
AMATÖRSUPER 
för kortvåg. Telegra fi och telefoni på 8  200 meter. Separat 

oscillator, återkoppI. 1 a och 2a detektor, störningsbegränsare 

Vilka 
kan UlaD lita på? 

De bästa fem fabrikaten av inspelningsskivor utvalda vid in

gående prov. Uppgifter om nå,ltryck, nålvinkel m.m. 

REKORDSUPER 
Marconibolagets nya tiorörssuper arbetar fin t på våglängder 

ned till 4,85 mtr. Utförlig teknisk beskrivning 
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FACKMANNEN FÖRVANAS 

LEI{MANNEN BEUNDRAR 
En röd "Miniwatt" E-aktad med avtagen 

anod . .. Ni kan här se den noggrannhet, 

med vilken de fem gallerspiralerna äro pla 

cerade runt den centrala katoden. Det är den 

komplicerade väg, som elektronerna måste 

gå, för att möjliggöra den kraftiga förstärk

ningen i ett modernt "Miniwatt"-rör. 

Otaliga konstruktiva finesser återfinnas i de 

nya röda "Miniwatt" -rören, som till och med 

fackmannen förvånas över; röda " E"- rören, 

det senaste inom rörtillverkningen, bilda 

förutsättningen för bättre radiomottagning. 

BILLIGT TILLBEHUR 
FÖR RADIOGRAMMOFONER 
C rdr:l''::: ur 1938 u rs ]; a ta l'og : 

K omplet t elek t l'Ogrummofon med alla 
ti llb hör ( ent u'\'bildning) ."""" .. , . . , Kr. 65 : 

l'i crk-Up mell arm och \'OlymkonrroJl, » 10: 50 
Pick·l ip utan ann, goel , t l",ginlillg ,." » 5: 25 
Gr~ m.mofonmotor, precislvrli"lltförtlndc ,' o » 21:

Besväras Ni a\' ralliostörning<u-? 

Lu s a llt om de nya an,tcnnNIl<1, ,1I' s1;,irlll 11 t! c neu' 

l edll 'ingRk,nblar etc, i "lr ny a 'katalog, 


Hc,rta, vågor är dagells lösen. 

rntre~sa J)ta no'heter frtlll alla Nind er finn as IIU på 

]ag'('r. 

Brgur 103S å rs nyutkomn a ka talo g-, ~;illl1 es gra tis 
och fra nlw. 

NATIONAL radiofabrik 
Kungsgatan 53 - STOCKHOLM - Tel. 208662 

'I 

Viiqe/1"" 
BÄTTRE RADIO
MOTTAGNING! 

Framhåll för 
Edra kunder de hyper
moderna radiorören 

"6ECOVAlVE" 
TiLL v erkare: 

The M, O, VALVE Co. Ltd" London 

Generalagenter lör Sverig r 

AKTIEBOLAGET CALVERT & CO. 
GOTEBORG 

Telefon 711 90 (radioavd, direkt 35058) . Tel.·ad,, : .Calvert. 
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God Jul och Gott Nytt År 
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..;örcr . 

En amatörsuper 
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vlatc rad Ullcle r eha Slet . 

V ill m aJ! h a stör r t:' bf.tll fl br d d ~ln l IlI o<.1I..: Il a 11 parntcn t 
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som 
d era , 

Populär Radio 
kan Ni köpa 

h ar kunnat 
med fu ll t 

r ekommen
fö r troe n de. 

Säg att 
Gynna 

. 
l 

Radio rått Er att köpa d et.Populär 
Ert eget o varaintresse annonsorer. 

" 
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SVERIGES 3 STORSTA RADIOFABRI'KER 

använda 

RADIORaR 
Varje radioman bör se till att hava originalrör vid 

ersättningsbehov. 


Fastställda bruttopriser och rabatter. 


Sylvaniarören säljas endast genom radiohandlare 

och servicemän. 


225 olika typer alltid i lager. p 
mO O n RADIO A.-B. "..... o.~'"" 

SVEAVÄGEN 55, STHLM .~ 

l~~~~~~~~~~~~~Te~l~e~f~O~n~V~ä~X~e~~3~ 'I 2~ O~3~6~O~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I 

Högtalare 
Eddystone KORTVÅG 
Ingeniörs6rman Electric, Stockholm 
Stadsgården 22 Postgiro 547 
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Vår nya kata ,log 
lir ()umbiio'lIg för ..lIu l'udlol"ckmiiu. 

som .UJa följa med uhcckllugen. 

OSCILLOG RAFEll 

HöRBRYGGOR 

l\IÄ'r[NSTIWME~T 

I{ORTV.4GSDEJ,AR 
f öl' s~Und a r :. oell lu10 t t uga re 

SI{ALOR 
i lllo <l C' rnn ·te utför a nde n 

OM FOR.MARE, 
,;:h ii! l·oler.a nllc som YiLJ rator ty p 

HÖG1'AJA.RE 
f(j r inOIll  och u tomllllsb rul, 

EL. GRAMMOFONMOTORER 
:-i \·0n fö r gra ye:-r in g 

SPOL[{OMBlNATIONER, 
lll ocle m as te a m e l'ik n 119k a 

RADIORöR 
a \' rull a tsper. 

kJ t .l1o.L:. so m sände s gratis (m(1 t insä ndand e av 15 Öre i frim. till port o ). 

RADIOKOMPANIET 
322060 ODENGATAN GO 313114 

S TOCKllOL)1 

Lägfta priser - Största sortering - Först med nyheter 
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Första internationella 

Den första interna 
tionella kortvågskon
gressen sammanträdde 

Wien under en vecka 
i juli. Det vetenskapli
ga pionj:ärarbetets se
naste rön funno livlig 
uppskattning såväl hos 
representanter för den 
medicinska världen 
som hos radioamatö

r rn a. Vid kongressens 
slut antogs en resolu
tion , att den interna
tionella kortvågskon
gressen fortsättning
en skall hållas vart 

_ 
tredje år. Nästa kon-= dare för instilalet för lcoretish: 

, J J> SIk vid TP iens universitet och or- gressort blir antagligen 
."anisa/ör av d en första interna· 

Berlin på inbjudan avtionella kort utlgskongressen i Wien. 
Tyskland. Dessutom 

Gildades en kOlllt1litle för den internationella kortvågs
kongressen, vars säte förlägges till den ort, där sista kon
gr·" Il ägde rum. S lunda kommer kommitten att till 

1940 ha sit t säte i\- ' ien. 

Etl anll1ärkn ingsvärt m ddelande gjordes av den norske 
radioamatören Jiirgen Hals (Oslo) , som särskilt har 
ysse1S8tt sig med de radiovågor, som efter reflexion 

iltervända till j orden. Därvid gj orde han den iakttagelsen, 

all de ut ·trå lade radiovågorna av något oförklarligt skäl 

Prof. Dr. Hans Thirring, för es tån· 

kortvågskongressen 

försena de sig. Den fö rsening, med vilken v, gorna kom

mo till kontrollmoLtaga ren, belöpt ig till 8 (I 12 sekun
der. En annan norrman sökte lösa denna gå ta och kom lill 
det resultatet, att det fillns stö rande elektronallhopningar 
j världsrymden, ' OJll del s irra omkring i världsalltet, deb 

sväva runt jorden i stort antal oeh pc enorma avstånd. 
En annan forskare åter ansåg, all vågorna fångas mellan 
två joniserade skikt och där kastas hit uch dit , tills de änt
ligen .finna en utväg. 

Professor Hans Thirring, direktör för institutet för t ' 
oretisk fysik i Wien, l äste ett skriftligt meddel an de från 
Amerika_ Enligt detta meddelande lär solen l ckligt vi s 
sända endast svaga vågor till ' j orden, men de sa ågor ha 
precis samma karaktär som radiovågorna. Det intressan
tas te i dessa iakttagelser var, att radiovågor sändas till 

j orden från en 'be tämd punkt i världsrymden. Dessa ,"å
gor kunna mottagas 000 fotograferas. Källan till dem 
synes stän digt fl ytta sio' , vilkel dock beror på j ordens ro
tation. ,Dessa strålar härröra nämligen från ett uröThgt 
u t;;trålningscentrum. Denna jättes tora »sändare» lär lig
ga i Vin terga tan i närhet n av stjärnbi lden Skytten. 

En vetenskapsman från BresIau redogj orde vid kon 

gressen för 8en nyaste upptäckt n, de ultrakorta ljudvå
gorna. Här med avse' lj udvågor med våglängder från l 
centimeter til-l l tusendeL millimeter. Dessa Ij udvågors 
tonhöjd ligger öyer det mänskliga örats hörsel område, 
så att »ljuden» äro ohörbara. nder senaste tiden har mall 
lyckats göra dessa ultraljudvågor synliga. Deras tillämp
ningar äro mångfaldiga . De användas bl. a. för material

provning, ekolodning och under attenssignalering. 
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Professor Lakhovsky (Paris) talade om några medi

cinska tillämpningar av korta vågo r. Han är en av väd

dens främsLa kräftspec ial ister. Han har t_ ex_ lyckats alt 

inficiera geranier med växtkräfta_ Därvid ol1}gavs en 

g rupp av Iörsöksväxter med spiraltråd, ett slags elektrisk 

skärm, som val' avsedd att utestänga gåtfulla, skadliga 

strålar. Dessa avskärmade geranier förbl evo också fri ska , 

linder det alt andra växter blevo kräftans oHer. Därtill 

knöt05 fl era djärva teorier, som utom av Lakhovsky även 

uppställts av andra forskare_ Strålarna synas numera 

spela den roll, som i forna tider tillskrevs de onda andar, 

vi lka hefolkade himmel och j ord_ Man antar, all dödsstrå

lar f rån världsrymden bestorma oss, irritera de fina livs

svängningarna i de levande varelsernas ceLlkärnor, fram

kalla sjukdom och död. Avskärmar man dessa inferna

liska strålar, så kuulla de sj uka cellerna å terfå sina riktiga 

I ivssvängninga r och därigenom botas. F örsöket med ge

rani er utfördes även på människor. De kräftsj ukas sän

gar omgåvos med ett elektriskt skärmande h ölje, vilket 

lär ha botat de sjuka, så att de bl evo fuHt friska igen. 

Professo r Lakhovsky visade en cellbild i mångfaldig för

!:i torillg och utpekade däri de slingor och stavar, som h an 

ansåg vara livssvängningarnas ,bärare. E ft ersom en stör

ning av livssv ~ingningarna betyder sj ukdom och död, bör 

den medicinska behandlingen sträva efter att bringa dessa 

svängningar i jämvikt. Det lär va ra möjligt tack vare 

den apparat, som konstruerat · av talaren. pparatens 

strålning kan stämmas på sa sätt, att den motsvarar cell· 

Det inre av en modern kortvågssändare. 

P O ULÄR RADIO 

kärnornas livssvängningar och kan reglera dem. S0111 be

vis anförde Lnkhovsky flera fall fr ån olika sjukhus i Pa

ris, där behandlingen l yckats utomordentli gt bra, sä rsk ilt 

vid kräfta. .. ven profe sar Cigna (Genua) tillämpar ett 

kortvaa stem enlig t Lakhovsky. H an meddelade, atl 

rn) cket goda re-lutat uppn åtts med detta. y5tem, icke bl ott 

vid kräfta uLan ä en vid alla slag ålderdol11ssjukdomar 

hos män och kvinnor. 

l an lutning därtill dcmon ~trerades de kurta ågorlla:; 

användbarhel i kampen Illot hj änsj ukdomar, spec iellt an

"ina pectori s. Del fjuns dock gott om va rnande röster 

"om an e, att en överdo er ing an försämra sjukdomeu. 

Ä ven sådana edarenheter föreli gga. Det befarade' d s 

utom, a tt en behandlillg a v könskörtlarna med korta vä

o·or ku nde ogynnsam t påver k fo rtplantningen, rIl fa ll et 

sYlle vara vid röntgen trål ar , men p rofe' r E. Raabs <o 

(Berlin ) exakta , periment ha vi at , att des a fa rhågor 

icke ä ro moti erade_ 

Professor Sch l iephak ' (Gie sert) beJwndlade de korta 

vågo rn a medicin ka verkninga r och ill dikati oner. De 

viktigaste användnin o'somriidena ~ir o b ehandling av in

fl am mation och varbildning på htTden , i n ä hålor, lung

säcken och lungorna. F ramgången beror p å doseringen. 

nderdose ril1 O' br ukar vara verkningslös. 

De resultat, om rn åtts vid behandling av ledgå ngs

sj ukdomar med korta \ gor, ä ro sk ift ande_ Det fiirtj änar 

all särskilt ol1U1 äm nas, tt kortvågsterapi kombin rad 

med l·öntgenterap i har en smärts till a nde verkan vid I d-

g. ngsi nfl al1llTlationer. 

Profe or Schröter lämnade några meddelanden an

gående tell? isionen. Han näl1lnde, aLL uteslutande korta 

" ägor a 50 meter längd och därunder ä r , an vä ndbara 

för att ås tadkomma tydliga och detaljrika bilder med na

turligt verkan de rörelse r_ Använd ningen av vågo r mellan 

10 och SO meter möter d.ock vissa svå ri gheter på grund 

al' eko- och fadinclenomen_ Dessutom är el tta o mrå de 

redan full:,tändi 1:o t r serve ra t för and ra kommunika ti on 

ändamål. S törninga rna upphöra för t inom korLvågsom

rådet unde r ca 9 meter, så att des.Ja vågor iiro liill1plio-a 

fiir överiöringe n. De ulLrakOl·ta ell er de kvasi-op tiska vå

go rna ha emellerti d en begränsad räckvidd, som är unge

fär lika med syn ol11 rådet mellan ändare n och 1110tta"aren. 

Diidör måste television ;;sändare anordnas på m ycket hei
ga puukter. Dessutom försäll1ras mottagningen av sten

masso rna inom staden, enär de kasta tyd liga »skuggor», 

d att motta<fningelJ på sina ställ en blir m ycket svag. Icke 

desto mi.ndl"e har man redan lyckats att uLsända tel evi

sion. prog ra m över stora Ol1.lr, den genom all anbri n;a te

levisionssändare p å högt helägn ;] punkter, t. ex. Berlins 

radi otorn och Brocken i Harz. De Jycka de försöken i Ber

lin och andra stiider ha vi-a t, alt det ~ir möj li rrt att be-
F orts. !I. sid. 27-1
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SYLVANIA 

Bland de senaste typern a mörkes 
en skörmgallerpentod med ringa 	 Interiör au s/ciin nat runt m ed signalgenerator (t ill höger) jör upp· 

mätning av mottagare. Längst till vän ter e el! Q-meter. (Hygrade
mikrofoneffekt. Sylvania .orporation.J 

E fte r tr ckninfTe n av uo embernumrel har utkom
lIl iL Il ·(.:e upplaoa av Sylvania »Technical 
Mall ual ». (Anmäles på an nan pl a ts i d tta num

mer. ) l denIl a hnn a de flc~ta n}'utkonma rört ypf:rna upp· 
taaua. ol'h i adana fall hänvi el vi här nedan till denna 

·k e UJ pi aga, där alla data fin na tillgängliga. 
6ZYSC; 6,3 V. O.. A, helvågsJjk riktan~ . (. c Te(,;hn . 

Man .. 4:e upp!.) 

A pparatur fö r mijtning IIU Il tg/mgs effekt, !örslä;kningsgrad och 
d istortiOIl li ns /rigjrclwcnsjörsliirkure. ( Hygrade ylvani" 

Co rporation.) 

1.--

6Z7G: 6,3 V, 0, A, klass B-slutrör. (Se 4 :e uppl.) 
6U5 : 6,3 V, 0,3 A, avstämningsindikator. (Se 4:e uppl.) 
6Y6G: 6,3 V, 1,25 A, »beam-slulrö r». (Se 4:e uppl.) 

6J5 : 6,3 V, 0,3 A, triod med branthet 2,6 mA/ V. Mot· 
svarande glastyp 6J5G, angives vara särskilt lämplig 
för ultrakortvågsapparater. (Se vidare 4 :e uppl. ) 

6F8G : 6,3 V, 0,6 A, dubbeltriod (två iden tiska slelll, 
lika 6.J5G), lämplig som fasvändarrör, även om 2·l'ö 
för stärkare. Röret blir ganska varmt, varför god vent ila 
tion måste anordnas föl' undvikande av " verhettning. 

122 1: 6,3 , 0,3 A, skärmgaHerpentod med ringa mik
rofoneffekt. Motsvarar i fråga om elektr iska dala 6C6 
och har amma sockel s Dl delta r ör. 

Fig. l. Till vänster metal/röret 6J5, i m.itten motsvarande glasrör 
6J.5G, till höger sockcl/copplingen . Brantheten iir 2,6 m.A / V. Röret 
6JSG uppgives lämpa sig för tLltralcortvåg. Bl. a. är kapaciteten 
mellan anod och övriga elektroder (jordade) liten , endast 3,3 [iF. 

•Förnya Ede r prenumera tion 

för det nya året i god tid . Dörigenom 

har Ni garanti för att tidskriften kommer 

Er tillhanda i rött tid utan avbrott. 

" l 



billigast per watt 

men oftast billigast per watt-timme. 

Glödspänning ............ Vf = 4,0 V 
Glöds t röm ... . .... .. .. . . If = c :a 2,0 A 
Anodspänning . .. .... ... Va = r 000 V 
Skärmgallerspänning . ..... Vs 2 - 100-jOO V 
Anodförlust ....... . ... . W a = j 5 W 
Provad anodförlust . ..... W at = 45 \YI 

Största Branthet ...... . .. . Smax = c:a j,5 mAfV 
Max. ström från katoden .. Tk = 110 mA 
Anod-katodkapacitet .... Caf = c:a 19 ,upF 

Styrgaller-katodkapacitet .. Cglf = c :a 14 p ;;,F 
Anod-styrgallerkapacitet . . Cagl = c:a 0,04 ll,/lF 

l

SÄNDARPENTHODE 

ÄR typ DG 7-1 
med 7 cm. skärmdiamet<:r. Philips har en hel serie ka

todstrålerör från 7 cm. upp till 39 cm. skärmdiameter. 

PHILIPS. AVDELNING MÄTINSTRUMENT. STOCKHOLM 6 
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Radiotekniska och andra ny
heter från den ,internationelila 

Berlin 1937. 

Av byråingenjör Sven Oberg, 
(K. Lotsstyrelsen). 

T,värr råkade deltagarna i sommarens fyrkonferen s, 

som avhölls i Berlin veckan 5-10 juli, ut för 

en släng av den beryktade högsommarhetta, som 

är den tyska huvudstadens motsvarighet till Lapplands 

myggmiljarder" men i rätt isans namn må sägas, att den 
na klimati ska olägenhet för de mer eller mindre lång

väga främlingarna i tredje riket utgjorde det enda irri

terande intermezzot under de tio dagar, som konferens

veckan och den därpå fö lj ande studieresan runt de tyska 

ku"t m a till amman omfattade. 
De in ternat ionella fyrkonferensema å terkomma vart 

f j ärde ar; den första avhölls i London 1929, den andra 

i Paris 1933, och berlinkonferensen i somras var al1tså 

den tredje i or-dningen. Avsikten med konferenserna är 

i första hand att bilda en grundval för det ofrånkomliga 

samarbetet mellan olika länders fyrförvaltningar, men 

därj ämte även att få till stånd fruktbärande diskussioner 

av framstegen inom de delar av tekniken, som n ii rrnast 

beröra säkerhetsanstaltema {ör sjöfar ten. 1ed hänsyn till 

sistnämnda aörhållande deltaga i konferen ema ick blo tt 

delegerade från fyrförvaltningarna utan även - och 

minst lika stor omfa ttning - rep resentallter fr ån de före

tag i ski lda länder, som bedriva tillverkning a fyrtek

nisk materiel. 

I å ret fyrkonfer ens deltogo umhin ' 120 del egerade. 

Vårt eget land företräddes a lre representalHer för k. 

Glödtråden i en 4200 W, 70 V fyr lampa i halv naturlig Modern kvicksilverlampa med lit en ljuskropp . Ejjela ,500 W , gas· 
storlek ( Philips ). tryck ca SO kg/cm' (Osram). 

i 



lotsstyrelsen samt av tillsammans fem från finnorna AGA, 
Aga-Baltic och Kockums varv_ Till konferensen hade in

länmats 66 rapporter, vilka i god tid före konfererensen 

hade dis tribuerats till delta o-arna . H~irigenom inbesparas 

mycken tid, t y det förutsättes sedermera vid diskussioner

na, alt rapporternas innehåll är bekant. Diskussionerna 

blevo trots detta tämligen lånrrrandirra på grund av de 

ideligeJ'1 återkommande översättningarna av alla yttranden 

till två andra språk. Konferensspråken voro nämligen tre: 

tyska, engelska och franska. 

Rapporterna uppdelades i likhet med a rbetet på tre 

sektioner. Av dessa behandlade den första Ij u-fyrar och 

därmed sammanhängande .optiska problem, den andra 

apparater för Ij udmistsignalering och dithörande fr ågor 

samt den tredje radiotekniska uppgifter. De fi:ireteelser, 

Elektrish lu/tmembransändare me,l jym par membran. Ljudfre
kvens 300 flz, till/ör d elektrisk e/jela omkring 6500 lP" (AGA). 

som dryftades inom första och andra sektionen, ligga j u 

utom ramen för Populär Radio's program, varför de en
dast flyktig t komma att här beröras. 

Inom lj usfyrsektionen diskuterades en del med den 
optiska d'orskningen sammanhängande problem, såsom 
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sambandet mellan lj usstyrka , tidsutdräkt och optisk räck

vidd hos en lj lIsblänk samt egenskaperna hos vitt och 

färgat ljus med hänsyn till atmosfärens siktbarhet och 

i:igats tri:iskelvärde. För första gången avhandlades vidare 

möj ligheten alt i maritima fyrar använda gult Ij us vid 

Pejlram med kompensationsslingor (Tele/unken) . 

sidan av de sedan gammalt allenarådande färgerna »vitt», 

rött och grönt. Slutligen m å omnfimnas ett tilmligen liv

aktigt meningsutbyte rörande den moderna gasurladd

ningslampans användningsmöjJjgheter för fyrbel ysning, 

varvid den nya kvicksilverlampan med mycket htigt ång

tryck väckte ett livligt intresse. Med tank e på konstruk

tionens ringa ålder ansågs dock allmiint, att man tills

vidare borde avvakta utvecklingen på området. 

Sektionen för Ij udmistsignalering behandlade framför 

all t den elektriska s. k. mcmhransändarens senaste utveck

ling. En dylik apparat utgör ett slags elektromagnetisk 

membranhögtalare. De cirkulära Ij udöppningarua - en 

för varje membran - äro ordnade »cylindriskt» över 

varandra och belägna på 1/2 luftvågslängds inbördes av

stånd; härigenom erhålles en utpräglad horisontell rikt

ningsverkan hos Ij udet. De mest anmärkningsvärda fram

steg, som under de sista åren gj orts med dessa apparater, 

gå ut på att genom utnyttjande av moderna lättmetall

Iegeringar nedbringa vi.kten i tämligen hög grad, vilket 
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kan hava ärskilt stor betydelse för rnembrasändal'ens an
_ v~indning på f. rskepp_ Vikten för en sändare med fyra 

par membran rör sig do ,k omkring 500 ka, vilket må 
förklaras av den I ga Ijudfrekven en - 200 ii 300 Hz 
och den rätt höga effekten - tillfört nftgra kW elek
trisk effekt. 

Radiokommitten - den tredje sektionen - hade att 
behandla 20 rapporter, vilka uppdelats i 8 grupper. Kom
mittens mest brännande,fråga var med säkerhet dl;ll, som 
berörde säkerställandet av stabil bär- och modulations
frekvens hos radiofyrar. Det torde här vara lämpligt att 
med några ord orientera läsaren i den allmänna organi
sationen av radiofyrnäten, 

Det frekvensband, som i den internationella f j ärrförbin
delsekonventionen (Madrid 1932) anvisats för de vanliga 
maritima radiofyrarna, är mycket snävt; det omfattar 
endast de 30 kilohertzen mellan 290 och 320. Med en-

ledning härav har man i internationella radiofyrkonven
tioner, som omfatta olika geografiska områden, måst in
taga rigorösa 'bestämmelser för radiofyrarna. Så lunda 
fastläggas här värden på bär- och modulation"frekvens, 

sändningstider och räckvidd samt det geografiska läget 

hos de fördragsslutande län derna ' såväl befintliga som 

planerad radiofyrar. årt land är delaktigt i tv dylika, 
varandra »överlappande» överenskommelser, vilka till
sammans omfatta farvattnen från Bottenviken i norr, runt 

Bilder från försöksanläggningen iör ultrakortvåg över Engelska 
kanalen, R eflektordiam eter ulldcring 2,5 In, våglängd 18- 29 cm 

(Int ernational Marine Radio Co.). 

Östersjön, sunden, Kattegatt, Skagerak, Tordsjön, Kana
len samt Englands och Irlands kuster. 

I syfte att kunna anordna ett tillräckligt stort autal 
rad·iofyrar och med det villkoret för ögonen, att t ,y fyrar, 

som skola sända samtidigt och på samma frekvens, höra 
ligga lnycket avl ägset från varandra, har mall i E uropa 
stannat vid följ ande ySl m. Radiofyrarna indelas i grup 
per, omfattande vardera i allmänhet tre f rar. Fyrar i 
samma grupp sända på samma 'frekvens men i ucc osiv 
följd, så att efter varj e fyrs sändningsperiod följ er en 
dubbelt så lång tystnadsperiod, va runder sändllingarna 
från gruppens övriga fyrar infaMa. Skillnaden m lIan var
andra i frekvens lJärliggande grupper utgör 3 kHz; man 
få r alltså inom det upplåtna frekvensbandet plats med 
tio grupp frekvenser : 291,5, 294,5, 297,5 " ,. ,. 318,5 
kHz, Med dessa tio frekvenser och med tre fy rar j varje 
grupp kan man då allordna 30 fyrar, varav icke någon 
konuner att i både tid och frekvens sammanfalla med nå
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gon annan. De 30 fyrarna spridas edan inom ett så stort 

område, att avståndet till resp. motsvarigheter inom när· 
liggande område blir tillräckligt för undvikande av in
bördes störningar. 

Den ringa frekvensskillnaden - 3 kHz - mellan 

Riktad sändare och lIlollagare jör JO cm vagliingd (Te/e/un k en). 

gruppfrekvensern a kr~ive r dels att lck alltför höga !11O

dulationsfrckvClrer komma till användning, dels ock aU 
bärfrekvenserna äro mycket noga justerade och stabila. 
Modulationsfrekvensen bör strängt taget icke överstiga 
tredjedelen av frek vensskillnaden mellan grupperna, 
d. v. s. 1 000 Hz, och i regel åtnöj er man sig med ännu 
lägre modulationsfrekvens. Problemet med erforderlig 
noggrannhet och stabilitet hos bärfrekvensen är besvär
ligare. Den i madridkonventionen av år 1932 angivna 
toleransen för sändare inom radiofyrarnas frek vensom

r!ide är ± 0,1 ~ , dock torde ett hå rdare villkor komma 
alt fa stsLällas vid instundande års radjokonfcrens i Kairo. 

Inom radiosektionen diskuterades rörande frek vens
stabiliteten de svårigheter, som förekommit, ,ärskilt i 
,no'e! ka kanalen med dess mycket täta radiofyrnät. Se

dan en representant för den internationella frekven smät-
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stationen i Briissel framlagt resultaten av mätningar på 
ett trettiotal radiofyrar i södra Nordsjön och Kanalen, 
vilka visade, att bärfrekvenserna med få undan~ag voro 
synnerligen instabila, enades man om att under de när
maste åren genom allmänt införande av kristallstyrning 
förbättra frekven stabiliteten. Kristallstyrning fastslogs 
som den lämpligaste metoden att ordna frågan. 

Med anslutning till nyssnämnda spörsmål hade inlbim
nats en rapport, behandlande en ny princip att modulera 
radiofyrsändare. Systemet, som bygger på undertryckning 

v bärfrekvensen, torde vara av sådant intresse, att j ag 
hoppas inom kort få tillfäll e återkomma med ett mera 

ingående referat av denna avhalldl ing. 

De förut nämnda radiofyrkonventionerna föreskriva för 
varje radiofyr en bestämd räckvidd. Denna räknas sum 
deL avstånd, där fältstyrkan av den modulerade vågen 
sjunkit till 50 f~ VIm1. Fältstyrkemätning är alltså ett 
aktuellt problern inom radiofyrtekniken. Frågan behand
lades också i tre rapporter. Där publicerades bl. a. ett 
flertal generella resultat, vilka i mångt och mycket äro 
ägnade att underlätta framtida fältstyr,kemätningar. Så
lunda meddelades erfarenheter rörande sådana fel , som 
uppkomma vid olika placering aven fältstyrkemätram 
på ett fartyg. Vidare hade konstaterats, att »marb-cHimp
ningens inverkan kan .Jämnas utan avseende på ett av· 
st, nd fr ån sändaren av uppemot GO sjömil (ca llO km ) . 
Härvid är alltså fältstyrkan omvänt proportionell mot 
avståndet till sändaren. För större avstånd än 60 sjömil 
angåvos kurvor, med vilkas hjälp man ur de nära sän
daren mera lätt genomförda mäLningarna kunde kalk ylera 
fältstyrkan på ilera hundra sjömils avstånd. 

Rörande pejlapparater för fartyg dryftades en del tek
ni "a förutsättningar. På grund av fartygsrirrgen m. m. 
bli praktiskt taget varj e med en vanlig pej lapparat utförd 
be tämning behä ftad med ett fel, som ofta kan uppgå till 
Atsk illi<ra grader. Man har nu i hög grad lyckats elimi
liera dylika pejlf J med hjälpa i ramens grannskap 
uppsatta kompensationsslingor. Problemet att få des_'a 
anordningar fullt effektiva vid pejlingar på avsevärt skilj
aktiga frekven ser samt vid olika djupgående hos fartygen 
var dock enligt vad som framgick ännu- delvis olöst. 

Främst kanske på grund av det långvågiga radioIyr
bandets knapphet har teknikernas uppmärksamhet under 
senare år börj at riktas mot möj ligheter att anordna radio
fyrar på högre frekvenser. På konferensen diskuterades 
också användandet av såväl lång'a som korta och ul Lra
korta vågor inom radiofyrtekniken. Fyra rapporter av-

J Detta förhållandevis höga vänle är betingat därav, att pejlappa· 

rater i allmänhet arbeta med ljlldminimll!l1, varvid rätt hög fält· 
styrka är nödviindig för en tillförlitli g pejling. 
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handlade detla ämne, varav t å från rent generella ut

ganuspunkter, mednn de två övriga togo speciellt sikte på 

de ultrakorta vågornas (dec~metervågornas) egenskaper 

och användningsmöjligheteL Man syntes dock icke på nå

got håll vara färdig med praktiskt användbara naviga

rionsinstrument, som utnyttjade ultrakorta vågor - kring 

vilka meningsutbytet i huvudsak stannade - men icke 

desto förty framlades flera försöksresultat av stort värde_ 

Den utl'tlstning, som sedan flera år tillbaka använts 

för ultrakortvågsförsök över Engelska kanalen mellan 

Dover och Calais, beskrevs ingående_ Under de sista årcn 

har man med denna anläggning sökt -fastställa, hlHu at
mosfärens beskaffenhet - regn , dimma 0_ s_ v. - inver

kar på vågornas fortpl antning. Problemet hade för"t an

gripits teoretiskt och med resultat, att på ifrågavaran-de 

avstånd av omkring 50 km någon märkbar inverkan av 

regn o. s. v. icke skulle förefinnas (beräkningarna gåva 

dämpningssiffror av storleksordningen 0,03 dB vid 3000 

1Hz och för SO km avstånd). De praktiska proven hava 

icke heller visat någon alldeles direkt inverkan av atmo

sJärfuktigheten på vågornas dämpning, men man hade 

dock konstaterat elt mera indirekt samband mellan väder

leksförhållandena (t. o. m. lufttI') cket) och de nivåvaria

lionel' , som föreko mmo, och som stundom utgjorde 10 dB 

eller mera. Någon tillförlitlig förklaring till dessa fad ing

fenomen hade man dock ännu ej uppställt. 

Det framholls vidare, att de ultrakor ta vågorna ha ett 

stort företräde för pej 1- .och liknande ändamål i och med 

alt man kan - och bör - anordna riktade antenner för 

mottao"ningen ombord pLI fartygen, varigenom inverkan 

nv refl exioner fr ån rigg o. d. lätt kan elimineras. På dessa 

våg längder äro ju all ti d riktantenner särdeles attraktiva 

tack vare de blygsamma d imensionerna. 

För användning i radiofyrar ha -de ultrakorta vågorna 

en annan fördel , särskilt vis ii vis den vanliga kortvågen 

inom bandet 10-100 m , nämligen att man vid ultrakort

vag ej behöver befara störande inverkan av rymdvågeJl 

fr ån avläg, nar- stationer på samma frekvens. 

På radiosektionens pr ogram för elåg slutligen en rap

port, behandlande medel st radio f j ärrmanövrerade f yr

app arater. Här gavs en mycket intresseväckande beskriv

ning av ett amerikanskt fyrskepp, som hel t saknade be

sii ttning, och vars fyrtekniska apparatur manövrerades 

pr trådlös från en 13 km avlägsen landfyrplats. Fyrskep
pets utrustning be-tar av såvälljusfyr som Ijudmisl ignal 

och radiofyr ; det har i sitt i j ii rrmanövrerade utförande 

varit i drift sed an 1934. Mottagarna på fyrskeppet äro 

två och hava skilda slrörnkiillor ; vid rörfel ell er ström

<I\-brott till den ordinarie mottagaren inkopplas automa

ti skt den andra. fanöversignalerna utgöras av mycket 

lloga a v ·tämda tonfrekvenssignalcr, avpassade för mot

svarande kretsar i fyrskeppsmottagarens låghekven sdel. 

Dessa kretsar äro synnerligen selektiva, och härigenom 

undvikes all obehörig inverkan från andra, på samma här

frekvens arbetande sändare. Apparaturen vid konlroH

stationen i land är manövrerad med tryckknappar, av 

Planparabolisk ref lektor för decim etervilgor, givand t;; 260-faldig 
koncentration. Deruw l yp anses lämpligast för sändare med högre 

effek t och relativt stora våglängdso mråden (Tele/unken ) . 

vilka två användas för till- och frånslagning av sändaren 

och de övriga för utförande av edorderl iga man ipula

ti9 ner med fyrskeppets apparater. Sål unda kan e. empel 

vi ruckning av elen kronorn ter, 50111 r glerar fyr keppets 

radiofyr , helt enkelt ombesörjas med en av dessa knappar 

(kronometerns gång kontrollera på radiofyren "ignaler), 

och 111ed en annan startas oeh stoppas de Len indnivna 
Iaddnin O'sgeneratorerna för f yrskeppets aekunlUl atorbal

terier. Som en särskild kuriositet kan nämnas, att man 

vid landstationen har möjlighet att via en speciell nI h'a 

kortvågsförbindelse avi y' na Ij udet fr ån den slarLandt: 

laddningsgeneratorn, luf tmistsigna1en o. s. v. på fyr

skeppet. 
( ForIS.) 
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Jfl~n 
j.\I~Jj.\'rOR-

SUPER 
för telegrafi och telefoni 
6 rör och 6 kretsar, återkoppling på 
l:a och 2:a detektorn, separat oscil
lator, störningsbegränsare. 

Av Red. E. Baecklund, SM5QU* 

I matörkretsar ha sLr idens vågo r gått höga, då sam
talet kommit in på det upp skaLtade och giv,ande 
U mnet : »Raka» moltagare eller uprar? Denna dis

kussion, 0111 ptlgl\. tt i flera år, torde väl nu vara i det 
närmasLe slutförd. Supern har slagit igenom hos ama
törerna. 

E n amatör fordrar en hel del av sin mottagare. Den 
bör ha mycket stor känslighet, sto r selektiv:i tet, bör utan 
svårighet o'å på ]0 meter och (ofta) ha flera waLts »out
pul». DeEsutom bör den vara störningsfri, brusfri ot.:h 
billig i tillverkning. 

Grunddragen hos konst ru.ktionen. 

Den mottagare, som här nedan kommer att beskrivas, 
har så gOlt som alla dessa e"en k.aper. Känsligheten är 

Till vänster ses de bdda spolarna jör området 16-35 m, lindade 
på trolitulstommar. Till höger ett spolpar lör ett av de högre 
våglängdsområdena. Bakom spolama ses en mi-transformator av 
modifierad typ, med spolarna ' i u.ngefär rät vinkel mol varandra. 

• Oskarsvägen 3, Örebro. 

Kortvågssupem sedd framifrån . På var sida om mikroska[an för 
brtndspridning ses de båda bandviiljarkonden satorerna. 

förbluffande sLor, selektiviteten pa telegnufi är 3 kel s, 
och mottagaren går utan svål:ighet på 10 meter. Slutröret 
ger 3 watts distortionsfri ulgång;;effekt. En störningsbe
gränsare är inlagd på första lågfrekvenssteget och håller 
stömingen inom signalens styrlta. Apparaten är synner
ligen brusfri. 

Förf. är övertygad om, att en händig amatör kan bygga 
denna mottagar för 100 ii ] 25 kronor. 

De mera anmärkn ingsvärda detaljerna i konstruktionen 
äro: separa t oscillator, återkopplad för ta del ktor, åter
kopplad andra detektor och störn ing begränsar . 

Rören äro 6D6 som oscillator, 6C6 som l :sta detektor, 
6D6 som mell anfrekvensförstärkare, 6C6 som 2 :dra de
teklor, 76 som l : ta lågfrekvensförstärkare och 42 som 
sluLrör. De van liga glasrören ha valts, då de äro b illigare 
i p ri_ än meL'allrören. 6,3-voltsrören äro enligt förf:5 me
ning l ika bra som 2,S-voltsrören och något billigare. 

Kopplingsschemat. 

Oscillatorn bir elektronkopplad. Skänngaller , styrgall r 
och katod bilda en van lig Hartiey-oscillator. Högfrekven
sen i oscillatorns anodkrets överföres via en li ten kon
densator till bromsgallret på l :5ta detektorn. Detta mo
dulerings ystem gör att oscill atorn blir mycket litet be
lastad. Den ger t ill räckl ig spänning även på mycket höga 
frekvenser. 

Även l :sta deLektorn är elektronkopplad. Återkopp 
lingen reglt.ras med en potentiometer vid skärmgallret. 
Äterkopplingen arbetar nära vängningsgränsen och ger 
mycket stor känslighet oeh ökad selektivitet. Spegel
frekvenserna, som äro så förargliga i suprar utan för
selektion, försvihna fullständigt. Återkopplingen gör allt
så samma nytta som ett steg förselektion. 

Mellanfrekvensförstärkaren är av vanlig konstruktion . 
En volymkontroll är inlagd i katoden, och först ärkningen 

http:ptlgl\.tt
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regleras så ledes genom variation av g.allerförspänningen. 
Röret hal' vari abel branthet. 

2 :dra detektorn är rrall erI ikriktande och motståndskopp· 
lad. Den är. åtel'kopplad, vil ket ger »beat-signal» på tele
grafi stationer och ökad elekti ilet vid telefonimottagning. 
, elektivi t t II kan vari ra genom reglerin n- av återkopp
ling~gradell. Denna kontr olleras med motståndet 21. 

l :sta lågfrekven steg t ~ir 1110tståndskoppla t och har 
störning begr~in sare . Denna fun gerar på följ ande sätt: 
när strömb q rtaren Sw. är frånslagen, t j änstgör motstån
det 37 som vatlligt avkopplingsmotstånd. NJr strömbryta
ren slås till , bil da 37 och .36 en sp iinningsdelare. Efter

som värdet på 36 är litet, kommer allodspänningen att bli 
mycket låg, endast några få volt. Kommer nu en törning 
. - t. ex. från en bi.lmotor - med mycket starka knäppar, 

så komma givet i dessa knäppar att höras, men icke slar
kare än signalen. Distor tionen blir rätt stor i ett sådant 

Chassiet från över- och lindersiclan. I1lan ser i mitten bandsprid
ningskondensalorn med två sektioner för oscillator- resp. ingångs· 
krets. På var sin sida om denna kondensator äro s(lolhållarna 

placerade. (På fotografiet shYT1unas de av rören.) 

steg. Musik låter litet konstig, men tal och telegrafi kom
ma utmärkt igenom. 

Chassiet. 

Chassiet i en mottagare äl" en mycket viktig sak. .. r 

chas iet stabilt, f innas ock å to ra förutsättningar att mot
tagaren skall bli stabil i elektriskt avseende. En ostabi l 

mottaga re är en edervärdi ghet. 
Det chassi, som förf. använt, är gjor t av 2 111111 alumi

niumplåt. Det mäter 300X 190 mm och har 55 mm ned
viknino"ar å t alla håll. Frontplåten är av samma material 

o ·h miit r 300X 170 mm. Chassiet ä r sammanfogat med 
små aluminiurnvinklar ooh nitat. Gnider man sedan plåten 
med fin stålull, får man fram en vaeker, matt yta . 

Delarnas placering. 

Bandspridningskondensatorn är placerad i mitten, och 
till vänster, framifrån räknat, sitter bandvälj arkondensa
torn för oscillatorn. T iE höger sitter samma kondensator 
för l :sta detektorn. Oscillatorröret och -sp olen äro pla
c rade bakom den förstnämnda kondeIlsatorn , och sym
metriskt med dem silla spole och rör för l :sta detektorn. 
(Se fotografierna.) 

Från hö "'e r till vänster vid chassie ts bakre kant sitta i 
rad: ] :sta MF-bandJiltret, MF-röret, 2:dra 'IF-bandfilt· 
ret, 2 :dra detektorn , l :sta LF-röret och lutröret. 

Kontroll rna på framsidan äro från vänster ( e bilden 

a frontplattan) : vol ymkontToll för LF, återkoppling p 
2 :dra detektorn, auad trörnbrytare, störDingshegränsaren s 
strömbr ytar , återkoppling på :. ta detektorn och slutli
gen volym p [l mr-stegel. 

Då utrymmet är ganska litet äro aHa motstånd och 

kondensatorer för lågfrekvensstegen monterade på en 
kopplingsbrygga, som ligger i os 'illatorns avbalkning. 
En plåtskärm a l mm aluminium (synlig på fotot av 
undersidan) ski-irmar l: ta detektorn från mf-stegct och 

2 :dra detektorn. 
Isola ti·onsmaterialet i oscillatorn och l :s ta detektorn 

LINDNINGSD TA FÖR SPOLAR ' 

Oscillator~poleVåglängds 1l1gål1:,.!. ss p ole Träd · 
~ro, lekbund 1\1 Ant. v. på ,pold.Dlal varv p spolde len 

1 -- 2 I :l - 5 I 4- 5 tnnl6 - 8 I 7-8ci rka' 

? " ... ,.) 10,5 l8- 16 2 l 2.5 
216- 35 I 5 b 1 16 

l1 12 :I30 - 60 7 12 
] ,5 0,5 660 - ll0 12 29 26 
2,5 50 10 0,3100 - 2UO I 20 I 56 

.ilterkopplingsdrosscln vid 2:a detektorns katod lindas på ett spot
rör med 15 a 20 mm diameter och har 50 varv 0,3 mm tTfld, tät
lindad . Spoldelen 1- 2 på ingångsspolen, d. v. s. anlen/lspolen, 
lägges på största möjliga avstånd från gallerli/ld/lingen., d. v. s. 
delen. 3- .5. (Se jOlot av spolama.) Spolarna på trolituistommar 
lindas med emaljerad tråd. de övriga med d(tbbelt bonwllsom· 

spunnen tråd. 
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måste vara av högsta klass: rörhållarna avealit, spol
stommarna (på 10 och 20 meter) av trolitui och spol
hållarna av calit eller trolitu!. Avstämningskondensato
rerna skola vara isolerade med calit, och vidare böra 
samtliga blockkondensatorer i hf-stegen vara glimmer
isolerade_ Rullblock, även om de äro NI-märkta (» non
illductive»), äro ej tillförl itliga på 10 meter. Glimmer
eller keramiska kondensatorer måste det vara. 

En 2-gangkondensator på 2 X 25 cm kan man utan svå
righet sj älv förfärdiga av L Irå vanliga 25 cm kondensatorer, 
vilkas axlar sammanlödas eller på annat sätt samman
kopplas. 

Mellanfrekvenstransformatorerna. 

Mellanfrekvensen är 465 kc/ s. Mf-transformatorer med 
järnpulverkärna äro att fö redraga framför de vanliga. 
Förlusterna äro mindr , och därigenom blir såväl för
stärkning som selektivitet större. För att få mycket stor 
selektivitet - ned till ca 2 kc - bör man ta isär band
filtren och vända ena spolen 90 grader. Detta är mycket 
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lätt att göra. Spolarna äro i allmänhet monterade på ett 
rör av ebonit eller en stav av trä. Man sågar av röret eller 
staven mellan de båda spolarna och klistrar fast den av
sågade spolen vinkelrätt mot den andra. Som klisterme
del lämpar sig smält paraffin eller vax. 

Avstämningsspolarna lindas på trolitui tommar, men 
på 40, 80 och 160 meter hehöver man icke använda detta 
material. En vanlig europeisk 5-polig rörsockel, utan?å 
vilken man trätt eLt rör av ebonit eller dylikt, lämpar sig 
utmärkt på des!'-a j ämförelsevis lågfrekven ta band. Alla 
lindningsdata återfinnas i ovanstående tabell. 

Skärmning. 

På schemat äro de ledningar, som skola vara skärmade, 
angivna medel st streckning. Samtliga rör, utom lågfre
kvensrören, äro skärmade, och alla galler~ondem;atorer 

och -läckor äro inmonterade i topphättorna. 

Motta.garens trimning. 

Apparaten ges anod- och glödspänning och 4O-meters-

Fig. I. ill/ottagarens kopplingsschema. Spännin gen från den sepa
rata oscillatorn. ( ll) !nalas in på blandarrörets eller »I:a detektorns» 
(I) bromsgaller. Ä lerlwpplingsgraden i della riir regleras medelst 
poten/iam etan Il. /Tterkoppling vid 2:a detektorn lIstadkommes 
medel.;! en katoddrossel. R egleringen sker här medelst motståndet 
21. Vid slutning av S-w. i rörets V anadkrets jllr detta rör blott 
5 V anoclspiinning och tjänstgör hiirvid som stiirningsbegriinsare, 
speciellt vid telegrafimolIagning. Nätaggregatet är ej visat i sche
mal, då det är (( V helt mntig konstruktion. Nlotstunden i nedan
stående fiirt ~dcning äro all 0,5 W trp, där ej annorlunda angives. 

spolarna sättas i . ar rören blivit varma, återkopp1ar 
man först 2 :dra deLektorn. Om låg-frekvensv01ymel1 är 
pådragen, märker manatl 2 :dra detektorn svänger genom 
en liten knäpp, nii,r man hastigt vrider förbi återkopp
lingspunkten. Härefter ställes oscillatorns bandväljarkon
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oscillatorn och det andra när den har 465 kcls lägre fre
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Fig. 2. Hur en vanlig mellan/rekvellstrans/ormator ändras för större 
selektivitet. Geno/n alt spolarna monteras i unf'efär rät vinkel mot 
varandra blir kopplingen lösare och bandbredden mindre. På 

plinten över spolarna ses de bada avstämningskondensatorerna. 

densa tor ungefär mitt -på skalan och l :sta detektorn åter· 
kopplas, am tidigt som dess bandvä,jjarkondensator vri
des. lär l :sta detektorn svänger, hör man två tydliga 

blockeringsknäppar när 2:dra detektorn block>ras av den 
starka lnellanfrekvenssignalen. Det ena blockeringsstället 

är när l :sta detektorn har 465 kels högre frekvens än 

kvens. Den lägre frekvensen kall användas. Man 5 t ~llle r 

alltså] :sta detektorn på den lägre frekven en och vrider 

ll ed återkopplingen under gränsen och finjusterar l: ta 
detektorn till s största bakgrundsbruset höre . N u är alltså 
försLa d len tr immad. Man tr immar edan : ta bandfilt
rets andra krets till maximalt bru s och härefter 2 :dra 
bandfiltrets båda kretsar. 

För att bandspridnin O"skonden atorerna . skola ·tlimma 
med va randra över hela skalan, m, l man trimma dem. 
Della sker <Yenom att man böjer ut ytter ta plattan i oscil

latorns band~pridare. Om man 'V id vridning på bandspri· 
daren måste öka kapaciteten på l :sta detektorns band

välj are för att få maximisignal, så är plattan för litet ut

böjd. Om det förhåller sig på motsatt sätt, är givetvi s 
samma platta för mycket u~böjd. 

Det säger sig sj älv t, att en trimning av mellanfrekven
sen, som den här ovan beskrivits, blir ganska dålig. Örat 
är en dålig oUlputmeter, och att höra hur kurvorna se ut 
är inte så gott. Det bästa sället att få mellanfrekvensen 
trimmad är att lämna apparaten till en tillförlitlig ser

viceman, som förfogar över erforderlig a'pparatur. 
Som bevis för denna mottagares godhet kan nämnas 

duplex-förbindelser med Finland 0201, Norge LA4J och 
Amerika W9VDY. Duplex betyder alt sändare och mot
tagare gå samtidigt, och fÖl'bin delsen har då samma fonn 

som ett vanligt telefonsamtal. 

MATERIELLISTA 

1=3 megohm. 

2= 100 pF (glimmer) . 

3= 100 pF (bandväljare ) . 

4= 25 Ii 30 pF (baIIdspridare) . 

5= 0,1 megohm. 

6= 2 !!F (ind.-lriJ , 500 V = . 

7= 10 000 pF {inri .· fri}, 1 500 V = . 

8= .50000 ohm, 1 W (lineiir). 

9= 50000 ohm, l W. 


10= 30000 ohm. 
11= 400 ohm. 
12= 10000 pF (illd.·jri ) . 
13= 50000 ohm., 1 W (linriir ) . 
14= 10000 pF ( illd)rii. 
15=50 000 ohm. 
16=50000 ohm. 
17=130 000 ohm. 
18= 10000 pF ( ind.·jri) , 1500 V = . 
19= .100 pF. 
20= 3 Ill egalt/!!. 
21=5 000 ohm (log.). 
22=2 000 ohm. 
23= 25 000 ohm. 
24= 1 .uF (ind.·/ri) . 500 V = . 
25= 0,5 megohm (log.). 
26= 70000 ohm, 1 W. 
27= 10 000 pF, l 500 V = . 
28= 500 pF. 
29=2 /LF, 750 V =. 
30_ 0,1 megohm . 
3 1= 50000 ohm. 
32- o 000 ohm . 
.'13= 1 nF, 500 V = .

RÖR 34= 1 ,II F, r o V = . 
35= 0,5 me"ohm.

J= 6C6 (57) . 36= 1000 ohm. 
II= 6D6 (58) . 37= 50 000 ohm, 3 W. 

m = OD6 ( 58). 38=50 000 ohm. 
39= 10000 pF, 1500 V = . IV_ 6C6 (57) . 
40= 10 ,aF, 30 V (el ..!y!.).

V= 76 (56). N = 450 ohm, 2 W. 
= 2 (2AS) . 42= 25 pF (glimmer) . 

43= ."0 000 ohl!!. 1 /fl. 
41= 50000 ohm; 1 W. 
45= 50000 ohm , 1 W. 
46= 2000 {lP (glim mer). 
47= 25 el 30 pF (ballr!sprirlare) . 
48= 100 pF (bllndviiljare) . 
19= IOU pF (glimm er). 
50=50000 ohm . 
51=50 ohm l ör 6,3 V, 2(J ohm lör 

2,5 V (med miun!tag). 
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Moderna mottagare 

( M arconiphone, modell 561 

D en som försökt sig på att b ygga en kortvågs· 
super källner väl till , vi lka vårigheter det 

. erb j uder att ,få en sådan mottagare aLt arbeta 

t illfred,stäIIande ned till våglängder på 10 rn och där· 

under. .Jan kan då förstå, att en allvåg moLLagare, som 

fungerar bra än da ned på 5·mete rsbandeL, betecknar en 
topprestat ion "inom radio lekniken. Vid prov, företagna i 
London av den -för si n ved rhäftighet kända radiolidskr if· 
len »Wirel s Wo rld >}, visade det sig alt denna motta· 

7 +3 rörs allvågssuper för 4,85-2000 m. 

Många intressanta konstruktionsdetaljer och 

tekniska finesser. 

gare fun,y erade till full belåtenhet på televisionsvågläng· 

derna, omkr ing 7 111, och man framhåller särski lt i rap· 

porten osci llatorns st.abilitet och avsaknaden av frekvens · 

drift, S0111 eljest nödvändiggör efterjuslering då Oel l då. 

Enligt samma rapport är sigllal j störningsfö rhållandel 

vida gynnsammare än vid radiomottagare i allmänhet, 

d. v. s. brusnivån för själva mottagaren är ovanligt låg; 

vilket möjliggör avl yssning av även svagare, avlägsna 

kortvågsrundradiostationer. W8XK på 13,93 m kunde vid 
provet avlyssnas med samma beh ållning s0111 W3 r L 

och W2XAD på 16 resp. 19 m. 

Kopplingsschema för Marconiphone, modell 561. Oscillatorn har .10m syn es en extra liten li.terkopplingsspole jör ut/rakortvågsom· 
rådena. Röre/ märkt TI är avstämningsindikatorn. Vid avstämning skall mottagaren inställa6 på minsta ban.dbredd. (Schemat åter. 
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Hög.frekvensste a på alla våglängder. 

Mn tlaaa rens kop pling schema, som återrrives här ne

da n, uPIJ\'i;:a r många intressanla detalj er. Före blandar

röret finn es etl hf-steg, som även är inkopplat på korl · 

våg30111 radenu, ink!. S-meter-bandet. Spolarna lör de fe m 
åglän ad områdena riro å tskilda och inkopplas medelst 

en omkopplare av Yaxley-typ. För användning av 'l ar

C nis transfo rmatorantenn finnes en särskild antennhyLa 

( m~irkt »Transmiss ion line») , som kopplas in på ett 

lämpl ig t uttag på den tämda sekundärspolen - vid 5

metersbandet på primärspolen - så all rätt anpa ~snjng 

e rhålles mellan den l ågohmiga nedleclningen och stäm

kretsen. Den elj est till denna antenn erforderliga »mot

tagartransformatorn » med omkopplare bortfaller således. 

T ransformatorn mellan hf-röret och blandarröret är ut

förd med omvänd högimpedanskoppling, så att primären 

är avstämd och sekundären av höginduktiv typ. Då även 

höginduktiv anleJlnspole användes, fås j ämnare känslig

het över varj e ii rskilt våglängdsområde. Den oavstämda 

gallerkretsen vid hlandarröret ger även VI . a fördelar på 

kortvåcr. 

På grund av de s tora fordringa rn a på frekvensstabi

li tet på kor t årr 111 , t n s ' parat o cillator a tl v~inda . Rö

ret är en pentod med katoden, tyrgallret och skärmgall

ret i H artley-koppl ino- varj ämte anordningen för övrigt 

ä r sådan, alt en frekvensstabiliseTing med h änsyn till va

r iationer i nätspänningen erh tl ll . Dessutom ha <tgär

f 

De tre enheterna, mottagarehassi, nätaggregat med silltsteg sam t 
högtalare uttagna ur apparatlidan. Ett par instrument äro inkopp

lade för ko ntrollmätning. 

der vidtagits för att göra del! al trade frekvensen obero

ende av temperaturvar iationer. ålunda användes t. ex. 

keramiskt material i trilllkondensatorerna. F ör att få m in . 

sta möjliga uppväl'mning av m ottarrardelen med sina spo· 
lar och stämkondensatorer ha r ma n idare i hord model· 

len anbragt näta O"fYregat 'och slutsteg på ett separat chass i 

ovanför mottagarcha iet, som står på bolten av appa
ratl ådan. 

Bl andarröret är en heptod (Marconi X64) , där crall er 

l är_ tyrgall er fö r signalfrekvensen. På galler 3 inmala 
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radel. För övrigt är den Hartlq-k opplad. Blandarröret är, trots den separata oscillatorn , ej A VK-regLerat på de tre kortvågsom
givet ur :I> lPireless lPorid»). 
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Denna bild visar de tre meLlctnjrekvellstralls!ormatorerna, av vilka 
de häda första ha en elektrisk anordning jör reglering av band· 

bredden, i vilken anordning ingär spolarna C och D. 

spänningen från oscillatorns katod. Gallren 2 och 4, äro 
skärmgaller samt 5 bromsgaller. 

Variabel bandbredd. 

Mellanfrekvenstransformatorema äro utförda med järn. 
pulverkärnor. Med hänsyn till fr ekvensstabilitetell variera 
spolar ·och stärnkondensatorer åt mot 'atta håll med tem· 

peraturen, varför en kompensation erhålles. De tva första 
transformatorerna - mottagaren har två mellanfrekvens· 
steg --- ha en anordnino- för reglering av bandbredden. 
Spolen A (se ovanstående fotografi) är den avstämda pri· 
märspolen, B den avstiimda sekundärspolen. Mellan des..:a 
ligger spolen C (även så ritat i schemat), vilken, då den 
kortsl utes, verkar som en skärm mellan primär· och se· 
kunclärspolarna och reducerar koppling. graden, så att 
ringa bandbredd (hög selektivitet) erhåll es. Med spolen 
C öppen Hs stor bandbredd (hög fidelitet). Spolen D, 
synlig under sekundärspolen, är nu .i sin tur sluten ooh 
kompenserar för den ändring i avstämningen, som åstad· 
kommits vid öppnandet av spolen C. 
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Vi komma så över dioddetektorn in på l:a If-röret, en 
pentod i triodkoppling, som har en likströmsavlastad 
transformator i anodkretsen. Denna transformator matar 

de båda slutrören, som äro två tetroder (»beam-rör») 
push-pull-koppling, vilka tillsammans giva omkring 12 W 
distortionsfri effekt. Genom motkoppling (negativ åter. 
koppling) åstadkommes hl. a. motsvarande dämpning 
av högtalaren som vid trioder. Motkopplingen verkar 
emellertid svagare i basregistret, varför detta höjes. Bas
återgivningen kan sedan regleras medelst det variabla 

motst· lid, som ligger över hälften av transformatorns pri
märlindning (» Bass ton e contro!» ). På de två lägsta våg
längdsområdena måste man dock skära lled basregistret 

. med hjälp aven drossel, som inkopplas över samma del 

av primärlindningen (se schemat). 

Över transformatorns sekundär ligger en tonkontroll 
för det högre registret (»Brilliance tOlle control» ). Det 

variabla motståndet kopplar i det ljusa ändläget om mf
transformatorerna för största bandbredd. I detta högfj

delitetsläge går klangfärgen ej att reglera (man vill j u 
här ha med det mesta möj 'liga av det högre registret), utan 
vid vridning av tonkontrollen i riktning mot det mörka 

ändJ.äget sker först omkoppling till minsta bandbredd. 
varefter man får skära hor t mer av det högre registret 
efter behag. 

Högtalaren är av ellip ti k typ för uppnående av hättre 
spridning av dc högre tonerna. Konen utgöres närmast 
svängspolen av metall, varigenom det högre registret sä

ges komma mera till sin rätt. W. S. 

MOllagarclzassiet med den i tre plmlr:ter gummiufJphiingrla vrid· 
kondensatorn. Denna är iivcn akustiskt isolerad jrc)" skalan genom 

en elasti.sk axelkoppling (»Ulliversal jo iII t»). 

· r • _. _..J..... _".'/;",1.;,/J~_;IJ.I" ~_VUUjU ~ ~......,... 

http:elasti.sk


267 POPULÄR RADIO 

II. Beskrivning av de utställIda ap

paraterna på londonutställningen. 

Av ingenjör Erik Hullegård 

B 

(Forts. fr. nr 9 ) 


land de större televi ionsmottagarna märktes 
Marconiphone's astergram (fig. 1), en stor 
golvmöbel , som även var utrustad med »all

världsradio» och elektrisk grammofon med skivväxlare. 

Priset var också ganska högt, 120 gns (ca 2 500 kronor ). 
D e ingående detaljerna voro uppbyggda på olika chassier, 
av vilka de för bildmottagaren och kip,pgenerat'orerna sy
nas i fig. 2 och 3. Bildröret var vertikalt monterat och 
b etraktades via en spegel i det uppfällda locket. Appa
raten hade ·dessutom elliptiskt högtalarmembran. 

MellanstorI eken , till ett pris av 80 gns (ca l 700 kro
llo r) , hade en normal rundradiomottagare med fyra våg 
längdsområden ulom televisionsbandet men ingen gram
mofon. Bildmottagaren bestod aven rak förstärkare med 
6 steg (5 l. ISP4 + l st. yISP41) fa st a stämda till 
45 'fl-Iz (6,67 me ter ). (Se fi g. 4.) Förs tärkningen uppgih 
till Ca 40000 gånger, varefter signalerna likriktas i ett 

D42. Hä~efler glh trömmen dels till kippaggregatet och 
del s ti ll bil dröret, vilket ger ell bil d på 25 X 20 cm. Ef
fektförb rukn in nen är 260 

Den minsta mod Hen, ti ll 60 g ns (1 250 kronor ) inne
haller enda l en 4.-rör super för mottagn ing av ljudet till 
lelevisionsbilderna, men fö r ö vrigt un <Tefär samma detal
j er. Bildröret ge r bilder på 24,X 20 cm. Till alla model 
lerna hör cn sats erforderliga delar för llppsiittande av 

' ~ n halvvägs dipolant nn med skärmad nedledning. 
B i · M a ters Voice tillverkar mo tsvarande apparater i 

a ll a lre }Jri kla erna men med något annorlunda utse-

Fig. 2. Chassi till bildmottagaren i jig. l. 

Fig. 1. 11;Jarconiphone's kombinerade televisionsmotlagare och 
radiogrammofon. 

ende. På den största modellen fr amkommer bilden sålun
da i en öppning på framsidan , varför locket ej behöver 
fällas upp (se tig. S). 

Murphys apparat, fig. 6, är endast avsedd för televi 
sionsmottagning. Elter 1. HF-steg kommer blandarröret, 
som föl jes av 4, mellanfrek en- teg, en helvågslikriktare 
och sluLsteg samt bildrör. I mellanfrekv n ' tegen, Born 
använda högfrekvenspentodcr med stor bran thet, uppgår 
bandbredden ti ll 4 MHz. Högfrekvens- och bland arrören 
användas även för lj udmoltagning 'n. Härefter följ a 2 mel
lanJrekvenssteo-, demodulator-iörstärkare och slU l:pentod. 
Vardera kippgeneratorn innehåller l thyratronrör och 2 
elektronrör och matar bildröret, som är avsett för elek
Lroslatisk avlänkning. Amplitudfiltret, som skall separera 
synkroniseringsimpulserna fr åll b ild ignalerna, är aven 
speciell konstruktion och innehåller 4 rör. Bildröret ar · 
betar med en spänning av 5 000 V, kippago-regatet med 
l 200 V och den övriga delen av motl agaren med 250 V. 
En del av denna spänning uttages vid 125 V och stabili
seras av ett glimrör. trömbry taren är inbyggd i locket, 

Fig. 3. Chassi till kippaggr egatct fig. 1. 
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Pig. 4. Chassi tifl biLdmottagare visande ett annat byggnadssätt. 

varför apparaten inkopplas, när detta uppI yftes. Den häri 
inbyggda spegeln är ·aluminiserad, varigenom sekundära 
refl exionse-ffekter undvikas. Bilden är 23 X 18 cm, svart 
och vit. Apparaten innehåller totalt 27 rör. Till densam
ma hör e n halvvågsantenn med koncentrisk kabel. 

Pye's största televisionsapparat, Hg. 7, är försedd med 
en 6-rörs rundradi osuper med 4 våglängdsområden. Bild
mottagaren innehåller l högfrekvenssteg, blandarrör , 4 
mellanfrekvenssteg och 2 dioder i spänningsfördubhlings
koppling. Oscillatorn arbe tar på 52,5 MHz, vilket med 
den inkommande signalen 45 MHz ger en mellanfrekvens 
på 7,5 MHz. Bandbredden är 4 MBz. 

General Electric tillverkar ett antal modeller från 60 
till 9.5 glis (l 250--2 000 kronor). Den största ger en 
bild på 34X29 cm och innehål,Jer 22 rör, inklusive rund
radiomottagaren. Effektförbrukningen är 230 W på tele· 
vision, 70 W på radio. 

Sco·phonys mottagare är tämligen unik därigenom, aU 

man där proj icierar hela linj er i s tället för punkter på 
bildskä rmen. Härigenom erhålles en ökning av bildens 

ljusstyrka , som beroende på linj eantalet kan uppgå till 
fl era hundra gånger. Systemet är hel t mekaniskt och an
vänder som lj uskälla en kvicksil ve rl ampa på 300 W. Den· 

na 'belyser genom en spalt en mellan t:venne linser place
rad ljusventil , bestående aven vätskebehållare, vars ena 
ändyta utgöres av n kvartskristall. l\är denIla malas med 
den inkomman-cle modulerade högfrekvensen alstras i vät
skan ultra~on o ra Ij ud ågor, vilka vandra vinkelrätt mot 
ljusknip pet, från venti·lens ena ände till den andra. För 

Fig. 6. Murphy"s apparat. 

undvikande av refl xioner finnes här en särskild absorp
tionsanordning. ägorna i vätskan , SOI11 äro av storleks
ordningen 0,1 mm, förorsaka en svag avböj ning av ljus
knippet, och 1 varje punkt ju -t så mycket, som motsvarar 
moduleringens storlek i det ögonblick, då ifrågavarande 
vågparti alstrades av kvartskristallen i ventil ens ena änd
vägg. Moduleringen för en hel bildrad är sålunda acku
mulerad i den framåtskridande vågen i vätskan. Strålarna 

Fig. 7. Pye's största apparat. Fig. 5. HMV:s största apparat. 
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Fig. 8, Miniatyrmottagare 

irån Pye. 
',

.r~ 

l,. fti ..... 
~ _ -- OlM! 

!!'" . (', ii 
. ii-'" - .-

'. !I' .~ 

.~ ,_. . !il 
.... 10 " .•• 

. :.... 'i I'; 1<iif.~~," .~ .. :;: 
~,' H""~ 

'": .;' -. 
i ,..' • ~ 

-:. ~~ -; -.. 
~ ~ 

F,:g. 9. 1'elevisionsmottagare 
Irlin Ferranti. 

sammanbrytas härefter mot en bländare, varefter de via 
en ,avsökninO'sanordning, som i ett utfö rande (se fig. 11 
och 12) best r av spegelhjul, fördelas över bildytan . På 
fig. 11 'ynes läng t till vänster lamphuset, från vilket 

Fig. lO. Tnteriör av Cossors televisionsmottagare. 

2GV> 

Fig. II . Baksidan av Sehop honys mottagare. Ljl/sventilen synes på: 
bilden t. v. om den stora linsen. 

strålen passe rar den mitt på bilden befintliga Ij us entil en 
för att refl ekteras mot den längst till höger synliga spe
gelLrumman, som roterar med 18000 varv per minu t. 
Härefter passera strålarna den sto ra linsen och en l· n"o · 
samt roterande spegeltrumma ,för att via den nederst syn
liaa spegeln reflekteras mot mattglasskärmen. 

Avsökningsanordningen har här en uppgift utöver del1' 
vanliga, nämligen att kompensera den förflyltning a 
'bildpunklen, som motsvaras av tryckvågens rörelse i vät
skan. Med delta system ha !hil der på 1,5 X 1,2 m uppnå tts. 
Ljusventilen utstyres med 5 il 10 W. 

Fig. 12. SchophonJs televisionsmottagare med en bildskänn pil 

I ,SX I,2 meter. 
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5K. VOR. 

för heminspelning 
Resultat som uppnåtts med de i mark
naden tillgängliga skivorna. - Anvis
ningar för nålvinkel, nåltryck m. m. 

Av S. Thurlin. 

I svenska marknad. en finnes nu ett rätt stort antal oli

ka fabrikat av inspelningsskivor. De kunna indelas 

i två huvudgrupper, lackskivor och gelatinskivor. 

Lackskivorna ha alltid en stomme av papp, alulllinium 

eller dylikt. Gelatinskivorna äro tillverkade a ntingen med 

en homogen massa allt igenom eller med en stomme av 

aluminium. 
Nå.,-ra olika fabrikat av gravernålar finnas även i mark

naden. I huvudsak ha de ·alla samma utseende; längden 

oeh grovleken kunna ariera något. 

Förf. sbll i denna artikel för söka ge en del tips be

lr i'i ffande inspelning av olika sk ivor. En del av de här 

.omtalade skivorna har förf. provat rätt ingående, d. v. s. 

med olika vinkl ar och tr yck på nålen, olika slag av un

derlag för skivorna oeh olika g ravern ' lar. Allt della ex

perimenterande medkivor och nålar kan !bli rätt dYl'bart, 

innall man får ett resultat som man är nöjd med. Därför 

vill förf. i detta sammanhang rikta en vädj an till varje 

försäljare av inspelningsskivor att hos fabrikanten begära 

f ull ständiga uppgifter om nål vinkel, näItryck samt ski

vornas b ehand ling före och efter inspelnin o-en. D ·-tta är 

ju lill slo r hj älp fö r d em som ämna bygga en anläggning 

för inspelning. L ikaså är det av stort värde för den som 

vill prova 01 ika ki 01'_ tan vetskap' om dessa saker är 

d et många gånger svårt att iiven med goda skivor på en 

gång få bra resultat, och oft a klagas då med orätt på 

skivornas kval itet. 

Lackskivor. 

_venska Radioakti ebo lagets skivor ge et't utmärkt re

sultat vid rätt behandling. Lacken är anbringad på papp 

eller aluminium. Tålvinkeln vid inspelning skall vara 

90° , vid mindre vinkel uppkommer ett visslande ljud fr ån 

nå len, vilket även återg ives vid uppspelningen. Nåltryc 

ket skall vara mellan 80- 100 gram. Ett omodulerat spår 

ska ll vara sp ege lblankt, och vi·d uppspelning av ett sådant 

Fem olika iabrikat au ilLspelningsskivor. Överst COlLtiphon, Awiton 
och iV! elog~aph. Därunder Svenska Radioaktiebolagets lackskiva 

samt Skandias » [ & B», även den en lackskilia. 

skall inget märJ<.bart nålrasp förekomma. Fabriken till

verkar även gravern tdar, som äro lämpliga för inspelning 

a v dessa skivor. 
Sk ivspånet ell er kiva n blir under graveringen upp

laddat med elektricitet, så att spånet vill »suga~» fast på 

skivan. Därför är det bäst att med en mjuk pensel oav

brutet pensla spånet in mot .'kivans centrum. Användes 

en wag insp elningsmotor, får detta ~kc med för iktighet, 

så a lt sk ivan ej bromsas, ty man få r taga i ganska krafti gt 

för att få bort spånet. 
" L & B»-skivo rna äro en annan typ av lackski vo r p å 

alul11iniumstomme. Även dessa skivor äro enligt förf:5 

ås ikt bl and de bästa, som för närvarande finnas i mark

naden. En nål vinkel på omkring 85° oeh et t uåltryck p å 

80- 90 gram ger ett utmärkt resultat. Skivorna äro prak

tiskt taget utan nål rasp och lackytan är spegelbl ank. In

nan ski vorna inspelas böra de förvaras så alt la cken ej 

torkar. Efter inspelningen kan man låta luften få tillträde, 

så att lacken får h årdna, varvid hållbarheten hos skivorna 

b I il' större_ 

De här ovan omtalade fabrikaten ·a v lackskiva r behöva 

ingen behandling med fett före eller efte r inspelniwren. 

Skulle skivan vid uppspelningen ej v ilja följa skivtallri

ken runt, kan man stryka på litet fett, men i annat fall 

är det ej nödvändigt. 

Gelalinskivor och liknande typer. 

Dessa skivor lillverkas med e ller utan stomme. Till 

denna Lyp kunna vi räkna Contiphon, Melograph, Awiton 

med flera. Contiphonskivorna äro genomskinliga oeh ha 

en tjocklek av 0,4 mm. En nålvinkel på omkring 80-85° 
F~orts. [l sil!. 27; 
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RADIONYTT 

'l'ele\'isionrn i tI. s. ,\.: J.ond un, il ka ocks!l ut sändas jY nltrukurtdg, ha li ll tJc l, rn d 
iJtte före 1!)fl9. Hlolla"it i Sydafrika . 

Da id arnoff, pre.id enl fijr R ad io .orp ora lion o{ A merica, en 
känd piunjär pa d e n lräd lösa lek ni ken - IIm did , har g jurl ett 11 1

laland lill pn'ssrepres nta nt .. r om rl en all1 ~r ikan ,ka t e levisit nens 
läg". Han förklarade att var ken R.C. . eJl er lI ilgut anna t ameri
kan 'kt hIIl ag i år elln till n ä, ta a r äm nade förm edl a tcl cviuion 
IiJI a Um unltrll'n. Orsaken ]"irliJl :ir frärn , t. a t t r n rad vik ti"a DrO 

I>l em mltste lljons inna n lelevi -ione n ti ll ruckli g t 11 t Vt' ckh7t 5 • för 
Amcrika. 

Tidp unktrn (ör tele\i siun l'ns iu tag b li r i sa n,band med världs 
nt stälLting n 
hän yn till 
\ i, ionsprcmHi r 

t 
i 
·

l e \ YI)rk 
knikcns nuvawnd 
i U.S. <\. 

19:39 tid igare ka n ma n 
sta nd punkt , rä kna 

ieke. 
m ed 

med 
tek -

Radioulsä1ll1ning 
från djungeln. 

I daga rna har Hu ld ~ n-ex pt'(liti()" c" Ifimn a t Nr w Y ork lö r att 
lI t [tJrs kro djun glerna i maLOnflocl ns l,ittjll~ ok:inda Onlriirlp. Ex
" Nlili a nen kommer all gcnOltlre,;a B ri tt iska G 'linea och Brasi lien 
!Ich [111 dc' /' f(:.~a n ledas av rad iosigl1:11 r, .tonl . kola uts~lndas från 

ew Ynrk. Cenom en sär ·k ild inrättning s ka ll t'xped it iunen ku nna 
nlolta Li e' '[1 pej liII I!; sig naler ol· h ha r däri genom , länd igl orieIlte
rin p;,möj lighekr. Expedi t ionen medför äve n en k ortvåg , ä ndare, 
"om skaU uri va ' med br-n sin generat"n' r C)rh um skall s ta i d irekt 
fiirbinrl d5' mcd s torstatinnrn R ive rh ead vi d _ cw York. På delt a 
.<ilt nlöj liggöres en ij vcr förill g av f'x p~rliti otl srö pporte r 11led regel~ 
],u nd na mell:.tl,rulI' p" ,d ia ~ii ndart' som lillhöra I.B.C. 

.tyssland l'luliofie.'tr l\rlttis. 

Ry,:,ka reger in gen loar förordna t "lt .lp b ilda i, Lrylarna »J usef 
Stalim) oel t ))Lazar Kal,;a nowit sc ll» . vilka fiir nä r ara n!lc iiro unckr 
I"'ggnad. ,knia utrusta med. s tarka n,di", iindarp. som ,kola sp ela 
rull el\ av n ,nJ rd dioc, tal ioue r i Arkti o. Båcl a ishrYla rna förse med 
ktl,·tvagssä ncb re . • nm k unna upp d Llh lllla förb ind pl se rna nwrl , v'11 
l!If"skn in f!:" oe lt ha nd "h;ecnt ra i po la rt rakt erna ' rim med i\to;kva. 
Fan ~'gen ntru. la sP ila r" nwd l å n~\'ng5 ä ndan, pii 2 k\V, vil ka 
"kula a nviindag fii r me teorologiska :yft c mal. S tud ios omhnrrl p å 
i ~ h ry l arna koulI na till a m 'ändn in g: [(jr rnn dradioä nda mål. Dc ark
ti ska i5l,rl'ta rna bli Jet mia medel. varmt-'tl ryska medborgare i 
deu Jltlrdl iga zonen ku nna Ilp pr~tt l, a ll a fiirhin cl ,·j,,-·ma med morIn
Iandet. 

Be ultralwrla , -l\gOt'u as 
lll'mlight't. 

lJ ltrah,,·tva g:l' n. allt "a e n \ ' åglän~d under 10 m cter, I,ar sedan 
la nga ti d ~r \-a ll a t fors karna n1\"c kt,t hu vllclLll'j'. l\T,1ll k"nd r ini e 
"I lt iol Ul etl !Je, rumdh -t fön ,lsäj!a dess l"p p. och Jt's~ r,i ckvicl d Vil[ 

mycket nbc tiimd . ."edan man up pställt den tetH'in att ult rakort 
va gU l" u u las t kunde malta" inom dr' fl o. k. »ap t i. ka ' ynvidJ" n» 

- a UI a blot t in om t' n zo n dä,. inga b yggnader r. d . 1i ' '''a mt·lI a n 
<;;indarc oc.h lI10ltagare knlU man s]utlig;en t ill dN resullatet, 
a lt ultrakortvll [lO rna kHnllu tillr yggalägga betydligl län gre ~triick o r. 
Televi, inn "tsä ndni n~a rna i London ha Ill ntlag:it . pJ. dt a\'$tUnd 
av tlPP till 100 k m. Tclcv i s i()n !; progralll l1l en ~ t o nll t ~ändnin ga r fr å n 

Vid ett te l~ \'i ionsproS·Tam . ~O ll1 britt iska rundradiobolagcl i da
ga ma bjudit ina a bonnent r. u p ptäck te ma n en n y mysti -k t' gen
-kap hos k urlvågen. E tt r eJl ortage skulle givas frå n slarte n a v 
fl ygnin gama um rkn ku ngliga pokalen i H a t fi cJd \-ia tele vi,inl1s
~ändaren i London. D 'n van li p;a an ordninp;en vid "ida na ulsänd , 
nin ga r iir all en liten t ran sporta bel t e lt' v j ~ i o ll s ä n,larc anviillrlf'<. 
'äncl nin garna mottaga, i London och nt rul; ändas av o tatit)lH~ n 

i Alexa ndrapal a t. t. Men d enna gang stre jkade den ,"lt rakorta 
vage n. Trot' i\ri;:!;aste e rt .-for kn in gar och lIndersök nin gar var 
d et omöjl igt fö r B.Re : , in genjörer i A1exa nclrapalat set atl mottaga 
nå"ot fr n den transporta bla tele" isionssändareu. E n r1ijd zun m el
lan Hatfj -Id och London var or a k n - de t vi ll säga ingenjöTerna 
ta la om möjli ghe len av en ,ådan zon . Om den v rkligen fi nns 
tJch om geolog is b eller andra orsaker föreli gga iir iinnll icke 
helt klarlagt. 

Rör llIed fl~'tt b'l1·a <Inutlt'l". 

eda n !!allll1lalt ä r lIlun .H va n vid elekl ronrören :;um a priori 
fixe rad e clt:lalj r, at t del viieker en vi ss uppmiir k ' a l1lb et , när radio
litteraturen nn börjar tala om rör med el "k tmcl r. il kas inbii rde 
l ~i ge i viss må n kan fö rändras. 

Et t s1\clan t rör har fram ställ ts av Manfred von \rd enn e. Röret iir 
Il d iod , avsedd för sp :inningsm ä lnin gar ( r(irv" ltrt1 e1.e r ) vid myckel 

Ioiiga frekvenser - upp emut t usenla lel :\Ufz. 1 vanl iga riir kan 
lIlun av tillverknin gs tf'kni ka skä l icke ncdlJrin ga av t nde t an url 
kat ud a ll tfö r m ycket. men d et. ,ir i rurvo[tm· terdiod cr vid ultra höga 
frekvense r rnyck et lin , h äri m ed cl e t minsta miij li ga ))an odgap», 
\ rden ncri,irct ifra"'a lmr en tämli" n lå n g gJasba llung, som ,-ir fiir

"<' rid med IIera s tora uns \·ällnin ga r. J ena än d pn s itter a nllLl e n på 
('n mycket kort ti U~ ni ng, och i andra ,i nd en ~ itt t; r d n s tanuare 
f ;; ~ ta rl , varpå katnde n är a nbra gt. Tack vare an svä llningarna på 
glaset ka n riiret sa rnma ntry kas och ut t dn jas i crforcl e rl ig grad, 
vilkN innebär. a t t av' tundet anod- katod ka n instä llas me ll a n ° 
oc.h 0.2 mm. '-ppmät nin p;cn a v a vständet sker merl e n med ' a m· 
mantryckni ng -a nordnin g 11 fö renad mikn'metcr. va rTiLl ,;O lll Il t"ångs
plJ nkt anvä ndes a vståndet noll, d. v, s. dire kt kont akt mell a n anod 
och ka tod. E leklrodk apac iteten ar ned lill 0,01 111m ano.-Iga p av 
,t orl,'k.~fl rcl ni n ~e n OA l'!' f . 

Ett a llnUl ) tii"jbarl» rör har pil för -iik fram, tä llt \ iel Gene ral 
1': lee tri cF lahora tori e r. Ri-iret ,ir i jJrincip II \ n,etallut fö ra nrl r . orh 
ano.-kn. , om ,ir rörl ip; i förh ållande ti ll p[cklrods)'ste ll'l el i övr ig t, 
,ir a pplicerad pil " n .l ndar". vi lken i sin tur ;ir fa stsve tsacI i e tt 
,äri"i lt. fi ä clrand e stllltöJlSl er i d el anodfiirbundna I,iil j e t. Till r d 
n in ;;am a 'till d e öHi ga cleklmdcrna iirn som va nligt i metallr,;r 
in förda genom >lr(irnit a r» aV "Jwcialg la. ·t !emico, vilkel ha r san un u 
längdut\ irl g nin gskoeff ici ent ';0 111 mt' tall hiiljet. För all fiirfh-lta a ll t) 
d en up pgiv"" ,asom erford erl igt ett moment av 0,2 )) inc huunceö)). 
varv id vid k t""tan t an od spänninl! ( rna". ]00 V l t'rh ll lle~ e n auoe! · 
,t röm" för,indring a hög~ t 7 »mA / oni h; l mil= O,OOl inch. ( Tiir 
,kola egen t li~c u d , (· n gel. k talandc ländema hi ra s ig an v,inda ve' lti 
!la lä n ,,;rl -, yt-, volym· och vikt , enhete r ?'?n K,öret iir som sagt 
enda;t fram -tällt på fiirsök och icke för nå " ut speei elll ä ndarn å l. 
Som a l1\'ändnin gsområd en fö re.i' la s ,c i'mlOgra f, mi k rufon , tjocklek;
m iita rr pller -regulator, pil.'k ·up , te mp era lllrregnlator o. ~ . v. 

STOCKHOLMS RADIOKLUBB 
En sammanslutning av radioteknici och a matörer. 

Räknar flera av vårt lands främsta radio fackmän blond sina medlemmar. 

Aktuella föredrog och demonstrationer vor 14:e d ag. 

De bästa utländska facktidskrifterna finnas t illgängliga. 


Klub b e ns organ ä r t id skr ifte n Popu lä r Rad io . P renumerationspriset för d ensamma ingår i med lemsavgiften . Nörmare 

u p p lysni n gar erhå ll as vid hänvändelse ti ll t idskriftens reda ktio n, 

http:r(irv"ltrt1e1.er
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S /odrholms Radiokluub . 

Tisdagen den 9 november lalad e civilin " 'njör Erik Arenander 
11m Svenska Radillakti ebolaget5 nya, intressa nta motta rrarlllodeller . 
Alla R adio la-modellerna bcskrcvos, frå n den s tiirsta till den min
·ta. E fte r fö redraget, om motl ogs mcd stor tacksamhet, de mon
~ t rerad s iiven dessa apparater , (Ich klub bmedlemmarna fin go 
sjä lva övertyga i" om bl. a. den opliska kortv' :;skalan5 för
Irä Hligbet. 

Här fler lämnade ord et å l ingenjör Erik Lindstl'öm, g') lII hlill 
etL fijr edrag »Om gra IlllJluf Il kivo[)>. Det va r Svenska Radiobola
ge ts vi Ll det hiir laa t syn nerJiae ll välkä nda och både i Sverige 
och utl a ndet använda insp lni ng's ' ki \'or det gällde. In genjör Lind
'lröm lä t ocks skivan tala fiir sig j älv, i det att en del av 
f" redra,, · t hade ins pelat s på "dana lac kskivor, och det å tergav' 
ocks· med all önckvärd tydli ghet. Eft er föredraget , som upp skal · 
lad es mycket livligt av k lllbbm cllemmarna, 'dtog en prakti sk 
demonstra ti on med i nspeln ing av ki vor. Ord föranden uch vice 
ordföra nden talade in va r ' iu ki u, s om omedel bart uppspejades 
med lItomonlentli ITt gott res lI.ltat , och m a ll få r väl hoppas a ll 
des-a inspelnin gar heva ras f,ir komma nde till fäll en. 

Svenska Rad ioakti ebolagel svarad /' a llt s, helt för underhållning· 
en vid denna kl ubha ft on, som hade lockat m, nga medlemmar och 
som tack var in genJo rerna rpnander ' och LindsIriims insat ser 
bl ev synn erligen lyckad. 

Den 23 november had e prel im inärt ut sa ll s 'Il med stor t inlresse 
emutsett föredra" av t. f. profe~ or Erik O. LöfgTen om »Planerna 
på 'n modern t rad iulahorator ill m vi d T ekni ka H,igskolan», men 
Fii n ,dragl;! t måste på fo'w nd av Wrhindn för rörcdragsh51l a ren upp· 
skjutas lill ·tt senare lil lf ' iLl e. 

E n d e rnl l ll s t ra tj o n ~ a f t on had e dä rför a nor Inats, va rvid dir. W. 
T. Baeh t.in "tällt t ill (öd nU ll dv tl stort antal amerikan ' b Jöacl j,,· 
rt yheler fr n firma n .·B. A mper ite C,)rp. Dt:monslrationcn sköt. te" 
d hr Tore Ma lmq\';Sl, , om ingllend e förklarade (l e u'lika appa· 
rat erna.; funktion f) ch redO .!:fj l!rdc fö r deras förd ela r. B land de 
demQn ~tr rarl ~ ap paraterna kan n ~imna ~ nya hti gta lare. J\'cn av 
kri lalltyp, n(ikrofoner, fö r tiirka re, katodstråleosc illugra fer, lin; · 
\ ' C l' almii tin strllment, rörp rova re m. m. -långa appa ra ter visade._ 
i drift, h l. a. en hligtalulllle leld , nanläggn.in lT med kr ista ll hög
talare, ;iv"n t jänstp;ö rande SOI11 mikru(uIl , 'am t e ll gra mmofon· 
inspelnin gsaggregat, m 'rl vilket myck t l yc kad e inspelninga r gj ur· 
des under kd llell .:' lupp. Kluhhmedl mIlla rna vi, a rl c tort intrc' e 
riSr de många inlrcs ' n ta nyheter, av vilka el · fiugo ta "a del. 

Del ti ll den 7 el 'ccmher utlysta sammanträdel har p allmän 
locgnran framfly Ila i . Ull ti ' d a~en den 14 december , d!l c iviUn p:. 
Tor, ten F.l rnl.[«is l. la lar UIll Telefunkens stora superheterodyn, mll 

J ell 7001. ' Olll ;i\ en kO l1lm ' r a ll demonstreras. Därefter vidtager 
j ul"3 l11häm mell di ve r r i ;ve rru ;knin~ar. L(,kal ,i l' R e. luora nt Gj] · 
Id ,,,,Il t irlr n kl. 8 ~m . 

N, (/{IiOLek"iska FÖfI:ningcn i fjonLs. 

I BorIl s b i!.dades den 9 sept. i å r Rad io-Tekniöka Föreningen 
(R .T.F . J. I nlr t va r storrc än Illan fr, n börj an vä gat hoppas, 
i del a ll omkring dubbel t , å mänga mpdlemmar om ma n räknat 
nH'ol an mä ld , , ig, Tnil iaLi vtagare var in genjör H arry N il sson, som . 
,iv~n blev vald t ill Rad iotekni ska Fö.renin gcns urd förand e. S ty· 
relsen fi ck fö lja nde 'a lnmans,iltn in g: 

Ordf.: Ingenjör H arry ' il s on. 
Vice ord/ . : Köpman J obn Linden. 
Sek r.: Radi otekn. Stm c Eichl er. 
Kassör : Köpman P er ·Y"e Moherg. 
Klubbmiistare: Kamrer Bert il P etzen. 
Bitr. k lllbbll7 .: Verkm. ru) Carlstein. 
Te/m . sehr. : Radi olekn. red Hedström. 
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,> Technical JlIl nn/L(lL» , 4 :e uppl agan, utgiven liV ]-lygradc Sylva nia 
Corpora tion, 18:3 sid. 

Denna rli rhancl bok torde vara SH välkänd bl and alla som använda 
amerika nska rö r, a tl en närm a re pr esenta ti on ,il' överflödig. Den 
nya upplaga n innehåller uppgifler om alla de pi :'enare tid'n ul
komna rlirt yperna, för uto m uppgifte r 0 111 ulla tid iga re typer S0 1l1 

fortfarande a nvända_, sammanlagt över 200 typer. 
I förordet onl talas a lt 6,3 V-rören nu äro sta ncl a rd i a lla Jllol· 

tagar ", . &väl växel·. li k- .) Ill allströlll sap para ter, in kJ . bi lmolta
ga re 'amt sådana för 32 V·nät. 'fed undantag för ba tterimotla
garna ln ed 2 ·rör konst rueras ' 1I1 un da numera nii sta n alla mot
laga re fö r 6,3 V·rÖr. 

ppst,illnin gen har änd ra ts för underlä ltande av upp sökandet 
av oli ka rört yp er. Ersii ltn ing rör för ä ldre rnotta "are UVeni Qlll de 
2,5 V·rör, som ha dir kta mot"varigheter i 6,3 V·kla , en, ha -an., · 
manfiirt ,; baktill. Upp~t ä llnin gen över de moderrut rör lyperna bltr 
härigenom mera översklid li g. Bl and de. a typer ingä n u -röre.n, 
60m förut hade, sin plat· i sIUI t a bok 'n . men vi lka äro de som 
ka n. k e anv;'indas mest i modern a appara ter. 

Då en h el del ändringar i fråga om drif tdat a {i irefiull tl s, t iU
råder fabrikQn at ~ denna nya upplaga lite 'Iuta nd e Hm'lind e . 

»Tu be Complelllent Book with l-F Pe(lks». l:a "pp\. , ut gi\e ll 
av Hygrade Sylvania Corporation, 165 sid. 

Viel se rvicearbete pil. Ilp t!rh t rod )'ll llHltl a garc ,ir d el u' "yn· 
nerl igcll ölol' vikt a lt mall känner t ill, \Iilkcn mdlun frckven. mul· 
tagaren ,i l' avsedd all a rbcta med. T anna t fall få r man prova ' ig 
fr ; m till den rä lla mella nfrekvl;! t1 sen, s IHt man f- r s ignal· och 
oseilla torkretsarna aLt följas å t, och de tta kan " lira håde hesvä rligt 
och ti dsödande, ifall lri ~ kond c n ato rerna blivit ,indrade. 

Svlva ni a »Tnb" eomplemell l Bouk» in neh".Ilcr uppgifter um 
mel ianfreb t;:o serna sa lllt rö r typerna hos cnl. npp"'ift all a ä ld re 
och l1\lare am eri ka nska ulottag-are. Dess IIt um finnas anvi -Bingar 
fii r lri ~1 nill g . pr ovnin g a r,j r 111 . m. 

»Service HinIs» är en unna n ~\\' Sylvania ulgiven lil en hok, in · 
neh ' Humle tips för servicemän vid felsöknin g på oLika fabrika t uch 
modelle r av am eri ka nska lllott agare. E n del tabeller och IPkni, ka 
da ta finnas iivc fl . 

DeBila bok ä r sa mmanställd av en m,ing(l korta s nviningar, 
delgivna av servicemän. Det ä r ö' dana fel som äro typiska ho, 
olika 1l10t t.a "urmodell er, som umta las: a lll så s\'a ga p unkt er i mot
taga ren, där felakti gh et ~ r i regel (tppst, . 
Bok~n ifråga lorde nog kunna vara till nylta . 

E fter tyrd - vaJet höll lekni ske öekreteraren, hr Fred Hedstrum. 
e lt mycket in ;;tr uktiv t föredrag me,1 demonstrationer ont »i\'[ocll' l'lu t 
" indarekoppl ingar för mindre eff ' kter». 

Den 10 oktob r fö relogs en sludieresa till T elegra tn ;rkcto Över
drags- och fi.i t.. t ä rka r~stal i o n vid Tolken, vilken in g, ' llde d"mon· 
, trcrades a v' l :e rep. J ohn A nd·r-SUll. 20 medlemmar d eltogo. 
Därd ter ha två samma nlr;idcn h il lli ts ; vid det första la ladc tekn . 
H el mer Eklundh OlJl »Amutörm,is, ig up pt'-' gnin g av gram mofo n· 
sk ivor». Hr Eklu ud h har gjort ca i OO i nsp .lningar och fra nl\'isade 
mycket fina res ulta t. V id sista ;;ammuntr;idet hiill tekn iske sekl'e· 
teraren å te r ett föredrag, denn a g, ng om transcci\'cl'o för 60 Mc/s, 
varvid även demonstra tioner förekommo. Ett sän dnin g:; för. lik över 
3,5 km lyckad ' 5 11 tmärkt. 

Föreningen har egen klu bbl oka l vid P eter"b t; rgsgaLa n 20, Där 
finns bl. a. en 20 W sända re iw;tall erad. A ntennCll är en 40 m 
»Zepp» på 20 Il) master. E n kurs i morse rin IT pågår. 

Mall måste säga, alt R .T .F. hunnit med en hel del eda n 9 
sept. Finn s d 't fl era lika liva kliga radiosamma nslulni ngar i lands
orten '! 
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~Nyheter~ 


Resoo oskupel - intressal/t tilliimpning al! katodstrillcosciLlogra/en. 

I.' iuilingelljör Bertil PaLm.e, BLanchegatan 6, Stockholm, rep re
, ent erar i S 'cr ig' den kända amerikan5ka firman Allen B. du 
.Monl Laboralnries . tillverkare :tv ka tods trå lerör och ka tod srdlle
osc illografeL All en B. Ull M ont är en a\' pionjärerna pa detta nm
råd ... 

Bland de mes L intrc·. ::iu nLa nyheterna från d 'nna firma märkes 
»Resonoskopcl», a\ ::ie tL so rn hjälpmed ,1 h l. a. "id tämning av m\l
.~ikin s Lrlll1lcn t oeh fii r konLroll av tonhöjden , t. ex. vid sång. Re 0 

noskopet lltgö re5 aven katod ' Lr ' l eosc iJlogra[ av sp eciell konstruk
lian, för5edd med ett. inbyggt aggrc O'at av tolv ·tycken elektriskt 
drivna stä",galllar, reprc ent ranu e d, tolv tonerna i den kroma
liska skalan. O ' ' illografens vippo cillatur s ynkron iseras med en i 
tuget av rl s'a stämgaffel sumrar, van id allt.s \'ippfrekvellsen blir 
lika m d ifdlbavarand tä mgafiel frekven s. 

Till o-eillografens »vertikala" tyrpla ttor är via en inbyggd liir

'JJ Resn/losko pet1> med tillhurande mikrojon . Nedtill pr! jrn/1Jsidan 
Ses nmkopplareT! jör dc talt! stärngaj,iLarnn:. 

' I;irka.- > iuk pplad CH e lektrodynamisk mikrofon, om tar upp lju
det fr ån uet musikinst!'llmcnt om skall s täm mas. Om den uppf n
gade 10n CIL fr ' kvens över n." tä mmer med d n inställda vippfre
kvens 'n Il er är en multipel a denna, erh lUI på oscillografens 
"käITn en s lilla ·t§.ende bild, som visar tonens v'· gform - vid en 
allu elcs ren ton fås allt sa 'n s i nu . kurva. Om lonens frekvens av
viker fr , II vippfrekvcnsen, bli r bilden ej st illas t1lende utan vandrar 
iit ena ell r andra idan - ät '.änster vid [ör låg ton , åt höger vid 
fiir h iig ton . .J II nI er tonen avviker frft n vipp frekvensen desto snab
bare rör ig bild en i id led. )'1an kan alltså även b edöma avvikel 
sens storlek. 

De tolv s tämga fOarna kun na inkoppla. en i taget medelst en 
omkopplar '. e lär·ka li ll a mIlIans h la ton kalan , i det varj e 
5läm"aHel g'r e n st illaSlaencl e bild ä "en för alla övertonerna till 
den freb 'en , .. om rlen rep resent erar. 

Frekve nsen ho. ' ippose illa l.orn ä ndrus automati skt vid omkopp
lin g lill annan täm"affel, ä att osc illatoru läll. låter sig ynkroni
.. era. Vilken oktav mall har med a tt göra b tä.mmes m d leulIjng 
av antalet hela y gOl' i hild n. BelräHanrle ska lan har man använt 
ig av den, diir har fr(;kven~e n 440 p / s , men a ndra frekven5cr 

ku nna [hälla p b ·tällnin g. 
Samma firma har ulkoIllL1Ii l med tt par nya ka toclstdleusci.l

lografer a ' vanJjg tl'P , den ena m d ", d(,n andra med 3" .. kiirm. 
De ha typbeteckni ngarna 168 resp. 1M .. D II förstnämnda har 2 
'tegs fö r tärkning för )vertikala) pla tt paret, oeh man ka n använda 
t v ell r ert leg eller 01 in d irekt , varvid för tä rknin gsgraderna 
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iiro resp. 450, 70 oe l! O. Ingång ill1pedansen ,i r l megobm i alla tr I:' 
fallen. Den »!Jori sonta la» fö rs tärkaren ha r 'tt teg med -O ggr 
förstärkning. Den kan inkopplas fr er vipp sc illatorn, varv-;u vågo r 
med en frek ens som är my k t hrigre ,in ma.'imala vipp fr kv ns n 
kunna analy seras. 

Nya högtalare. 

Elektriska A.-B. SiellwlIs, KLUI{{S"atan 36, Stockhullll , har i mark
naden ut släppt en ny höotalar , typ l.l, a sedd för inbyggnad i ra 
dioapparater. Denna förenar i 8ig de erfarenheter, som gj ort" un· 
der mångårig fab r ikat ion. r mbra net [a tkli tr as enligt ett va rm
pressförfarande. Nätbrum förhindra s genom n neutrali serings polc. 
Högtalarna I 'ver ra med två k ilda memhrantyper, den ena fiir 
Nt högre, el en andra f(ir -lL d j lIpar to nläge. 

Högtalarens diam L' r är 210 mm , djup 105 mm. Vikt 9nO gran!. 
Tran sformatorn väge r 330 gra m. 

lngeniörsjirrnan Elecln:c, Stadsgarclen 22, Stockholm, rep re en
terar i Svcri cre det engelska högtala rfl) (i rk ,t »Gootlman». Bland d" 
gän gse typerna märkas förut.om elli p ti ska högtalare ett par hög
fidel itet ' lyper med re p. 12" och 10" diam Ler. " Icmbranet i dessa 
är av du bbeltyp och har en ;'rskild li ten kon för lit 'rgivning a, 
det högre tonreci tret. 

an1.atörer 


Kapacitl~ t s- och mOloIle ndsuärden i kopplingsschemor. 

tt kunna p tL eg 'n hand besLämma de vä rden, förelräd " vi p:i 
IIIo tsl!incl oeh ko ndensat orer, som ingil i ett kopplin g' chema, UI 
J:j 5 lUll. Man mI!. te då vara rät! sJ. IH~mma5tadrl i grunderna fii l 
apparat ens konstruktion och känna ti ll funkt ionen hos olika rör 
och kopplino-s· lement. Varj e amatör bör ' m lIert id sträva diLhän. 
För en s rviceman är el t en nöd ' ändi ghct att behär 'ka de a saker. 

Hit hiir även aLt känna liIl, vil ke n in ve rkan p mottagaren, 
funkti on en ändring av olika kapacit ets- eller mo t. k misvärd en 
har. Vi skola här giva n liten övning för den som är inLr > sera ll. 
Som e" emp el vä lja vi de n kortvåg super_ 'om beskriveg i clPll a 
JlIIIluneT . 

Vi skola bl. a. belIandl a ~a ll eI'konden satorn och läckan till 2:a 
detektorn , bt! tecknade med nr 19 re p. 20. E n reducerin g av ga l· 
I r1 äcka n till en tiondel, a ll t l O; megohm, skulle I.J tyda en märk· 
bar minskning i mottagaren~ kä nsli ghet. Gälld det d:iremot en 
lukaImottagare för bii ta ljudha litet, ii vore värdel 0,3 III egobm 
snarare för : Lo rt än Vir liL t, ly man ,ir då angelägen a t t. H med 
även d " hÖi,rrc tonfr kven serna. Vid ~ stor läcka som :\ mCCfohm 
shuntar IIämIigen kond ",nsatorn P' 100 pF hort fiir mycket av de 
högrp irckvcn ema. Produkt en av gall "rknndewatofll s kapacit et 
Deh galleriäckan ' mOlst nd ,i r uts la/,,'.,;givandc, och vi klInna allt~ · 

'äga, a lt \' id en III oltagare fö r D(1. La Ij !lclkvalit et få r denna pro
dukt vara hög$1: 100 (pF) X O,3 (mcp;ohm) = 30, od! vid en motta
gal" fiir umaLiirLele[oni , där ljudkvaliteten ej spelar s' stor roll, 
kan produkten vara ända "PP till 100X3=300. Vad o an sagt. . 
gäller .även [ör belastnin gs lI10 lst Indet meJ dess shllntkondensat()J' 
\ id eu diodclet 'ktoL 

H elt. annorlunda ,il' dd med galIerkond ensaturn och läckan Lill 
elt If-rör, nr 27 r esp. 25 vid rör V e ller rlf 39 re. p . 35 vid rör VI. 
Minska~ gallerkond 'n 'a lorn till en lionde'l, al lts l 000 pV, .1\ skä
re en stor d ·1 aV dl lägre registret. bort . (.Jmfr korrektionsfiltret. 
för kivilIspeLnin/Y i fiifeg. n L) Göres gallerkmlllensalorn mycket 
s tor, t. ex. l / < ', inträd er lätt blocker in g \' id krafti ga "törnin g,
impul se r (gäller spec ielll ,1 l1trör t l • .. 

Ja, dei.t a var ett li tel. prov på deL lag- artiklar, ,om k IIIl " kun
mi sammanfattas uncler r ubriken »Prakti sk radioteor i». V i ä ro li k
som alltid tacksamma ati' få del av våra läsare ' syn punk te r pa 
dylika uch andra s lags artiklar, SOIlJ [örekomma i t ir! skri[ten. Sam
tidigt vilja vi begagna Lillfti llet a tt ta 'ka a lla dem, 9 JU redan del· 
o- i\,il o 8 sina ynpllnkt er beträffancl P opulär adios innd,,'lll. 

ReJ. 
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TYP ](, ,\ 

DU MO~T'S 
ostillograier 

{wo lit el "i fl " fru 111 (' 111 

A lnvändas av sta tl ig'a 

verk och representa

tiva enskilda förehJI! 

Typ 164 metl 7'l mm. skiirlll, horisontell Ocll 

vertikal förstärkare samt titlsaxel med iurt' 

och yttTe synkronisering, äl' speciellt avsedd fÖl' 

radioservice. Pris kronOl' 335: -

FrekvensllIodulerad signalgenerator kr. 350: 

Dessa enheter utgöra tillsammans f'unsländig ut

rustning för visuell t-rimning av radiollloUaaarc 

CIVILINGENJÖR BERTIL PALME 
BLANC1:fEGATAN 6" STOCKHOtM 

Börja 

Det nya året 
m ed 

Nya, goda ser
",iceinstrulnent 
fr J n 

Radiolaboratoriet 
lng. Erik Andersen 

Gasverksg. 27 HÄLSINGBORG Tel, 6717 

" 

1\[är Ni läst 
detta nummer, visa det 

då för Edra vänner som 

äro intresse rad e för 

l 
RADIOTEKNIK 

,...J 

'. 


KO TV G KOJ.\GRESSEJ\. 
jo' nrLs . [ran ~ i(l. 2;):.! . 

driva en re rdh unden lIl s;-.illdllil1 g~lj ~ln ~t mt.!d ullrakorlu vågur. 
Pro fe sor A . Lo lari zi (l{om ) red ogjllrde fj)r a nvändningen av 

kort v;\ <Y - tcrapi vid ba rnfö rlamning. M an had t! p ii ;;1\ säll vehru.Hllal 
Ij, I"o barn, som me'tacld , bdun no s ig i förlamnin gen för sia s ia · 
dium. Dän,id v e- trå lades h al"",ir Tcn och Eilldm'irg.:n . Behand· 
li ngen vi sad" s ig "ara ufarLig och lill ämplig även pa dc min,'la 
barnen. lcke e l t enda djid slall inlr,iffadc bla ml d e behandlad" 
pati en le rna. Colarizi u ll ry - ktc för hopp ningen, alt kort "tigslerapin 
shll" Iltl'cck la s ig lill 1"' 11 vikti gl hj ä lpmedel i kamp l"n mot den 
fr u.klan ",irda infr k l ion sju kdonwn, varn(urlamnillg. I an 'lulnin g 
till de ll a fö r ·drag meddelade dr. Wolf (N -w·York) , a ll apo r om 
ympal ,; m ed barn fi ir!amnin" 5vi r us, I rirsöks vi s b 'Sl ra l ade m ed "I · 
lrukor la vågo r. J{ es lll ta l e, n al' dc Ea ex per im ent blevl) ieke utsl ags· 
givande, <, när d c fl es ta försök 'dj nr 'n do go av Illng inflanu'Ilation. 
Goda r es ultal frå n b handli ngen av barnförla mning m ed korta Va· 
gor medd elad es däremot av professor Vall ebona (Gen ua) o h pro· 
fessor l\'l en lingcr (CcTnulIti ). Hr Del Buono ( Ba ri uni versit 'l ) b . 
r ällacle om framgångs rik beh andling av kroni k blindtarm- inflam· 
m ation m ed korta viI go r. l-l a n;; re~lIltat h a kon troll e rat · och be· 
k riiftaL, p å rö nt genulo o-ik väg. P r o fessor A. Ruet.; l ämnade an· 
m ä rknin "svärda mcddela nden 111 s in fl"3m glingsri ka användning 
av ko rt v' gs be IrllJ ning inom dermato login och b ekräf ta de d e \It· 
mäJ: k ta H'Bult at. om ha ernåtts a a nd ra författar vid b ehandJ.in g 
av å rbnlliga näs · och lä p pku r u unkln r sa m t ~ I'e ll k(irtelabsce, er. 

I ngenj jir K . Posth ul11 u ' lalack om kOrlvagsrÖr. Denne talare 
eftcr vi lken v issa sp eciclla kor tl'1lg:;;' l'än gnin u ar ha uppkallats, om
nämnd e de svå ri g he te r , "om sI'· i väge n för alst ringen av tiLlräck· 
ligt energ irika, m i'cke t ko rt a vågor , och be rältude, hur Illan änl,· 
l igen lyckats k onst ruer a rö r, som äro i SI and alt gen ere ra s~ clana 
I'ugor m ed d en j'in , kad e op lim ala ef fe kl e n. 

St a ls rad el p rofesso r Esau meddelade, a l l d cn m axima la " ff t: k· 
len fö r l agar a l' 1. mete r,; lä ngd numera uppgår till l k W och för 
20 cm vagor till 80 " 100 W vid a nvä ndn in g a v mu g ne tr lln. Eff k · 
ten b lir väsentli gl li.ig.r c v"id kortare \'ågor. Den kortas t.e våg, S0l11 

lä r ha a lSlrat s i merika. har en län gd av 6 mlll . Talaren s j,il v har 
diiremOI a~tadkornm il e lL v :1~'r I ~i.n gJ av 4~9 lll.lll . Ener:.:;: imängden ur 
diily id I,~vä rr alltfiir lil en, ruen d ('n va r i all a fall l i ll riickli g för 
fys ika li s ka rnä lningar. ;\[an a nta r , all fiirs liir knin gar upp t ill lO 
miljon r ggr ' s kull e kunna aSladkol11ma~ med opli s ka Jl jä lpm cd el. 

Dr 'i . Krasny-Ergen IS toc k lto lm) bevi "a d e ll lJl lij li ghf'l cn al' cn 
lidiga re hyp oll'S, som [örf,iktad e, all " flI t p a rtikl a r nppviirmas s j iilv· 
s l ,oi ndi gt i dt k or tvåo-s fi il L Talaren d emol1 51rerade en lihn , som 
hehandlad e nagra icke·te rmis ka verkningar hos korl a d .gor. J 
mi)tsa l, li ll te rmis ka d i ,·kte r ä ro d essa verkninga r b ' roende a v 
f~iJt ri k I Jli fl geJ1. Elt intressant faktum i de tt a sammanhang ,il' all 
d c kort a l ågorna i bi nk · mi - ka äm nen kll.nna fram ka lla fält , \ilka 
_t<indi gl ,indra s in riktnin g ( rota t ions f' ill). Svaga fält verb bo· 
la nde, (hin-nI ot ie k" s tarka. 

Tn genjör H ans P fe uff er v ha ndlade lIlid viind ighcten a l' törnings. 
s kr dd sa nord nin gar oeh uppmanad e "Ila d ~ktrnrn (' di ein a re att eli· 
n lin era dc oJika mott agnin g ..: liirnin o"a rna , SOln tlL g(.ra en förargelse 
f;ir rad ioamalör er och ·1"S5nare. 

Professor Baltha ur v;n der Pol (E incl ho en) frarn5t,illde en n y 
ref:fnb~.cfslco ri. Hans n yas le b eräkn in gar av dc korta VU/rOrlla S 11 1

br dnini!;, vi lka taga hä nsyn till j ord ens krii kni ng, visa de, att t u 
ve rk1i g l rätlini g fo rtplan ln in g; uppn lls för ot vid vågor und e r en 
milli mel er l ä ngd. En )'llers t v" rd ef"ll biprod u kt vid dessa 1IIld c- r· 
'l)knin gar tir en fl)', exakt rc'w b :;Skori , "'ffi förklarar fl era olika 
f(' nom cn i d etta sa mhand . 

De f yra kongrc:'sda gama , som _äkprl klImilla all bli HI' s lörsta 
b etydd e fiir kurtv gsvelen, ka p pns vidare Ill vccklin g t> ·h dess lill· 
Jiimp n in ga r j nolll rad ilw,isend el, J1l('di c in en och biol og in , avsluta· 
des m ed o lika fe<; lli glll'I Pl' , a n ordna I", al' s lad pn W ien, och lu ed pil 
b<,siik i Salzhurg. 

l\li SOUl \filllära Eder radio 
slulffa Edor fi:h's t (wh främst en fiil·tet'imiJJg ii\"l'I' alla hil · 

tills i POIJllläl' R,ulio IJUhlie!'l'a~le artildaJ·. 

RegiGtel' 1929-19B5 finns i 1\1' j 2, 19:1:i. 
» 1936 »» » 12. 19:36. 

i dt'tta 1111111111('1'. 
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ALv't ÄNNA AR'rUUAR. 
Hallio uytt ................. . H 
l{a fli o krQllik a , klassifi ce r i n.Q" av mottagare ') '.!.7 
»R ulldradio IJ oc h f nfl i ostiil'Il i n g"o n >, för e cll'ft .g" av byrudir. 

S iffe r Le rn u ine ill fö r Stoc khulm s Hadioklubb 01 
]) :CJ, f o r t :1 . -+ 75 
XOl'rluIld :j I'lIIl d ra cliopro b le lll .. U2 
Hadioo y l t ................... . ............... . ,; 12.2 
Hallio ll Ylt. .. .. . I 1I1i 
I{ e.se hr0\' fr all T,y ti ldalld 7 147 
(,tl g- Ik lm o .\larconi död () Hi! 
Ratlio n~' Lt ~l 1117 
I n::;t i tn t€ of n ad io EII g- inee r :-; f ira 25-ar s- julJile u rn !J lD7 

F orl , . f rall ,id. 270. 

och ett 111iltryck pa 80- 90 gram ger bra r esultat. De:,a skivor ha 
en viss benä genhet all slå sig, sil. att d e bli kon kava . Detta kan 
avhjälpas genom att ha skivorna i pre s före inspelnin gen. Man 
kan med fördel ha d em IU"rad e p il detta siitt, så bli de ej läl t å t
komliga fur Inkt och luft. De läggas varvtals i sina kuvert, var
dter ;nan sammanskruvar ett par tjocka träplattur om dem, och 
sil fii de sedan l.igga tills d e bli inspelad e. 

För Awiton gäll er i huvudsak samma förfarand e \' id in speInjn g. 
M8lograph-skivorna ~iro nå D'or tunnare ä n d e ovannämnda. Där

flir h(}[ rnan a nvän da ett hårdare lind -dag än g li IIHn i vid insp r' !
nillg av d tlSsa kivor. En lackskiva ell er dylikt hi;r an vända som 
underlag för s~dana skivor, som äro tunnare än 0,4. 1U1II. 

Gelatin skivor till verkas ~iye n ln ed en st omm e av aluminium. 
D,,,'sa ha d e n fördelen alt de äro plana m en samtidigt den naek
d elen alt gelatinet vill lossna fr å n plå ten, om mun har skivan 
olämpli gt lagrad eller stIle nde pli kant någon längre tid. N lImera 
ffi r p I' ["n till .. k ivorna genom gå en sä rskild behandling, .ii att 
ytorna bl i s tdvare, varvid gelatinet sitt er bättre fas t. 

F öre insp e1 ningen a v gclatin ski l'or bör man andvända »Gefrall» 
eller någon annan lämplig pasta, som påstrykes skivan bägge si
dor innan graveringen bi;rjar. Efter ins!, ·lnin gen födare , på . amma 
sätt, varvid n!\lraspe t mill ka och s k.i van skyddas för luftfukti g
h e ten. 

C ra hcrr,,/lar. 

C ra vcrn1Uens vinkel mot skiv" il rnät e ' vid de>;;s nedre plana d ej, 
det vill ii ga den del av n~ l e n som är vänd mot skivans riirelse
ri ktning. 1an bör vid ombyte av fab rika t se till att nålvinkeln 
blir d en rä tta . Nålarnas Ein'gd har ju oc;k~å en vis inverka n p li 
vinkeln. ,raverdosans lutning [å r sll. ledes avp assas så, atL nålvin
keln bli r d en rätta . 

Gravcrn l\ lc.n ~kall fa - tsättas SLadi g'\. i d osan och \Tidas så atl. n il 
lens "kär kulmner i rä t vinkel mot det blivande s på rct i skivan. 
Svenska Radioakti ebol age ts gravern ålar ha e n p lan urtagllill g p li 
den sida, dä r fastsättnin gs.:krll ven s kall ligga a n. På så säll. kOIll
Iller nålen i rlitt läge, samtidi gt som bytet kan ske -nabbare. 

N å/rasp och mikr%nbrus. 

För att övert yga si g om hur kraft igt n 1llrasp en ski va har, kan 
rnan gravera några spar m ed en ny n~ l i graverdosail oeh a vpassa 
nå lvinke l och tryck en ligt fab rikantens uppgift er. Ingen fiir stiir
kart' skall va ra inkopplad t ill gl'averdosun. edan lIpp spelas dessa 
spår, aell rnan ka n då avgöra , vilka s kivor som i de tt a avseende 
äro !J iis t. Därpå kan ma n ink oppla förs tärkare och mikrofon. Den 
, isln ä ll1nda place ras p il e ll absolut. t ys t stä lle. P å .sk ivan inspelas 
några sp, r och så j ämför man fi:ireg ende resultat med del man 
nu har. J\'fan skall d l\. mä rka a tt mi krofllllbrnset, ifall man aJ)\' ~ill
der en Rei sz-mikrofon, har komm it in på ski van, men !Ilall fii r ej 
förvä xla detta med niilrasp eller n1\Ibrus. Aven förstärkarna kun
na giva orsak tiLl brus på s k.iva n (nätljlld). Om man gravera r med 
en sliten nål, blir nå lbruset pli skivan kraftigare an Olll en nysli
pad niB an vä nde~ . 

Näiraspet upp kommer i sk ivmaterialet. Det har en vi ss fr ekvens 
eller ett vi sst frekvensområde, som är olika "id olika typer av ski
vor. Ett segare material ger svagare n ål.ra sp än ett hil rt men oc kså 
mindre med höga frekvense r. Enli gt uppgift. ligger Il, haspet vid 
ca 6500 pis pil Svenska Radi obolaget s skivor. 

är rörens! Låt se över apparaten 

sätt in nya mod erna Tungsram Barium! 

Ljudet blir något helt annat, och Ni 

blir goda vänner igen i flera ar! 

Kortvågsgloben 1 
l n tr~S :::iL' I' :.Lr Yfl fJ C r nulOa g~l1· e . Ann l 
f:j l"(irr e l~ o rt\"' åg's stutioll e: r oc h ('lera s 
nn l'0p infJr ic)~adf' f \"icl a[(~ 5000 or.. 
te r, b e r g shö j d r , :'i n g b rttslln jer , 
j iil' l1v ii gar fil . rn . P'r is a5 (:~m hög 
li.r. Hi: no. 
~~i kn n s;i l ja mil n.!!:':1 :1Y d e~s fl g lo 
be r t ack ,"u rc u et Ulga Dr i ~c t . 
S l,yl t a tn e u g lobe r o c h ra dio o~ ll 
se . hur Er n rnsiittn in ~ () ka s . B e· 
~ riill l L1 g. 

KURt' BROBERG, Malmö 
Oenel'alfl ,t:'c nt {(i r Zr nith Radi~. 

Har Ni intresse 
oc h lu s t att P ~l lell iga stu l1ucr " jiil v 
t illverka buta r , kanoter, tll ö lJ lc r, tU It , 
~rammofo np r oell r adioapparater 
IIl . In . S:"i 11:1 v i rit n inga r oc h hand 
bi;cker till hunrlratals otl ka saker. 

Delar och m a te rial, som NI ej k an tillverka s jälv , ba vi 
i s tor sOI'l.cring till liig"t" p ri se r. V~ r lOO -s idiga katalog 
u p pttt.ge r d e :5lHl to lu tusenta ls olika l:lt tildar 5:'\ SOI11: verk
tyg, för t rii oc h metall, rad!odelur , g r nmmofondelar . 
svag- oeh starkst rrjrnsmate rial, fisk.redskap, t lilt- och ka
notmaterial. k a m eror och t illbehör, mate rial 'f ijr tecknin;; 
och m :1 lnin g , expe rime ntartiklar , elektriska motorer, 
klockor, leksal.:: cr 01. m., JU. m. - I\:utalogeu särules 
gratis och portofritt. R c l..: Yi rcra den redan i dog fretT! 

CLAS OHLSSON &: C:o. A.-B.• Insjön 
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POPULÄR RADIO 

Utrustad med Luxors patentsökta mellanfrekvenskoppling, sepa
rat oscillator samt Luxor-Selecta-kretsar och ger därför ena

Selecta-9:an, som har SKILDA MELstående stabil och störningsfri kortvågsmottagning. 
LANFREKVENSER FOR VARJE VAGFri från spegelfrekvenser - varje station kommer in endast på 


ett ställe. LÄNGDSOMRADE, är även över


Prova på våglängdsbanden 16, 19, 25, 30 och 50 meter, där lägsen på mellanvåg och långvåg. 


rundradiostationerna sända, och konstatera hur fri från tele

grafistörningar den är. 


är en ny känslig stavantenn med 


störningseliminerande trans


formatorkoppling och 


förstklassig 


kortvåg 


* 
Begär 	närmare upplysningar hos 


Eder radiohandlare 


INGENIORSFIRMA 

B. WE N A N D E R 
STRINDBERGSGATAN 49, STOCKHOLM 

'I 

Rent 

med 
"PURA·· 

störningsfria 
kabel 

Passande konstruktioner 
för varje slag av förläggning 

Begär katalog 
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Inspeln In gssk Ivor 

framställda enligt cellulosametoden. Självhär

dande, brusfria med stort frekvensområde SJffit 

oberoende av luftens fuktighet. Sedan åra

tal tillbaka i bruk hos rundrJdioföretag och 

statliga institutioner i Sverige och utlandet. 

Bästa och samtidigt billigaste hjälpmedlet 

för effektiv och pålitlig arkivering av ljud. 

Finnes i s. k. ateljCförpackning (spe

cialförpackning innehållande 25 st· 

skivor av samma dimension) till 

nettopris för ateljeer och amatörer. 

Fabriksmässig framställ ni ng av skivor 


enligt cellulosametoden 


"'~~~'~''':';~''' ' ~'~~~~'~~ '' ''~''''; ';;'~''''';'; '' ''~'~~';;'~;~';;'~~;~~~~'~""~~~'~~""""l 
Tillverkare: 

hållande cm. skivor enligt cellulosametoden. 

SVENSKA 
Namn: . 

RADIOAKTIEBOLAGET 
Adress: . 

STOCKHOLM 

Klipp ur denna kupong och <ind den till Sv enska Radio
aktiebolaget, Skiv a'vdelllingen, AIströmcrgat<tn 12, St ockholm. 


