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SEM 
s må transformatorer 
garantera en ekonomisk, driftsäker och 
störningsfri energidistri bu tion. 

Ti llverk ningsprogra m: 

Full, och spartransformatorer alla slag 
såsom: transFormatorer för likriktare, 
förstärkare och laboratorier; 
neontransformatorer ; skyddstransforma, 
torer; tändtransformatorer för oljeeld, 
ningspannor, nät" ingångs, och utgångs, 
transformatorer för radio m. m. 

SVENSKT ,SElll KVALITETS. 

FABRIKAT 

A.,B. SVENSKA ELEKTROMAGNETER, AMAL 

POPULÄR RADIO 

Den n,a säsongen bjuder 
Då många n,heter 

Ingen återförsäljare, 
reparatör eller amatör 
bör llnderlåta att rek: 
virera vår nya katalog.l 

S:inda re konJe n S,1 tor Sändes mot 15 öre 
frimärken . 

NYHETER I 
kortvågsdelar 
högtalare 
mätinstrument 
byggsatser 
delar för amatör
sändare m. m. 

Aferförsäljare antagas 

RADIOKOMPANIET 
ODENGATAN56_AVD.r 


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

Ledande specialfirma 


Sförsta sortering - Förmånligaste priser - Först med nyheter 

Ko rtv~g"t i llsats 

Den lilla kortvågssDolen 
(Calitstomme) Typ T S6 Våglängdsområde 18-50 meter 

Liten och effekti V är denna nya kortvågsspole med vilkens till , 
hjälp Ni på billigaste sätt kan bygga Eder kortvågsapparat. 
Priset är endast Kr. 4: 20 

Förutom denna finner Ni i vår N Y A S T O R A K A T A L O G massor av 
intressanta nya radiodelar. Tillskriv oss och vi sända Eder G R A T I S denna katalog! 

NATIONAL RADIOFABRIK • KUNGSGATAN 53, STOCKHOLM 

Allt för radioservice! 
Precisions,mätinstrument, Mätrör, 
l\1.ärsocklar, Vibratoromformare, 
Service,likriktare, Transformator' 
antenner, ' Störningsskydd m. m. 

Nyhet! PHONOX-ELEKTROMOTOR för svagström 
Inbyggnadsmodell med hastighetsregulator för resegrammofoner. 

Prospekt på begclr ~1 11 fr a nco 

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

Radiontekaniker 
komiletent att sjähständigt reparera säll
dare och moUagal'e, sökes. Sö/mndell slmll 
rara /umnig i telegrafi samt bör ha någon 
teol'etisk utbililning. Sl'ar med lönepreten
t.ioner, bet.~'gsal'sJ(t·ifter etc. till »Instru
ment- och radiol'erl(sta(l», G\lma~ljlls 1\1\

nonsb3Tå, Sto('ldlOlm, f.l'.b. 



DODU LA'R 
Red a kti o n, prenu meration.konto r o c h 

f r 6 g e a v d e I n i n g (endast per po.st) 

SV EA V ÄGE N 40 . STO C KHOLM 

Te l. N amn anr op ,Nordis k Roto gr a vyr> 

Te l e g r a mad re$S: ROTOG RA V Y R 

MAGASIN fOR RADIO OCH GRAMMOfON 
ORGAN FöR STOCKHOLMS RADIOKLU 8 8 

Po s tgi r o 94 0. Pos tf ack 450 TEKN IS K RE DA KTa R: I ng enjö r W. STOCKMAN 

Pre nume ral io n s pr is Iii 6r kr. 5: -, 1/26r kr. 2,75, 1/4 6r kr. 1:50. - Utkommer den 15,de varje m6nad. 

I NNE HÅLLS F OR TE CK NIN G 

Höstens radiolItställningar 195 

Kon serverad musik 197 

O lympiadens högtalaranläggningar 200 . 

En billig oscillograf. 2°4 

Från vårt laboratorium 206 

Radioteknisk revy . 208 

Porta tiv inspelnin gsapparat 210 

R adiofabrikation i . S. A. 21 4 

Radioindllstriens nyheter . 21 5 

FRÅN R E DAK T IONEN 

Vid OLympiska Spelen 

i Berlin hade man gjort mycket omfattande arrange
mang för att delgiva publiken resultat en av de olika 
tävlingarna. Bland allnat hade ett par nya högtalartyper 
konstruerat . Att ljudkval ite ten var perfekt kunde man 
höra under Radiotjänsts utsändningar från Olympia
ladion, då högtalarrapport erna då och då brölo igenom. 

En redogörelse för arrangemangen lämnas i en artikel 
i delta nummer. 

En över ikt av Berl in och London-utställningarna 
lämnas av vlir medarbetare, som besökt båda plal erna. 
I nästa nummer fliljer en utflirlig redogörelse för ny
heterna. 

I den radiotekniska revyn i detta nummer beskrives 
en ny, intre ant anordnin g för avstämning av radio
apparater. Regleringen sker med en reostat, och in ga 
vridkondensat rer eller dylika elem ent användas. 

För den händige amatören beskrives en glimoseilIo
graf av enkel typ, varjämte omtalas hur man komplet
terar denna med ett förstärkarrör för att undvika be
lastni ng av d D undersökta apparaten, t. ex. en If
oscill ator, samt hur man med hjälp aven bländare 
kan öka bildskärpan. En dylik oscillograf möjliggör 
många intressanta experiment. 

Populär Radio. 

EF TERTRYC K AV ARTIK L AR H ELT ELLER DELVIS UTAN A NGIVAN D E AV KALL A N FOR BJ U DE T 

Försumma icke förn,elseDrenumerationen! . 

Använd det postg iroinbetaln ingskort som inom de närmaste dagarna 

til lställes Eder. Medelst detta kan Ni förnya prenumerationen portofritt. 

Som prenumerant för nästa kvartal blir Ni berättigad att till b i llighets

priset 35 öre rekvirera tredje ,delen av Populär Radios Radiolexikon. 

Närmare härom i kommande nummer av t idskriften. 
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3 nya kvalitetsmottagare 


5-rörs superheterodyn med 7 av

stämda kretsar. Fyra våglängds

områden. Känslighet 

Fördröjd automatisk 

ning. Tonomfång 

Klangfärgskontroll. 

7 microvolt. 

fadingutjäm

50-7000 H. 

Volymkontroll 

för grammofon. Stor full belyst 

aeroplanskala. 8 tums konserthög

talare. S-märkt svensk tillverkning. 

1 års garanti. 

1IEIIIEID 

"Atf4tAtit" 


Typ 22 V för växelström 50 pel·. 

Kr. 340: 

Typ 22 A för allsfl·öm 
Kr. 350:

UEIIIEID 

"Uu,iveu4e" 


Typ 33 V för växelström 50 per. 
Kr. 265: 

Typ 33 A för allström 
Kr. 275:

UEIIEID 

"P~" 


Typ 44 V för vä.wlström 50 per. 
Kr. 205: 

Typ 44 A för allström 
Kr. 205: 

TJERN ELDS 
Hudiksvallsgatan 4 STOCKHOLM 

6-rörs allvågs-superheterodyn med 

högfrekven~förstärkning och 7 av

stämda kretsar. 10 tums biograf

högtalare. Tonomfång 40-8000 

H. Fullbelyst 150 mm aeroplan

skala. 2 utväxlingar för stations

inställning. Automatisk bland rörs

kontroll för stabil mottagning på 

alla våglängdsområden. Automa
tisk markering av våglängdsområ

dena på skalan. Känslighet 3 mi

krovolt. Selektivitet 8,5 kc. S-märkt 
svensk ti llverkning. 1 års garanti. 

5-rörs 2-kretsmottogare med 2 

stegs högfrekvensförstärkning. Se

lektivitetsväljare. Uttag för gram

mofonspelning. Stor fullbelyst 

aeroplanskala med 80 stationer. 

Klangförgskontroll. 8 tums konsert

högtalare. S-märkt svensk tiIIverk

ning. 1 års garanti. 

RADIO 

Telefon 332001 

Återförsäljare antagas. Nytt apparatdrkulär och ny materialkatalog utkommer före den 1 oktober 

~=======================~========================~I 



N :r 9 15 SEPTEMBER 1936 8:e ARG. 

Höste s Radioutstä ll ningar 

Några intryck från London och 

D 
e sisLa dagarna i aU !Usti och de första dagarna 
i sep tember ha de två stora radioutställningar. 
na i Berlin ch London ägt rum och ägnats 
sedvanligt intresse från såväl fackmännens 

80m allmänhetens sida. 
Den Lyska utsLällningen var inrymd i åtta stora hallar 

på uuällnincysområdet id Witzleben, och i stället för den 
5tora hall , om uncler f" Ha år ts radioutsLällning brann 
l'ed, hade uppbygots en ny, nå crOl mindre hall. Inom 

Berlin. Tel,evisionen det stora dragplåstret 

hela utställningsområdet hade vidtagits särskilda anord· 
ningar till kydd mot eldfara, och alla lektriska led · 
ningar hade förlagts på ytterligt betryggande äLt. Des . 
uLom var rökning förbjuden i hallarna detta år. Antalet 
uLsLällare torde icke ha und rgått någon större föränd · 
r ing seclan föregående år. De sedvanliga anordningarna 
med »Volkssender», varvid enskilda eller korporationer 
bereddes tillfälle att utsända program i den tyska rund· 
r adion, återfunnos kanske i än större omfattning än elt 

..Funkturm» i Berlin, kn:ng vilfret utställningen cir uppbyggd. 
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London-utställningens flottaste radiornöbel, en radiogrammofon 
från »His ,'\Ilaster's Voice»_ 

~l' tidigare. Besökarantalet var emellertid denna gång ej 
så stort, och till detta torde nog den gångna olympiaden 
vara orsak. Mellan radiostudierna hade man tillfälle att 
vila ut i den till utställningsområdet hörande stora arenan 
med alla möjliga och omöjliga blommor i praktfulla färg
sammansättningar. Här förekommo även diverse parader 
och folkfester, vilka givetvis radierades. 

Utställningen i London hade även ett något reducerat 
lIlställarantal men präglades aven livlighet som aldrig 
förr. Besökarantalet ökade från något under 200 000 per
soner förra året till gott och väl 230 000. Arrangemangen 
voro de vanliga med den stora Olympiahallen från golv 
till tak full med radio i alla former och strålande i en 
belysning av sammanlagt 28 millioner normalljus. Rund
radioteatern, där det engelska folket gavs tillfälle att 
samtidigt se och höra sina rundradiofavoriter, var utökad, 
och för televisionen hade nya delar av det enorma ut
sIäIlningspalatset tagits i anspråk. Det brittiska rundra
diobolaget firade även sitt tionde verksamhetsår, och detta 
bidrog till den festliga stänmingen. 

I stort sett hade ingen av utställningarna något tekniskt 
nytt av häpnadsväckande slag att bjuda på. Man är ju 
van vid litet av varje i fråga om radio. Man kunde tydligt 
se, hur tekniken konunit in i ett lugnt, framåtskridande 
stadium. Givetvis voro dock en hel rad intressanta ny
konstruktioner att anteckna i samband med de för året 
nyutsläppta rören. Man kunde såväl i Tyskland som i 
England märka, att en viss standardisering inträtt, så att 
de olika firmornas apparater i princip voro ganska lika, 

POPULÄR RADlO 

och samma apparatserie återfanns i huvudsak hos varje 
firma , ehuru de mekaniska finesserna varierade och likaså 

apparaternas yttre kunde skilja avsevärt. 
Televisionen hade ju sin officiella premiär i Tyskland. 

för ett år sedan men var icke desto mindre ett stort drag
plåster detta år, vilket j u i viss mån kan bero på de 
väsentliga förbättringar som gj orts. Övergången från 180 
till 375 linjer betyder en hel del i fråga om tydlighet 
cch skärpa, och något absolut nytt för året vor o de utom
husupptagningar, som dagligen gjordes och detta med 
synnerlig n gott resultat. Naturligtvis förekom även inom
husupptagningar och det gamla vanliga återgivandet av 
lj udfilm. Det gamla mellanJilmförfarandet var ersatt med 
återgivning, där bilden från ett extra ljusstarkt katod
aLrålrör proj icierades på en skärm. 

Engelsmännen ha haft ett år mera på ig och kunde 
därför vid televisionens första framträdande för en större 
allmi:inhet giva ett mera fullgånget resultat än tyskarm 
för ett år sedan_ I England arbetar man med tvenne kon
kurrerande system, och dessa köras varannan dag f -ån 
sändarstationen, som befinner sig på nära fem kilometers 
avstånd från mottagarna i Olympia. Man använder om
växlande 240 och 405 linjer, och alla televisionsmotta
gare måste alltså vara utrustade för bägge systemen, som 
dessutom även skilja sig åt i fråga om antalet bildväx
lingar. Naturligtvis var intresset för televisionen oerhört, 
och man får äga, att de eng lska bild rna av normal t 
format ej stodo de t ska myck t efter. lär det gäller 
television kan man icke nänma ordet standardisering på 
samma dag, men med tiden kommer man väl att ena sig, 
och om ungefär fem år kanske det kan vara på tiden alt 
,-änta sig något av televisionen för allmänt bruk. I alla 
fall vor o televisionsmottagarna i England åtskilligt bil
ligare än de tyska, trots att de icke stodo dessa efter i 
krånglighet och storlek, och detta bådar ju alltid gott. 

På båda hållen väntade man sig en god kommande 

»His Mast er s Voice'» forskningslaboratorier vid Hayes, där tele
uisionsexperiment bedrivits under de senaste sex aren_ På taket 

ses sändarantenner lör u.ltrakorta vågor_ 
Forts_ A sId. 216 
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»Tollmiistaren» i sin ljndisolerade hytt. Här löpa alla 
mikru/onkablama samman, och varje mikr%n har sitt 

särskilda regleringsorgan. 

I . Kommersiell inspelning. 

T
illigare användes inom grammofonindu
s tl'i en mekaniska inspelningsapparater,
konstru rade ungefär som de vanliga 
grammofonerna. )Ian talade in orden i en 

.-·tor l'låttrat t och för att > därigenom eD tunn glim
mel'membrau i vibration i takt med tal ets frekvens. 
lIfembranens r örelser överfördes medelst en h~iv tång 
t ill ett stift, vilket r istade in ljudvågorna i en spiral
linje p t en horisonta l vaxplatta. 

Emellertid Iii mnade den mekaniska inspelningsme
todel! m ket övrio-t att önska både Ur' ga om ljud
styrka och klangskönhet. Dels saknade man nämli
gen Jll(jjlighet a t t effektivt reglera ljudstydcan, och 
lIel" gav tratten och den tröga glimmermembr-anen 
upphov till betydande ljudföl'vrängningar och fö r
,·unsklljngar av de olika iu t rumentens klangfärg. 
Först då mau övergick till elektrisk inspelning av 

~kivOI"na kUDcle varje instrument 1itergivas naturtr o
g't, med sin riitta klang'. Ma n tOl'll utan överdrift 
kunna P< sh , att den förb~ittrin o- som härmed genom
Wrdes lade grunden till gramruofonens 'torartade 
upps,·ing under de enaste' ren. 

Vid den elektriska inspelningen uppfå ngas ljudet 
;W D mikrofon, vilken omvandlar ljudvtlgorna i mot
snu·ande elektriska strömval'iationer. De · svaga mi
];: r-ofonsLrömmurnu ledas därefter till ett ljudisolerat 
kOlllrolh'um, varif r:''tn upptagn ingen övervakas dels 
subjektivt me(}(d ' t en högtalare, dels objektivt med 
tillhjälp av elektri ka m~it in strumellt och utstyrrungs
iudikatorer av olika slag. Förstärkningen av de låg
Jn' k\"eu1a impnl:' rna sker i en fÖl"stiirknre, som ~ir 

En populär artikel om fram
ställning av grammofonskivor. 

Av ingenjör Eric Andersen. 

sfi konstruerad att den distortionsfritt titerger fre
kvenser upp till 6 000 fl 7 000 Hertz. Den erhåller 
ström från en generator i maskinrummet och förbru
kar lika mycket energi som hundra normala motta
garrör. 

Den apparat, som ristar in impulserna i vaxplat
tan, kallas pfi fackspråket »cutter». Den påminner 
till sin konstl'uktion om ett elektromagnetiskt hög
talarsystem och u tgöres aven elektromagnet samt 
ett rörligt ankare, vilket u·enom de förstärkta mikro
fonströmmarna försättes i motsvarande mekaniska 
vibrationer_ Ankaret är genom en hiivstfing förbun
det med en skarp gravernfil - en safir eller en dia
mant - och konstruerat så att det utan nämnvärd 

Pir;. 1 . A./l[>aratll?" tör 7t ~mi1l8[J (' lnill[! av !I,·a1JlIl1J.()fon~kiJvor . 
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V(t[{'plattan gra',;cru s, Liigll märke till den strobOSkopisica 
riugen pil sh:iv talll'i"ken, vi lken tjänar till att l'cglera in ha s

tighet IL till cxakt 7S 'varv pr minuf. 

tröghet följ er de snabba strömvariationerna i ankar
lindningen. 

Innan vaxplattan graveras uppvärmes den i en 
elektrisk ugn till en temperatur av +30 0 C. Där
efter placeras den på skivtallriken och fur under in
spelningen rotera med en hastighet av exakt 78 va1"\' 
i. minuten, Samtidigt förskjutc ' cuttern långsamt i 
mdiell led, så att nålen ristar in impulserna i en 
spirallinje i plattan. Den horisontala styrningen av 
gr averdosan åstadkommes med tillhjiilp aven släde, 
som vilar på en gängad spindel med mycket liten 
:>tigning. 

Sedan vaxplattan graverats överdrages den på gal
vanisk väg med en tunn kopparhinna, men innan den
na kan fälJas ut måste ytan göras elektriskt ledande. 
Det ta sker enligt en sinnrik metod med »katodför· 
s oftning», som utexperimenterats vid Telcfunkcn
bolagets laboratorier i Berlin. 

Förstoftningsapparaten bestar aven evakuerad 
gjutjärnsbox, i vilken vaxplattorna anbringas i s~ir

skilda ställningar med gravemde ytorna inå.t. M'ellan 
dem upphängas i en lång rad ett antal tunna silver· 
1Tådar, som under inverkan av ett högspänt elek
triskt fält bringas att glöda. IIärvid förstoftas silv
ret, som avsätter s ig som en glii nsande hinna pt't vax, 

matl'iSel'lW. På s ilvel'hinnan utfälles sedan ett t joc
kare kopparskikt, och på så sätt erhålles en »fadel" 
matr is» , som utgör ett värdefullt a t>ki vexemplar. 

Av fadermatei scn framställes på galvanisk väg en 
model'matris, och av denna tillverkas de eO'entliga 
arbetsmatriserua, som a nvändas för pressning a v de 
kommersiella skivorna. Materialet i dessa utgöres 
hllVuusakligen av schellack, uppblandat med skiffer
mjöl, tungspat, fibrer och Hirg. De olika ingredien
sernas malas omsorgsfullt i en kvarn, varefter bland
ningen uppv~irmes till en beckartad massa, som ut
\'alsas till tunna skivor. 

Schellackskivorna pressas dels för hand, dels i hy
drauliska automatpressar med en kapacitet av flera 
hundra skivor i timmen. Sam tidigt förses de med 
etiketter. Sedan kanterna slipa ts och polerats under
kastas varje exemplar en noggrann undersökning i 

mikroskop, och någon vecka senare kan man köpa 
den sis ta schlagern i närmaste musikhandel. 

.II. Heminspelning. 

Den beskrivna inspelningsmetoden är naturligtvis 
alldeles föl' komplicerad föl' amatören. Emellertid 
har för amatörbruk konstruerats enkla och lättskötta 
hcminspelningsapparater, .med vilka ganska lyckade 
upptagninga r kunna göras, och är man ägare till en 
god radiomottagare med kraftig lågfrekvensförstärk
ning, så är det inte någon särskilt omfattande appa-

I »kalodförsloftn'ingskammm'cm) i;1;crc[ra.lJas v axplat tO I 'II((· 
Fiy, 2. Utgångs/illcr, bes tåenae (t'V en dl'088 C/, D och t vcnne m ed cn SlJ8glande s'ilverhi.mw med en tjock/ck av enda st 

blockkondensa/ol'C/" C, B iir llravcrdO!;Ct?!. 0,000006 mm, 

http:s'ilverhi.mw
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B k ir pr eS8cn i arbete. 

['atm som ;ytterligare skaJl till. NIan behöver då föl
jande tillsatsapparater: 
1. 	 En mikrofon, som anslutes till radiomottagaren 

över en liimplig anpassningstransformator. ( Fi
nare mikrofoner erfordra ofta en '~lrskild mikro· 
fonförstärkare. ) 

'J 	 En motordriven skivtallrik. 
3. 	 En eIek tri sk gra \'l~ rrlosa med tillhörande styrme

kani. il . 
4. 	 Ett utgångsfilter, kombinerat med en utstyrnings

indikator - ett mätinstrument eller en hörtelefon. 
I fig. 1 visas en sammanställning av de olika ap

paraterml. ~I är mikrofonen, som över anpassnillgs
transforma tol'n T är anslnt.en till grammofonhylsor
na p,l en radiomottao'are F. rEill mottagarens hög
talal'klämmor iiI' kopplat ett filter H, t. ex. en trans
formator, som hal' t ill uppgift att uteshinga anodlik
, trömmen frå n gra" el'dosan C. Denna, som är av sär
skilt kraftig konstruktion, är monterad på ett spe
ciellt för amatörbruk utexperimenterat inspelnings
chassi A och parallellkopplad med en utstyrningsin
dikat or V. 3'led tillhjälp aven tvåpolig omkopplare 
p kan förs t ä rkaren alternativt anslutas till mikro
fonen M och uppspelningsapparaten E. 

I det följande skall redogöras för vilka fordringar 
som i kvalitativ t hiil1seende måstc ställas på de olika 
apparaterna. 

~~--~----- Q ------~~--~ 
Pi{l. 3. StyrmekanislII 

Mikrofonen. 

Köjer man "ig med att taga upp aktuella brol t 
stycken ur radioprogrammct , 'å har man endast att 
~lllder mottagningen koppla gra yerdosan på högta la
rens plats. Som r egel är dock amatören mera. in tl'es
ser a d av originaluJJPtagningat, och . hädör erfordra :, 
en god mikrofon, vilken distol'tionsfritt ' t ergel' alla 
frekvenser menan 50 och 6 000 Hertz, Sppciellt [öl~ 
detta i.ludamål konstruel'ade amatörmikrofouel' fin
nas numera att tingå i prislägen mellan 30 och 150 
kronor. För enklare, fÖl'beredande försök duger emel
lertid en vanlig kolkornsmikl'ofon av den t yp som 
användes i äldre telefonapparater. 

Jl1ottagaren-förstärkaren. 

Som regel lämnar en modern, nätansluten treröl's
mottagare tillräckligt kra~tiga impuser för full I1t
styrning av graverdosan. Ännu bättre iir ,emellertid 
en specialförstärkare, som g.rnnar det högre tonre
gistret, vilket vanligtvis undertrYCkes mer eller mind
re vid graveringen. Att dfekten är tillräckligt stor 
kan mau lätt konstatera genom att med fingret be
l'öra gravernälen, vilken mäste svänga så kraftigt att 
man tydligt känner vibrationerna. 

Drivmotorn. 

~Iotorn måste vara så kraftigt dimensionerad att 
den med lätthet driver skivtaHriken, niir graver
ll ttlen släpar mot skivan. Dessutom skall den undel' 
hela upptagningen hålla konstant hastighet - 78 
van' pr minut. Står växelström till förfogande, så 
kan man lämpligen använda sig aven synkronmotor, 
vilken är speciellt lwnstruerad för detta varvtal. E n 
sådan motor är dessutom störningsfri samt okänslig 
för späl1nings,'ariationer på belysnillgsnätet. Vid Lik
strömsdrift är enda möjligheten en kollektormotor, 
och man har da att yidtaga lämpl1iga iitgärder för 
eliminering a,' störningarna hån borstarna. 

G1·omerappCtraten. 

Som gravel'dosa kan man am'än(l a en vanlig elek
tromagnetisk pick·up, vilken anslutes till .mottagarens 

Forts. fl siu, 2 I 6 

Pill.-'1. Olika tupe)" a1: {lrat;erllå lor. 
tör umatörlllspel?/ in {l sapparai. A.vs tån

(let (l. ar Ii/ca m erZ 1 90 nwn-, 

http:anslnt.en
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D 
en slora Berlin-olympiaden med alla dess re
kord hör nu det förgångna tilL Ett rekord i 
och för sig betecknade den ~!äldiga högtalar
anläggningen, som utförts av Telefunken och 

som a tyska teknici anses vara sista ordet på området 
i fråga. Att de tyska ingenj örerna så väl kunnat gå i lanJ 
med denna upprrifl lorde vara att tillskriva de erfaren-

Telefunk ens »Hochtonpilz», en modernisering av »svamphögtala
ren»_ Upptill ses den kraftiga elektrodynamiska högtalaren med 
sin svamp fo rmigt utbildade exponentialtratt och därunder två (IV 

de tre specialhögtalarna för det hö ' re tonregistret. Den längre 
ned pil stången synliga kåpan iir avsedd att slcjutas upp omkring 

högtalaraggregatet. 

De av Telefunken och Sie
mens &Halske utförda hög
talar- och telefonanlägg
nmgarna vid Olympiska 
Spelen i Berlin. 

heter, som efter hand gj orts v id de stora massmöten, vilka 
nnder de senaste åren anordnats i Tyskland. 

Några uppgifter om anläggningens omfattning skola 
först länmas. Enbart på rikssportfältet förfogade man 
över en högtalareffekt på 10 kW, fördelad på åtta system 
med ett hundratal mikrofoner och över tvåhundra hög
ldare. Högtalarkablarnas totala längd uppgick till 40 km 
och den ljudförsörjda arealen till 
vilken inrymdes ungefär 600000 

Ytter] igare tillkom utanför sj 

Dipolhögtalaren - »Löschstrahler» 
system, vartdera med fem stycken i 
permanentdynamis1c typ. Bilden 
kOll iska kalotten avtagen. På 

sådan dipolhögtalare på 

ca 350000 kvm, på 
darplatser. 

va rikssportfältet ett 

består av två högtalar
monterade högtalare av 
ena systemet med den 

jörgrunden en 
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tj ugotal högtalaranläggningar på olika platser för olym
piska evenemang. Dessutom hade en hel del nyanlägg
ningar tillkommit på järnvägsstationer och vid viktigare 
trafikcentra i och för reglering av den väldiga trafiken. 

Telefonnätet. 

Det vidsträckta telefonnätet, som utförts av Siemens & 
Halske, projekterade med tanke på att alla de skilda 
lävlingsplatserna skulle stå i förbindelse med varandra 
och med dirigerande ledarcentraler. Den största anlägg
ningen uppmont rades i »Tyska Sportens Hus» och hade 
en automatväxel med 500 linjer. Till den allmänna tele
fOll stationen voro trettio huvudlinjer inkopplade. Appa
raterna med fingerskiva hade en särskild siffra för riks
samta1. 

Ett stort antal telefonapparater i fältutförande kunde 
anslutas til l nätet. Anslutningspunkter funnos exempelvis 
utef ter löparbanan. En särskild växel hade inrättats för 
bekväm anslutning a de mikrofoner, som användes för 
rundradiering till respektive sändare. 

I tel foncentral n var ett huvudur uppställt, vilket tyr
de ca l O biuL Till d nna anlåggning hörde också det 
stora, tiondels sekunder isande stoppuret, som var upp
satt på ett av tornen till maratonporten. 

NJa högtalartyper. 

Det ligger nog ingen överdrift i tyskarnas påstående, 
att de blivit tvungna att konstruera nya högtalartyper 
för olympiaden. På de olika ]Jlatserna möttes Ij udingen j ö
rerna av akustiska probl em, som de tidigare ej haft att 

Speciell reportagemikrojon, som utestänger alla obehöriga ljud. 

2m. 

En av de 1 000 W jörstiirkare, som användes i Olympiastadion. 

göra med. Över hela linjen gällde det alt uppnå bästa 
möj liga lj udkvalitet och i första hand att få upp begrip
ligheten vid tal. En svårighet bland alla andra var, att 
byrrgnadsledningen hade stora fordringar på »osynlighet» 
ho dc uppmonterade högtalarna och föreskrev vis.,8 
direktiv för placeringen. 

De n a behoven framtvingade flera nya högtalartyper . 
En av de sa var en modifierad form av den välkända 
svamphögtalaren (» Pilzlautsprecher»), en elektrodyna
mi.sk högtalare, monterad med \' ertikal axel och svamp
formigt utbildad exponentialtratt. På grund av tonkana
lens utformning utstrålas ljudvågorna huvudsakligen inom 
ett område med ungefär 25 meters radie, varigenom ten
densen till ekobildning minskas. Högtalaråtergivning kan 
därför erhållas på öppna platser, begränsade av stora, 
reflekterande ytor, såsom husgavlar, utan att ekoverkan 
gör reproduktionen onjutbar. Personer, som tillhöra en 
viss högtalares lyssnarcirkel, störas ej i högre grad av 
kringliggande »svampar», enär den utanför 25-meters· 
gränsen strålade lj udenergien blir relativt liten på grund 
av den effektiva dämpning, som lyssnarskaran utgör. 
Modifieringen består däri, att svamphögtalaren försetts 
med ett tilskottsaggregat av tre specialhöotalare för det 
högre registret. Härigenom ökas givet\r1 förståeligheten 
hos tal och naturligheten hos musik. Den sålunda mo
difierade högtalaren benämnes »Hochtonpilz». 

Ehuru svamphögtalaren - speciellt den moderniserad 
typen --- för det plana fältets vidkommande utgör en 
ät;damålsenlig högtalarkonstruktion, är den dock icke 
lika användbar i »kuperad» terräng, där dämpningen är 
mycket olika i olika riktningar. Sådana områden utgöra 
t. ex. brutna rader av läktare, sluttande i steg ~ed mot en 
plan. Här har man tillgripit en annan metod att släcka 

ut vågenergien utanför det område, där den är önskvärd, 
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Bild från förstärka centralen. På tavlan upp· 
till visa färgade la Ip or vilka mikrofoll er och 

högtalare s m öro inkopplade. 

180

Denna konstruktion, henämnd »Löschstrahler», utgöres 

av vad man skull e kunna kalla en dipolhögtalare och ha l.' 
t\'cnne p å en mast monterade högtalarsy tem, det end 
anbragt ungefär n meter under det andra. Varje system 
h~står av fem i en ring anordnade och snett nedåt riktade 

elektrodynamiska högtalare. ystemen ligga fasförskjutna 
0

, S~l at t när den övre ringens membran ga ut, så gå 
den undre ringens in . De alstrade vågorna interferera så· 
lunda llJed varandra. Dimensioneringen är sådan, att i 
JlOriSOrt lalplancl mellan de båda högtalarna erhålles en 
neutralisering av mellan- och basrcCYistret, varigenom ljud

.: lyrkan i detta plan reduceras till ett för ekoverkan ofar· 
ligt viirdc. Någon störande ekoverkan inträder alltså ej , 
5amtidigt som ljudslyrkan inom den avsedda cirkeln är 
full t tillräcklig. 

För ljudvågorna inom det högre tonregistret kan kom
pensation ej åstadkommas. Då dessa vågor utstrålas hu
vudsakl igen i en enda riktning, ha båda högtalarringarna 

Kontrollrummet för högtalare och mikrofoner, från vilket hela 
anläggningen övervalcas. På läktaren synes en dipolhögtalare. 

försetts med kägelformade kalottcl , som reflektera och 
~p rida vil <rorna ned över den avsed a lyssningsarean. 

Dessa dipolhögtalare visade sig s ' rskilt användbara på 
Olympiastadion med sina 130 OOO ·kildarplatser. Fyrtio 
s< dana hög talare voro uppmonterad i tvenne koncentri s
ka r inga r runt hela stadion. Utom d nykonstruerade hög
talarna användes emellertid också moderniserade kon
struktioner av de konventionella hög ala rtyperna, spec iellt 

elektrod ynamiska högtalare med e" onentialtratt, på de 
ställen där riktning av Ij udet var öns värd. Kombinations

högtalare användes, där ett fullödig register var av sär
skilt ~tor t värde . 

Friluftsteaterns ljudjöl'sörjning. 

Den stora anläggningen vid »D· · trich-Eckart-Biihne» 

erbj öd mycket av intresse, enär denn' amfiteatraliskt upp

byggda friluftsteater räknade in en p blik på icke mindre 
än 20000 personer. Även denna anl ggning är utförd av 
Telefunken. En av f igurerna visar eatern i perspektiv. 
P il själva scenen funnos 35 mikro 'onawllutningar (de 

svarta punkterna) . De här inkopplad mikrofonerna voro 
monterade på »svanhals» och kund därför riktas och 
vändas hur som helst. Ett förstärkarn m befann sig bakom 

scenen. Ej mindre än elva mikrofo er kllnde samtidigt 
anslutas till mikrofonförstärkaren. Fr " denna gingo led
ningar till det till vänster under he erslogen befintliga 

kontrollrummet, där ljudstyrkan re lerades individuellt 
för de elva ntikrofonerna. 

I scenens olika frampartier voro sju olika högtalar
aggregat inrymda (de svarta , rektang lära öppningarna ) , 
över vilka prestationerna p å scenen g' go ut. Varje aggre

gat innehöll åtta 5 W högtalare, g vetvis elektrodyna
miska, försedda med bredvid varand a liggande, riktade 
lrattar. Högtalarna kunde in- och urk pplas efter behov. 
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HII modell av rikssporljället med de 250 hög

talarna utplacerade på sinn platser_ iII/an ser 

tydligt de två ringarna av dipolhöglalare runt 


stadionplanen _ 


rtegissören hade härigenom möjlighet att giva publiken 
bättre illusion av verkligheten, då ljud ·t kunde fås att 
emanera från just den del av scenen, där halldlingen till
drog sig_ För att minska risken för akustisk återkoppling, 

anv~inde5 i kritiska fall blott högtalare, som lågo bakom 
respektive mikrofoner. 

För övrig ljudf()rsörjning, exempelvis musik, funnos 
trenne j ältchögtal are på vardera 150 walt grupperade 
l ~mgt bakom själva scenen. Deras \äldiga exponential
trattar skymta i övre högre hörnet av bilden_ 

Ett fra mförande pr! scenen fordrade ett intimt samarbete 
rnellan musikens och teknikens män. Spelets gång över

vakades P:l en kontrollpanel - anläggningens hj ärna 
där ljussignaler markerade anslutningen av mikrofoner 
och högtalare_ l kontrollrummet funnos dessutom allord
bingar för grammofonspelning, och j ett angränsande rum 
slodo huvudförstärkarna uppställda_ 

Dirigenten hade alla trådarna i sin hand_ Han kunde 

'xempelvis låta n star k kör gå ut direkt utan hjälp av 
högtalare, under det att högtalaranläggn ingen successivt 
sattes in för n gon soloartist. Vidare kunde han med hjälp 
av mikrofoner framhäva separata instrument i orkestern 
i ön kad grad. Vissa elektriska musikinstrument användes , 
bland annat ett trautonium_ 

Korlvågsanläggningen vid Grunau. 

P å t~ivlingsbanan vid Griinau, där de svenska kanot

paddlarna tog o hem en guldmedalj , hade anordnats en 
serie kortvåg>istationer. Vid startplatsen låg en motorbåt, 

försedd med kortvågssändare, med vilken tävlingsrappor
ler kunde utsändas ända tills båtarna avverkat unge-b r 

halva banan. Vid banans mittpunkt hade pa stranden i 
ett där uppbyggt trätorn placerats en andra kortvågssän

dare, från vilken rapporter kunde sändas belräffande bå
tarnas lägen, var dessa än befunno sig på banan. Dock 
behärskade man fr ån denna andra station givetvis bäst 

banans mellersta del. Slutligen var en tredj e kortvågssän
dare placerad vid sj älva miilet. I regattahuset hade en 

kortvågsmottagare inmonterats i anslutning till en för
slärkarcentral för högtalarna, som voro fördelade utefter 
åskådarplatserna_ Vid en kontroll att hela tiden en tck 

niker och reglerade ljudvolymen för de olika högtalar
grupperna samt inkopplade de olika mikrofonerna i tur 
och ordning_ De tusentals personer, som varje t~i lingsdag 
samlades vid Grönau, kunde på detta sätt följ a tävlingar 

nas alla spälInande moment. 
Utom de fasla kortvåg>i tationerna fanns en ambule

rande sådan, inmonterad i följebåten. Man använde här 
en kristallmikrofon, som på grund av sin med avståndet 
starkt fallande känslighet var särskilt lämplig i della 
fall, emedan hall mannens röst alltid återgavs med erfor 
derlig styrka, under det hurrarop och andra ljudpresta
tioner, som härrörde fr n tä lingshåtarnas närhet, ut

gj orde en aldrig överröstande bakgrund. 
H. Stockman. 

Högtalaranliiggningen vid »Dietrich-Eckart
Biihne»_ Till vänster iörstärkar- och kontroll
rummet. Till höger på scenen mikr%ner eller 
mikroionanslutningar (märkta .J. Bakolll de 
åtta svarta, rektan gulära öppningarna ligga 
högtalaraggregat. l skugsbacken bakom scenen 

slcymta dc tre jättehögtalarna. 
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En billig oscillograf 

!
n?m radio- och lj~dtekniken är st udiet av sväng
nmgskurvornas form a v fundamental betydelse. 
För att kunna göra en s, dan kurva synlig behö 
~-eI' mau emellertid en os illograf, och efter om 

ett katodstrålerör med tillhörande kippaggregat kos
tar flera hundra kronor m.lste amatören i regel nöja 
s ig med betydligt billigare allonlningar. En sMan 
cnkel amaWro c'i liugTa f - gl imljusoscillogr flfe ll 
sk1111 hiLr nedan ueskrim·. 

Oscillografen best å r av ett ädclgasfyllt o-la rö l' av 
10 fl. :.0 cm Uingd, vilket inlleldlU er tvenne olika långa 
elektroder: en kort allod och en mera l. ng t räckt 
katod. Lilgaes en viss s . k. tändspiinning över röret, 
SL börjar detta ait lysa, och glimpelal'ens längd är 
propor t ionell mot spänningsölmingen, om framgår 
;ty karak cl'i tiken i fia. 1. \ id ca 310 volt når tlen sin 
maximala u str~l clming, yanid bela katoden iiI' över
dragen med ett lysande glim ·kikt. Röret iiI' df!. fullt 
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F 'ig. 1 . A.tIlplitucll'ih·et8 kal·aktcl·is tik. 

utstyrt och upptager en ström å ca 5 mA. Dessa 
värden gälla för ett amplitud'ör fr f!. n Deutsche 
GlimmJampen-Gesellschaft. (Rep esentant : Bergman 
& Beving, Stockholm.) 

Inreglef'as försp}inningen (lik röm) si'!. att glim
pelaren nål' upp till mi t t en av 'öret - härföf' er 
fordras enlig fig. 1 en spänning pi 240 volt - kan 
röret moduleras med viixclspän ingal'. Spännings
knrvan kan göras synlig i en rotel' nde spegeltrllmma. 
Den streckade ytan i fio ' 2 är l us och f t' amträder 
mot en mörk bakgrund. (Rumme skall vara mörkt.) 
Vågens mnpl itud iiI' betecknad m el a . 

I fig. 3 iiT \ . am plit udl'öl'et, l ett variabelt mot
sUll1d prl 4 000 a 5 000 ohm (5 a. 15 mA bela. tll.ing ) 
och T en anpassning tI'ansfol'ma or med yariabelt 
omsättningstal. Denna transform tor möjliggör även 
undersökning av olika höga yäxel. pänningar och kan 
eventuel lt ersättas med en vanl g utgf!. ngstransfor · 
mator, som seriekopplas med et t ineluktionsfritt re
glering 'motstånd på 20 000 a 50 O O ohm. 

Fig. 4 \"isar den färd iga o:c ill gr afen med spegel
trumma och amplitudl'ör. Som ri\'kraft användes 
en elektromotor med reglerbart v rvtal eller ett fjil-

Q 


F -ig. B. I en l'ol crU"lHZC _spegel/rumm a b i l ' våuformelt synlig. 
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Pi!f. .>. A:1lI1)W»(lrul'cts ·;l1/';opplill .? till dcJ/, riixcl~tröm l,iilla, 

som skallundersölcos. 

dene!'l~ meLl jämn och .:bldig gång, \'ilket byo'ges in 
i en pas,.ande låda L. På Il clans lock fastskruvas 
statiret fl med ampJiLlldl'öret A. Spegeltrnmmfln T 
kan be tå av fyra rektangulär a peglar, som fa st
kittas P' eH Iyrkantig träkloss såsom f iguren vi::;ar. 
Det är synnel'ligen viktigt att spegel 'torna ligcra pa
rallellt med glimpeJal'en enä r i a nnat fall spännings
klll'\'an blir för vrängd. 

Den beskrinl<1 oscillografen kan med fördel an
vändas föl' kontl'ollering av u tsty rningen hos motta
,;are och f'ör,·tärkare, varvid glimröret anslutes till 

T 
H 

Fig. 4. Den färdiga osc illollrafen med spegeltrumma och 
am plitu,dl-ör . Rörets lclYllt(~"'tkliim'lIlor måste isolcras fnln 

stativet. 

Firf. .5. F:nk elt ·l/ii.tatl{Jref/nt fih' a.1lIpIU!uIgliml'ör. Dcn van
liya l' $crvoarl"ol/(lensatOl'l1 efter Ukl'ilvlarröret iiI' utclwnt
nu (l. Spänning en [sOIn skan un(/cl'sölws tillföres o8cillof/I'l/.

tcn over tvel1ne koppli?l!J skon!lcllsa,lorcr O. 

föl' til.ekarells ntgångskliimmor över en pa anue 
transformator enli gt fig. 3. Genom att jll t era spån, 
ningarna i de olika stegen amt byta ut mi ..stänkta 
röl' ii I' det på så sätt möjligt att pc visa of'saken till 
en even tnen (listortion. 

Som av tig. 3 framgår tiT' det nödvändigt att giva 
glimröret en viss förspilnnina. Denna kan uttagas 
från en mindre likr'iktare, be. t, ende a \7 en llättrans
formator med tillhöl'tlnde likriktanör - ett vanligt 
batterislut röl', vars galler förbindes med anoden. (Se 
fi g. G. ) Filtel'kcdjan iiI' 'ynncl'ligen enkel och utgöl'es 
aven drossel D och eu blockkondensator e l på ~ l'l 4 
,uFo Att strömmen ile tillräckligt filtrerad kan man 
konstatera genom att vid tomg~tng betrak ta glim
pelaren i .·pegeltntmman. 

Då motol'll sättes i g, ng ser man i spegeltrnml!\an 
ett vinvarr a v lysande streck, som efter hand ordna 
, ig till en regelbunden yLa, För att få bilden sti lla
stående är det emellertid nödvilndigt att synkroni
sera spegel trumman med den undersökta frekven sen, 
och detta sker genom en försikt ig inreglering av has
tigheten. Genom att successivt öka densamma kall 

kurvan dessutom dragas ut på längden, så att endast 
två halvvågor eller en period blir synlig i trumman. 

I förbigående kan nämnas, att en dammsugare
motor iiI' lämplig som drivkraft för spegeltrllmman. 
Den måste emellertid kopplas om till shuntmotor, 
vilket tillgår så att fältspolarna anslutas parallellt 
med borstarna. Fördelen med en sådan motor är att 
den kan drivas med svagström fdlll en 8-voltsacku· 
mulato l' eller från en l'ingledningstransformator, och 
att mall med tillhjälp aven vanlig l'eo'tat, .'om in
lägges i fälUil1dningen, kan reglera hastigheten myc
ket noggrant. Dessutom är varvtalet konstant och 
praktiskt taget oberoenue av spiin.ning'variatiouer· 
na på nätet. E. A. 
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Fortsatta försök med glimoscillografen. 
Större bildskärpa genom användning, 
av bländare. Grammofonverk möjlig
gör god synkronisering. 

I 
lIaJ.nu mret föregaende år beskrevs en enkel oscill o

graf, bestående av ett glimrör och en roterande 

spegel. Denna osc illograf har senare förbättrats i 
issa avseenden, som här ned·m skall omtalas. Ehuru 

glimoscillografen i fråga om användbarhet ej kan tävla 

med katodstråleoscillografcn, kan den dock vara tii! stor 

n ylla och är dessutom av intresse ur ren experimentsyn

punkt. Det icke minst viktiga är, att glimoscillografen 

både är enkel att till verka och betingar ett j ämförelsevis 
l1lgt pri . 

Förslärkarrör jöre glimröret. 

Kopplingsschemat för den förbättr ade oscillografen 

f, amgår av fig. 1. För att oscillografen ej skall nämn värt 

belasta den undersökta apparaten, har ett elektronrör 

inkopplats före glimröret. För enkelhets skull har ett 

batterirör kommit till användning (Philips B 405) . Dess 

glödtråd matas fr ån en ackulUulator, under det att anod

strömmen uttages från 220 V likströmsnät medelst en 

spänningsdelare, så att anoden får ca J50 . En trans

formalor användes som kopplingselement mellan elektron

rör och glimrör. Till en börj an ny tt j ades samma trans

~--------~----------~--oO 

Fig. l . Kopplingssch ~ lna jör glimoscillograj med förstärkarrör. 
S trömm en uttages ofiltrerad från likströmsnätet. 

eJ = 4 f tF (750 V = ) . R, = 30 000 oh m. 
ej = 0,1 ./lF (1 500 V = ). K = 0,05 megohm. 
ej = 0,1 I·IF ( 1 500 v = ) . p = 1 m egohm. 

V en första, enkla anordningen med 

ningsta l ]: l, men senare ersattes 

formator på l : 2, SO II1 ga bättre 

känslighet. Om R2 måst , inställas 

en gynnsammare koppling tänkas, 

kondensa torn el byta plats. 

På rörets gallersida finnes en 

för reglering av den oscillografen 

ningen, och de båda kondensatorer 

sökta apparaten hån 

gra fe n ~ir ansluten. 

4-sidig spegel möjliggör användning 

En fyrsidig spegel tillverkades a 

med dimensionerna 100X 60 mm och 
skivor om 58X 58 mm. Till axel anv·· 

singsrör (inre diam. 7 mm ) , som 

eH grammofonverks skivtallriksaxel. 

ett f j äderve rk - användes på g rund 

synkronisera med en elektrisk motor. 

1110fonverk har även använts med 

En synkronmotor kan ej komma 

tionshastighelen ej är reglerbar. 

Den fy rsidiga spegeln måste 

j usteras före användningen. Denna 

f---- -------~=~= 

..-...-...-~ 

...-....-'--- L 
~--

K 
Fig. 2. Anordning för jllstering av den 

S:ljuskälla; L: lills ; R: roterande 

omsätl

kan 

och 

f yTa spegelskivor 

fyrkantiga trä

, emedan rola

och eventuellt 

O::"OR


e spegeln. K: 
skärm. 
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Fig. 3. Oscillografen sedd uppifrån. G: glilll rör; B: bländare ; 
S: ljusskärm; R: roterande spegel. Vid Ö befinner sig ögat. Glim· 

röret bör 'wra placerat närmare spegeln än Som angives i figuren . 

Till höger visas i större skala glimröret m ed den cylindriska 


bländaren, somma anordning som p, jotografi et med den 

!yrsidi"a sp eseln. 


del l a1l ordnjng n enI. fi g. 2. En 4,,5 V Iieklampsglöd
Imnpa mon terades inuti ett smalt papprör och matades 
med 2 . Ljuset fr ån lampan kastades genom en positiv 
lins (ett par bikonvexa glasögonglas, lagda på varandra) 

mot den på grammofonverket monterade spegeln (noga 
inriktad) och därifriin på en skärm, bestående av eLt vitt 
pappersblad, uppsatL på väggen. Lampan förfl yttades, 
tills en skarp bild av des V-formade glödtråd erhölls 
pa skärmen. Bildens höjd på skärmen markerades genom 
ett blyertssLreek. Nästa spegelskiva vreds fram, och om 

Fyrsidig roterande spegel, avsedd för montering på ett grammofon· 
verks skivtallriksaxel, samt glimrör med metallcylinder och i denna 
upptagen ljusspalt. De över spalten lödda trådarna utgöra grad~
rin g. De synas som svarta linjer på oscillogrammet. Till höger ses 

samma spegel som i vinjettbilden. 

o L..-L/-'---'-_'----'---'-----''----'----' 

O 0, 2 0,4' 0,6 0,8 1,0 1, 2 I. /f /, 6 

Strömstyrka i mA 

Fig. 	4. J den roterande spegeln upptagen karakteris tika lör glim
röret. Denna är rak utom på den nedersta fjärded elen. 

bilden nu t. ex. kom högre upp på skärmen, lades en 
papper:Temsa under spegelskivans övre del, så att lut

ningen blev densamma som hos föregående skiva. Om 
spegeln ej j usteras på detta säLt, blir bilden i oscillogra
fen oskarp. Speglarna fasthöllos under justeringen av 

gummiband, som sedan ersattes med bindgarn. 
Genom att den enkelsidiga 8peg In ersattes med en fyr

sidig, erhölls en avsevärd ökning av oscill ografbilden8 
ljusstyrka. Av denna orsak gjordes nu prov med olika 
bländare mellan glimröret och pegeln. De första ut
gjordes av kartongsLrimlor, försedda med en sliLs av 

samma höjd som glimrörels lysande del. Slitsens bredd 
varierade mellan 0,7 och 2,8 mm. Dessa bländare med
förde en avsevärd stegring av bildskärpan. En smalare 
lj usspalt gav större skärpa men mindre lj usstyrka. Bäst 
VaJ: en spaltbredd av 1,5 il 2 mm. Bländaren försköts i 
horisontell led, tills bilden i den roterande spegeln blev 
klar och tydlig. 

För att bakgrunden i spegeln skulle bli mörk, måste 
föremål bakom eller intill glimröret svartmålas. Om han· 
den hölls bakom glimrörel, blev bakgrunden ljusare. 

Anordningen av lj usspalt och ljusskärm framgår av 
fig. ;·t Den högra bilden i samma figur visar ett senare 
ulförande. Glimröret är helt omslutet aven inuti svart 
målad metallcylinder, försedd med en 1,5 mm bred ljus
spal t. Detta utförande visas även på ett av fotografierna. 
Metallc:ylindern är utförd av schablonkoppar, och tvärs 
över ljusspalten äro lödda ett antal tunna kopparLrådar 
på l cm avstånd fr ån varandra. Dessa framträda i spegeln 
som mörka, horisontella linjer mot den ljusa vågen. Glim
pelarens höjd injusteras så att en av dessa linj er blir 
nollinje, varefter man tack vare de övriga linj erna kan 
j ämföra de positiva och negativa amplituderna hos vå
gen och lättare än eljest fastställa, om någon jämn över-

Forts. II sid. 216 
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Av civiling. Åke Rusck. 

Avstämning med hjälp av för
magnetisering. 

De moderna kärnmnter-ialen i 
högfrekvensspolar ha t ill uppgift 
att förbättTa spolarna genom att 
de ohmska mot tånden reduceras 
samt genom att dc möjligO'öra 
små dimensioner. D~irjämte haJ.' 
man även använt jiirnkärnan för 
avstämnincrsändamål, antino-en 
genom att förskjuta kärnan i spo
len eller genom att förändra det 
magnetiska motståndet i kretsen 
genom att \'ariera luftgapet. 

Förutom dessa metodcr att på 
mekanisk väg äudra självinduk
tionen hos en järnkärnespole fin
nes iiven ett annat sätt, nämligeu 
att ändra den magnetiska spol
kiirnans permeabilitet genom en 
lämplig variabel förmagnetise
ring. Denna metod har länge an
vänts vid spolar med kärnor av 
massivt eller lamellerat järn in
om Jå",rfrekvcnstekniken. I ma.i

numret av Funktechnische Mo
natshefte meddela emellertid Leit
hänser och Boucke en del resultat 
av försök med avstämning vid 
högfrekvcnskretsal' med hjälp av 
förmagnetisering. 

Man försökte först iindra per
meabiliteten genom att sända en 
likström genom spolen, vilket 
dock ej gav önskat resultat. Den 
ringa permeabiliteten som är för 
handen vid alla kärnrnateriaI för 
högfrekvens ga'7 vid de .iekni k t 
användbara magnetiseringsströul
styrkorna ett mycket svagt mag
netisk t fält, av storleksordn ingen 
blott n:l gra gauss. Ej ens genom 
att öka trömstyrkan iinda till 
den gräns om bestämmes av upp
vä rmni ngen lyckades man fts tad
komma någon väsen t lig permea
bil ite tsförändring. 

Det "isade sig emellertid att 
om man införde högfrekvensspo
len i ett kraftigt magnetiskt HUt, 
fi ck man en högst betydandc 
.-jälvind tktionsförändring. I tt 
fiUt p< 1000 gauss erhöll mflll 
sålunda vid vanliga rundradio
våo-Iäno-der en frekvcnsändring 
på omkring 100 kRz. Det visade , 
'ig även att självinduktionsför
ändringen ej berodde på virvel
strömsförluster i den elektromag
net, som användes för att alstra 
fältet eller i dess lindning utan 
uteslutande var en följd av den 
kraftiga förmagne tiseringell. Vi
dare visade sig ändringen i per
meabilitet och självinduktion fÖl'

2 

kHl 
!f)80 

1060 

lO~O 

1010 

I()(JO 

960 '~OIHrJ 
2011 .1IJII .00 !OO 4()(J 7(1O mA 
I2DN~gn,/;,ic;lvn9 10S, 

ffJrm(JFt;s/~rvngSJtrOIf1 

gM 

IW 

Fi17, 2. AJ;s!iimni fl{js/';lIrVCL inom ll tel
la n di.ORo!ll1'(/, llel. 

hålla sig tiilllli g fl lineil!'t till iin(l
ringen i den magn tiserande Hut
sty'knu, varigenom alltså :mord
ningcn Hlm laT sig för avstäm
ningsä ndam 1.. 

Figur 1 visar en spole, som 
konstruerats i enlighet med den 
ovannämnda principen och utgö
res aven elektromagnet, mellan 
vars poler en högfl'ekv ensspole 
med jiirnkärna }Ila (' ' ra t s. R Ö"f"fl'c

kven.-spoleu iir uppdela d i två 
hillftcr, yarigcnom högfrekventa 
fäl t i det angränsandc magnet
järnet kompen's ras, 11 tan att där 
åstadkomma virvelströmmar av 
skadlig storlek. Denna anordning 
visade sig fungera bra även inom 
nltrakortvå o·sområdet. Ä vcn när 
symmetri ej kan erhållas beträf
fande lindningens fördelning på 
de tv:1 kärnorna, visade sig förlus
terna även vid ultrakortvåg hålla 
sig inom tillåtna värden. 

Det stör ' ta inflytandet på. själv
induktionen har ändringar i för
magnetiseringcn, då likströmsfäl
tets kraftlinjer äro parallella med 
högfrekvensfältets. I detta fall är 

PiO. l. D et nya a,,;stÖITn-ningsel clnentel, 
tm höge,' visa t schema,tiskt. 1: lcäl'11AJ, 
av hö.q!l-e/,;t:ens jä1 IL med ,.'inrla, per
rneab i,Iit et ; 2: höglrekvens8polens lind
ning,- 3 : maonet/viirna (pltlt kiil'l/a) mell 
hög permeolliWet,' 4: avstiMnninos

magnetel1.~ lvndning. 
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inflytandet ca tre o-åll("er så stort 
som då högfrekvensfälte t ~i, r vin
kelriitt .mot det magnetiserande 
hiJteL 

P?t figur 2 och 3 har angivits 
ändringen i frekvens som fu.q.k
tion av strömmen genom magne
tiseringslindningen vid spolar 
II ppbyggda enligt figur 1, dels 
vid rundradiovåglängder, dels vid 
ultrakorta vågor_ Den maximalt 
erforderliga likstl'ömseffekten 
uppgår härvid till 4,5 :v>atL Ge
num att använda högfrekvensspo
lar med mindre dimensioner kan 
denna effektåtgång reduceras 
högst avsevärL K:['ökningen hos 
kmvorna beror ej på järnmätt
ning utan på det bekanta förhål
landet att frekvensen är omvänt 
proportionell mot kvadratroten 
nr inuuktan en. Försök visade en 
i d t nä rma. te lineä r variat ion 
av indu ktansen upp t ill fältstyr
kor p i\. 10000 ga u , medan vid 
de visade kurvorna fält styrkan 
a ldrig överstiger 1 000 gauss. 

Vid en \7iss bestilmd magneti
sering effekt \1isar sig frckvens
variationso mrådet ' mfatta i det 
n~irmaste samma proc.:entta l av 
medeHrek\7ens n vid olika fre
!;:ven ·områden. Vid ultrahöga fre
kvenser börjar emellertid tilled
nin O'arnas induktans a t göra sig 
mäl'l, ba r, varför den procentuella 
yariationen här blir mindre. 

Av olika undersökta kärnmate
rial vi ade 'ig de som framställas 
gellom gjutning utan tryck vara 

de Lästa; pressade kärnor vo ro i 
de flesta fall ej användbara. 

En sak som kunde befaras ä r 
att man på grund av remanens 
i elektromagneten ej skulle erhål
la en av magnetiseringsströmmen 
entydigt bestämd frekvens. Detta 
visade sig även vara fal let, men 
avvikelserna vor o så sm' att de 
äro utan betydelse vid skalgra
deringen. En annan sak var att 
man eventuellt kund(~ vänta att 
övertoner skulle uppkomma vid 
an vändning a v förmagneti serade 
järnkä.mor i svängningsl retsar
na. ii.ven denna farhåga har vi sat 
sig ogrundad. 

En viktig sak vid avstämning 
medelst förmagnetisering ä r att 
magnetiseringsströmstyrkan hål
les konstant. Det bästa är att an
vä.nda en ackumulator, vars spän

/tifz 
- ~6. 6m"'''00 
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H Ooq 

". 800 

• • 600 

"'' ""O 
· ""110 

" 0110 

"J800 

Pi!!. 11vs tdmnin!!sl,;urva i nom ttlt'l'a
lcortvå!!8umrtULet. 
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nin g hfiD.er 'ig mycket konstant, 
då den ·tMt inkopplad nåora mi
nuter. Vid nätanslutna mottaga
re användes Himpligell en hög
ohmig ma "netiseringsspole i kom
bination med en glimlamps ·tabi
lisator. 

Vilka fördel ar har då avsiäm
ning medel st förmagnetisering ? 
För t och främst är det synner
ligen enkelt att åstadkomma av
stämning från en frå n mottaga
ren långt belägen plats. Vid u1· 
trakortv.. g innebär detta att man 
kommer ifrån infly tandet av 
halldkapacitet och kan placera 
apparaten på en lämplig plats, 
medan avstämningen bekvämt 
skötes från ett annat ställe. Vid 
l'undradiomot t agal'e med många 
avstämningskrctsar blir strömför
brukningen för avstilmningen gan
ska stor, och om ej nagot spe
ciellt ägnat kärnrnateriai fram
kommer torde väl här avsHimning 
medelst fÖI'lllagnetisering blott 
komma ifl'i'tga i offentliga lokaler, 
hotell, större våningar etc., där 
man vill ha möjliohet att vid till
satshögtaJare även kunna v rk
stii.l1a instiillning av appa raten. 

De företagna undersökningarna 
visa att den nya principen för 
mottagaravstämning tekniskt är 
användbar, och det skulle ej för
våna om den ganska snart kom
mer a tt tagas i anspråk vid nya 
appal'a tkollstruktioner. 

(Funktechnische Monatshefte, 
maj 1936. ) 

STOCKHOLMS RADIOKLUB.B 
En sammanslutning av radioteknici och amatörer. 


Räknar flera av vån lands främsta radiofackmän bland sina medlemmar. 


Aktuella föredrag och demonstrationer var 14:e dag. 


De bästa utländska facktidskrifterna finnas tillgängliga. 


Klubbens orgon ör tidskriften Populär Radio. Prenumerationspriset för densamma ingår i med le msavgiften. Nä r. mare 

upplysningar erhållas vi d hänvändelse till tidskriftens redaktion. 
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H
iir nedan skall beskrivas en transportabel 
inspelningsapparat för 220 volt liksb'öm 
med rör ur 180 mA·serien. Som slutrör ha 
använts 2 st. BL 2 i push·puIl·koppling, 

vilka giva tilh-äckligt hög utgångseffekt för gram· 
mof on upptagning. 

Jtikrofonen. 

Till denna allläggning har använts en hemgjord 
Reisz·mihofoll. En dylik ha llOg många amatörer 
redan själva tillverkat enligt en tidigare beskriv· 
lling i Populär Radio, och denna skall därför endast 
i korthet häl' omtalas. Blocket består av ett tälj
stensstycke på 100 X 80 X 60 mm. Kamrarna äto 45 X 

15 mm och ha ett djup av 30 mm. Kolskikte t har 
ett djup av 2 mm. Membranytnn är 45X60 mm. 
Mikrofontransformatol'll har ett omsättningstal av 
1 : 25, driftspänuillgen är ej högre än ca 8 volt, detta 
för att få låg strömförbrukning och minsta möjliga 
brus. Variabel spänning på mikrofonen har ej ar,· 
"änts i detta fall, då därvid klangfärgen förändras, 
samtidigt som manöverorganen bliva flera. 

lIf'ikrofonförstärkaren. 

Denna är motståndskopplad och försedd med rören 
A 425 och A 409. Dessa två rör giva tillräcklig för· 
stärkning även vid större avstånd från mikrofonen; 
Reisz·mikrofonen är ju mycket beroende av avstån· 

Rig, 1. Koppling88c/l ema tör mi,krof OIl- och huvudjör, tärka,rr; , A.Hodmo/stdndet Ra 'i den förra I,on rälj(t8 m cd hän8!1n 
tut den cr/ordel'ligl), /örstärl.ninfJsgrnrlclI. I modeUappaml en htw använt s 2 '000 ohm. Elt större ciir de f/ eJ' större tör· 
,s tärkning men ökar samtidigt ris/'C1/- tör nätlju(l. De båd!} s/utrören BL :2 Oj'beta jt!an g([lIer~fl'ih)!, Vid utgången 7) c· 
tecknar JlT högtalare, aD gra,v crdosa och K'l' konl1'olltcl cfo'/l-. 
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det. Ljudk\'ali Lden blir ej god om avståndet är för 
litet, detta frå nse tt ekov~rkan, som man ä\'en fflr 
t-aga h ~insYll till. Avståndet bör man dårför prova 
ut för vat'j e sä r skilt fall. Automat isk galledörspän
ning har valt för att eliminera risken föl' felaktig 
gallel'sptinning, mell därav följand e dålig ljudkvalitet. 
Förstärkal'cll iir montel'ad på alullliniulIlchassi. Nå
gon direkt jordledning till ehassieL bör ej använda,,;, 
IUl nätbrus hilrvid lätt uppkommer. (Ja llerledllingar
na uÖl'a sktil'lllilS sa mt ledningen till huvudförstär
karen göras så kort om möjligt. 

llfikrofontran8fu1·matorn . 

Denna lindas lämpligen på någon lägfrekvenstrans
formaLorkärna av större typ. Primärlindningcn lig

.ger närmast kärnan med 200 varv 0,3 mm tråd, och 
sekundiirlindningen har 5 000 varv 0,1 mm emaljerad 
trå d. Strömkällan utgöres av två stycken 4,5 volt < 

lådbaiteI'ier av typen som användes till handlyktor. 
Strömförbrukningen i mikrofonell iiI' ca 70 mA. Led
lIingen fr,- n mikrofolIen till mikrofontransformatorn 
kan vura. ända till 10 il ]:5 meter och oskärmad, vilket 
vid prov visat sig vara bäst. Vanlig gummiisolerad 
du bbelledare kan an ändas. Polariteten mellan mi
kl'ofonbox, mikrofonförs tärkare och hnvudförstärka
re mi'lste provas ut, för art erhä11a minsta nätbrus. 

[[tlv'udjö1·stiir'kQ/l'en. 

Utgängen pä denna ~ir chosselkopplad, då man på 
IiI,s tröm vHl spara så mycket sOm möjligt pil anod
spänningen. Likst römi"'ffiot tåndet är endast 35 ohm 
i varje halva. SpänninO'en på anodernH iiI' 195 yolt 
och på skiif'mgalll'en 100 volt. Omkoppling mellan 
graver'upparat och högtalare sker medelst en 2-polig 
2-vägsomkopplare. Anoilströmmurna i slutrören 11t

!Ju]anscl'as gellOm inkoppling av ett extl'a motställd 
plu l:; kondensator i skärmgallerledningen till det rör, 
:sOlIl (lruger mest a llo!lström, om dessa l'ör vid mät
ning skulle \'isa sig \'ara ojämna. De p ush-pull-kopp
lade sIll trören erhålla sin gallerförspänning genom 
:,;pänningsfallet i ett gemensamt katodmotstånd på 
220 ohm. Den vanliga kondensatorn över katodmot
stålldet är onödig, då detta är gemensam t för båda 
I'ören och ingen lågfrekvent ström vid balans flyter 
genom detsamma. 

En milliamperemeter iir inlagd i sllltrörens anod
krets föl' att möjliggöra kontroll av rören samt und
vikanL1c av distortion. Denna genomflytes av 80 mA 
och bör siHede' vara ett instrument pil min -t 100 mA 
\'id fullt utslag. För ytterligare kontroll under in
spe lningen har en hiirtelefol1 inkopplats med ett mot
s j åna på 0,1 megohm i varje ledning. 

Väskan.. 80m inll ehdllel' 7W1; 1l11förstä1'7.,;are och .qrauerallonl
ning. är lätt IranSlJOl'tabel" Pörstär7wn;n kan vid behov ll/fta s 

lit nr v ä8kan.. 

Mikrofonledningen fär ej beröras med hörtelefonen 
på. Man riskerar härvid att få koppling mellan, Je
gen. ~ied denna förstärkare får maIL så ljus ton som 
är nöd'vändigt för god ljudkvalitet vid gravet'ing; de 
högsta tonerna dämpas ju på grund av skivmate
rialets 1,t'öghet. Kopplingen a v huvudföl'siärkarens 
första ['ör- erhjuder ilJO'cnting nyt t , val'för schemat 
torde vapa. tillräckligt upplysande. 

Gra'lierapparaten ttr försedd med en dosa av mi-ir
ket Braun, som har radiell nålföring och sHillbar 
vinkel. Nåltl'ycket iiI' variahelt medeL,t en pa dosan 
allbragt löstagbar vikt, vilken eventuellt kan delas. 
),Tåltrycket 0<:11 vinkeln äro beroende av det material, 
som kommer till anviindning, och kan därför ej med 
bestämdhet angi\'as. Vid provning med nlUliga gela
tinskivor har det visat sig vara lämpligt med en lut
ning på dosan av 60 grader. GraVet'Ilålell må l'l te fiis
tas med skitl'et i dosans rörel seriktning. 

Denna dosa iil'liimplig även föl' uppspelning 
Mot01'n. 

Denna är rn »Dna1» mell en dragkraft a v 7000 
gcm, \'ilket är mel' än tilIriickJigt för g l'a\'ering a\' 
30 cm skivol'. Föl' att kunna kontrollera om lllotor ll 
går ji.lmnt, kan man iuspela en skiva med konstant 
ton, exempeh 'is genom att lägga fingret på någon 
kriti sk ledning och diil'igellolll erMlla önskad ton . 
Som jn dc flest<l liks lröms\'erk ha benii.gellhet att 
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sti.ir<1, avlIjiUpes detta genom att lägga en konden
sator på 0,1 ,aF mellan vardera tillednillgen och mo
to rns chassi (ej jord). ~IotOl'n Hlr ej köras på 25 
w!att aUllat än vid inspelning, då den eljest kan taga 
skada. Föl' att ej glömma dentut omkoppling, kan 
en med text försedd plåt ( t. ex. »Glöm ej omkopp
ling efter inspelning~») anbringas vid motOl'ns ström
brytare. 

Skivtallriken skall vara absolut plan och försedd 
med eu gummiplatta, ej tjockare än 1,5 mm, ty om 
den är tjockare uppstår lätt vibration i graverdosan. 
Vid inspelning av mjuka skivor giver niimlio'en gum
miplattan dter föl' nål trycket, och det bildas en gr'op 
diil' "ravernålen lig"er an. 

~:Ied verket följer e,u pressad skivtallrik på ca 
0,5 kg, som emellertid är oliimplio' föl' inspelning, 
emedan den i.ir alltfi.il' lätt och dessutom har för
djupningar, i vilka skivan buktar sig ned. En gjut
järnstallrik på ca 2,G kg kan på begäran erhållas 
tiU vel'ket, och denna tallrik iiI' Dra för inspelning. 

Högtalaren. 

Denna iiI' dynamisl.:: och bar en kondiameter av 
:WO HUll. Den ilr monterad på en Daffel med climen
sionel"lla 70X70X2,5 cm. Att den ej monterats i ap
paratvä ' kan bel'or på att man lti.inicl t;j erh:'Ulcr lika 
god ljudkvalitet. En annan orstlk iiI' a t t j'yngden hos 
sji.ihn. aggregatet reduceras aYfie\'iirt. Det möter dock 
inget som helst !tinder att montera högtalaren i ap
paraten. InspeLningen går ock: mycket viiI för sig 
ntan högtalare, bara man kommit under fund med 
t1en erforderliga ljudstyrkan i hörtelefonen. 

iVå.fjr(~ tips vidinspeln'ing. 

För erhållande av god ljudkvalitet kan mikrofonen 
med fördel placeras på 0,5 lL 0,75 metel's avstånd från 
den talande vid normal röststyrka. I händelse viig
garlla i rummet ii,ro hårda, all tsa sakna draperier 
och dyl., UtI' man minska an;tåndet, dock ej under 
2 dm, och Utta den tala nde'änka rösten i peoportion 
till avstiln(let. hU sätt som tir bra om ljudet skulle 
bliva ilu igt är att sti.illa mikrofonen i en garderob 
eller dylik plats, där mycket ljudab, orberande före
mål finnas. Vid inspelning av musik kan det givetvis 
vara svåra,re, alldenstund större utrymme iII' nöd
vii,ndigt. Resultatet förbiittras i varje fall avseviirt 
genom att hänga upp filtar eller dylikt och på S~l 

sätt fä erfol"llerlig cUimpnin ..'. 
Jfikr'ofollJ'örshirkarcll bel:1_.-·j as sä litet :,;om möj

Iigt för att ej bliYa överstYT'd, ty c1istol'tioll uppkom
mer hii rigeuolll. Anllea volYll1l:l'!..!;llla i"!)rll bör :t II tsi't 
nU'a fullt p:'ld ragell virI inspelning. 

POPULÄR RADIO 

HUV1lllfiirstiirkan:n scdd från sic/on 8a./'ll.t uppifrån och UlI
äerifrån. 8/11 tröJ'eJI.~ tOJiphiitt01' ses ,j iinda I'nn på äe slcä!'

made ,qallcrlcdniJI,qu l'na. 

'KuggYi-ixeIn i 'entl'llIll fl r ej siitbs an för 11<11't, 
(Hl d~i1' ka,n ön,'rföras vibrationer fr:- n motoraxeln 
tilnl spindelaemell och (losan. Den å dosan löstagbara 
vikten kan med fö rtld (Ielas upp i två hälfter. 'rap
pen, på vilken elen är m stad, skäres upp samt biiudes 
ut något, fiir at , vik t-en :,;kaJl ::;iUa ::;tadigt. 

'l'onkolltroUen skaJl alltid s, i ljusaste lilge vid 
inspelning. Uögtalm'en bör <'j vara inkopplad vid 
i_nspduing, då den tager en stor- del av effekten, sam
tidigt som risk finnes för akustisk återkoppling. Vil
ken gr:Lverapparat .sOUl helst kan användas, under 
förutsät tning att den fUl passas rii et till sI u trÖrCll. 
En utgå ng ·transformator iII' eventuellt erforderlig. 

II. l1damson. 

http:alltfi.il
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104 	 5,rörs 2,kretsmottagare för växel , och allström. 2 steg hög, 
frekvens, varav et t återkopp lat, dctektor och 2 steg lågfrekvens. 
Högselektiv. En utmärkt di siansmottagare. 190 - 2000 m. 

Kr. 205:

10SWL 	5,rö rs allströmssuper med 6 avstämda krehar. Ferrocartspolarna 
tillförsäkra apparaten största selektivitet. 18-2000 m. 

Kr. 275:

106W 	 6~rörs supcr för växcl ström med 7 avstämda krets ar. Högsta 
selektivitet genom specialutförda spolar. !O" konscrthÖgtalare . 
18- 1940 m. Kr. 335:

107WL äsongcns sto ra nyhet. En 7' rörs sjukretssuper för allström. 
eno m specialkonstruklion med nä!transformator har denna 

markanta nyhet erhållits. 18- 1900 m. Kr. 365:

maan 

radio a/b 

Sveavägen 55, Stockholm 
Telefoner 308839, 308689 

S e a rtikeln sidan 210 

Valsomkopplare 
med 100 % silver~ 

kontakter. 

! 6


Isolerad 

axel och 


en håls ' 

montage, 

2-6 in ~ 


ställ , 

ningar. 


Insp elningsDlotor 
för 

gröDlDlofonskivor 
K . qll f Il ' polig kr. 5.- . 

an Insta as or a a nu 8, I ' k· 5.75. 
använda konst ruktioner 12 pOllg kl. 

sand alla a ndra >JD ual"-lIl.otorer 

'po 19 r. 7.-. 
Generalagenter f ö r Sverige: 

v. PRAHN 
Eick tro mekani sk Et.lblisscmc nt 

Teglgaardsstr",de 4 - KopenhavD K
Aktiebolaget Nickels & Todsen . 
Te l. 1088 19 Stockholm C Te l. 10 1610 

Ensamförsäljare: Elektriska A.o B. Skandh., Stockholm 3 
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• t'. Radiofabrikation 'u. S. Ä. 
En intervju med dir. Tryggve Sundin i Moon Radio A.-B. 

Mall frUllp crll: H I" ,1(' I'ii lol"!lnatl' fijl'ldllHlld ena \'iii :I Ill e
l'iki.1ll....;k:l fa brikel' . ;.)tl/-fe l' di re-ktiil' T't'~-g-p; n~ ~ulJdi ll i )Ioon 
Radio L\, -B., I'ilk Il lIyl it:;e ll li.te n iint f n'u.l " U af ELI " l.' sa til l 
U, S, .'\ .. I' tu 'Ullll e r ill'en eH ,lel Hll dr:l. liinl1c r l.J e~ökts, S[SOIlI 
T,I-s ldl\n d , Bng llll.ld, F ra nkrike och K lwada, D f l e, ta sWrrc 
fubrik e r och speciellt kOlltOl'e n ii ro ,'WII)!da ]la lii rda::rarna , 
;\1 [(11 ;::ör l1.lyc k t rör att tll'bct'arnu ~ lw l n tri nl. och ]1;1 (Iet 
~:1 bra som' möj ligt, 

Den rörfirmiL som jag r e prese nt erar, f1~Jg rau e ' .I'lvania 
Corporat-ion, t ilh'e rknr i mecl eltal 50 000 r iir pf'r lIa 'T och 
iiI' d e ll firma, om ~ iil.i e r s törs ta anlalet rör till f abrik ant e r , 
S ka rp kouJwrren s ni.rl e r mel lan Syh"an ia och n CA, lD3' ba rl,~ 
Syll'll11ia NI å rspro,lnk t i(Jll fl I' ] n miljone r riir. 'l'il1l"rkuiugP Il 
ueLll'il'l'!, \'ifl I\' e llll fnlJril , er , (l en ena i E mjlol'i lIJn , PCll ~yl 
yauia, fl C1l Rlltll'll i , ' a.l m, :Ua s 'a clJ use t t. ·, Dessa fabr ik ' r 
kunna ti lkauJlllRl1 le ,'el'era J OO 000 r Ur Il 'r rIat!' . K ont'orot 
finn s i New Yo rk ", iu F e mt e AI' pn,\'11 Dl' ;;00 och ii r iurym t 
i .l'emtionde yrllling n. 

Genom k on to r b; IJlacel'ing så bö,t;" upp lWll u nde r lien 
het a so mmaren a rbe let f() \'~iggå u tan a uke plI he ttan. Det 
iir l.Je tyclli ,:;t ~ l'Ulf\l'e j 50: e vå nin ,(!;eu än p1i ' gatan, och ofta 
dide r en tellJjJe n'Ltu rs killnaLl ]lrl 10° C. 

Vid r ör t ill ...'e rkniu gen u tfö r e, 75 % rr" arbe tet för haud . 
K\'il1nlig fll'Uetsknrft nnl'iinc1es i stOl' u tsträckning. Vad , 
nYllte xperilJlenlel'Hd riir typ prOl'[l~ i (Jrit't. nud el' 500 tinnunr 
e ll er 2 ,lygu och llnclerku s tn d ~su(oU] e u m flngfald amIrit 
prov och lll ~itn il1 ~ar, inuan rör t börjar fabri ceras, Vill 
fabril,atiouen unrl e rka" la' lek troc1'.'I'i'; te l1Je t iouan de t vIiI' 
f Ul'clig t ammaniag!: 65 olika !l ro l·. D et n a r llli mli gen yi SRt 
~i g a tt "id el) < L no"'g ra nll k ontroll k IL ,ntionen blir mycket 
lit.en . D et flil'lliga röret ll lltle rk a , ta seflan y t f. rli::ru re prol', 
bl. a, h ill I (a . t h , t 11l'01-, 1'[\ [\' iL1 rö re t las nJ[~ fl S ill : k lubbor. 
A\' LI e rör , o m' ko la l e\,(~ l' e ru s .l'r: II f a llrike n. utlagoRs slnt
ligen frå n \'tU':ie rö rse rIc 20 Ofo f ör s ti 'kprov föl' a lt yttc r
Ij,~nr mil) , kOl f Ipl'OCellte n, Al' de rör som fabrikan terna 
Ill ottnl>a h ehlinl enrln s t 1,5-2.5 0/o kasseras . 

För uiil'l' fl r a nd e tilh'e rkfl :' lika m, nga luetall- som glas
riil·. H i)!' me,l n,::! V gllids [!ii nning; li ro stan,l a rl1 ocll 'lllYUll
,las 1J, Li e i ,'ii xe l"!. röm,'-, n Ll s t rij JlI S- 01.: 11 b il mnttaga r , D el'. R 
rör h:l illförts i markll :lfl('lt a l' Srll-ali iu, ~retu llrö l' en lira 
lILI lJlyc lp t [1oIJll liirn. P eru s <'g,'nlli ga fö rd elar be,ti't i a tt 
lic ii 1'0 " IU rl 0(' 11 ej c rl'Ol' rll'a extra sk ii L'lll Il ing. 

Bland U1'otLa~!l1 rfabriL, n lI tC l'll a li~;.;e r Pld l('o f. n. 'lta , for t 
"iit rer !.il' ~ulltlin. R '.-\ >!ler Zpni(h k0111 111 e r [lll audra pilll ', 

Direktör Tryggve Sundin. 

Sy1'1;cHI:iali ' elV YOI' /c- ],:0I1/01' ulJ/Jla,gel' h ela 
':;0 :0 v(J,llingen i d enna skysk,rapa. 

IHircftu Stun rL:-Wal'l1e r. En a l' ,lc st.ö:r~la f a hrikerna bal' e n 
dag produl,tioll al" 1500 il. 2000 a[lparater 011 en ll r svro
c!nk tioll a r 500000 Ol!jJ3.r uter, !10 0/" c1i,i l'n.,· s t annar inOlll 
landet, I slutet fl l' Dlaj s iltler T.l.lilll i ,:i\ng tillr Cl'l;:ningeu fö r 
d en n ya ,~ ii 'on!;en. l';X"[JO.l'lmorl cll e r tla ti ll ve rkas d ock ~enare. 

li r 'kilt mycke t a r hete nedl,i!;ges p:1 spollillycl'kninge ll , 
J lirupnh'ers jlotar tluylillChls ii nn n ej . S (Jolforlllarna gö ra , fr ia 
frilll fukt och impr >gncr us . Varje spol wä!.es flera gange r. 
A lI n d elo r vrol'as m y -'ket omsorgsfull t, iiven de som kö
pas l'ärc!iga, 

lIoppsiHtningell och kOl1pUn,gCll al' apparaterlJa utWI'es 
a v flickor, av yilka 30 ii 40 !iro plaeeracle vid varje band , 
AI'bete t lir mycket s peciallsemt, så at.t var ocb en Iiires ujJP 
lift en kl'arts tirnnl'e. Al' [Fn f lickor i ra.rl siitta. ele tre l'örsla 
fa s t vi ssa Ieclningar o IJ ,len fjiirde liic!er dei<sa, De fyra 
uii~t:,l bo. arbetet fördelat PtL sallll:na siitt o, s, I'. Någm ba 
till uppgift at t rYl.:ka i ledningarna, yar och i Yissa 1ed
niugil l' , f Öl' att se att lörlning:un'l iiro riktigt utfiircla . Appa
l'a t>rU:l lira plneeJ':1lle på t ril"lii.d a r , i lilLl.lpllg ::;tiilln ing , sä 
att detalje rna hli\'H lii t t ftt komli cr a. 

'l'rllUllin i! II och al' Jll'o\'uingen a l' npJlaratcma lltföre s al" 
mani i" pe r ,Ollal. PrO\'/ll'I1a ha ,'al' sitt uå s, lULl' pro l'lliug 
l' kpl' lll €'fl iIiirtelefol1 , Sl utpl'OY ske l' III d högt'alare. Sa llll'lJa n 
l'wt u t fti ms tP III [ll'!l\'ningar, 1.1 1. a. .liituing al' kiin,;ligl1et 
~C;j'l Selekl.il'il.et etr. F~nda f:t l il 2 % av de fiinliga [ljlpa
I'a l l'rnfl kasse raS på grulld av f "lak tie; l1 eter, 

Yarj a.p parutfa bl' ikllll t ,'om :uI l'icill fler Sy ll'aoi:l -l'ÖI' ~kic 
kal' iu L'IL ajlpara t n ,· I' a d c modell nir att IlTlt1e l'!;öl;as fl \' 
:';,ril'allia sil,ge ujörer. s~ fll t rören ej tllll'iindn , p:\ ol iim[!li~t 
~iitt. D etta fi;r ta ralld e iiI' jn I' ill f i.i r t'lel fö r l"l da parterna. 

l l~c l' l ill \)e,, :I ,c:na clc ja,g tHlfiillf't alt titta pa (le n ya t le
I'isi on ,appara t cru fl , u llJ talnr dir. RlInJiu. iH ellan kl. l( 1~ 
I'nrj d ag gjordes ut 1[llflning, l' frflll Olyll1pi;'ka Spel en, P,L 
ett fem(-iolnt [ll atser i Berlin. ni,lmli geu P:l po~tkontol'ell , 

l'Ol'O mu l t l1!fa n> u[l[lf:tiillcl,l. Hi ld c l'l1R \'0 1.'0 ungeflir 25 X~5 
t.: ll.l i s to rlek . :Ja,:; så)! hl. a , en n h ,inrlui ng frå n simtiivLi ng
a l.'Ufl , fliil' rn an i mOlla ,c:ar n kUll lie II, lja ,. iuulIn rna s s tr ider, 
dOd, utan att kllnna u~il'mare 11l'$ldU a d e taljema, S illlhop
pe.n kund e lilan s "ans Im ty,lli"t, Xa t m'ligt l'i s l1a r te levi
,' ionen gu t t framft t oerhör t , Ille n iinull llte r s tål.' mycl, et, 
inllau rlen ka n bliva ni'tgot för a llmänheten. W , S , 

http:Selekl.il'il.et
http:Bngllll.ld
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y svagströmskatalog. 

Elektriska Aktiebola~cl S iemelLs. S tockholm, har ut giVit en ka · 
ta log l)" r sV3"slrÖm,matcricl. Ka tal o" ' cn är synnerlig n ut fö rli ::; 
och inn"hå ll r även t:n hel del tekni ska beskri vningar över olika 
apparater och anläggnin gar, varfii r d ' n " ta n tvivel är mycket vlir· 
d fllll {ör alla, som S ssla mer! svag' trömsin. talIationer. Hiirtill 
bidrag r också den kla ra (,el , överskådli ga uppställnin gen, det 
rikhalti ga illustrationsmaterial t samt må ngfalden av tekniska duta. 
Orient erin gen i kata logen underläuus i hög grad genom ell tUIll' 
r('gi- tt r med bildbeteeknin "a r sa Illt ett sakregis ter. 

Vi s kola här omnämna nl'tgra "" de i katalogen uppt agna sa · 
kerna , som äro av intresse för radiomannen. De första s idorna 
inn "halla tabeller ö\'er elek lr iska sLOrheter ch m, ttenh eter, re· 
duktionstul, dat a för koppartr&d , metaller och isolatorer , ljustek· 
niska enheter, data för smalfil m projektorer o. 8. V. I katal ogdelcll 
ha tekni ka uppg ifte r inflicka t d~lr de a nset ts av värde. Så t. ex. 
omtalas att tavmot tl nden (kolmotstå nd) ha r in ·,u induktans och 
kapacitet men alt dc upp tagna trådmot stå nden äro mindre gyn n· 
samma i dett a a v' ' nele. K ojmot ti nd f inna ' av spec illltyper, t. ex. 
med värden mellan 10--100 m 'gohm am t för ka rlvågskopplingar 
mer! värden up p tiil 5 mcgQhm. 

Jäm pulvl'rk,irnor för högfn;hen ~ polar finna - av H·typ, lorstyp , 
E ·t yp och cyli ildertyp. Av tort vä rde äro de i ka laI o" il upptagna 
lin tl ningsdula fö r H · och korskämo r. Även den ungefä rliga induk · 
tansen är an gi\'en. I della sammanha ng bör » irufer·uret» om· 
nämnas, en räkllc 'k i\'a, som möjli"gör beräknin g av järnpulver· 
spolar samt av. I'imnin gskre lsar. Denn a kan r ekvir r as fr n Si mens. 
Högfrekven 'iitz finnes i olika 1ltf,irande n för järnpIlIverspola r och 
för andra 'indHTlllll. Av intres'e liro vidare ga ngkondensatorer med 
caliti olution '"mt ti ll de a kondensatorer passande skalor !TI,;d 
SLaLi l) nsnarnn . 

K opparoxidull ikriktarna b handl a gan 'ka utförl igt. En speciell 
typ är »Si ru tur», vilken b l. a. användes om dd ektor i sup er· 
heterodyuer. 

Avdelningen för led ning materiel innehåller uppgi fter om elek
triska egen skaper sa mt användning. I-TUT lackskiktet på lackerad 
tråd, t. ex. ]itz.l r d, 'kall avlä~ na för lödning omtalas ä \'en. 

Avd 'In in tTen för radio törningsskydd är my kel in truktiv, i de t 
an äncln in ".' rn rådet fö r \"arj e typ är an" ivet, Specialkondensa
toror av induktion fri typ f(ir kurtvi\gSllvstörning äro upptagna, 
ä\encom Slörn ingsskydd fi.ir auto mobiler. Vida re märkas s törnjn gs· 
skyddsdr sIar med och utun jämkurna samt omontcrade typer för 
inLn;",'nad i el ktri ska apparater. 

i ~me l1 centralantemilln läggni ugar ski lja sig p['incipiellt fr an 
ceutnlrudioanläggningarna därige'nom, a tt h yresglislen pil. sin egea 
mot tagare ka n taga in de uLländs ka s ta tioner som h an önskar av· 
ly na. E nligt uppgift unnas ett 50-tal centralantennrwläggningar 
redan i drift här i landet. 

Siem ens' (LVstiillw illgsskala med stationsnamn. 

S iemells ' cali!isolcradc 3·gall gkt)I[(I ~lls(ltor /JI ed skydds/mu. 

}ör övrigt upptager kata logen en mängd andra artiklar, sllsom 
elektrolytkondensatorer, s ta rt konden ,lI orer fö r motorer, avstäm· 
ningsindika to rer, akust i ka oc h opt iska signalanonln ingar, hem · 
och por ttel.efoner , mätinst rum 'nt etc. samt olika slag il förs t(ir· 

Siem ells ' räkneski/Ja för Il criikning a'u järnpulverspolar och 

avstulIlningskretsar. 


Ortoskopet , en avstämningsindikator. Den känsligaste t ype lI gör 

julit utslag för 3 mA . 


kare, högtalare och mikrofoner för högtala ranläggnin ga r. Av spe
ciellt in tressc ,iro de högbn li ga krafthö,ytalarna, som möjliggöra 
användning !lV svaga re förs tärkare (i n elje ' t. En vanlig radioapparat 
räcker sålunda för en lokal med upp tiII -00 platser. 

Volymregulatorer. 
Elektriska Alcliebolaget Skandia, S tockholm, för i marknaden 

volymregulat orer av m,irket »Preh». De sa ä ro dels av L· och delM 
[t V T ·typ och tiUverkas för b de högre och lligre effektbelastningur. 
L -tYllen motsvara r den vanliga p otcntiometern, som användes SOUl 

volymkontroll e ft er t . x. 'n pick· up , under del a tt T·typen ,il' 
avsedd för inlänknin o- mellan l. ex. en utg ngs transfor mator och 
' Il högtalare. Den mCijli ggiir härvid vol}'mreglcring n tan inverkan 
pil k langfärgen och kan e j ersättas aven enkel potent iomeleran· 
ordning, (Se artikeln » olymrcgnlatorcr» i julinumret av P opu· 
lät R adio. ) 

Dessa volym regulatorer kunna erh&lIas med olika motstå nds· 
värden allt eft er impedansen i de kre ts[lr, d ,ir de sk ola användas. 

Keramiska isulermaterial. 
Finna Runa Arbiag, Stockholm, har till s tällt oss några nya häf· 

ten i serien »Kernmische Sondcrma.- ' 11», utgiven av Herrnsdorf· 
Scbombllrg Isolatorcn·Ge ellschaft. Häfte 9 avhandlar användningen 
av cali t ocll calan, ävenSll des a malerials egenskaper. H äfte 10 
be kriver nya typer av trirnkondensatorer. Hä fte 11 avhandlar fasta 
kondensa torer för rnedelhöga spännin ga r och dfek ter, avsedda för 
små sända re, och häfte '12 fa ta kondensator r för 'törre effekter. 

Man finn er a v d ' ssa b,i ften, alt ut veckli ngen gå tt fram åt betyd
ligt p å delta omr Je. 

Högtalare. 
In geniör$!imwn Electric, Stockholm, fö r i marknaden en n y per

man"'ntdynambk högtalare av märket »Grampian». F äJtstl'r kan är 
enligt uppgift 10000 gauss. Högtular n hlir HY' kon och är försedd 
med P' byggd tTa nsformator för p llsh·p ull-sl ut stcg. P rimCirimpe, 
dansen är 2X4 000 ohm. 
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Nya mottagare. 

Moon Radio A.·B., Stockholm, har tillställt . oss uppgifter om 
sina nya mottagarmodeller för säsongen. 

Modell 104 är en återkopplad 2·kretsmottagare, som tillverkas 
dels för växelström, dels för allström. Den är försedd med selek· 
tivitetsregulator och inbyggd vågfälla. Den helbelysta aeroplan· 
skalun är försedd med stationsnamn. 

Modell 105 är en allström~ uper med sex stämkretsar ink!. 
osciJlatorkretsen. Den automatiska volymregulatorn verkar på två 
rör. Mottagaren har en 8" högtalare och är försedd med en stor 
stationsskala. 

Modell 106 är en växelströmssuper med sju st.ämkretsar inkl. 
oscillatorkretsen. Den har sålunda två förselektionskretsar. Av· 
stämningsratten har två hastigheter för möjliggörande av bekväm 
inställning även på kortvågsområdet, som omfattar 1Il---50 m vlig· 
längd. Tre rör regleras för fadin gutjämning. Mottagaren är försedd 
med en 10" högtalare och har ett slutrör Dled 13 W anodeffekt. 

Samtliga modeller äl·O godkända av Svenska Elektriska Mate· 
rielkontrollanstaltcn och S·märkta. 

Tjemelds Radio, Stockholm, utsläpper denna säsong tre nya 
mottagarmodeller. Bet.räffande dessa ha vi erhållit följande upp· 
lysningar. 

Tjerneld »Popnlär» är en 4·rörs (5 rör inkl. likr.) 2· krets· 
mottagare med två högfrekvenssteg, det sista aperiodiskt. En 8" 
högtalare användes. Slutröret i växelströmsmodellen är en 13 W 
pwtod. Mottagaren har inbyggd vågfälla samt en aeroplanskala 
Uled 80 stationsnamn. Rören äro amerikanska. Typbeteckningen 
är 44 V för växelström och 44 A för allström. 

Tjerneld »Universal» är en 4·rörs (5 rör inkl. lih.) superhe· 
terodyn med 7 stämkretsar inkl. oscillatorkretsen. Förutom mellan· 
och långvågsområde har apparaten två kortvågsområden, täckande 
tillsammans 18- 100 · m. Känsligheten är 7 f tV och selektiviteten 
l: 5000 9 kcls från resonans. Volymregulatorn är av fördröjd typ. 
Högtalare och slutrör äro samma som i »Populär». Typbeteck· 
ningar: 33 V för växel· och 33 A för allström. 

Tjerneld »Atlanlic» är en 5-rörs (6 rör inkl. likr. ) superhe· 
terodyn med 7 stämkretsar ink!. oscillatorkretseIl. Förutom mellan· 
och längvågsområde finnes ett kortvllgsområde, och den automa· 
tiska volymregulatorn omkopplas för att bli så effektiv som möj· 
ligt på kortvåg. Avstämningsskalan har två utväxlingar. Känslig
heten är 3 ;.tV. Denna modell är utrll"lad med en 10" högtalare. 
Typbeteckningar: 22 V för växel· och 22 A för allström. 

HÖSTENS RADIO -TSTÄLLNINGAR. 
l,'or t~ . fråu ti iu. t96. 

säsong, och även de djärvaste förhoppningarna hade redan över· 
träf~ats vid en hel del fabrik er. I allmänhet beklagade man sig över 
svårIgheterna att få fram r ll material och elementära delar inom 
rimlig tid, och detta skyllde man bl. a. på den överallt påaående 
militära upprustningen. '" 

Efterfrågan på radioapparater mb te ju vara stor i dessa bägo-e 
länder, då Tyskland kommit upp i nära 7,5 millioner radiolicens~r 
och ~n~land på ett år ökat sina mer än 7 millioner med ytterligare 
en mIllion. I det senare landet har man beräknat, att det finnes i 
det närmaste 3 millioner urmodiga mottagare, som äro i behov av 
att bytas mot nya under det kommande året eller det närmast 
följande. 

I nästa nummer kommer att givas en närmare beskrivning över 
de tekniska nyheterna på de båda utställningarna. 

- TO. 

FRÄN VÄRT LABORATORIUM. 
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ton förefinnes. Hänsyn har i detta fall ej tagits till den i glimröret 
uppkommande distortionen, men denna är I~d ej alltför haftin
ntstyrning relati vt obetydlig. " 

Distortion av vågformen erhålles även på grund av glimpelarens 
bredd, då bländare ej an vändes. Bländarcu är således fördelaktig 
III mer än en synpunkt. 

Nordl8k Rotoerl&vyr, 

POPULÄR RADIO 

fig. 4, visar glimrlirets karakt eristik, d. v. 9. glimpelarens höjd 
som funktion av strömstyrkan. Karakteristikan är upptagen med 
den cylindriska bländaren, vaf\'id bilden i den roterande spegeIJl 
tjänade för inreglering av glimpelaren i niva med centimeterlinjerna. 
Betraktad direkt är nämligen glimpelarells topp ej så skarpt mar· 
kerad , att en någorlunda exakt inreglering kan göras. I diagrammet 
betecknar ordinatans nollpunkt en nivå ett stycke upp i röret. Då 
glirnpelaren kom något under denua nivå, s locknade röret. Som 
synes är karakteristikan full ständigt rak utom på nedre delen, som 
därför helst ej bör utnyttjas. 

Glimröret har ett v,ixelströmsmotstånd av storleksordningen 
10000 ohm. 

Frekvcnsolnråde. 

Oscillografens frekvcnsområde är beroende av hur stor rota· 
tionöhastighet lIlan kan få hos spegeln. Vid allvändniug av ett 
gt:ammofonverk är ju hasti gheten mycket begränsad, vii et betyder 
alt oscillografen endast är användbar fiir lägre tOll frekvenser. Na· 
turligtvis .kan verket utväxlas, så att spegeln får större hasti gh et 
än skivtallriksaxeln, men härigenom kompliceras anordningen be· 
tydligt. 

Genom bockning av regleringsarmen kunde bromsningen i cen· 
trifugalregulatorn fördröjas, så a tt den maximala rotationshastig· 
heten blev större. Oscillografen kunde härigenom anl'ändas upp 
till ca 300 pis, ehuru vågorna vid della periodtal voro ganska hop· 
trängda, så alt elt studium av v gformen försvårades. Vid 150 p/ s 
erhöllos emellertid endas t fyra hela våglängder i spegeln, och 
vågformen kunde bekvämt studera . 

Ljusspalten fär ej vara för bred i förhållande till den i spegeln 
erhållna våglängden. Vid mer än fyra hela våglängder i spegeln 
var cn spaltbredd av 2 mm för stor, i det att vågformen blev 
mcr eller mindre förvanskad . 

Synkroniseringen var med grammofol1l erket (fjäderverk) mycket 
enkel. Bilden i spegeln kunde fås att stå stilla långa stunder åt 
gilngen. Vilken frekvens som helst kunde synkroniseras. 

Försök gjordes även lDed ett elek triskt grammofonverk, som 
modifierats på sådant sätt, att törre ro tationsha tigheter kund 
uppnås. Häri genom utvidgade · o cillo!!ra f · ns frckvensomI' el lIpP
år. Synkroniseringen var ' mellertid svårare, bl. a. beroende på 
variationerna i nät pänningen. 

w. S. 

KONSERVERAD MUSIK. 
Forts. frun sid. 199. 

högtalarklämmor över ett filter, bestående aven droösel D och 
tvenne blockkondensatorer C på 0,5--4 ,uFo (Se fig. 2. ) Emeller· 
tid kan filtret undvaras, Olll 1Il011agaJen är försedd med utgångs· 
transformator med högohl1lig sekundärlindnin g, som passar för 
graverdosan. 

Den mekanism, som styr graverdosall in mot skivans medelpunkt, 
måste fungera perfekt, emedan skårorna ligga mycket nära var· 
andra. Bäst är en för detta ändamlll särskilt tillverkad styrspindel , 
gängad !Ded 0,5 mm stigning och kopplad till motorns axeltapp 
medelst en konisk kugghjulstransmiss ion med utväxlingen 2: 1. På 
denna spindel upphänges graverdosan, vilket kan ske med till· 
hjälp aven itu ' gad mutter med samma gängning. Fig. 3 visar 
eli styranordning av denna typ. 

Skivor och nålar. 

För upptagningen användas skivor al' aluminium, gelatin eller 
cellophan. På aluminiuDlskivorna tryckas inlpulserna in, och för 
att späret skall bli tillräckligt djupt, måste graverdosan belastas 
med en vikt på 300 il. 400 gram samt ställas så att nålen gör en 
vinkel av 5 il 40° mot skivan. För graveringen användas koniska, 
nedtill avrundade stälnålar (fig. 4 c) , och före upptagningen pre· 
pareras y tun med vax, upplöst i bensin. 

Mycket lyckade upptagningar kunna erhållas med cellophan· 
skivor, som graveras med diamantnålar (fig. 4 b) eller skarpa 
stålnålar (fig. 4 a), vilka skära in impulserna i det relativt mjuka 
ma terialet. Vinkeln mellan gravernålen och skivan bör uppgå till 
70 il. 80°. Efter inspelningen in "nides y tall med litet syrefritt fett 
eller vaselin, som dämpar nålraspet och ökar hållbarheten. 

Stockholm 1936. 
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HANSMA NS 
nya skärmade HF.-spolar 

• Dominera marknaden även 
denna sä song. 

• Svensk tillverkning . 
• Bättre och billigare än ut

landets bästa. 

Luftlindade 

HLA Antenntransformator 

HL T Detektorspole 
HLU Universalspole 

Lindade på järnpulverkärna 

HFA Antenntransformator 
HFT Detektorspole 

• Matchningstolerans ± l % 
• Förbättrad mottagning 

• Höjd selektivite t 

Ensomför'säl jare: 

AKTI EBOLAG ET ELTRON 
Tel . 21 S6 0 9 , 

11 572 8 
STOCKHOLM 

Begär p rosp e kt' 

Vasagatan 16 

l'u gäller det att sköt.a om sin radio! Låt radio
handlaren prova rören och ersätt,a dem med nya 
Tungsram Barium, där så behövs. Det har )wmmit 
nya. högeffe)<tiva, typer, som gjuta nytt liv också. 
i cn gammal allp!\-rat. Tungsram Ba,riumrör finnas 
i höstens nya, svens),!\- appara,ter - bäst·a beviset 

Superflex MWD3k 
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;! + 1 r i ir (Y:l r:·I\" cH d u h I.H'l r ö r ). 1\ h\u !'-:lr lll ~j u k ret., nr o d 1 
I·tt d tl lih 01\,(\ r l'::l nll. · r l.' l' ;l r (k' n '~ i m fi;rh :l r HWtl e n ft~ ! lI 
r ö rsapPH r u t . 1)(: 11 h ar Jw ly s t st a t l o ns~ku l (l. yo lym- o <..: h 
kl HIl;.:- fii 1'g' ~ kO lltr () ll R:I TH t d ,\· n n ll li :·d ,- lJli;.!' l a larc u w d u L
lJJ ii r k L \' :L(' ker t och fy lligt l jud. 

P r i s Kronor 225:-, 
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llit deras 

Trlng,~' ram, 

oliha r ur fyp l? r 

d i r efa fru n S ,.: 
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KOP" I NG p " 

OLIT 
Keramiskt isolermate."ial 

fö." högfrek,'enstckniken 

Förlustfaktor mindre än 0,3 %0 vid 
frekvenser högre än l l\1C. 

Detaljer av detta material tillverkas med syn · 
neri igen stor måttnoggrannhet och uppfylla 
även de högsta fordringar på mek. hållfasthet, 

Vi leverEra dessutom 

STEA.TIT för Jågspänningsisolation, 

STETTA. värmebeständigt keramiskt isoler< 
material med god isolationsföu 
måga även vid höga temperaturer. 

BIRGER CARLSON & Co. AKTIEBOLAG 
Malmskillnadsgatan 33 STOCKHOLM C Telefon 2326 55 (växel) 

Sven.'kt generttlomb"d UJr S,/'EA ,/'ITFABRIK STET,/'NER d' Co., Ltl1d' Il. P. 

FörsI'k.lassig radioservice 
foru1sii11er fullgod ins1rumen1u11'us1ning! 

Endast det bästa är gott nog för Edert provrum, 

Vi föreslå 'komple1tering Hled: 

We-DA 238. Universalrörprovare 
'ör europeiska och amerikanska rör. 

Mätning av: l. Alla förekommande rörtyper , med nch utan stift även 
hcxoder, oktoder, duodioder, binoder, allströmsrör. 2. Anodström. 3. Branb 
het, inre motstånd genomgrepp. 4. Motstånd och Kapacitet. 5, Spänningar 
0- 300 Vojt. Vakuumprovning, - Marknadens mest lullå'ndade rörprovare' 

Provinstrument Typ PA, vridspoleinstrument för likström. 

0-6,0-60,0-600 mA, 0- 6 A. 0 -6,0-120,0-600 V. Strömförbrukning 2 mA. In re motstånd 
SOO ohm /Y. Motstandsmätnin l' 0-100000 ohm/4,S V mätspänning. Spegelskala, nollkorrektion. 

Universalinstrument "Univa" 
Vrid spoletyp med likriktare, omk., bart för lib o, växel ström, inbyggda motstånd och shuntar, 
Mätområden : 0-6, 0-60, 0-600 mA, 0-6 A, 0-6, 0-120, 0-600 V, Spegelskala. 

Begå'r specialbroschyrer! 

Elektriska A.-B. SKANDIA 
Göteborg - Malmö - Nässjö - STOCKHOLM:> - Gävle - Karlstad - Sundsvall - UmeA 

X onli , k TI o l o;:; rn Y.I'r, St<wk holm lnr.. 

PA"Univa 


