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FRÅN REDAKTIONEN 

I detta nummer 

taga vi på nytt upp en rubrik , som tidigare förekommit 
i tidskriften, nämligen »Radioteknisk revy». Det är på 
mångas begäran vi göra detta. Vi börja med a ll referera 
en artikel ur en am erikansk facktid skrift om a tergiv. 
nin g av grammofon skivor, som vi tro skall vara av storl 
intresse för våra läsare. Av artikeln 'kall man finna, att 
det är många olika faktorer att taga hänsyn till, om 
nian vill ha perfekt återgivning. 

Andra delen av byråin genjör Sven Öbergs art ikel från 
fyrkonferensen i Berlin publiceras i detta nummer och 
innehåll er bl. a. en intressant redogörelse för de sena te 
uppfinningarna på radiopejlingen omr- rl e. 

För de av mottagarkonstruktioner intresserad e amatö· 
rerna publicera vi en b krivning på en mycket intres
sant 12-rörs superhet erodyn med La mbs störningselimi
natar. Denna apparat tillhandahåll es i form av byggsats 
i marknaden och torde vara av intresse för dem som 
vilja bygga sig en god mottagare utan alt behöva expe
rimentera alltför mycket. 

Servicemännen få en orienterande artikel om olika 
slag av mätinstrument, deras egenskaper och anväudlling. 

lfTERTRYCK AV ARTIKLAR HELT ELLER DELVIS UTAN ANGIVANDE AV KALLAN FORBJUDlT 

III 

o

VARMÄSSAN •
I LEI PZIG 1938 

med RADIOMÄSSAN Börian 6 mars 

60 % rabatt tur o. retur Gränsen-Leipzig och på resor inom Tyskland. 
25 ,'Ya rabatt inom Sverige med extratågen 

fr. Stockholm direkt Leipzig den 4 mars 
fr. Göteborg» » »5» 

Upplysningar och bost ' dsförmedling genom: 
Leipzig Mässans Representation (Jean Fassbender) Stockholm, Tunnelgatan 20 Bill, Tel. 209484. Biliettförsö' jning genom resebyråerna. 
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FÖR EDER RADlOSERVICE 
P H I 'L I P S katodstråleoscillograf 
för felsökning och trimning 
av radiomottagare. 

Rådgör med ingenjörerna på Philips mätin

strumentavdelning, så att Eder serviceverkstad 

alltid håller sig på toppen av modern radio

teknik vare sig det nu gäller rörpro'vare, oscil

latorer, mätbryggor eller andra instrument_ 


SVENSKA AKTIEBOLAGET 

GM 3153 

PHiliPS 
'MÄ"TINSTRUMENTAVDELNINGEN • STOCKHOLM 6 

"MOTORN" I RADIOAPPARATEN 
Radiorören utgöra »motorn» i mottaga

ren; en slark »Miniwatt-motor» skapar 

lopp-prestationer hos Er mottagare. De 

ny'a, ekonomiska, röda ;;,MiniwaH»-E-rören 

äro starka motorer och ingen enda detalj 

förbises vid tillverkningen, som står under 

ständig och noggrann kontroll. 

Ni kan alltid lita på ett Philips-rör. 
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Te'levision och radioservice 
• 

Amerika 
En intervju med Mr W. A. Coogan, exportchef hos 

Hygrade Sylvania Corporation 

5	ylvania·fabriken säljer radiorör till ej mindre än 
120 av jordens länder, varför man förstår att hög. 
ste chefen för utlandsförsäljningen, mr W. A. 

Coogan, har mycket att slå i. Just nu befinner han sig på 
utlandsresa och har i dagarna även besökt Sverige. Genom 
tillmö tesgående av svenske generalagenten, direktör T. 
Sundin i Moon Radi o A.·B. ha vi beretts tillfälle till ett 
sammanträffande med mr Coogan. Vi skola här nedan 
återgiva ett och annat frå n denna högst intressanta m· 
tervju. 

Den första fr ågan gällde televi·sionen . Mr Coogan be· 
kräftade alt ekonomiska faktorer lade hinder i vägen för 
televisionens införande i . S. A. För närvarande har man 
två televisionssändare, varav den ena i New York, instal
lerad i toppen av Empire State Building, som är stadens 
högsta skyskrapa. Sylvania-fabriken skall nu taga upp 
tillverkningen av ett televisionsrör, som skall säljas bil
li ot till »hams'en», d. v. s. amatörerna. Det ligger en hel 
<Iel politik bakom detta. Amatör rna äro redan mycket in
tresserade av television, och blott de få rör till överkom
li ot pris, så komma de ej att ge sig till tåls, förrän de få 
perfek ta bild r. Snart äro alla »hams» , som bo så att de 
kunna taga in sändningarna, ivriga televisionsamatörer , 
och aIImänheten börjar få upp ögonen för saken. Det blir 
en viss efterfrågan på ka,todstrålerör och färdiga televi
sionsmottagare, och man kan börja fabricera i större 
skala. Så skapas med hjälp av amatörerna marknad för 
televisionsapparater, och sedan kan man kanske Ibörj a 
tala om televisionens genombrott i Amerika. 

Det finns många amatörer i U. S. A. Mr Coogan näm
ner 50000 som en m ycket moderat siffra. De fl esta fram
stående radioingenj örer i Amerika äro eller ha varit 
»hams», och de ~ä tta en ära i detta. Major Armstrong, 
l1Ulnera professoT i radio, uppfinnare av återkopplingen, 
superheterodynen, superregenemtiva mottagaren samt ett 
system för frekvensmodulering är ett mycket stort namn. 
Den styvaste teoretikern är Stuart Ballantine, som mr 

Mr W. A. Coogan. 
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Interiör från Sylvanias rnönsterverkstad för radioservice. 

Coogan kände personligen. Vår landsman Alexanders50n 
är ett stort namn inom ingenjör5krel5ar. älkänd inom 
radiokrel sar är Keith Henney, redaktör för »Electronics», 
vilken läses av alla radioingenjörer. 

Varje år saml·as de högskolebildade radioingenjörerna 
till ett möte i Rochester, utlyst av In"titute 01 Radio En· 
gineers. Föredrag med demonstrationer hållas över alla 
nyheter. Där höll för övrigt ingenj ör c.-E. Granqvist hos 
Aga-Baltic föredrag, då han senast var över i »Statern·a». 
Alla föredragen tryckas därefte r och cirkulera inom fir
morna, så att de intresserade kunna taga närmare del 
därav. Endast några få av föredragen återgivas i »Pro
ceedings», l.R.E :5 organ. 

Sylvania-fabriken mottager ofta besök av kunder, såväl 
affärsmän som ingenjörer, från andra länder. De stanna 
ett par, tre veckur. Ett mycket intimtsamal'bete ur teknisk 
synpunkt är etablerat, vilket givetvis kommer båda par
terna till godo. 

Amerikansk radioservice är långt utvecklad. Service
männen sälja per år miljon tal s med ersättningsrör, och 
för en rörfabrik gäller det att slå på god fot med dem och 
att ha deras för·troende. Sylvania-fabriken hal' et:t fl ertal 
ingenjörer som resa omkring i landet och hålla möten 
för servicemän. Man utlyser sådana möten i större städer, 
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och dit samlas man då även från närliggande trakter. Före
drag hållas, varefter servicemännen få framlägga sina eg
na problem och få frågor av teknisk natur besvarade. Det 
k,an bli hundratals olika frågor, och alla besvaras sam
v tsgran t innan ingenj ören-föredragshållaren far till nä ta 
plats. Dessutom .få servicemiinnen informationer O'enom de

" 
tekniska handböcker och publikationer, som fabriken re· 
gelbundet utgiver. 

De ·amerikanska servicemännen ha myoket v~ilinredda 

»"hop,;» med moderna instrument för undersökniIlO' och 
" trimning av mottagare. Sylvania-fabriken har att upp en 

»model shop», som skall tjäna till förebild vid inredning 
eHer modernisering av serviceverkstaden. Lj.tteratur som 
ger ledning vid servicearbetet finns det gott om. Mest väl
kända äro John F. Riders böcker. De finnas hos varje 
amerikansk serviceman. Så här går det till: en telefonpå
ringning om fel på en apparat av visst märke, typ och 
årtal. Man slår upp apparaten i »Riden och får reda på 
koppling, rör, sannolika felkällor m. m., går till platsen, 
»fixar» apparaten och begär 3, 4. eller 5 dollar, som be
talas kontant. Ägaren frågar ingenting efter, blott alt ap· 
paraten låter bra. Servicemännen ha ofta fasta kunder, 
som de besöka kanske en gång per månad mot visst ar
vode. Vid rörbyte .kunna de sätta in ,'ilket märke de 
önska; folk fr ågar numera ej efter fabrikatet, blott radion 
l,lter bra, men servicemannen arbetar givetvis med ett 
märke som han vet 'att han kan lita på, ty det tjänar han 
ju på i längden. 

De flesta servicemän torde ha börjat helt och hållet 
fran den praktiska sidan och successivt tillägnat sig erfor· 
derliga teoreti ska grunder genom böcker och tidskrifter. 
I Amerika finns ju gott om lämplig litteratur. 

BeträHande kvaliteten hos amerikanska radiorör skiljer 
man mellan sådana rör som användas i nytillverkade ap
parater och <sådana, vilka endast säljas som ersättnings
rör. De förstnämnda måste ha mycket små toleranser och 
måste vara av mycket hög kvalitet för övrigt för att bli 
godkända av apparatfabrikanterna. Ersättnings rören be
höva ju endast motsvara servicemannens eller apparat. 
ägarens fordringar. Ofta provas de endast på så sätt, att 
man placerar dem i en mottagare och hör hur (l et låter. 

w. S. 



29 POPULÄR RADIO 

o~R;.\O K REVY 

NYHETER OCH RON INOM RADIO OCH ELEKTROAKUSTIK 


Perfekt g rammofonåtergivning 
Fyra viktiga prov för nålmikrofoner 

D
»Elec:tronics» för oktober 1937 finns publicerad en 

artikel av c. J. Le Bel, en speciali t inom grammo
fonområdet. Då artikeln är av synnerligen stort in

tresse, skola i här göra ett sammandrag. 

Mr Le Bel påstår bl. a., att många rundradiostationer 
ej ha bättre kvalitet på sina grammofonutsändningar än 
1926, trots att inspelningstekniken och därmed skivornas 
kvalitet förbättrats oerhört. 

Orsakerna till ·dåligt resultat vid avspelning av moderna 
skivor kunna vara många. Av stor vikt är . aU r otations
hastigheten är konstant, i synnerhet om man vill återgiva 
fi nare musik. Motor och nålmikrofon (»pick-up») måste 

monteras på stadigt underlag, så aU vibrationen från 
motorn dämpas. I annat fall kunna elektriska störnings
impulser alstras i nålmikrofonen. 

Konstant rota tionshastighet uppnås genom bl. a. stor 
svängmassa i skivtallriken. Sätter man bly på denna, bör 

blyet alltså anbringas nära periferien ooh ej nära centrum. 

I senare fallet går det åt kanske tio gånger så mycket bly 
för alt nå samma resultat, och bottenlagret blir hårt på
rresta t. 

För alt pröva om rotationshastigheten är konstant spelar 

man en pianoskiva som man vet håller konstant tonhöj d 
(icke »svävar» eller varierar i tonhöj d vid avspelning 

med en perfekt motor). Om oregelbundna variationer er
hållas, så är det fel på antingen hastighetsregulatorn eller 

Fig. l. Distortion av vågformen, erhållen vid höga frekvenser på 
grund av felaktig dämpning av ankaret. 

lagringen. Periodiska yariationer i .tonhöjden, som stå i 
någon relation till rotati onshastigheten, tyda däremot på 
dåliga kugghjul i utväxlingsanordningen. Detta är ett van

lig! fabrikation sfel , som emellertid är fort avhjälpt genom 
byte av kugghjul. 

(Ganska ofta märker man vid anläggningar för gram
mofonåtergivning att tonhöjden varierar - minskar 
vid fortissimoställen på skivan. Detta beror vanligen på 

att nålmikrofonen är av äldre, tung och kraftigt dämpad 
typ - nålen ej !i-ittrörlig i sidled - varvid skivan brom
sas, då amplituden blir stor. Det kan j u också bero på att 
motorn är för klen och skivtallriken har för liten sväng
massa. - Ref:s anm.) 

Mr Le Bel föredrager personligen en liten synkronmo
tor med 16" (41 cm) gjuten och svarvad aluminiul11'tall
rik med extra t j ockt gods runt periferien. Mellan tall
riken och den drivande axeln finn en friktionskoppling 
i form aven filt- eller gummibricka. Axeln drives i sm 
tur av motorn via en snäckväxel. Friktionskopplingen tar 
bort vibrationer från kuggdrevet. 

Nålmikrofoner. 
Här är först frågan: krista]],typ eller elektromagnetisk 

typ? Detta är enligt mr Le Bel endast en kostnads- och 

Fig. 2. Vid (a) visas rätt korrekt"ion i basen., vid (b) felaktig 
korrektion. Kurvan G gäller för graverdosan, alltså för elen in
spelade skivan, K för nålmikrofonen med korrektions/ilter, och 
R är den res1llterande frekvenskurvan för basregistret vid åter

givning av skivan. Vid (b) har man tydligen över korrigerat. 
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Den av mr Le Bel använda skivtallriken, vilken gIVzts sådan sek
tion, aU sa stor del som möjligt av tyngden ligger ute vid peri

ferien_ Diametern är 16" =40,6 cm. • 

lämplighetsfråga. Vid hög temperatur (t. ex. under var
mebölja i Amerika) kan spänningen från en kristallmik
rofon temporärt gå ned, men den återgår sedan till det 
normala värdet, och kristallmikrofonen ,tar ingen skada_ 

l fråga om kvaliteten hos nålmikrofoner måste man 
beakta många olika saker. Först är det lagringen av »ton

armen», vilken mås te vara lättrörlig i såväl horisontell 
som vertikal led. Goda lager göra det möjligt att använda 
mindre nål tryck, varigenom nål bruset blir reducerat. Lag
ren få ej glappa nämnvärt. Ofta underlåta fa·brikanterna 
aU smörj a dessa lager, varför en droppe olj a kan göra 
underverk. 

Så ha vi »tonarmen» själv. Många alltför lätta armar 

ha en resonans vid 250 il 300 p/ s, som kommer till synes 
i frekvenskurvan. Men värre är när fabrikanten avsiktligt 

lägger en resonans vid 65 il 90 p/ s för att framhäva bas
registret, som j u av nödvändighet är dämpat på skivan_ 

Härigenom ökas slitningen av skivan i mycket hög grad, 
och avspelningsnålen följer ej moduleringen ordentligt i 
basregistret. 
i 

Den enda väsentliga förbättring av »tonarmen» som 
kan väntas på mycket länge är det böj da utförandet. Detta 
är redan standard i England_ Genom den böjda armen 

blir vinkelfelet i hög grad reducerat. Amerikanska fabri
kanter komma utan tvivel att gå in för den böjda armen, 
så snart deras pressverktyg bli utnötta. (Av intresse är i 
detla sammanhang att notera, att långt innan saken ännu 
ens vunnit allmänt beaktande i England, behandlades pro
blemet mycket ingående i svensk fackpressl, och en elegant 
lösning angavs. Först på de allra senaste åren har saken 
tagi.ts upp tiII behandling i den amerikanska fackpressen , 
varför amerikanerna i fråga om denna viktiga detalj äro 
bety.dligt på efterkälken. - Ref:s anm.) 

Prov för nålmikrofoner. 

l) Prov för aH ulröna, om nålen följer spåret vid låga 
frekvenser: prova först med en frekvensskiva med kon
stant frekvens 60 p/ s, sedan en vanlig skiva med kraftiga 
baSloner, t. ex. Columbia 6844 D eller hellre den mot
svarande engelska skiva.n (»GöHerdammerung Siegfried 
Funeral March»). Tonen skall vara mj uk och praktiskt 
taget utan biljud. I annat fall, eller om nålen vägrar att 
följ a spåret, är nålmikrofonen olämplig; den sliter skivan 
för mycket. Grammofonskivorna äro j u ej billiga, varför 
man först ooh främst måste tänka på alt skona dessa. 

2) Tag upp frekvenskurvan med hjälp aven god fre
kvensskiva och använd härvid den nål som rekommen

deras av fabrikanten. Upprepa med andra nålar. Stanna 
för den nål som ger bästa kurvan_ Om kurvan sliger 
märkbart i basen (utgångsspänningen ökar mot lägre fre
kvenser), så kassera nålmikrofonen, om den är av mag
netisk typ. Om kunan har en djup sänka eller en hög 
puckel i närheten av 250 ii 300 p/s (kraftig armresonans ) 
eller en mycket utpräglad resonanstopp mellan 3 000 och 
6000 p/s (ankar- eller kristallre.sonans), bör den även 

1 Erik Löfgren: »Nålfliringen vid grammofoner, ett betydelsefullt 
grammofon tekniskt problem», Radio och Grammofon, 1- 15 nov. 
samt i - 15 dec_ 1929. 

Fig_ 3_ Korrektionsnät för höjning av basen vid en elcktromagnetiök ,uilmikr%n_ Anordningen vid (aJ verkar samtidigt dämpande 
på det högre registret vilket lilan undviker genom alt koppla enligt .(b) _eller .rej _. Vhl (b) är _sJl fu,nfla _nillmikroioncn skild irån 
jiitret genom en motståndslänk R,- Rr--R" och vid (e) användes en sericavstämd korrektionskrets_ Volymkontrollen V utgöres vid 
(aJ av en därnpsats med konstant impedans även på lItgrlngssidan, flilket är nödvändigt vid »)fnixer»-anordningar. Går man in direkt 
på ett förstärkarrör, kun en vanlig logaritmisk putentiometer användas, som visat vid (b) och (eJ_ 
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kasseras. En mot basen stigande kurva (vid magnetisk 
pick·up) talar för sannolikheten av starkt skivslitage, den 
kraftiga armresonansen medför oklar återgivning i övre 
delen av b as registret, och slutligen ger den kraftiga reso· 
nansen inom det högre tonregistret alltför starkt nålbrus. 
Om den sistnämnda resonansen ligger mellan 3 000 och 

4000 p/ s och är mycket kraftig, så ger den upphov till 
ett besynnerligt slag av distortion i det högre registret. 

En åtskillnad har här gj orts mellan nålmikrofoner av 
elektromagnetisk och kris tall typ i fråga om önskvärdheten 
av »inbyggd» baskorrektion. Vid den elektromagnetiska 
typen åstadkommes korrektionen genom mekanisk reso· 
nans (se ovan), och enligt förf:s praktiska erfarenhet in· 
verkar denna menligt på skivornas livslängd. Vid den 
piezoelektriska typen däremot ås tadkommes korrektionen 
på grund av kristallens elektriska egenskaper och beror 
ej på något resonansfenomen, varför det ej kan bli fråga 
om ökat skivslitage. Vidare kan graden av korrektion reg· 
leras genom lämplig utformning av den yttre kretsen. Vid 
en del piezoelektriska nålmikrofoner har man gj ort bas
korrektionen alltför kraftig samt korrigerat efter en fel
aktig kurva, men lyckligtvis går det att rätta till detta 
med hj älp av enkla, yltre korrektionsfjlter. 

3) Detta prov gäller en undensökning av vågformen och 
fordrar tillgång till en katodstråleoscillograf. Man av
spelar en frekvensskiva (med glidande frekvens) och ma
tar in nålmikrofonens utgångsspänning på oscillografen. 
Frekvensskivan måste ha god vågform. I oscillografen får 
man nu en sinusvåg vid alla frekvenser, om nålmikrofonen 
är distortionsfri. En del nålmikrofoner giva en vågform 
liknande den i fig. l, 'beroende på icke-lineär karakteristik. 
Detta brukar vara falle t inom ett några hundra p/s brett 
område, vanligen beläget någonstans mellan 2000 och 
S 000 p/ s. En dylik nålmikrofon är felaktigt dämpad och 
blir vanligen sämre och sämre, ända tills återgivningen 
inom hela det högre tonregistret blir alldeles oren. 

4 ) Detta sista prov går ut på att genom avspelning av 
ett flertal musikskivor av olika karaktär bilda sig en upp
fattning om å tergivningen. Des a skivor böra vara av 
hög kvalitet, och tillräckligt många mu ikin trument skola 
vara representerade, för att mall skall få med hela ton
registret. 

Korrektionsnät. 

Av det föregående framgår, att förf. föredrager anvan
dundet av elektriska filter för att få en ideali k fr ekvens
kurva framför utvägen att lägga in korrektion i nålmikro
fonen 5j äl v. Ett fiIter erfordras för haskorrektion och ett 
för korrektion inom det högre tonregistret. Dessa båda 
filter kunna vi sammanfa ~la under benämningen korrek
tionsnät. Basregistret måste förstärkas för att kompensera 
för dämpningen i skivan, och det högre registret måste 
dämpas för att man ej skall få för starkt nålbrus. Dess
utom kunna inspelningarna variera i fråga om balansen 
mellan det höga och det låga tonregistret, och korrektion 
kan införas även härför medelst basfiltret. 

Fig. 3 a visar ett enkelt korrektionsfilter ~-R, som 
användes för att förstärka basregistret vid nålmikrofoner 
av elektromagnetisk typ. Emellertid har detta fil,ter myc
ket låg impedans vid höga frekvenser, och om man även 
.tar hänsyn till nålmikrofonens läckreaktans, inser man 
att resultatet blir en avskärning av det högre registret, 
mera framträdande ju mindre fl. göres. Denna olägenhet 
kan undvikas med någon av anordningarna enligt fig. 

3 b och 3 c. 
Den med korrektionsnätet erhållna frekvenskurvan kan 

kontrolleras med hj älp aven frekvensskiva. Denna kon
trolleras i sin tur genom den optiska Buchman-Meyer
metoden2 • Tolkandet av den erhållna ljusreflexhilden är 

emellertid en sak för sig. w. S. 

o Se Erik Lindslröm : »Inspelningsskivor, deras fabrikation och an
vändning», Populär Radio nr 1, 1938, där Meyer·bilden omtalas. 

STOCKHOLMS RADIOKLUBB 
En sammanslutning av radioteknici och amatörer. 


Räknar flera av vårt lands främsta radiofackmän bland sina medlemmar. 


Aktuella föredrag och demonstrationer var 14:e dag. 


De bästa utländska facktidskrifterna finnas tillgängliga. 


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

upplysningar erhållas vid hänvändelse till klubbens skattmästare, civiling. Ernst Hultman, Atterbomsvägen 48, Stockholm. 

Medlemsavgiften, kr. 10: - pr år, för studerande och teknologer kr. 5: - pr år, kan inbetalas å postgira nr 50001 
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Radiotekniska och andra ~ny


heter från den i,nternationella 


fYRKO 
Berlin 1937. 

Av byråingen jör Sven Oberg, 
(K. lotsstyrelsen). 

2. Studiebesök och studieresa. 

Jämsides med kommittearbetet, som för de delege
rade upptog större delen av konferensveekan i 
Berlin , förekommo till omväxling några studiebe

sök. Bland dessa framträder ärskilt i minnet den efter
middag, som tillbragtes vid de tyska myndigheternas eget 

fyrtekniska laboratorium. Denna anläggning är belägen 
i Friedrichshagen, några kilometer utanför Berlin, och 
vid stranden av Mi.iggelsee, över vars vida yta försök med 
såväl fyrljus som mistsignaler lätteligen kunna utlöras. 
På motsatta stranden funn os också flera observationsplat
ser med mätanordningar och telefonförbindelse till huvud
laboratoriet. 

Anstaltens arbetsprogram är begränsat till abt omfatta 

optiska och akustiska undersökningar. Av flera skäl har 
det nämligen ansetts mindre lämp ligt a tt förlägga radio· 
fyrtekniska undersökningar till denna plats, framför allt 
emedan rättvisande sådana - huvudsakligen fältstyrke
mätningar och pejlprov -- p å grund av radiovågornas 
fortplantningsförhållanden knappast kunna utföras annat 
än vid utsj ökuslerna och med de verkliga radiofyrarna som 
under ökningsobj ekt. 

Laboratoriets huvudbyggnad är uppfö rd i två våningar, 
av vilka den nedre innehaller kraftcentra l, laborator ie
verks täder och kontorslokaler , medan de egentliga labo
ratorierna samt en demonstratio ns- och fö reläsningssal lig

ga en trappa upp. En mot sjös idan vettande tillbyggnad 
t ill övre våningen bildar en rymlig f rlanternin med plats 
för de största förekommande fyrapparate r. edan lokaler

na och de förnämliga apparalutrustningarna utförligt de
monstrerats, färdades besöksdeltaga rna id skymningsdags 
runt sjön till utsiktsplatsen lVIiiggeltunn, där olika slag 
av fyrblixtar förevi sades under trivsamma Bierabend
former. 

Ett andra studiebesök företogs på inbj udan av Osram
verken, s om därvid förevisade en av sina glödlampsfabri-

POPULÄR RADIO 

ker. Vid sidan av själva fabrikationen, där tillverkningen 

av fyr- och strålkastarelampor sj älvfallet tilldrog sig det 
stö rsta in tre- et, demonstrerades den ovanligt full ständiga, 
histor iska avdelningen med sina talrika exponenter allti
fr ån glödlampans tidigaste barndomsår och till våra dagar 
med j ättelampor på fl era tiotal kilowatt, gasurladdnings
lampor och andra nyil eter på det belysningstekniska om

rådet. 
Telefunken-bolaget stod som värd vid ett tredje studie

besök, som gällde företage ts fältförsöksanläggningar ett 

s tycke utanför Berlin. Här förevisades en mångfald av 
firmans senaste p rodukter, främst naturligtvis sådana, som 
äro avsedda för navigationsändamål. En av de största 
a ttraktionerna var den i drift visade apparaten för s. k_ 

impulspej ling, ett genialt system för pej ling, som under 
de senaste åren utarbeta,ts av företaget. 

Systemet utgör en förbättring av det vanliga r ampejI

förfara ndet och möjliggör dettas användande vid upp
trädande na tteffekt, d_ v_ 5_ på grund av sammansatt mark
och rymdvåg orsakad polarisation av radiovågen. Natt

effekten , som i en \ranlig pejlapparat ger ett mer eller 
mindre fl ackt och oanvändbart pejlminimum, uppträder 

framfö r allt under skymnings - och grynings timmarna och 
sammanhänger intimt med de stora omgestaltningar i hea
viside5kiktet, som då äga rum. 

Impulspejlförfarandet grundar sitt verkningssätt på den 
tidsskillnad - i genomsnitt av storleksordningen 0,0001 
sekund - som förefi nnes mellan rymd- och markvågens 

framkomst till moHagaren. Rymdvågen har ju nämligen 
tack vare sin mellankommande 'V isit i heavisideskikif:et nå
got längre väg att gå än markvågen. Mottagaren utgöres 
av en ordinär rampejimottagare, kompletterad med ett 
katodstrålerör och härför erforderlig förstärknin gs. och 

a vlänkningsapparatur. Sändningen måste ske i form av 
regelbundet återkommande, korta impulser, kortare än 
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Anläggning för implIlspejling. 1 ramlllltenn, 2 hjälpantenn. , 3 an.· 
tenn/undamcnt, 4 anten flaxel , .s pejls kala, 6 ratt för vridning av 
ramen, 7 pejlmottagare, 8 /åg/rekvens/örstärkare, 9 kippaggregat, 

10 kontroUpanel, 11 trafikmottagare, 12 katodstrålerör. 

den nämnda tid skillnaden mellan rymd- och markvåg. I 
figur l antydes t. v. oscillogrammets utseende, då enbart 
markvag är förhanden. Uppträ-der natteffekt tillkommer 
en eller flera rymdvågsimpulser såsom det mellersta oscil
logrammet visar. Man har nu att vrida pejlramen tills de 
större, av markvågen orsakade figurerna försvinna (oscil
logrammet t. h.), varvid man alltså erhåller det korrekta 
pejlminimet, helt oberoende av den polarisation, som natt
effekten kan förorsaka. 

Arrangörerna beklagade sig icke vara i stånd att i det 
vid demonstrationen rådande solgasset frambesvärj a någon 
som helst natteffekt, men trots denna brist var det med 
stor tillfredsställelse herrar radiotekniker ägnade sig åt 
jämförande visuell a och akustiska provpej linga r med den 
ut täUda apparaten. 

Vanliga rampejiapparater voro representerade med ett 
flertal type r. På en av -de större modellerna I ade man 
märke till Telefunkens sinnrika anordning för mekanisk 
kompensation av de pejlfel, som härröra från ledare i 
ramens grannskap (exempelvis en fartygsrigg ). I samband 
med apparatens installation utföras provpejlingar i alla 

Fig. 1. Oscillogram vid implIlspejling. 

riktningar, och de som res ultat hä rav erhållna pej !felen 
- vilka vid enklare anläggningar sammanföra i en kor 
reklionskurva - utmärkas på en med ap paraten fö lj ande 
metall ski va, på vilken ett polärt koordinatsy tern finnes 
inlagt. Korrektionskurvan uppritsas i detta koordinatsy
stem, varefter de utanför kurvan liggande delarna av me

tall pI ålen klippas bort. Den härefter vanligen ovalformade 
skivan inmonteras i appara tens in tällninO"smekanism, där 
en på ett länksystem sittande rulle löper längs skivans 
periferi. Skivan kommer alltså att styra länksy temels rö
relser, vilket då i sin tur ombesörjer, att i varje pejlrikt
ning skillnaden mellan minimet och apparatens vinkel
skala är lika med den vid försökspejlingarna fastställda 
fel visningen, vilken härigenom blir automatiskt kompen
serad_ 

Bland övriga utställda apparater märktes radiofyrsän
dare av ett par olika modeller, utrustningar för fälts tyr
kemätning, kommersiella mottagare för skilda ändamål, 
bärbar fältr,adiomateriel och mycket annat. Man bibringa
des ett allmänt intryck av gedigen kvalitet och tilltalande 
såväl yLtre som inre utförande hos konstruktionerna_ Där
till kunde tiHverkarens omtanke om den personal, vilken 
i praktiken skall bet j äna apparaterna, tydligt spåras ; an
talet betj äningsorgan var förvånansvärt litet, gravering 
ooh annan märkning tydlig, klar och lättförst· elig. 

* 

Fartygsly/tverket vid Nieder/inow. Man skymtar genom fa ckverket 
kanalens nedre tillopp, det övre går i fonn av en akvednht över 
fotografens hu.vud. Bassängen be/inner sig för tillfället i övre läget. 



34 

En av de åtta, bottenfasta fyrar, som belysa »Kaiser/ahrt » mellan 
Stettin och Swinemiinde. 

Efter en ») ledig» söndag i Berlin samlades på mån-dags
morgonen det 50-tal konferensmän, som anmält sig till 
den avslutande studieresan, vid Potsdamer Platz, varifrån 
avfärd skedde i tre av ae tyska riksj ärnvägarnas turist
omnibussar. Trots det minst sagt ogynnsamma vädret var 
humöret bland de numera för varandra tämligen välbe
kanta koll egerna det bästa; ej heller lade språkförbist
ringen, som för övrigt ofta Tesul te ra-de i dittills okända 
men praktiskt vä rdefulla lingui stiska blandningar, några 
större hinder i vägen för umgänget. 

'lålet för re;;ans första etapp var östersj öhamnen Stet
tin, dock med en liten avstickare på vägen till Nieder
finow, där sedan några år en tämligen enastående anlägg
ning är i verksamhet. I kanalen mellan Östersj ön och 
Berlin föreli gger här en höj dskillnad av 36 meter. Då 
kanalen byggdes anlades därför fy ra sI u-sar, men för 
några år sedan, då slussarnas kapacitet började bli för 
liten, framkastades förslag a,tt ersätta dem med ett lyft
verk, som direkt uppfordrade fartygen - flytande i vatten 
- till den högre nivån_ Den högst avseviirda anläggnings
kos tnaden för den i enlighet med förslaget utförda anlägg
ningen sades bliva väl kompen serad av den kortare tid 
- 20 minuter mot 2 timmar med slussarna - som en 
full s tändig förflyttning från den ena nivån till den andra 
betingade. En ingående beskrivning av fartygslyftverket 
kan ej här komma ifråga; följ ande siff ror må tala för sig 
själva. Det va ttenfyllda » tråg» , vari fartygen förfl yttas, 
har en vikt av i runt tal 4200 ton , och de till antalet 256 
hi linorna väga tillsammans 90 ton. Att motvikter för 
bassängen måste finnas säger sig nästan sj älvt, men man 
har ~iven varit nödsakad att ins tallera särskilda motvikter 
för den merbelastning, som linorna astadkomrna, då bas
sängen är i det nedre läget. De sistnämnda motvikterna 
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utgöras av speciell kätting, som successivt avlastas under 

upphissningsperioden. 
naer den fortsatta färd en, som fortfarande skedde 

bussledes på den nybyggda .autostradan till Steltin, upp
hörde regnet efterhand, varefter hela resan i övrigt för
siggick i önskeväder. I Stettin installerade man sig på 
tvenne utprickllingsfartyg, vilka efter en rundtur i hamnen 
- till storleken Tysklands tredje - vände stäven mot 
Swinemiinde. Vägen dit går över det innanför öarna Use
dom och Wollin liggande »haffet» och genom den 30 km 
långa, snörräta dj uprännan Kai serfahrt, som däri upp
muddrats. I Swinemiinde skedde övernwttning sedan f yr

anläggn ingarna inspekterats_ 
Följande dag fortsatte fartygen över Östersjön till Sass

nitz, varifrån bussar avgingo för en rund.tur kring Riigen 
med besök vid fyrplatserna Stubbenkammer och Arkona. 
På vägen till fastlandet besiktigades den för Sveriges kon
,tinentförbindelser betydelsefulla, nybyggda järnvägs- och 
landsvägsbron, som förbinder Riigen med S~ralsund, var

efter nattkvarter uppsöktes i Rostock. 

Tredje resedagen fördes deltagarna med omväxlallde 
tåg och buss genom den ståtliga hansestaden Liibeck, till 
fyr.anläggningarna vid Travemiinde och Dameshoved, ge
nom det delvis mycket natursköna Mecklenburg och slut
ligen till Kiel. Här hade Telefunken-bolaget på försök in
stallerat en ny typ av riktad radiofyr i hamninloppet, vars 
verkningssätt demonstrerades ombord på tvenne fartyg, 
utrustade med de för ändamålet erforderliga mottagarna. 

Medan en vanlig riktad radiofyr, som arbetar eftcr 

Mottagningsan.tenn för den riktade ultrakortvågs/yren i Kiel, vrid
bar kring den vertikala axeln. Lägg märke till stagens omsorgs/ulla 

uppdelnillg i isolerade stycken. 
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. Fig. 2. Principen för Tele/unkens nya, riktade radiofyr. 

»<täckbokstavsprincipen» (j fr aprilnumret 1937, s. 82), le
der efter en tämligen skarpt markerad linje eller mycket 
smal sektor, vilket kan tänkas innebära vissa kollisions
risker, hade man här sökt åstadkomma en utrustning, som 
inom vissa gränser kan inställas till go-dtycklig sektor
bredd. 

Försökssändaren var u.ppställd intill -den inseglingsfyr , 

som med sken av viss karaktär markerar den grundfria 
inseglingssektorn till Kiels inre hamn. På ömse sidor om 
denna ledsektor har fyr kenet andra , varnande karaktärer. 
Fyren hölls under demonstrationen tänd, varför man med 
lätthet kunde kontrollera radiofyrens funktion. 

Fyrsändarens princip antrdes i fig. 2. Sändaren arbetar 
på fyra antenner, parvis anordnade i två paraboliska re

flektorer. Emedan antennerna sitta på ömse sidor om re
flektorernas brännpunkter erhållas de i vänstra figuren 
markerade huvudriktningarna för strålningen; strålnings
karakteri stikorna för antennsystemen äro utmärkta i den 
högra skissen. Reflektorernas symmetriaxlar inställas så, 
att de sammanfalla med den önskade ledsektorns (a) 

begränsningslinjer, på vilka fäl.tstyrkan från respektive 
reflektors båda antenner alltså blir densamma. 

Radiofyren arbetade på ultrakortvåg - omkring 50 cm 
åglängd -- och bärfrekvensen var densamma för alla 

fyra antennerna. Däremot hade varj e antenn sin egen mo· 
dulationsfrekvens; ·den Jägsta var omkrillg 40 och den 

högsta omkring 80 kHz. I mottagaren~ !ågh-ekvensdel ren
odbdes modulationsfrekvenserna med hj älp av selektiva 
filter samt likriktades efter vederbörlig förstärkning. De 
l'kriktade ~trömmarna fördes till ett speciellt instrument 
Illed två visare, vilka hade gemensamt nolläge mitt på 
skalskivan, angivet med ett »båtforma.t» index. Skalskivan 
saknade i övrigt all gradering. Instrumentvisarnas utslag 

vid ~kilda båtlägen i förhållande till ledsektorn antydas 
upptill i den högra skissen. När fartyget med mottagaren 
befann sig inom ledsektorn, slogo visarna alltså ut på ömse 
sidor om index, på sektorgränserna intog den ena eller 
andra visaren nolläge och utom sektorn gåvo båda visarna 
utslag åt samma håll. Instrumentet gav således på sätt och 
vis en bild av fartygets läge i sek.torn. 

Konstruktionen föreföll ur många synpunkter idealisk, 
men den har ändock vissa nackdelar att uppvisa. Tele
funkens representanter betonade sålunda sj älva, att ut
rustningen utgjorde en försöksappara.tur och icke någon 
färdi g ,typ, samt att det föreligger svårigheter att upp 
driva räckvidden i önskvärd grad. Vidare :torde den i hög 
grad speciella mottagaren, åtminstone innan ett system 
av detta slag erövrar en allmänuarc spridning, få anses 
innebära en rätt avsevärd nackdel vis il vis de hittills van
liga radiofyrsystemen, som ju kunna utny.ttjas med pejl
apparater eller - siisom vid tidigare utföranden av rikta
de radiofyrar - med helt vanliga mottagare. 

Efter ·den lyckade och med största intresse omfattade 
demonstrationen i Kiel avreste man med järnväg till Ham
burg för övernattning. Här börja'de sedan studieresans 
f j ärde och sista dag med kor,ta rund.turer i staden och 
hamnen - en av världens största - varefter man em
barkerade på lotsångaren »Kersten Miles» . I stekande 
sol ångade denna nedför den spegelblanka Elbe, vars ut
prickning härvid studerades. Floden når här i sitt neder
sta, 100 km långa lopp från Hamburg till Cuxhafen en 
avsevärd bredd men tyvärr icke överallt ett lika aktnings
vällt djup. Själva farleden , som befares av de största far
tyg, är i allmänhet mycket begränsad till sin bredd och 
fordrar därför en noggrann utmärkning med fyrar, bojar 
och prickar. Situationen kompl iceras dessutom därav, att 
farleden på många ställen med tiden uppgrundas och 

Forts . :1 sid. +2 

Dr Runge, T eleflLnken, demonstrerar mottagaren för försöksradio
lyren i Kiel. 
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"OR Ja\tJl Ja\~r ORay G G Ja\ RE 

7+5 rörs superheterodyn 
i form av byggsats. Färdigtrimmat 
avstämningschassL Första konstruk
tionen med Lambs störningseliminator 

i . S. A. synnerligen populä r amatörapparat 
är Meissners 12-rörs superhet rod yn, vars' schema 
återgives här nedan. Avstämning enheten är ritad 

som ett block, emedan den levereras i en enhet, bestående 
av spolsystem med omkopplare, 3-gangkondensator samt 

lE n 

Chassiet till k leissners J2·rÖrs superheterodyn. Man lägger särskilt 
hållare för hf-rör, blandarrör och oscillator, allt färdig m.iirke rill den stora och tydliga skulan med frekvensgradering. 

Dc två glasrören skola vara förs edda med metatlskärma; men äro
kopplat och trimmat. Denna a\'stämningsenhet har endast här fot ograjerade utan sådana skärmar. 
6 anslutningar, varför den är mycket enkel att inkoppla. 
(Se beskrivning i Populär Radios januarinummer sid. 23.) på l:a mellanfrekvellstransformatorn, vilken liksom näst

Som högfrekvensrör användes 6K7, såsom blandarrör följ ande transformator är utförd med variabel bandbredd, 
6L 7 och som separat oscillator 6J7_ Våglängdsområdena inställbar för tre olika selektivitetsgrader. 
äro 7,5- 20, 16,~51, 48,5-177, 167- 555 och 732- Gallerförspänningen till såväl högfrekvens- som l:a 
2 140 m. Från blandarrörets anod kommer signalen in mf-röret kan varieras för hand medelst en potentiometer 

Fig. l. Mottagarens kopplingsschem.a. Längst till vänster avstämningschassiet. De båda rören 617 och 6H6 längst ned ingå i Lumb· 
diminalum, som blockerar 2:a mf-röret 6L7 för stömingsimpulser, vilka äro starkare än den mallagna signalen. Röret 6CS längst 
ned till höger tillhör »bmt·oscillatom», som ,:nkopplas vid telegrafimottagning. 
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pe 25000 ohm. Därigenom erhålles en inom vida gränser 

reglerbar känslighet hos apparaten (inställbar känslig· 
hetsnivå ) . 

:3'Iellanfrekvenstransfo rmatorerna ha kärna av ferroea rt· 
material , något som ännu är ganska 0\7anIigt för ameri · 
kanska apparater. 

Från l:a mI·röret 6K7 kommer signalen in på 2:a mf
tran formalorn, varifrån den matas in på röret 6J7 (ned· 
till på sch ma t), som arbetar på en ti ll 456 kel s avstämd 
melIanuekvenstransfo rm ator. Denna transfo rmators sekun· 
dä rsida har mittuttag. Ytter iindarna äro anslutna till ano · 
derna på en dubbeldiod 6H6. Likriktning av signalen sker 
i detta rör. 

Medelst p otenti ometern på 5000 ohm, som li O" er i ka· 
lod ledningen, kan spänningen på katoden andras från 
noll volt till några vol,ts p lusspänning i förhållande till 
anoderna. För det fall att katodens spänning är noll, kom· 
mer likriktning att inträda för minsta signal om inkom· 
mer. I apparaten kommer då ingenting att höras, enär 
även den önskade signalen blockeras. Ges katoden positiv 
spänning, d. v. s. anoderna negativ förspänning, kan lik· 

riktn ing ej inträda förr än ampliluden av sio-nalspännin o·en 
på anoderna blir större än denna för pänn ing (jämför 
fördröj d AVK). Fines en med denna anordning är, att 
en störsignal som är starkare än den ön kade signalen 
kan utestängas, under det att den önskade siO"nalen går 
igenom. Detta är Lambs störningseIiminator\ vilken även 
använde i andra amerikanska ama törmottagare. 

Som demodu lator användes dioddelen i en duod iod·1ri d 
6R7, vilkens triodsy tem är transformatorkoppl at lill 2 st. 
6L6G i pus.h·pull, kla s Al. tgång-effek ten är ea 15 watt. 
med denna koppling, oeh lj udkvali teten är mycket o·od. 

Automatiska volymkontro ll en kan kortslutas, dl'! man 

vill uppnå största möjliga känslighet. Vidare är appara· 
ten försedd med »bea t·oseilIator» med ett rör 6C5, v ilket 

svänger på en frekvens, som med 800 a 1 000 pi s avviker 
från 456 kel s. Genom in terferens alstras då en ton, 80m 
gör det möj ligt att avI ssna tel egrafista tioner. 

Vi skola i nästa nummer återkomma till denna apparat, 
sedan vi variol i tillfälle att prova densamma. 

1 Robin Hult: »Lambs störnin gseliminator», Populär Radio nr 
5 och 7, 1936. . 

Chassiet jrån undersidan. Man ser det i tre sektioner uppdelade spolsysternet, förs ett med luJtisolerade lrimkondensatorer. Detta 
spolsystcm levereras järdigmonteral, kopplat och trimmat, varigenom utsikterna till ett fullgott resultat betydligt ökas. 
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Rätt •Instrument 
o 

pa 
Av ingenjör Erik Andersen 

rätt plats 

Till servicemannens förfogande stå numera en rad 

praktiska och billiga m~itinstrument, vilka med 

avseende på konstruktion och verkningssäu kunna 

indelas olika grupper, som här skola behandlas var 

för sig. 

l. Elektromagnetiska eller mjukjiirnsinstrument. 

Dessa instrument bestå aven fast anordnad spole a med 

tvenne av mjukt järn utförda eylindersegment b .och G, av 

vilka det ena är fast och det andra rörligt (fig. l). Det 

rörliga segmentet eller ankaret är förbundet med en axel 

d, vilken uppbär en visare e. Då ström flyter, genom spo

len, magnetiseras järnblecken mer eller mindre starkt, 

varvid ·de repellera varandra med en kraft, som ökar med 

strömmen genom spolen. Härvid vrides ankaret så långt, 

att spänningen i fjädern f upphäver det vridande mo

mentet, och visaren stannar. För att systemet efter ett 

utslag så fort som möjligt skall komma 1 vila, är på det 

rörliga segmentet fastsatt en liten skiva eller kolv, vilken 

rör sig i en tät,t till densamma slutande trumma. Denna 

s. k. dämpanordning är för tydlighetens skull utelämnad 

å figuren. Riktnincren av den kraft, som verkar mellan 

j ärnblecken, är oberoende av strömriktningen, varför in
• 	 strumenten kunna användas för såväl likström som växel

ström. 

Mjukjärnsinstrumenten kännas igen på den »kvadratis

ka» skalan, vars likformiga delning börj ar först vid ca 

20 % av det maximala utslaget. De utmärka sig för robust 

konstruktion och ha på grund av sin stora okänslighet 

mot överbelastningar samt sitt relativt låga pris fån vid

sträckt användning som radioinstrument. Inom service

tekniken användas mj ukj ärnsinstrumenten företrädesvis 

för följ ande mätningar: 

a) Spänningsmätningar å ackumulatorer, anodbatterier. 

laddningslikriktare etc. 

b) Kontroll avevent. förekommande över- och under

spänningar å bel ysningsnätet (l ikström eller växelström). 

c) ppmätning av glödspänningen i mobtagare och för

stärkare under drift. 

d) Kontroll av glöd spänningen irörprovare. 

e) Kontroll av avstämningen hos mottagare med autD

matisk volymkontroll. För det la ändamål tillverkas spe

ciella avstämningsindikatorer med olika känslighetsgrader 

från fullt utslag vid l mA till fullt utslag vid 10 mA. 
i ) Uppmätning av den totala strömförbrukningen i mot

tagare och förstärkare under drift. Härvid inkopplas in

strumentet i tilledningen mellan mottagaren ooh belys

ningsnätet. 

Il. Vridspoleinstrument. 

Dessa instrument grunda sig på den Deprez d'Arson

val 'ska principen och bestå aven rörlig spole a, vilken 

Fig, l. Mjukjärnsinstrument ets konstwk/ion. 	 Fig. 2. Vridspoleinstrumentel.s konstruktion . 
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Fig. 3. Panelinstrument för servicebruk. Från vänster till hö ~er: 
mjakjärnsinstrument, vridspoleinstrument och likriktarinstru.n;ent. 

ä;- upphängd i fältet aven stark permanent magnet b (fig. 
2) . Då ström flyter genom spolen, utövas på denna ett 

vridande moment, som är proportionellt mot strömmen 
genom lindningen. Därmed blir även visareutslaget pro
portionellt mot strömstyrkan och skalan fullkomligt lik
formig. För minskan·de av kraftlinjernas väg i luften är 
i fältet mellan magnetpolerna och inuti spolen anbragt 
en cylindrisk kärna d av mjukt j ärn. Strömmen tillföres 
vridspolen genom tvenne spiralfjädrar fl och fil, som även 
tj äna till att motverka spolens vridmoment, och dämp

ningen åstadkommes därigenom att spolen är lindad på 
en tunn aluminiumram, i vilken magnetfältet under vrid
ningen alstrar bromsande \ irvelströmmar. 

Eftersom visarens utslagber.or av strömmens riktning, 
kunna vridspoleinstrumenten endast användas för liks-tröm_ 
Däremot kan mätsystemet förses med ett stort antal shun
tar och förkopplingsmotstånd, varigenom samma ill3tru
ment blir användbart för alla inom servicetekniken före
kommande likströmsmätningar. 

För ett instrument av vridspoletyp gäller följande: 
l) Milliamperemetrar : J u lägre molståndet i vridspolen 

är, desLo mindre blir spänningsfallet. Ett för serviceän
damål synnerligen lämpligt instrument är »standardin
strumcntet» med 100 ohms spole och l mA strömförbruk
nina, vilket har ett spänning~fall av endast 100 millivolt 
(0,1 volt). 

2) Voltmetrar: Ju lägre strömförbrukningen i vridspo
len är, d esto högre förkopplingsmotstånd erfordras för 
spänningsmätningar och desto l ägre blir egenförbruk
ningen. Ett mäts)'stem med ovanstående data erhåller så
lunda som voltmeter ett mutstånd av 1000 o,hm per volt. 
~umera finnas instrument med över 30000 .ohm per volt, 
vilka äro särskilt lämpliga för radiornätningar. 

Vridspoleinstrumenten användas inom servicetekniken 
huvudsakligen för följande mätningar: 

a) ppmätning av anod- och skärmgallerspänningar 
mottaO'are och förstärkare under drik 
b) ontroJl av anod- och kärmgallerspänningar i rör

provare samt för upptagning av den statiska rörkarak
teristiken. 

c) ppmätning av anod- och skärmgallerströmmar 
mottagare och förstärkare under drift. 

Fig. 4. iYloderna aniversalinstrament, sp eciellt avsedda för 
servicebTlLk. 

d) Kontroll av emissionen vid provning av radiorör. 
e) ppmätning av gallerfÖ'rspänningar i mottagare och 

förstärkare under driJL (Mätes direkt över katodmot
ståndet. ) 

111. Likriktarinstrument_ 

Dessa instrument bestå av ett känsligt vridspolesystem, 
kombinerat med en koppar- eller selenlikriktare i brygg
koppling. De äro användbara för alla tekniska frekvenser 
samt för ton frekvenser upp till 5000 Hertz, med viss kor
rektion för ännu högre frekvenser. De 'Visa endast kor
rekta utslag för strömmar med sinusform_ 

Genom att förse mätsystemet med dubbla uppsättningar 
förkopplingsmotstånd kan samma instrument användas för 
såväl likström som_ växelström_ Göras nämligen växel
strömsmotstånden något mindre än likströmsmotstånden, 
så s tämmer kalibreringen på eH ungefär för båda ström
arterna. En annan metod består i att använda gemensamma 
förkopplingsmotstånd och ett instrument med tvenne, i 
förhållande till varandra förskjutna skalor. Hur ett så
dant instrument ser ut, framgår av fig. 3. 

Vid strömmätningar kombineras instrumentet med en 

Fig. 5. Principschema för likriktarinstrument : t_ v. voltmeter med 
lörkopplingsmotstånd, t. h. milliamperern.eter m ed mäuransformator. 

http:utslagber.or
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Fig. 6. Principschema jör termainstram enl. 

miittransformator, bestående av en primärlindning med få 
varv och en sekundärlindning med många varv. l fig. 5 
vi sas till höger principschernat för en dylik transformator 
med tillhörande mätsy tem och likriktare. 

Likriktarinstrumenten utmärka sig för sin 'höga käns
lighet och ringa egenförbrukning, sin snabba och precisa 
visarinställning och sin likformiga skala. De användas in
om service tekniken huvudsakligen för följande mätningar: 

a) Mätning och kontroll av nätfrekventa växelspän
ningar i sådana fall, där egenförbrukningen måste vara 
rInga. 

b) I förbindel se med en modulerad signalgenerator för 
uppmätning ,av utgångsväxelspänningen eller utgångsef
fekten hos mottagare. Härvid seriekopplas instrumentet 
med en blockkondensator på 2 il 4 ,uF, vilken genomsläp
per tonfrekvensen men utestänger likströmmen. Ett in
strument med högt inre motstånd - l 000 ohm per volt 
- är lämpligt för detta ändamål. 

c) I förbindelse med en lågspänd växelströmskälla för 
mätning av spolar eller kondensatorer. Vid känd spän
ning och frekvens kan instrumentet kalibreras i henry 
resp. ,aF och visar då direkt spolens eller kondensatorns 
storlek. 

IV. Termoinstrumeni. 

Dessa instrument bestå av ett känsligt vridspolesystem 
med ett framför detsamma kopplat termokors ( tvenne 
korta trådar av olika m tall, som äro sammanlagda till 
ett kors och hoplödda i mittpunkten). I fi g. 6 visas hur 
korset är kopplat till instrumentet. Strömmen som skall 
mätas flyter genom grenen b- p- doch åstadkommer 

Fig. 7. T ermoinstrumenlen byg"as i regel endast som milliampere· 
och amperemetrar med mätområden jrån 2,5 mA till 40 el 50 amp. 
D~. kunna användas för frek venser upp till 70 miljoner Hertz. 
Harov.an en t.ermonmpaemeter jör området 0- 5 amp., som lätt 
/,genkannes pa den »kvadratiska», mot nollpunkten starkt hop-

tr..iingda skalan. 

Fig. 8. Vanntrådsinstrament jör panelmontage sarnt principschema. 
Typiskt jör alla t:annlrads;nstrument är att tJisaren blir stående pa 

maximalt utslag, när mäl/råden brännes av. 

dä.rvid en uppvärmning av beröringspunkten p. Härigenom 
uppstår en termoström i grenen a-p- c, vilken kan mäta;; 

med ett vridspoleinstrument A för likström. 
En nackdel med termoinstrumenten är att de endast tå la 

obetydlig överbela,stning och att det erfordras ett särskilt 
element för varje mätområde. Då priset dessutom är myc
ket högt, lämpa de sig knappast för servicebruk. Som 
högfrekvensinstrument i större signalgeneratorer ha de 

bl. a. funnit användning. 

V. Varmtrådsinstrument. 

Vid dessa instrument passerar strömmen en fin metall
tråd, som genom uppvärmningen undergår en viss längd
förändring och därvid påverkar en visaremekanism. I fig. 
8 visas schematiskt mätsystemets uppbyggnad. På den ho
risontal a varmtråden a är fästad en vertikal träd b, vilken 
hålles spänd aven kokongtråd c med tillhörande f j äder 
d. Vid trådens a uppvärmning drages den ned på mitten, 
och medelst en trissa I överföres längdutvidgningen till 
en vridrörelse. Genom denna dubbla utväxling åstadkom
mer varmtrådens relativt obetydliga förlängning ett j äm
förelse vis stort utslag hos visaren g. 

Eftersom visarutslaget är en funktion av effektutveck
lingen, kunna varmtrådsinstrumenten användas för säväi 
likström som växelström. De fungera ända upp på de 
frekvenser, som förekomma i kortvågs.sändare, där de ofta 
användas för mätning aV antennströmmen s storlek. 

Alla varmtrådsinstrument äro utrustade med virvel
strömsdämpning, som åstadkommes genom en tunn aln

Forts. Il. sid. f8 

http:Harov.an
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fOR 

Fältstyrkemätare för ultrakortvåg 

Av tekn olog Bengt Svedberg 

Vid sändning på 5-metersbandet och därunder blir 
den dorderliga apparaturen ganska enkeL När 
man börjar komma nedåt 2 meter, så kan man 

plocka bort den ena efter den andra av de ingående radio
delarna, såsom spolar, kondensatorer och motstånd, så att 
till slut enda t återstår t ex_ två push-pulI-kopplade trio
der, förenade med varandra förmedelst två korta och 
raka, mellan anoderna resp. gallren förande koppartrådar. 

Men en detalj kan man dock icke göra sig fri ifrån, och 
d ,t är den väl avstämda antennen, även om denna neråt 

2 meters våglängd börjar bli av samma storleksordning 
som de övriga apparatdelarna ifråga om yttre dimensio
ner. Lättheten att ordna en tillfredsställande antenn ökar 
i hög grad användbarheten av d sa ultrahöga frekvenser, 
där svängningstiden blir av samma storleksordning som 
elektronerna gångti'd mellan elektroderna i våra vanliga 

radiorör. 
En apparat, som vid experiment med ultrakorta vågor 

är oumbärlig, är en fält styrkemätare. Den bör vara enkel 
och lättransportabel, så att den bekvämt kan utplaceras 
på olika punkter, om man vill undersöka strålningens 
styrka i olika riktningar från sändarantennen, såsom vid 
antenner för riktad sändning. En dylik enkel fältstyrke
mätare i. a i fig. l och å fotografi erna. Härvid upp
samla radioenergien av den vertikal,t monterade antennen 

-amt inkommer i mottagarkretsen och likriktas av röret, 
varvid man får ett utslag på likströmsinstrumentet. Det 
instrument som förf. använt har mätområdet 0-2 mA, 
och med det använda rör t, typ 30, och den visade kopp
lingen fås intet utslag på instrumentet, då fältstyrkan är 
noll. Utslaget ökar sedan med fältstyrkan och blir sålunda 
ett mått på den från sändaren utstrålade eHekten. 

Enl igt kopplingsschema,t, fi g. l, har gallret nollspän. 
ning, d. v. s. ligger till minus glödtråd. Användes ett käns
li 17are mätinstrument, t. ex. 0-200 fiA, måste man lägga 
s stor negativ ga llerförspänning på röret, att utslaget även 
på detta instrument blir noll vid fältstyrkan noll. 

Glödströmsbatteriet är ett fi cklampsbatteri på 4,5 volt, 
varför ett förkopplin gsmotstånd R erford ras. 

Antennen behöver ej vara så lång som i vinjettbilden. 
Anordningen blir bekvämare att handhava med en kor
tare antenn. Seriekondensatorn Cl i sohemat är kanske ej 
nödvändig. Spolen i avstämningskretsen måste rätta sig 
efter vaglängden ; i detta fall utgöres den aven enda 
trådslinga. v tämningen sker med vridkondensa torn C •. 

Uppbyggnaden är som synes av fotografierna en smula 
primitiv, men huvudsaken är ju aH mätaren fungerar 
efter beräkning. Av lämningsratten är liksom ficklamps
batteri et placerad på träplattans undersida . Anslutning till 
antennstaven >sker medelst en krokodilkläll1ma. 

Vid upptagning av strålningsdiagram för olika anten
ner förfar man enklast så, att man utgår fr ån en punkt 
på något lO-tal melers ayst,ånd från den vertikalt upp
stickande sändarantennen och i denna punkt uppmäter 
fäl,tstyrkans storl ek. idare uppmäter man det därvid 
överstrålade avståndet och förflyttar sedan mätaren till 
en annan punkt i en närliggande riktning. Härvid avpas
sar man avståndet mellan fältstyrk emätaren och antennen 
så, alt samma utslag erhålles som i föregående riktning, 
varefter avståndet till sändarantennen uppmätes. Genom 
att mäta i många punkter, fördelade runt antennen, får 
man upp ett strålningsdiagram, genom vilket man får en 
uppfattning om de i antennens omgivning befintliga före· 
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Fig. 1. Kopplingsschema jör enkel jältstyrkemätare jör ultrakorta 
vågor. Spolen L kan utgöras aven enda slinga med passande dia
meter eller av en spole med lit en diameter och jlera mrv. Ett 
3·voltsbatteri k an användas i stället jör det på 4,.5 volt. Härvid 

jar man minska R. 
C,=ca 25 pF (keramisk) . R=40 ohm. 
C. = 25 pF. mA =2 mA jullt utslag. 
C,=200 pF (glimm er el. keram.). Rör: amerikanska typen 30. 

målens reflekterande, riktande eller a-vskärmande egen
skaper. 

Slutligen skall i detta sammanhang även framhållas 
användbarheten av det enkla »mätinstrument» , som är 
sammansatt aven slinga koppartråd och en ficklamps
glödlampa och vilket dels har fördelen att kosta så litet 
i anskaffning och tillverkning, dels är användbart även 
för de allra högsta frekvenser. Innan man påbörj ar några 

FYRKONFERE SEN. 

Forts. från s iu. Y. 


ibland rentav förflyttar sig, vilket nö-dvändiggör ett s.tän
digt muddringsarbete och emellanåt återkommande änd
ringar i utprickningen. 

Halvvägs till Cuxha.fen gj ordes ett strandhugg för besök 
vid Kielkanalens utlopp i Elbe, en storartad anläggning 
med j ättelika sI usskonstruktioner. Tyvärr rådde här av 

. militära skäl strängt förbud mot all fotografering. 

Vid Cuxhafen börjar Elbe tämligen omärkligt övergå 
i Nordsjön. Kusten är emellerlid mycket långgrund, och 
den visserligen nu bredare farl eden måste därför utmärkas 
ett gott stycke ut till havs. För della ändamål ligo-a fyr
skepp,.till antalet fyra, förankrade med jämna mellanrum 
i rännan ända ut till fritt valten. Efter en skymningstur 
till de två inre fyrskeppen lade »Kersten Miles» till vid 
kajen i Cuxhafen, och därmed var studieresan avslutad. 

" 
Som efter vad jag hoppas framgår av ovanstående redo

görelse hade 1937 års internationella fyrkonferens mycket 

• 


Denna bild visar hur enkelt man kan göra en jältstyrkemätare, om 
man manIerar delarna på en brädlapp. Till höger om röret ses den 

som spole tjänstgörande trådslingan samt en strömbrytare. 

andra mätningar, bör man sålunda med denna enkla in
dikator undersöka, huruvida radioenergi verkligen pro
duceras. * 

I samband med denna beskrivning vilja vi framhålla, 
aU för experiment med sändning fordras sändarlicens. För 
närmare informationer hänvisa vi till ar-tikeln »Licens· 
frågan vid ultrakortvåg», Populär Radio nr 6, 1937, samt 
i övrigt till Föreningen Sveriges Sändaream<ltörer (SSA), 
postadress: Stockholm 8. - Red. 

av värde att bjuda sina -deltagare. Konferensens sista be· 
slut var att man nästa gång skulle samlas i Holland 1941. 
Det torde väl icke vara förmätet att förutspå, att även vid 
detla tillfälle sådana fyptekniska förbättringar och ny
konstruktioner komma att föreligga, som i en framtid 
skola komma att styra utvecklingen på området. 

Hamburg. 



43 POPULÄR RADIO 

~ 

f R).\i'I 
Kortvågsoscillatorns 
användning 

Bestämning av frekvensområdet . 

hos avstämningskretsar 

o m mon vill ""dmök" vilket hd",,,- ell" 
våglängdsområde man kan ·täcka med en viss 

spole och en viss vridkondensator, förenar 

man dem till en svängning-skrets, vrider kondensatorn till 
maximum och närmar spolen intill oscillatorns spole, 

som val~s för det område, inom vilket man tror att den 
undersökta kretsens frekvens ligger. Spolen i kretsen skall 

vändas så, att koppling med oscillatorspolen erhålles. (Se 

nedan.) Därefter vrides oscillatorns avstämningsratt lång. 

samt, under det man iakttager gallerströmsmätaren. Vid 

en viss punkt på skalan går visaren tväl't ned ett litet 

stycke, och det gäller att stäUa in ratten så, att man stan

nar i sj älva minimipunkten, där utslaget hos mätaren är 

så litet som möjligt. Inställningen är mycket kritisk, i 

synnerhet vid lös koppling mellan spolarna. Man avläser 
gradtalet på ratten och erhåller ur kalibreringskurvan 

frekvensen, som därvid gäller även för svängningskretsen. 

Denna och oscillatorkretsen äro nämligen nu i resonans 

med "arandr'a, och minskningen i gallerströmsmätarens 

utslag åstadkommes genom att den yttre kretsen tar effekt 

från oscillatorn, varigenom denna svänger mindre kraftigt. 
Vi ha nu fått reda på den undersökta kretsens frekvens 

(egenfrekvens) vid fullt invriden kondensator. Vi s1älla 

härdter kondensatorn på minimum och upprepa proce

duren, varigenom vi få reda på egenfrekvensen även i 

debta fall. Antag, aU vi sålunda vid fullt invriden konden

sator (Cmax) uppmätt en egenfrekvens av 6000 kc/ s 

(motsvarande 50 m vaglängd) och vid C min 20000 kc/s 
(15 m), så täcker kret~en clt frekv ensomrade av 6000
20000 kc/s eller ett våglängdsområ·de av 5~15 meter. 

Nu får man emellertid ej tro, att man kan täcka samma 

frekvensområde, då kretsen användes i en mottagare. Här 

får man nämligen en del extra kapaciteter, t. ex. vid de

tektormottagare inre kapaciteten mellan galler oeh katod 

i detektorröret, för att ej tala om den kapacitet som kom

mer från antennen, och dessa kapaciteter addera sig till 
kretsens avstämningskapaei.tet. Kretsen får, som man sä

ger, större nollkapacitet, vilket i sin tur medför, att egen
fr·ekvensen i ändlägena hos vridkondensatorn reduceras, 

dock mest vid Cmin . Det senare gör att det täckta frekvens

området (förhållandet mellan högs-ta och lägsta frekvens) 
blir mindre än förut. 

Samma förhållanden kan man åvägabringa vid den un

dersökta kretsen genom att shunta vridkondensatorn med 

en fast kondensator, lika med summan av de extra, paral
lellt med kretsen inkommande kapaciteterna, säg 50 pF. 

Beträffande kopplingsgraden mellan spolarna gäller, 

att denna är nol! då spolarnas axlar äro vinkelräta mot 
varandra och den ena spolens axel går genom den andra 

spolens mittpunkt. Genom att vrida en av spolarna något 

eller förskjuta den ett litet stycke kan man erhålla en 

viss, mycket lös koppling, även då spolarna befinna sig 
nära varandra. Bringas axlarna att sammanfalla, blir 

kopplingen relativt fast, och om man flyttar isär spolarna, 

fortfarande med sammanfallande axlar, kan man få öka 
avståndet till flera decimeter för att uppnå riktigt lös 

koppling. Detta gäller vid spolar av cylinder- eller kryss

lindad typ, vilka ha stort yttre fält. 
Delta om kopplingsgraden bör man känna till, ty för 

att få resonanspunkten skarp vid bestämning av egenfre
kvensen måste man ha ganska lös koppling. Man får här

vid ingen indikering på gallerströmsmätaren, förrän man 
befinner sig praktiskt taget mitt på resonanspunkten, var

för denna blir noggrant bestämd. 
Forts. 1i. sill {S 
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gör Philips-stationen i Eindhoven 
till Europas starkaste kortvågs
sändare 

M	er än 10 år äro nu förflulna sedan Philips 
radiostation i Holland - Fe] - började 

sin banbrytande verksamhet på kortvågens 
onu-åde_ tationen är anla(Yd hell för experimenländamål, 

och otaliga äro de försök som kommit till utförande. Sam

tidigt meel de för kort lid sedan företagna j ubileumsut

sändningarna med anledning av Fel -stationens 10-åriga 
verksamhet togs sålunda den nya vridbara riktantennen i 
bruk -- en synnerligen intre-sant konstruktion, som ut

arbetat s vid Fhilipslaboratorierna. 

Två något över 60 m höga antenllmaste r av trä äro 

uppbyggda på en stålbrygga. vilken i sin tur vilar på 
3 hjulpar, som kunna vridas på en cirkelrund bana_ j\;Iitt

punkten utgöres aven tung, i betong förankrad axel, runt 
vilken stålbryggan kan vridas med handkraft eller med 

hjälp av en elektrisk motor. Varje mast väger 18 ton och 
stålkonstruktionen 95 ton. På var och en av masternas 

fötter upp "år aHtså trycket på grund av egenvikten till 
omkring 41/z ton. För att masterna skola kunna motstå 

vindtrycket har man emellertid varit tvungen att räkna 
med ett tryck av 48 lon per fot. Banans yUre stålskena 

har en diameter av 45 m och den inre 12 m. De vila på 

ett betongfundament, som är 21/z m dj upt, och den kraf
tiga axeln, som bildar medelpunkten i den vridbara kon

struktionen, är nedbäddad i omkring 20 ma betong. Hjul-

Här ser man ena änden av det vridbara fundamentet samt de båda 
hjlllparen. som. röra sig på den yttre stålskenan. 

De trå 60 ni höga antenntornen äro anbragta på ett vridbart funda
men t. Antennlinonza hänga rakt ned fra n utriggarna högst IIPp· 

paren under varj e antenn fot äro försedda med en fast

gö~ingsanordning för att hindra masternas rörelse vid 

stort vindlryck. 
I toppen på varj e mast finnas 4 utriggare, i vilka an

tennerna äro fastsalla. Antennlrådarna äro alltså icke ut· 
spända mellan de båda tornen u·tan löpa vertikalt ned från 

tornens utriggare. Tillsammans finnas 8 antenn trådar. Var 

och en av dessa är delad i 3 delar, och varj e del utgör en 

dipolantenn. Sammanlagt finnas alltså ej mindre än 24 

dipolantenner. 
Genom att sändarantennen på ovan beskrivna sätt kan 

vridas runt sin axel, kan den noga riktas mot varj e önska,t 
land eller område i fj ärran världsdelar. Detta kan annars 

endast ås tadkommas med hj äl P aven särskild antennan

läggning för varje önskad sändningsriktning_ Ett sådant 

utförande skulle helt naturligt vara allt för kostsamt. Som 
probl emet nu har lösts, har man uppnått, aH den i strål

ningsriktningen utsända energien är 24 gånger så stor 

som ut trålningen från en vanlig dipolantenn. Philips kort
vågssändare Fe] arbetar med en effekt av 60 kW, och med 

det beskrivna antennsystemet får utsändningen i strålnings
riktningen samma effekt som utsändningen från en van

lig, c1t alla sidor strålande antenn med en sändareffekt 
av 1500 kW. 

Philipsstationen pe] har därigenom blivi.t Europas om 

icke världens kraftigaste kortYågsstation, vilket med tyd
lighet framgick av de meddelanden som ingårtt till sta
tionen efter utsändande t av jubileumsprogrammet med 
hjälp av det nya antennsystemet. 



45 POPULÄR RADIO 

Ny högtonshögtalare. 

A.-B. Eltron, Kungsholmsgatan 62, Stockholm, för i marknaden 
n specialhögtalare för det högre tonrc" istret (pä pngelska: »high 

note speaker») a v det välkända en g l ka märket »Celestion». Den
na högtalare är av edd att komplettera en vanlig elektrodynamisk 
högtalare, n;ir det gäller att få hela tonfrekvensområdet Hpp till 
ID 000 il 12000 p/ s likformigt återgivet. 

För att användningen aven dylik extra högtalare kall vara 
motiverad, m ste vissa fordringar uppställas. För det fö rsta skola 
givetvis fr kven er över 5000 a 6000 p/ s vara med i mottagaren 
eller för ·tärkarcn, och för det andra skall distortion en vara långt 

Högtonshögtalare au märket »Celcstion» med påbyggd ingångs
transjormator. 

mindre än den brukar vara i vanliga radiomottagare och förstär
kare, ty clj e:;t framhä vas ne genom n istortion alstrade höga över
tonerna myck t kraftigt i högtonshögtalaren, och ljudet blir ej 
njutbart. 

[ enli ghet med vad ovan sagts gör en högtonshögtalare knappast 
någon nytta vid grammofonätergivning och utland~mottagning, vil
ket ock, framhålles av fabrikant en. Däremot torde den vid ljud
film tergivni ng samt lokalmottagnin g kunna i hög grad bidraga 
till ljudtrohetens full komnanne. 

Vi ha p reliminärt provat Celcstions högton , högtalare i kombi
nation med en vanlig radioapparat med elektrodynami k högtalare 
och trodde os där vid kunna kon~tatera en förbättring i Ij udtro
heten vid ll tergivn ing a,· loka l programmet, men di stortionen var 
alltför stor för all den ex tra högt ala ren skulle kunna utnyttjas till 
rullo. Vi hoppa; kunna återkomma till sak,~n efter prov med en 
specialbyo-go mottagare med ringa distortion och stort frekvens· 
område. 

Ett nytt radiour. 

A.-B. Calvert & Co, Göteborg, har för os demonstrerat ett nytt 
radiollr, som synes vara den m st praktiska kon~truktion som hit
tills framk ommit på delta område. ret, om går under henäm
nin "en ,>Roh nt:!> . till· och fr nkopplar a utomat iskt radioapparater, 
helysnin o-ar, motorer m. m. Till det yttre liknar det mest ett väc
karur. Omkrin g urtavlan finnes en vridbar ring, som på ett ställe 
är försedd med t l stift eller tryckknappar och mitt för dessa en 
vi sare, om pekar på urtavlan. Vill man ställ a in uret för slutning 
av strömmen kl. 1.00 och brytning kl. 1.30, å vrider man ringen, 
tills visaren pii den amma kommer mitt för LOD, och trycker på 
den inre knappen. Därefter vride ringen t.ilI 1.30, och samma 

knapp tryckes ånyo ned. Ångrar man sig, å trycker man bara 
på den andra knappen, varvid inställningen gll.r tillbaka. Uret kan 
p detta sätt inställas för upp till 72 in- och urkopplingar per dag. 

ret inkopplas helt enkelt i serie med nätsladden till den ifråga. 
varande apparaten, vilket göres på ett ögonblick, dä uret är för
sett med en häng- och en st·ickkontakt. Det kan användas vid stark

och svagström, vid växel- och likström samt vid spänningar upp 
till 250 volt och strömstyrkor upp till 3 amp. En typ för upp till 
6 amp. kommer emellertid senare i markl,uden. 

Mycket arbete har enligt uppgift nedlagts på att fä bra kvalitet 
och stor driftsäkerhet. ppfinningen är patenterad i alla kultur
stater. Priset torde kunna :;ägas vara rätt sa överkomligt. 

Nya , intressanta kortvågsspolar. 

National Radiojabrik , Kungsgatan 53, Stockholm, har sänt oss 
nagra nya kortvågsspolar av det amerikan ska märket »l\1ei sner» 
(samma fabr ikat som avstämningsenheten, omnämnd i januari
numret). De sa spolar äro av omsorgsfullt utförande, lindade på 
stommar av högvärdig bakelit, vi lket enli gt nyaste amerikanska 
undersökningar (av R.C.A.) är fullt tillfredsställande ur förlust
synpunkt, i syunerhet om lrådvarven såsom här är fallet ligga på 
ytan a v spolformen, allts ej äro lindade i spår. Spolformen. har 

Ett par typer au ~iI.1eissners» utbytbara kortuågsspolar, som ha 
primär-, sekundär- och återkopplingslindTlingar samt 6-polig sockel. 

upptill en kant, som gör det bekvämt all taga ur och sälla i spo
larna i hållaren . Kontaktbenen i botten p a för 6-poliga ameri
kanska rörh Jlare. 

Dessa spolar finnas i en scrie om tre stycken, vilken med 140 pF 
vridkondensator täcker följand e områden : 10-27, 25-55 och 45
95 meter. (En kondensator pä 160 pF kan utan olägenhet använ
das, om den har låg nollkapacitet. ) 

En annan serie bestAr av »bandspridnings polar» för amatör· 
banden, allt fl en spole för 20-metersbandet (20,8 21,5 m) , en 
för 40·metersbandet o. s. v. Dessa spolar ha inbyggda parallell
kondensatorer (justerbara) med keramisk isolation . 

En tredje erie av särskilt stort intresse för kortvågs-rundradio
.entusiasten utnöres av dylika »bandspridningsspolar» för kortv gs
rundradiobanden på 19, 25, 31 och 49 meter. Kondensatorn skall 
även här vara 14·0 pF. 

Blanka spolformar finnas att tillgå för den som vill l inda sina 
spolar själv. 

Centralantenner. 

Elektriska Aktiebolaget Skandia, Tunnelgatan 14, Stockholm, har 
under utgivande en broschyr om centralantenner ' amt »störnings
fria» antenner överhuvud taget. Märket är :!>Tclo», vilket märke 
tidigare vid flera tillfällen omtalat, i dessa spalter_ Den enskilda 
Telo-anläggningen är av samma utförande som tidigare, dock med 
den skillnaden att den lågohmiga ledningen nedtill avslutas med 
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en väggdosa flV specialtyp. Mottagaren anslutes medelst eu skärmad 
sladd och propp, som pa sar i väggdosan. Den sistnämnda finnes 
även i utförande med inbyggd mOll ngartransformntor , varvid man 
slipper att ha denna apterad på mottagaren. Dosan har äveu m· 
hyggt överspänningsskydd (gni tgap). 

Bland centralantennerna märkes typ CA l, utan förstärkare, för 
anslutning av upp till 10 mottagare och typ CA 2, med förstärkare, 
för anslutning av upp till 35 motta gare. Förstärkaren har inbyggd 
vågfiilla för lokalsändaren. Telo·kabeln , vilken användes i samt
liga Telo-system, är av omsorgsfullt ut xperimenterad typ_ Den är 
blott 4 mm tjock och mycket midig att montera_ 

Vid »Telo» centralsyst em arbeta mottagarna enligt uppgift fullt 
ostörda av varandra, och en kort slutnin g efter mottagartransfor
matorn har ingen inverkan på fWlktioncn hos ' )=temet i övrigt. 
Vid alla förgreningspunkter finn as pecialkon. truerade avgrenings
transformat.orer. 

Den ovan omtalade hroschyren inn häller även värdefulla anvis· 
ningar för uppsättningen av dylika antenner. Vissa saker måste 
alltid iakttagas, för att effektiv störn ingsreducering skall ernås. 

Celestions 

I engros 

P td ' k "High Noleermanen ynamls a Speakers" 
med 5" tratt. För s pt.'ciell terg ivning- av de höga 
frekvenserna 3000-I H oo pis . T j b 5 Watt. 

hos AKTIEBOLAGET ELTRON 
Kungsholm.g. 62, Stockholm. Tel. 507993-94 

SEM 
o 

SMATRANSFORMATORER 
Vi tillverka full, och spartransformatorer 

av alla slag för upp till c:a 
2000 VA, såsom: 

Handlampstransformatorer, isolerings
transformatorer, Skyddstransformato
rer, Neontransformatorer, Tändtrans
formatorer för oljeeldning, Provtrans
formatorer, Universaltransformatorer, 
Radiotransformatorer (nät" ingångs, 
och utgångstransformatorer, även för 
Push-pullsteg). 
Transformatorer för likriktare, förstär
kare och laboratorieändamål etc. 
Drosslar: för glättningsfilter, stör
ningsskydd, kortslutningsskydd, spån
ningsreglering etc. 
Transformato rer tillverkas även för 
3-fas och scottkoppling. 

A.-B. SVENSKA ELEKTROMAGNETER 
ÄMÄL 

'I 
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BOKRECENSIONER 
:::::::::;::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::: :::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Radiokurs, författad av civilingenjör Mats Holmgren. utgiven av 
Brevskolan. Pris för d I I om 11 brev 24.: - kr., del Il om 8 hrev 
18 : - kr., komplett kurs om 19 brev 40: - kr. 

Denna radiokurs meddelas per korrespondens av Brevskolan och 
omfattar två delar, av vilka del r, hrev l t. o. m. 11, avhandlar 
teoretiska grunder, del II, brev 12 l. o. m. 19, praktiska tillämp
ningar_ F örsta delen börjar med en historik, varefter följa kapitel 
om vågrörelse, ljudvågor, radiovågorna och deras utbredning, reso
nanskretsar, kopplad kretsar, antennkretsar, elektronröret som för
stärkare, svängningsalstrare och detektor. Härefter följa utvidgade 
kapitel om hög- och lägfr ekvcnsförstärkning, selektivitet, triod- och 
pentodsluträr m. m. Ovans tående är endast ett utdrag av det rik
haltiga innehållet. 

Andra delen börjar med en beskrivning av konstruktionen hos 
mikrofoner, telefoner och högtalare, fort sätter med nättransfor
matorer, drosslar, kondensatorer och motstånd. Härefter kommer 
författaren in på nätiilter id mottagare och deras dimensionering, 
varefter följer en allmän över ikt av raka mottagare och super· 
heterodyncr med beskrivning av funktion, kopplingar och liven 
moderna fin ser. Blandarrörets ve rkningssätt illus treras med sche
matiska hild er. Superregenerativa och refl exmottagare hehandlas 
iiven_ Ett hrev har ägnats bedömning av mottagare samt mätning 
av känslighet, selektivit et och fidelitet , trimning m. m. Sedan följer 
en avhandling om sändare, även sådana för ultrakorta och mikro
vägor. Sist hehandlas katodstrålerör och -oscillografer, fotoceller, 
television, ljudfilm, grammofoninspelning, radiopejling m. m. 

Som fram går av ovansl åend e utdrag är kursen synnerligen vitt
omfattande men dock i fräga om väsentliga saker ganska ingående, 
varför den torde vara till stor nytta för dem som önska tillägna 
sig en mera djupgående insikt i radiotekniken. 

En populär teknisk tidskrift. 

Teknisk re!>}' heter en ny tid krift, som i dagarna utkommit med 
sitt först a nummer. Den är avsedd att i en för var och en lätt
tillgänglig form giva en all sid ig orientering om nyheter, framsteg 
och ideer inom tekniken och de tekni skt betonade vetenskaperna. 
Redaktör för tid kriften är ingenjör K. G. Molin, sekreterare i 
Kun~l. Svenska Aeroklubhen och sedan åtskilliga år välkänd som 
teknisk författare. 

Innehållet i det föreliggande numret är synnerligen rikhaltigt. 
Omslagsbilden visar en auto trada, på vilken fart er om 400 km 
per timme kunna uppnås, och denna aktu ella bild kompletteras 
med nllgra bilder inuti tidningen av moderna fart\'idunder. r en 
art ikel få motormän och kemister en orientering om de nya hög
effektiva motorbränslenas framställning och egenskaper. Av stort 
intresse är också en artikel om inErarödfotografering med bl. a. 
ett fuHkomli gt unikt foto av framlidne docenten J. Hertzberg, 
fotograferande sig själv i mörker med hjälp av värmestrålar från 
elektriska värmeplattor. 

En serie artiklar: ) iJket yrke skall jag välja? » torde bli av 

:::::::::::::::::::: ~:::::::::: : !: ::::: :::::::::: ;::: :: : ::::: : :: :: ~: ~ :::::::::::::: : :::::::::::::::::: : ::::::::::: 

BYTEN OCH FORSÄLJNINGAR 
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~ • : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : ~ ~ : : : : : : : ::!: : : : : : : : : : : : : : : : : • ~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 

nder denna robrik infilr Populiir Radio nnnonliler l nedanstående 
stalldurdisernde st..rl~k (12 mm.) med fl'lstående rubrik till ett 
pris av J{ l'. 7: GO Dr Il'ilng. 

D e ssntom inftiras standardiserade rnrlannonser av nedanstående u t 
seende till ett pris av I{r_ 1 pr rad, minimum 2 raders utrymme. 

HAMMARL UNDS "S UPER·PRO" 
med kristaUfilter I mf. obetydligt begagnad, sälJes billigt 

TELEFOl'\: 25 56 71 

Fil. lic. BERTIL WOLLERT 
LOJ,EVÄGEX 12 - DJURSHOL~I l 


Kraftig nättl'unsf. 05--2i}O V, 2 X 500 V. I .. f-rJrosslar t 1\Ingnavox-hiigt., 

supe .. dulSii41, dh-. nm. rt.r m . m. billigt. Prislista lnot 15 öre l frinl. 


An\'iind denna kolumn om ~I öllskllr siilja eller byta något av Edert 
begagnade rudlomaterial. Ring upp eller skriv till Populär Radio! 
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stort viird för ungdomen. Fly'" t behandlas i första numret. En 
i tekn iskt avseende korrekt avhandling om raketflygning och astro
nautik är av stort in t.re se, ävensom en artikel om radiostyrda 1110

dellfly"plan, ett område där modellplanbyggare och radioamatörer 
med förd el kunna samarbeta_ 

I en artikelseri e 0111 »Världsberömda svenska industrier» behand
las som nummer ett Aga_ En artikel om 1937 h s nobelpristagare 
är även av intresse. 

Det första numret av Teknisk revy är väl värt ett studium, och 
om de följande numr ' n fortsätta i samma stil, så kan man utan 
överdrift påstå, att tidskriften är oumbärlig för den som vill hålla 
sig ä jOllr med den modern a teknikens utveckling på aUa om
råden. Artiklarna äro skl-ivna på S dant sätt, att de med största 
utbyte kunna läsas av var och en, och trots detta håller man styvt 
på sakligheten och vederhäftigh eten, så att lä aren kan lita på 
att han blir rätt informerad. Teknisk revy torde sålunda fylla ett 
inom vida kretsar länge känt behov. 

....... .......................... ............ ............ ..... ....................... ............. .. ..... , ....... .
...................... ......... .......... .. .... .... ...... ... ....................... ............... .. .. ... ... .... .. 
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Stockholms Radioklubb. 

Det till den 12 januari utlysta styrelsesammanträdet måste på 
grund av restauranglockouten up pskjutas till den 18, samma dag 
som klubbens första sammanträde på det nya året ägde rum. Lo
kal en var Nya Elementars ångsal, där styrelsen först samman
trädde under ordförandeskap av civilingenjör Erik Cronvall. Sin 
vana trogen presenterade tekniske ekret raren, ingenjör Erik Hul
legård ett fullt färdigt program för den instundande terminen, 
vi lket livli o't uppskattades. 

Dl styrelsen var klar med sina förhandlingar vidtog klubbens 
sammanträde, vid vilket ingenjör W. Stock man höll ett föredrag 
med titeln : :tOversikt av mottagarteknikem)_ Häri gavs först en 
allmän orientering om raka mottagare och superheterodyner, var
efter en del mera speciella saker behandlades, bl. a. högfrekvens
förstä rkaren och dess ekvivalentschema, blandarröret samt de olika 
slagen av detektorer och de möjligbeter som dessa erbjuda i fråga 
om distortionsfri likriktning vid hög modllleringsgrad_ 

Efter föredraget följde diskussion, i vilken deltogo dr G. Silje
holm, civiling_ H. Björklund, ingenjörerna Hullegård, Hult, H . 
Stock mall m_ fl. samt föredragshållaren. 

Tisdagen den l februari sammanträdde klubben på Hotell Aston 
för att åhöra ett föredrag av civilingenjör H. Björklund om »Några 
egenskaper hos fl ergallerrör». Föredraget, som mottogs med stort 
intresse av det talrika auditoriet, gav en god inblick i använd· 
ningen av fl ergallerrör i modern a motta garkonstruktioner. Särskilt 
ingåend e behandlades de problem som sammanhänga med fl er
gallerrörets använd ning som blandarrör i superheterodynmottagare. 
Här redogjorde föredragshållaren bl. a. för de inre störningarna i Ja, del eviga 
rör och avstämnin gskretsar ilka ,störnin gar man får lov att ned smattret och tju
bringa i högsta möjliga grad, för att bruset i mottagaren skall tet gör Er tokig 
bli ringa. till slut! Låt ra

Bland annat denna sistnämnda punkt blev föremål för en syn diohandlaren först 
nerligt>n livlig disk ussion, i vilken förut om föredragshållaren del som sist se över 
togo ett fl ertal av klubbmedlemmarna, och man enades om nöd apparaten och by
vändighet en av be tämda normer vid känslighetsmätning på stÖrre ta ut rören mot 
mottagare, dä r hänsyn även bör tagas till störningsnivån i appa nya, moderna 
rateH. Saken är av mycket stort int resse, och vi hoppas kunna åter Tungsram Barium, 
komma till densamma i tidskriftens gpalter. som gör radion 

I fort ättningen ha följande föredra" preliminärt fastställts: frisk igcll! 
15 febr_: Civiling. Håkan Kjörling om ~Elektri k bandspridning 

vid kortvågsmoltagning» (m ed demonst ra tion av EIA-Excellent). 
1 mars: Ingenj ör E. Söderbäck om »In tryck från en studieresa 

U . . A.'b. 
15 mars: Ingenjör H. Stockman om )Radiotekni~ka mätningar». 
29 mar : Ingenj cir T . Ekst röm om » ~got om mikrofoner»_ 
12 april: Civiling. T. Elmquist om »Magnetronrör». 
26 april (årsmöte): T_ f. prof. Erik Löfgren om »Planerna på ett 

mod ernt radi olaboratorium vid T kni ska H~ kolan». 
10 maj: Ingenjör W. Stockman om »Transformatorantenner»_ 
24 ma; .- Civilin g. . Kruöc om »BärfrekvensteleIoni på ledningar». 

Sammanträd et den 15 febr. ä"cr rum på Hot ell Aston och bör
jar kL 8. I fort sättnin gen komma emellert id sammanträdena att 
börja kl. 7.30. Platsen tillkännagives genom personlig kallelse till 
medlemmarna eller genom notis i samma dags morgontidningar. 

är en ny känslig stavantenn med 

störningseliminerande trans

formato rkop pling och 

förstklassig 

kortvåg ' 

* 
Begär närmare upplysningar hos 

Eder radio handlare 

INGENIORSFIRMA 

B. WE N A N D E R 
STRINDBERGSGATAN 49, STOCKHOLM 
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Kortvågsdelar 
Grammofonmolorer och Pick-up 

Störnings fria antenner o. allt annat för amatörer o. radioreparatörer 

finner Ni i den nya katalogen för 1938, som vi skicka gratis o. franko. 

NATIONAL RADIOFABRIK 
KUNGSGA r AN 53, STOCKHOLM 

Observera våra reducerade priser! 

1,--- 

DETALJER 

EDDYSTONE prechion-sutförande är eT
tkänt mar.knadCl1s förnämligaste fabrikat 

INGENIÖRSFIRMAN ELECTRIC 
Stadsgården 22 Stockholm 

Har Ni inlresse 
och lust att på lediga s tunder själv
tillverka b{,tar, kanoter, möbler. tUlt , 
g r ammOfoner och rauioappa rater 
m. m_ 5:1 ha vi ritninga r och baod

böcker t ill hun(lratals olika sa J,e r. 


Dela r och n,ateriaJ, som NI ej kan ti ll verka s jälv, ha vi 

stor sortering- till lii gs ta prise r . " li r IOO- sidiga katalog 

upptage r dessu tom tu . e nt a ls ollJ<a a rtildar s:1som : ver!<
tyg . fö r t rä ol'h m~tall , ra tl loUr lar. g ra mmofo ndelar , 
s,"a ~ - och sta r kstriimsmsteri al . flsk r~uRkAp, t ii lt- oc h ka
notmaterin I. kameror och tiltlw hör . ma teria l fö r tec' lwlng
och m:11Il in g-. experimentartIIda r . clel<trlska motorer, 
Idookor. lek ti:Jkpr m. m .. m_ m_ - Katalogen slindes 
gratis och portofritt. R(>kvi rer a den redan l dag trAn 

CLAS OHLSSON & C:O. A.-B•• InsJön 
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Vem vill brevväxla på engelska? 

En av våra engelska l"sare, mr L. A. Wilkinson i Bournemouth. 
önskar gärna per brev diskutera radio(rågor med någon av vllnt 
läsare här hemma. Ha n skriver som följ er: 

»If any one of your read ers . would be interested in exchan ging 
views on Radio matters, not transmission, in English ( ! ), I should 
be pleased to hear from him. 

L. A. Wilkins on, 
40, Seabourne Road, 

BOllrnfmouth E. 
I-Iant,;, England.» 

....... ..... . .. ... , ., ................. ... ... .... ........ , ............. .. • •• • •• u . . ............... .. ............... . 
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En sak 

FRÄN 

som ofta är 

RT LABORATORIUM. 
Fo rts. fr " u sid. 4a. 
av betydelse vid högfrekvensmätningar iir 

jordningen. Kortvågsoseillatorns chas i ii r förbundet med minus 
glödtråd, och denna punkt skall jordas genom att förbindas med 
valt el1- eller vu rm l dning. Växelströmsdrivna mätapparater jordas 
ävenledes direkt, försllv itt de ej äro av allströmstyp, i vilket fall 
de ju ha direkt kontakt med nätet. I varje fall kunna dc jordas 
direkt vid drift på växel tröm , om en niittransformator ins;ittes 
mellan apparaten och nätet. Vid likströmsnät får man till se alt 
man har minuspolen på nätet jordad, varvid denna minuspol fIlr 
tjänstgöra som jord; det ä r förbjud et all förbinda denna jordaue 
ledning eller »nollan» med vallen- eller värmeledning. 

Den ovan beskrivna användningen av kortvågsoseillatorn kan 
givetvis tillämpas även vid en llknande oscillator för vanliga vå g
längder. Det är och!! möjligt att anvä nda sam ma oscillator i båda 
fallen, men en nackdel är a tt det fordras rätt mänga spolar fiir 
att komma upp till 2000 m, då man har så liten avstämnings
kapacitet som 320 pF. Med 160 pF maximikapacitet är det ej lönt 
att försöka. Däremot kan man med fördel gö ra en till, mindre 
spole för all komma ned till våglängder under 14 meter. Vid ka
libreringar kan man emellertid använda sig av oscillatorns över
toner. Sålunda ha vi nyligen på della sä tt kalibrerat en ultrakort
vågsoseillator, som går ned till våglängder strax under 5 m. Denna 
sistnämnda oscillator är för övrigt utförd med Lissens trum- eller 
rotorspole för ~90 m. Vi skola vid anfordran gärna lämna när
mare upplysnin gar om denna oscillator. 

I en följand e artikel skola vi g1l. in på en del andra intressanta 
användningar av kortv gso'Scillatorn . 

......................... .. .................. .......... .. ..... ,.......... ........... ... ............ ................
.. ,.................. ,............ ,...... .. ... ......... ........ .. .. ... ...... ... .............. .. ................... 
MÄTINSTRUME T. 

1,'o r t.. f rå n s id. 40. 

miniumskiva, som rör sig mellan polerna på en permanent magnet. 
Till mätsystemet hör dessutom en nolljustering. anordning i form 
aven liten skruv, vilken . tadkommer en förskjutn ing av mättr 
dens fästpunkt. 

V/ . Elektrostatiska instrument. 
För mätning av myc ket höga lik- och växelspän ningar användas 

i vissa fall elektrostati ska voltmetrar, vilka grunda sig på attrak
tionen mellan tvenne med ol ika slags elektricitet laddad e skivor 
eller plåtar. I praktiken utföras instrumenten un gefär som en vrid
kondensator, där rotorn är ytterst lätt lagrad och står i Iörbindelse 
med en visare. 

De elektrostatiska voltmetrarna äro användbara för såväl lik
ström som väx lström men lämpa sig bäst för spänningar över 
1000 volt. Genom att göra de laddade yto rna mycket stora och 
det rörliga systemet extremt Iii tt kunna de emellertid användas fiir 
betydligt lägre spänningar, ända ned till 20 il 30 volt. Vid likström 
är strömförbrukningen Holl, och även vid 11igfrekvent växelström 
är den minimal. 

Inom rad iotekniken användas elektrostati ska voltmetrar bl. a. för 
uppmätning av driftspänningarna å t. ex. katod strålerör och glim
testare. 

Nordisk R otogravyr, Stockholm 1938. 
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användas i våra byggsatser för 12- och 6-rörs apparater 

Alla de lar t ill förs tä rkare såsom transformatorer, m ik rofoner, 
k rafthögta lare, m . m. till absolut lägsta pris 

Rekvirera i dag 
Champion Radiorör av alla typer representera livslängd och kvalitet 

vår nya katalog I Hö~sla amerikanska kvalilei j delar och radiorör 

CHAMPION RADIO AKTIEBOLAG 
S:t Eriksgatan 54 S T O C K H O L M T el. 5365 81 och 51 5042 

'. 

S-RORS VÄRLDSMOTTAGARE 
105 KRONOR 

D y g g s n t s t,il l :i- rö rss u per tn c u. kortnlg 1 ;j2 m Lr . m e l · 
lan - och F,n g \" ;';.;. A Ufomatj ~k y oly m k on t rol l. Sto r utg . 
d f -·k t . lIIod e r n u ~tc kop pli nl!. E li ti ll :; il t pri s enus t ilende 
(lista nsm ott fl~a I' e , v ilke ll IJl öj liggör Juolta~ ning nv d e 
fl esta cu ro p -"I:;;; k:'l sam t :ivcll u l unleurop hl l~a s t atjoner 
me u ;:jud högtalur st yrku . 

]{OIUl)l, b :y ~gsn t s rll c tl u e li1I' lIrl 11 101 1t. ~ol m et a llehas !:i i 
lneu rör oell s kala. Rekl(\mpri~ 10:');-. 

:-; f'p. ]';:OPI>!in gsrh em a, l it'. ] : GO. 

RADIOKOMPAN I ET 

o D E N G A T A N 5 6 - A v d . P. 
STOCKH O LM - TEL. 3 22 0 60. 3 13114 

Rii r li SLIl ;1 a m erj l\: a n::-:ka rut' Hl{'l! data ctf' h sO('k l'll,o IJP
l i ug- ~~indc.:; mot :!;) öre j fl'im;trk t' lI . 

Rent 

med 

"PUAA" 
störningsfria 

k abel 
Passande konstruktioner 
för vorje slag av förläggning 

Be gär kata log 

RepresentatIo n och lager: 


Zanni Holmberg, Stockholm, Bergsgatan 39 




Sätt som ett oeftergivligt villkor att 

de rör Ni begagnar äro av högsta 

kvalitet. 

Om Ni icke redan använder Sylvania, 

byt innan det är för sent. 

Sylvanias namn tillsammans med en 6 

månaders garanti skyddar Eder för 

förlustbringande felaktiga rör. Varje 

försäljning av Sylvaniarör tillför Eder 

en belåten kund. 


