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kan Ni manövrera 

stationsinstä II n i ng 

och ljudvolym 

Det är den nya Kombinationsratten hos Horny

phon-modellerna, som gör detta möjligt. Denna 

finess måste alla radiolyssnare uppskatta . 

Stationsavstämningen har snabb- och microinställ

ning, lysande stationsvisare och på modellerna 

"ULTRA" och "GIGANT" finnes även katodstrål

indikator eller det s. k. magiska korset inmonterat. 

Sammanfattar man alla finesser, kan man med 

rätta kalla den nya "HORNYPHON" modell 

1937-1938 ett radioteknikens mästerverk. 
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FRÅN REDAKTION E N 

I detta nummer 

inflyta de Låda konstruktioner, som voro planerade till 
'ptemhernuJllret men som pli grund av det r ikhalti ga 

nyhetsmate rialet maste la över. D 'n ena ä r en s. k. 
direkt kopplad Iikströmsmottaga re, där :'ull erkondensa
torn och läckan till slut röret sa kna . Det är allt sa en 
motstlindskoppl in g med enbart anodmotsLand som kopp
lingselement mellan rö ren . Om ma n vid vanli g motstånds
koppl.in g vill ha ffi d de allra läg -La Lasloncrna, må,te 
man göra gallerkond ensator och läcka . tora eller r,ittare 
deras produkt stor, vilket betyder stor tidskon lanl. id 

. fortiss imo i musiken ras härvid lätt IIppladdn ingar av 
gaJJerkondensatorn , St att slutröret lIlomenta nt blockeras, 
vilket medför distortion . Vid den här beskrivna motla
garen-förs tärkaren kan dylik blockering ej fö rekomma. 
För att ytterli gar e reducera rioken fö r di stortion - pa 
grund av galle rst röm i slulröret - - kan man göra mot
s tåndet i gallerkret sen mind re genom alt t: r ·älla topp
IlIotstllll det vid gallret (Ra) med en högfrekven drosseL 

Den andra konstn,ktionen ä r en 2-rörs växrl tröm'
mottagare för kort v, g, i vilken anvund es den nYll, in· 
tressanta Li sell -spolen, som g' r e ll b ra stycke in på 
ultrakortvllgsområdet. 

EfTERTRY C K AV AR TIKLAR HELT ELLER DELVIS UTAN AN G/ VANDE AV KAL LAN F ORBJUDET 

l . 

Ett radiofabrikat, 
som Populär Radio har kunnat rekommen 
dera, ka n Ni k öp a med fullt förtroen de. 

Säg att Populär Rad io rått Er att köpa det. 
Gynna i Ert eget intresse våra annons örer. 
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Varför 

ligger SYLVANIA 

nummer ett när det 

gäller fabrikantrör ? 


Emedan 
1. Sylvania~rören äro av högsta kvalitet. 2. Deras jämnhet ~ 

som betyder allt för fabrikanten - är oöverträffad. 3. Deras 

vakuum är alltid pålitligt - därför inga oberäkneliga effekter . 

... Blott en kvalitet - rör som ej hålla måttet förstöras i fabriken. 

··· ,SerYICelDan. 
Kan Ni välja bättre rör än 	dem Sverges ledande fabriker använda 

Vad vi göra 	t. Ni erhåller gratis all tänkbar hjälp i försäljningen . 2. Kostnadsfri 

skyltmateriel. sasom den blinkande dockan med flera attraktiva förem al.för serTicemän
3. »Technical Manual» - den ovärderliga uppslagsboken - - som ingen 

nen och återför utomstående numera får . erhåller Ni gratis. samt dessutom " Sylvania News» 

säljarna: och dess tekniska bilaga. •• Vi hålla fastställda bruttopriser och lämna fast 

ställda rabatter till alla. 

maan radio a.-b. 
SVEAVJEGEN 55, STOCKHOLM. TEL. 230360 VJD[EL 
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Arets radioutställning i Berlin har ur publik. 

synpunkt blivit en stor succe, i det man under 

de 10 dagar utställningen var öppen kunde 

inräkna ej mindre än 308000 besökare. Som jämförelse 

kan nämnas, att föregående års utställning, som var öp· 

pen 13 dagar, hade 80 000 besökare mindre. 

I Tyskland finnas 25 firmor, som tillverka radioappa. 

rater, och samtliga vara givetvis representerade på ut· 

ställningen. Dessutom vara ett hundratal tillverkare av 

olika ti llbehör representerade. 
De större radioapparaterna hade i allmänhet mycket 

god ljudkval itet med både uppåt och nedå t utvidgat ton

område. E tl flertal apparater hade dubbla högtalare. I 

Siemens' »Kammermusikgerät» använde man -t. o. m. 3 

dynamiska högtalare, för bas, mellanregister och diskant 

med en belastningsförmåga av 10 W. De större appara

' + 

DruckWpfe 

Kopplin gsschema lör stationsinställningsanordningen i »Transmare». 

• 


Av mg. Erik Hullegård 

Stationsinställningen på Körtings »Transmare» sker m.edelst tryck
knappar. Fininställningen är aUlOmatisl, . 

Förenklat kopplingsschema lör AEG:s stora superheterodYl!. 
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Chassiet i Lorenl superhetCTodynmoltagarc, modell 300 W. Obser· 
vera den olllsorgsjn/la skärmningen av ganglwndensalor, spolar, 

rör och ledningar. 

• tema hade i allmänhet ett slutsteg bestående av 2 push. 

pullkopplade trioder AD 1. De näst slö~sla apparaterna 

hade antingen eU D l eller också pentoden AL 5. De 

medelstora och sm apparaterna använde uteslutande den 

mindre pentoden AL 4. 

Hi)gtala rna hade genomgående n betydligt mj ukare 

upphängning än föregående år. Konll1aterialet var sålunda 

betydliot tunnare mot kanten, som var försedd med tre 

veck. < ör att f å mjuk upphängning även vid låga fre· 

kvenser an vände man yttereentrering i stället för inner· 

centrering. Genom dessa åtgärder hade den undre ,q·äns· 

frekvensen sänkts från ca 100 till ca 65 Hz. Telefunken 

hade ytterligare förbättrat basåtergivningen genom alt 

göra spolen längre, så att även vid tora amplituder alltid 

lika måncta tråd varv befinna sig i luftgapet. 

Den intressantaste nyheten var att ett flertal av de 

större apparaterna hade automatisk finavstämning , i ett 

fall utförd med mekanisk inställning, i' de övriga med 

rent elektrisk. Lågfrekvent motkoppling (negativ åter

koppling) fanns även på de större apparaterna. Psyko

loo'j kt hörrik ti g volymkontroll och variabla bandfilter 

förekommo allmänt. En del apparater hade tonbalanskon

troll, var med menas, att vid exempel vis en avskärning av 

Den moderna radiogrammofonen i ny, trevlig modell. (Braulls 
»Phono 638».) 

fJhilip, l/ya hiiglalare m ed jast kon för spridande al! de högre 
jrekvenserna. 

diskanten samtidigt basen dämpas för atl Ij udet ej kall 

lå ta ona turligt mörkt. Ibland förekom en tal-musik-oll!

kastare, av edd att korrigera för skillnaden mellan örats 

känslighetskurvor, dels när man åhör tal , vilket brukar 

återges med samma ljudstyrka om originalpres tationcn, 

dels när man hör musik, som ju i allmänhet avnjutes vid 

en betydligt lägre ljudstyrka. I talläget för vagades fre

kl' nserna under ca l 000 Hz. - Philips' största appUl'al 

hade t. o. m. en kontrastföntärkare av enkelt utförande 

kombinerad med motkopplingen. I allmänhet voro gram

l11ofonomkastarna försedda med en omkopplare, som för 

bättrade basåtergivningen genom att minska förstärklliw'

en för frekvensen över 200 Hz. 

Teldunkens förnämsta apparat, 7001 , är n 7-rörs llper 

(+ 5 hjälprör) med automati k fi nin tällning, motko pp

ling, dubbla högtalare, 10 kre t ar och nedsänkbar :kala. 

Den automaLiska finin ställ n ingen arbetade med en nog-

Chassiet i Telejankel/s [vil'" tSlIlottagare, modell 724 W. Omsorg" 
jull skärmning ger slabilt hj-steg. 
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PhiHps' nya, förbättrade vibratoromformare, som möjliggör drift 
av växelströmsnwllagare på likströmsnät, 

grannhet av 100: l, vilket innebär att ett fel i den ma
nuella inställningen på t. ex. 2 kHz korrigeras till ca 
20 Hz. AEG :s största super 107 var, vad funktionen be
träf,f r, så gott om idenlisk med Telefunken 7001. 

Körtings »Transmane 38» med tryckknappsiaställning 
var en av de mest uppmärksammade apparaterna på ut
ställningen. För var och en av 20 av de största sändarna 

Katodstrålerör med k eramisk sockel, {L eybold und von Ardell ne.J 

fanns en tryckknapp, vid vars tryckande n motor igång· 
sa ttes och inställde apparaten på den önskade stationen. 
Då motorn härefter stannade, ,fullbordades fininställning
en på vanligt sätt rent elektriskt. Givetvis kunde även 
andra stationer inställa, an tingen för hand eller med 
hj älp av motorn. Apparaten var även i övrigt synnerligen 
påkostad och hade bl. a. dubbl a högtalare. Även Sabas 
största modell, 980, var fö rsedd med motorinställning 
men hade ej tryckknappsstyrning. Motorn skötte här även 
om den automatiska fininställningen, varvid den drevs av 
strömmen från apparatens av lämningskontrollkrets (dis· 
kriminator) . 

Philips' katodstråleoscillograf med inbyggda förstärkare och »tids
axel». Observera skärmningen av nä/aggregatet. 

Vibrator, innesluten i vakuum till förhindrande av att kontaktema 
förstöras samt förs edd med rörsockel. 

Det magiska ögat förekom i år på så gott som alla 
stora och medelstora apparater. Philips lanserade sin 
universalratt med 4 funktioner komJbinerade i samma 
ratt. Avstämning sker som vanligt genom vridning av 
ratten. Lj udstyrka och klangfärg regleras genom att föra 
ratten i höjdled och sidled. Slutligen kan man genom att 
trycka knoppen in mot apparaten påverka en omkopp
lare, som sätter Philips' kända, magnetiska broms ur 

funktion. 

I Philips' större apparater fanns en högtalare, som i 
mitten hade en fast kon av pressmassa, vars uppgift var 
att öka de höga .tonernas spridning från centrumlinjen. 

Schaub utställde en liten single-span-super (»mellan
frekvensen» högre än den högsta frekvens man vill mot

F orts. 1t s id. 2H 

Jätt es/ort katodstrålerör, avsett jör televisionsmottagare m ed 
32X 27 cm bildyta. (Telejllnken.) 
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Bra television. - Särskild avdelning för serviceapparater. 

Forts. från föreg. nummer. 

»Internationella» TorsenelZ. 

Bland rörnyheterna märktes först och främst den »in
ternationella serien». Denna bestod i en serie 6,3-volt 
rör med 0,3 glöd tröm och den kända oktalsockeln. 
Data för samtliga rör uppgiva icke vara desamma som 
de amerikanska, men samtidigt p!ipek s att rören utan 
vidare kunna användas som ersättning för amerikanska 
rör. .. ven de vanligaste 25-voltsrören för allströmsappa
rater funn os i en gel k upplaga. Vissa rÖl1fabrikanter fr am
visade även de h os oss kända europeiska 6,3-voltsrören. 
Det ovan omtalade universal röret hörde också till nyhe· 
tema. Vidare uppvisades en ny högfrekvenspentod för 
ultrakorta vågor (acorn-typ) samt en liten diod utan 
sockel och med särskilt låg kapacitet, även detta rör av
sett att användas i televisionsmottagare. Dessutom funnos 
ett par nya slutrör av tetrodtyp med stor utgång effekt 
samt några gasfyllda rör för magnetisk avlänkning vid 
katodstrålerör. v katodstrålerör funnos åtskilliga nya 
t)'per för såväl television som mätändamål. De största 
vanliga televisionsrören med upp till 15" diameter voro 
av!edda för anodspänningar på omkring 5000 

Fig. 9. Televisioflsrnottagare med 20"X I6" skärm, på vilken bilde/l 
projiceras från ett speciellt katodstrålrör. (Philips. ) 

Av civiling. Mats Holmgren 

Televisionen. 

. Televisionen hade ägnats speciell omsorg och samtliga 
större firmor framvisade två a tre typer av mottagare. 
Vanligen hade man tvenne snarlika modeller, som ·endast 
skilde sig åt genom rördiametern och därmed även priset. 
Stort intresse tilldrog sig tvenne bordsmodeller med rela
tivt li ten bildyta. Dessa voro avsedda att användas i sam
band med en vanlig rundradiomottagare för Ij udet. Rund
radiomottao·aren går som mellanfrekvensförstäTkare på 
ca .500 m våglängd. Den billigaste av dessa televisions
mottagare kostade endast omkring 700 kr. De större mot
tagarna hade även gått ned i pris sedan föregående år. 
Mer än 2 000 kr behövde man icke betala för en alIvågs
och televisionsmottagare med bildstorleken ca 25X 30 
cm. Den största mottagaren med projicierade bilder i 
storleken 40 X 50 cm kostade 165 Gns. eller i runt tal 
3500 kr. 

Televisionsdemonstrationerna ä<Tde rum i en särskild 
hall, där varje finna hade sitt b s med plats för ett 30-tal 
personer. För a tt reglera publiktillströmningen måste sär
skilda bilj etter utdelas, vilka gällde för en 15 minuters 
föreställning hos en viss firma. Stora köer ringlade sig 

Fig. Il . Det inre av H. ilf. V :s emilrankamera demonstreras. 
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Fig. 12. En viiikänd radiohandlares serviceverkstad och ... 

framför b iljettkontoret och det var nödvändigt att förse 
sig med bilj etter åtskilliga tirl1l11ar i förväg. Vad bilderna 
beträffar voro de. sa synnerligen goda, och åtskilliga fram
steg hade gj orts sedan föregående år, trots att man arbe
tade med samma linjeantal. Förmodligen låg en del av 
förbättringen även på sändare idan. Under varje IS-mi
nutersperiod sändes såväl f ilm som studiou'pptagningar 
och under dagen även utomhu upptagninD'ar. De senare 
vor o stundom synnerligen lyckade: och mottagningens 
kvalitet var väl så god som vid en god hemprojektor för 
smalfilm. Det kan anmärkas att arrangemangen icke till
läto en j ämförelse mellan mottagare av olika fabrikat. 
De tekniska framstegen på televisiolrområdet skola vi 
ej ingå på i denna artikel. 

Förbättrade högtalare. 

Bland nyheterna i fråga om radiodelar fäste man sig 
särskilt vid de nya högtalarna med ovalt membran, vilka 
förutom den förbättrade ljudkvaliteten hade den fördelen 
att taga mindre plats än motsvarande runda högtalare. 
De p ermanentdynamiska högtalarna hade utvecklat Yt-

Fig. 13.... eT! serviceverkstad ntrustad med instrument och inven
tarier fr Il. E. M. /. ( r en reklambroschyr om servicein strum enl.J 

lerl igare, och exemplar funnos med över 12 000 kraft
linj er pr cm2 i luftgapet och icke allt för avskräckande 
pris. Högtalare med 12" diameter had blivit allt mer 
populära, och dessa funnos ä en i flera standard motta
gare. En av dessa stora höotalare var utrustad med ett 
tunt, gjutet bakelitmembran, som uppgavs giva synner· 
ligen gott resultat. Med de nya högtalarna kunde så stort 
frekvensområde täckas att de gamla sy temen med flera 
ma tchade högtalare p raktiskt taget försvu nnit. En rad nya 
mikrofoner fö r för tärkareanläggningar uppvisades ä en. 

Det i England sedan länge florerade amatörbyggandet 
av mottagare har minskats avsevärt, och därför var icke 
mycket nytt i denna brans h att se. I stället ha amatö
rerna numera börj at alt ägna sig åt televisionen och fram
för all t experimen tsänd.ning. Sålunda fanns det gott om 
kortvågsdelar att beskåda, och -sändareamatörerna, som 
även hade ett stånd på utställningen, värvad många nya 
medlemmar i sin förening. 

De engelska radiofabrikallterna ägna st.or omsorg åt 
in service, och därför hade de {lesta av de större fir· 

morna en specialutställning för serviceinstrument och dy
likt. Denna var emellertid icke tillgänglig för allmän
heten utan var endast avsedd fö r respektive återförsälj are. 
som alltså kunde få råd och upplysningar samt köpa be
hövliga anordningar. 

Alla fabrikanter av mätinstrument, signalgeneratorer, 
rörp rovare, katodstråleoscillografer m. m. hade samman
fö rt sina stånd i samma del av hallen. E tt par goda oscil
lografer upp isades här, och åtskilliga bra och bi!1iga 
signalgeneratorer för trimningsändamål hade tillkommit 
sedan föregående år. Det verkad som om intresse t fdill 
reparatörers och amatörers sida blivi t mera mättekniskt 
orienterat. Det är ju helt naturl igt att de komplicerade 
mottagare, som numera framställas, icke kunna ju leras 
och repareras utan tillrä klig och änd målsenlig utrust· 
ning. 

Fig. 14. Modern transportabel kalodSlraleoscillograf. (,Cossor>.) 
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Enkel 2-rörs likströmsmottagare 
för avlyssning av lokalsändaren 

D et väsentliga i denna konstruktion är att de
tektorn, som arbetar med anodlikriktning, har 
anodmotståndet placerat på katodsidan_ För

delen med detta är att direktkopplingsprincipen (utan 
gallerkondensator och läcka) kan tillämpas på ett syn
nerligen enkelt sätt, utan att man förlorar så mycket i 
anodspänning för slutrörets deL Fig_ 1 visar schemat på 
den utförda apparaten, avsedd för 220 V likström_ 

Anodspänningen till detektorn uttages från en punkt å 
spänningsdelaren (egentligen glödtrådarnas förkopplings
motstånd) , ca 150 volt från minuspolen, och silas genom 
motståndet R4 på 50 000 ohl11 och kondensatorn C5 på 
2 ,uF. På rörets katodsida ligger motståndet R1 som ger 
negativ gallerförspänning, samt R2, om är det vanliga 
anodmotståndet vid motståndskoppling. Över R 1 ligger 
som vanligt shuntad en kondensator på 50 ,aF. Den över 
anodmotståndet R2 erhållna lågfrekventa växelspänningen 
inmatas direkt på slutrörets rraller (härav namnet »dirckt
koppling»). Motståndet Rs h ildar med <Yaller-katodkapa
citeten ett filter för avlägsnandet av kvarstående hög
frekvens_ 

Då spänningsfallet över R2 vid normal drift skulle "e 
slutröret ca 21 V positiv förspänning (om Ra ej funnes), 

måste spänningsfallet över Ro vara ca 32 V, varvid den 
verkliga gallerförspänningen på slutröret blir 32-21= 
11 V, vilket är ungefär lagom vid 190 V anodspänning, 
som slutröret i detta fall kommer att arbeta med. 

Kopplingen har en speciell egenhet, som ur vissa syn
punkter kan vara en fördel. Då ingen bärvåg påtryckes 
detektorn, uppgår slu trörets anodström till endast 32 mA, 
beroende på att spänningsfallet över R2 ä r mindre än 
normalt. Pålägges en bärvåg, tiger detektorns anod5tröm, 
vilket ökar spänning fa llet över R2, varigenom den nega
tiva gallerförspänningen på slutrörd minskar. Arbets
punkten förskjutes då åt positiva hållet. Genom val av 
lämpliga motståndsvärden har uppnåtts, aU slutröret in
ställer sig på gynnsammaste arbetspunkten då det är fullt 
utstyrt. Kör man med svagt ljud, erhåller man sålunda 
mindre anodförlust och vid full styrka normal an odför-

Fig. 1. Mottagarens kopplingsschema. På gnmd 
av den speciella kopplingen erfordras ingen gal
ler kondensator och läcka vid slutröret. An.od
spänningen på detta blir ändock rdativt stor, 

ca 190 V. 

R,=9000 ohm. 
R,= 150 000 ohm. 
R,=100 000 ohm. 
R.=50 000 ohm. 
R,=25000 ohm 
R,=122 ohm. 
R,=300 ohm . • 
R,=300 ohm. 
R,=285 ohm. 

(log.) . 

C,=100 pF. 
C.=500 pF. 
C,=50 pF. 
C.=200 pF. 
C.=2 pF. 
C,=20 000 pF. 
VI : Philips B 2099. 
11,: Marconi DPT. 
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Pig. 2. Om grammofonallslntnin g önskas, skall kopplingen ändras 
på detta sätt. R, uppdelfls i tvenne motstånd med värdena 6 000 
resp. 3 000 ohm. e, och C. äro vardera på 0,1 ft F. Liksom e, skola 

de ha en provsp,zlllling av 1500 V= . R,o=50000 ohm (log,). 

lust i slutröret (detta gäller vid radiomottagning) . Slut· 
röret i vila arbetar med 32 mA anodström, vid full ut· 
" tyrning med 36 a 39 mA. 

Tro ts alt RtC5 är det enda filter som al~vändes i motta· 
garen, är denna nästan alldeles tyst på normala lik· 
' trömsnät. 

Grammofonanslutning. 

I fig, 2 är visad anordningen för grammofonanslutning. 
Härvid må te kaLodmotståndet uppdelas i två motstånd 
om 6000 resp. 3 000 ohm. Ingendera av de två anslut· 
ningskontakterna »Gr.» får j ordas av den anledningen, 
att anodmotståndet ligger på katodsidan. 

Som detektor användes B 2099 och som slutrör Mar· 
coni DPT. Avstämningsspolen är en Hallsmanns HIV med 
vridbar återk pplings pole. Kondensatorn ä.r en 500 cm 
glimmerisolerad. Förkopplingsmotståndet är uppdelat i 

två delar om 122 och 600 ohm, med ett uttag på mitten 
av den sistnämnda. Motståndstråden om 500 ohm/ meter 
har upplindats på en eternitskiva med måtten 70 X 100 
mm. Monteringen är gjord på ett aluminiumchassi av 
storleken 50X 140X200 mm, plåttjocklek 1,5 mm. Front· 
plattan är 140X 200 mm, Shuntmotståndet på 285 ohm 
är av tråd om 1 000 ohm/ meter. Högtalaren bör vara en 
dynamisk. Apparaten är fastsatt vid högtalarhaffeln, som 

mäter 700X700 mm. 

Kan även användas tör experiment. 

För den experimenterande amatören är den beskrivna 
förstärkaren mycket intressant. Inkopplar man en mA· 
meter i lutrörets anodkrets, kan man under sändningen 
följ a variationerna i bärvågens t yrka, om sådana före· 
finnas. lan kan ä ven j ämföra olika avstämningskretsars 
effektivitet. Ju större effektivitet, deslo högre signalspän, 
ning, varvid anodst6mmen stiger. Apparaten fungerar 
då som en rörvoltmeter. Vid undersökning av kretsar på 

delta sätt måste man givetvis undvara återkopplingen. Å 

andra sidan kan man undersöka vilken nytta återkopp
lingen gör i olika fall. För att sådana j ämförelsemät
ningar skola bli tillförlitliga , måste givetvis fältstyrkan 
från sändaren \'ara konstant. Apparaten kan användas till 
en mångfald intressanta xperiment, vilket dock här skulle 
bli för långt att ingå på. 

iVlottagm'ens injustering. 

Då j il alltid rör och motstånd avvika något från det 
uppgivna värdet - en viss tolerans måste finna' - böl' . 
man helst inkoppla en mA-meter i slutrörets anodkret 
för att kontrollera, a tt anodströmmen överensstämmer med 
ovan lämnade uppgifler. Gör den ej det, kan man justera 
in den g nom att flytta uttaget för detektorns anodspän
ning ett stycke. 

Värdet p a R2 måsle vara 150 000 ohm. åledes går det 
ej med 100000 eller 200000 ohm, ty slutröret får då 

Forts. l eld , 2U 

Mottagarchassiet från under· resp. översidan. Man ser tydligt pla· 
ceringen av de skilda detaljerna. Längst till höger det på en eter· 
nitskiva upplindade glödströmsmotståndet (R,+ R,+R.) , Mo tståll' 
det R, ligger i ett grovt systoflexrör på chassiets undersida. 
Vinjettbilden visar chassiet monterat på högtalarba/feln. Bakom 
detektorröret skymtar avstärnningsspolen, som har vridbar åter· 

kopplingsspole. (Se även bilden här ovan.) 
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Rattarnas anordning. Till vänster spolomkopplaren, i mitten a,v
stämningsratten och till höger återkopplingskontrollc/l. 

Denna motLagarkonstruktion är uppbyggd kring 
fl ny engelsk kortvågsspole av märket »Lis

sen», som finnes tillgänglig i svenska mark
naden. (Se »Radioindustriens nyheten> i detta nummer.) 
Denna spole är mycket intressant, i det att den möjliggör 
mottagning sa långt ned pa våglängdsskalan som kring 
5 meter. I fyra skalsvep täcker man hela kortvågsoml"ådet 
upp till 90 meter. Spolens konstruktion framgår av de Jlär 
visade fotografierna. På en vridbar trumma äro fyra spo

, lar anbragta. Trumman har fyra lägen, och i vart och ett 
av dessa blir en av spolarna inkoppl ad i avstämnings-

Fig. l. Mottagarens kopplingsschema. 

- CiD 

D 2 

- e" 

"-----,, 

_-.----" .-

KV 3~ o 

Kortvågsmottagare med ny spole, 

täckande våglängdsområdet 5-90 

meter i fyra skalsvep 

kretsen. under det att de övriga spolarna ligga öppna. 
Den minsta sp?len - för området 4.,8--7 meter - har 
endast fem var och liten diameter. På detta område se
riekopplas stämkondensatorn, som är på 160 pF, med en 
fast kondensator på 50 pF. Den sistnämnda finns inbyggd 
i spolsystemet. 

Kopplingsschemat. 

, Fig. l visar mottagarens kopplingsschema. L är Lissen
spolen eller rättare -spolsystemet, men r itat på förenkla t 
sätt. I verkligheten har spolsystemet fyra kontakter, av 

Ct=30 pF. 

C.=160 pF. 

C,=300 pF (glimmer). 

C,=O,.5 fh F (ind.-jri). 

C,=200 pF. 

C,=8 I~F (el.-lyt.). 


C,=20 000 pF. 
C.=.50 fhF (elAyt.)_ 
C.=2000 pF. 
Ct.=16 fhF (el.-Iyt.). 
CIl=16 fhF (el.-l)'t. ). 
Cu=1O 000 pF. 

C,,= 1O 000 pF. 

Ct,=l 000 pF. 

C,,=0,1 pF (ind.-jri) . 

Rr=O,S megohm. 

R.=50 000 ohm. 


R,=30 000 ohm. 

R ,=30 000 ohm. 

R,=30 000 ohm. 

R,=0,3 megohm. 

R,=l megohm. 


R ,=1O 000 ohm. 
R.=150 ohm. 
R,.=200 ohm. 
Dr=500 H vid 3 mA. 
n=20 H vid 50 mA. 
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Här ser man spoLsystemel, vridkondensatorn och åter
lropplingspotentiometern på / rontpLattans baksida_ 

vilka två stycken äro kortslutna, utom på lägsta 
åglängdsområdet, där den lilla seriekondensa

torn är inkopplad mellan dem och härigenom 
kommer i serie med avstärnningskondensatorn_ 

Antennen anslutes över en li ten kondensator 
Cl på något tiotal pF ; i föreliggande fall har 
en vanlig tri mkondensator med keramisk isola
tion använts. Dess nollkapacitet bör ligga un
der 10 pF. Detektorn är »elektronkopplad» (till 
slutröret) . Återkoppling erhålles genom använ
dande aven trepunktskoppling (Hartley). I den
na koppling ingår rörets katod, styrgaller och 
skärmgaller, vilka elektroder t illsammans utgö
ra en triod, vars anod är skärmgalIret. På det 
lägsta våglängdsområdet är anordn ingen avsedd 
att erka superregenerativt enligt F1ewelling-p rincipen 
(periodi k upp- och urladdning av gallerkondensatorn 
C3), varför en speciell koppling här använd s. Detta för 
klarar hf-drosseln på katodsidan. 

Återkopplingsgraden regleras genom variation av »trio
dens» anodspänning, alltså skärmgaller pänningen, me
delst R2 • Som synes är hf-pentodens bromsgaller i detta 
fall anslutet till skärmgallret, vaf'för röret verkar som 
tetrod, d. v. s. vanligt skärmgallerrör. För att erhålla 
stor fö rstärkning av de lågfrekventa signalerna användes 

Specialdelar använda i ))KV 3710)), 
l st_ spolsyö tem, ,Lissen», 4, 91 01_ ( ationaI Radiofabrik.) 
l sI. VTidkonden alor, »Lis en», 160 pF, ringa noll kapacitet, pas

sande till Lissen- polen ( lationaI Radiofabrik) .* 
l st. nättransformator, sekundär: 2X 250 V, SO mA; l X4 V, l 

1?<4 V, 3 A. 
Rörtabell. 

Fabr ikat Detektor V, lutför V, Likr.-rör VI 

Philips, T elefunken _. AF7 AL4 AZl 
Triotron • • ,.0.0 ••• 5 424 T 496 G 4·59 
Tungsram ...... . . . _ TAF 7 TAL 4 TAZl 

* I modellapparaten har an änts en annan, motsvarand e konden
sator, som dock ej finn s tillgänglig i mar knaden. 

Spo/systemets konstruktion framgår tydligt av denna bild_ l stället 
Chassiets undersida. Mellan de båda rörhållarna i mitten ses hög för den här visade mikro ratten. kan L issens »decimalskala» med 
/rekvensdrosseln . som ligger inkopplad på detektorrörets katodsida. utväxling 200 .. 1 användas_ 
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Fig. 2. Monteringsplan och kopplingsritning för chassiets översida. 

drosselkoppling. Motståndet R 6 över drosseln utjämnar 
frekvenskurvan. 

Motståndet Ra invid slutrörets galler bildar med galler
katodkapaciteten ett M-filter. Det tjänstgör även tillika 
med RIo som »stabiliseringsmotstånd» för slutröret, så 
att detta ej skall sj älvsvänga med hög frekvens. För övrigt 
uppvisar kopplingsschemat ej några nyheter. 

Det praktiska utförandet. 

Mottagaren är byggd på ett aluminiumchassi med di
mensionerna 260 X 200X 40 mm. Frontplattan är 260X 
160 mm. Plåttj ockleken är 2 mm. Ett plåtchassi måste 
användas för handkapacitetens skull, ehuru denna ändå 
kan bli besvärande på ultrakortvåg. 

Anoddrosseln Dl måste orienteras på lämligt sätt, för 



213 POPULÄR RADIO 

I 

Fig. 3. Monteringsplan och kopplingsritning för chassiets undersida. 

att den ej skall upptaga störningar från nättransformator topphätta dör skärmning av toppkontakten (styrgallret) . 
eller sildrossel. Den monteras enligt monteringsplanen, Gallerkondensatorn och läckan måste förl äggas uppe vid 
fig. 2, med en enda vinkel , så att den kan vridas i olika toppen, så att ledningen mellan dessa kopplingselement 
riktningar. I ett visst läge blir näl'brummet mycket obe och toppkontakten blir så kort som möjligt. I annat fall 
tydligt. Nätsladden kan överföra störningar till slutrörets kan nätbrum inkomma på denna väg. I svåra fall måste 
galler och måste eventuellt skärmas. Detektorn har en kondensatorn och läckan skärmas. 
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EleIiIroIyllioodeosalorer 

Un,dersökningar vid Philips 

laboratorium i ,E,i'ndhoven 

För Populär Radio av civiling. L. Nyström 

II. Konstruktion och användning. 

Beroende på den tillåtna driftspänningen byggas elek· 
trolytkondensatorer med tre olika huvudtyper. 

Den vanligaste, den . k. st j ärntypen, som få tt iu namn 
av anodens form, är avsedd för driftspänningarna 320, 
350 och 450 volt. För hörrre spänningar, såsom 500 och 

550 volt, framställes en speciell högspänningstyp, medan 
den s. k. lågspänningstypen är gj ord för dri ftspänningarna 
25 och 12,5 vok Här nedan följa några synpunkter, som 
varit utslagsgivande vid utvecklingen av dessa ty,per. 

1. St jämtypen. 

Anoden består aven stjärnformig aluminiumkropp, 
som förenar ett litet utrymmesbehov med stor yta. Denna 

/r---- f 

K 

I--~ I!_-- A 

l  E 

~-tiI---B 

1t'A-·!-----

D 

C 

Fig. 4. En eLektrolytkondcnsator av stjärn typ. A: anoden fastsatt 
proppen C med stiftet B. D: en gummitätnin g. Höljet j;; inne. 

håller upptill ve .. :i!en F med hålen G ; dessa tillslwas med gllln· 
mibandet H. Det hela tillslutes med locket K, vilket inn chåller 
ett absorberande ämne. Höljet innehåller elektrolyt upp till ano· 

dens översta kant. 

yta har ytterligare kunnat ökas genom ett L:' .. .. : :;::!·:2
mä sigt utarbetat kemiskt betsningsförfarande. (Se fig. 5). 
Formerar man en så bearbetad aluminiumelektrod, visar 

det sig, alt man erhåller en kapacitet, som är i medeltal 
ju gånger så stor som den för en plan yta, och därigenom 

har naturligtvis dessa kondensatorers storlek väsentligt 
kunnat nedbringas. Kondensatorns hölje, vilket samtidigt 
tjänar som katod, ,består aven aluminiumcylinder, till· 

sluten i botten med en propp av isolerande material. Den· 
na propp t j änar samtidigt som sLöd för kondensatorn och 
genomföringsisolator för anodanslutningen. En gummi· 
skiva bildar tätning mellan hölj e och propp. Det hela är 
fyllt med en elektrolyt, vars sammansättning utvalts med 
tanke på driftspänninO'en . Överst finns en ventil, som tiII· 
låter utvecklade gaser alt avgå. Den öppnar sig först för 

ett övertryck av c :a l atm. Omkring ventilen befinner 
sig vidare en absorberande massa, som har till uppgift 
att. upplaga sådan elektrol yt, som ev. läckt ut, vilket kan 
hända vid exempelvis stark ··verbelastning. Överst är ett 

lock på att. I nedanstående tabell äro några av dessa 
kondensa torers egenskaper sammanställda. 

Tab ell l. 
Kapacitet 8 16 32 p.F• • ••• • • 0 .0 0.0 • •••••• • • •• • • 

Högsta driftspänning • _, •• •• • •••. 0 ' 0. '~50 450 320 volt 
Maximal spänning • . • • • • •••••• . . 0 .0. 480 480 350 volt 
Seriemotst1l.nd vid 50 p/ s och 20° C ca 70 ca 45 ca 10 ohm 
Högsta tillå tna växdspänning vid 50 p/ s 23 23 16 volt 

,. 0.0 • ••• • • •••• •Största förlustström 0,8 1,6 2 mA 
Höjd 49 69 69 mm• • • •••••••••••••• • • •• 0. 0 · •• •• • 

Diameter 40 40 40 mm •• • ••••••••• 0 .0 • • • • 0 . 0 •• •• 

0.0 ••••• • 0 .0 • ••• •• 0 . 0 ••• • • • 0. 0Vikt 90 12.5 125 g 
Högsta temperatur 60 60 60° C0 .0 • • • • •• ••••• o . 

Eftersom elektrolytkondensatorerna för oet mesta an· 

vändas för alt upptaga en växelspänningskomponent, över· 
lagrad på en likspänning, uppges i denna tabell också 
den högsta till åtna ··xelspänningen. Härvid måste alltid 

iakttagas, att den samtidigt förefintliga likspänningen är 
större än amplituden hos växelspänningen. Anoden får 
aldrig ,bliva negativ i förhållande till katoden. Med drift· 
spänning menas summan av den pålagda likspänningen 
och växelspänningens amplitud. Den maximala spännin· 
gen är den som kondensatorn under korta tider kan uLstå 

i 

http:Seriemotst1l.nd
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Fig. 5. Fotosra/i av (m betsad aluminiumyta. 

utan skadliga följder. Orsaken till att en elektrolytkon- . 
densalo r icke kan bära dbegränsat stora växel spänningar 
är alt dessa även skulle b ilda en kondensator vid alumi
niumkatoden, vilken j u blir se riekopplad med den redan 
fö refintl iga_ Genom alt pecialbehandla katoden kan man 
höj a den tillåtna strömtätheten hos växelströmmen från 
0,5 mA/ cm2 till ca 5 mA/ cm2 (vid 50-100 p/ s). 

Faran för oxidering av k toden visar sig anmärkni ng 
värt nog ej längre fo reIinnas för frekvenser över 500 p/s. 

Fig. 6 visar slj ärntypens förlust tröm som fu nktion av 
spänningen och fig. 7 tangent n fö r förl u tvinkeln (tg b) 
vid 50 p/ s som funktion av temperaturen från _ 100 C 
till + 60 0 

. Att tg b avtar kan hänföras till det förh ål

tg~ 
10 

5 

2 

,r--.. 

0,5 

0, 2 

o./1'-
0,05 

0.02 

/0.0 
-/0 o 

' 

-

16fJ F 
.......... 

"" 450 V 
r--.... 

.......... 

~ 32pr ~ 

-- 320 V I-- f-"== = 
I- 

°c 
/0 20 JO 40 50 60 

Fig. 7. Tangenten för lörlustvinkeln ( tg b) vid 50 p/ s som funk tion 
av temperaturen. 

landet, att specifika motståndet hos elekt.rolyten avtar med 
stigande temperatur och därmed seriemotslåndet. De di
elektriska ·fÖrlu tem a i spärrskiktet äro mycket små och 
kunna därför försummas. 

2. Högspänningstypen. 

För dri ftspänningar av 500 volt och mera måste elek
mA 	 trolyter med tämligen högt specifikt motstånd, ca 10 000 

ohm/cm vid 20° C, komma till användning. Detta mot
• 	 svarar för stj ärn typen ett seriemotstånd av 300 ohm vid 

8,uF, vilket är i högsta laget. Enda möjligheten att min
ska detta seriemotstånd bl ir alt minska avståndet mellan 
anod och katod, vilket utfö res en ligt fig. 8. Den cylinder. 
formiga, helpressade aluminiumanoden omges på in- och 
utsidan av katoden på ett avstånd av ca l mm. Denna 
kondensatortyps egenskaper f ramgå av följande tabell : 

Tab ell 2. 

Kapacitet . ...... . .. .. ........... . ... . .... B B ,uF 
H ugs ta dri ftspänning .... . . . .... . ...... .. .. 500 50 volt 
Maximal sp änning ... . .. ... . _ . . . . . . . . . . . . . 550 600 volt 
Seriemotstll nd id 50 p/ s och 20° C ..... . ca 40 ca 60 ohm 
Högsta till tna viixelspännin g vid 50 p/ s ...• 30 30 volt 

tör sta fli rl ustström ................ . . . ... 2 2 mA 

Höjd ... .. . _.... . .... .... .... . ..... .. ... . 11 2 112 mm 

Diameter .. . ... . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 40 mm 

Vikt . . ... . _. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 11 5 117 g 

H ögsta temperatur . . ..... . . . ....... . . . .. . . 50 50° C 


3. Lågspänningstypen. 

I likhet med papperskondensatorerna b estå dessa kon

Fis. 6. För[ustströmm eTl som funkt ion av spänningen. d nsatorer av två elektToder (anod resp. katod) av tunt 

10 

8 
32f1F 16fJF 
320 V 450 ~ 

6 

4 

~_ J 
~ 

J 

O 
JjY~V V 

o 200 400 600 
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aluminiumfoliul11 och etl meIlanli_ggande pappersskikt, i 
detta fall indränkt med elektrol)rt. Folierna och pappe

ret är hoprullade och inlagda i en pappcylinder, och an

sI utningarna äro utdragna genom den isoleringsmassa 

som tillsluter pappersrullens bägge ändar. Egenskaperna 

äro angivna i nedanstående tabell : 

Tabell 3. 

Kapac ilGt ...... ....... . ............ ... .. . 25 30 f,F 
H ögsta drifl spänning . .. ................ .. . 25 12,5 volt 
Seriemotstånd vid 50 p/ ~ och 20 ° C ..... . a 6 ca 6 ohm 
Hö "sta tillå tna växelspänning vid 50 pi s ... . 6 3 vo lt 
Största förlustström ........ . ......... .. . . SO 50 fJ. 
Diameter . .... ..... . . ... ... ....... . ... . . . 17 17 mm 
Län"d . . ..... . . . .................. .. ... . 5:3 53 mm 
Vikt .... . .... . ....... ... ............... . 14 14 g 

Jämförelse m ellan elektrolyt- och papperskondensatorer. 

Elcklrolytkondensatorns fördelar äro: 

1. Större kapacitet per volymsenhet, i synnerhet vid Lig

re driftspänningar, därigenom alt man då kan göra oxid· 

hinnan mycket tunn, under det att en viss papperstjocklek 

hos papperskondensatorerna ej kan underskridas . 

2. Genomslag vid plötsliga spänningsstötar förstör en 

papperskondensator , under det att elektrolytkondensatorn 

dels är okänsl ig därför och del s så att säga reparerar sig 
sj älv. 

BlaIId papperskondensatorns fördelar kan nämnas : 

1. En polarisationslikspänning är onödig, och ingen 
förlustström uppträder alltså. 

2. Vid ren växel ström kan endast papperskondensatorn 
användas. 

POPULÄR RADIO 

Pd;P~~~I---B 

a 
o".......--K 

______.Jtli--D 

A 

r---tIJFH---A 

Fig. 8. En elektrolyt kondensator av högspänningstyp. Anoden A 
liknar en bägare, jastsatt i proppen C. Katodens biigge delar iir 
höljet E och inneTcyli"dern B. D är ett belägg av isolerande massa 
som centrerar al/oden i ytterhöljet. Ventilen består av öppningarna 
G och gammibandet H. Det absorberande ämnet P -skyddas av 

lo cfeet K. 

3. Papperskondensatorns förluster äro vid högre frek· 

vens mindre än en elektrolytkondensaton av samma stor· 

lek. 

4. Vid små kapaciteter (mindre än 2 ,nF) blir papper:,,· 

kondensatorn billigare. 

• 

• 

• 

• 

• 

POPUl).\R. R).\D)O 
Sveriges enda radiotekniska facktidskrift 
Radiofackmännens och amatörernas speciella organ 

Är saklig, vederhäftig och opartisk 

Utkommer regelbundet den 15 varje månad 

Innehåller tekniska beskrivningar över goda kom
mersiella mottaga re 

Beskriver på ett lättfattligt sätt nya uppfinningar 
och principer 

Innehåller det minsta möjliga av teoretiska ut· 
läggningar 

• Avhandlar i form av populära konstruktionsbe· 
skrivningar den praktiska tillämpningen a v nya 
konstruktionsprinciper 

• Ger amatören utförliga beskrivningar över intres
santa experiment och apparater inom radions och 
närbesläktade områden 

• Avhandlar alla nyheter pil radioomrildet 

• Är den idealiska amaWrtidskriften 

• Uppskattas av f ackmannen på grund lW sin veder· 
häftighet och opartiskhet 

Organ för Stockholms Radioklubb 
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Några vinkar och råd till radio

teknikern och den experimente

rande amatören 

I j uli-augusti- och septembernumren av Populär 

Radio publ.ice.rades en artikel om )~Laboratoriein

strument/,. l vIlken en hel del av de Instrument och 

apparater som användas vid radiotekniska experiment 

och mätningar beskrevos. Vi lämna här i samband med 

nämnda artikel en del råd och anvisningar för inrättande 

av ett priva! laboratorium i liten skala. Som exempel 

visas i vinj ettbilden ett sådant laboratorium eller rättare 

ett experimentbord, så inrättat, att man bekvämt skall 

kunna koppla upp olika anordningar för experiment eller 

provningar. Förutom exper imentbor det innehåller labo

ratorierummet ett skri" bord, där beräkningar utföras och 

kopplingar och konstruktioner planeras på papperet, in

n an de provas i praktiken, vidare ett flertal hyllor och 
"Hp för förvaring av litteratur, anteckningar och icke 

minst instrument och apparater av det sl ag som beskrevs 

i den ovannämnda artikeln. En rymlig garderob är in

rättad till experimentverkstad, och där sker allt grov

arbete med hopsättning och uppkoppling av nya appa

.rater. Ofta skruvas bara delarna fast på en träplatta som 

i den gamla goda tiden , men det är nästan lika lätt att 

montera på ett metallcha si , och denna metod användes 

i regel, när det är fråga om radiomottagare, förstärkare 
IU. m. 

Här bör kanske inflikas, att vi äro väl medvetna om 

de begränsade möjligheter i f råga om utrymme som de 

flesta amatörer ha. Ett lite t bord i en hörna av köket 

är ofta allt som står till buds. Det gäller emellertid att 

göra det bästa möjliga av förhandenvarande förhållan

den. En artikel som denna hoppas vi skall kunna ge 

någon liten inspiration. 

Batteri! rågan. 

För exper iment och undersökn ingar inom det radiotek

Jliska området behöver man en del balterier, dels acku

mulator T för matning av rörens glödtrådar, bl. a. vid 

frekvensmätare, rörvollmetrar o. dyl. instrument, dels 

anodbatteri r. Bl yacku mulatorer ha val ts därför att de 

hålla n{tgorlunda konstant spänning under urladdnings

perioden. BcträHande anodbatterierna äro sådana med 

mångdubbel kapacitet att föredraga på grund av den stora 

livslängden. 
För att batterierna ej skola taga upp dyrbart utrymme 

på experimentbordet och för att man skall slippa ifI' n 

att ständigt flytta på dem, ha de placerats under bordet. 

Ackumulatorerna stå i en lrälåda, försedd med trissor på 

undersidan, vilken i vanliga fall har sin plats längst inne 

vid väggen. D ackumulato rerna skola sändas bort för 

laddning, drages lådan fr am och ackumulatorerna lyftas 

ut. (Se fotografiet.) Anodbatterierna äro placerade på 

margarinlådor, uppställda på ömse sidor om ackumula

torl ådan . Från varje anodbatteri (tre stycken finnas) 

går en sexdelad gummikabei upp till en plint med ex 
kontakter på bordets översida. Man har alltså fem spän

ningar att välj a på, och vid behov kan man utan allt för 
stort besvär flytta om kontakLpluggarna i batterierna_ 

Från ack umulatorerna gå likaså l edningar upp till andra 

kontaktplintar. På 4 V ackumulatorerna finnas även ut

tag mellan cellerna, så att man vid behov kan använda 

en av dem. Ptl bilden ses från vänster till höger en plint 
för 2, 4, och 2 V, en plint för 2X120 V (lvå anodbatte
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rier, som vid behov kunna seriekopplas), därefter en 

plint för 4, 2 och 4 V samt slutligen en plint för 120 V. 

Plintarna äro som synes så fördelade, alt man skall ha 

både anod- och glödspänning i närheten, var man än 

håller till på bordet. I två av plintarna finnas även j ord

kontakter, som gå till värmeledningen i bri ·t p å annan 

jord. 

Kontroll av ackumulatorerna. 

Bl yackumulatorer äro ju som bekant ömtåliga i det. 

avseende t, att de ej kunna stå oladdade ntan att taga 

skada härav. Det gäller att url adda dem j ämnt och i rätt 

förhållande till kapaciteten, så att man ej behöver sk icka 

en enstaka cell till laddning rätt vad det är. För kontroll 

användes en anordning enligt f ig. l, som möjliggör lämp
lig belastning av 'ellerna medan spännin cyen mätes. Kopp

l ingsschemat visas till h öger i samma f igur. Genom att 

placera stickkontakten i lämplig hylsa får man rätt be

lastning i ol ika fall . Om spänningen sjunker märkbart 

under detta pr ov, är ackumulatorn urladdad. En n ylad

dad ackumulator visar högre spänning än en delvis ur

laddad o. s. . Då man skall anviinda ackumulatorerna , 

sedan de kanske någon tid stått u tan till syn, kan man så

lunda fort kontrollera deras tillstånd. Att syrevikten hål

ler sig vid rätt vär de sköter laddningsstationen om. 

På detta sätt vålla ackumulatorerna ganska ringa be

svär i förhållande till den nytta man har av dem. 

Växel- och likström. 

På bordet finnas vidare två dosor för 220 V likström 

och två för växelström. Den senafe åstadkommc' medelst 

en roterande omformare, placerad i »experimentverksta

den» och avstörd i möjligaste mån. Växelspänningen reg-

Ackum. 
T:IIackum. 71 
"ej 4v 

~ 0.2 0.4 

o 2 

o 2 4V 

o VolI- o 
me1er 

O.aA 

2V 

4V 

fr 

)) + 

( 
RI- ZS .Q. 

Roz-"2.HZ~ 
R~- 52 

Fig, 1. Tillsatsanordn ing för belastning av ackumulatorerna vid 
sp.,änningsmätnin.g. Till ränster visas det prakt,:ska nt/örandel, till 
hager kopplingssch emat, Endast vid spllnninn smätnin n und er be
lastning l år man riiu uppfattn. ing om ackumulatorn ; laddnings

till.~lånd. 

leras med ett skjutmotstånd, fastsatt på vänstr a sidan 

a den hylla , som står invid väggen ovanpå bordet. Ovan

för motståa det ses en voltmeter, som ständigt visar spän

ninrren över dosorna. Spänningen varierar ju med be

lastningen men inregleras med hjälp av skjutmotståndet 

lill 220 V. 

Instrument, kopplingssla.ddar /Il. m. 

I h yllan förvara längst ned de mest använda matlll

strumellten, bl. a. någr.a Mavometrar, vars tillhörande 

shuntar och förkopplingsmotslånd äro uppsatta på fasla 

pl in tar mi tt framför hyllan , så alt de äro lätt åtkomliga. 

På hyllan ovanför finnas mavometertillsatser för växel

ström samt några små pappaskar med krokodilklämmor, 

kabelskor för banankontakter, skarvhylsar m. m. På 

nästa hylla står en absorp Lionsvågmeter med tillhörande 

spolar, och högst upp ses en högtalare, som medelst en 

sladd kan inkopplas till radioapparater och förstärkare 

vid provnill '" av sådana. 
Kopplingssladdar behö as alltid i stor mängd. Till hö

ger om högtalaren ses en speciell hylla, försedd med ett 

antal fr ån väggen utstående, parallella träribbor, mellan 

vilka sladdarna kunna träs in. Sammanlagt finnas nio 

spår, och sladdarna äro Qrdnade i dessa efter längd: 

dm, 2 dm, 3 dm, 5 dm o. s. v. upp till l m. Varje gång 

sladdarna använts hängas de upp i sina rätta spår; man 

har dem då all ti d till hands. De sutom fin na ett par 

ribbor med på undersidan uppspända metallsträngar för 

upphängning av special laddar med krokodilk lämmor 

eller kabel skor. All a an dra sladdar ha banankontakter 

i ·båda ändarna. Det finns även en del längre sladdar 

av enkel- och tvåledartyp samt dessutom skärmade slad

dar Hir speciella ändamål. 

Ka.todstråleoscillografen - ett viktigt hjälpmedel. 

Längst till höger på experimenlhordet ses en proviso

riskt uppbyggd katodstråleoscillograf med tillhörande 
vippaggrega t eller »tidsaxe!», På föret sitter påträdd en 

cylindrisk skärm av ogenomskinligt papper, avsedd at t 

utestänga obehörigt ljus. För a tt slippa ifrån besväret 

med skärmning av rör och nättran -formalo r har nätaggre

gatet placera ts vid mot att ände av bordet. Glödström

men tillföres röret aenom en gr ov, tvinnad tvåledare. 

Det är ,w synnerligen stort värde att ha oscillografen 

stående p il en bestämd plats, omedelbart färdig för bruk. 

Vid undersökningar på mottagare och förstärkare är den 

ovärderlig. ; mellert id bör den helst göras mera kom

pak t och förses med inb yggda förstärkare, vippaggregat 

m. m., t y elj est blir den rätt besvärlig alt handskas med. 

De kommersiella oscillograferna i marknaden äro ju idea

liska ur denna synpunkt. W. S. 

l 

http:Roz-"2.HZ
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er;

FO R RADIOAPPARATER 

Av ing. A. F. Feichtinger 
(Elektriska A.- B. Siemens, Stockholm.) 

H ögfrekvenstekniken har på d senaste åren 
kommit fram med en serie nya ämnen, av 
vilkp.' högfrekvensj ärnet är ett av de viktigas te. 

Under det a tt man för ett årtionde sedan icke ens kunde 
tro på möjligheten att effektivt använda järn vid tillverk 
ning av högfrekvensspolar, har nu på detta område en 
full ständig och genomgripande förändring skett. 

Omkring 1930 konstruerade för första gången kom
mersiell a högfrekvensmätapparater som innehöll o hög
f rekvensjärn. D t forts atta experimentarbetet visade så 
gynnsamma resultat, a tt man 1932 i Tyskland kunde be 
g}Tnna med massfabr ikation av högfrekvensjärnkärnor. Se 
dan dess har användningen av deLta nya material, här i 
Svero-e bekant under namnet »S irwer» eller »Ferrocart», 
oupphörl igen varit i stigande, och högfrekvensj ärnsp olar 
na erövra ständigt nya områden, där förut luftspolar an
vän ts. F aktum år också att jårnkärn orna uppvisa så stora 
fördelar, all det är fu ll t förklarl igt att de på kort tid 
kommit i allmän t bruk och bl ivit sYllnerl igen populära. 

Högfrekvensjärn ts fö rdelar. 

1) 	 De lektriska egenskaperna hos en förstklassig spole 
med järnpul erkärna äro bättre än hos en högvärdig, 
dyr luftspole. 

2) Dimensionerna äro heLydlig t mindre, 

3) För att uppnå en bestämd induktan behöver man be
tydl igt mindre varvantal än på en mot varande luft 
spole, Man parar alltså både tråd och arbetstid. 

4 ) Si rufer-spolen är lätt att trimma, varvid dess egen
skaper icke försämra , vilket är fa llet vid tr imning 
av en lufL pol med Ist kopparpla tta; t årLom, den 
uppvisar i stället en förbättring av eg n kaperna ge 
nom tillkomsten trimningselementet, som l ikalede" 
be tår av högfrekvensjärn, Den törre t rimningsmöj
ligh ten medför i många fall , t. ex. vid korsspolar, en 

lngångsband/ilter med Siru/er-kärnor. 

förenkling i lindningen, då toleranserna tillåtas vara 
sf,rre, 

5) Järnpulverkärnorna ha konstruktivt mångsidiga an
vändningsrnöj ligheter och äro lätta att monlera. Då 
det yttre fältet är litet, klarar lllan sig med små av
skärmningskåp or. 

Konstruktion. 

irmer-kärnorna bestå av finaste järnpulver, som med 
ett lämpligt i oler- och bindemedel pres as till kärnor i 
ön kad form. Här i Sverige använder man i stort sett 
endast lvå olika materialsorter (Sirufer I och Sirufer l ). 
Skillnaden mell an de s ligger huvudsakligen i b arbet
n ingsförmågan ur pressteknisk synpunkt. A det ena ma
ter ialet framställas geometriskt enkia spolkroppar (H
kärnor, cylinderkärnor ), under det man ur det andra 
materialet kan förfärdiga kompl icerade former ur ett 
enda stycke (korskärnor, rullkiirnor med illnergäng o.s,v, 

F örser man en pole med t, e ,en vanlig cylinderkårna , 
ökas induktan en många gånger om, d. v. s. för en be
stämd induktans behöv r man färre var v än vid en mot

arande luftspole. Man sparar allt å koppar och får 
mindre lindning förluster. Genom användning a högvär
dig li tstråd och en tudelad spolkropp av yLLer t förl ust 
faLlig t maleriai (t. ex. trolitul) kunna förl usterna min

a 	 ännu mer. 
Samverkan av alla faktorer ger en spole med små di

men ioner, som trots de tillkommande järnfö rlu tem a 
effektivitet vida överLräffar en dyr luftspole. 
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Högfrekvens järnets tekniska data. 

Ringkärne.permeabilitet: Utgångsvärdet för materialet 
är ringkärnepermeabiliteten, som t. ex. för Sirufer I = 
18 och för Sirufer IV = 7. 

Den effektiva permeabiliteten: Utslagsgivande för spo· 
lens effektivitet är den effektiva permeabili te ten, d. v. s. 
förhållandet mellan spolens induktanser med och utan 
j ärnkärna. Denna är för höga effektivitetsvärden omkring 
3 till 4. Genom en lämplig form hos kärnan kan detta 
värde göras oberoende av ringkärnepermeabiliteten. 

Induktanskonstant: Induktanskonstanten är beroende av 
den effektiva permeabiliteten. Den möjliggör beräkning 
av det för en viss induktans erforder liga varvtalet n: 

n = c yLmH' 
där c är kärnans induktanskonstant (kärnkonstanten ) och 
L är induktansen i millihenry. 

Godhetstal: Aven spole erfordras, att den är så förlust· 
fattig som möjligt. En måttstock härpå är godhetstalet, 
som betecknas med Q. Små förluster betyder högt god· 
hetstal, d. v. s. en bra spole. 

Förlusterna. 

Förlusterna i en spole sammansätta sig av dels järn· 
förluster, dels kopparförluster och dels dielektriska för· 
luster. 

Jämjörluster: Dessa kunna nedbringas genom val av 
]ämpligt material. Man använder järnpulver, vars be
stilndsdelar äro kulformiga och ha en diameter av ung fä r 
0,005 mm. Vidare är det viktigt att få god isolation mel
lan dessa delar, så att virvelströmmar ej kunna bildas. 

Kopparförluster : Dessa äro beroende av lindningstalet 
och av den trådsort eller hts, som användes. Vid en järn
pulverkärna sjunker kopparförlusterna gentemot en luft
spole med samma induktans så mycket att det mer an 
uppväger de tillkommande järnförlusterna. 

Dielektriska förluster: Dessa bestämmas av spolens 
egenkapacitet och det material , som användes för spol
kroppen och trådisolationen. Förlusterna bli låga, om en 
spolkropp av trolituI användes, varvid en uppdelning av 
spoI.kroppen i olika avdelningar bör göras [ör att minska 
egen kapaciteten. Lackisolation och silkesomspinning hos 
högfrekvenslitsen ger normalt tillfredsställande resultat. 

Bestämning av spolens godhet. 

Spolens godhet bestämmes i enlighet med vidstående 
kopplingsschema i en högfrekvens·differentialmäubrygga. 
Den spole som skall mätas (Lx ) kopplas i serie med en 
variabel normalkondensator C N. Vid den valda mätfre 
kvensen kommer vid resonans galvanometern icke att giva 
något utslag, när bryggan är balanserad. 'Iotst ndet RIV 
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motsvarar då spolens totalmotstånd ; ur C·värdet erhåller 
man induktansen. På grund av spolens egenkapacitet iir 
en korrektion nödvändig, varefter man erhåller absoluta 
värden med omkring l % noggrannhet. 

Trimningen. 

I många fall är det nödvändigt att exakt innehålla ett 
bestämt induktansvärde, d. v. s. spolen måste kunna iu
j usteras till viss induktans_ Vid luftspolar använde man 
förut en kopparplatta, som åstadkom en minskning av 
induktansen. Vid spolar med Sirufer-kärnor däremot an
vändes för trimning skruvkärnor eller trimskivor av Si
rufer-material, varvid man erhåller en ytterligare steg 
ring av både induktansen och spolens godhet. Särskilt 
fördelaktig är trimskruven, som kommer till användning 
vid korskärnor och rullkärnor, och vilken omfattar ett 
stort lineärt område, så att man f r en god inställnings
möjlighet. Använder man Sirufer IV, kan kärnan utan 
vidare förses med en inner gänga, vilket är fördelaktigt 
för . polkonstansen, som är mycket hög, då man här und
går skarvställen och luftspalter, vilka alltid förekomma 
vid sammansatta kärnor. 

Spolens konstans. 

Järnpulverkärnorna få under driften icke ändra 5ma 
elektriska data. Följande förtjänar att framhållas. 

Liten permeabilitetsförändring vid likströmsmagnetise

ring: Vid likströmsmagnetisering ändrar sig permeabili

teten allt efter kärnformen med endast 0,1 till 0,2 %. Vid 

normal likströmsmagneti er ing, omkring 10 mA, inträder 

en höjning av permeabiliteten med omkring 0,05 %, ett 

värde som i allmänhet måste :betraktas som ytterst lågt. 


Liten temperaturkoefiicient: Temperaturkoefficienten, 

F orts. ä sid. 224
A 

(OOT9 
B 

Galvanometer 

Fig. 1. Högfrelwens-dij/erentialbrygga jör uppmatltwg av spolars 
induktans och förtl/stmot stånd. Vid M inkopplas strömkällan, en 
högjre!wensgenerator. Normalkondensatorn CiV iir praktiskt taget 
förll/s/jri. Sekllndären på difjerentialtra7lsformatorn CBD är an· 
slu ten till en jörstiir!mre, e/ter vilken följer en likriktare samt en 

galvanometer som indikator. 
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~I Y1-1 

på årets motta garmodeller 

Kn appin stäl lningsapparater 

Kortvåg ned till 4,85 meter 

Utgångseffekter upp til130 W 

-första tryckknapp motlaga rna ha nu intro. 
d ucerats i sven ka marknaden. Det är Radio 
Corporation of A merica ( RCA), här i landet D

repre enterad av Ruths Radio A.-B. , som står för den 
nyheten, eller kan ke r"Llare det amerikanska bolaget 
RCA -Victor. 

Tryckknappsmottagarens princip. 

Förr Li-i nkt mall sig lösningen av detla problem så, att 
man med tryckknapp arna inkopplade olika stora', i förväg 

inj usterade fasta kond n atorer i avstämningskretsarna. 
Ap parat n m -d fin ger kiva som på automattelefoner var 
gj ord efter denna id '. De mode rna tryckknappsmottagar

Fjiirrins/iillnings bn,j; Tl/ ed tryckknappar lör manövrering nu RCA
motlagarna från annan plats i rummet eller frCln elt annat rum. 

R e A-VietoTs 16-rörs slIperheterod)'n med tryclrlrnappsinställning 
au stationerna. Vuglängdsområde B ,6-565 meter, med särskilda 
skalor jör 19-, 25-, 31- och 49-m eters rundrarlioballden. 30 1fi 

ut"ungsej lekt. 

- , 
, 

na ha i stället en helt vanlig avstämningskondensator, på 
vars axel sitter dels en elektrisk motor, som \Tider kon
densatorn, dels anordninga r fI)r stoppande av motorn 
vid önskat ställe på skalan samt för fininställning av 
kondensatorn till den önskade stationens frekvens. Fin
inställn ingen sker vid en tysk tryckknappsmottagare (se 
artikel i detta nummer) j ust genom att motorn ruckar 
litet på kondensatorn åt ena eller andra hållet, men vid 
RCA: s apparater använder man i stället den anordning, 
som på fackspr åket benämnes AFK eller AFC, d. v. ". 
automatisk rfrekvenskon'lroll (på engelska: »automatic 
frequeney control» ). 

De amerikanska apparaterna äro vidare så intättade, 
att man på enkelt sätt kan ställa om dem för olika »tryck
knappsstationer», vilket ju är av stor betydelse, eft ersom 
det ej alltid är samma stationer som höras bäst på olika 
platser i landet. ÄLLa stationer på mellanvåg har man att 
välj a på vid inställning medelst tryckknappar; vid va rj e 
knapp sitter en liten skylt med sta tionens namn. Dess· 



222 POPULÄR RADIO 

»Marco/liphone» modell 561, en förnämlig distansmotlagare med 
10 rör. Den har tre kortvfigsområden och går ända. /led till 4,85 
meters våglängd. Särskilda kontakter finnas för anslutning av 
M arconis störningsreducerande anlenn, som är avsedd för vågor 

ned till 7 m. Modell 561 har 12 W utgång~effekt. 

utom kan avstämning givetvis även ske manuellt, så att 
man kan ta in vilken station man önskar. 

En extra finess är en f j ärrinställningsbox, med vars 
h j äl P man kan manövrera mottagaren från en stol i 
andra änden av rummet eller till och med från ett närgrän
sande rum. Boxen har liksom motlagaren åtta tryckknap
par och sky l tar med stationsnamnen. 

l ntressanla kortvågs finesser. 

»Marconiphone»-apparaterna (Skandinaviska Grammo
phon A.-n.) äro väl utrustade med kortvågsområden, som 
i vissa fall sträcka sig ända ned till och innefatta de 
IJltrakorta vågorna. Sålunda har moden 481, som är en 
~·rörs superheterodyn, följande tre områden: 7- 16,2 m, 
] 6,7-51 ID och 46-140 m. Modell 561, en lO-rörs super, 

går ännu längre ned i våglängd: 4,85-12 m, 11,3-34 m 
och 34-107 m. Ändamålet med att gå så långt ned i 
våglängd är givetvis att möjliggöra mottagning av ljud
t; tsändningarna till televisionsprogrammet i England; här 
i Sverige ha vi j u ännu ej några sändare på ultrakortvåg, 
men med nuvarande goda mottagningsförhållanden kan 

6·rörs allströmssuper, »MarconipMne» modell 537, som ger nära 
3 W utgdngseffekt på 110 V likström. 

En radiogramm.ofon med begränsat utrymmesbehov, »M(((col/':· 
phone» modell 567. 

det nog vara intressant med en apparat som gå r ned till 

åtminstone 10 meter. 
Modell 561 är utrustad med separat oscillatorrör i spe

ciaIkoppI ing, för att den skall arbeta tillfredsställande på 
ultrakortvåg. En annan modell har frekvensstabiliserad 
oscillator_ 

RCA har i sina större modeller kortvågen uppdelad på 
fl era, mycket små områden, motsvarande de ganska smala 
frekvensband , på vilka kortvågs-rundradiostationerna äro 
förlagda . Dessa bli härigenom utbredda över avstämnings
skalans hela liingd, som är 24 cm, och inställningen blir 
mindre kritisk än på mellanvågsområdet, eftersom varje 

band blott är omkring 300 kcls brett. För mera kända 
stationer finnas även namnen utsatta_ Utbredda på detta 

sätt äro i modell 816 K, en 16-rörs super, 19-, 25- , 31
och 49-meters rundradiobanden_ Dessutom finnes en kon
tinuerlig kortvågsskala för mottagning av eventuella mel

lanliggande stationer. 

Den akustiska kammaren en betydelsefull sak_ 

Den akustiska kammaren, som i föregående nummer 
omnämndes i samband med Aga-Baltics apparater, an
vändes även av RCA, kanske i något olika utförande_ Man 
påstår att den nästan fördubblar lj udstyrkan och dess
utom gör ljudet mycket naturligare än förut. Den an
vändes i golvapparater, som därvid ha ,baksidan helt slu
ten och inuti äro försedda med en böj d träskärm, som 
reflekterar ljudet, och några hål nedtill på framsidan, 

som släppa ut ljudet igen. (Forts. i nästa nr) 
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Lllboratorieinstrument. 

Elektriska Aktiebolaget Skandia, Tunnelgatan 14, Stockholm, 
för i marknaden nya typer av den tidigare omnämnda mätpanelen 
av märket »Ontra». Typerna ORCj 9 och ORC/ U ha överst in· 

Elektriska Aktiebolaget Sfwndias mätpanel, avsedd för 
radioserviceverkstäder. 

strumentpanelcr m,"d tre re'p. fem instrument. Neaanför dessa 
komma rörpaneler med eU tort antal h lIare för europeiska rör, 
även l\!arconi ·rör, samt am rikan ka glas· och metallrör. Därunder 
komma tomma panel r fij r insä tlning fle rat av erforderliga ser· 
viceinstrumenl, t. ex. ignal" D r to r, interferensgenerator m. m. 
:.\10dell ORC /12 har inbyggd katod tråleoscillograf. 

Firma StJhlberg & i/sson , Vasagatan 5, StockhoZ,n, för i mtlfk· 
naden en signalgen rator av fabrikat A. H. Hunt, Ltd., England. 
Den täcker pä grundton området 10-3 000 m och på överton om· 
rådet 6-10 meter. Strömkällan är batterier. Utgångsspänningen 
kan enligt upp gi ft r egleras ned till ca l ,uV på alla frekvensom· 
rådena. tgang impedansen är 10 ohm. Två konstantenner med· 
följa, en för h ng- och mellan v, g samt en för kortvåg. SignaIgene
ratorn åtföljes aven kalibreringskurva med l % noggrannhet. 

Denna g ncrator är avsedd för servicearbete och hör till den 
lägre prisklas ·n. 

Radiokompalliet, Odengatan 56, Stockholm., för i marknaden en 
liten växelströmsdriven signalgenerator av märket »Triplett», av· 
sed d för trimning ändamål. 

Denna generator omfattar frekven somr det mellan 120-30000 
ke/s. Frekvensen kan avläsas direkt från skalan. Kontakter finnas 

Kombinerad volt., ohm-, mA- och utgångs voltmätare irån 

Radiokompaniet. 


för uttag av lågfrekvensspänning vid provning av förstärkare. Den 
högfrekventa spänningen regleras medelst en potentiometer. Två 
uttag finnas, dels för hög, dels för låg signalspänning. 

Samma firma säljer ett universalinstrtll1lent av märket »Readrik», 
en kombinerad volt·, mA· och ohmmeter. Den mäter växel- och 
likspänningar på 0-10/ 50/ 250/ 500/ 1 000 V, motstånd 1000 ohm/ 
volt, noggrannhet: likström 2 %, växelström 5 0/0 . Som mA·meter: 
0-1/ 10/ 50/ 250 mA likström. Motståndsmätning: 0-300/ 250000/ 
2500000 ohm, med extra batteri för de högsta mätområdena. 

Stationsskalor och kortvagsdetaljer. 

Radiokompaniet, Odengatan 56, Stockholm, har för oss demon· 
strerat några nya stationsskalor av trevlig typ, dels liggande, dels 
stående modell. Den moderna typen med svänghjul lir även re· 
presenterad. Man fär givetvis välja gangkondensator och spolar 
efter skalan, så att station.namnen komma att stiimma, när appa· 
raten färdigbyggts. 

Vidare märkes en spole med lång-, mellan· och kortvågsområde, 
avsedd för detektorapparater. Speciella högfrekvensdrosslar för 
kortvågsmottagare och ·sändare invänta •. 

National Radiofabrik, Kungsgatan 53, Stockholm, för _i mark· 
naden ett par nya, intressanta spolsystcm. Det ena är det som 
användes i konstruktionen »KV 3710» i detta nummer. Detta spol · 
system iugår i en serie kortvågsdetaljer, som lanserats av den 
kända firman Lissen Limited i England, och vilka rönt uppskatt· 
ning från fackmannahåll. Serien går und er beteckn ingen »Hi·Q» 
(high Q = högt Q·värde), i det man sökt reducera förlusterna så 
långt som möjligt, d. v. s. göra spolar och kondensatorer meJ 
största möjliga godhetstal eller Q.värde. 

Det andra spolsystemet, av det tyska fabrikatet »AKE», är ett 
allvågssystem, täckande hela v glängdsområdet 10- 2000 m. Det 
består av fyra järnkärnespolar och två ltlftspolar, alla ex monte· 
rade på en r-und skiva med kontakter, ,'i1kcn vrides med hjälp 
av en ratt för våglängdsomkoppling. Två av järnkärnespolarna täc· 
ka var sitt kortvilgsområde och äro försedda med special kärna för 
kortvåg. Luftspolarna ha calitstomme och omfatta de två lägsta 
åglängdsområdena. 

Flera andra typer av l>AKE»-spolar finna för olika ändamål. 
Vi skola återkomma till dessa i nästa nummer. 

Sylvanias rörkross. 

Sylvaniafabriken har sänt 05s nedanstående fotografi av Jen 
maskin, i ,.jlken alla radiorör som vid proven ej h Ila måttet i 
fråga om vakuum, emission m. m. kros as till småsmulor. Häri ge· 
nom undviker man a tt sådana sekunda rör knmma ut i marknad en, 
där de skulle kunna skada det goda anseend e om fabrikatet åt
njuter. Samma öde drabbar rör med m kaniska defekt er, såsom 
för mycket eller för litet tenn på rörbenen, lösa toppkontakter, 
d1U ig etsning på glasballongen etc. Tidigare har man reparerat 
sådana rör på en särskild avdelning av fabriken, detta i enlighet 
med gällande praxis inom industrien. 

Det hela var från början ett experiment men har enligt uppgift 
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sla«it synn erligen väl ut. Arbetarna eta alt sm' defekter av ovan· 
nämnt sIa" ej län gre repareras, varför var oeh en som aldrig Hirr 
lägger sig vinn om att hålla sin produkiion på en hög standard. 
Sålunda har man utan nämnvärd t . tra kostnad uppn li. tt en fi.irbäu· 
ring av rijrens kvalitet. 

Slockholms Radio/dubb. 

Nu har säsongen !l ter bijrjat för Stockholms Radiokl"hb, som 
avhöll sitt fi;rsta sammanträde ti sdagen den 14 sept ember, som 
vanligt P' Resta urant Gillet. Redan vid det föregående styrelse· 
sammanträdet kunrle tekni ske sekreteraren, ingenjör Erik If"Lie· 
g rd framlägga del preliminära programmet för hö tternunen, vil· 
ket upptager idel intre- anta och lärorika föredrag o·h demon· 
strationer. (Se Il dan.) 

Vid första sammanträdet 14 septelllber höll civilingenjör Hå kan 
Kjörling ett föredrag 0111 Berlin·utställningen och 0111 de radio· och 
televisionstekni ka fines 'er oln den hade att bjuda på. Föredraget 
beledsao-ades av en mångfald intressanta bilder. 

Däreft er talade civilingenjör Mats H ulm gren om OJympia·ut· 
ställningen i London. Föredraget illustrcrac!t;:· med ett stort antal 
balluptikonbild er a v engelska radioapparater och tekniska detaljer 
på desamma. Äv n televisionen berördes. 

Båda des a föredra g mottogos med tort intresse al' det talrika 
auditoriet. 

Den 28 eptemher todo ej mindrc än tre föredrag på program· 
met tilLika med demonstrationer. Först talade ingenjör Gö, ta Brigg!" 
om Aga·Balti{'5 radionyheter, varvid en mycket intressant redogö
relse gavs för de o-rundlä ggande synpunkt erna vid kon truktion 
och fabrikation av radioapparater. EIl flertal viktiga konstruktivlb' 
detaljer beskrevoii, bl. a. den frekveJl sstabili erade oscillatorn samt 
den akusti ska kammaren, och intre santa kurvor över mätresulta· 
lell visades. 

Civiling 'njör St Ilan Dahlsterlt höj[ därefter tt intre sant fiire· 
drag om Aga·Baltic;; »Puhlic· ddr 5s» ·förstä rkare, som visade sig 
vara konstruerad eft er alla ko n, tens regler. Förstärkaren demon· 
strerades ä ven i drift, varvid man kunde övert yga sig om alla dess 
förträffliga egenskaper. 

Slutli gen talade in genjör Gustav Braathen om Aga·Victors 16 
mm ljntl[ilmsanläggning och demon strerade samtidigt pli. ett. över· 
tygande sä tt dennas alla fördel ar och fines er. De medl emmar 

0111 stannac!t: över s upen hade :iven tillEiJle att övervara en film· 
fiireställning, varvid den amerikanska underv; Ilin gsfilmen »Sound 
\Va ves» vi sades. 

Som fram«, r av OvuJlst&ende referat var det Aga·Baltic SOIU helt 
och hållet stod för JlnderhålIningen denna kväll. Firman hade 
också aII heder av sina ingenjörer, tack vare vilkas insatser sam· 
mankomsten blev ntomordentligt lyckad. Antalet närvarande med· 
lemmar var också st()rre än vanligt. 
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Tisdagen den 12 oktoher är i skrivande stund utsatt ett föredrag 
av civilingenjör Lennart Nyström OJ]] Philips radionyheter, var· 
jämte cil'iling. Helge Fredholm lovat tala 0111 nya kortvugsrör. 

l fort sättningen ha följande föredrag preliminärt bestämts: 
26 okt.: eil"iling. Erik H. Lund gren Olll », 'i emens ' tonfrckvens· 

spektrolll k r» ( med demonstration). 
l) /lOV. : ei iLing. Erik Arenauder om » rets Radiala ·nyheter» (med 

dcmonstI'ati on) . 
23 no L'.: T. L Profe&50r Erik O. LM:; ",n om »Planernu på eLL mi) ' 

dernt radiolaboral.oriUIlJ vid Tekniska Bi.igskolam>, 
7 dec.: Civiling. Tor ten ElmC[uisl om »~'la gn ~ tronrör». 

D, 5' blir möjligt kommer erinran om sa mmantriidenu alt göras 
genOIn noLi . sanlnlsnträdesdagen i de da gli ga Illorgontidnin garna. 

Nya medlemmar kUllna vid sammanLrädena , som hörja kl. 8, 
vinna inll·äde i klubben. Arsavgiften är 10 kr. , fiir skolun gdom och 
teknoluger 5 kr. Den gäller för höstt erminen 1937 och hela , r 
1938. Poplllär Radio erh lies i så fa ll frå n och med januari 11)38. 

BERLIN TSTÄLLNINGE 
Forts. från sid. 205 

taga). Alla stationer frå n 200 till 2000 met er lågo sålunda i en 
följd utan våglängdsomkop pIing. 

Utom Philips' växelriktare, vilken i år förel g i ett förbättrat, 
2·poLigt utIörandc, nt tälldes li knande konstruktioner hl. a. av 
NSF, vilken senare var intres 'ant däri genolll alt dc större typ rna 
för 110 och 220 V amt ca 200 voro helt inneslutna i en gb s· 
kolv fylld med en indifferent gas. 

Tel efunkens nålmikrofon med evighet cnål a v safir har i '[' en 
ny finess, al'sedd att skydda silväl gra.mJUofon skiyorna som nalen, 
vilken normalt är inskjnten i dosan. När denna lägges pli skivan, 
vilar den på en litlJn gummirnlle, vilken först vid skivans rotation 
skjuter fram stiftet. 

Bland nya material m,irktes bL a. ferrocart E med en permeabi· 
litet f' = 25. 

Elektronstråloscillografer med detaljer och tillhehör ulstäUdes 
av ett flertal finn or. Bland nykon truk tioner märktes Le)'bold u. v. 
Ardennes rör med keramisk sockel med direkt inbrända k nta kter 
samt planslipad bildskärm. 

För te1evision snyheterna skall red, göra i en kommande arti keL 

L 3710. 
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felaktig gaUerförspänning. Vid grammofonspe!ning f r 1:a röret 
en lägre gallerförspänning än vid radiomottagning, varför slutröret 
från början har en lämplig förspänning. Detta kan jn även kontrol· 
leras med hjälp av ett instrument i sJ·.[rÖrets anodkrets . 

Om 1:a röret går ned i emission, sjunker slutrörets anodSlröm. 
Det Bnns allts ingen ri sk (ör att slutröret skall fördärvas. 

Som framgår av chcmat blir stämkrctscn jordad via e ,. Ett. 
annal alt ernativ är alt använda en särskild prim,irlindning - be· 
tryggande isolerad från sekundärcn - vars nedre änd e direkt 
förenas med jord. 

Observeras bör att kapacit et.en mellan kOOlpl ex ~t ant enn- spole 
- e ...__C,,-RI och jord enligt sch mat adderar sig till el, vilket 
i praktiken do ·'k har ringa betydel,e. 

Th orb;ärn GoujridssOll. 

Ji'\RNPUL VER:,POLAR 
Forts. från siu.220 

- 001 anger permeabilitetsföl'ändringen i materialet i fiirhållallcle 
till temperaturen, är Illg. Den är omkTing - 5XIO" o C, baserad 
på ett t emperatnrinterl'all al' + 20 till + 65 0 C. 

Temp eralllrbestiindighet: F ör Sirufer·käl'Jlor med spol kropp av 
troLitul äro temperaturer på upp till 65° till , Ill a, förutsall att 
in ga anormala fordrin gar tä lJas med hrins ,11 till temperaturkoef· 
fi cienten, 

Ovanstå nde är i koncentrerad form det allra vi ktigaste om rl · 
på senare lid 5 ' omtalade j1irnpull'erkärn orna. I ett komm ande 
llllmmer al' Populär Radio skall förf. närmare g:'\ in på de vanli · 
guste kärn form erna, som användas i modern a radioapparater. 

NorUlSJ,; Rotogravyr, Stockholm 1937. 

http:kapacitet.en
http:uppnli.tt
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Serviceinstrument av modernaste konstruktion 
Signalgenerato r för ~e ryicefändamå l. V.igl.lngdsotnråd~ c;'t, 10-3 eeo m. Modu jei ing 400 per. 
r\ogg rdnnh ct l % . Sto r l~ttl äs t ska la, direkt grade rad i kc. Med 1, rör. För växels tröm . 
B iis/ och billigas /. Pris Kr. 195. - brutto. 

Universalinstrument 
Volt ~ J oh m :>" och mA "meter. 16 rnätområdc n. Inre mot 5: t.\ nd 1000 ohm/volt. 

Volt vöxclst rö rn G. lik s tröm 10-50-250-500- 1000 V. 

rnA lik s tröm 1-1 0-50- 250 rn A . 
Ohm 0-300. 0-250000 ev. 2,5 .'1n. 

A ll a sh unt... cch motstand inbyggda. - An v.ndb.lr som o utputm eter . 

Bäst och billigast. Pris Kr . ··165. 

!\ä [ det gäller mätin strument vänd Eder med förtroe nde till oss:. A.tcrförsJlj.1t,C' erhåll a god r",baH. 

Odengatan 56, Stockholm • RADIOKOMPANIET • Tel.: 313114, 322060 

Vänd Eder till specialfirman 

A/lvågsspole 

som kan bjuda låga 

priser och förstklassig 


radiomateriel ! 


VAR NYA STORA 

KATALOG 
för säsongen 1937-38 

utkommer inom kort 

Ifal l i" i ö nska r erhålla ett exe mplar, 

VJr god till skriv oss redan nu! 

Den n ya katalogen inne hålle r all a 

höstens ny heter o. e tt sto rt ur val öv 

allt som erfordras fö r apparat bygge 

samt reparatio ne r ti ll IJga priser. 

Billigt tillbehör för radiogrammofoner 

5: 25 
lO : 50 

Kr . 
Kr. 

Pick Up ulan a rm, kance r! kvalitet 0'0 ••• • • • •• •• • 

Pick Up med arm . h igh fide lit)" åte rgivning 

Grammofonmoto r .. . ....... ........ K r. 21:

Högtalare fri ':i v;ingande t yp, bästa ame rika nska fdbrik at Kr. 6: 95 


Störning sfria anl ~n ner, allt för ko rtvågsmott.agning. 


NATIONAL radiofabrik 
Kungsgatan 53 - STOCKHOLM - Tel. 208662 

Rent 

med 

··PUAA" 
störningsfria 

kabel 
Passande konstruktioner 
för varje slag av förläggning 

Begär kala log 

Repre s entat i on och lager: l 
Zanni Holmberg, Stockholm, Bergsga~~.J 

Kortvågsgloben 
intresser.H \'.lrj e- r~HHoå·S.lre . A lla 
.stö rre ko rt d gss tatione r och Jeras 
anrop inprick., dc. vida re 5000 or ter, 
bergshöider . å l1 gb Islinjcf, järnvä... 
g ,'lr m. m. Pris 35 cm h ög Kr. 16.50 

~i k.m sälja många av dessa g lo ber 
t.lek va re det Ug,l p riset. Skylt,l med 
glober och r.ldio och se . hur Er om 
sättni ng ök,)!'>. Be t:1H i dJ g. 

KURT BROBERG, Malmö 
Generalagent fö r Zeoith R~"ldio 

http:Anv.ndb.lr


HEAR J OHN ANDE RSSON 

KöPi NGS EL . AffÄR 

K öPIN G p • 

Lilla Rad iobell 

Standa rd 358 


Standa rd Super 
37 W .37 A 

Skand ia T efag 

Super 38 W 


Såvöl elektriska som mekaniska nykonstruktioner av högsta 

klass utmörka samtliga SKANDI:AS 1931-1938-modeller. Våra 

fabrikers stora resurser och det noggranna materialvalet ha 

resulterat i apparater med topp-'kvalitet. STANDARD RADIO 

och SKANDIA RADIO tåla de noggrannaste prövningar. 

8t(/f1d(/r~f:).D\Q. 

Skand'ia- Radio 
19371938 

Elektriska Aktiebo'laget SKAND'IA 
STOCKHOlM GOTEBORG MALMO KARLSTAD NÄSSJO 

GÄVLE SUNDSVALL UMEA 

Skand ia Super 
67 Eswe 

Stora r< adiabell 

Sta ndard 538 . 538 A 



