
Katodstråleosci lografen 

• Tillverkning a'V nätaggregat, 
kipposcillator samt förstärkare. 

NYA SLUTRÖR 
iS W pentod och iS W triod, den 

• senare för bästa ljudkvalitet. 

FÖRSTÄRKA E 
' för kristal1rnikrofon. Avsedd för 

• inspelning. Växelströmsdriven. 

Radioteknisk Revy  
En wattmeter för radiobruk. 

• Shuntmatade sändarantenner• 

. . 
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SEM 
småtransformatorer 
garantera en ekonomisk , driftsäke r och 
störn ingsfri energidistribution. 

Ti llverk n i ngspr ogra m : 

Full, och spartransformatorer alla s lag 
såsom: tran sformatorer för likrik tare, 
förs tärkare oc h labo rato rie r; 
ne on tra nsformatorer; skyddstransforma' 
torer; tändtransfotmatorer för o ljedd, 
nings pannor, näb, ing,\ngs, och utgå ngs, 
t ra ns form atorer för radio m . m. 

SVENSKT SEIt\. KVALITETS. 

fABRIKAT 

A.,B. SVENSKA ELEKTROMAGNETER. ÅMAL 

C1Ji tillverka för snabb leverans: 

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

Autotransformatorer 
upptill 1000 vatt. 

Drosslar 
för varje ändamåL 

Likriktare  
S,nkronurverk  

Nyu tkomna prislistor sändas på begäran 

ELEKTROTEKN. VERKSTADEN 
lng. C. B. Hansson 

Postfack 92 ÄKARP Telefon 226 

POPULÄR HADIO 

ni4c det ~i4eeet; 
f:"dio.dee(,U:, .så.sou", 

Högtalare 
Grammofonmotorer 
Spolar 
Kondensatorer 
Transformatorer 
Rör, alla fabrikat 

Mätinstrument 
Pick-ups 
Skalor m. m. 

vänd Eder till oss, vi ha r den 'törsta 
sorteringen och de bill igaste priserna. 

Justerin g oc h trimning av mOttagare m
föras å vht moderna ,adiolaborator iuffi . 

RJ\DIOKOMPJ\~IET 
ODENGATAN S6 

TEL. 322060,313114 STOCKHOLM 

Radioreparatörer 
och amatörer1 

VAR NYA STORA 

KATA LOG 
för säsongen 1936-1937 

ulkommer inom korl 

Ifall Ni önskar e rhålla ett exemplar. 

var god till skriv oss redan n u 

Den nya kata logen innehåller alla höstens 

oyheter och ett sto rt urval av allt som 

erfordras lör apparatbygge samt repara

lioner till låga priser. 

NATIONAL RADIOFABRIK 
KUNGSGATAN 53. STOCKHOLM 
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Radioin dustriens ny heter . 

Rö rnyheter 

Kort vågstabell 

Ka tods trå leosc illografen 

R adionytt , 

K rista llmikro fonförsrärka re , 

Radio tekn isk revy 

Ba tterimottagarens utveckling . 

1 74 

180 

186 

l detta nummer 

publicera vi en a rtikel om katod trftl eoscillografen, 
SOUl lLUUlera iir elt av rac1 ioteknikerns förnämsta 
l.l j 'ilpmedel. P rakti ska an\'isningal' läumas föl' 
frfllJl s tälln illg a\' lliH lI.ggr ega f:, kippo' 'illa t or samt 
f Öl'stiirlza re. Vi :;kola i l'or b i,ittning-en å terkomllla 
t ill all d J1llningen a v del la uyttiga oel.l intressan t u 

i m ll'U lUen t. 

Dc fU l' -ta ll:ra rören f ör säsongen ha kommit, I 
I r :"tO'll, om nätt'ör kun ll a t re växeb lröI1I Sl' ii r och ett 
a llst riil1.l s rii r notera s ; sam tl iga dessa iiro sInt rör, 
Bla nd vä xel::, tr öm 'Tö l'en märke:; en IG ,y t riod , 
vilken Iä np;c I'iin ta ts av dem om li igga s törs ta 
vikt vid ljudkvaJit t n, 

I måna dens »R adionytt» beskri\' es bla nu anna l 
teleprintern ell er fjärrskrivmaskinen, En dyli k 
aUl' ilndes För nänurunde u\' en av dc daglig:, h u
\' lHhtads liunin g;amll föl' fÖ r llledlitl ,g a '0 ra ppo r ter 
f rän Berlin-olympiaden , 

Populär Radio. 

lFT E RTRY CK A V ARTIKLA R H EL T ELL ER D ELV IS UTA N A NG I V ANDE A V KA LLA N F OR BJ UD lT 

Et t radiofabrikat, 
som Populär Radio har kunnat 
dera, kan Ni köpa med fullt 

rekommen
förtroende. 

Säg att Populär Radio rått Er att köpa det. 
o varaGynna i Ert eget intresse annonsörer. 
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Nyn I'ÖT. 

8-J;cns /;;n Aktiebolaget P hilips, SloGl"holm. För ulom de Pll 
anna n pla ts i detta nUlllmer beskrivua rören f innes en ser ie 
bil rö r med 6,3 V glöllspiinning. D > . . a ha fijlj:1nde typ
heteckningar ; 

Ok tod EK 2 
Ilf -pentoder F: F ;) och EI~ 6 
Dub'l.!eld iod·t riod EBC 3 
l:llntpenlOll r~L 2 
Likriktarr ör EZ 2 

Data för dcssa rvr k nuna e rhållas p[l begäran. 

Mikruf oner och m-ammo!oll-pivlv-ll/JS. 

Blclvt l'i8kn Aktiebo laget !Slcandia, Stockholm, fö r i mu rk
\l aden en n.\· baudlui krofon nv S ven tika Radioaktiebolagets 
t ilh·erkning. :\lik rofonen iir inbyggd i ett eylindrisk t h ölje 
enligt vitht:lcude bild til lsammans med en lrall. formutor 

nJed 300 ohuls u tgå ng impe 
d:1l1~. :\likrofonen I,HIl a ll ts.t d i
re kt an,,;lu tus t ill en för,,;tiirk:u e 
med en "iul!;ångsi rupedans a v 
denna Rtorleksonlning. Fre
1;:vensomfånget ,ir enli"t upp
g ift 8 okta \·er ocll käns ligheten 
- 50 db vid normalt tal. Vik
ten ii r 1,9 kg. 

J~ n a nnu u u yh et f rå u Skandia 
Hr en ameri kans1, k r istall-pick 
up u v Ill tl rket »\Vebster», typ 
X - 74 A- 2. D euua, som ,ir U\· 

högfi clel i lQtstyp, bar in bygg(l 
\·ol.\·m rcgu lator och ger enligt 
uppgi Et en sp,inn ing :;t v 1,3 V 
Yi d 1 000 pI . I llljJe("\ansen tlr 
::;3000 ohUl. Ett fil t.er hcijer fre
I, \·cn ·kurnlll mella n 5000 och 

000 pis. För övrigt iir kunaa 
mk inom ± 2 db lllellan 40 ocll 
5000 pis. 

De i a r tikeln om fö rstär kare 
för kri 'talllJJikrofon detta 

Sven8kn Radi0bo lagets fl Ullllll r oUl uiiulIlll il nlikrofOue r 
ballrlmikroton, typ M 386. na »Astalic» sä ljas a'· Skaudia.. 

Slutl igen .·kall oUllläUlna s et t trevl i ~t Skåp, inne1li't IIamI e 
kom plett graLUulofunchas· i salJJt .·kh·fack. O\·anp1l. ·kåpet 
placeI"as radioapparatelJ . 

i\ 11 signalyvuvrator och 11 tgångseffe7.:tmiita.rc. 

Svenska AkNe bolaget Phili ps, Stocl, 'wlm, för i markna
deu en Signa lgen ra tor, konstruerad eu ligt salllllla pr incip 
SOUl iuter f e reu ·generatorer fö r tonfrekven·. T \·[l Lwrtdig.. 
osc illa torer, rl en ena llI ed fa ·t ocll rlen alldra merl mriabeI 
f reknms, in te rfe rera lIlerl ' ·arallLlra . Ski ll n:1.(1 frekvensen 
li kriktas oc\) [örslli rkes, \·:lrefter reglerill.g IlY u tgangsspilu 
ni ngen sker mct1!:I .. t PU nog"runt ka lihrerad lt f.-.'pH nu ings
'de la r e. Muduleringe n sk ' r pu deu rasta korL \·,lg;;oscill atorn . 
Denna s fre lneus jir re.e:lerbar illom ett Il lind re ollH·:'l(le, 
± 45 kels, och re"uln to rn Itiirl:ö r lir Ilo;.;gralll lm librenld och 
ul1\·iillcles vid selekliviteLs ll liilningar. 

i\lodnle riugsgr lldeu mi i les lIl e\Ic!:;t e tt illbyggt instrulllent 
oelI k au regleras llIellnn Uj- JU 0/I). D en högfr ekventa ut
gl1ngs ~[liin ll ingen llI ii tes Il ledelsL ett lermuin ··l rull1e ll t. 

Forts. Il s id 191 

Aktuella volymer  
av Populär Radios handböcker 

Selektiva-mottagare (1933) 
Av ingenjör W. Stockman 

E n a.vhalHlling om superhetel'odyner och 
l'al<a mottagar e. Ur innehållet,: Känslighet 
och seleidivitet genom återl<opplillg. - Ljnd
k\"alitet.. - Supel·beterollyn eller rak moUa
gatre. - Supm'heterodynells svagheter. 

Tonkorrektion (t93") 
Av ingenjö,' W. Stock,nan 

Hur man med tillhjälp av filter korrigerar 
en mottagares frel<venska ralderis til<. Ur in· 
nehållet: SeleIdivitet och tonl,onel<tion. -
Någrd. pral<t isl<!I, f örsök med tonkol'rel<tion. 
E n resemottagare Uled tOIlI<orrektion. 

Radioteknisk handbok, 
del I och II (1935) 
Av clvilingenjö,' Mats Holmgren; 

Avhanllla r beräkningar oeh mä tl1ingal' inom 
radiotekniken. Bör ej salmas på nå gon rallio
teknikers boldlylla. Ur innehå llet: Mots tå nd, 
lml)acitet, indnldans, impedans. - i\1ätbryg
gOl'. - Matchning av 1<OIJIlensatorer och spo
la r. - Dimensionering a v r adioa l)para ter. 
Elll<el signalgeneCl'JOl·. - Trinmil1g av mot
tagare. - F elsökning. - SUimingar. 

Radiolexikon 
Av ingenjör W. Stockman 

Liimna.l· förkla ring på a lla r adiotelmiska 
ord och uUrycl<. Del 1 och 2 med orden A
batteri - DifferentiaJkondensatOl' utkomna. 

PI·is per yolym eller del kr. t: 50 

Reh. genom Eder bokhandel eller direkt från 

POPULXR RADIO  
(NORDISK ROTOGR" VYR) 

Box 45 0 - Stockhol m l - P os tgiro 940  
Tel. Namnanrop ; "Nordi sk Ro togravy r »  

http:tg�ngseffe7.:tmiita.rc
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RORNYH ETER 

D
et iiI' ej Re länge sedan sllltpentoderna 
med 6 ,~r anodförl ust ansägos vara myc
ket kraftiga slutrör. Nn tiro dc emeller
tid ohjälpl igt för svaga. En 9 W pentod 

måste det va ra, om man skall kunna tala om kvali
telsmottagare. I ål' bli fordringarna ännu större, i 
det de Låda l'öl'firmorna Philip, och 'l'elefunken ut-

Sluttriod med 15 W och pentod med 18 W 

anodförlust från Philips och Telefunken. 

Dessutom nya, högeffektiva 9 W pentoder. 

kommit med en 18 \V ppntod , avsedd föl' de b~ittrc 

apparaterna. 
Det är naturligt.vis bra att den distodionsfria ut

gångseffekteu vid vanliga radioapparater blir större, 
så att r ent ljud kan erhållas även vid fortis ' imo
st~illena i musiken . 'ryvärr rådel' på många håll 
bland allmänheten den felaktiga uppfattningen, att 
om den nyillköpta mottagaren har 4 V\r dist.ortions
fri lltgångseffekt, sä skall den genoml:mittliga ljud
styrkan motsvara denna effekt, och man vrider diir
föl' både vid tal och musik upp volymkontrollen, tills 
apparaten formligen Yl'L la r ut programmet , till stort 
obehag föl' "T<.lnnarna. På sommaren, då alla miin
niskor ha fönstren öppna, är det ej blott gr'annarna 
i lägenheterna omkring som bli störda, u tan en så
dan tanklös apparatägare kan förstöra söndags- och 
k viUlsfr iden för innevftnar'na i ett helt. kvarter_ 

Detta val' en liten utvikning från ämnet, som dock 
belyser ändamålet med den ökade utge ngseffekten 
vid radioapparaterna, nämligen att möjliggöra verk
ligt god ljudkvalit et på musikprogrammen genom 
att undvj \{a distortion vid fortissimoställena. Den 
genomsnittliga ljudstYl'kenivå n bör ej vara allt för 
stor, eljest är det hela förfelat. 
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Fig. 1. Elelvt ro cl s!lsl c lll c t hos d en 
nya. siutIriud, 1 1, AD 1. Dc fyra 
J'jiid.l·W'Il(t IIP1Jfill /täl/n g/ijdlni
li en I5 /J ä.nll , ria d Cllnlt på gruncl 
ar lliJ1Jv iirJlll1iJ/[/f'n fij1'liil1g CS, -

Finjc ttuild 1/, v i sa,/' 
/Je ntull II .AL 4. 

Triod ell('r pe,do(l som 

s7'u,trör r 
Av f';~il'skilt intr(~ ~e är ett 

triodslutrör med 15 W 
anodförlul';t, som i år ut
släppts av ovannämnda rör
firmor. Ehuru pentoden 
som slutrör har mänga för
delar, främst hög verknings· 
grad ~amt stor ki.inslighet, 
fiunas dock de, som ej kun
na förlika sig mell densam
ma. utan föredraga trioden. 
De tta O'iiller i synnerhet då 
fordringarna ptl ljudkvali
teten ~iro mycket stora. 

Den principiella skillna
den mellan en triod och en 

pentod består däri, att den förra ger ungefiir kon· 
slant spänning över högtalaren, den senare ungefär 
konstant strömstyrka genom densamma, om båda 
l'ören givalS konstant ingållgsRpänning och frekven
sen varieras. 

Eftersom högk1.1arens impedans ökar med frckven
~en, så faller vid ell triod strömstyrkan genom hög
talaren då frekvensen ökar. Toner av högre frekvens 
återgivas därför något siin1l'(~ än låga toner, vilket 
är en av triodslutrörets nadul elar. 

Om högtalarna vore fullkomliga, så skulle pento
den vara det idealiska slutröret. Den gel' i praktiken 
konstant ström genom högtalaren, oberocnde av va
riationer i dennas impedans, och därför återgivas 
de höga tonerna lika bra som de låga. Emellertid 
iiI' det mycket viktigt att pcntoden har det rätta be
lastningsmotståndet i anodkretsen, och i praktiken 
varierar ju detta ganska kraftigt, ResonanlSer hos 
högtalaren göra sig starkt giillande. Vitl trioden däl'
emot hal' det H\.ga iure mo1'ståndet en dämpande in
verkan på högtalaren, varigeuom l'eSOnansel'na bliva 
mindre framträdande, En högtalare kommer därför 
mera till sin rätt, om den matas från en triod. Ji're
kvensc1istortionen är av underordnad be1Yllelsc och 
kan föl' övrigt kompenseras medelst ett korrektions
filter på lämpligt ställe i fÖl'stärkaren, 

,J]J l) nytt t1'iodslntrör m ecl 15 TV anodförlu,st, 

'l'l'ioden AD 1 ~ir avsedd att användas i "anli.ga 
radioapparat.er och iir därför kon 'huCl'ad för 250 V 
anodspiinning, som nu bli.,·it me\" ('Her mindre stall
dard, Anodströmmen llppgår till GO mA. och llen ne
gat iva gallerförspänningen lill 45 V, Röret hal' PIl 

direk t uppvärmd katod för 4 V orh tager ca I A i 
glö(lström, Det ~ir alltsfl i. likhet Uled övriga h~il' be
handlade rör - utom eL 4 - ett växelströlllsröt', 

Övriga data av intresse äro distortionsfr-i utge ng s
effekt, känslighet, optimal anodbelastlling samt verk
ningsgrad. Aven branthet, förshirkningsfaktor o<,h 
inre motstånd kunna natuI'ligtds vara av intres::;(', 
IGinsligheien uttryckes i volt effektiv gallel'viixd· 
spiinlling föl' 50 mlV utgångseffekt, den vid motta
garmiitningar använda standardeffekten. Verknings
graden är förhållandet mellan avgiven »uistorLiolls
fri » ('[[eld oth tillförd anodeffekt (anodförlust), 

AD 1. gel' 4,2 IV "id 5 0/o distortion, och verknings
gl'aden är aJltså l, 2/ 1 :, X 100 = 28 0/0, vilket är my t 
ket bra för en triod. Känsligheten är 3,:1 V eH. Föl' 
full utstyrning for(lr'as 30 V eff pli gallret. O)}timaht 
anodbelastningen ~lr 2300 ohm, övriga data: brant
het (8) = 6 mA/ V, förstärknjng~faktor (,u) = 4, 
inre motstånd (Ri ) = 670 ohm; deSdt data gälla i 
arbetspunkten. 

AL 5
J 

18 1V lJentod ?ned 5 a. I 1V distOl ,tiol!sj'/'i, 

t~tgå./I !}scffekt , 

.4.Yen detta rör är konsi.l'llcl'at för 250 V anoc1sp~in 

ning. Skiil'lugaJJerspäl1ningen hal' samma viirlle, Hö
ret har indirekt uppvärmd katod med kort upp
vii.l'mningstid, ca 20 sel;:, Trots den 'tora anod· 
effekten, 18 "V, iil'o dimensionerna ej större ii n hos 
en 9 W pentod. 

Forts. 11 sid, 192 

F-i{l. 2. 2 V ua,tlerirurcll fÖr 1936/37 mCll a1)/.ä.l1.mad c 
glets ba.llongcr. 

http:radioapparat.er
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POPULÄR RADIOS KORTVÅGSTABELL 
Sammanställd av B. Scheierman. 

(Anvisningar på sid. 192). 
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Vägl. Frekv. Anrop 
m kcls 

Station 

13.V7 21470 OSR Dave ntry, England 
16.86 177fJO OSG Dave ntry , Bnglllnil 
10.87 17780 W 3XAL Bound- Brook, U.S.A. 
Hi.88 17775 PRl Iluize n, Holland 
10.S\! 17760 D.TE Ze sen, Tyskland 
19.43 15440 PRJ1DO Riobamba, Ecuador, S.A 
19.52 15370 HASa Budapest, ngern 
19. 57 15330 W2XAD Scbe ncctady, U.S.A. 
10.60 15310 GSP Daventry, England 
19.62 15200 LRU 
19.65 15270 W2XE 
W.60 15260 GS I 
19.6S 15244 'l'P A.2 
19.71 1(;220 PCj 
19.72 15210 W8XK 
10.74 15200 DjB 
19.70 15180 GSO 
lf).82 15140 O S l" 
1U.84 15121 HVj 
lV.85 15110 DjI. 
20 .5~ 14000 J VR 
2~.OO J 36:1;, SPW 
22.03 1307<; VPD 
25.00 12000 lt NE 
25.25 11880 '1.'1' A3 
25.27 11870 WSXl( 
25.;lO 11860 G SE 
23 .36 11' O W2XE 

Bue nos Aires, Argentina 
New Yorl', U.S.A. 
Davcnt.ry, Englund 
Pontoi se, Frankrike 
Huizell , Holland 
Pittsbnrg, U.S.A. 
Zecsen, '.ryskIand 
Daye nLry, England 
DUvclltry, England 
Vatilmnen , Italieu 
Zcesen, '.ryskIand 
Nasaki, Japan 
' Va rsehau , Pole n 
Su\'a, Ii'id j i-öarna 
Moskva , Ryssland 
Pontoise , Frankrike 
Pittsburg, U.S .A. 
Daventry, Eng laml 
New Yorl, U.S.A. 

25.36 11830 WIlXAA Chicago, U.S.A. 
23.10 11810 2RO Rom, lt.alien 
2,>.49 11770 DJD Zeesc n, Tyskland 
25.53 11750 GSD Daventry Eng land 
25.60 11720 TPA4 Pontoise, Frankrike 
25.63 11700 SM5SX Stockholm, Tekn. Högsk 
2:>.62 11710 H,HABAMedellin, Columbia, S.A 
27.0:3 10740 JVM Ka8nki, Japan 
20.40 10330 ORK Ruysselede, Bel g ien 
30.43 9860 EAQ Madrid, Spanien 
31.09 IJfli,O CTIAA Li ssabou, Portugal 
;H.14 0635 2RO Rom, Italien 
~1.25 9600 HJlABPCar t>lge lla, Colnmbia, S. A 
31.27 9595 HBL Geneve, Schweiz 
31.28 !l500 VK2ME Sidney, Austra llen 
:51.:'\2 9580 GSC Davcntry, England 
3135 \)570 W1XK Mill is, U.S.A. 
31.38 0;;60 DJ A Zeesen, Tyskland 

31.45 9540 DJ N Zeesen, Tyskland 
31.48 V5JO W2XAI" Schenectady, .S.A. 
31.48 9,,30 LKJ1 JeHiy , Norge 
:n.-ö 9510 GSB Davcntry, England 
31.5S %01 PRF5 Rio d e Janeiro, Brasllie 
32.88 !l125 RAT4 Budapes t, Ungern 
42.G8 7080 VP3MR Georgetown, Br. Guiana 
40.01 6520 YV6RV Valcllcia, Venezuela , S.A 
46.53 &447 H.T1ABBBarranqllilla, Colum bia, 
48.74 1\155 COKG Santiago, Cllba 
iD.10 6110 CHN::,, - llulifax, Canadu 
49.31 (j033 VQ7LO Knirobi, Kenya, Afrika 
49.41 6072 OER2 Wicn , ö s terrike 
49.67 6040 PRAS P ernambuco, Brasilien 
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' .... 
Ett viktigt hjälpmedel för den 

ngenjör Gunnar 
(Centrum-Radio, Stockholm). 

storindustrins laboratorier, utan dylika 
fel' äro numera tillgängliga ä ven för den i 
miskt avseende sämre lottade servicemannen 
kanske till och med för radioamatören. 

Vi skola först som hast igast beskriva katods träl
rörets arbetssätt för att senare komma in pli den 
praktiska sidan av ämnet. 

Rörets uppbyggnad och arbetssätt. 

I katodstrålröl'ets ena ände sitter en katod, som 
i rörets längdriktning u1slungar en ström av el ek
t!"onel'. Dessa passera på sin viig mot fluorescens
skHrmen en eller flera hjälpelektroder, vilka ha till 
uppgift dels att koncentrera sirållmippet, dels att 
accelerera elektronerna i detsamma. Där strålen 
träffar skärmen bringas denna att lysa till följd 
av dc speciella egenskaperna hos det eller de ämnen 
(zinksulfid, willemite, zinksilika t), varmed skärmen 
helagts. Katodstråh-öret är an tingen högevakuerat, i 
vilket fall man talar om »högvaknumrör», eller gas
fyllt , varvid gasen i regel iIr vätgas. Röret benäm
nes då helt enkelt »gasfyllt rör». 

Katodstrftleus riktning kan ändras med tillhjiUp 
av ett elektromagnetiskt eller elektrostatiskt fält ; 
man talar hi.irvid om elektromagnetisk respektive 

elektrostatisk avböjning. Den senare är vanligast 
vid oscillografer, och de därför speciell t avsedda 
rören innehålla minst ett, i regel två par konden

torplattor (avböjningsplattor ), monterade vinkel
t mot varandra, båda symmetriskt i förhållande 

(S~~. ~:\;~rje ändring i poten-
"'1'1 -';M.~~ , . v dessa 'ondensatorplattor åtföl· 

praktiskt taget ntan tröghet, aven avböjning 
katodstrålen, en avböjnin'g som till sin storlek 

det närma ste direkt proportionell mot den på
spänningen. Om det är fråga om en växel

'W'9o:"-'V''I,,s, kommer strålen att i minsta detalj följa 
tionerna, och om man projicierar 

på en filmremsa, som löper för-
hastighet, far man på filmen en 

som funktion av tiden, 
rva. Denna »utbredning» av 

även göras direkt på skiir
till de härför 

Synpunkter vid vetT, av rör. 

Vid valet ay rör är det n<tgra synpunkter, som 
speciellt böra tagas i betraktande. Betriiffande valet 
mellan högvakuumrör och gasIyllda rör bör man nog 
i allmänhet bestiimma sig för ett av de förra, som i 
regel är användbart för avsevUrt högre frekvenser, 
har större livslängd och är mindre ömtåligt än det 
gasfyllda. Röret bör dessutom ha två par avböj
ningsplattor, och om man ämnar fotografera oscillo
grammen, bör fluorescensskärmen ge blå bild, medan 
den gulgröna är fördelaktigare för direkt iakttagelse. 

Vad rörets storlek beträffar torde en skärmdia
meter av 75 ~'t 100 mm vara fullt tillräcklig för de 
flesta ändamål. En för många viktig faktor härvid-
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Pig. 1. Katodstrå, l rör'ets uppbyggnad. K = katod, G = galler 
tor kontroll av elek t ro nströrnmcn, F' = törsta a-Iwd, .A = 
andra anod, Vl~V2 = u1; böl ningsplattor tör vertilcalavböj
ning, Hl- H2 = avböjningsplattor tör horisontalavbÖjning, 

S = tluorescensskänn. 

lag är att de större typerna inte endast äro dyrare 
utan därtill fordra betydligt högre anodspitnningar 
med åtföljande fördyring av nätaggregatet. Vad rö
rets fabrikat beträffar finnas dels amerikanska mär
ken, av vilka RCA, National Union och Du Mont 
äro de mest kända, dels även ett flertal europeiska 
märken, såsom von Ardennes, Ediswan, Cossor och 
Philips. Vilket rör som än köpes, bör man från 
samma leverantör köpa en passande rörhållare, då 
de vanliga rörh[lllarna ej äro avsedda att tåla de 
höga spänningar, som det här gäller. 

Rörets monter-ing. 

Röret monteras lämpligen i en kåpa av 1 mm 
mjuk järnplåt, som helt omsluter röret och endast 
Umnar flllorescensskärmen och rörsockeln öppna. 
Denna kåpa skall skärma röret i såväl elektriskt 
som magnetiskt avseende. Den måste vara fri från 
varje spår av magnetism. Detta uppnås enklaR t 
genom att kåpan efter sammanbockningen glödgas 
ytterst väl. 

I detta sammanhang vill förf. också rikta läsa
rens uppmärksamhet på betydelsen av att placera 
transformatorer, drosslar och övriga detaljer, som 
ha starka yttre magnetfält, minst ett par dm från 
röret eller, om detta är omöjligt, skärma dem om
sorgsfullt med 2 mm mjuk järnplåt. I annat faU är 
det omöjligt att få en skarpt markerad ljuspunkt 
på skärmen. 

De metalldelar, som äro inbyggda i katodstrål
röret, bl. a. för stagning av elektroderna, äro ofta 
av still, och det förekommer därför, speciellt vid 
fi)rsök med magnetspolar för strålkoncen tration, att 
dessa stäldetaljer bli permanent magnetiserade och 
sedan förorsaka en utbredning av strålknippet, sit 
a t t någon skarp punkt ej kan erh ållas. I sådana fall 
kan man enklast bli kvitt denna olägenhet genolll 
a t t röret en kort stund införes i fältet från en kraf
tig elektromagnet, som matas med viixelström. För 
att man vidare skall lemma särskilja alla detaljerna 
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Pig. 2. Rarets montering. K = lcåpa av mjttlc jdrnplåt, T = 
träplatta tör stagnitW av röret, R = rö,- av isolU eller UTe

nande material tör u.testdngande av obehör-igt ljus. 

ett oscillogram även vid fullt dagsljus, bör ant 
onödigt ljus utestängas från Skärmen, exempelvis 
genom att ett ca 1 dm långt isolitrör av samma dia
meter som skärmen placeras framför denna. Detta 
rör bör lämpligen kunna vridas åt sidan, så att man 
Hitt kan fästa ett millimeterpapper på skärmen, då 
man önskar göra jämförelsemätningar mellan olika 
oscillogI'am. (Se fig. 2.) Då elektrodsystemet ej har 
samma läge i förhållande till rörsockeln vid olika 
exemplar av samma rörtyp, är det lämpligt att även 
anordna rörhållaren vridbar. 

N ätaggregntet. 

Vi lämna nu tills vidare röret och övergå till nät
aggregatet. Spänningarna, som erfordras för mat
ning av katods trålröret, äro: glödspänning, nega tiv 
gallerförspänuing och en eller oftare två anodspän-

P i[!. 3. K oppli.n{j88chem lJ, tur Icatodslråll'ii r med niit a[!gl'cuat. 

01 = O~ = 0, 5 f'P, S 000 l' R 2 = R ö = 4 00000 ohm. 
proVHp . RJ = R G = {J OO 000 ohm. 

C.l = eJ = e5 = e6 = e, = R a = R7 = ~ il 10 m c{)o hm. 
0,5 fl]" , .500 V PI'OlJS p. R s = 1 m e!lohm. 

PI = .50 000 ohm. H - .} = Hor is onl a.lav bajni ng. 
P2 = P:l = P4 = 500000 olim. V- J = Vertilca7a1:biijn ing. 
R, = {jaa 000 ohm . 
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iNI]. 4. I dealklln:u för k'ipposcUZator. 

uingar. Jämfört med nätaagregatet föl' en mottagare 
är anodströmsförbl'ukningen hiir avsm ärt lägre, 
men i gengäld äro spänningarna mycket högre. Det 
sULlles därför helt andra anspråk på isolationen i 
nättransformatorn. Så t. ex. måste de olika lind· 
ningarna tåla ett isolationsprov på ca 5 000 V. 
Pör filtreringen kräves kondensatorer med minst 
3 000 V provspänning. Sådana finnas bL a. av 
Siemens', Always' och Philips' fabrikat. 

Den erforderliga anodspiinningen ligger för de 
mindre typerna av katodstrålrör vid 1000 il 1200 V, 
och då man vid den låga likströmsbelastning, 
som det här blir fråga om, kan räkna med att få ut 
en likspiinning, som är ungefä I' lika med växelspän
ningens maximalvärde, kan högspänningslindningen 
å transformatorn dimensioneras för ca 800 V vid 
5 mA och halvvågslikriktning. Det finns nu i mark· 
naden ett flertal billiga likriktal'rör, avsedda speci· 
ellt för detta ändamål. (Nedan återfinnas data för 
några av de g~ingse typerna.) 

För filtreringen anviindes ett motstånds-konden
satorfilter, som ej bör ge högre brumspänning ~in ca 
1 % . Detta kan billigast åstadkommas medelst två 
stycken 0,5 ,uF kondensatorer och ett motstånd pä 
ca 50 000 ohm. Det spänningsfall, som härvid uppstår 
i mOb,tåndet, kan lämpligen utnyttjas för gallerför
spänning (se fig. 3), men i så fall måste ett extra 
filter (H,sC3) anordnas för filtrering av denna. Då 

Fil]. 5. Glimlampso8ciUator som l<,ippal]lJ r egat. Fnln k läm
morna I och I I uttages kipPs-pÖinneingen. 
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emellertid gallerförspänningen håller sig under 
50 V, kan till detta filter användas en kondensator 
med låg provspänning. Gallerförspänningen böl' 
kunna varieras mellan gränserna O och 50 V, och 
vi kunna därför lämpligen som filtermotstånd (Pl) 
använda en potentiometer på 50000 ohm. Efter fil
tel'motståndet följer en sp~inningsdelare för uttag
ning av de övriga spänningarna. Vi ha därvid räk
nat med en ström gellOm denna på ca.1 mA, som ju 
bör riicka väl till, då rörets anodström är av stor
leksordningen 1/10 mA. Första anodens spänning, 
som bör kunna varieras mellan noll och 400 V, ut
tages frå n potentiometern P2, medan andra anoden 
anslutes till mittpunkten aven särskild spännings
delare, R2R3. Över denna spänningsdelare ligga även 
potentiometrarna P3 och P4, med vars tillhjälp man 
kun ge ena plattan i vardera avböjningssystemet en 
tilläggsspänning och därigenom förflytta oscillo
grammet på skärmen. Andra anoden är jordad, och 
då potentiometrarna Pl och P2 härigenom ha stor 
spiinningsskillnad till jord, böra desamma isoleras 
väl från chassiet och helst förses med förliingnings
axlar av isolerande material. Vid de flesta katod
strålrör är katoden ansluten till ena sidan av glöd
tråden, och det iiI' då av vikt att anodspänningens 
minus anslutes till samma stift. I annat fall kom
mer anodströmmen att variera i takt med J lö(}spiin· 
ningen, och detta, förvränger oscillogrammet. 

Som framgår av ovaustående förekomma vid ka
todstråleoscillografer livsfarliga spänningar, och nö
dig försiktighet måste alltid iakttagas. 

KippaggregcLtet. 

Mycket ofta erfordras vid en katodstråleoscillo
graf en spänning över ena plattparet, som stiger 
proportionellt mot tiden. En sådan spänning möj
liggör ett studium av kurvrormcn hos en växelspän
ning, som tillföres det andra plattparet. För att man 
direkt skall kunna iakttaga kurvformen fordras 
emellertid en stående bild på fluorescensskärmen. 
Den apparat som skall kunna användas för detta 
ändamål måste alltså alstra en spänning, som under 

Pig. 6. Ku.rva ö'ver spänningen 80m ftmlction av tiden vid 
glimlarnpso8cilla,t01-n. 
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Tekniska data för några av marknadens katodstrålrör (hörrvakuumrör). 

Fabrikat ReA 

Typ 905 I 907 906 I 908 3951 I 3952 

Skärmdi um. 125 75 160 

Färg p;rön I blå grön I blå grön I blå 

GlÖdsp . 2.5 2,5 4,0 

Glödstr. 2,1 I 2,1 1,2 

Neg. gallersp. 0 - 60 0-60 0-30 

2:a anorIsp. 20UO 1200 2000 

l:a anodsp. 400 345 400 

Känslighet 0,19-0,23 0,27 - 0,29 0,26-0,32 

viss tid stiger proportionellt mot tiden, därefter 
plötsligt faller till noll för att upprepa samma för· 
lopp med viss frekvens. Den kurva en sådan spän· 
ning följer kallas sågtandskurva och har det i fig. 4 
angivna utseendet. 

För åstadkommande av denna kuna kan ett 
stort antal olika anordningar komma i fråga, men 
vi skola hä.r endast behandla en viss O'rupp av dem, 
dc s. k. r ela, a tionso cillatorerna. Med relaxatiollt:l
o illa tor menas en oscillator, vid vilken ström- och 
spänningsvariationerna åstadkommas genom ladd
ning och urladdning av kondensatorer genom ohmska 
motstånd. Den enklaste formen är glimlampsoscilla
torn, som består aven glimlampa, en kondensator, 
ett motstånd och en likströmskälla, sammankopplade 
enligt fig. 5. AnordninO'en fungerar på följaI\de sätt. 
Kondensatorn C laddas genom motståndet R till en 
spänning V, som, om glimlampan ej funnits, skulle 
vara lika med likströmskiillans emk. Detta värde 
nl\.s emellertid ej, under föru t ättning att det ligger 
högre iin glimlampans tändspänning. I sLället stiger 
kondensatorspänningen endast till ett visst värde, 
glimlampans tändspänning, vid vilket gasen i glim
lampan joniseras, varvid kondensatorn ögonblick
ligen urladdas via lampan, som »tiinder». Denna 
urladdning fortskrider, tills spänninO'en över kon
densatorn sjunkit till glimlampans »släckspänning». 

Data för högspänningslikriktarrör. 

Fabrikat ReA P hilip s 

T yp 878 879 1875 1876 

GIÖdsp. 2,5 V 2,5 V 4,0 V 4,0 V 

GIÖdstr. 5,0 A 1,75 A 2,3 A 0,3 A 

norl\'äxeJsp. 7[00 V 2650 V 7000 V 12UO V 

Likström max. I 5mA 7,5 mA 5 mA 5 m A 

Philip d .eyDo f u nd 
von Ard.:nnc --

3953 I 3954 3957 I 3958 Aa l --
80 95 180 mtn 

grön I blå grön I blå -- --
2,5 4,0 4,0 Volt 

2,1 1,2 0,6 Amp. 

0- 40 0-45 0- 100 Volt 

1000 1000 4000 Volt max. 

200 250 800 Volt e:a 

0,33 - 0,35 0,35-0,44 0,2 (fö, V'2 = 20 00) mm/Volt 

I samma ögonblick glimlampan slocknar, börjar 
emellertid laddningen på nytt, och då tiindspän
Dingen nåtts, inträder en ny urladdning o. s. v. Detta 
förlopp upprepas oupphörligt, och spänningen över 
kondensatorn kommer att följa en kurva av det ut
seende, som visas i fig. 6. Genom att välja olika väl" 
den på de ingående detaljerna kan frekvensen va
rieras från noll till 10 000 a 20 000 p/s. 

Av kurvan i fig. 6 framgår att spänningen över 
kondensatorn _ ej stiger lineä rt, och detta hal' sin 
orsak däri, att laddningsstl'ömmen avtal' efterhand 
som kondensatorspiinningen närmar sig strömkäl· 
lans emk. Det finns emellertid två olika metoder att 
avhjiilpa detta fel. Den ena metoden, som för övrigt 
användes i de flesta kommersiella oscillografer, 
grundar sig på användningen av en laddningsspän
Ding, som ligger avsevärt högre än glimlampans 
hlndspänning. 

Härigenom vinnes att strömändringen håller sig 
inom betydligt snävare gränser, och för de flesta 
praktiska fall erhålles tillrä.cklig proportionalitet 
mellan spänning och tid. 

Den andra metoden består i att ID tståndet R 
i fig. 5 utbytes mot någon anordning, som håller 
ströJl1styrkan konstant, oberoende av spänningen. 
Denna anordning kan enklast bestå av cn diod med 

Data för thyratronrör. 

Fabrikat ReA Edisw a n 

Typ 885 MR/ A.C.l 

Glödspänning 2,5 V 1\,0 V 

Glödström I • 1,4 A 1,2 A ", 
Anodsp. max. 300 V 1000 V 

Anodsttöm max. 300 mA 150 m A 

Medelanodstr. max. 3 m A 3 mA 
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glöd träd av högtemperaturtyp, vid vilken mättnings
strömmen är iust~lllbar medelst en glödströms
reostat. Redan vid mycket låg anod spänning når 
anod strömmen mättningsvärdet och håller sig sedan 
praktiskt taget konstant för högre anodspänningar. 
En elegantare lösning, som numera ofta användes, 
erhålles om dioden utbytes mot en pentod. Vid pen
toden haller sig nämligen anodströmmen också prak
tiskt taget konstant, så snart anodspänningen över
stiger skäl'mgallerspänningen, och om man använder 
ett rör av variabel-,u-typ, kan anodströmmen och där
med glimoscillatorns frekvens regleras inom mycket 
vida griinser genom variering av gallerförspänningen. 

Vi ha hittills endast behandlat glimrör med två 
elektroder och komma nu till sådana av treelektrod
typ eller, som de oftast kallas, thyratronrör. Dessa 
äro till sin uppbyggnad ingenting annat än gas
fyllda trioder med indirekt uppvärmd katod. Lik
som vid de enklare glimrören joniseras~ gasen vid 
.a.nodspänningar överstigande ett visst värde och 
skjJluaden består huvudsakligen däri, att tänd~pän
nillgen bestämmes av gallerspänningen. Mot varje 
värde pil. gallerspänningen svarar en ViSR tänc1spän
ning, och man kan därför bekvämt variera den se
nare medelst en potentiometer. Samtidigt med att 
röret tiinder, mister emellertid gallret sin kontroll
ver-kan, och anodströmmen upphör först då anod
spilnningen sjunkit till det viirde, som motsvarar 
joniscringsspänningen (10 a 23 V) föl' ifrågavarande 
gas. En stor fördel erbjuder thyratronröret beträf
fande synkroniscring. Genom att påtrycka rörets 
gallcr en bråkdel av den spänning, som skall nnder
sökas, kan man nämligen lätt få kippfrekyensen att 
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Fig. 7. Kip1l08cilla.tor med, th1/ra
tt'onrör och ]l ltntod. Niittrcmsj"orma
t orn het)' töljand.e sekuluWr ' pän-
1l1nua/': w X 300 V (15 mA), 4 V 

(1,2 A), 6,8 V (0,3 A), 
,X2,5 V(B A). 

LI = L2 = L8 = L4 = m 'inst 10 mH. 
HI 100000 ohm. 
R~ rHi 000 ohm, :2 W. 
Ra = R~ = 10000 ohm, 1 W. 
Rs = 300 000 ohm. 
Ra = 1 000 ohm. 
R7 = 1 500 ohm . 
Rs = .'i00 000 ohm. 
p = 20 000 ohm. 
GI = (h = 0,1 .u1<', 1500 V. 
e3 = G,s = 8 f'P, 500 V (elektt'o-

lyt) . 
Go = 0,1 fL ]?, 1 500 TT. 
Ga = 0,013 ,11.10', 1 500 V. 
e7 = 8 ,uP, ZOO l' (el ektrolyt). 
(is = 0,1 fLP , 1500 Tf. 
V, = thllrat/'on/'ö'/', Ed,iswan typ 

JIR/A .GJ. 
F2 1)(I.riabeI11lJlpenfod, typ 6D6. 
TTa = lilc1"ilcla/'rör, typ 80. 

»falla i fas» med en multipel eller submultipel av 
frekvensen hos ifrågavarande spänning och där
igcnom erhålla ett stillastående oscillogram. 

I fig. 7 visas kopplingsschemat för en kipposcilla
tor med thyratronrör och meu pentod som ström
begrällsare. Högfrekycnsfiltret på nättransfol'ma
torns primärsida såväl som den statiska skärmen 
mellan lindningarna ~lro avsedda att hindra oscil
latorn från att störa utåt. De olika spänningarna 
uttagas från spänningsdelaren R2-R3-R4, och totala 
spänningen över denna kan variera.:,; med motstån
det Ik Motstånden R5 och R6 äro avsedda att be
gränsa galler- resp. anodströmmen under jonise
ringstid€n. Kondcnsatorerna. Cs och C6 bestämma 
tillsammans med laddningsströmmen kippfrekven
sen. För en viss inställning av »kippamplituden» 
med Rl kan man alltså reglera kippfrekvensen, dels 
grovt geuom att välja C5 eller C6, dels finare genom 
variation av pentodens anodström genom inställning 
av gallerförspänningen med potentiomctern P. 

Kippspänningen erhålles mellan punkterna J och 
H, som alltså skola anslutas till motsv.arande punk
ter å katodsträlröret) medan punkten V kopplas till 
vertikala plattparet liksom den undersökta spän
ningen. På så sätt matas en del av denna in på 
thyratrolll"örets galler via kondensatorn Ca och det 
variabla motståndet Ha, som är avsett för inställ
ning av synkroniseringsspiinningen. 

Betrilffande det praktiska utförandet är det lämp
ligt att bygga in hela kippaggregatet i cn skärmbox, 
då den i annat fall kan ge u1>Pho\' till intensiva stör
ningar. En kipposcillator av detta utföranue är syn
nerligcn användbar för de flesta undersökningar. 
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Pig. 8. Ji'örstärlcm'e titt oscillo{/ra/. 
Vä.räcna }.Jå R/.~ och Bu lIfprO'/:fJ,S, 
så att bästa mijjl iga, f 1-ekvcnSkllrra 

erhållcs . Båda n'jrcn äro av 
typ n 606. 

Et = L2 = ca 10 H . 
J'3 = L .I = ca 50 mH. 
Ot = O. = 0 3 = 04 = O, = 16 IIF, 

500 V (elcl,11·olyt). 
G6 = 0 7 = 16 /A-l", 175 V (elektro

lyt). 
Os = 0 9 = "O ,uF, 10 V ( elektrolyt). 
OtO = 011 = 10 /A-R, 10 V (elektro-

lyt). 
Ot2 = Ot3 = 0/4 = 0,5 ,uF', 1 (jaa V. 
Rt = R. = 10000 ohm, 0,5 W. 
R .l = R4 = .40000 ohm, 1 TV. 
R.l = Rr; = 50000 alun, 0,5 TV. 
R7 = R 8 = 1 200 ohm, 0,5 W. 
R9 = RJO = 10000 ohm, 0,5 W . 
RJt = R/2 = SO 000 ohm, 0,5 TV. 
Rl3 = RH = 10 000 a 50 000 ohm. 
Rt,; = 1 m egolt,lII. 
p = 0,5 me.oohm. 

Förstärkaren. 

Den ovan beskrivna katodstråleoscillografen utgör 
ett nära nog idealiskt hjälpmedel vid studium av 
växelströmsförlopp, men den lider aven svaghet. För 
att ett oscillogram skall vara lätt iakttagbart, bör 
det ha en höjd av min t 10 a 20 mm, och då »avböj· 
ningsk~i.nslighe ten» hos de fles ta katodstrålrör är av 
storleksordningen 0,3 mm/V, fordras alltså att mät· 
spänningen har en storlek av minst 30 V. Vid en 
mängd undersökningar utgör det ingen svårighet att 
direkt erhålla så höga spänningar, men i andra 
fall, exempelvis vid brumundersökningar, filterjuste
ringar etc., tvingas man att först förstärka mät
spiinningen. 

Då man skall bygga en förstärkare till en katod
striUeoscillograf, måste man först göra klart för sig, 
ynket frekvensområde som skall täckas. Det torde 
diirvid inte vara någon överdrift att P' tå, att vid 
dc allra flesta undersökningar som förekomma, spe
ciellt för servicemannen, ligger' grllndfrekvensen för 
mätspänningen inom området 20-20000 pis, men då 
ofta övertonerna äro föremål för det största intres
set, bör förshirkaren likformigt förstärka åtminstone 
till och med fjärde övertonen, och vi få då ett fre
kvensomräde för förstärkaren på 20-100 000 pis. 
För att förstärkaren ej skall ändra utseendet hos 
den kurva, som skall undersökas, kräves vidare att 
nämnvärd fasförskjutning ej får uppstå i densam
ma. Av det nu sagda framgår utan v~dare, att för
stärkaren måste göras motståndskopplad, och för 
att nedbringa de skadliga kapaciteterna bör man 
givetvis anviinda pentoder, Då man med hänsyn till 
frekvensområdet ej bör driva förstärkningen längre 
än t ill ca 30 ggr per rör, iir det lämpligt att bygga 
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förstärkaren i två steg. Kopplingsschema för en 
lämplig förstärkare å terfinlle~ i fig. 8. 

Med hänsyn till det praktiska utförandet skola 
här givas några anvisningar. Förstärkaren böl' byg
gas på ett cha, si av isolerande material med skärm
ning såväl mellan stegen som i förhållande till lik
riktaren. Föl' att ledningarna skola bli så korta 
som möjligt kan man lämpligen montera första 
röret stående och andra röret liggande. Vi få då så 
kort förbindelse mellan första rörets anod och andra 
rörets galler, att gallerkondensatorn bör kunna au
slutas direkt till dessa punkter. Galler- och anod
ledningar få ej skärmas, och för att ytterligare ned
bringa de skadliga kapaciteterna böra kondensato
rerna 012, 013 och 014 väljas av mantelfri typ och 
framför allt ej monteras i närheten av skärmar eller 
jordade ledningar. För att hindra skadlig koppling 
mellan stegen bör vidare anordnas en siirskild isole
rad jordningspunkt för varje steg, till vilken alla 
till steget hörande avkopplingskondensatorer m. m. 
anslutas. De så erh1illna jordpunkterna anslutas se
dan i sin tur till en gemensam punkt på den skärm
box, i vilken förstärkaren inbygges. 

Slutligen vill förf. råda dem som eventuellt ämna 
bygga en utrustning av ovan beskrivet slag att ut
föra den i stativmontage me(l standardstorlek på 
panelerna, då det hela härigenom blir betydligt mera 
lätthantel'ligt än om man skall ha ett halvt dussin 
olika apparater att koppla samman varje gång man 
önskar göra en undersökning av något slag. 

I ett kommande nummer av tidskriften skall Uim
nas beskrivning på en frekven~modulerad mätsän
dare för visuell matchning av ha ndfilter. 
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Mo(Zernn jjMrsk-riv(we. 

Sista ordet på nyhetsförmedlingens område är den 
tre dlösa fjärrskrivaren, som ersätter morsetelegra
fen och möjliggör en snabb och säker överföring av 

Hderleks- och _ tjänsterapporter m. m_ Sändarema
skinen har tre tangentrader, och under tangenterna 
ligga fem skenor, som genom hävstänger förskjutas 
så att de bilda olika kombinationer. Ett h'yck på 
tangenten »A» åstadkommer t. ex. att den första 
skenan skjutes åt höger och de fyra övriga åt väns
ter. Andra bokstäver ge andra kombinationer. Ge
nom kontakter ii skenornas undersidor inkopplas 
samtidigt elektromagnetiska reläer, vilka alstra en 
serie strömstötar, och med dessa lågfrekventa im
pulser moduleras sändaren. 

De över detektorn inkommande signalerna ledas 
genom en förstärkare till mottagaremaskinen, vil
ken ~ir försedd med fem elektromagneter. Dessa på
ver ka lika många skenor på ett sådant sätt, att det 
uppstår samma kombinationer som på sändaresidan. 
I varje kombination passar en bestämd tangent ini 
och medelst en roterande medbringare tryckes denna 
mot papperet. Inkopplingen av reläerna och för
skjutningen av skenorna sker så snabbt, att bokstä
verna framträda på mottagarmaskinens papper 
praktiskt taget i samma ögonblick som sändarema
skinens tangenter nedslås. Samtidigt förflyttas typ
korgen långsamt utefter pappersarket, på vilket 
meddelandet nedskrives rad för rad. 

Fördelen med det beskrivna systemet iiI' att det 
vid överföring av viktiga meddelanden på ett främ
mande språk ej behöver uppstå några missförstånd, 
och att man på mottagaresidan kan taga ett god
tyckligt antal kopior, vilket sparar tid om rappor
terna skola vidarebefordras. 

Vibrcttor01njormnren - en p'rnktis7c un'iversalnppa-
1'at med mångsidig användning i,nom radiotekniken. 

Vibratoromformaren bygger på den ganska enkla 
principen, att en elektromagnetisk summer får 
»hacka sönder» en lågspänd batteriström till en 
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Modern fjiir/'~I,: I'i"a.re, i n8tllllel'atl {), »mikroli njcll» 
u!lmpne-St. IngleveTt. 

lågspänd växelström. Denna transformeras sedan 
upp till önskad spänning - t. ex. 250 volt - var
efter den på vanligt sätt likriktas och filtreras_ På 
de nyaste aggregaten har konstruktionen förenklats 
därhän, att vibratorn även filr tjänstgöra som lik
riktare, och på så s~itt har man erhålli t en ~ynner
ligen praktisk omformareenhet, vilken bl. a. kan 
anviindas för drift av bilrauiomottagare, som matas 
med ström från startbatteriet. 

.~\ven för serviceåndamål tillverkas numera vibra
torer, vilka ersätta de roterande omformarna vid 
provning a v växelströmsmottagare på likströmsnät. 
De bestå av ett dubbelverkande avbrytaresystem, 
som hackar sönder belysningsstl'ömmen till en 50-
periodig växelström. Denna kan sedan på vanligt 
sätt upptransformeras och filtrel'as, så att man er
håller en ren, sinusformad växelström. 

De moderna vibratoromformarna lämna en maxi
mal effekt av 110 watt och garanteras störningsfria 
även vid provning av högkänsliga flerkretsmotta
gare, superheterodyner, etc .. A.nslutning kan ske till 
alla förekommande likspänningar. 

Dessutom finnas numera att tillgå transportabla 
»glimbryggor», vilka drivas med ström friln ett van
ligt ficklampsbatteri. Den för glimlampan erforder
liga höga tändspänningen erhålles medelst en vibra
tor med tillhörande transformator, och aggregatet 
är så konstruerat att det lämnar både likström och 
växelström. Glimlampan kan således alternativt an
slutas till båda strömarterna, varigenom den blir 
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lJJlc l.;trokardiogmf. 8on~ au t omatiskt n ;gist1'crar h jiirtal.;· 
t ·ions8piinn'inga l·11a pä en f otografiSk f i lm . Appara ten best å,· 
aven högkänslig strä.nuuahanonwter med t i llhö" ande belys· 
ningsanordning sa·mt en elckt r isk fö r stärkare av den tyP. 

SO Il! anTändes inom ' ·ucliot ek nil.;en. 

anviindbar för provning av g nomslag i blockkon· 
densa torer, för kontrollmätning a kapaciteter m. m. 
En niitt och behändig sel'viceapparat, som i hög grad 
underliittar felsökningen i moderna mottagare och 
för ·W.rkare. 

Y tt t'ysk t rundradio}Jnlnts. 

Det nya ryska rnnuradiopalatset , som f. n. ä r uno 
der byg nad i Moskva, skall innehålla 43 studios 
föl' r adio och television, en tonstudio för »konser· 
verin » av aktuella utsändningar samt ett r adiotek· 
niskt forskningsinstitut med hypermoderna labora· 
torier och modellverkstäder. Ett bibliotek med en 
synnerli gen rikhaltig samling facklitteratur kom
mer även att inrymmas i det gigantiska komplexet. 
P å taket skall nppföras ett anta l rundstrålningsan· 
tenner för ultrakort våg samt riktade dipoler för 
sänduing och mottagning på mikrovåg. Palatset 
skall vara färdigt nä ta höst. 

H jiit·tat so 111, nuHosändare. 

Elektriciteten spelar i livsprocessen en avseviirt 
större roll än lekmannen i allmänhet föreställer sig. 
S lunda als tr a de arbetande musklerna i miinnisko· 
krolJpeu svaga elektriska strömmar, vilka med till· 
hj iilp a v känsliga instrument - s. k. elektrokar· 
diografer - kunna göras synliga på en mattskiva 
och fixer as på en fotografisk film. På moderna kli· 
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niker och sjukhus användas elekt rokardiograferna 
föl' registrering av hjärtaktionssp~inningarna, vari· 
genom noggranna upplysningar erhålla.s om pulsens 
frekvens, klaffarnas funktion etc. 

Man har även lyckats påvisa, att hjärtmuskeln ut· 
sänder elektromagnetiska vågor med tämligen hög 
frekvens, och den tyske radioteknikern Manfred von 
Ardennc har konstruerat en apparat, med vilken 
sviingningarna kunna göras synliga. Den bestär av 
en mottagare av speciell konstruktion, till vilken 
iiI' kopplad en dipolantenn i form av tvenne böjda 
metallplattor. i mottagarens utgå ngskrets ligger ett 
ka todstråirör, som ,risar tydligt utslag så snart en 
person närmar sig antennen. Härvid utbreder sig 
punkten på fluorescensskärmen till ett lysande 
streck, vilket på fotografisk väg kan upplösas i en 
kurva. Det erhållna oscillogrammet - det s. k. 
radiokardiogramIIiet - härrör frän de vågor, som 
utstråla från den arbetande hjärtmnskeln. 

Tre miljoner 'Volt. 

P å högspänningslaboratoriet i Oberschöneweide 
finnes ett katodstrålrör, vilket a rbetar med den fan
tastiskt höga anodspänningen av 3 000 000 volt. Rö· 
ret best",lr aven evakuerad kolv av isolcrmaterial, 
vilken iII' försedd med tvenne elektroder samt en 
tunn aluminiumvägg - det s. 1>:. Lenardska fönstret 
- som är starkt nog att stå emot den yttre luftens 
tryck men som släpper igenom elektronor, vilka å · 
lunda kunna passera ut i det fria. 

Den erforderliga höga anodspänningen erhålles 
fl',\ n en blixtgenerator, system Marx, vilken består 
av 300 högspänningskondensatorer, som parallell· 
kopplas och uppladdas med en spänning av 10000 

sa ser en cellonplatta 'Ut . 8edan <len bombarderats med 
hasti ga katoclstn'tlar . 
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SOhomatis7,; bild· av A1"tU1" Korns törsta bildtoleyrat, '/j·ilken 
anmäldes till patent tör jiin~nt 1,0 dr sella/k 

volt. Därefter seriekopplas hela raden, så att man 
vid urladdningen erhåller 300 X 10 000 = 3000000 
volt. 

Med det beskrivna katodstrålröret kan man efter 
behag alstra kraftiga katodi:ltr§.lar, röntgenstrålar 
eller väte·kanalstrålar, vilka kunna användas föl' en 
hel rad intressanta experiment. Sålunda böja katod
strålarna tjocka metallplattor, som om de vore av 
papper, samt framkalla fluorescens hos kristaller, 
vilka placeras framför det Lenardska fönstret. Väte
kanalstrålarna anvHlldas ltllvudsakllgen för atom
sprängningsförsök. 

Programu,tbytet med Amerika. 

För mottagningen av de s. k. Europaprogrammen 
anvHndes en ultraselektiv kortvågssuper med icke 
mindre än 38 rör, vilken enligt fackmännens utsago 
är ett underverk av modern teknik. ~1:ottagaren 

är installerad i Netcong i New Jersey och möjlig
gör i kombination med sex »beam-antenner» en nära 
nog fadingfri mottagning från världens alla hörn. 

"Dessa antenner äro I"iktade mot Västeuropa, Buenos 
Aires, R.io de Janeiro, Hawaii och Sydpolen. Från 
Netcong ledas impulserna till Newyork, varifrån 
programmen distribueras till de olika sändare
bolagen. 
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Radion och väderleken. 

Marcolli, som ingående studerat väderlekens in
verkan på de korta och ultrakorta vågorna, hal' 
kommit till det resultatet, att särskilt fyrameter's
vågornas utbredning i hög grad påverkas av fuktig
heten i luften. Amerikanska vetenskapsmän ha dess
utom konstaterat att fadingen, som ju har sin orsak 
i radiovågornas reflexion mot Heavisideskiktet, in
timt sammanhängel' med förändringar i väderleken. 
Enligt gjorda iakttagelser äro störningarna särskilt 
svårartade då ett lågtryckscentrum med stormbyar 
är i annalkande, medan man vid fadingfri mottag
ning som regel kan vänta vackert väder. 

B'i7dtelegrafun fyller fyrtio år. 

Här nedan visas en schematisk bild av A.rtur 
Korns första bild telegraf, vilken anmäldes till pa
tent för j~imnt fyrtio år sedan. Bilden som skall tele
graferas är kopierad på en genomskinlig film a och 
upprullad på en vridbar och i axelns längdriktning 
förskjutbar glascylinder b. Inuti cylindern finnes 
en selencell c, vilken belyses genom filmen av ett 
smalt ljusknippe från en stark lampa d. Cellen är 
kopplad i serie med ett batteri e, och varje ljus
stråle som träffar det ljuskänsliga skiktet ger upp
bov till en ström, vars styrka beror av graden ay 
genomskinlighet bos den punkt på filmen, som för 
ögonblicket passeras av ljusstrålen. Under cylin
derns rotation överfar ljuspunkten bildens hela yta 
utefter en spiral, där de enstaka varven ligga på 
ett par tiondels millimeters avständ frän varandra, 
och resultatet blir att strömmen moduleras i över
ensstämmelse med ljnsnyanserna pä filmen. 

Pä mottagaresidan överföras strömmarna åter till 
ljusimpulser. Det sker med tillhjälp aven glim
lampa f, vilken punktformigt får belysa ett ljus
kiinsligt papper g. Kommer en stark impuls, så lyser 
glimröret med större intensitet, och det ljuskänsliga 
papperet svärtas kraftigare_ Genom synkroniserande 
;Inordningar bringas mottagarecylindern att rotera 
likformigt med glascylindern i sändareapparaten, 
och efter framkallningen erhålles på papperet en 
bild med samma fördelning av ljus och skugga som 
hos originalet. 

De senaste decennierna ba medfört avsevärda för
bilttringar av apparaternas konstruktion. Selencel
lerna ha ersatts med tröghetsfritt funktionerande 
fotoceller, och glimlamporna ha utbytts mot ljus
starka kerrceller och stränggalvanometrar, vilka 
möjliggöra en betydligt snabbare överföringstid. 

Forts. A sid. 192 
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Avsedd för skivinspelning. 

Utgångseffekt ca 3,5 W. 

Av Ingenjör Olof Carlstein. 

I
aprilnumret av Populär Radio beskrev förf. 
tvenne förstärkare, vilka voro avsedda för 
Telefunkens kammarmikrofon. Den förstärkare, 
~om här skall beskrivas, är avsedd för den nu

mera r ätt allmänt använda kristallmikrofonen. Den
na mikrofontyp avger en avsevärt mindre spänning 
än kammarmikrofonen, endast ca 0,001 'V, varför 
större fordringar måste ställas på denna förstärkare 
med hänsyn till förstärkningsgraden. Samtidigt blir 

Pu. 

F·ig. 1. I(opplings8chema tör trcrörsförstä/rkare med töt'sta 
1'uret batteritlri-vet. M = lcr -istallmi kroton, H = högtalal'c, 
(} = grave1"(los a, K = lcont1·oZltelefon. R öret AL 3 är numera 

erl;att a-v typen AL 4. 
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det besvärligare att komma ifrån nätbrum och andra 
störningar. 

Den i fig. 3 i aprilnumret visade förstärkaren kan 
även användas till kristallmilu-ofon, om ett känsli
gare slutrör insättes, lämpligen det nya röret AL 4_ 
Hur kopplingen efter denna ändring ser ut visas i 
tig. 1. De värden som blivit ändr'ade äro utsatta, öv
riga värden äro desamma som förut. 

En idealisk förstärkare för kristallmikrofonen är 
emellertid den enligt fig. 2. Som vi se, har det här 
lyckats att komma ifrån den batteridrivna förstär
karen. Det är naturligtvis en stor fördel att kunna 
ha det hela nätdrivet. Genom den noggranna sil-
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ningen är även förstärkaren helt fri f tån nätbrum. 
Det har, som framgår av schemat, visat sig nödvän
digt att medelst ett drossel-kondensatorfilter ytter
ligare utjämna spänningen till slutrörets skärm
galler. Utan drosseln blir nätbrummet rätt kraftigt 
framträdande. 

Mikrofonen är kopplad direkt till gallret på första 
röret, som är en högfrekvenspentod (E 446). Kristall
mikrofonen har den stora fördelen, att man ej behö
ver ingångstransformator eller mikrofonbatterier. 
Blir ledningen mellan mikrofon och för stärkare över 
ca 10 meter, måste dock transformatorer med låg
olmlig överföringsledning användas. (Se fig. 3.) 

På grund av denna miluofons höga impedans bör 
gallerläckan i fig. 2 vara på 5 megohm. I annat fall 
återgivas de lägre frekvenserna ej tillfredsställande. 
Någon likspänning får ej påläggas denna mikrofon, 
varför en kondensator på 10 000 cm för säkerhets 
skull inlänkats i kretsen. Denna kondensator bör 
vara glimmerisolerad. 

På grund av den högohmiga ingången fordras en 
noggrann skärmning, för att förstärkaren slmll bli 
stabil. Likaså få de ingående delarna ej gyttras ihop, 
varför ett rätt stort chassi bör användas. Det är för
delaktigt att placera nätaggregatet så långt ifrån 
förstärkaren som möjligt. 

11 

4//1 
+ 

Fig. Z. H elt nätclriven !örstärkm·e fö'/" 
kristallmik/"oton. Ll, L2 och L3 äro 
signallampo'·, av dllca L2 matas frt1n 
ena halv an a.v glörJ,strö1nslindningen. 
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Gallerläckan skall sättas nära inpå gallerkontak
ten, och den ända som skall gå till jord anslutes di
rekt till katodmotståndet. Likaså böl' den ledning 
från mikrofonen, som skall kopplas till jord, anslu
tas direkt till katodmotståndets jordända och ej till 
någon punkt på chassiet. 

E 446 är motståndskopplat till andra förstärkar
röret, som är en triod (E 438). Denna matar pen
toden AL 3. Seriemotståndet för skärmgallerspän
ningen till E 446 är anslutet efter avkopplingsfil
tret, "i lkell koppling i detta faU visade sig vara för
delaktig. Kopplingskondensatorerna på 10 000 cm 
mellan rören böra vara glimmerisolerade. 

Volymkontrollen är insatt mellan E 446 och E 438, 
då det ej är lämpligt att ha denna före E 446. Gram
mofonintaget är anslutet över denna potentiometer, 
och på grund av slutrörets stora känslighet blir för
stärkningen tillräcklig vid avspelning av grammo
fonskivor. En omkastare bör insättas för omkopp
ling till mikrofon respektive grammofon. 

Spänningen efter likriktaren är i detta fall något 
för stor, varför ett motstånd på 1 000 ohm inlagts 
för att reducera densamma_ Spänningen är nu 250 
volt på slutröret. 

Förstärkningsgraden hos denna försUlrkare är 
rätt stor, varför man vid normalt t al ej får ha volym-

I}r./ 

18 

+ 

/~PP 



POPULÄR RADIO 

}i'urstärl,a,r en enlig t schema, t i tir/ . !;l, sedd tnln bales'idan. 

11'injettbilden visar sa?ltma förstärkare samt Icl'i8tallmilcro
tonen, mantel'ad p(l ett bordsstati'v . 

kontrollen fullt pådragen, då i så fall spåren i ski
van gå i varandra, och även distortion kan uppstå 
genom att slutröret överbelastas. 

En milliamperemeter med fullt utslag för ca 50 
mA i anodkretsen till slutröret är bra att ha, då man 
därigenom kan kontrollera att ej distortion uppstår. 
Den inkopplas vid x i schemat. 

Chassiet är gjort av 1 mm tjock järnplåt, vanlig 
s artplå t, som efter d t alla häl borrats koppar
bronserats. E tt dylikt chassi blir både stadigt och 
snyggt. Järnplåten är visserligen något svårare 
att arbeta i än aluminiumplåt men är ju avscvärt 
billigare. 
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Denna för 'tärkare kil' gjord fö l' stationär drift, 
men ingenting hindrar naturligt vis att den inbyg
ges i en väska. 

Den mikrofon som användes är en »Astatic» lu'i· 
stallmikrofon, typ K2. Denna saknar riktvcl'kan, 
vilket kan ha vissa fördelar vid inspelning av gmm· 
mofonskivor. En billigare men ändock bra mikro
fon är »Astatic», typ D·I04. Denna mikrofon har 
ganska utpräglad riktverkan men är för övrigt unge
fär lika föregående typ. Den förstnämnda, K2, har 
något bäth'e frekvenskarakteristik. 

Kristallmikrofonerna äro totalt fria från mikro
fonbrus och i förhållande till andra mikrofontyper 
mycket okänsliga för skakningar, vatför man kan 
flytta mikrofonen under pågående inspelning. 

För de amatörer, som syssla med eller äro lIltres
serade av amatörsändning, vill jag till sist fram
hålla, att ovannämnda mikrofon och förstärkartyp 
är synnerligen lämplig som galler- och supressor
gallerIllodulator. I detta fall bör dock katodkonden
satorerna föl' E 446 och E 438 ökas till 25 mikrofarad 
och ett belastningsmotstånd måste insättas i . lut
rörets anodkl'ets på ca 7 000 ohm. Likaledes kan ton
kont rollen vid slutröret för nedskärning av de högre 
frekvenserna vid grammofonavspelning borttagas och 
ersättas med en fast kondensator över grammofon· 
intaget. 

Ffg. 3. D å ledn j,lIll en m ellan mikrofon och törstä?'kare är 
liing, mt'J.ste elen 'vara a v ldgohmig typ. 

STOCKHOLMS RADIOKLUBB 
En sammanslutning av radioteknlci och amatörer. 

IRäknar flera av vårt lands främsta radiofackmän bland sina medlemmar. 

Aktuella föredrag och demonstrationer var 14:e dag. 

De bästa utländska facktidskrifterna finnas tillgängliga. 

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

upplysningar erhållas vid hänvändelse till tIdskriftens redaktion. 
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Av civiling. Åke Rusck. 

Absolut ljudtrycksmätning. 

För att bestämma känsligheten 
hos en mikrofon eller en högta
lare erfordras uppmätning av 
två storheter] en elektrisk (t. ex. 
strömmen genom högtalarspolen] 
spänningen över mikrofonkläm
morna) och en akustisk (t. ex. 
den från högtalaren avgivna 
akustiska effekten eller ljud
trycket i den punkt där mikro
fonen är placerad). Vid uppmii t
ning av ljudtryck kan man an
vända två olika metoder] nämli
gen dels den Rayleighska skivan 
och dels kondensatormikrofonen. 
I en artikel i »Philips] Technische 
Rundschau» behandlar J. de 
Boer dessa två. mätmetoder. Då 
det skulle föra alltför långt att 
gå närmare in på ämnet] sIwla vi 
endast i korthet omnämna den 
Rayleighska skivan] då mätning
ar medelst kondensatormikrofon 
torde vara relat.ivt välkända för 
t1ertalet läsare. 

Den Rayleighska skivan är en 
tunn] cirkelrund platta] som är 
upphängd i en torsions tråd. l t
slUtes en sådan skiva för en pe
riodisk eller ensriktad strömning] 
t.illiöres den ett vridmoment] som 
söker inställa skivan vinkelrätt 
mot strömningen. Storleken av 
(letta moment M är bestämt av 
den genomsnittliga hastigheten 
hos de sviingande gas- eller vät-

skepartiklarna. Känner man mo
mentet] kan således denna has
tighet eller med andra ord ljud
(eller strömnings-) trycket uträk
nas. Vridningsmomentet erhålles 
genom att avläsa vridningsvin
keln hos skivan] på så sätt att 
skivan göres speglande och spe
gelbilden aven fast placerad 
skala observeras medelst en ki
kare. Enligt den välkända for
meIn: momentet = utslagsvin
keln ggr direktionsmomentet] er
hålles härvid direkt momentet 
på skivan] sedan skivans direk
tionsmoment en gång för alla be
stämts ur skivans svängningstid 
vid odämpade svängningar jämte 
dess beräknade tröghetsmoment 
kring svängningsaxeln. 

Överensstämmelsen mellan de 
två mätmetoderna med Rayleighs 
skiva och med kondensatormikro
fon är synnerligen god; enligt 
lmdersökningar av de Boer är 
avvikelsen mindre än 7 % (0]6 
db) vid ett frekvensområde intill 
8 000 Hl,. Som jämförelse kan 
nämnas att ör,tt, kan förnimma 
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skillnad mellan två ljudintensi
teter] då ljudtrycken skilja sig 
med ca 1 db] d. v. s. med 12 %. 

Vid mycket låga frekvenser är 
den Rayleighska skivan något 
mindre tillförlitlig] då infl.ytan
det från reflekterade vågor här 
gör sig starkt gällande. Å andra 
sidan måste man hysa mindre 
tilltro till kondensa tormikrofo
nen vid höga frekvenser med 
hänsyn till den erforderliga kor
rektionen på grund av ljudvå
gornas böjning vid mikrofonen. 
Då emellertid som förut fram
hållits den maximala avvikelsen 
mellan de båda mä tmetoderna 
är begränsad till ca 7 Ofo och allt
sä ej märkbar för örat] äro de 
håda metodernas noggrannhet 
fullt tillräcklig föl' alla praktis
ka behov. 

(Philips] 'l'echnische Rund
schou, mors 1936.) 

En l,änslig wattmeter för 
radiobrul,. 

Den stora effektförbrukningen 
och det stora frekvens beroende t 
hos vanliga elektrodynamiska 
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F Ill . .1. Inkoppling av wattmeter för 
mätni ng av små effeläer. Vinjettbil· 

den t: isar instrumcn:fct med. tra 
lct'arlrantcr, borttagna. 

wattmetrar begränsa deras an
vändni ng inom radiotekniken. På 
sistone ha en del framsteg gjorts 
beträffande använd ningen av 
elektrostati 'ka wa tt metr ar i kom
bination med förstärkare, vari
genom mycket känsliga i!lstru
illt~nt kunna erhållas utan att 
upphängning av mätsys temet i 
torsionstl'åd erfordras. I en i 
Eledronics beskriven elek trosta
tisk wattmeter använde. sålun
da helt vanlig lagring i kristnE 
skl11ar. 

I fig. 1 visas kopplingsschemat 
för en elektrostatisk wattmeter. 
Som av figuren framgår får be
lastningsströmmen passera ge
nom ett motstånd på 20 ohm. 
Spiinningsfallet över detta mot
ständ är då proportionellt mot 
strömmen. Denna spänning för
stärkes i en motståndskopplad 
lå gfrekvensförstärkare om tre 
steg, och den resulterande spän
ningen tillföres det fasta kva
drantsy t emet. Vid en belast
ningsström av 1-5 mA erhålles 
över motståndet ett spännings
fall av 0,02--0,1 V, och efter för
stärkning utgÖl' motsvarande 
f.ipiinning 4-20 V. Det genom 

införandet av 20-ohmsmotståndet 

belastningskretsen uppkom· 

mande felet ä.r i de flesta fall av 

ingen som hel::;t betydelse. Skulle 
emellertid belastningskretsens 
impedans vara liten, är det myc
ket enkelt att rälmemässigt kor
rigera för det ovannämnda mät· 
felet. Spänningen över belast
ningsim pedansen pålägges direkt 
mellan det rörliga systemet och 
de fasta kvadranterna. 

När de fasta kvadranterna ha 
en potentialdifferens proportio
nell mot belastningsströmmen 
och när spänningen över belast· 
ningen pålägges det rörliga syste
met, vrider sig detta i en viss vin· 
kel, som utgör ett mått på den 
uttagna effekten. Om ström och 
spänning ej äro i fas, komma ej 
heller de båda instrumentet till
förda spänningarna att ligga i 
fas, och instrumentet mäter di
rekt den aktiva effekten. 

Genom undersökningar har 
man kunnat konstatera följande 
beträffande elektrostatiska watt
metrar och deras användbarhet 
inom radiotekniken. 

1. Den elektrostatiska watt
metern kan med fördel användas 
för effektmätningar i kretsar, 
där små effekter och höga fre· 
kvenser äro för handen. 

2. Genom nyttjande av för
stärkare kunna helt vanliga kri
stallager användas även vid 
mätning av mycket små effekter. 

3. Instrumentet kan användas 
för effektmätningar i både rent 
ohmska kretsar och sådana inne
hållande reaktans. 

4. Instrumentet kan användas 
över ett mycket stort frekvens· 
område. De företagna undersök
ningarna ha dock endast ut
striLclds till 5 000 IIz. 

5. En elektrosta tisk wattme
ter kan byggas mycket stabil och 
bli fullt lika enkel i användning-
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en som ett elektrodynamiskt in
strument. 

(Electronic8) mars 1.936.) 

Shuntmatade antenner. 

En nyhet, som väckt stort in· 
tresse vid r. R. R-mötet i Cleve· 
land i maj, är den shuntmatade 
antennen, beskriven av J. F. 
J\1orrison vid Bell Telephone La· 
boratories. Denna nyhet medför 
den betydande fördelen att bas· 
isolationen hos en vertikalan
tenn kan undvaras. Basisolatio
nen, som tidigare betraktats 
som oundgänglig, har förorsakat 
många svårigheter bflde ur elek
trisk och mekanisk synpunkt. 
Emedan isolationsmaterial är be
tydligt svagare än stål, har insii t
tandet aven isolator vid anten
nens bas, där påkänningarna äro 
som störst, tvingat till konstruk
tioner, som ej varit de bästa ur 
ekonomisk synvinkel. De elektris· 
ka komplikationerna på grund a v 
basisolatorn äro emellertid av 
större betydelse och ha lett till re
lativt kapitalkrävande åtgärder. 

Den basisolerade antennens im
pedans ligger i serie med kopp
lingskretsen, vilken därför måste 
tillverkas speciellt för varje in
stallation eller också förses med 
tillräckligt stora justeringsmöj
ligheter för att tillft ta anpass· 
ning till mycket kraftigt växlan
de antennkarakteristiker. Vid 
shuntmatning är antennimpedan
sen delad i två parallella sektio
ner genom anslutningen av ma· 
tarledningen. Detta medför en 
god regleringsmöjlighet av den 
ekvivalenta antennimpedansen 
genom valet av kopplingspunkt, 
vilket därför möjliggör en för · 
enkling av kopplingskretsen. (Se 
fig. 2.) Detta slag av matning 
medför ingen märkbar inverkan 
på antennens strålningskarakte
ristik, men mecUör en hel rad av 
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förenklingar och ekonomiska för
delar_ 

Vid en shuntmatad antenn blir 
en särskild byggnad för kopp
lingskretsen överflödig, tlå det 
enda erforderliga kopplingsele
mentet utgöres aven kondensa
tor. Anorduingarna för antenn
mastens belysning förenklas även, 
emedan filterkretsar och kopp
lingstransformatorer bli överflö
diga, då antennens nedre del be
finner sig vid jordpotential. Be
lysningsledningarna dragas helt 
enkelt till antennfoten och sedan 
vertikalt utefter masteu_ Varje 
slag av beröringsskydd omkring 
antennfoten hortfaller givetvis 
som varande helt överflödigt, och 
risken föl' avbrott i utsändningen 
pc grund av åskslag minskas 
högst avsevärt. 

Förutom alla dessa fördelar 
minskas även själ va antennkost
naden, basisolatorn blir överflö
dig, och genom den enklare kon
struktionen möjliggöres använ
dandet av klenare konstruktions
materiaL 

(Electrowics, juni 1936; Rad'io 
Eng'ineeringy maj 1936.) 

F;ffelctbesparande sändarsy
stem. 

En annan uppseendeväckande 
nyhet vid Cleveland-mötet be
skrevs av William H. Doherty 
vid Bell Telephone Labol'a tories, 
vilken har konstruerat en mod u
la tOl'-förstärkaranordning med 
god verkning~grad, som beräknas 
få stort inflytande på drifteko
llomien vid rundradiostationer 
och andra modulerade radiosta
tioner. En 50 kW station, som 
normalt erfordrar en effekt av 
235 k VV, behöver vid Dohertys 
system endast ca 135 kW_ Upp
skattningsvis beräknas att vid en 
500 kW station kommer att inbe
sparas en effekt av omkring 1 000 
k VV medelst den nya metoden, 

som för övrigt inom kort kommer 

att bli standard pe Western 
Electrics sändare_ 

I princip arbetar Dohel'tys sy

stem p. följande sätt: antag att 
endast ett få tal rör eller rör med 

liten effekt ~iro i funktion vid 
låga moduleringsnivåer_ Under 
dessa förhållanden kan detta få
tal rör arbeta med relativt god 
verkningsgrad, s~ig t. ex. 60 pro
cent_ Då sedan större effekt er
fordras genom större module
ringsgrad, tr~illa andra förstiir
karrör i funktion för att alstra 
den erforderliga tillägo'seffekten_ 
På så sätt kan en med utgångs
effekten mycket jämn verknings
gradskurva erhållas, i stället för 
såsom vid nuvarande ~ys'tem, då 
god verkningsgrad endast är för 
hantlen vid hög modnleringsnivfL 

Antag att två rör med kato
derna och anoderna i parallell 
arbeta på ett belastningsmot
stånd R Antag vidare att ett fil
ter inkopplats mellan det ena 
rörets anod och belastningen R 
Detta filter fungerar på samma 
s~itt som en kvartsvågs siindar
antenn, i det att dess impedans 
m~itt i ena ändan är omvänt pro
portionell mot impedansen som 
är ansluten i andra ändan. För 
alla värden på den matande gal
lerväxelspänningen från noll och 
upp till värden svarande mot 
bill'vågsnivån kommer nu detta 
rör att lämna all effekt; det 
andra Töret erhåller en sö. stor 
negativ gallerförspiinning att ing
en anodström uppkommer. Filtret 
erbjuder för detta effektavgivan
de rör en så stor impedans, att 
det fordras att röret arbetar med 
i det närmaste sin maximala 
anodväxelspiinlling för att liimna 
bärvågseffekten. Verkningsgra
den blir hög, av storleksordning
en 60 a 70 procent_ 

Om nu ej det andra röret finge 
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Jord 

Alatarledning 

J'i'!l_ 2, SCI-iemata,t/ antenn lIu~(l i~ola

tor ~amt diinmder den nya sh'unt
mat(ul e antennen, 80m !lör isolatorn 

överflöd(q och förenklar hela 
1~oppUnU8ano'rdningen_ 

träda i funktion, skulle kurvan 
över strömmen i belastningsmot
ståndet som funktion av den på
lagda gallcrvUxelspänningen lJöja 
av vid ännu större värden P' elen 
sist-nämnda_ .Men vid Doherty
systemet träder nu det audra rö
ret i verksamhet och avger effekt 
och ökar impedansen på filtrets 
utgångssida, vilken ölming pä 
grund av filtl'ets inversa karak
teristik orsakar en minskning i 
belastningsimpedans vid det för
sta röret och därigenom orsakar 
en ökning av dess radiofl'ekventa 
anodstTöm ntan motsvarande ök
ning i anod spänningen. Vid full 
modnlel'ing erhålles halva effek
tcn från vart och ett av de två 
rören_ 

I sin uppsats omnämner Mr 
Doherty ett fall, där en 50 kW 
sändare arbetar med 33 procents 
verkningsgrad och an tså fordrar 
en tillförd anodeffekt av omkring 
150 kW, varav ungefär 100 kW 
går bort som anodförl nst. Vid 
det nya systemet erfordras en
dast 83 kW, cl. v. s_ anodförlus-

Forts_ A silL 192 
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Batterimottagarens 

utveckling 

lJaftGriJiiottaqarc från 1922 1I1ed höqt rm jJ cm[.II/'i'uJ', 

D 
en första batterimottagaren av större 

komIll:r~~ellt in b'esse o mÖjliggjO. rclr~, ge
nom ·lurol'i:lIldet av lagtemperaturroren, 
Denna tidsperiods batterimott<l gare var 

i allmänhet en tl'erörs det k tormottagare, mera säl-
lan för sedd med högfrekvensförslii rIming, matad 
h ä n en ackumulator och ett anodbatteri. Högtala· 
ren var separat, utom vid det få tal portabla model
ll'l' som funnos, 

Allteftel',:om utyecklingl~n gick framåt började kon
kunell sen med n~itmo tagal'n;l göra s ig kännbar, 
Köpama ringo möjlighet a tt jiimföra olika motta
ga[(~, och vnrje jilmförel :' -' med nii.tmottagaren mästc 
givetvis u lfalla till Latl (.~l'iruottn gnl'ellS nackdel. 
Redan tidigt stötte mall på s vårighe tel', när det 
giillde att fiirse batterimollagaren med glöd- oeh 
allodsll'öm, om man ej ville gå allt för mycket under 
de fordr ingar' beträffande l'l~ Pl'o<l uktionen, som man 
i; {iUltle på en ol'diniir niitmottngnxe, Som glödströms
kiilla var aekumulai Ol'lL (lyr och f o 1'(11' a r1 e success iva 
omladdning,!" under de t att tonb, tt 'rim'na vor o 
behäHildi' mrrl sya;'he!ell att g iya en föga kOllshmt 
glödspiillui ng nnder (l en t id dc \ 0 1'0 lil'ukhaJ:a . D enna 
i ukons tanta glödspiin ning i uvel'Ju de o 'kså menligt 
på rÖl'ens li,-slä ngd. Man för sök le komma n Ollan en 
mannell l'egl ering av glödsp iinuingen genom att in· 
fö ra mer eller mindre undel'liga anordningal' för 
itlltornati sk glö c1 RjI ~inniLlgsk ontr()ll, men u tan s törre 
fnllug,[lllg , Sl utli gcn standardisel'ad es glödströrns
kiillan t ill en aclmmnJnlor', Yilkeu för de portabla 
mottagarnas vidkommande tillverkades »ospillhal'» 
i ce 11 uloic1k~td, 

En del rörfabrikan lel' hade, innan man def initivt 
::;l.äppte LOnbatteriet slisom glöcb t rölllskälla, gjort 
försök att konstruel'a ett »variauel"oltl'Ör», ett rör, 
som hade t illräckl ig mi, sion vill 1 V glödspänning 
och ej tog sk;,u}a av att d rivas med 1,5 V, Tyvärr 
st randade alla dylika fiir sök, 

Med il fl för ändamä.let särskilt konstruerade glöc1-
stTörnsackumula to rn var batteriproblemet åtminstone 

tinsyic1al'(~ löst föl' glödtrådens del. Föl' anoden s vi d
kommande hade man exper' jmentel'at med olika ty
per av anodbatterier med var ierande kapaciteter, En 
avgjord fralllgå ng blev införandet .. IV den automa
ii i:> ka gallel'föl'sp~inningen, Samtidigt övergick man 
till anviinclllingen av aykoppllngsfilter, varigenom 
ej mer än tvä sladdar erfordl'ades till anoclbatteriet. 

}[ed oY<1llniimnda anordningar för strömför 'örj 
ningen nh-ecklades nu batterirnottagaren fram till 
"åra dagars moderna konstruktioner, I dessa har 
man snccei:l::;ivt i nföl'livat en m~ingd av de rön och 
framsteg, som gj orts inom uiitmottagal'teknikell. "i 
skola nn se i vilka avseenden ytterligare förbätt
ringar Öl'O gjorda ell er kunna å"tadkomma>l , 

LujtdcpolaJ'iserade batteJ'ie/', 
I fÖl'cgclng,.,landet Amerika ville man icke gii iu 

för ackumulatorn :'om glöclstl'ömsbal LI' l'i i sa mma 
utsträ ckning som i E uropa, vilket nog till stOl' del 
kunde skrivas prt ]a llc1nlng'R >lv[ll'igheternas konto, ly 

en t redjedel av de ;Iluerikan 'ka hushä ll en saknac1e 
å lll lH elek lrisk st. röm, Vida re hade tekuikrrn<l ännu 
ej nämnv ~il't int're ,'Cf'a t s ig föl' ladel ning h åu v~ixel

!S r (llllsn iil. Nit!' nian icke lyck ;'1 des konstruer a ett. 
rör, som a.rbetacle bra med vari ' ranc1e "pii nning, be 
slö t: m rLl1 aU konstruera ett pl'imii.rbattel'i, som g:lV 
kon,-' tant Sl)~inulllg , I e l;t vanligt element s.iunker 
pol~p i.i nn ingc.!l IUldel' strömavgivning pä gnmd m' 
bri stan Lle e ffe ktivitet hos rlepolarisatorn, Kunde 
denua blott fö rse anod;rtan med syre i erfordcr'lig 
uls t!'iicku ing, skulle glödsh 'ömsproblemel; val'a löst. 
I~ melle l'ti d har man ~innn e.i funnit nägon metod att 
r edan vid fa hriblt ionen i elementet packa in n~tgon 

full komlig c1epolarisator, men diil'emot hal' man gjort 
(len ,'~irdefnlla nppiii rkten, att clepolari i;el'ingen med 
fördel kan överlå t a" till elen elem "ntet omgivawlp 
luf' cen, Uenom att utforma anoden på liimpligt sätt 
kan man få elementet att »anda,,» i (~dorderlig grad , 
Amerikanerna konstruerade nu glöcl>ltrömsbatterier 
enligt denna metod, »air cell batteries», och redan 
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Scrauf'S ulll cril,:aIlSlv batl erillloltarWl 'C lII etll TV utuå/Lgseftcld. 

föl' några år sedan \"ilr man på det klara med, att 
dessa batterier skulle komma att bli nv en revolu
tionerande betydelse för batterimo1:tagaren. Man 
fick icke blott konstantare spi.lnning nr »lufthatb~

rierna» utan även större kapacitet per volymsenhet, 
ett förhållande, som medförde påtagliga ekonomiska 
fördelar_ Ungefiir samtidigt med att de luftdepola
l'iserade cellerna framkollllLlO i Amerika, gjordel'; 
exper'iment med dylika celler här i S,'erge, och luft
depolarisCl'ade batterier av svenskt fabrikat finnas 
numera. i marknaden. 

Ett d}'likt hatteri har en ungefärlig spiinning per 
cell av 1,25 V, varför två celler med fördel kunna 
anviindas till 2 V rör . De 'sa batt >rier voro en bidra
gande orsak till att amerikanarna startade fabri
kation av tVclvoltsröl'. 

B ·tr~lffande »air cell»-mottagarna, av vilka en dc] 
varit synliga i den svenska marknaden, knn man 

Batleridr'iven 8-1'ih's supcrh cterOdyn m erl kla.S8 fI-slu.t st er; 
och 2 TV ut!7dn!lseffckt. 
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Modern clI(felsk re~ell/ott(L.t]arc med tre ,'ur, däntF ett hög
frCk/:I; II .'I'Ör. Ra1l1anl clln och hii{/talare iiro 'in byggda 'i d.et 

lIJ1pfii.llba ra. loclcet . 

si·iga, att de i allmi.i.nhet uppfylla två. viktiga ford
l'ingnl' på en modern batteri mottagare, nämligen att 
de se ut som niitmottagare och även låta som sttdana. 

A nod8trönMpl'oblemet. 

Om man i och med framkomsten av »luftbatteriel'» 
och portabla ackumulatorer kan an~e glöds tl'öms
h-ttgan mer eller mindre löst, så är detta icke fallet 
med anodströmsfr" gan, För bedömning av denna 
mt'tst'e man beakta, att köparen numera fordrar ni.b,;
tan lika m,Yckpt aven batterimottagare som aven 
nätmottagare. En dylik, som lämnar 2 a 3 w n rlgOl'
lunda distortionsfri utgångscffekt, tagel' kanske 70 
'V fl' :"1ll nätet, under det att en battel'imottao'are ej 
fi'lr taga mer än kanske 5 'V totalt, ty "arje kilo
vattirume batteriström i:ir många g< nger dyrare än 
motsvarande energimängd frå n llätet. 

För att Hnotlbatter'ict f.; kall bli så ekonomiskt som 
mi;jligt i användningen, skall det icke blott kunna 
avge stor st-römstyrka när så piHordra , utan det 
ska.lJ ii VCIl vara an vä nd bart, så liIlllTe dess energi
innehåll ~i.r något att taga vara p<'l. FÖlT fick man 
exempel\'i kassera anorlbattel'iet på ett relativt ti
d.igt stadium, enär dess stigande inre motstånd gav 
upphov till lågfrekvent cterkoppling. Numera kan 
man bemäsh'a detta fel och därigenom utnyttja bat
teriet betydligt hi I1grc. Tidigare har omnämnts in
Wnwdet av den automatiska gallerförspänuingell, 
som bland annat medförde dcu väsentliga fördelen, 
att distortionen på grund av oriktig relation mellan 
gallerspännjng och anodsp~inlling kunde nedbringas. 

En annan förbättring, av betydelse särskilt vid 
Forts. A sId. 191 
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RADIOIND TRIENS i YHETER. 
Forts. från sid . 170 

N1I 1.;rislall-p ick -Ull av Websters fabrikat, mindre käns/-i.fJ 
för ovarsam belw.nfl!iWI än tid igar e l1ålm i krotOIl Cl' . 

av denna t yP. 

Generu lOI'U täcker et t frek\'ensområde av 2~1500 kcls 
(mots \'amnue ett våglällgdsOIl11'åde av 1500 200 m), upp-
tlelat i f em smitne områden . 

Den b 'Sl,:rivlla generatorn har flera fördelar f ra mför en 
Ylul Li g signalgen erator llIed sa lUma frekvensOllJl'å(le. Så lunda 
har deu kons tan t utgfll1gsspiinniu g oeh lwnstaut module
ringsgrad iiY r hela frek\·enBomTfldet. Vidare l,unna selek
t il"i tetSllIi ituingar utföras na bbt och med sto r noggranIl 
het. GeneralurII har ed :u I 01: nga ar anviints i Philips' la
boratori er . Typbeteckningen iir GM 2420. 

D Il tillhörauele utgil ng fre ktm ,i.tar en, typ Gi\I 2294, ar
lJe ta r med metul1ikrik ta re och ii r gradE'rad i \ ' 0 1 \'iixelspän
ning upp till 50 V. Även bel a t lt ing mots trI nel ä r illb.l"ggt. 
och belastniugen kUll instiillas på olika \"~inlen, uiLllJli~en 
2 000, 5 000, 8 000, 12 500, 20 000 och 32 000 ohm. Ma n kan 
al1ts:1 få uug 'f iLr riitt Ilnocl'bclastn ing vid miitning ]J, olika 
sluU'ör, vJll.i:et ä r nö(l.v ~i lldig t vid t. ex. källslighetsIlItitningar. 

N ya katalugor . 

S", nsk a. A kU bolau t TräIlliJs Te/cora!i. Stockholm, ha r 
utkOllllUit llJ (l en HY li sta öyer T elef unl, eu-rör, giillalllle 
El". o. ur. j uli 103G t. O. lII. juni 1037. 

Aktiebolaget S r cn8ka Elcktroll/(Lgnel er , ,III/å l, har utsänt 
en li sta över ueontran ~· fo rruu to rer. 

Si e r p, ,-t .~ K a beZ'öorlv, Snl1 11byberg, ha r ubiillt eu ny pri ". 
liSta ur 513, oll1fattanlle jordkabla r, \'ulka lliserade stark
ströni 'leelll i ugn r S:JIU t s vagström. ·ledningar. 

BATTERU10TTAGARENS U 'l'VE KLING 
Forts. fr:1n si d. J90 

re-'em otta ga rc, diir batteriernas vikt spelar in, utgöra en del 
anordll in"~a r, a\·. edda al t spa ra anonstrum ell er att möjlig
"öra st.or u tgangS€ffek t utnn alltför s tor a uous trömsförbruk
ni ng. Det iir dc kiindn ~parJ,::op]) liu garna med r co-lerande lik
riktare som ii.-yfta s. Ä\'en k lass B-fö rstiLrkare och liknande 
anordl.liugar l,unn;) r äknas hit ( e necluu) . 

Av vikt iir att läc k trömmarna eli min era,' under de tider, 
Llå Iliollagaren ej am·iiuues. Detta sker genom att medelst 
cn ext ra l;:on takt p:1 strömllI'ylareIl lJattc r iet automatisL,t 
skiljes frå n lUotta~aren. E n unnall fördel med delta arrau
gemang ä r alt nWIl unc1vil;:er elektrolyti 'li verkan i fuktigt 
kli ma , Yilken ofta i de bii . ta mottaga re OI'sakar fel, es em
pel,'i ~ i lå ;.drekl'enstran: fO rnmtorer, SOUl stlt under spiinning. 

Den i \·rIl·a dagar 1'11lg1: li mnccrad e Il)i l- och bu t: radion har 
gi'dt elen \·a.nli " a batteri mottagaren en s töt fra måt, icke minst 
"enOlll att prak ti. kt ulny tt ja upp 'ICl~et att bep;ag lla glöd
str Gmshntte ri et t ill auoel t röm ·kulla. E'ör sta '~ången en dylik 
allordnill g \' hades tordc ha varit ]l, OlyrnpiantsWllningen 
i Londoll 1931, då man som eu epokgörande nyhet de-
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»PR l·csemo tta.ya?·c» "III ct/. lIå cykel/iin/. 

Biirmed skall mcddela s några re:'ullat, ~uru uppnåtts llIell 
»PR reselUottagare», yilken HU beSI;:ri yen i Populär Rarlio 
llr 6, 19a6. 

P å en c.vkelfiLrc1, som gick fr[11l Rlittvik öH~ r Leksand, 
Mora s trand, Äl niaien, Bii rna, Idl'e och in i Norge till Drev
sjö, därifrån söderu t i n j Värmlalld utmed Klurii!ven, med
fÖljde uppara t n , inlinclad i so \·säcken. l!' iirden gick till stor 
tlel på nylagda, cr["u sigu och gropi ga vägar, varför appara
ten blev yäl ol11Rkakad. Vid till tplatsen strux fure Leksancl 
kunde en del utELlldsl;:a s tationer avlyssIla ' men god telefon
s tyrl,a. Ya lun och Spånga li ad e sa rllIllfl goda ljudstyrka. 
Motala vur därernot något svaga re. Viel ti1ltplatsen efter 
~iirna YilIe in te u[Jparal en fUll gera ti llfred ,istilllande, och 
ibland var den alldeles tyst. Jag trodde då utt ruren blivit 
skarlaele uv de yftld:;am uJu skaklIiu ga l', SOll appa raten blivit 
nt.satt för, m en sedermera vi ,mcle de t s ig va ra avbrott pö. 
gallerlel'luiugen t ill detek to rröret. Niir felet blid t avhjälpt, 
giek appa ra ten utmärkt igen. 

Som a ntellll am'iindes en 12 III lång, gUl1Jmii solerarl kop
]Jartd'ul , u]i[ls piind fraJl W.l ts ltllIgen t ill el t träd, J Ordled
ningen kOlli ej ofta till allviilldnil1g, emec1an ljlld stYl'kan var 
ti llriicklig med enbart antenneu. 

I Bedeu~ii , 3 mil sydviist om E~ki1 stuna, avlyssn ad es 
Spån"a med kra.ftip; ljud ·ty rka . Ljusle!lningen anviindes SOlU 
antellll, anslut il till u t tag t A4. 

A tt Hivuc-rörell kUllllat vara rned OIll en såc1an färd utan 
att skadas visar ju att de äro lii.mpliga till re:;ell.Iottagare. 

S. ThlN·Un. 
Bcrlin-u tsl ii.llningen 193G. 

Den trettonde slo ra tyska radi onlstiill ningen iiger rum 
I3erl in meDan den 28 a ugust.i oell 6 septem'ber. 

mOll ·t rerarle metoden att gCllOlll suoderhuckni IIg Ii \ . en låg
ii ]Jilnd li ks tröm, tra ns form ering och lil, riktn iug samt effek
ti v fl! t rering ästadkommn erforderlig anodström till ::ii! III t
liga rör i mottagaren. ='<uIIlera ha ju bil radiofabrikanterna 
g 'nom konstruktion a \' iinda Illå lsenLiga »vi'bra to rel'» a vse
\'ä rt furbiiUrat anorflningen i fråga, men fabrikanterna a v 
yanli ga ba tteri mottugarc anse sig ä unu ej kunn a gå in f ör 
densamma. 

Även om elen moderna energiförsörjningen förbiittra.t bat
terimottagu ren högst vä.-entligt, Srt kau det ieke friiukom
mas, att d e lllodernn. l'ör t'yperna dock må tillskrivas den 
s tör ta äran. Uml er ell t id bur lulJoratorie- och fo rslaIiugs
arbetet på bat teri rör stått t illbaka till förm rlll för niit
r ör en, men a ll teflersom mottaga rfabrikantern a fyll t IbelJovet 
av nätmot tagare, lIar ett Hytt intre:sC föl' batterimot taga re 
kunnat sp:has. Varj e rörtYD, som har något in tress' v id 
batteridrift, tillverlm .' nu också för LI etta iinclalllå l, De,,:;
utom finnas ju , speciellt i frlIga OlTI' sInt rör, ett flertal r ör 
typer , som u t~'eckla ts enbart fö r ba t terilIJo ttaga rell . Ett 
g j<;'et f rallJs teg niir de gti ller ~tor ljll(holYIIl vid ringa anoel
effek t l'örbru kn ing innehar »Y i lande pm;h-pl1ll»-ko]Jplingen, 
som dock icke f å tt LI en bet.vdch;e, IIlUll förs t vtiu tade. Där
emot bar ju ju elen st rax efteråt u pptrii llande kl ass B-kopp
ling n slagit igenom. 

Vi kunna här ej ingå på bal:terimottap;urell s koppling uta n 
nöja oss med a tt kon sta lera, att snperkoppl ingen dom inerar 
i de f ör rlistalls llIo ttagning a vs dela konstruk tiullerna. Dock 
har samtidigt dell r alw llIo tta~aren med c tt hugfrekvel1ssteg 
standardisera t. till cn allluiint illverkf\ll tYll ocb iiI' spe
ciellt omhuldad av ledande llgelska fabrikant r. 

H. S. 
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POl'ULAR HADIOS KORTVAGSTABELL. 
Forts. fd n , id. 173 

Denna tabell iir lJppgjorrl efr. 'r n,u IlS( r feån den ameri
kan ska tidskriften Rurlio :\Te", s. Emlast de stationer, som 
:iro möjliga alt a YIy~slla i S l e r.t,;e, ii ro Il ,edta~na. En del a\" 
ll es:a kOLUma regelbumlet in \lIml gllll Ij uclslyrka, I\ucle r (l e l 
att Illldra mera tillf?llligtlis kunnat IlI·l,I's:;uas . 

'Tabellens alll'til1l1l1il1g' fnl\l'p; ii r flV fiiljande esempel: 
Antal-\', att Yi önska Il \I~' ~~lla BOlllHl Brouk på l G,87 meter. 

För denna station s t. r bol,,,la\'('n D under tiden fl'l'n l,l. ii> 
till kl. 23 (,'I·et' s l, tid). E nlig t tel:ke nförklaringcn neders t 
på s idan belYller .u da~lige n, och Bound Brool, siil1l1er alIl~tl 
nU'j e dag mellan kl. li>-23, el, I' , s. kL 3-11 em, 

RÖRNYHETER. 
Forts. från sid, 172, 

AL 5 ~er ca 5 W dd 5 % dhtortiou och 7,7 W , vill 10 % 

rli s tortion, Verkningsgrallen lir i senare fallet 4:i "/0, Käns
lig1le tell hos detta rör lir 0,5 , cff; i detta HI'seende iiI' pen
loclen I'illa iin~rliigsen trioLIen, 8 Voff ger full utstyrniJJg 
av röret (7.7 W). 1'o nlrin~aL'lla på det fö regåeude röret 
i fråga Olll distorlion;fri utgång. ~ piilluing kun na a lltså \'lua 
relativt sm[l, Ol1Umul a allodbelastningen l-id AL 5 lir 
:1 GOO ohm, 

lturet arbelar med 72 mA uIlO,1::; t rum och ca 8 IllA ;:;l,iir01-
gall erstrlinr. Uallerförspänui ngell är ca - 16 V, Brant1leten 
är i arbetsj)unktell 7 1J1..1/V. 

Tät nya 9 W pen/oder, Ar., ,~ fUr 'rii xc l ström oeh OL ;, för 

»a.ll 't 'rÖl/H" 

De'l nya 9 W [leutoden AL 4 utmärker ,'ig f öl' Ul.\'cl,et stor 
känslighet och hug "e rkllin gsg racl. Den ger 4,;' W "iel 10 % 

di s tortioll, mots yarande en vcrkniu ,~s,~rad av 50 %, ocll ul'(~r 

3 'IV "id 5 Ofo llisto rtlon. Kiins l igheten iir 0,32 Veff• För 
4,5 ,V fordra s en ingåu gs:,; pi[uning a v endast 3,5 V <ff' var
fiir AL 4 k"n W:'ltfLS llireH f r[lll en cliolltleLektor. utan mel
lankopplat förstilrkarröl'. Hänid mURte Ulan till se. all hf
ruret fure diollen e,i ur " l'belas ta~ , Optimal allot.lbela 'tuing 
vid AL 4 ä r 7 000 ohm, Anod , l rullllJ1'en ii l' 36 mA och sldrlJl
galle r str ömweu ca 5 mA, Rrallt1leten l arbet~punklen är ej 
Ullnrll'e än 8,5 mA/V, varfi)r lllfln fl r " a ra I" Sill "akt mot 
biigfrekl'cn t s,ililvs\'iiuguing i rliret. Mots tiinc1 llU ra 100 och 
1000 oLm vid skärlll~allret resp. styrga llret rekolllmellderas 
al' fabrikante n , 

Visel- och likstrlill1speutoden 'J; 4 iiI' IlI'sedd för all
struU1~apparate r med 200---250 V anoc1spii Ilning, Rl)ret lir 
indirekt uppvlirmt, ocb ).!lörltrårlen tager 33 V o<.:l! 0,2 A, 

GL 4 ger 4 'IV "id 10 % di s tortion ch 2,5 VV "id 5 % (lis
torti~n, KänsUglJe ten är 0,4 V cff' 4 ii. :; V. ff ger full ut
styrning, Optimal auodbela . tuin.g lir "irl 200 V 4500 ohm 
0<.:11 "id 250 V 7000 ohm, Rrantlwten iiI' 8 r es p, 7.5 mA/V, 
anodstri.immCll 45 res p, 3G mA oc1l skäl'lllgaJle rst ruUllllen 6 
r esp, 4,5 mA, (SkiilTl1gallerspän nillgun lika med anotl s11 iiu
lIingen,) 

RADIONY'l'T, 
Forts, fdn sid. 182 

»Ljudlösa sinm en) i· mn;iga(ioli t" li 8 tjänst, 

För snabba kllrshes(iim llingll r har utcx perimcnterats ett 
l1~'U navigations,,;ystE' lI1, som m Cll golt re~ultat 11rovats p å 
färjorna j San Frnllci ~ k os Ilarnn, Siindaren utgör('s av eH 
»Ijudlö" ~iren», vilken u ls iindC'l' toner med ('n frekven s av 
20 OOO-BO 000 H eI:tz, d, I'. s , Sl'iingninga r sum ligga utanför 
(l ·t mänsldiga hrirselom rl,de t. :\'3vigationssi rencma kunna 
~'ll de>; rj ~I'i)ra de ol'llill<lI'i e skep]lssirrnema , vilket är en 
a vs,,,'n nI fördel. 

r,'u[' al~tringen av »nllrlJljudl'ugorn n» allv~iUfla>; två Lö.g
frckvensoseiUatol'cr" som inLerferera med varandra ocll bilda 
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'vänling, toner, vilka mcr1 tiJll1jiilp al' en k\'[,('t~kl'i " tall Ol])
van ell as till mek"ni~ka s l·'iJ,gningar, D n svängande keL'tal
len lursiittpl' i s in tu!' lll' U omgiyande luften i vibrationer, 
vilka fortplanta ~ ig Il:"! ~arnma slilt som de '\llllliga Ijl1(lvå
gorua, ehuru vi U kunn a uppfatta d ('m med våra hörscl
organ. 

)lot!ngaren ell er l:iutlkompassen b('st:lr a I' en k iLnslig k1'i
sLallmikro[on, vilken är u[1j1hiing,l i hränupuukLeu till en 
p a rabolisk, nidb"r metal!reflekror, )Jernbranet är riktat 
m ot r ef lektorns botten, ~a aLt det endast reagerar för Ijud
v[lgor som inkomma parallellt med l'eflektoraxeln, och 
ll,ikro['onl'n är anslulell til! eH illclikat.orglimlamlla, vilken 
ly,'c!' llllJl i samma ögollblicl, membranet triiffas av ljud
vago!' från "iindan'H - s:"llede: nib' rcflck tul'll iiI' riktad mot 
ljudkiillu n, 

»LjwU~olll11a88» fUr motta,llning av 1Iltmljud1:t1goj", a är en 
kii.nSlig kristallmi/';rofon, 1: ilken iii' m onlerad i br(innpunl~
t. en till en pal'abol-i:'k lIIcta.llrejlektor b. ()ch rl en inrU!wtol'
.<}7imlfL1IIpa, ~om lyser '/I 11 P niir 1'c/lektorn iiI' j'iktadmot ljud
'"(i,llan, Geno m tl:å Pit!· koniska kU,l7.!1tlrev e l och e2 samt en 
];o !!),len!';abel fl ö1;erf(jj'es j'ö'rcl.oen till en 1:18are 11, som 
automatiskt angiver riktningen, c iir en 1;anl'if/ förstiirkare. 

Placerar man tdl Ijuc1kompasser )J rl llilgot a\' , tånd frå n 
varandra. sfl kun [i\'ell av;;UlIlc1 e t till ljudkäl!an beräknas 
ur mikro[ollerna~ olika inriktningn r, ~I d cn mekDni sk :in
ordning, kopplad till reflek lorerna,. iiI' det äH~1l möjligt att 
frt en vi~::Ire alt automatiskt an.~iI' a deltn. 

Profes sur ·i »mdioterajli.», 

Enligt vad son .. llleddelns frå n lillförlitlig kä.lla har till 
Karoliuska institutet i Sto('kholm c10nemts en >;llmrnli al' 
B50 000 kronor, vilken "kall au vHndas för upprättandet a v 
en profes 'ur i »radiot rapi», 

E. A, 

RADIOTEKNISK REVY. 
Forts, från sid. 188 

ten blir blott 33 kW, varigenom betyclnnd e besparingar göras 
p å grund av det mindre kylsystemet och den mindre erfor
derliga energien, 

(J::[ecl-ron ies, j-uni 19:-16, Raclio Enginecri.ng, maj 1986.) 

Nordisk Rotogravyr, Stockholm 1936. 
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Yi till\"('rka k0111plctta a nEi g oo n illgal' och alla delar för 

BRYGGMXTNINGAR 
Dp kndmotstånd och jnduktionsf l'ia motstånd ± 0 ,1--0 ,5 %. 

S,htIvindu ld io ns- och knpacitet s no r mnlpr ± O ,2-~1 0/0. 

S h: :,inna tlc Yl'idkondc nsatorer, ri i t linig 1( u pncit.0 ts .,;' ariation 
ntC'(l k a lihrerings kulTa == 1 %. 

Inlluk: io nsf ria balansmol sUi nd O,OJ-l ,l ohm yariatioll, 
TOllfr{'k"('nsg(~l} Cl'atorer 800 oclL 1 000 hertz. 
J'.:nkln t('le foner, i ::;o lera t hand tag. G och 2000 ohlll. 
1.'l'eC'isIOJlS01l1kopplan:, strömbrylftl'e o . ldiiJnsl':l'uyar m.ln. 

n('g-~il' li.o ~ t.nad s fi)l' .slag . }{atnlog s~indes. 

v. PltAHN 
E I(,l,Lro l1l el\:oll i:jk Etabliss rnc nt 

T t'glg-,l:lrosstl'rede 4 - }{f-'benh a"n IL 

1\[dr Ni lå'st 
detta nummer, visa det 

då för Edra vänner som 

äro in tresserade för 

RAD I OTEKNIK 

Allt för radioservice I 
Precisions,mä tinsf rument, Mätrör, 
M ätsocklar, Vi b ratoromformare, 
Service,likrik tare, T ransformator= 
a nte nner, Störningsskydd m. m. 

Nyhet! PH O NO X-E L EKTROMO TOR för svagström 
Inbyggnadsmodell med hastighets['egulator [ ö r- reseg rammofo ner. 

Pr o spekt på b eg .lr .1Tl frJnco 

Ing. Eric Andersen · Radiolaboratorium 
GASVERKSVÄGEN 27 TEL.6717 HÄLSINGBORG 

Populär Radios 

RADIOLEXIKO~ 
Av ingenjö'J· W . Stock7nun. 

D e I 2, omfattande orden B-batteri -

Differentialkondensator, är nu utkommen. 

D etta lexikon lämnar förklaring på alla 
radiotekniska ord och uttryck. Delarna I och 
2, omfattande orden A-batteri - Differen
tialkondensator, innehålla tillsammans över 
200 ord med fö rklaringar. Här nedan några 
exempel ur del 2: 

Aro spolrör av bakelit bra till konv Rgsspobr? -
Vad :i r balanserat magnctsystem ' - Va d men as med 
bandbredd? - Vilk en nyt ta m edför eec band filter? 
- Vad är ban dspridning? - Hu r uppkomma Bark
hausen-s vängningar? - Ar en banerimoecagare mer 
störningsfri än en nirrn onagare? - Vad menas med 
bifilär? - Hur myck et ström drager en bilmorragare? 
- Vad är en »binod»? - Vad försiggh vid laddning 
aven blyackumulacor? - Vad kan brum i högtalaren 
bero p~ ) - Hur verkar eec buffenrör? - Vad är 

lough-koppling? - Vad menas med decibel? -
Vilka svagh ete r har detc kcorm onagaren? - Medför 
differentialkondensacorn några fördelar? 

Detta är exempel på frågor, som Ni får be
svarade genom del 2. Alla ord och uttryck äro 
upptagna i bokstavsordning, varför Ni di
rekt kan slå upp det ord, Ni önskar förkla
rat. Där så erfordras, äro förklaringarna för
tydligade genom figurer. 

Prenumeranter erhålla del 2 för 35 öre. 
Bokhandelspriset är kr. I: 50. 

Kan rekvireras från närmaste bokhandel 
eller från vår expedition. 

P O PULX R RADIO 

Box 450 
Tel. 

(Nordisk Rotogravyr) 

Scockholm I Postgiro 940 
amnanrop: • ord isk Rotogravyr> 
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H RR JOHN ANDE RSSON 

~j ~I 1~SE L . AF FKq 

FOR HOGFREKVENSTEKNIKEN 

R E Q U E N TA L Å G F O R L U S T - M A TE R I A L 
F Förlustbklor ca 0,3 0100 

ERA R KONDENSAtOR - MATERIAL 
K F A Diel e ktr,- Konstanl = 40/70/80 

SI PA MATERIAL MED LITEN VARMEU1VIDGNING 
Ulvidgn ingskoeffic ient 1- 1, 2 ,l O-G 

SiLVERBELAGGNINGAR I VA RJE FORM OCH UTFaRANDE 

Civilingeniör ROBERT ENG ST ROM 
REGERINGSGATAN 109 - STOCKHO LM - Tel. 11 S'518, 11 9528 

Represenfa nt i Sverige för 

STEATIT-MAGNESIA 
ENGESELLICHAFT 

BERLlN-PANKOW 

H'OLENBRUNN , BAYR, OSTM. 

LAUF AN DER PEGNITZ 

.FÖrSEklassig , ra'dioservi~e 
forutsåtti!r fullgo.dinstrumentutrustnlng ! 
I 

Endast det bästa är gott nogJör Edert provrum. 

Vi föreslå komplettering med: . . ' . . 
We-DA 238~ Univer,salrörprovare 
tör europeiska och amerikanska rör. . 

b'\ätning a~: l. Alla , fö ~e k~mmande rö rtyper, med och utan stift även 
'h<:xoder, oktoder, duodioder, binoder, allströ msrör. 2, Anodström. 3, Bran!' 
het, inre m:otstand geno mgre pp: , 4, 'Motst nd och , Kapacitet, 5: Spänninga'r 
0-300 Volt. Vakuumprovning: ,- Marknadens mest fulländade rörprovare! 

Provinstrument Typ , PA, ~ridspoleinstrumentfÖr likstrom. 

0 - 6.0-60, 0-600 mA ', 0-6 A, 0 -6, 0-120,0-600 V, Strömförb~ukning 2 mA. Inre motsthd 
500 ohm/V. Motst .1 ndsmätning O-lOOOOO ohm/4,5 V mätspänning. Spegels kala, nollkorrektion. 

Universalinstrument "Univa" 
Vridspol etyp med likriktare,o mk.,bart fö r li k- o. växcl ~tröm, inbyggda motstånd och shunt ar. 
Mätomräden: 0- 6, 0-60, 0-600 mA, O A , 0-6, 0-120, 0-600 V. Spegelska la. 

Begiir specialbmschyrer! , 

, Elektriska A.-B. SKA, DIA 
Göteborg - Malmö - Nässjö - STOCKHOLM 3 - Gävle - Karlstad ' - Sundsvall - Umeå 

Nordisk Rotogravyr, Stockholm 1936. 
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