dC'e . 


PKOSPEKT PÅ BEGA RAN FR{\ :,\CO 


Ing. Eric Andersen • Radiolaboratorium 

GasverlCsgatan 27 Hälsingborg 


Permallentdyn. högt.alarc, Hl CIIl tli uUJ. llI . 

ll! g.-t ran~f.... ..... . ... . .... . . . . ......... .. . .... . . . .. 15 : Il 
Fris\'ällgande högtalare, 2·1.G cm lämplig för 

batteriapp. . ... . . . . ... . . . . . .... .. . .. . . . ...... . .. . . . .. 7: 70 
KOIrtvägsspole fö r 3 nlgl. -omr. r OG llJete r 4: 75 
liortvågskondensator !Urd ca Iilisola Uon, KUll. 

100 cm .... . ...... . .... .. . . ... . ...... . . .. . . ... ...... ... 2: 30 
Lågfreln'ensh'ansfomlator, ka psla d, omsii tt

ning 1: (j .. . ... .. .. ... .. .... ... . .. . •. ... . . ... . . .. . . 3: 50 
Ficklampsbatterier, 4,5 I" olt, hi\.. ta kvalite t.. . O: 25 
Pick-up, i lJakelitl,ä pa, god ll. te rgiyn ing . ..... [): 2;; 
Gramlllofonmotor för Yiixelst riim, 110-2-10 \" 19: 75 
!\ntenntråd a ,· elektroly t koppa r 7 X O,7 mm 

Pri pr m .. ... ... . . . .. .... . . .. .. . ... .. ....... .... .. . .. O: 04 
ÄggisolatClrer, gr i;n t po rslin. Pris pr st. . .. . . . O: 06 
GIlmm i1mbel , 2 X O,75 kl"mm. Pris pr JU ..... . O: O 

Komplett I{at.alog sändes gratis på begäran 

NATIONAL RADIOFABRIK 
KUNGSGATAN 53 STOCKHOLM 
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H t. IU1 v ni't 

KöP I KG S EL. AFFlR 

p • K ÖPIN, 

Nu är tiden inne 

att riva ned den 

gamla och sätta 

upp en ny 

UItra modern 

antenn ,t 

Skandia
Telo-

Antennen 
är det sökta ide

a let som giver: 

Maximum av an

te nnenergi 

minimum av stör
o 

ningar, Snabbt 

och bekvämt 

mcmtage, En en

da fästpun kt, nämligen för 

masten, Skärmad nedledning i 

förening med transformatorer, 

Begär prospekt! 

Ensamförsälja re 

Elektriska A.-B. SKANDIA 
Stockholm 

Göteborg Gävle - Karlstad 
Malmö - Nässjö Sundsvall - Umeå 

Aktuella volymer 

av Populär ,Radios handböcker 

Selektiva mottagare ('933) 
At' ingenjö,' W. Stock7nan 

En a\'ha ndling om sUllel'heterodynel' och 
l'a!la lIIottag:uc, UI' inllehå Ilet.: I<ällslighet 
cl'll se!ekth'itet geJlO1II åt.erlwllplillg, - Ljud
lo·alitet. - SUllerheterodyn eller rall motta, 
gltre, - SUllel'hetel'odyncllS svagheter, 

Tonkorrekti.n (t934) 
Av ingcnjör W. Stock7nan 

Hill' lI\an llIed tillhjä.l" av filter IWl'rigeI'al' 
en Illot.tagares t'rellvellslmrallteristiIl, Ur in
nehå llet: Selektivitet och tonlwrrektion, 
:'\iigl'lL IIJ'allt.islm t'örsöll llIed t.onkolTeldion, 
Eli r l'semottagaJ'e med tonlwrrellt.ion, 

Radioteknisk handbok, 
del I och ' II (t93S) 
Av f.-"iviUlfg cnjö,· M ats Hol7ng"c't 

.h ·handlaJ' berälwingar orh .00ä.tningar in..m 
radiotelUlilu'Jl , Biir ej sa lmas Ilä någon radio, 
telUlillen; holdJ,rlla, n' innehållet: Motstånd, 
Ilalllu'itl't, induldans, iIIIlIedans , - lUätbryg
gOl', - Matchning a \' IWJI(lcnsatol'er och SI.o, 
la l', - HillJl'JJs ioncring av radioallpaJ'ater, 
l<;nl,,'1 signalg,'ne l'atoJ', - TJ'imning a v lIIot
t<lgare, - F elsölming, - 8 tömingar, 

R adiolexikon, del. I 
Av ingcnjö,' W. Stockman 

Detta lexilwn, \ ' :H'i; andra de l utkonuncl' i 
juni IIdJ följa nde dt'laJ' 1'11 \'arje In'1vrtal, läm
naJ' fÖJ'ldaring "å, alla I'adiotelmiska, 01'11 och 
uttQ'('k 

Pl"is per ~olym eller del kr. 1: GO 

B.ekv, genom Eder bokhandel eller direkt från 

POPULXR RADIO 

(\'OIUUSK 1l0TOGIUlTR) 

Box 450 - Stockholm l - Postgiro 940 

Tel. Namnanrop: ."Nordi sk Rotogravyr » 


Nordi~k Rot"gr''''yr, Stockholm 1936. 


