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är det beprövade 

kvalitetsröret för 

mottagare enligt 

amerikansk kon

struktion. 

För den svenska marknaden ha vi förvärvat 

representationen för det beprövade kva

litetsröret Purotron, som i sig förenar de 

amerikanska rörens bästa egenskaper i 

fråga om iämnhet, stabilitet och livslängd. 

För europeiska mottagare föra vi alliämt 

i marknaden de välkända Triotronrören. 

Begär Purotron- respektive Triotronrör 

hos Eder radiohandlare. 

A. B. Nickels & Todsen 
Stockholm - Blasieholmstorg 9 
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I Eder hand 

har Ni lös" 
ningen till 

alla service.. 
problelD -


Volt., Ohm., &. Milli. 
ampermeter i 

fickformat 

Mätområden likström och växelström: 

10-SO-250-S00-10JO volt vid 10JO ohm per volt (kompenserad 


kopparoxidlikr.klare \jänstgör för växelsträrnsmätningar). 


Mätområden likström: Mill iam per 1- 10- 50-250, ohm 'h till 300, 
och 0 - 2\0 000. 

Tre ..,Ji t.,:t hck ut r0randc. storlek 77x 150x50 mm. 

Det bcb ii ndi gast ~· uni\' tr o( ali n ~ t rument en serviceman kan ha. 


Övriga nyh e!c r i radiodeb r och instrument finner Ni i vår nya huvud" 
katalog, som ~ändes gratis (mot insändande av 15 öre j frim. till porto). 

RADIO KOMPANIET 

322060 ODENGATAN 56 313114 

STOCKHOLU 

Läg,la pri,er - Största sortering - FÖrft med nyheter 

EIA-TRIUMF 

G-rörs s up erhet erollyn mell G avs tä mda kretsa r (MF med 
järnld! rnor) för växels t.röm 110-240 volt, allström 220 och, 
240 volt. Kortvåg, m elln nv[lg- och långvå g ; innerbelyst sta
t lon ss Jmla i olika f l'tr;;e r ; fördröjd dubbel automatisk vo· 
lymkontroll; klan g f ii r,IrSko Il l roll; FlvstUmni ngsindikator 
»magi skt öga»; to n f ilter för interf"'rensstÖrn. ; grammo
f onu t tll .l;; 9 watt' s lutrur oc h 0" elliptisk högtalare (hög
tOll s s pridare ) merl e xpo nen tl al me m bran för ypperlig Ijud
r en rod. Bn ttc riapp. ha r h ö .zf r ek ye nsförst. och strömspa· 
ra nd e pu gh-pullk op pl n( s ll1 t,te ~ men ej »öga". Ladan av 
h Ög ;.:la ns pol. flamm ig hjörk och utformad för bel{väm av
s lii nl oin g . 1\~nns1ighe t c: a 4- mikrovolt. 

Kr. 280: - AvbetalnIng Kr 310:

Till ELEKTRISKA INDUSTRI A.-B.• 
BOX 6074 STOCI{HOL;){ 6 Sänd mig försäljlliogsl'iJ]kor! 

~anln . 

B o, tad: 

Adres. : ............ P. R. 11 
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FRÅN REDAKTIONEN 

T ill nästa år 

plan era vi ett och annat i nyhet väg j {raga om Populär 
Radios inneh Il . Frän några Mil bar framförts ön skem~l 

om dels artikla r eller serier av liknand uppl äggning 
som »Radiotekniken AB ~, alltså ådana artiklar som 
gå ut på ren undervisning, del sammanfattande a.rtiklar, 
vaT och en avhandlande ett särskilt avsni tt av radio
tekniken lIer beskrivande vissa speci Ila apparater, de
ras princip, ut eckling och nuvarande k nslmklion. De 
is tn iimnda art iklarna skllJJe giva en överblick av ut
ecklingen och skulle nliijli O'göra för den, som aven 

ell er annan anledning ej kunnat fö lja med hela tiden, 
all la igen d t förlorade. 

Vi skulle sätta mycket slort värde på alt få veta vha 
läsares inställning till dessa och andra spörsmål. SOIll 

röra tidskriften inneh U. Ön kar i alt de ovan om· 
nämnda programpunkterna införlivas med Populär Ra· 
dio, eller har Ni några andra önskemiU ? Adressera 
brevet till Populär Radio. Box 450, Stockholm, och 
skriv »ÖnskemAh på k uvertet. 

E.lTERTR YCIC AV ARTIKLAR HE L T E LLER DELVIS UTAN ANGIVANDE AV KA LLAN FOR8JUDE.T 

l. 

Ett radiofabrikat, 
to 

som Populär Radio har kunnat rekom m en 
dera, k an N i köpa med fu ll t förtroend e. 

Säg att Populär Radi o rå tt Er att köpa det. 

Gynna i Er t eget intresse våra annonsörer. 
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o 

Arets nya säsong' bjuder på mån,ga nyheter! 


LINEARSKAJ,A filr inby~gnad m c d 
s lat io ll s llumn för m el\an- oc h 11\ Og" i'l 8" 
Ram e ns dimensione r 220X130 mm. Le
,'e re ra s med 2 s t. mo n t e rade knl belys 
niug sbållare . Prla Kr. 4 : 60 

Billigt tillbehör för radio
grammofoner 

Pick p n t a n nrm, ko nc er t 
h alHet .. ....... ..... .. ... .. .... .. Kr. 5 : 25 

l'i(' k U.P me d arm. high 
fi de lit y å t r g ivning ...... .. . Kr. 10: 50 

DETN,YA 

7-CM
o 

KATODSTRALE
RÖRET 

+ 

Fär kontroll av snart sagt alla elek

triska förlopp, fö r trimning av för

stärkare, pejlapparater, mottagare 

och sändare, för radio och televi

sion, fö r mätningar och fabrikations

prov har katodstrå leröret blivit ett 

oumbärligt hjälpmedel. Philips stora 

erfarenhet står vid förfrågan ti l l Eder 

disposition. - Philips 7-cm-katod

strålerör DG 7-1, pris kr. 67:-, 

PHiliPS MATlNSTRUMENT
AVDELNINGEN 

STOCKHOLM 

Philips har en hel ,erie av rör frAn 7 
cm. upp till 39 cm. ,kiirmdiameter. De 
känneteckna, av god l;uS5tyrka, varige_ 
nom förloppen l"tt kunna fotografera,. 

llA"llliARLUND typ i\lTC siindare ko n 'fR ~ISl'OJ~E fö r 6 v ~g-llin g d so lllra de" 
dc nsatoT kap . 100 mm f. för 1000 Vil lt . lO 2000 mete r med troli t urs pola r . . s il
Iso Iuntit iliolation och försllvrade be n:r triirl och jHrnliUrnor. J.~ u l1 a ge r g;an g-. 

. rylli u mkontak te r . Pris K r . 10: 75 ObegrHnslldc m öjlj g hete r föl' e n och 
fi crkre t s mottagare . Pri Kr. 31: 50JIiDIl\IA ltLUND typ SM k ortv{tgsko ll


de n sa tor mu". kap. 100 mmi. min . ka p . 

6 millE. P ris K r. 3: lo 
 NYHETER I 

kort,\'l g s d elar, högtillnre, mätinstru
Illg'" åle r fö rS,iljare, reparatör eller ment, byg,l;'sutser, delnr rör amlltör
ama tör bö r unde r Hlta alt rekvire ra v{tr siintlure m . m. 
n ya kata log . -- Åte r för äl jnr e an taga s. 

GRA T IS-KATALOG 
Ni blir 	fö rv ,' nad {iver y ;j r t stora urval 

saInt dc I:'\ga p rise rna ! 

NATIONA,L radiofabrik 
Gram.moto nolotor , 

viixelstrBm, K r . 21 ,- Kungsgatan 53 - STOCKHOLM - Tel. 208662 
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OJ f""~ I I"r ~ .. r\ r .. ..\.I _~C~~C 

i stadigt tillväxande 
Många nya medlemmar i Stockholms Radioklubb och S.S.A. - Nya klubbar 

under bildande i landsorten. 

et talas ofta om, at amatörintres t inom ra
dion äro slut. Denna åsikt är dock ej tillfin
nandes inom amatörernas egna led. Det är 

mest radiofirmor som tidigare sålt massor av lösa delar, 
som klaga. Nu sälja de m TC ' et litet. De säga, att mycket 
få personer bygga apparater nu för tiden. De köpa i 
stället färdiga mottagare, vilket ä n till tor del beror 
på att delta blir bill igare än alt b gga själv. 

Frågan är nu, om det reducerade apparatby o-gandet är 
liktydigt med förmin kat am törintr e. Vi tro det ej . 
Vilka var det bland al lmänheten, som förr byO"gde en 
ådan mängd apparat r? Jo, pri atpersoner med affärs
inne, som vid radions genombrott sågo en chans att 

t j åna pengar. Det var bara att taga upp beställningar 
bland vänner och bekanta, hland kamrater på kontor och 
i fabriker och så sätta ig ng. Det lönade sig också, ty 
de kommersiell a apparaterna voro under en tölj-d av r 
dyra, oeh de hemb ggda apparaterna kostades ·ej på något 
i onödan. 

Dessa som byggde apparaler för försäljning voro dock 
inga amatörer i verklig betydelse, ty amatör är den om 
ysslar med radio av rent in tr se och ej för att tjäna 

pengar p den. De flesta av de verkliaa amatörerna från 
fl dda år finnas nog for tfarande kvar. Och allra mest 
alädjande är, att nya amatörer komma till. 

Det älj n og for tfarande rätt mycket lösa delar, men 

endast av specialfirmor i brans hen, vilka med intres e 
gå in för sak n och hålla en god sortering av moderna 
radiodetaljer. Amatörerna äro nu mera fordrande än nå
gonsin. 

Inom radioindu trien har man på sina håll den inställ
ningen, att amatörerna böra motarbetas, emedan de ej 
köp a färdiga apparater utan bygga sina egna mottagare. 
Denna inställning har numera in l t berättigande, ty en
dast de som ha det verkliga amatörintresset .bygga numera 
apparater, varför fö rlusten för industri~n blir försvin
nande liten. Det är ju billibare att köpa en färdig appa· 
rat. idare göra nog amatörema även för industriens id
kommande mera gott än ont, ty hur många dugande radio
ingenj örer och radiotekniker ha.ej under årens lopp rekry
terat ur amatörernas led. 

Ett tecken på det växande radiointresset är det med 
varje sammanträde ökade antalet medlemmar i Stoc-
holms Radioklubb. De nya medlemmarna rekryteras t ill 
största delen bland yrkesfolk och studerande, vilket tyder 
på att klubben verkligen har en mission att fylla. Även 
Föreningen Sveriges Sändaream törer ( .S.A.) har un
der det sista årel betydligt ökat sitt medlemsantal. Ute i 
landet äro krafter i rörelse för b il dande av nya radio· 
klubbar. I Borås har helt nyligen bildats en sådan klubb, 
och antalet intresserade vi ade sig vara betydligt större 
än man från hörj an vägat hoppas. 



MODELL 537. 

MODELL 567. 
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."rE'{I'USK.).\ 
I'IYi-IE·fER 

på årets mottagarmodeller 

D et är tyvärr ej möjligt att göra denna revy 

över .. årets.. apparatmodeller s~ överskå~lig 
som onskvart vo re, beroende pa det tekllIska 

materialets successiva »inströmmande» på redaktionen. 
En viss reda kan dock åstadkommas med hjälp av under

rubriker, varför vi i det följande skoh göra flitigt bruk 
av sådana. 

Automatisk frekvenskontroll och andra avstämnings
anordningar. 

Efter utarbelandet av artikeln i septembernumret har det 

vi sat sig att fl era firmor ha apparater med automatisk 
frekvenskonlroIl , bl. a. Aga-Baltic och Orion. Att ReA 
har AFK i samband m d tryckknappsavslämningen är 
ovan omtalat. En intressant demonstration av Aga-Baltics 

FK-modell ägde nyligen rum i Stockh olms Radioklubb. 
Det var nåO"o t av en sensation att -»känna» på en sådan 

apparat för fö rsta ""ängen, hur AFK :n »sög» in stationen, 
så snart man kom in till den. 

Philips ha på modell 890 en anordning för »automa
tisk» av lämning, samma anordning som de lanserade 
föregående år. Det är här ej fraga om A utan snarare 
om en av lämn ingsindikator, i det man vid vridning på 
avstämning ralten känner hur denna bromsas, då man 
~r mitt på stationen. Bromsningen sker med hjälp aven 

Modell 222 A, en S-rörs batterisuper av märket »Mareoniphone», 
utrustad med korwågsområde. 

ReA·Vietors modell 86T4, en 6·rörs superheterodyn med lång-, 
mellan· och korwågsområde. I mitten av skalan finns en mikro· 

metervisare för kortvågsinställningen . 

elektromagnet, som suger fast en med ralten roterande 
j ärnskiva. Mellan stalionerna är mottagaren stum; In

koppling sker automatiskt då man kommer mitt på sta· 

tionen. 

Separat oscillator. - Omkopplings bar mellanfrekvens . 

Laxar har separat oscillator i sina större mod !ler. 
Härigenom undvikes nI. uppgift frekvensdrift vie! VK· 
regI ring p å blandarröret. Vidare har större jämnhet 
uppnåtts mellan olika apparatexemplar med avseende på 
svänO"ningsamplituden ,på kortvåg, " ilket ger större jämn· 

het i fråga om känslighet. 
Luxors största modell har olika mellanfrekvenser fö r 

kort-, mel·lan· och IångvåO". id våglängdsomkoppling 
ändras alltså även mellanfrekven en. Den är på korl äg 
456 ke/', p mellanvåg 17 k / s och på långvåg 90 kel s. 
Mellanfrekvensen har s lunda valts för olika våglängds. 

områden under hänsynstagande till selektivitetsfordringar 
och spegelfrekvens (bikanal-) -förhåBanden. På kortvåg är 
bandbredden 12 kel s (toner upp till 6000 p/ s slippa 
:genom), på mellanvåg kan den regleras mellan 4,5- 11 
kel s och på långvåg mellan 3- 9,5 kc/ s. (Stationerna 
ligga som ,bekant tätare på långvåg än på mellanvåg.) 
Första mellanfrekvensfihret visDS på en a illustralioner

na till denna artikel. 

Höglalare. - Korrektions filter. 

»Marconiphone»·apparaterna äro i fl era fall för sedda 
med elliptiska högtalare. I den största golvmodellen sitta 
två sådana högtalare, med ellipsernas storaxlar bildande 
en trubbig vinkel med spetsen nedåt. 
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Moon Radio 	 A .·B:$ mindre superh eterodyn meJ 6 rör och 6 
kretsar. Kortvågsområde 13,6---85 m. 

Utgångseffekten är vid ReA:s modell 816 K ej mindre 
än 30 W, alltså omkring 10 ggr den vid en ordinär radio· 
apparat. Marconis modell 561 ger 12 W. Vid 6·rörs all· 
strömssupern, modell 537, har man kommit upp till nära 
3 W på llO V likströmsllät. Denna appa rat har två pa
rallellkopplade slutrör. 

Luxor har infört en n y centreringsanordning på sina 

högtalare. Centreringsskivan, 'som visas på ett av foto
grafierna, är av nytt utföraJlde. Som 'Synes har man raka , 

i radiell riktning utgående stö'd i stället för de elj est 
brukliga, som äro spiralskurna. De raka stöden giva enl. 
uppgift större rörlighet åt konen, vilket gynnar basregist
ret. Dessutom undviker man det vid spiralskurna stöd 
erhållna vridande momentet på svängspolen. 

Tele/unkens modeller 7000 och 7001 ha automatisk bas
korrektion vid grammofonspelning, varigenom naturlig 
styrka erhålles i basen. 

Flera firmor ha korrektionsfilter på vol ymkontrollen 

för att vid lägre Ij udstyrkor få rätt n ivå på det högre 
och liigre registret i förhållande till mellanregistret. Detta 
benämnes »hörselavpassad» volymkontroll eller »tonkom

C~(lss iet till Lu.w,rs n~.odell 977 TT.: eller »Selecta·7 :an», en super
In terodyn med SJU stamkreisar. Skalan är av den moderna totul

refl ekterande typen. 

Mellanjrekvensfilter med variab el bandbredd i Llu ors största S Il

perheterodyn, som har olilu1 m ellanfrekvenser för kort-, melLan
oeh långvåg. Den tillhiirande sektionen av våglängdsomkopplaren 

ses längst ned. 

penserad» vol ymkontroll i firmabroschyrerna och går ut 

på alt höj a bas och di skant i förhållande till mellanre

gistret i samma mån som ljudstyrkan reduceras. I annat 
fall låter lj udet tunt och onaturligt, så snart man vill 
avlyssna musik med reducerad ljudvol ym. 

I de fl esta fall torde man ha nöj t sig med ett filter 
för basregistret, som höj er ,detta då volymkonu'ollen stäl
les i närheten av minimum. Det är också basreo'istret som 

'" 
det främst kommer an på. 

Några apparater ha en omkopplare för tal- musik. Vid 
tal undertryckes basregistret i avsikt att göra tal et tyd
ligare. Philips använda en »tonbalanskontroll» , som a~to. 
matiskt dämpar basregistret, då mottagaren inställes på 
större selektivitet, detta för att få bättre balans mellan 

det högre och det lägre registret. 
De båda största Lllxor-suprarna ha en korrektiollskrets 

för basregistret. Man har nämligen i förstärkaren åstad
kommit en resonans vid ett periodtal, som h gger under 
högtalarens upphängningsresonans. 

Konstruktions- och kopplingsdetaljer m. m. 

I Luxor·apparaterna användas nya spol ar med cyl,ind-

Lll xors nya centrerillgsa.norrlning jör suällgspolen i hö "talarell. De 
spiralformiga slöden ha ersatts av mlw såda~l.a. 
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Interiör från ett av provrummen hos Radio/abriken Luxor i ilIo
tala. Här sker den första provningen av de färdiga mottagar

chassierna. 

ri ska järnpulverkärnor oeh trolituibobiner. Induktansen 

justeras medelst en 5. k. trimskruv . En mellanvågsspole 

av denna typ har enl. uppgift ett Q- värde, varierande 

mell an 220 och 280. 

Luxor har på den stiirsta modellen kontinuerligt vari

abel ' e1ektivitet. Denna åstadkommes genom variation av 

avståndet mell an spolarna i första mf-bandfiltret. Ma

nö\rreringen sker med en ratt, p å vars axel de sutom sit

ter en potentiometer, som reglerar klangfärgen på If
sidan. Potentiometern har en sådan kurva, att klangfärgen 

påverkas först mot slutet av vridni ngen. led denna ratt 

får man alltså till en börj an hög selektivitet i bandfil tret, 

och vid fortsatt vridning skäres det högre registret ned 

på If-sidan. Man löp er alltså ej risken aU i onödan skära 

bort de högre tonfrekvenserna. 

Marconis modell 561 har variabel s lektivitet med två 

lä"en. Mellan de båda 'bandfilter pola rna ligger en extra 

Trimning av mellanfrehensband/iltren medelst katodstråleosci!lo
grafer i Lnxor-/abriken. 

spole, som kortsl ut(,5 då omkopplaren ställes på största 

selektivitet, varvid kopplingen mellan spolarna blir lösa re 

på grund av den extra lindningens »skärmande» in verk311. 

Slulsteget i denna apparat har två »beam»-rör i push-pu)l

koppling samt motkoppling (lJ('gativ återkoppling) för 

förbättring av freh enskarakteristiken och reducering av 

distortionen till ett minimum. 

ReA:s modell U 109 har kontrast,förstärkare. Modell 

U 107 har en intressant grammofon teknisk nyhet, en kri 

;.;tall-pick-up, där nålen släppes ned genom en öppning i 

dosans översida, medan dosan vilar på sitt stöd, och där

efter fastdrages. Stödet har ett stopp för nålen, så att 

denna går ned lagom långt. 

Annu återstår mycket intressant material , varför vi 

återkomma med flera nyheter i nästa nummer. 

w.s. 

STOCKH,OLMS RADIOKLUBB 
En sammanslutning av radioteknici och amatörer. 


Räknar flera av vårt lands främsta radiofackmän bland sina medlemmar. 

Aktuella föredrag och demonstrationer var 14:e dag. 


'De bästa utländska facktidskrifterna finnas tillgäng liga. 


Klubbens organ är tidskriften Populär Radio. Prenumerationspriset för densamma ingår i medlemsavgiften. Närmare 
upplysningar erhållas vid hänvändelse till tidskriftens redaktion. 
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Fig. 2. Regirummet med de tre kontrollbilderna. Fig. 3. Chassi till Tele/unkens »Bloch/ernseher». 

Fig. 1. Översikt över 
T ete/unkens televisionssändaTe 

D n stora nyheten på televisionsutställningen 
var, att man i år ansett tiden mogen att som 
tysk standard införa bilduppdelning i 4<1,1 

rader samt 50 bildväxlingar per sekund med användande 
v 2-delad r adföl'skjuLning. Samtliga utställare hade även 

anpassat sina apparater efter de nya normern a med un
dantag av Tekade, orn ej haft tillräcklig ti d att b ygga 
om sin storp rojektionsmottagare med den bekanta pe
gel skru ven. I hill t utställde ma n amma modell som 
föreg;tencTe år, men visade den ej i drift. 

Televisiollshallen. 

Tack vare den höga grad av teknisk fulländning de ut
ställda apparaterna visade samt de utomordentligt på· 

gJPk 
·fElEVISIOII 


En redogörelse för televi
sionsnyheterna på Berlinut
ställningen 

Av ingenjör Erik Hullegård 

kostade och myCket trevliga arrangemangen i televisions

hallen, blev denna utställningens utan jämförelse intres· 
santaste avdelning. För att för allmänheten möj liggöra 
en direkt jämförelse mellan mottagen bild och original
prestationen hade man i den stora hallen byggt upp tre 
scener, från vilka utsändning omväxlande företogs. En 
av scenerna var helt öppen åt åskådarrummet, de båda 
andra voro avskilda medelst glasväggar. Omedellbart in
till scenerna samt i övriga delar av hallen voro ett 30-tal 

televisionsmottagare uppställda, på vilka man lätt kunde 
övertyga sig om den visade bildens naturtrohet. Fig. 1. 

visar en översikt över den anläggning Telefunken byggt 
upp. Längst till höcyer synes sj älva scenen med strålkas
ta re och friskluftintag, och t.ill väns ler därom 2 t. elek· 
tronkameror (med ikono:Jcop ), v vilka den ena är mon· 

terad på en lättrörlig li ten vagn. Till vänster på bilden 
synes en appara t med Mechauprojektor, 80m användes 
vid filmsändning. Denna projektor är ett nytt utförande 



POPULÄR RADIO 

) 
f ~ 

. ~I 
Fig. 4. Översikt över anliiggningen för över/öring av en talares bild. 

av den kända linstrumman och b tår av en cylinder med 
relati\rt lj ock vägg, i vilken de för avsökningen erforder
liga objektiven äro in "alla. Intill filll1sändar n synes för
stärkarrummet samt recrirummet för l j ud och bild. Re
gissören har här tre kOlllrollbilder framför siO", av vilka 

Fig. 5. Anordningen vi(l talarstolen. Den horisontella fotocellen 
ligger llItder gallret. 
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de båda förs ta visa vad som för ögonbl icket upptages av 
var och en av de båda elekLronkamerorna, medan den 
tredje bilden visar vad som verkligen utsändes och alltså 
iir samma bild som kommer att synas på mottagarnas 
bildrör. Innan en ny scen utsändes, vet regissören sålunda 
redan hur den konlIDer att ta sig ut och kan även i tid 
föranstalta om ev. erforderlicra ändringar. Ordergivningen 
skedde över en , direkt telefonledning till kameramannen, 
vilken därför ständigt bar huvudseltelefon o(;h bröstmik· 
rofon. Övergång från den ena bilden till den andra kunde 
efter behag ske antingen ögonblickligt eller successivt, 
varvid båda bilderna samtidigt voro inkopplade. Givetvis 
utnyttjade man möjligheten alt åstadkomma allehanda 
trickeffekter, såsom dubbleringar, spegelbilder och fan
tombilder. Det använda ikonoskopels olika känslighet för 
vEka färger nödvändiggj orde en speciell sminkningstek
nik. Skådespelarna voro sålunda nästan gula i ansiktet, 
men hade svarta läppar och ögonlock 

tom en normal telcvisionsmottagare i ett mycket till
talande utförande visade Telefunken i år även en s. k. 
Blockfernseher, som är avsedd att u tgöra en motsvarighet 
till våra vanliga centralradioap parater. En komplett an
läggning består av en takantenn, en försti'irkare och ett 
ledningsnät med avgren ing.;dosor samt upp tiI! 20 st. 
mottagare. Såväl ljud· som bildströmmarna ledas utan 
någon för lärkning till högtalare resp. hil drör. pparaten 

Fig. 6. Fernsch A G:5 större elekt ronkam era ( m ed iko/los/':op). 
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Fig. 7. Flin/ sändar e m ed FaTllsworlh's bildausökare. 

innehiiller des utom även likriktare och kippaggrega t, 

men pr iset turde dO l:k ej behöva b li högre än för en 
större radioapparat. 

För att vid massmöten möjliggöra för ett större antal 
människur att få se talaren hade Telefunken utfört en 

storproj ektionsallläggning en l. fig. 4. Vem som vill e fi ck 

här bestiga en talarstol , varefter vederbörandes ansikte 

FUauindsrt· 

mN hllda \- .. uku f' 


Fig. 9. Schema öL'cr Fernseh AG:s demonslraliollsallläggning. 

och skuldror överströks av en stråle fr ån en fram'för 

honom placerad infrarödprojektor med elektronstrålrör, 

varefter de reflekterade strålarna uppfåncrades av en ho

risontell och två vertikala fotoceller, placerade på tal ar

stolen. De härvid alstrade bildsignalerna förd e ' därpå 

till en bakom talaren placerad mottagare, i vilken ett 

elektrollstrålerör proj icierade en förstorad b ild pa en 

mattglasskiva. ~ed hjälp aven spegel kunde talaren själv 
kontrollera, att bilden blev tydlig. Tack vare att avsök

ningen sker med en infraröd stråle, blir talaren ej generad 

av densamma, och han behöver ej heller stå i absolut 

mörker utan kan ha tillräcklig bel y"ni ng för att läsa Lt 

manuskript. Vid denna anläggning användes 147 rader 
samt 50 bildväxlingar per sekund med radförskjutning. 

Ikollo kop fö rekom iiven i Fernseh AG:s elektronka

meror, a \' vilka två olika ubföranden visades på utställ

ningen . Den större modellen användes vid fasta upp

ställningar t. ex. i studion, medan den mindre och lätt

rörligare typen användes vid reportage i utställnings träd

gården. Som framgår av fig. 6 har kameran två obj ektiv. 
Sökarobjektivet har amma brännvidd som upptagning:;

objektivet och ger en rättvänd bild på 5X9 cm medelst 

fig. 8. Förslärkarstativ med kontrollrör. T . v. /ilmsändaren. Fig , 10. R egibordet lill anläggningen å jig. 9. 
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Fig. 11. Fern seh :.s hemprojektionsmottagare. 

vilken kam erans inriktning sker. Fernseh visade även film
iindare i tre olika utföranden. F örutom en apparat med 

mekanisk avsökning hade man två anläggningar med rent 
elektrisk avsökning med elektronkameror av typ Dieck
mann- Hell- Farnsworlh. Den ena av dessa var dessutom 
utförd som mellanfilmsändare och arbetade med 300 ra· 
der och 50 bildväxlingar pr sekund utan radförskj utning. 
Tid fördröjningen på grund av mellanfilmsförfarandet 
uppgick till 90 sek. 

Ett av slagnumren p utställningen utgjordes av de 
verkliga storbilder, som Fernseh visade i format upp till 
2,05 X1.75 m. Apparaten var principiellt sett av normalt 

l :f, ."eed 

I :a 1fP'tC~ 

tlefr.lnMl5lrlJri. 

Fig. 12. Bilden projicieras på mattskivan via tre speglar och ett 
objektiv. Detta är sam/na apparat som i jig. 11. 

utförande men försedd med ett speciellt eleklronstrålrör, 
vilket vid en anodspännillg ,på 20000--30000 V ger en 
intensivt lysande bildyta, som sedan kan förstoras av ett 
framförsittande objektiv. Bilden projicierades antingen 
på en mattglasskiva, som betraktades i genomsikt, eller 
också på en reflekterande skärm, liksom på en biograf. 
Samtliga bilder voro uppdelade i 441 rader. De bästa 
bilder förf. såg erhöll os med den näst största apparaten, 
som gav bilder i format 1,2X l,0 m p?! en reflekterande 
skärm med något lägre ljusstyrka än den på biografer 
brukliga. ]i)e större bilderna voro ännu något ljussvagare. 
På den största apparaten lär man tillfälligt ha höj t spän
ningen på bildröret, varvid Ij usstyrkan mångdubblats. 
Emedan mattglasskärmen var relativt tunn, syntes en ljus
fläck på det ställe, där synlinjen från ögat till bildröret 
träffade skärmen. I detta avseende var alltså den appa
rattyp överlägsen, där bilden proj icierades på en diffust 
reflekterande skärm. Ibland visades på dessa storbilder 
en upptagJling av folkviml et i utslällningsträdg den, var
vid man lätt kunde igenkänna promenerande p el'soner. 

Den s. k. hemprojektionsmottagaren var utförd enligt 
samma princip som storbildapparaterna, d. v. s. med ett 
elektronstrålrör med en intensivt lysande b ild i litet for 
mat, som uppförstorades aven linsanordning o·h pro
jicierades på en i apparaten inbyggd mattglas kiva (se 
fig. 11 och 12). I en del apparater, 'äsom Fern seh AG :". 
kunde skivan fällas ner, när apparaten ej användes. Bild
ytan på denna apparat var 4SX 35 cm, medan Loewe i 
en motsvarande konstruktion hade SOX 4,0 och Lorenz 
60 X 50 cm. Apparaterna voro dock tydligen ej fullt ge-

Fo rts. tl si (~. 243 

Fig. 13. Chassi till Lorenz' hemprojektian.smottagare med re/Lel.:
terande bildskärm. 

http:2,05X1.75
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FRE~{VE~IS)'\II;.\lYS 
med tonfrekvensspektrometer* 
Av civilingenjör Erik H. lundgren 
(Elektriska A.-S. Sie mens, Stockholm.) 

A u kunna fastställ'a vilka frekvenser, som ingå 

i ett lj ud och storleken av dessa har alltid 

mött svårigheter i mältekniskt l1änseende. Man 

har inte i akustiken haft någo n motsvarighet till optikens 

prisma, som direkt uppl öser lj uset i sina delar och som 

i spektro&kopet gj ort vetenskapen stora t j änster. I akusti· 

ken har man i stor utsträckning varit tvungen alt nöja 

sig med subj ektiva bestämningar, trots att musikali ska 

personer, som utfört dessa, endast kunna angiva grundton 

och kl angiärg och sålunda icke den inbördes storleken 

av de i ett l j ud ingående övertonerna. 

I och med för stärkareteknikens utveckling öppnade 

nya möjligheter för forskning inom detta område, ty man 

kunde nu naturtroget överföra Ij udet i elektriska sväng

ningar, vilka ju äro betydligt lättare alt hantera. I en 

mätbrygga är det lätt att bes tämm a övertonhallen i ,den 

eleklriska svängningen, d. v. s. fö rhåll andet mellan sum

man av överlonerna och g rundtonen. Debla var et t fram· 
steg, men det r äckte i nle till , ty man ville ju veta ampli. 

tuderna hos all a ingående frekvenser. 

Man börj ade då använda den s. k. söktonsmetoden. En 

ren sinusformi g spänning, »söktonen», moduleras med en 

spänning molsvarande ·del ljud, som skall undersökas. Om 
nu ljudet innehåller en ton, som nära överensstämmer 

med söktonen, så erhålles en svävning, vars amplitud är 

elt målt på förekomsten av den ifrågavarande frekvensen 

i I j udet. Genom variation av söktonen kan man nu succes

sivt få fram alla de frekvenser, som finnas i ljudet. Ge

nom användning av registrerande -apparater erhålles fre· 

kvensanalysen uppritad direkt. Söktonmetoden ger en ob· 

jektiv och exakt analys och är i så målto fördelaktig. Den 

har emellertid ett stort fel , den erfo rderliga tiden för en 

analys är lång, av storleksordningen 10 min. Detta be

tyder inte bara, att en analys blir tidsödande, utan även 

alt metoden blott kan användas för konstanla ljud och 

stalionära fö rlopp. Det är vid auvändning av söktons· 
metoden mycket vanligt, alt man får ett annat resultat, 
om man efter en slutförd analys börjar om på nytt. 

Det är sålunda <svårt att fastställa samhörande värden. 

• Föredrag i Stockholms Radioklubb den 26 oktober 1937. 

I ett mycket stort antal fall önskar man anal ysera de 

ingående fa&erna i ett periodiskt förlopp , vars hela ut
sträckning kanske är några sekunder. Söktonsmetoden kan 

då inte användas. Man har gått olika vägar för att er· 

håll a en metod eller apparat för detta ändamål. Det har 

bl. a. konstruerats fr ekvensmetrar med ett mycket stort 

anlal tungor av i huvudsak den typ, som användes för 

tekniska frekvenser. Svårigheter med nedbringande av in

svängningstid och registrering av förloppet hava förhind

rat tillverkning och användning även i begränsad skala. 

Det har också konstruerats akustiska böjningsgitter , 

vilka äro byggda p å ungefär samma sätt -som motsvarande 

optiska apparater. Man låter en lodrätt upphängd tråd 

verka som högtalare och utsända det lj ud, som skall ana

lyseras. Lj udet får träffa en vägg utformad ungefär som 

en del av innerytan i en ståend ylind r. Väggen testår 

av ett mycket stort antal tunna ståltrådar , placerade PEt 

bestämt av tånd fr ån varandra. Olika frekvenser av Ij u· 

det refl ekteras nu i ol ika vinklar. E n mycket liten mikro· 

fon, som fl yttas i olika lägen, upptar och anger apl ituden 

hos delfrekvenserna. Stora svårigheter uppträdde vid kon· 

struktionen och en praktisk användning var ej möjlig. 

P å senaste tiden har ytterligare en konstruklion in om 

-. 
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Fig. 1. Principiell uppbyggnad av tonfrek vensspektrom etem. aj 
ingångsjörstiirkare, bJ 27 st. jilter, e j 27 st. likrik tare och kon· 
densatorer, d ) modulator, ej bandfilter, f) förstärkare, g} li!e. 
riktare, h ) bärjrekvensgenera.tor (3 000 Hz), i ) Brauns rör, k ) 
spektrum, l ) filmkamera, m ) nätansllltning, n ) motordriven om-

J.-opplare. 
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detla område kommit fram, näml igen tonfrekvensspeklro
metern , som kon tmerats a Siemens_ 

App aratens princip är baserad p den särskiljande för
mågan hos elektriska fil teL Det l j ud, som skall under
sökas, omvandlas i elektrisk spänning och tillföres appa
raten, se fig. L Efter ett stegs fö r,tärkning (a) går fre
kvensblandningen in på 27 parallellkopplade filter (b). 
Spänningarna efter filtr en ,likriktas och uppladda kon
densatorer (c), vilkas spänning sålunda är ett mått på 
i vilken grad .den ifrågavarande frekvensen förekommer 

den tillförda spänningen. Kondensatorerna hava till 
uppgift att kvarhålla korta spänningsimpulser under en 
bestämd tid. Kondensatorspänningarna gå via en motor
driven omkopplare (n) till en modulator (d) och modu
lera där den 'fr n hj älpsändaren (h) kommande bärvågen 
3000 Hz. enna passerar ett bandJfilter (e), som tar bort 
eventuella övertoner, en förstärkare (.[) och en likriktare 
(g) och går sedan till det ena plattparet i ett Brauns rÖL 
Likriktaren gör att katodstrålen i röret endast avböjes 
uppåt, ej nedåt, varigenom en nollinje erhålles. Genom 
att ti llföra bärvågen erhålles ett streck på lysskärmen i 
s tället för en punkt. Den roterande omkopplaren, som i 
tur och ordnino- förbinder filterkondensatorerna med det 
Braullska rör t, ä r försedd med en annan arm, som från 
en likströ ms-spänning, delare kopp,lar en p rl:lngvis för
änderlig spänning till det andra plaltparet i Brauns rör. 
Härigenom erhåller \Tarje filter n be tämd pi at i sidled 
på rörets l y skärm. Utgångsspänningarna ho d 27 filt
ren k mma all tså att framträda SOIl1 27 br clvid varandra 
placerade staplar, Yars höj der äro direkt proportionella 
mot spänningarna. 

Den roterande omkopplaren har en ha tighet av 20 
varv / 'ek., vilken snabbhet är fullt tillräcklig fö r att en 
föl' öc:ra t till astående bild skall uppstå på skärmen. Det

'" 
finns även ett 28 :de läge i omkopplaren, varigenom en 
jämförelsestorhet samtidigt kan avb ildas. 

Filtrens uppbyggnad f ramgår av fig. 2. Varje filter 
består a tv! kopplade resonanskretsar, å valda att en 
ren ton med bestämd amplitu d oberoende av frekvensen 
kan ano-es som summan a effektivvärdena av utslagen.

'" 
3 filter täcka en oktav och hela frekven området är allt
så 9 oktaver, 36- 18000 Hz. 

Vid anal ser a korta förlopp vill man kunna kvar
hålla re ultatet längre på l ysskärmeIl , satt man har tid 

I , k 
fl C Lfl Il, ' (d 'lV) " r':, k)' 

Resonanlfrequenz WJ, - ,'c 
OJmpfung d I.r 
Kopp/ung k {1{

ff1C1111, 
fersftmmung y ' ~ - 2J' 

Fig. 2. Schema för filter. 
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Fig. 3. Dämpningskurvor för filtren. 

för granskning. För detta ändamål är det möjligt att 
ändra fiIterkondensatorernas storlek med en omkopplare. 

Fotografering av analysen kan ske med eH smalfilms
kamera. Man kan ta upp till 8 bilder per sekund. Högre 
är ej möjligt att gå, eftersom insvängni.ngstiden för det 
smalaste filtret är 1/ 10 sek. 

För justering av spektrometern finns det möj,lighel att 
taga ut en spänning av ungefär 0,3 V från nätspänningen. 
Denna pänning inkopplas genom en tryckknapp till ap
paratens ingångssida. Man har i laboratoriet uppmätt 
det utslag, som erhålles, när nätspänningen är exakt 220 
V. Vid praktiska mätningar fot ocrraferar man justerings
spänHingen före och efter en mäl erie. 

För alt skydda likriktarna efter filtren i-ir i apparaten 
inlagd en särskild kyddsanordning. Tär utgång pän
ningal'lla från fil tren överskrida ett bestämt inom i sa 
gränser inställbart värde, tänder eLt thyratromör och 
kort luter ingång_sidan. Samtidigt ländes en glimlampa 
för att angiva, att apparaten är ur drift. Aterställnin lY 

kel' med en tryckknapp. 
I vis 'a fall kan det vara av intre 'e, att särskilt under

söka den spänning, som erhålles efter ett b tämt fil ter. 
Apparaten är därför försedd med en omkopplare, varige. 
nom nåO'ot av de 27 filtren kan inkopplas till ärskilda 

'" 
utgångsklämmor . 

Spektrometern är helt nätan luten. Inga som helst bat
terier äro sålunda inbyggda. pänningen på det Braunska 

Fig. 4. Ex teriör och interiör av tonfrekvensspektrometern. 
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röret kan inställas på 2,5, 3 eller 3,5 kV. De högre spän

ningarna äro avsedda att användas vid fotografering. 

Användning. 

Vid undersökning av ljud i Juft gäller det framför allt 

att fastställa, hur ett buller är beskaffat. Med teknikens 

allt större frammarsch har man börjat ägna mera intresse 

åt att bekiimpa bullret. För att kunn·a göra detta är det 

nödvändigt att känna bullre~ karaktär. Ett problem bland 

många är t. ex. att få en tystgående elektrisk motor. Med 

tOllfrekvensspektrometern kan man få reda på , vilka fre

kvenser som ingå i bullret. Man kan sedan, då man kän

ner motorns data, rfikna uJ, 'vilken del av bullret, som 

härrör från nätfrekvensen, från rotorns fläktvlngar, från 

kollektorn o. s. v. Man kan edan studera varje sak för 

sig, genomföra ändringar och lätt och enkelt konstatera 

resultatet av dessa. Del är av synnerligen stort värde, att 

på ett enkelt sätt kunna göra en objektiv mätning, ty 

desto fler bli försöken att lösa problemet och alltså san

nolikheten för en effektiv lösning större. 

P å senare år har ju intresset för Ijuda'bsorberande ma

terial öka t _ I ett modernt hus skall man j u inte behöva 

höra grann ens radio. Ofta dämpas vissa frekvensolmåden 

mindre. Tpnfrekvensspektrometern är då ett synnerligen 

värdefullt komplement till ljudstyrkemätaren. 

Studiet av den mänskliga rösten har givit oss uppgift 

om en hel del för p raktiskt bruk viktiga saker_ Vi känna 

nu t. ex. hur utsträckningen av frekvensområdet inverkar 

på uppfattbarheten vid tal och kvaliteten vid sång. Fre

kvenssammansättningen av enskilda ord eller lj ud har 

visserligen kunnat konstateras med vanliga oscillograf r , 

men först efter en tidsödande och besvärlig analys. Ton

frekvensspektl"ometern möjliggör erhållande aven allal ys 

i samma ögonblick, som ordet uttalas. Det är att vänta, 

att studiet av den mänskliga rösten under de kommande 

åren kommer att ge goda resultat, vilket kommer att bli 

av stort vär-de L ex. för läkare och sångpedagoger. 

Ett annat iktigt användningsområde för ton frekvens

spektrometern är undersökning av musikinstrument. Vad 

aj bJ 

" • ,.I.U IH.IUI,I •• 1. UI 1104 • 

ej dJ 

ng. 5. Analys. aj tonblandning, bJ ton med konsonanter, ej bnller, 
dJ motorljud. 

ar det för skillnad mellan en »Stradiva

rius» och en helt vanlig fiol? En god mu
siker kan helt säkert bere en lång förklaring , 

vari ingå ord sådana som klangfärg, f yl

lighet o. s. v. Tonfrekvensspektrometern 

ger oss uppgift om amplituderna hos de 

ingående frekvenserna, och detta sker ome· 

delbart. Den är vidare Se snabb, alt den 

ger oss uppgifter om frekvenssammansätt· 

ningen var tiondels sekund. Det sistnämn

da är säkert värdefullt, ty det ger besked 

om, hur hastigt olika toner dämpas, vilket 

nog inverkar på musikerns uppfattning. 

Genom noggranna undersökningar bör man 

nu ha möj ligheter att kla~lägg-a finesserna 

hos de gamla fina instrumenten och har 

man hunnit så långt, bör man också kunna 

göra nya fioler j ämförliga med de gamla. 

Det visade sig vid ett här i Stockholm 

utfört försök, att skillnaden 111cllan en gam

mal fin fiol och en enklare fiol var an

märkningsvärt stor. Vid en viss ton var den 

starkaste övertonen hos den enklare fiolen 

lika stor som grundtonen, men utgjorde 

hos den fina fiolen endast ca 10 il 20 pro

cent av grundtonen. Den enklare fiolen ha
de en »vass» ton. 

Inom elektrotekniken r åka vi ofta på 

störspänuingar aven eller annan art. På 

en telefonledning får man j u lätt in stör

ningar fr n angränsan de telefonledningar, 

kraftledningar o. s. v. Totala inverkan av 

störning n har j u tidigare kunnat mätas, 

nu kan man få uppgift om de' s samman

sättning, vilket i rn änga faII är av värde. 

Kvicksilverlikriktarna ge inte bara lik

ström pä belysningsnätet utan även en del 

övertoner till växelströmmens frekvens. I 

ett fall här i Sverige uppmättes en spän

ning, uppgående till ea l procent av lik

spänningen. Spänningen var huvudsakligen 

av frekvensen 300 Hz. 

Undersökningen gjorde;:; synnerligen en

kelt med tonfrekven ' pektrometern. 

Som nämnts är spektrometern avsedd att 
användas inom tonfrekvensområdet. Genom 

ändring av filtren kan man emellertid hö

ja frekvensen; en typ för området 225 till 

112 000 per. j sek. är ubförd och avsedd för 

undersökning inom ultraljudområdet. 

Fig. 6. Analxs av ordet »Aehtnng». 
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N är man börjar med grammofoninspelning, får 
man ej genast räkna med fullgott resultat. 
Man kan nog 	pol skivan uppfatta de ljud, som 

upptagi ts av mikrofonen, men kanske också en del andra 
lj ~ld , som alldeles gratis levereralsav för stärkare eller 
g ravermaskin. Kär man kommit å l ångt, börj ar nog det 

sdrasL arbetet med att f, förstärkarna fria fr ån stör
n in o'ar. Har man svåra störningar, såsom knaster och 
nälljud m. m., får man undersöka fö rslärkarna steg för 
steo'; kan ske få r ma n inkoppla ett Slörre filter niigonslans 
d~ir el t ka n befaras att slörningar ko mma in. :\Tätbrum 
och andra oljud ha en vi benägenhet att fullt natur
Lrog t åter O"es på inspelnin <Ysskivan, även om ljudet från 
mikrofon n skulle kunna vara betydligt bättre. Orsaken 
härtill är all störningarna inkommi t efter mikrofunen. Ju 
kraftigare en stömin g är, ju närmare mikrofonen kan 
Illan \'anl ig n söka den. Det ä r naturligtvis ingen regel, 
illen om en s lörning uppträder i första steget på mikro· 
ionförs l~irkaren , så blir den förstä rkt i va rje steg för att 

"edan kraftigt återgivas från sk ivan. Om man vid under
sökning har mikrofonen inkopplad och inkojJplar en 
hör tel , fon efter mikrofon förstärkaren, så skola de lj ud 
som mikrofon n uppfångar störningsfritt återgivas i hör
telefonen. 

Efter l'lulförstärkaren kan man använda en högtalare 
vid dessa prov. Men man får då .placera mikrofonen på 
vederbörligt avstånd från högtalaren, så att akustisk 'åter· 
koppling undvike . 

Erforderliga 	korrektions/ilter. 

Om en för tärkare som är byggd för åter rrivning av 
o'!"ammofonskivor användes vid inspelning av skivor, skall 
man märka att spåret får all tför stora ampliluder i bas· 
registret, så att risk för urspåring förefinnes. Det övriga 
reg' tret blir, om amplituden begränsas, för svagt in

spelat. Därför bör man vid byggande aven för stärkare 
för inspeln ing inlägga ett filter mellan ett par av rören, 
,;om fig. l visar. Biist är att ha filtret i slutförstärkaren, 

vid skivinspelning 

Korrektionsfil ter för bas och diskant. 
Hög- eller lågohmig graverdosa? - Prov 
med kristallmikrofon. 

Av S. Thurlin. 

detta med tanke på upptagning av radioprogrammet, var · 
vid endast slutförstärkaren begagnas. Användes anlägg

ningen blott för mikrofonupptagning, kan filtret anbringas 
i mikrofonförslä rkaren. 

Ba korrektionsfiltrel har åstadkommils genom en re
ducering av gallerkondensatorn till 1000 pF. (Se fig. 1. ) 
Gallerl äckan är l megohm. Vid uppspelning a gram· 
mofonskivor lägges en 20000 pF kondensator medeL t 
en omkopplare parallellt med den på 1000 pF, varjämte 
filtret R2C3 kor tslules. Detta fil ter har ti ll uppgift alt 
förstärka de högsta tonfrekvenserna vid insp In ing, ty 
dessa äro eljest åra att få med på skivan. 

Som 'Synes äro båda dessa filter synnerligen enkla , men 
de bidraga i hög grad till att förbättra resullatet vid 
skiv inspelning. 

Varför filt er 	måste användas. 

1\u tycker kanske någon att det är märkvä rd igt att mall 

försvagar bastonerna vid inspc-lning av grammofonski v r. 
. örklaringcn är den, att man är S ill a tvungen härtilL 

ty skulle man spela in basen med full styrka i förhållan
de till det övriga registret, så skuHe de högsta frekven· 
serna giva så . må amplituder i skivan, att dessa frekven· 
ser ej skulle kunna gö ra sig gällande vid sidan av nål
raspet. Man måste dä rför spela in kraftigare, d. v. s. öka 
amp lituderna i kivan. Härvid få emelleptid bastonerna 
så stora amplituder, att vindlingarna på skivan gå i var· 
andra, och skivan blir förstörd. Amplituderna på skivan 

Förstärkare, använda vid skivinspelning. Till vänster balleridriven 
mikrolonlörstärkare med '5) mix er» lör mikro lon och pick-zLp. Till 

höger slutl6rstärkare med ca 10 W utgångsellek~. 
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Pig. 1. Korrektions/iller för bas och diskant, medgivande bättre 
kvalitet vid skivinspelning. 

C,=1000 pF. C.=100 pF. R,= l m egohm. R,= 0,5 megohm. 

bliva nämligen allt större vid fallande frekvens. Vid nor
mal inspelning har man redan vid ca 400 p/ s kommit 
upp till Sll stora amplituder som kunna tillåtas, och för 
frekvenser under delta periodtal måste man hålla amp
lituden vid detta högsta tillåtna värde, d. v. s. man måste 
koppla in ett filter som gör att amplituden ej stiger vid 
minskad frekvens. 

Sedan är det en annan sak, att man vid avspelning av 
skivall bör ha ett filter som återför basregistret till sin 
normala nivå. 

H ög- eller låg"O!unig graverdosa. 

En högohmig graverdosa kan vanligen ej belastas med 
mer än 2 W, om ens med så mycket. Ankaret i graver· 
dosan bör vara rätt hårt dämpat. Huru hå rd dämpningen 
skall vara far man experimentera sio· til l. nder inga 
förh ållanden får ankaret klibba eller slå emot magnet
polerna, ty i så fall får man allvarlig distortion. 

En lågohmig dosa kan belastas med större effekt. Till 
en dylik dosa måste en passande transformator användas. 
Angående dämpningen gäller samma sak som vid hög
ohmiga dosor. 

Prov med kristallmikrofon. 

Förf. har nyligen vid inspelning provat en kristall

mihofon av märket »Astatic», modell D-104. Den i:ir 
utmärkt som »intervjumikrofon». Man kan utan stör
ningar förfiytta sig med mikrofonen i handen. Den är 
totalt fri från brus och lämpar sig enligt uppgift även för 
inspelning av musik, ehum tillfälle ej gavs för prov 
härmed. Ingen spänning får påläggas mikrofonen. Den 
inkopphls till första röret enligt fig. 2. Inkopplad till en 
tvårörs mikrofonförstärkare ger den normal hörtelefon
styrka på utgångssidan. Vinjettbilden visar kristallmikro
fonen under användning. 

På ett av fotografierna ses de båda förstärkarna. Till 
vänster står mikrofonförstärkaren, som har ett »blandar
rör» (»mixer») som sIutsteg. 1 Till höger står sI utförstär
karen, som drives från 220 volt likström. Den har push
pull-kopplat slutsteg med Marconi-rören N 31, som driv
rör amerikanska typen 43 och som första rör 6 C 6. För
stärkaren ger 8 ii 10 W distortionsfri utgångseffekt, och 
resultatet är betydligt bättre än med den förut använda 
slutförstärkaren, som gav omkring 4 W. 

Gravermaskinen är även den driven från likströmsnä
tet. Motorn är av märket DuaF och styranordning med 
graverdosa har fabriksmiirke Awiton3. 

Fig. 2. Kristallmikr%nens inkoppling till första röret i mikr%n
förstärkaren. R=5 megolrm. 

l }> Bl andan;nhet», Populär Radio nr 3, 1937. 
, »Inspelningsapparat med Dual-motor», Populär Radio nr 7, 1936. 
3 $Awitou graverapparat», Populär Radio nr 6, 1937. 

STÖRNINGARN A 
gör Ni till ett minimum vid skivinspelning genom att använda 

VARTA. och ~RIRIt 
glödströmsackumulatorer anodbatterier 

Svenska kvalitetsfabrikat 
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II-O-If 
SYLVANIA 

Vi fortsätta här den i nr 7-8 
påbörjade översikten av nyare 
amerikanska rörtyper. 

H är nedan gi a vi en översikt av de nya all
ströms- och växelströmsrör , som utsläppts i 
marknaden av Sylvania-fahriken, sedan 3:e 

upplagan av »Technical Manual» tryckte'. i taga rören 
i den ordning de offenLliggj orts. De sist behandlade ty
perna äro all tså de enaste. 

.5U4G: 5 V, 3 A, helvåg l ikriktarrör. Data identiska 
med dem för 523. Metallrörssoekel. 

6P7G: 6,3 , 0,3 A, pentod-triod. Samma data som 
6P7 och 6F7. Metall rörssockel. 

6V6G: 6,3 V, 0,4.5 , »beam-slulrön> av liknande kon
strllktion om 6LGG. Med ett rör i klass A l <och anodsp. 
250 V fås 4 utg;mO" eff kl. Med t å rör i push-pull, 
klass AB l, och 300 V anodsp. fås 13,5 W. Siffran l i 
samband med klass A och klass B an o- r alt rören ar
beta helt och hållet utan gallerström. 

6A.5G: 6,3 V, l A, triodslutrör, indir. uppvärmd katod. 
Samma data som 6A3 och 6B4G men ger i klass A 550 
In mera i utgångseffekt. Vid fast gallerförspännlllg får 
likströmsmotstiindet i gallerkretsen ej över liga 10 000 

MIN. SIGNAL MAX. SIGNAL 

Fi". 1. Sldirmen hos den nya hatodstrål eindikatom, typ 6T5. Den 
lysande delen iir riagformig i stället för sektorformig som vid de 

tid igare typerna. 

Mätbord /ör upptagning av karakteristikor på alla typer av radio
rör. Ej mindre än .Iexton miitinstrument äro s)'nliga på bilden. 

(Hygrade Sylvania Co rporation.) 

ohm, vid automatisk 0,5 megohm. Obs. att katoderi är 
ansluten till glödtrådens mittpunkt. 

6V6: 6,3 V, 0,4·5 A, »lbeam-slutrör» av met·alltyp, för 
övrigt idenliskt med tYiPen 6V6G ( e ovan) . 

6Y7G: 6,3 , 0,6 A, klass B-slutrör. Data samma som 
för typ 79. Metallrörssockel. Kan användas som fasvän
darrör och som 2-stegsförstirkare. (Se t p 79 i »Techni

cal Manual».) 
2.5L6 : 25 V, 0,3 A, »beam-sluLrör» av metall typ, av

sett för allströms- och lik trömsmottagare. Vid 11 V 
anodsp. erhålles 2,2 W Uitgångse-ffekl med 10 % distor
tion. Branthet 3,2 mAI . Erforderlig ingångsspänn. för 
full utstyming 5,3 V eH. Optimal anodbelasllling 2000 
ohm. 

6C8G: 6,3 V, 0,3 A, dubbelLriod med skil da katoder, 
speciell t lämplig som fasvändarrör. Förstärkning faktor 
38, inre motstånd 26 000 ohm (för ett rör). 

6U7G: 6,3 V, 0,3 , hf-pentod, idelltisk med 6D6. Me

tallrörssockel. 
6V7G: 6,3 V, ,3 A, dubbeldiod-triod, idenlisk med typ 

85 men försedd med metaJlrör sockel. 
2.5L6G: 25 , 0,3 A, »beam·slutrör», glasrör med me

tall rör sockel, motsvarar 25L6 och kan användas i stället 
för detta så snart utrymmet tillåter. 

6T5: 6, , 0,3 A, avslämningsindikator av katodstråle
ty,p , liknande 6GS men med ringfonnig fl uorescerande 
yta, vars innerdiameter varierar med styrspänningen på 
<Tallret. (Se fig. 1.) ' llii O' t uppgift är denna indikering 
lämpligare än den med sektorformig lysande yta, i det 
en ändring lättare observeras i förra fallet. 

I nästa nummer fö ljer en redogörel se fö-r de allra se

naste rör typerna. 
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fl EDO)'J 1'1' 1'1 G 
av radiomottagare 

Intresset blond allmänheten för tekn,iska normer vid bedömning av radiomotta
gare blir allt större. Vi publicera här ett förslag till! mätprotokoll, upptagande 
de väsentliga data för en modern radiomottagare. 

Som vi redan i artikeln om »Tekniska nyheter 
på arets mottagarmodeller»l omnämnt, ha ett 
flertal fabrikanter i år publicerat siffror för 

kiinsligheten hos sina olika modeller. Däremot har ej 
någon enda fabrikant lämnat uppgift om selektiviteten, 
vilket bl. a. beror på avsaknaden av normer för selektivi
tetsmätning. Fideliteten har man ej heller varit pigg på 
alt lämna några siffror ,för. 

Vi ha tänkt oss möj ligheten att få fram sådana tekniska 
data på årets radiomottagare. Dessa data skulle kunna 
erhållas på grundval av helt preliminära normer i brist 
på andra. Vi publicera sålunda på motstå nde sida ett 
förslag till mätprotokoll, upptagande värden på käns
lighet, selektivitet, utgångseffekt, automati ka volyrnkon
trollens effektivitet m. m. samt en del detaljuppgifter av 
intresse. 

En viktig sak som fattas är fideliteten, men denna är 
ej heller lätt att mäta. Förr var det någon mening i alt 
mäta effekten i belastningsmotståndet på utgångssidan 
som funktion av frekvensen, men nu är detta meningslöst, 
då man anviinder negativ återkoppling i If-förstärkaren 
i förening med filter för korrigering av högtalarens he
kvenskurva. Det enda rätta är därför att mäta den akus
tiska fideliteten, ej den elektriska. Å andra sidan kan ej 
förnekas, att den elektriska fidelitetskurvan skulle lämna 
en del värdefulla upplysningar, t. ex. huruvida hög selek
tivitet ernåtts på bekostnad av fideliteten , d. v. s. genom 
bortskärande av det mesta av det högre registret. 

Mätningarnas utförande. 

Känsl igheten mätes enligt de amerikanska norm.erna 

och uttryckes alltså i f N ingångsspänning för SO mW ut
gångseffekt. Ju mindre värde man Hr 'pä ingångsspänning
en, desto känsligare är mottagaren. Två mätfrekvenser äro 
angivna för vart och ett av de tre våglängdsområdena: 
långvåg, mellanvåg och kortvåg. Känsligheten mätes allt
sii på två ställen på varje område. Vid motlagare med 
två kortvågsområden far man ytterligare tv ' mätfrekven
·er. Känsligheten mätes vid maximal selektivitet. Som 

Populär Radio nr 9, 1937. 

synes äro värden ifyllda i protokollet. Dessa värden gälla 

för en typisk L1-rörs (»4+1 rörs») superheterodyn a 
1937 års modell. Raden »Max. selektivitet» upptager vär
dena på känsligheten i f tY vid maximal selektivitet. 

Därefter följer en rad med »Förstärkning iförkretsen». 
Denna »förstärkning» mätes i decibel (db) och anger 
förhållandet mellan den på blandarrörets galler införda 
spiinningen och den i förkretsen införda emk. Det kan 
ju också vara två förkretsar, t. ex. ett bandfilter, van'id 
»förstärkningen» räknas Iför ,båda kretsarna tillsammans. 
Mätningen tillgår så, alt man först inmatar spännirlgen 
från signalgeneratorn på blandarrörets galler och fa st
ställer, hnr många »db under l V» som erfordras för 50 
mW utgångseffekt. Därefter går man in med spänningen 
på antennhylsan, varvid en mindre spänning räcker för 
samma utgångseffekt. Skillnaden mellan de båda db-talen 
anger direkt ·förkretsens »förstärkning». - I protokollet 
är ett medelvärde för mellanvåg och långvåg angivet. 

Så komma vi till selektivite.ten. Endast maximal selek
tivitet är ifylld i protokollet, och för kortvåg har selek
tiviteten ej mätts i detta fall. Som synes äro tre rund
radiostationer angivna på vart och ett av mellan- och 
långvågsområdena. Detta är tänkt som hj äl P vid mät
ningen, nämligen för inställning av rätt frekvens, för 

den händelse att signalgeneratorn ej är pålitligt kalibre
rad. Vid noggrant kalibrerad signalgenerator stäHer man 
givetvis in denna på viss sidstämning från resonans, för
slagsvis ±8 kel s på 'både mellan- och långvåg. I proto
kollet anges skillnaden i ingångsspänning mellan reso
nansläget och sid stämningsläget för en utgångseffekt av 

SO 111' i 'båda fallen. Man får två värden på mellanvåg 
och två på långvåg, eftersom man mäter på båda sidor 
om resonanspunkten. Av dessa två värden kan man även 
se, huruvida mottagarens resonanskurva är någorI unda 
symmetrisk eller ej. 

Bikanalförhållandet, som ju har med selektiviteten atl 
göra, är också en viktig sak. »Bikanalen» är den frekvens, 
som ligger på ett avstånd av 2 ggr mellanfrekvensen över 
den mottagna stationens frekvens, föru,tsatt att oscillatorn 
ligger högre i frekvens än signalkretsarna, vilket ju alltid 

Forts. r, s id. 2H 
l 
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LABORATORIEPROTOKOLL 

Radiomottagare ...... .. .... . .. ... ....... . . Typ . .. . ........ .. . .. .. .. . .... .. .... . App . nr 
. .. . . .. . 

Fabrikat .. ... .. .. . .. . ... .. .... .. .... ....... . Arsmodell . .. .. . 1937 ... .. .. . Pris .. . .. . . 250: - .. ...... . 

Rörbestyckning EK2 EF5 EBC3 CL4: CY2 

Rören funktion Bland. M .F. Det. + L.F. Slut. Likr. 

Våglängdsområden K. V. M. V. L . V. 

Känslighet (50 m W) 20 m 40 m 250 m 520 m 850 m 1850 m 

Max. selektivitet 60 ./1 V 30 ,uV 22 ,uV 30 !,V
20"Vl---f 

I 

Min. selektivitet 
--I IFörst. i förkret (db)1 Ca 12 /db I 


Selektivite t ej variabel Min. Max. 


M. V. Wien, Sundsvall, Firenze 50db - 65 db 

L. V . Droitwich , Berlin, Paris 72 db-68db 

Mellanfrekvens 125 kers Känslighet m V Antal kretsa r 4: st. 

Antal förkretsa r 2 st. BikanalförhålJ. (Malmö- 2 X MF) 60 db 

1A.v.e. 8 d b LF vid inmatning av l mV-IOmV (20 db) 

Utgångseffekt 3 W Effektförbrukning 65 W 

Omk. för nätspänningar 7 st. Störningsskydd Ja 

Låda Högt. dia m. 20 cm . 

Avstämningsindikator Nej Fininställning Nej Kortvågsskala Nej 

Gra mmofonuttag Nej Högtalareuttag Nej Tonkontroll Ja
1- 

»S».märkt Ja I Vibrator Nej All tröm Ja Växelström Nej 

övriga fines er .. . ... .... .... . . . ... . ... . .. . 


Anm. Mätt vid 220 V växelström. ..... ... .... .. ......... ..... .. . .. . ... .. .. .. .... .... . . 


------------------------------------------~~ 
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D et är en ganska ,allmänt utbredd uppIaLLlling, 
att de magnetiska företeelserna endast upp
träda hos j ärnet och hos vissa av dess kemiska 

föreningar. Så är emellertid ingalunda fallet; hos ett 
flertal kemiska grundämnen och förenin <Yar har man 

kunnat konstatera mer eller mindre utpräglade magne
tiska egenskaper. Ibland äro dessa dock så svagt fram
trädande, att man först under de allra sista åren och 
med den moderna fysikens bästa hjälpmedel förmått på
visa desamma_ Å andra sidan finnas många änmen, SOI11 

ännu icke kunnat bibringas något SOI11 helst påvisbart 
inflytande från de kraftigaste magnetfält, man hitintills 
lyckats åstadkomma, men det är ju därför icke otänkbart, 
att framtiden kan komma att avslöj a ytterligare nyheter 
på detta område. 

Förutom järnet uppvisa grundämnena nickel och kobolt 
en tämligen utpräglad magnetism, som beträffande stor
leksordningen kan ställas i klass med j ärnets. Dessa tre 
ärrUlen j ämte dem av deras kemiska föreningar , som bi

behålla grundämnets magnetism något så när oförändrad, 
benämner man fer romagnetiska ämnen (ferrulU är det 
latinska ordet för järn ) . 

En hel del andra grundämnen, s som aluminium, krom, 
mangan, palladium och platina, hava magnetiska egen
skaper, som avvika från järnets endast med avseende på 
styrkegraden. Stycken av dessa material attraheras alltså 
av kraftiga magneter ehuru med mycket mindre kraft än 
liknande stycken av ferromagnetiskt material. Man kan 
givetvis också använda dessa ämnen som »järn»-kärna i 

elektromagneter, dock med klent resultat. Ämnen av 

detta slag kallas paramagnetiska. 
Slutlig n finnes en tredj e grupp ämnen, kallade dia

magnei,islca. ådana röna en i allmänhet oerhört liten in

verkan, även av det allra kraftigaste magnetfält, men det 

märkliga är härvid, att denna inverkan är av motsatt 
karaktär vis il vis de ferro- och paramagnetiska materia

len, d. v. ". att de alltid repelleras av magnetpolerna. Som 
exempel på diamagnetiska ämnen kunna anföras antimon, 
bly, guld, koppar, kvarts (kristallisk), silver, svavel, vis
mut och zink. Även ett flertal salter tillhöra dim diamag

netiska gruppen. 
En del vätskor och gaser uppvisa även antingen para

eller diamagnetiska egenskaper. Ett vackert exempel på 
hur sådant kan konstateras utgör en med syrgas fylld 
såpbubbla, som införes mellan polerna aven synnerligen 
stark magnet. Bubblan blir härvid en aning äggformad 
med spetsarna vända mot magnctpolerna, vilket utvisar, 

att syrgasen är paramagnetisk. Motsatt resultat uppnås, 
om såpbubblan ersättes med en vanlig lj uslåga, vilken 
tillplattas av magnetfältet. Lågan, eller kanske rättare 

sagt de ytterst små, glödande kolp81tiklar, varav den be· 
står, äro alltså av diamagneti k karaktär - åtmin tone i 
j ämförclse med den omgivande luften! Om alla under
sökningar av detta slag ku nde utföras i vakuum, och om 
undersökningsmetoderna vore tillräckligt känsliga, skulle 
det n iimligen med all sannolikhet visa sig, att alla ämnen 

med j ärnet i teten äro magnetiska, medan endast det 
verkliga tomrununet saknar magnetiska egenskaper, un
dantagandes förmågan att fortplanta det magnetiska fältet. 

BEDöMNING. 
For ts . från sid. 242 

är fall et på mellan- och långvåg. Bikanalfrekvens är så
ledes detsamma som spegelfrekvens. För övrigt mätes bi
kanalförhållandet på samma sätt som selektiv-iteten och 
angives i db. I protokollet står »Malmö- 2 X mI»; detta 
är alltså den frekvens, vid vilken bikanalförhållandet mä
tes. Malmö-stationen är angiven för att frekvensen skaH 
kunna inställas efter denna, men eljest kan man ju taga 
t. ex. 250 m, d. V. "8 . l 200 kels att ställa in på, om signal
generatorn har tillförlitlig kalibrering. 

Automatiska volymkontrollen (»A. V. c.» i protokol
let ) provas på så sätt, att man undersöker hur många db 

utgångseHekten varierar vid ändring av ingångsspänning
en på mottagaren mellan l mV och 10 mV, alltså med 
20 db. 

I protokollet finns plats för yLterligare en del uppgif
ter, som kunna vara av intre-se vid bedömning av mot
tagaren, ehuru ej alla uppgifter äro ifyll da_ Detta proto
koll är endast ett förslag, och andra förslag äro väl
komna från sådana håll, där man sysslar med mätning 
och bedömning av rundradiomottagare. 

Vi hava i samband med denna artikel utsänt ett cirku
lär till samtliga radiofabrikanter och hoppas att kunna 
återkomma i ett följ ande nummer med tekniska data för 
årets mottagarmodeller. 

... 
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Komplicerade steg. 

P å huvudstudion i de t n a radiohus, som C. B. S. byggt 

Holl ywood, har man Ibland allt annat nytt även en 

inrättn ing som är i Lllnd att naturtroget, terge det ljud 

som uppstår dll man tar ett steg på en hård stengata i 

nö, i lam och vidare. I motsats till d fl sta studios, 

där man för delta ändamål an änd r är kil da instrument 

och maskiner , behöver hallåmannen vid behov endast 

lyfta på en b stämd planka i golvet, där det material 

finns, där de up p trädande ku nna trampa för att få fram 

det önskade ljudet. 

I den n ya tu iobyggnaden använder man för fö r sLa 

gången ett nytt ljudi olerillgsmaterial, ~Akustopulp » , som 

framställts av ockerrörsfibrer och om lär besitta en 

hitti lls oanad j oleringsförm g . 

Rad io pli. ,·ärldens ensli
gaste ö. 

P å on Tri lan da Cunha i söd ra ALl anten, »brittiska 

imperiet ensl igaste ö», h ar r adiomottagning hitt ills icke 

varit möjl ig. ~ågon kraftanläggning finns inte på ön, 

va rför man icke hell r varit i stlllld att ladda ackumula

torer. Även mottagning med Lon ,batteri r har varit ute

sluten, emedan ön bara b ökts en gång om . ret a v eU 

engel kt kr igsfartyg och batterierna all tför fort skull e bli 

ob rukLa ra i den tr piska hettan. 

Med Li llhj älp av en -pceialmoLtagare - byggd av Ekeo

verken - vilken drive med små ac umulaLorer, kommer 

nu Trislan da Cunha tt tå i ständig förbindelse med 
yttervärlden _ Laddningsanordn inn-en be tår av en liten 

generator som drives av en vindmotor och som lämnar 

tillräcklig energi för laddning av de små ackumulatorerna. 

Elektrisl. revyorkester. 

I Amerika har man nyligen för förs ta o-ängen försökt 

sig på att helt ersätta den levande ork .stem med konser 

verad musik vid framförandet aven revy. Försöket lär 

ha va lyckats väl tack are de många företräden, som det 

elektriska återg ivandet har alt uppvisa med hänsyn till 

anpassningsförmåga m. 111 _ Därtill kommer , att orkester

inspelningen kan få ske under förh ållanden, som äro be

tydligt )'nl1sammare fö r musikanterna än dem, som stå 

till buds j tea tern vid för tällningen (jfr vår egen »skj ort· 
~i l'Jn opera»! ). 

Vid upp tagn ingen använde man lj udIilmsförfa ra ndet 

enligt en av RCA utveck lad metod , som bygger p å ultra

violett ljus_ Det ulLravioletta ljus ts korta våglängder 

möjliggöra registrering av betydligt högre frekven er än 

som är möjlig t med synligt ljus. Inspelningen skedde j 

en mindre sal (ca 23X 15 m med 9 m takhöjd) , SOIl1 hade 
att uppvi a {ör ändamålet särdel s lämpliga akustiska 

egenskaper. Genom att använda bandmikrofoner med ut

r äglad direktionsverkan lyckades rnan lätt nå fram till 

bästa samverkan mellan direkt och reflekterat ljud. 
De två mikrofonerna kopplades till var sin förförstär

kare, var f ter lämplig blandn ing till huvudförstärka;en 

kedde. I denna inbyggdes en effektivamplitudkontroll , 

bestående av 13 st. glimlampar, successivt anslutna till en 

spänning-delare_ Härigenom kom den ena lampan efter 

den andra att tändas vid successi \' ökning av för tärk

Iling eller vol ym. 
De partier, där kör och orkester kulle samverka, fram

ställdes p å så ätt, att orkesterackoll1panj emanget fÖL'it 

inspelades och färdigställdes_ Härefter uppställdes kören 

i inspelningssalen, och varj e deltagare försågs bakom 

örat med en l iten speciell mottagningsapparat, som över

fÖTde den tidigare in pelade musiken till hö rse10rganen 

via huvudets ben, aJlt~å utan mellankommande lj udvåfYor. 

Di rigenten, försedd med en liknande mottagare, place
rades i en Ij udisolerad hytt med ett stort föns ter mot kö

ren_ amtliga mottaga re matade parallellkopplade fran 

den redan färdiga orkesterfilmen; häri rrenom erhölls p er

fekt synkronism mellan ackompanjemang och sång. 

id framförandet på teatern användas fyra synkront 

drivna avspelningsanordningar, varav en för orkester, en 

för kör oeh de två återståeude för !extra lj udeffekter. Från 
en nu erpanel har man möjlighet att på alla tänkbara 

sätt sammansätta de fyra »ljudkäIlorna». 

Ra{ljo och television på 
"ärlel utställningen \ 
New York. 

Mellan Radio Corporation of America , dess dotter

bolag, ationaI BroadcastilIg Company, och ledningen 

för världs utställuiIJ<Yen i ew York 1939 har j ust i da

garna en överenskommelse undertecknats, varigenom de 

båda nämnda bolagen i hög grad komma att medverka 

p å utställningen_ Tel vi ionsutsändningar komma att äga 

rum, och för della ändamål bygges inom utställnings

området en modern ändarbyggnad , som utrustas med 

allt vad den moderna radio - och telev isiollstekniken har 

a Lt bj LIda på. 
Delta blir första gången som televisionsutsändningar 

äga rum i större skala i Amerika. 
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Televisionssändare för Syd
Afrika. 

Enligt meddelande från Johannesburg underhandla de sydafri 
kanska myndigheterna för närvarande med en engelsk firma om 
uppföra ndet aven televisiousstation i lohann e burg. Utsändningar
na härifrån avse att täcka en stor del av Transvaal. 

Sexsprll.lcig k0l1,vågstjänst 
i Amerika. 

National Broadeas ting Company har av lutat sina försök sänd
ningar med kortvå«ssändaren W3XAL i Bound Brook_ ändaren är 
utrustad med beam-antenner för Europa och Sydamerika och gör 
nu dagligen utsändningar för dessa världsdelar. 

Europaprogrammet utsändes på 16,8 meter (17,85 kl-Iz) under 
tiden kl. 14---20, mellaneuropeisk tid. med riktad an tenn_ Ytter
ligare ett Europa-program sänd kl. 20-24, varvid d ck 3XAL:s 
normala antenn användes_ Utsändningama ske på engelska, fran ska, 
tyska, ita lienska, spanska och portugisiska _ Man ämnar dessutom 
sända specialprogram för ensk i1da tater vid olika tillfällen . 

Nyordningen är en följ d av de n r a om Lenox R. Lohr, pre
sident för N.B.C., företagit till europeiska och sydamerikanska 
tater, vilkas radiobolag uttalat sä rskilt intr esse för dessa program. 

Två miljoner nya rndio
mottagare i England. 

Radiou tställn ingen :&Rad iolympia> i London blev en väldig fram
gäng och a rtad e sig tHl n avgörande seger för allvilg mollagaren_ 
Enligt beräkningar a r adio industrin a nser man all två miljoner 
nya mottagare torde ha ålt , av dem 90 procen t allvågsmotlagare. 
Redan nu h ar an talet innehavare av allvågsappara ter tigit så a tt 
man enbart inom Londons stadsomrilde räknar med siffran l mil 
jon . Pris t på all l' gsmotta"are k unde häri genom hållas lågt. 

Med anledning av d et stora intresset fö r kortvågsmottagning har 
B.B.c. uppdragit å t sex ingenjörer vid bolagets slora mot tag
ningsstation i Tatsfield all mäta och r egistrera kortvå"ssändamas 
»fading». Man tror nu att man är den hiuills tämligen ouppklarade 
hemligheten p il spåren_ Redan om nägra veckor hoppas B.B. C. 
ha hunnit så långt a tt man kan offentliggöra fiir slag till hekäm
pande av dessa törningar. 

S toc!;holms Radiokl/l bb_ 

Vid klubbaftonen den 12 oktober höLl civi li ng. Lennart ys tröm 
ett intressant föred_ra ~ m Philips nya mätapparat er för service-

Har Ni intresse . 
ocll l ,). t alt prt led ig a s tunde r sj tl lv 
tillve rka h' t a r , kano te r , möbler, Uil t, 
g ramm ofo ne r och radioa pparate r 
m. m . sli ha d ri t nInga r o 11 hund
höel,e r tilt hu ndrata ls olika saker. 

Dela r och material , om NI ej I'a n t llJ ve r ka sj'Uv . ha 1'1 
I stor sor tering till liigsta p rl ser_ Vå.r 100- idiga katalog 
upptag-er el "' ~s ut.om tllS n t.aI s DUka a rti k la r tU'onl : v erk 
t,· för t ril och meta ll. ratiiod0tnr, g rammofon dela r, 

och starl<strömsmateria l . fi sk re dska p , t,iI t- och ka
e ria l. ka mero r och tillbehiir , ma te r ia l för ted<n l ng 
I lnIng, experime nt nr t Ikl a r , e tektri s ka motorer, 

leksa ke r m. ffi" m. m. - K (l ta loge n sfi n des 

lHLSSON &: 

" por tofritt_ Rel(virera den redan I da g i ran 

C:O. A.-B_. Insjön 

bruk samt om Philips sändarpentoder, vilka väckt stor uppmärk
samhet, emedan de tillverkas även för lI)ycket stora effekter. Phi
lips ha pil detta område kommit längst. Bland de beskrivna och 
demonstrerad,; mätapparaterna märkas rörprovaren »Cartomatic». 
lIniversalmätbryggan »Philo cop» samt Philips ka todslråleoscillo
graf med inbyggd förstärkare Hir frekvenser upp till l Mc/s, sva
rande mot 300 m våglängd_ Kluhbmedlemmarna vara ytterst in 
tr erade a alla dessa nyheter , och föredraget mottogs med stor 
tacksa mhet av det talrika auditoriet. 

Ci iU ngenjör Helge Fredholm talade häreft er om »Nya kort
vågsrör:& och demonstrerade ett par av de allra senast e ultrakort
vågsrören från ReA och Western Electric. Dessa rör väckte mycket 
stort intresse bland medlemmarna_ Ingenjör Fredh olm redogjorde 
vidare på ett medryckande sätt för konstruktionen hos sändare och 
antennEystelll för ultrakort\'åg; själva sändaren kan göras ytterst 
enkel , och antennen behöver ej ens isoleras från jord _ Dessa ult.ra
korta vågor ha en märkvärdig förlll åga att entusiasmera såväl 
fackm änn ' n som amatörerna, och ingenjör Fredholms föredrag 
rönte ocks' en Livlig uppskattning bland klubbmedlemmarna_ 

Den 26 oktober höll civilingenjör Erik H. Lundgren ett med 
stort int re e mottaget föredrag om »5iemens' tonfrekvensspektro
meter>. Även en d mon. tration hade anordnats, varvid ingenjör 
Lundgr n demonstrerad e tonfrekvensspektrometerns användning. 
Bl. a. anal yserades ljudet från två fioler, varjämte klubbmedlem
marna begagnade tillfället alt f sina välljudande röster analyse 
rad e_ T on frekven pektrometern beskriv av ingenjör Lundgren i 
el lIa numm T, varför vi ej här behöva ingå på dess konstruktion. 

..................... ...... ...............
. . . ... . . .. .......- ................ ...................................................- ... 
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»Herr Redaktör ! 

Undertecknad vi ll med des a rad er framföra el! tack för kon
struktionsbeskrivningen över en transformuto rantenn i P . R. nr 1\ , 
1936. Den fungerar al ldeles utmärkt i synnerhet p mellanvng_ 

törningarna här voro olidl.iga p anlig a nt enn , men sedan trans-
Iormatorantennen kom upp äro tationerna fullt njutbara överallt. 

Ett par små avvikel~er har jag gjort ifråga om konstrnktionen. 
Jag fann det fö rdelaktigare alt göra såväl in- som uttaget under
i från på anIenntransforma torn_ Enligt beskrivningen i P_ R. skulle 
vanlig blymanllad ringledningstråd (EEB 2XO,7) duga utmärkt 
om nedledning, Men tyvärr visade det sig att dämpningen var 

för stor, s..\ att endast mycket kraftiga stationer kom in_ Efter 
utbyt al' EEB mot skärmad kabel ( vilket tyvärr stä Ller sig betyd
ligt dyrare) bl ev resultatet något helt annal. 

Utan a tt överdriva kan man säga, all störningarna ha redu(;e 
rats med 60 a 70 procent. Nätfilter användes samtidigt. Det är ett 
nöje a tt arbeta, när resultatet överstiger fö rväntningarna_ 

Stockholm den 21 sept. 1937. 
J- W _ A ndersson, 
Yxsmedsgränd 2.» 

NÄR NI LÄST DETTA 
nummer, visa det då för 
Edra vänner, som äro in~ 
tresserade av radioteknik 

Skivins,pelningsmateriel 

Ala ELTRON 


Endast engrosförsäljning 


Kungsholmsgatan 62 * Tel. 513401, 507993-94 
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Vä Idens 

största 

fabrikant 


av radiorör för apparat

bestyckni ng ör SYLVANlA. 

SYlVANIA har endast en 

kva litet - den högsta. 

-s erh6 11es vi d inköp a v ra d iorö r a l l tänkbarGr a 1. hjälp j fö rsäl jni ngen. Kostnadsfri skylt
material, d en ovärderliga uppslagsboken »1 ec h n I ca I 
Ma n u e h. sa mt »S ylva n I a N e w s» o. delS tekn. bilaga. 

FInn.s hos 
aUa vll, or
t . rade ra
di ohan dlare 
och 
se rvi cem ä n 

RADIO A.-B. 
SVEAVÄGEN 55, STHLM 
Te lefon v äxel 230360 

moon 

Punkter på rörsockel" ej kualit tsbeteckning. 

Li tet va r hur nog hört tala om de ll1 'sti ka punkterna på ock
lama till amerikan ka radiorör. Dessa punkter ii ro liks m stäm
pel n med fabrikate ts nam n inbrända P' sidan av rCi rsockeln. 
Ib land är d!!t fyra punkt r, placerade i var si tt hörn av en rek
langel, SUllJ tänk · omgiva namnet. f ta . akl'l~ melle rtid en 
eller annan av p unkterna, a ll enda st tv' eller tre punkter kwma 
iaklt agas. 

Ryktet 'äg!!r nu, att r ·· (· med fyra punkt r :i ro av prima kvalit el, 
lika med {ör tasorteri ngen, under det att rö r med tre punkter äro 
sekunda, el. v. s. tillhöra andra orteringen. Av denna orsak skulle 
vi a märken aldrig ha {yra punkter, nämli gen ådana som utgöra 
andra orteringen av mera kända fabr ikat och sälj s und r annat 
namn. 

Denna myt - Ly nAgol anna t är dCl ej - om punkterna p rör
sockeln kola vi härmed avliva. Vid fiirfrå., n hos Sylvania-fabriken 
i Amerik har d nna nämligen meddelat , a tl punkterna på rör
sockeln uppkomma samtid igt som namnet inbrännes. Stämpeln 
eller br~innjärn et har nämli gen en uppstående spets i varje hörn. 
D tia järn är böjt omkring en full e, om rot rar samt idigt ID -'c! 
rörsockdn vid inbrännjn gen. Om rullen ej är Jldel exakt cen 
trerad - det amma kan gäll a rö ock In - så ka-n del hända a lt 
en Iler fl era av pctsarna i hörnen ej göra n got avtryck på 
ockel n. Man tar emellert id ingen notis härom, så länge själva 

stämpeln blir tillfred ställande inbr:'nd i rör ockein. 
Om man tiltar närmar f ter, kall man o kBA ofta kunna mär

ka, alt stämpeln är mindre djupt in bränd på den sida, där punk
terna saknas. Ian kan j u ocks fr ga sig, vad rörfabrikanterna 
skulle ha {ör intr sse av atl omtala, a lt deras rör äro av sekunda 
kvalitet_ 

Högtalare. 

Ingeniörsjirm.an Electric, Stads"ården 22, Stockholm, för i mark
naden högtalare av det ngelska märket Goodman. En pecialtyp 
ti lI verkas {ör törre höglalaranläg ningar. Den bar en t Ad lad 
Ira lt {Cir stadkommande av effektiv pridni ng av ana frekven er 
i horisonta lplanet. Det elek tl"odynami ka systemet har permanent 
magnet. Högtalaren uppgives kunna belastas med upp till 12 W. 

Ja, det eviga 
smattret och lju
tet gör Er tokig 
till slut ! Låt r a
diohandla ren först 
som sist se över 
apparaten oeh by
la ut rören mot 
nya, moderna 
Tungsram Barium, 
80m gör radion 
frisk igen ! 

Goodmans "Duplex Horn" - "Pubiie Address»-högtalare. 

Champion Radio, S:t Eriksgatan 54, tockholm, fö r i m rknaden 
högtalare o h höglalartrattar av det amerikan kB märket "Life-

Trattbajfel av märket " Liletim c'1>, avsedd för 12" elektrodynamisk 
högtalare och vridbar i olika riktningar. 

http:Ingeni�rsjirm.an
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time>. Bland annat märkas de populära trattbafflarna, avsedda 
för vanliga elektrodynamiska högtalare. A samma märke finnas 
mikrofoner av olika typer, vanliga tratthögtalare med sm elek· 
trodynamiska system, grammofonchassier m. m. 

Trans/ormatorantenn. 

JVIarcunis välkända transformatorantenn, modell 7'2, tillverkas nu 
i en förbättrad upplaga, som har mindre utrymmesbehov än den 
tidigare. Antennens totala längd är nu endast 77 cng. fot , i d·t 
alt den 39 fot lånrra tråden i föregående typ avkortats till 17 fot. 
Samtidigt har antenntransformatorn modifierats. Den nya anten· 
nen täcker vå o-längdsomr det 7-- 2000 m. Som bekant har motta
gartransformatorp en omkopplare för oljka v' glängdsområdell. An· 
tenntransformatorn har inbyggt åsks!,.'"ydd. 

Denna antenn säljes i Sverige av Skandill(w;ska Grammophon 
A.·B., Apelbergsgalall 56, Stockholm. 

KOrl· och al/vågss[lolar. 

N ational Radiojabrik, Kung~gatall 53, Stockholm, för en hel del 
olika spoltyper i marknaden. Bilderna här nedan visa dels tv~ 
stycken utbytbara »rörsockelspolan dels en omkopplingsbar spole 
med kortvågsområde samt slutli geu en '. k. trums pole med ej 
mindre än sex våglän gdsnmr1l.den, därav tre för kort v g. Kortv§gs, 
spolarna iiro i della fall lindade p trolituistommar och sakna 
järnkiirna. Samtli ga spolar äro av märket »AKE». 

T. v. en kortvågsspole av utbytbar typ, t. h. /ltbytbar spole lör 
mellan· och långvåg. 

T. 	v. omkopplingsbar spole lör kort· , m ellan- och låll gvåg. T. h. 
en trumspolc //l ed sex våglängdsområden. 

Mätinstrllm ent. 

Associated Exporters Company, lnc., 145 West 4Sth Street, New 
York, tillkännagiver en ny serie mätinstrument av märk t »SllP' 
rem e». Des a instrument ha rektangulära höljen av brun bakelit 
med dimensionerna 4/'X41/i'. Vridspoleinstrument tillverkas med 
fn]]t ut slag iör 20 [tA. Dessutom märkas Jikströmsvoltmclrar med 
1000 ohm per volt och mätområden upp till 2000 V samt viixel
strömsi ustrument v olika typet' för ström· och spänningsmälning. 

Teleteknisk materiel. 

A.·B. Antrad, N orra Bantorget 29, Stockholm, för i marknaden 
teleteknisk materiel från United Transformer orp. i Amerika. 
Främst märkes en serie Ii-transformatorer med specielIl fina data 
avsedda fö r rundradiostationer och liknande ändamål. Frekven .: 
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karakt cristiken ligger mellan ± l dB fran 30 till 20000 pi s vid 
alla standardtyper i denna .,erie. AUa slags transformatorer och 
drosslar fiir nät aggregat tillverkas. Vidare märkas filt er och kor, 
rekt ionsnät av olika slag, l. ex. för åstadkommande av höjning 
a bas eller diskant i en förstärkare eller för motverkande aven 
resonan s vid viss frekvens i nålmikrofoner etc. Sådana filter till· 
verkas av U.T.C. för alla upptänkliga ändamåL På grundval av 
till gän gliga data kan man välja bland en hel serie standardtyper, 
och specialtyper tillverkas på beställning. 

Nya ll'lltalo "er. 

A.·B. Harald 117ål/gren, Göteborg, har utsänt en ny katalog, upp
tagande bL a. radioapparater och radiodetaljer. Bland mottagarna 
är det välkända märket »Saba» r presenterat, bland förstärkarna 
märket ~W b ter». l} Garrard» 'kivbytar och »Janette» omformare 
äro även upptagna i katalogen. Loewes multipelrör äro en annan 
artikel. Slutligen märkes en synnerligen god sortering av radio
detaljer. 

Svenska A.·H. Trådlös Telegrafi, Stockholm, har utsänt en pris· 
lista fö r 1937___.38, uppta"ande de nya T eleCunken-apparaterna, 
TeleCunken grammofonskåp och skivspelare m. m. 

TYSK TELEVI 10 
Forta. trAn sld .235 

nomarbetade och gävo ej lika bra bilder, vare sig beträffande ljus· 
styrka eller kontrastrikedoIl1, som de mera konvent.ionella typerna, 
av vilka fel'llseh AG tillverkar två utföranden med bilder på resp. 
36X30 och 23X19 cm. I en SIar gOh'llliibel har man dessutom byggt 
ihop den mindre av dessa med en normal radioapparat och en 
elek trisk grammofon. Apparaterna llled den minsta bildvtan samt 
hemprojektiollsapparaten g, vo blåakti ga bilder, de övriga, liksom 
Telefunkens, svagt epiafärgade. De minsta bilder, som visades, 
förekommo i Lorenz' bil televisionsapparat med ungefär vykurtstort 

Fig. 14. Det inre av Lorenz' storprojektionSllpparat. 

bildföll ter, samt i Fernsehs transportabla kontroll· och mätappa· 
rat, där bUden ej val" mer än 7X 6 cm. Pil för hemhruk avsedda 
apparater vi acle Loewe bUder på 23 X 20 cm medan Lorenz hade 
22 X 18,5 cm. De 'sa håda firmor visade även apparater för proj 0k· 
tian av storbild er, vilka tlock voro n got mindre än f ernseh AG:,. 
Även T ekade hade ut tGUt en rad hemmottagare, vilka dock ej 
visad es i drift. 

De enligt förf: !l.sikt bästa bilderna, såväl beträffande lju styrka 
som kontrast och detaljrikedom , vi sades på Telefunk ens och Fern
seh AG:5 stö rsta apparater med normala bildrör med stor skärm. 
De voro intr ssanta ej blott ur teknisk synpunkt utan hade mycket 
stort underh llningsvärde. De 441 bildraderna började emellertid 
framträda vid bet raktningsavst ånd under 2,5 meter och för dc 
större bilderna äunu tidigare. Det är därför trul igt all radantalet 
i framtiden ytterligare kommer alt ökas. För närvarande p!lgllr 
emellertid arbetet med tre televisionssändare enligt ovannämnda 
tyska standard, nämligen de blida nya tationerna på Brocken och 
Feldberg amt omhyggnad av Witz.leb nsändaren i Berlin. 

Norcu~k Ro togravyr, Stockbolm 1937. 

http:1937___.38


III POPULÄR RADIO 

Utrustad med luxors patentsökta mellanfrekvenskoppling, sepa

rat oscillator samt luxor-Selecta-kretsar och ger därför ena

stående stabil och stärningsfri kortvågsmottagning. 


Fri från spegelfrekvenser - varje station kommer in endast på 

ett ställe. 


Prova på våglängdsbanden 16, 19, 25, 30 och 50 meter, där 

rundradiostationerna sända, och konstatera hur fri från tele

grafistörningar den är. 


Selecta-9:an, som har SKILDA MEl

LANFREKVENSER FOR VARJE VAG

LÄNGDSOMRADE, är även över

lägsen på mellanvåg och långvåg. 

F ör den kriisne 
r adioalllatören 

Orjginal 

MEISSNER 
byggsa tser till 

6- och 12-rörs 

suprar. 

Krafthögtalare * Mikrofoner 


Puch-pull-transformatorer 


Förstärkare * Radiorör 


REKVIR E RA KATALOG fRA N 

A/B CHAMPION RADIO 
S:t Eriksgatan 54 - Stockholm 

Kvalitetsvaror till låga priser 

Rent 

med 

"PURA" 
störningsfria 

kabel 
Passande konstruktioner 
för varje slag av förläggning 

Begär kala log 

Representat i on och lager: l· 
Zanni Holmberg, Stockholm, Bergsgatan 39 , 



HERR JOH N AN DERSSON 

KOP !N ~ S EL. AF FÄR 

Kö P ING P. 

Uppseendeväckande 
. ~... 

ökning av räckvidden 

Radiola 376 och 379 ha sålunda båda en så enormt 
stor känslighet som 2 mikrovolt, d. v. s. att de med 
normal högtalarstyrka kunna återge en sändarestations 
signaler även om de äro så svaga som endast 2 miljon
dels volt. En förbluffande känslighet, av den allra 
stcrsta betydelse för en omväxlande radiomottagning. 

En annan värdefull nyhet 
är den optiska kortvågs
skalan (glappfri och där
för exakt) som i hög grad 
underlättar och ökar möj
ligheterna för mottagning 
på kortvåg. 

Intet avstånd är för långt för Radialas kortvågs

mottagning - hör och jämför 

RADIOLL. M. Eric sson- produkt 

TILLVERKARE: SVENSKA RADIOAKTIEBOLAGET 



