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M odern television 

sådan den i år visades p å de slora radiolII läll ningarna 

i Londun och Berlin har hun nit "11 gott s tycke på väg 

mot fulliindningcll seJan för g nde h. E ngland har 
jllst nu för~prl.lll gel framför övriga europeiska nationer , 

och de bilder ( In Jär visaJes voro ulomordentligt goda. 

Var medarbetare, ci vilingenjör Mat5 Holmgren , redogör 

i el tia nllmm cr för sina iulryck av 'n gcl k och tysk 
ld c· vision. 

I cl Glla numm er p ublice ra vi a ndra delen av civil 

in genjör Sigurd Kruses artikel om »Bärfrekvenslelefoni 

på ledninga r». Som våra läsare torde ha funnit, är dett a 

elt utomorden tl igt in tressa nt sidoornråde till radiotek

niken, Odl in gen radiotekniker bör fö rs umma att g 

nom de a välskrivna och lättfattligt hållna artiklar 
orientera s ig inom de tsamma. 

EFTERTRYCK A V A R TI K L A R HE L T EL LE R DELVI S UTA N A N GI V A N DE A V KALLA N FOR8jUDET 

EIA triumf 
G-rö rs, G-kr ts superbeterodyn för t re niglä ngd. omr åden: 
16- 51, I D 00 och 690-2000 Ul ; innerbelys t gIn 'sktlla med 
parall ell isare; sl'Unghjulsa l'stiimning ; magiskt öga; om 
koppli ng. brlr för olika spänningar ; f ör dr iijd automatisk Y O

lymlwnl:l'oll; kontinu erlig k la ng-färg-skontroll ; 3 in terferens 
fil ter ; l{\"f\\lllll ofonuttil g ; 8 " eleklrodynami k högta lare ; ba~

ref l x fö r frn mil li mnde n v det liigre registret (ba en ) . Låda 
:11' högglnnspolel'ad flntnmig björk. IGinsUgbet c :a 5 mikro
volt. 
V 4066 för yäxelström 30 Ile!". Ko ntant Kronor 2~'0 : - . Axhptalning Kronor 275: - . 
K 4066 fU r allström Kontant J{ronor 275: -. AI'beta lning KrOllor aoo: - . 

o:; 

ELEKTRISKA I NDUSTRI AKTIEBOLAGET 

III 



• • 

218 POPULÄR RADIO 

e ar en 

Ni som har stora pretentioner, prova Suverän-Lyx. 
Det är en lO-rörs radio med tryckknappar för 11 
stationer - tryck på knappen så kommer stationen 
ögonblickligen. Eller också kan Ni få en halvtimmes 
oavbruten grammofonkonsert tack vare den utmärkta 
skivväxlaren. Hör denna högklassiga apparat, lägg 
märke till det härliga ljudet, prova den effektiva 
kortvågen - det är verkligen en upplevelse. Levereras 
också för likström - 25 kr. extra för växelriktaren. 

Suverän-.l'~~ Kr. 950:

... ett namn som ... en radio som 

världen känner ... känner världen . ..• 



N:r 11 NOVEMBER 1938 X ÄRG. 

vid transportabla mottagare 
Större medel ljudstyrka vid given maximal distortion 

stor svaghet hos batterimoHagaren, särskilt den 

av transportabel typ, är den låga utgångseffekten. 

Om man vill återgiva musik någorlunda distortionsfritt, 

måste medelnivån hos ljudet hållas mycket låg, ty eljest 

får man kIaf,tig distortion vid fo rtissimoställena. I prak. 

tiken h .ller man emellertid ljud t yrkan vid en betydligt 

högre medelnivå, ty .ljudet blir eljest i regel alldeles för 

svagt. 

Det ligger här ganska nära till hands att tänka sig att 

införa en försvagning av kontra tem a i musiken, d. v. s. 

att göra fortissimoställena svagare i förhållande till me· 

delnivån. En dylik »komprimering» av ljudet sker till 

viss grad redan på sändarstationen, ty eljest skulle kon· 

trasterna bli för stora äv n för en ordinär nätmottagare. 

Varför då ej komprimera ytterligare, så att kontrasterna 

passa för batterimottagaren med dess mångdubbelt mind· 

r utgångseffekt? Musiken skulle nog i alla fall bli gan· 

ska njutba r, och amplituddistortionen är så irri terande 

vid musikåtergivning i fÖrhå.]lande till andra former av 

ljudförvanskning, att man kan gå ganska 1 ngt för att 

bli den kvitt. Frekvensdistortion och kontrastförhållande 

spela långt mindre roll . 

lE n Strax efter det att -de nya 1,4 V rören offentliggj orts, 

börj ade vi i stort planera en transportabel mottagare med 

dessa rör, som skulle lämpa sig för beskrivning i Popu. 

lä r Radio. Vi avsåga att utrusta denna mottagare med en 

»kontrastdämpare» - dittills ej omtalad i litteraturen, 

så vitt vi känna till - för så vi tt anordningen i fråga vi 

sade sig motsvara ,förväntningarna vid de praktiska prov, 

som skulle utföras. gra prov ha vi hittills ej medhun

nit, men enligt » Wireless World» för ,den 3 november 

användes kontrastdämpning redan på en engelsk bil

mottagare av märket »Pye». Den framhålles som en »spe

cial feature» hos denna mottagare oeh »möjliggör större 

medelljudstyrka utan att slutröret överbelastas vid djup 

modulering. Sålunda bliva de svagare passagerna i musi

ken, vilka eljest lätt drunkna i bullret från bilen under 

fart, väl hörbara». 

Kontrastdämparen synes alltså redan ha bevisat sin 

användbarhet i praktiken, och kan den blott åstadkommas 

med enkla medel, torde den kunna finna användning även 

i vanliga batterirnottagare av så äl stationär som trans

portabel typ. 

w. S. 



T..v&Clk, med Tryckknappsinställning är en 6 rörs Super. Kort-, 
mellan- o. långvågsområde. Variabel selektivitet. Stegvis klang
färg. Automatisk volymkontroll. Magiskt öga. Fininställning. 
Vacker exteriör i högglanspolerad björk. Dim. 30x23 x 49. 

. Pris Kr. 285 :-.Övr:.iffa fM,wJdler:. 
Ettan 5 rörs Super Kr. 235:-. 

Tvåan Standard 6 rörs Super Kr. 265 : - . 

Trean 7 rörs Super Kr. 320 : -. 

Trean lyx 7 rörs Super med 10" eL dyn. högtalare Kr. 345:-. l!:tClk, X 5 rörs 

Fyran X. Radiogramm. med 10 rörs Radio och Super 10" högtalare 

Garrardskivbytare Kr. 750 :-. S-märkt Grammo

Ettan B 4 rörs Batteri Super 'K r. 235 :-. fon motor. Pris kr. 

Gmrardbordet, skåp med skivbytare Kr. 265 : - . 420 :-. 


STORA ESSINGEN, STOCKHOLM. TELEFON VÄXEL 233065 
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Radionrmornas program 1938-39 

uni forts~tta här den i 9nr 10 påbörj..ade tekniskaVI revyn ovpr de D) a mottagarna. De har nedan be

handlade fabrikaten äro inbördes upptagna i bokstavs
ordning. 

Luxol' har fl era intre~ oan la apparatmodeller på sitt 

program. Förutom alla superheterodynerna märkes en 

l\ åkrclsappa ral me l högfrekvenss tc" och variab"l antenn

koppling. Den s i tnämnda delalj en möjliggör att även 

på en stark lokalsändare kan ljudstyrkan regleras ned 
till noll. 

Den stör5ta _up ern, som har nio rör i växelströms- och 

åtta i alls trömsutförandet, har givetvis hö~rekven ssteg 

före blanda rröret, a ll tså tvä för elektionskretsar. Den har 

-kilda mell anfrckvw_kanul r för l ång-, mellan - och kort

våg, varigenom den mest g_ nnsamma mellanfrekvensen 

kunnat välj as i v.arj e sär-kilt fall. Första mellanfrekvens

fi·ltre t har variabel koppling, vilken är sammanlänkad 

med klangfär O'skontrollen. Mellanfrekvenskanalen för 

kor tvåg är m ycket bred . Separat oscillator användes. A p

paraten är utrustad med 10" högtalare. 

Bland de övriga superhetcrCKlynerna ha två typer hög

fr ekven teg, med en ·stämkrets före och en efter liksom 

vid den största supern. v de två återslående typerna har 

den ena t vå för elektionskretsar, anordnade som kapaci

tiyt kopplat bandfi lter med konstant bandbredd, den 

andra hlott en förselektionskrets, men antennkretsen är i 

delta fall utbildad till ettlågpas filter för mellanvåg och 

ett för lån o-v g, ,·at·igenom spegelfrekvenserna däm pas. 

Vi s a apparater ha sväncrhjul pa avstärnningsra lten . 

Fi[. 21. [lI xors »ra!;a '!> apparat , modell 1124, m ed högfrekvell-ssteg 
och variabel antenn koppling. 

ur teknisk synpunkt 

fellan frekvensfiltren äro permeabil ite tsav. tämda. Mel 

lanfrekvel13en håller sjg kring 4-65 kcl s med undantag 

för s törsta supern, där mellanfrekvensen på kOi-lv åg är 

mycket hög, på mellan - och långvåg obekant men vald 

för att giva bä_La möjliga resultat p, va rt och e tt av om

rådena för sig. Baskorrektionsfilter finns på vissa mo
deller . 

Luxor-fabriken har därj ämte utsläppt nya t yper av 

grammofonbord (med grammofonverk och nålmikrofon) 

samt radin.'!"ammofoner (se fi g_ 21 och 22) . Vid model

lerna med ".,kivväxlare - av Luxors modell - kunna 

nu även stora skivor spelas utan omändring av grammo

fonen. Skivväxlingsanordningen fun ge rar dock endast för 

smCI Fkivor. 

Skandinaviska Radio A .-R (»5kantic») va r den första 

firma om hade en tryC'kknappsmottagare i marknaden. 

Det använda systemet <;kiljer sig från de tid igare i denna 

tidskrift beskr ivna. Vid tryckknappsmottagning bortkopp

las de va nliga spolarna och gangkondensatorn, och extra 

avstämningskretsar inkopplas. D a kretsar ut CTöras av 

fasta kondensatorer och inom vissa gränser variabla in

duktanser med j ärnpul vel-kärna. I nduktansregleringen ker 

genom för -kjutning av den cylindriska kärnan inuti spo

len. Spolarna för i o-nalkrets oohoscilla torkrets äro an

ordnade parvis och ha mekaniskt hopkopplade kärnor, 

,.fl att båda kretsarna kunna avstämmas samtidigt. Avstäm

ningen sker med hjälp 'av en skruvmej sel ; när denna vri

des, förskj utas de båda kärnorna sam tidigt i läng-d rikt-

Fig. 22. Den största Luxor-supern , m odell 1179, som har separat 
oscillator och skilda mellanfr~kven,skanaler för kort -, mellan- och 

lungvug. 
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Radioservice säljer ... 

GOD SER VICE - ETT HITTILLS ICKE TILLRÄCKLIGT BEAKTAT MEDEL ATT 
öKA KUNDERNAS FöRTROENDE OCH ,DÄRMED FöRSÄLJNINGEN 

kan erbjuda Er en komplett serie service


instrument av absolut tillförlitlighet och 


anpassade för varje förekommande behov. 


Philoscop 
- ett litet universalinstrument för motstånds- och kapa
citetsmämingar och med direkt avläsnin o-. Instrumentet 
utmärker sig för hög känslighet. Som n~llindikator an-

Cartomatic 
Varje rör kan provas i denna fulländade rörprovare, 
viJkeQ dessutom är kombinerad med universalinstrument 
för felsökning.

vändes »magiskt kors». oggrannhet 2 :Ya. 

Bilden visar 
tre olika till en mottagare kcpplade serviceinstrument av märket Philips. De äro 
- från vänster till höger räknat _ mätsändare typ GM 2880, freheI,smodu
lator typ GM 288 I och serviceoscillograf typ GM 3 153 . Med denna utrustning 
trimmas varje mottagare snabbt och riktigt. Resultatet synes direkt på skärmen. 

Vid komplettering eller nyuppsättning av Eder serviceverkstad 

Rådgör med Ingenjörerna vid Mätinstrumentavdelningen, SVENSKA A.-B. PHILIPS, Stockholm 6 
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Fig. 23. Luxors gramm%nbord, m.odell G6, med superheterodyn, 
modell 1178. 

ningen. Det finns ..sex sådana system av signal- och oscil
latorspolar , d_ v. s. man har sex tryckknappsstationer att 
välja emellan. Varje sådan station kan utvälj 'as av appa 
ratägaren. Mellanvågen är uppdelad i fyra ooh lån!rVågen 
i två områden, och vart och elt av dessa områden täckes 
av ett av pol y lemen i tryckknapp enheten. 

För a tt få signal- och oscillatorkretsarna a}t följ as åt 
har man H.tt använda kärnor med olika perm bilitet, och 
spolarna ha givits passande diameter i förhållande till 
kärnorna, så att frekvensändringen i kretsarna blivit la
gom stor. 

Tryckknapp enheten an IUl till mottagarohassiet ge
nom en i delta fasthängande, skärmad sladd, i vilken även 
ledningarna lill signal- ooh o ' illa torkretserna äro in
bördes skärmade. Sladden slutar med en kon taktplugg, 
som passar i en motsvarande kontakt på tryckknappsen

• 	 heten. Man kan därför köpa mottagaren utan tryck
knappsenhet, och enare, då man vill modernisera mot
tagaren , kan man själv koppla in denna enhet. Då mot
tagaren levereras utan tryckknappsenhet, täokes öppning
en för try .kknapparna av ett metallbeslag. 

Fig. 24. Radiogrammofon i »Chair-side»·modell från Lllxor-fabriken. 
Radiomottagarens rattar äro åtkomliga under den llppfällbara 

delen av locket. 

Det praktiska utförandet av ,tryckknappsenheten fram
går av fig. 25. Det förhållandet att signal- och oscilla 
torspolarna ligga ganska nära varandra utan inbördes 
skärmning har i praktiken ej visat sig medföra några 
olägenheter, beroende på den höga mellanfrekvensen, som 
är 488 kcj ' . Samma system användes för övrigt i ameri
kanska apparater. 

På långvåg har man en extra, fast kärna, som den rör
liga närmar sig in till , för att man skall uppnå erforderlig 
variation i induktansen. 

Skan'tics stora radiogrammofon, som visas i fig. 27, 
demonstrerades för oss vid besöket. Den hade krafligt och 
rent ljud, och en speciell finess var baskompensatorn, 50111 

medgav att man körde med mycket liten ljudstyrka, utan 
att ljudet verkade tun t och onaturligt. Detta har ju be
tydelse för den som vill undvika att störa grannarna vid 
grammofonspelning sent på kvällarna . 

Ett par in tres anta nyheter äro två transportabla bat
terimottagare med de nya 1,4 V rören, den ena en 4-rörs 
superheterodyn, den andra en 3-rörs rak apparat, vilka 

F or ts . fl si d. 248 

Fig. 25. kantics tryckknappsenhet, till vänster med metalllr.åpan avtagen, så alt man ser de sex spolsystcmen, vardera med en 
signalspole och en oscillatorspole anbragta på var sin iinde av spolröret. Pil metallplåtcn ses i nedre högra hörnet kontaktplinten 

för anslutning av sladden från mottagaren. 
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41. ~l-VOl·rSRORE~IS 

J-\ ~IVI-\~1 D~II ~I G 


En redogörelse för undersökningar, utförda vid Sylvania-fabriken. 

Il», ny' 1 4·yol!"ö"n ,,,d, ha '" p~, "0' boll" 
delsc när det g äller att konstruera transportabla 

och även stationära batterimottagare, att en närmare re

dogörelse för rören.:; driftegenskaper kan vara av in
tresse. 

Des a rör äro som bekant avsedda att matas direkt från 

ett 1,5 V torrelement, utan mellankopplad reostat. Enligt 

Sylvania kan man räkna med en undre spänningsgräns av 

ca 1,2 V, som är den lägsta spänning, med vilken rören 

fungera fullt tillfredsställande. Denna spänning betecknar 

också slutet på batteriets nyttiga liv-slängd, ty därunder 

faller, fortfarande enligt Sylvania-fabriken, spänningen 

snab'bt vid url'addning av elementet, och den tidrymd un

der vi lken mottagaren därefter fungerar någorlunda bra 

utgör en mycket liten del av totala livslängden. Dessa 

uppgifter äro bas rade på en tot.al gl öd ·tröm av 250 mA 

och urladdning under fyra timmar per dag, svarande mot 
förhållandena vid moderna batterimottagare med des
sa rör. 

En spänningssänkning från 1,5 till 1,2 volt är detsamma 

som 25 % sänkning av begynnelsespänningen. Om man 

räknar med samma procentuella sänkning vid anodba t

teriet, som från början har 90 V spänning, så kommer 

man ned till en spännino- av ca 68 V. Denna betecknar 

enligt Sylvania slutet på 'anodbatteriets nyttiga li vslängd. 

Det är nu av stor vikt, aU man vid konstrukLion aven 

batterimottagare med dessa rör lagar så, att apparaten 

fungerar till fr d . tällande även med de ovan angivna 

reducel'ade driftspänningarna. Slutröret kommer givetvis 
alt lämna avsevärt mindre effekt, eftersom uto-ånrrseffek. '" '" 
ten är proportionell mot kvadr.aten på anod pänningen. 

Med 68 V anodspänning får man blott ca h älften så stor 
utgångseffekt som med 90 V. 

Enligt Sylvania anses en utgångseffekt av omkring 50 

mW vara gan.,;ka tillfredsställande under någorlunda gynn

samma förhållanden (tyst mottagningspIat:,,). Man har 

funnit alt många lyssnare köra sina batterimottagare med 

en effekt av 50 il 60 mW. Samtidigt får man taga hänsyn 

till att högtalarnas verkning.:grad förbättrats, så att det 

räcker med mindre effekt än förut. 

S1utröret lA5G i 1,4 V serien, den svagare av de båda 

slutpentoderna, har provats med 1,2 V glödspännillg och 

68 V anodspänning. Härvid gav röret 40 mW vid 4 % 

distortion, vilket enligt vad ovan sagts skulle räcka för 

normala behov. Anodbelastningen var 25 000 ohm. Med 

fulla spänningar fick man 80 mW vid samma distortions

grän . (Det provade röret hade körts i 500 timmaL) 

V:id prov med full anodspänning (90 V) men reducerad 

glödspänning (1,2 V) erhölls praktiskt taget samma re

sul tat som med fulla spänningar på både glödtråd och 

anod. Detta prov är av intresse med hänsyn till de luft

depolariserade torrelememen, som ha en beg ynnelse pän
ning av ca 1,3 V och som under praktiskt taget hela sin 

livs tid håll a en spänning mellan 1,25- 1,2 V. 

Det finns vid batterimottagare även andra problem än

slutröret och utgångseffekten, t. ex. problemet att erhålb 

tillräckligt stor svängningsamplitud hos oscillatorn, när 

det är fråga om superheterod yner. Vi hoppas kunna åter

komma härtill i en följande artikel. 
• 

Interiör från ett av cxperimen.tlaboratoriema vid Hygrade Syl
vania Corporation. Längst till höger ses en. katodstråleoscillograf 

på hjul. 
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lED'" "IGJ.\R DE L 2. 
Av Civilingeniör' Sigurd Kruse 
(Telefonaktiebolaget L. M Ericsson, Stockholm) 

l V. Interurbankablar. 

IDen enkl"t, och billigMt, fÖ,·bindeh,n melbn tv' 
telefonap parater i skil da byggnader utgöres givet

vis aven oisolera·d luftledning, och lu ftledningar använ

des också i telefonins barndom uteslutande både för 

lokal- och interurbanförbindelser. I städerna växte emel

lertid abonnentantalet och därmed ledningsknippena 

raskt med det ,resultat, som framgår av fig. 10. Detta 

virrvarr av trådar var inte endast oskönt utan försvårade 

och förd yrad underhall et av ledningsnätet. Man bl ev 

därför tvungen att övergå till isolerad e kablar, innehål

lande ett stort antal ledningspar. Till en början användes 

luftkablar, men så småningom tog man steget fullt ut och 

lade underj ordiska kablar. 

Som interurbanl edningar är{) de blanka luftledningar

na minst lika mycket ,ut a tta för fel som i ett samhälle. 

Underhållet försvåras här genom avstånden. Då interur

bantelefonin mellan ett par orter växte till ett allt vikti-

RUcr American Tel. &: Tp1. CD_ 
F/g. 10. Trådarna !;äxa telefonteknikerna öv.er hnvudet. 

• 

gare kommunikationsmedel, framstod det som ett behov 

att få en mera oöm förbindelselänk än luftledningsknippet, 

och man började lägga interurbankablar. Förutsättningen 

för att detta skall bli ekonomiskt lönande är, att samtals

mängden står i tillräcklig proportion till kabellängden_ 

Interurbankablar äro därför tänkbara endast där telefon

tätheten är tillräckligt stor. I andra fall användas fort

farande luftledningar. 

Vid långdistansteldoni på kablar stötte man på en del 

svårigheter, som man inte haft så stark känning av vid 

l uftl cdningarna. I en kabel ligga nämligen trådarna myc

ket nära varandra och mellanrummet utfylles av isola

tionsmedel (dielektrikum ), varfö r kapaciteten mellan trå

darna i ett ledningspar blir stor. Talspänningen vid ka

belns början framkallar därför en oproportionerligt stor 

strömrusning för uppladdning av kabelkapaciteten och 

denna ström bildar förhållandevis s tora strömvärmeför

luster i trådarna . En mycket ri nga del av talenergin når 

aJltså fram till kabelns slutända. Ju högre talspänningens 

frekvens är, desto starkare blir laddningsströmmen och 

desto mindre del av talenergin når fram till mottagaren. 

Kabeln förmår all tså inte överföra talströmmarna på 

längre sträckor och särskilt <le högre frekvensema dämpas 

starkt, så att det mottagna talet rar en dov klang (»ka

bel ton» ) . Vid de relativt korta kabelsträckorna i ett stads

nät framträda inte dessa olägenheter. 

Ett medel att förbätt ra kabelns överföringsegens'kaper 

visas i fig. 11. På j ämna avstånd ( t. ex. s = l 600 m) in

kopplas spolar (L) i kabeln. Hedan Heaviside hade ge

nom räkningar funnit, atl en uppökning av kabelns in

duktans skulle sänka och utj ämna dämpningen. Pupin 

ilzS 5 S 1-~ S... 
I I 
I I I 
I I 

, 0lU : & : 0lU : _ .l _fzc =:!:, = e e -'-- =r =1'2 C, 
I I I ,raD' raD' '00' 

L L L 

Fig. 11. Pupinledning. 
L,' pupinspole. s,' pnpinsektion. 
C,' kab elkapacitet per pnpinsektion. 
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N r 
Kabel Ko61!:! 

DFT 

Fz 
Fig. 12. Ledning med tvåtrådsöverdrag. 

(Förenta Staterna) uppfann emellertid metoden med de 
ekvidistanta spolarna, som efter honom kallas pupinspo
lar; metoden kallas pupinisering. Man kan förklara dess 
verkan så, att spolarna förhindra den starka strömrus
ningen och åstadkomma en förhållandevis långsam upp· 
laddning av kabelns delsträckor. Genom att laddnings
strömmen hålles nere minska strömvärmeförlusterna och 
en större del av talenergin når fram tiU mottagarändan. 
De högre frekvenserna kunna heller inte framkalla star
kare laddningsströmmar än de lägre och lida därför inte 
större förluster än dessa. Det överförda talets kvalitet blir 
bättre. Man kan också uppfatta pupinkabeln som en låg
passfilterkedja, som genomsläpper frekvenser från noll 
upp till gränsjrekvellsen och spärrar för högre frekvenser. 

Pupiniseringen kan endast rcducera, ej eliminera ka
belns dämpning. För telefoni på längre sträckor utförde 
man därför tidigare kablar med grova ledare, ända till 
2,6 mm. Dessa kablar blevo dyra och interurbankablarna 
fingo ingen större användning förräh elektronrörsförstär
karen kommit till. Man brukar i detta sammanhang inte 
försumma att anföra följande lustiga tankeexperiment, 
som belyser telefonförstärkarnas oerhörda bety-delse. Om 
man skulle vilj a telefonera på kabeln Stockholm-Göte
borg ,utan att använda förstärkare, skulle man för att 
vid mottagarändan få fram den ganska normala effekten 
0,1 milliwatt få skicka in l milj . kW sändarändan, 

d. v. s. två tredjedelar av effekten fr ån Sveriges samtliga 
utbyggda vattenfall. 

Vid en telefonförbindelse måste man ju överföra tal
strörpmar i båda riktningarna och använder numera all
tid skilda förstärkare för dessa. Kombinationen av de 
båda envägsförstärkarna kallas ett överdrag. Man har två 
olika ,slag av förstärkta ledningar, nämligen tvåtrådsled

ningar och fyrtrådsledningar. Tvåtrådslednino-ens princip 
framgår av fig. ] 2. Man använder endast ett ledningspar 
i kabeln för förbindelsen. Vid varje överdrag Öl, 011 de
las ledningen i två grenar medelst delningstransformato
rerna DFT, vilkas princip beskrivits tidiga.re. Förstärkar
na Fl och Fz kunna alltså förstärka i var sin riktning. 
Balanserna B skola vara så avpassade, att in aa r undgå
ende strömmar kunna uppstå i överdragen. Detta kan 
emeller tid inte helt uppnås. Varj e delningstransformator 
utgör en obalan punkt. Ju flera sådana som finnas i en 
ledning, d. v. s. ju fler överdragen äro, desto större blir 
risken för rundsvängning (tjutning). Man kan därför inte 
använda mer än ca sju tvåtrådsöverdrag i en ledning. Då 
avståndet mellan överdragen är ca 80 km, blir den största 
längden för tvåtrådsledningar ca 500 km. Numera går 
m"n av andra skäl inte längre än till ca 300 km. Fyr
trådsprincipen framgår av fig. 13. Här användas två led
ningspar för en förbindelse. Antalet delningstransformato
rer är endast två, oberoende av ledningens längd, varför 

L~. j 
Fig. 13. L edning med fyrtrådsöverdrag. 

http:tidiga.re
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L. LJ 
Fig. 15. Principen för kabelenkanalsystem. ;fU: ändutrustning. Fys : fysikalisk kanal. BF: bärfrekvenskanal. 


LÖ: ledningsöverdrag. .lä: ändöverdrag. DFT: delningstrans/ormator. B : balans. 
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r,,&Ir&å F'Irl~ (ag mm)
0." rllsp. 1,8",'" riM ning B-A 

Fig. 14. Tvärs nitt genom interurbankabel . 

rundsvängningsrisken inte sätter någon gräns för led
ningsl änaden. Avståndet mellan överdragen är även i 
detta fall i medel tal 80 km. Såväl tv tråds- som fyrtråds
ledn ingarna äro givet-vj pupini erade . Tvåtrådsledningar
nas gränsfr ekvens ligger i trakten av 3 000 p/s, medan 
fyrtrådsledningarnas är 5800 p/s och numera höjes till 
7800 p/ s. Dessa gränsfrekvenser gäll a för stamledningar
na_ Även duplexledningarna pupiniseras. Deras gränsfre
kvens ligger något högre än stamledningarnas. Fig. 14 
vi ar ett t-vär nitt aven interurbankabel. Trådarna äro 
ordnade fyra och fyra till »f rskruvur» , var och en ut, 
görande en duplexgrupp. 

V. Bärfrekvenstelefoni på k.ablar. 

Elektronrörets tillkomst, som möjl iggjorde interurban
kabelteknik n, bildade också grunden för bärfrekvenste
lefonin. Så kom det s ig, att dessa båda grenar av interur

bantekniken började skj,uta fart ungefär samtidigt. Bär· 
frekven tekniken yftade till luftl dningarnas bättre ut
nyttning, kabel tekniken, d är den var ekonomiskt motive
rad, betydde luftledningarnas slopande och därmed bär· 
frekven telefonins undanträngande. Detta motsatsförhål
lande har på de senaste ren helt upphört därigenom att 
det nu är möjligt att an vända kablar för bärfrekvensöver
föring. Utvecklingen går nu i den riktningen, att bärfre· 
kvenstelefonin kommer att få en helt dominerande ställ
ning. Det som åstadkommit denna förändring är in te så 
mycket enstaka revolutionerande uppfinningar som en 
allt längre driven fulländning av bärfrekvenstekniken å 
ena sidan och kabelfabrikationen å den andra . Ett undan· 
tag utgör dock den negativa återkopplingens princip, som 
är ett glänsande medel att bemästra åtskiIIiga svårigheter. 
I det följande skall »kabelbärfrekvensens» nuvarande 
ståndpunkt belysas. 

VI. Bärfrekvenssystem för pupiniserade kablar_ 

VIa. Kabelenkanalsystem. 

Av vissa !Skäl utför man numera fyrtrådskablarna med 
gränsfrekvensen 7800 p/ s för stamledningen och 9600 
p/ s för -duplexkretsell. Då man för talban-det endast be· 
höver frekvenser. upp till 2700 p/ s finns ett min t ca 
5 000 p/s hrett frek vensband kvar upp till gränsfrekven
selI. Det finns alltså möjlighet alt överföra ytterligare 
ett samtal på kabeln medel'St en bärfrekvenskanal. För 
detta ändamål använder man ett s. k. kabelenkanals}'stem, 

vars princip framgår av fi g. 15. I ändstationerna fi nnas 
utrustningar Å·U för att skilja den fysikaliska och den 
bärfrekventa kanalens strömmar åt. Den fysikali ka ka
nalens frekven band är 100--2700 p/ , medan härfre
kvenskanalens är 3300--5 700 p/ s för båda talriktning
arna. Detta band utgör undre sidobandet till bärfrekven
sen 6000 p/ s och motsvarar talbandet 300-2700 p/s. 
De båda kanafernas strömmar förstärkas i gemensamma 

Fys 

L.J L. 8F 
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I' I
KU 
r------1---r-1---r----~r__,r_----------------_, 

Fys. 

/"J F LPF 

b=1B-ö1-----I[ID'+--t~>t-'_t__' ~-t-...:.._~-
. Br~<l--,......-:--:r 

. 

JL ~r-------------~~ _ HF 8PL -+-H-OCd+--''--' 8PH 

Fig. 16. A'ndstationsutrustning för kabelenkanalsystem. 

fyrtr ådsöverdrag, varför ledningsutrustningen inte avvi

ker från den som användes för enbart fysikalisk drift. 

~ndutrustningens ruppbyggnad framgår mera i detalj 

av fig. 16. Den fysikaliska kanalutrustningen innehåller 

i huvudsak en delningstransformator DFT, sändarförstär

karen SF, amplitudbegränsaren Begl", vars funktion skall 

beskrivas ."enare, samt lågpass-filtret LPF, som begränsar 

talbandet uppåt till ca 2700 p/ s. Den undre frekvens

gränsen 100 p/ s sättes av de i förbindelsen ingående 

tran formatorerna. MOllagargrenen innehåller lågpassfilt

ret LPF oeh mottagarför5lärkaren MF. Den bärfrekventa 

kanalutrustningen består av delningstransformatorn DFT, 
sändarförstärkaren SF, amplitudbegränsaren Begr, band

pas.sfiltret BPL, som begränsar talbandet till 300--2700 
p/,s, likriktarmodrulatorn Mod och bandpassfiltret BPH, 
.50111 endast genomsläpper det undre sidobandet ::\ 300-

5700 p/ s. Mottagargrenen innehåller samma BPH, Mod 
och BPL som sändargrenen samt mottagarförstärkaren 

MF. Bärfrekvensen 6000 p/ s, som användes både för sän

dare och mottagare, alstras i bärfrekvensos illatorn Ose, 
som matar ett antal bärfrekvensförstärkare BFF, som var 

och en lämnar effekt för 20 modulatorer, d . v. s. 10 bär

frekventa kanalulrustningar. 

En svårighet uppstår därigenom, att ge mensamma över

drag användas för den fysikaliska och för den bärfre

k\'enta kanalen. På grund av övertonsbildning (olinjäri

tet) i överdragen komma kanalerna att störa varandra. 

Frekvensen 2000 p/ s t. ex. i den fysikaliska kanalen 

alstrar andra övertonen 4000 p / s, vilken kommer in i 

bärfrekvensbandet. Av samma slag, som andra övertonen 

är skillnadstonen till tva frekvenser. 5000 och 4000 p / s 

t. ex. i bädrekvenskanalen alstra skillnadstonen 5000-
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Fig, 17. Princip en för am pliIUduI 'KTänsare. 

4, 000 = 1 000 pi , som kommer in i den fysikali ska ka

nalen. Man kallar detta olinjär överhörning. Ordet över

hörning är inte fullt träffande, ty det som hörs i den 

störda kanalen är ett oförs tåeligt kraxande. Men störver

kan uppstår i alla fall och mås te begränsas. En för sta 

åtgärd är att »Iinjärisera» överdragen, t. ex . genom att 

till va rj e överdrag kop pla en likriktare på sådant sätt, 

att den andra överton, som bildas i likriktaren, motverkar 

andra övertonen , som bildas i överdraget. En annan åt

gärd är att begränsa den i varj e kanal utgående taleffek

len. Denna innehåll er nämligen enstaka toppar, som 

mångdubbelt överstiga medeleffekten och det är i första 
hand ,dessa toppar, som framkalla den olinj ära överhör

ningen. För detta ändamål användas amplitudbegränsare, 

fig_ 17. I shunt till den ledning, i vilken talströmmen går 

fr am, ligga två motkopplade likrik tare, som få nega tiv 

förspännin g V frim var sitt batteri. Så länge talspänning

en är mindre än batteri-"p änn ing n V, flyter all tså ingen 

. :tröm genom Iikriktarna och laleffekten passerar obe

hindrat. Så snart talspänningen blir stö rre än V, kommer 

Fig. 18. Kab elenkanalcr i stativ. 
1-4: c'ill dutr/lslll ingar. G: gemensam utmstning. 

den ena eller den andra av likriktarna, beroende på lal

spänningens polaritet för ögonblicket, att bli utsatt för 

pos itiv spänning och shuntar alltså bort en del av tal

strömmen. Om batterimotståndet och likriktarnas mo t
stånd i framr iktningen är o små, kan talspänningen prak

tiskt taget ej överstiga batterispänningen. Genom att välja 

förspänning kan man alltså begränsa de på ledningen 
utgående amplituderna -till ett önskat värde. 

Kabelenkanal:y temet är inte som luftledningsenkana

len byggd som en komplett, lätt fl yttbar enhet. Fig. 18 

visar ett 2,4.. m högt stativ med fyra kanalutrusLningar 

(Fys +BF). P å vissa stativ ersättes en kanalutrustning 

med en utrustn ing för bärfrekvensgenerer ing, som kan 
mata 30 kanalutrustningar. 

Ib. Flerkanalsystem på pupiniserade kablar. 

Man använ der även ännu »läLlare» pupinisering med 

gränsfrekvensen 20000 pis och ett trekanalsystem med 

fysikalisk kanal och bärfrekvenskanaler på övTe sidoban

den till bärfrekvenserna 4000, 8000 och 12000 pi s. 

VII. Bärfrekvenstelefoni på normala 

opupiniserade kablar, 

VIla. 16-kanalsystern . 

Av betydligi större vikt an tr ekanalsystemet för kablar 
är 16-kanalsystemet. Det arbetar på fyrtrådskablar ;\v 

hittills gängse typ, innehållande pappersisolerade, van

ligen partvinnade I,edare. Skilda kablar användas för de 

båda sändningsriklningarna. Frekvensområdet omfattar 

ungefär 12 00~60 000 pi s och bärfrekvenserna 15 000, 

18000 - - - 60000 pi s ligga 3000 ri s fr ån val'
andra. Endast de undre sidobanden överföras. De mot

svara talbandet 250-2750 pi s. Normal t användes inte 

den fysikaliska kanalen för trafik utan för tj änsLeförbin

delser mellan _ta tionerna och för f j ärröve rvakning av 

obemannade överdragssta tioner . 
Vid detta h ksom övriga bärfrek enss -stem, som gå 

upp högre i frekvens än kab ltrekanal y temet, ha r man 

öve rgivit pupiniseringen av kabl arna. Man kan nämligen 

nu by"ga överdrag med hög och mycket s tabil förstärk
nin g o , h abeldämpninoen tillvht med frek ensen 

som inom ett g ivet frekvensband är mindre h astig -vid 

högre frekvnser - motverka medelst dämpnings utjärn

nande nät. Om man rrf.lf upp till en högs ta f rekvens av 

60000 pi s blir , tro ts ,de n högre förstärkningen per över

drao' överdrag ~ektionernas längd vid 0,9 mm ledardIa
mele r en tredj edel av den nu varande, d. _ s. ca 27 km. 

Vid en ledardiameter om 1,3 mm blir överdrag sek tioner
na ca 40 km. Mellan ·de nu e "isterande överdra cYs ta tioner· 

na måste man allLå bygga en il två nya. Dessa utföras 

emellertid betydligt mindre än de nuvarande och skol a 
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DFT: delningstransjonnator. 
Begr: amplitudbegriiasare. Mod 1: första modulator. 
Bl': ingången till en av bärjrek vcll skanalema. Mod 2: andra modulator. 
BPl - BP6: bandpass/iller. Ose: bi1r/rekvensoscillatorer. 
Dem 1: jörsta demodulalar. UN: dämpningsutjämnande nät. 
Dem 2 : andra demodulalar . Ä·F : ärul/örstiirkare. 

B: balans. 

BP1 !1od1 

tlF<>-_-+_...--_--1 

l10d i? BP3 Åf 

f---+--+------i l> 

o" 

o.c 

I1F 8Pf, Dem 2 8P5 

Fig. 19. Principschema för 16-kanals}'stem. 

kunna arbeta utan ständig tillsyn. De kunna nämligen 
göras f j ärrövervakade från de mellanliggande större över
dragsstationerna. Att söka minska kabeldämpningen och 
därmed antalet överdragsstationer medelst pupinisering 
visar sig både tekniskt och ekonomiskt otillfredsställande. 
Om man ekonomiskt jämför alternati et mångkanaliga 
bädrekvenssystem på opupiniserad kabel med alternati
vet fysikaliska fyrtr ådslörbindelser på pupinkabel, finner 
man, att medan i första fallet kostnaden för bärfrekvens
utrustningarna helt tillkommer, minska kostnaderna för 
kablar och överdrag på grund av att antalet ledningar 
avsevärt min-kar och bortfalla för pupinutrustning. Kost· 
naderna för överdragsstationsbyggnaderna kunna inte j äm
föras utan bestämda förutsättningar. 

En mycket viktig faktor i detta överföringssystem äro 
överdragen. De skola kunna förstärka alla 16 kanalerna 
samtidigt utan att otillå ten 01 inj är överhörning mellan 
k~nalerna uppstår. Härför fordras en utomordentligt hög 
grad av linj äritet. Dessutom fordras att förstärkningen 
håller sig mycket konstant oberoende av batterispännings
och rörvariationer. Detta har kunnat uppnås med hjälp 
av den negativa återkopplingen, vars princip torde vara 
välkänd. En negativt återkopplad förstärkare kan t. ex. 

Ose 

ex 

~__________~--Lf 

I 
I 
I I 

OU11 8P'

• 

vara så anordnad, att medan förstärkningen utan återkopp
ling är 200000 gånger, blir den resulterande förstärk· 
ningen med negativ återkopp ling endast 500 gånger, d. v. 
s. en fyrahundradel av den naturliga förstärkningen. Man 
kan då visa, att även övertonshalten vid en viss utgångs· 
effekt och procentuella förstärkningsändringar sj unka till 
en fyrahundradel av de värden de skulle ha utan åter
koppling. Man kan, som synes, på detta sätt få överdrag 
med utomordentliga egenskaper. 

Den principiella uppbyognaden av ändutrustningen för 
ett 16·kanals_ stem framgår av fig. 19. Då frekvensbanden 
l igga mycket tätt, användes dubbel modulering för upp
nående av den erforderliga selektiviteten. Första module
ringen sker med bärfrekvensen 6000 p/ s, varvid det ena 
sidobandet lätt kan filtreras ut. Vid den andra modlll e
ringen komma sidobanden min~ t 6500 p/ s isär, varför 
fil,treringen även i detta fall är lätt. Demoduleringen sker 
likaledes i tv i\. steg. 

VIIb. l2-kanalsystem. 

På senaste tid har man för långa internationella tele
fonförbindelser uppställt såsom ett önskemål, att det över· 
förda talbandet skall sträcka sig från 300 till 3400 p/ s. 
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Efte r Amerlca n Te l. & Tel. Co. 
Fig. 20. Bredbandskabel (koaxialkabel). 

Ett bärfrekvenssyslem, som skall fylla denna fordran , 
måste då ha 4 000 p/ s avst ånd mellan bärfrekven~erna. 
Man skall använda övre sidobanden till bärfrekvenserna 

12000, l 000 - - - 56000 p/ s. I övrigt blir systemet 
fullt analogt med 16·kanalsystemet. 

V l IT. Bredbaruls}'stem. 

För pappersisoI rade kablar bildar 60 000 p/ en uno 
gefärlig övre gräns för det utnyttningsbara frekvensområ
det. Vid högre frekvenser bli särskilt de dielektriska för

lusterna för stora. För att råda bot för detta har man 
utfört kab lar med luft om huvud akligt isolationsme
del. Ofta. l utföras des5a som koaxialkablar moo en 
koppartråd o111O"iv n av en koa iell, eylindri k ledare 
(fiO". 20). En sådan kabel kan användas upp till fl era 

miljoner p/ s. Den kan användas för samtidig överföring 
av ea 200 telefonsamtal. I ,den härför erfor der liga bär
frekvensuLrustningen bildar något av de för.ut beskrivna 
mångkanal iga systemen, t. ex. 12-kanalsystemet, grund
stenen . Om man vill byo-ga ell system med 240 kanaler, 
utgår man från tjugo 12-kallal y t m. De 12 kanalerna 

från ett vi t system tillföras en gruppmodulator (fig. 
21.), om fl yttar upp kanalerna till lämplig plats i fre
kvensspeklrum. På så sä tt r~das alla tjugo 12-kanalsyste

mens band upp bred id va randra inom omr de l 60000
l 020000 p/ . Alla 240 kanalerna för tärkas i g men
samma överdrag, om giv t i äro negati t återkopplade. 
De måste i detta fall ligga ännu lätare än vid 12-kanal
sys temet, nämligen på ca 16 km a stånd från varandra. 
För kostnadsbegränsning utföras de fl esta överdragssta
tionerna ytte rst enkelt, v. i form av kabelbrunnar, oeh 
f j ärrövervakas f rån glesare, större stationer. E rforderlig 
energi överföres i form av 50 p/ växelström på den 
koncentriska kabeln sj äl V. I händelse av fel på ett över
drag, inkopplas automatiskt eller genom fjärrmanövre
ring ett reservöverdrag i ifrågavarande station. 

Ovanför telef{lnikanalerna klan man även lägga en 
bärfrekvenskanal för televisionsöverföring. Härför behö
ves en bandbredd på ca l milj. p/ s. Den högsta överförda 
frekvensen blir alltså över 2 milj. pl" Televisions-kana
len förstärks i sär kilda överdrag. 

Efter Am eri can Tel. & Tel. Ca. 
Fig. 21. Principschema för ändutrustning för bredbandsystem. 
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Sveriges enda radiotekniska facktidskrift 
Radiofackmännens och amatörernas speciella organ 

Är saklig. vederhäftig och opartiSk • Avhandlar i form av populära konstruktionsbe
skr ivningar den prak tiska tillämpningen a v nya 

Utkommer regelbundet den 20 varje månad. konstruktionsprinciper 

Innehåller tekniska beskrivningar över goda kom
mersiella mottagare 

BeskrIver på ett llittfattligt sil. tt nya uppfinningar 
och principer 

InnehAller det minsta möjliga av teoretiska ut
läuningar 

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

• Avhandlar alla nyheter pli radioområdet 

• Är den idealiska aDl1ltörtidskriften 

• Uppskatt.as al" fackmannen pi grund al" sin l"eder
häftighet och opartiskhet 
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Moderna mottagare 

Aga-Baltics modeller 1938-39 
Av ingenjör G. Brigge. (Ago-Baltie Radio A.-B.) 

lo» en apparatserie, som Aga-Baltic i år utsläpper 
på marknaden, erbjud~r en hel del intressanta 

nyheter. Firman har fem {)Iika apparattyper, och av dessa 

äro tre utrustade med tryckknappar. I följande artikel 
komma de fyra mindre typerna att närmare beskrivas, 

under det att den största appa ratmodellen, »Suverän», 
hlir föremål för ,särskil d behandling i en artikel i nästa 
nummer av tidskriften . 

Innan någon detaljbeskrivning av de olika appara t
.typerna göres, torde det vara av iutresst' att se!, vad som 

är genomgående n H för samtliga apparater. 

Förbättrade högtalare. 

Vad man kanske i för sta hand fäster sig vid är den i 
år överlag förbättrade återgivn ingen av låga frekvenser, 
och detta torde då för st få tiIl~krivas de nya, förbättrade 
högtalarna. Efte r långvariga undersökningar har df! t 
lyckats att i samarbete med två stora amerikanska fabri
ker få fram en serie 6", 8"- och IO"-högtalare, som i 
fråO"a om verknin cysgrad och frekvemkarakteristik kunnato t> ~. 

betraktas som utomordentli CTt "oda . Samtliga högtalarty
per ha utförts med myoket låg basresonans, utan att detta 
inverkat på den förut goda återgivningen av de högre 
frekvenserna. 

I växelströmsapparaterna användas fältmatade högta
lare, då möj.li rrheter här alltid finn a_ för tillräcklig t hög 
magneti<;e ringseffekt. För allströmsapparaterna har mall 

däremot helt ö\'erga tt till permanentdy nami ka högtalare 
och si ipper tack vare de-sa ifrån den genom högtalar
fältet orsakade extra bcla:: tnin rre n av l ikriktarrör et. 

Aga-Baltics »Solitär», med trJ'cklcnappsinställning uv Irra stationer. 

Baskornpensa.tion och negativ återkoppling. 

Samtliga apparater ha i år dessutom försetts med au to· 
matisk baskompensation för att möjliggöra god återgiv

nin" även vid mycket låo' volym. Vidare ha alla apparat> . t> 

terna försetts med negativ återkoppling, vilket i hög grad 
bidra bo-i t till att reducera distortionen. Slutrören äro av 
den 5. k. »beam»-typen och medgiva en ovanligt stor ut

gångseHekt. 

Den automatiska tonkompensa tionen och negativa åter · 
kopp lingen äro ju ej egentligen några nyheter, då dessa 
finesser redan förut använts av ett flertal firmor, men 

kombinationen av dessa finesser med de nya slutrören 
och den nya högtalaren har givit ett synnerligen gott re

sultat. Fordringarpa på verk ligt god ljudkvalitet ha ju 
också stegrats oerhört under de sista åren och på sitt sä tt 

helt naturligt varit en drivaIldc orsak f ör apparatkon· 
struktörerna att ej spara något för att i detta fall till 

fredsställa publikens smak. 

Nytt blanda/Tör. 

Ur högfrekvenssynpunkt torde väl största intr~et kny
ta sig till det i år använda nya bl andarröret, 6J8G. Det 
i fjol använda blandarröre t 6A8 var av oktodtyp, men 

det nya är en triod-hexod. Genom användning av detta 
rör ernås flera viktiga fördelar nämligen: 

»Schlager» har sex tryckknappar och är byggd för höga anspruk 
på ljudkvalitet. 
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1) 	 Hög selektivitet, beroende på det synnerligen höga in

re motslåndet, vilkel enligl fabr ikantens uppgifl upp

går till ej mindre än 4, megohm. Detta är av särskild 

betydelse vid konstruktionen a allströmsapparater 

med de vid de "a apparater förekommande låga anod
spännningam a. 

2) 	 Hög frek en~s labilitet erhålles på kortvåg, även då 
röret har full automatisk volymkontroll. 

3) 	 Tendensen till akustisk återkoppling har reducerats 

till ett minimum, tack vare den stabila uppbyg.!rnaden 
av rörets elektrodsy~tem. 

Den ovan nämnda minskade tendensen tiU akustisk 

återkoppling torde även bero på det förbättrade utföran
det av vr idkondensat<orerna. Sålunda ha t. ex. rotorns Yt

terpl atto r utför·ts av mjukare material , och slitsarna för 
[r'imningen ha gj orts kortare och färre . 

Effektiv stabilisering a.v kortvågen. 

Vid betraktande av de olika apparattyperna äro de två 
minsta, »Superb» och »Europa», direkta förbättringar av 

motsvarande typer frän föreg ende år. Här äro bl. a. de 

inledningen omnä mn da förbättringarna införda. 

Superb-mottagaren har i år utförts med automati sk 

breddning av mellanfrekvensbandet vid inkoppling på 

kortvåg, och detta bidrager i hög grad till en även för en 
så liten apparat god och njutbar kortvåO"smottagning. 

Europa-m ottagaren är ur elektrisk synpunkt lika »Su 

perb» med undantag av att app ara ten försetts med varia

bel selektivitet, avstämning indikator och en större hög
talare. Den variabla selekl iviteten har två olika lägen, 

och manö vreringen sker genom utdragni ng eller intryck
ning av tonk ontrollratten. Avstämningsindikatorn utgöres 

för växel trö~apparaterna av röret EM 1 och fö r all

s trömsmottngarna av 6ES. Indikatorn är kopplad så, att 
den rea rrerar även för mycke l vaga signaler och därige 

nom möjl igo-ör en n og o- rann ins tällning, även om fält

.-tyrkan är mycket låg. Europa~moltagaren har förse tts 

med en höglalare med 20 cm diameter till skillnad {rån 

S uperI -n otlag rens högtalar e med 15 cm dimuet r. Ap
paraten har äV ' 1l utruslats med liigoh mig ansluluing för 
e 'lra hö <rtala r. Basresonansen vid Eur opa-h ögtala rna är 

ca 80 I, I s, och ålergivningen av de låga frekven~erna blir 

därför -ynll erligen god. 

Ny 	t/")'cH nappsappamt. 

l äs la apparattyp, »Solitär», ä r en förbällring av E uropa

mottagaren. Dc~ elektriska uppb ggnad. spola r, rör o. s. 
v. äro exakt lika E:uropas, och likaledes använde.s i huvud

~ak samma cha si som i Europa. P å grund av den använ

da tryckknapp.smekanismen ha dock en del omplacerino'ar 

varit nödvändiga. Apparaten har utförts med en Lryck
knappsautomat, som medgiver inställning av fyra valfria 

stationer. Tryckknappsautomaten har placerats så, att 

tryckknapparna äro riktade uppåt och placerade över 
skalan, och vid s idan av tryckknapparna finlles en vall 

lig ratt för inställning av s tationerna på vanligt sä tt. Ge

nom tryckknapparnas placering är de t möjligt att lält 
inställa stationerna, utan aH den relativt lätta apparaten 

förskjutes vid inställningen. Solitärmottagaren har även 
försetts med en musik -tal -omkopplare. Dä basåtergivnin

gen vid den vanliga Europa-mottaga ren är mycket god, 

är det givetvis en s tor fördel att på en dyrbarare apparat 
ha möjlighet a tt reducera basen vid lyssnand t på före

drag och rapp or ter, varigenom en mer distinkt återgi"\' 
ning erhålles. 

Stationsnamn på kortvåg. 

Alla .de tre ovannämnda apparattyperna ha försetts med 

glasskalor med samtliga förekommande slationsnamn. Där 
det visat sig nödvändigt, ha på en del frekvenser medta

gits flera stationer, som arbeta på samma frekvens. Även 
. för kortvågsområdet ha en del stationsnamn utsatts, för 

att göra det möjligt för lyssnarna att lättar e orientera 

sig 	inom respektive band. 
Genom de hos mo ttagarna genomförda detaljförhätt

ringarna har också vunnits en betydligt större exakthet 

i 	 fr åga om skalans överensstämmelse på kortvåg, och 

fastän mellanfrekvensen vid de nämnda mottagarna är 

] 33 kc/ s, behöver man aldrig misstaga sig på om man 
IYSSllar på signal fr ekvensen eller spegelfrekvensen, då 

signalfrekvensen alltid ligger inom det kraftigt marke
ra de området för respekti ve frekvensband. Kortvågsska
lan 	har dessu tom förs etts med en linj är indelning för alt 

underlätta ålerfinnandet aven gång mottagna kortvåg 

stationer. 

En 	intressant konstruktion. 

~ä~ta mottagartyp i serien, »Schlager» 861- 862, är 

av helt ny kon trukt ion oc,h visa r en hel de l intre anla 

av ikelser i förhållande till de föru l nämnda appara terna. 
Den har 7 rör och är försedd med högfrekvens tc ' _ Vid 

belrakta ndet av apparatens uppb yggnad å ch, siet har 
man här frångått den vanliga uppställningel1 av vr id
kon d IJ satorn , ~om hos denna mo ttagare i t ~ill e l är pla
cerad parallellt med has. ieLS långsida. Denna m ntering 
har varit nödvändig på grund av den an vända tryck

knappsmekallismen men genom def\!,amma h ar man också 
vunnit en god och log i ~k placering av alla ingående de 
taljer. En sak, som särskilt en service-man torde värdera 
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mycket högt, är att alla trimpunkter, såväl mellanfrekvens

som förkretsar och oscillator äro direkt åtkomliga, utan 

att apparaten behöver tagas ur lådan_ Den använda tryck
knappsirutällningen har monterats tillsammans med kon

densa torn på ett litet cha si, och överföringen från de sex 
tryckknapparna sker direkt medelst en häv5tångsanord

ning till kondensatorn_ Utförandet är i stort sett detsam
ma som användes vid Solitär-mottagaren_ Det torde vara 

värt an påpeka, att de sex stationerna lätt kunna inställas 

framifrån utan några som helst verktyg, och mun har full
ständig frihet att välja stationerna hflde vad deras läge 

på skalan och ordningsfölj den beträffar. Detta gäller na
turligtvis även Solitär-matlagaren, och båda apparaterna 

äro försedda med ett beslag vid tryckknapparna, som 

medgiver insättning av små namnskyltar för de 01 ika sta
tionerna_ Schl ager-apparaten har förset ts med två kort

vågsband, på så -ätt aU det vanliga kortvågsbandet, som 

sträcker ig mellan] 50 meter, här uppdelats på två 
band, nämligen ett som sträcker sig mellan 13,3- 27,5 
meter, och ett annat som sträc.ker sig mellan 24---52 me

ler. De båda bandens frekvensomfattning är alltså endast 
ungefär l: 2 och medgiver följaktligen god utbredning 

av de olika kortvågsområdena_ Denna uppdelning av kort

vågsområdet innebär ju många fördelar, såsom snabbare 
inställning, mindre risk för sidoavstämning, akustisk åter
koppling och skalfel. 

Den använda mellanfrekvensen är å Schlager-mottaga
ren 465 kc/ s. Fasta glimmerkondensatorer användas, och 

6K7G' 6.18& 

lffSTJlUHClfTHOTSTÅNtJ, 
'* IOOOn/VOLT, OHR~ 200-300 VOCT 


.. ~ ss v, VID MV. 


trimningen sker genom förskjutning av järnkärnan. Ap

paraten har 2 st. mellanfrekvenstransformatorer, båda 

försedda med järnkärnor, ooh den första av transformato

rerna har utförts med variabel selektivitet, som regleras 

medelst den å klangiärgskontrollen monterade omkasta

ren i likhel med vad som sker hos »Europa» och »Soli

tär». Den höga mellanfrekvensen och de två förkretsarna 

medföra att fdav·lä ning på kortvågsstationerna genom 

det stora spegelfrekvcn avståndet är helt eliminerad. 

I »Schlager» användes en högtalare med 25 cm dia me

t r. Basresonansen är så låg som 70 p/s, och cren om den 
rikliga magnetiseringen och dimensioneringen av hög

talartransformatorn är återgivningen av hela tonspektret 

synnerligen jämn. 
De fyra nu omnämnda mottagar,typerna, Superb, Euro

pa, Solitär och Schlager, äro alla även utförda för all
ström. De tre första ha en konstant anodspänning för a.Jla 

rören, vare sig nätsp änningen är 120 eller 220 V, under 
det att hos Schlao-er alls tröm omkopplinO' av anodspän

ningen sker för slu lröret och för ta lågfrekvensröret vid 

inställning för ol ika spänningar, varigenom utgångsef

fekten för lhöga nätspänningar höjes_ Alla allströmsappa
rater ha som förut nämnts utrustats med permanentdyna

miska högtalare, och som slutrör användes den nya typen 

25L6G, motsvarande 6V6G för växelströmsmottagarna. 

Till slut bör kanske omnämnas, att apparaterna i år 

monterats i större lådor, vilket även i sin mån bidragit 
till alt förbättra ljudkval iteten. 

6K76' 688G 

I ' . I '1"1 i : I IL__ _______ ______ ______ -l __ l_å.•~~_~_J L------'l'-T------------i.---/ _J ______J 

L _____________ J 

Kopplingsschema för »5chlager>, ' allströmsmodellen. Högfrekvenssteget tlanstgör på båda kortvågsområdena förutom på mellan
och långvåg. 
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~rElEVISIOI 
LONDON OCH BERL I 

Vad som visades på höstens radioutstä llni ngar 

Av civilingenjör M ats Holmgren 

, l elevisionen är j u radioteknikens yngsta teln ing, och 
som sig bör omhuldas den särskilt p å radioutställ

mngarna. Den tiden är nu förbi, då televisionen betrak
tades som en s to r nyhet av peciellt tekniskt intresse. Nu 
försöker man vi a vad den kan duga till i praktiken. 
Detla var just fall et vid årets båda utställningar, och man 
kan utan överdrift säga, att televisionen, som den nu 
framfördes, för för sta gången visade att den blivit något 
att räkna med även i praktisk drift. 

Som tid igare i denna tid krift omtalats, visades televi
sionen i Berlin i en särskild hall utan dag lj us. De olika 
firmorna demon trerade där sina mottagare under drift. 
Det maste d-ock anmärkas att civerföringen mestadels sked
de på tråd för undvikande av störningar. I vi sa fall vi
sades även radioöverförda bilder, och deras kvalitet var 
endast obetydligt sämre. Sändningen skedde från den or
dinarie sän daren i »Funkturm» och best-od dels av 
filmsändn ing och dels av direktupptagn ing från en scen, 
där äv n allmänheten kunde besk da det hela. Ibland 

Tele/unk ens tel evisionsl7lottagare, modell FE VI. 

förekommo även utomhusupptagningar från utställnings

området. 
Endast de största firmorna vi"ade sina televisionsre

sul tat. Sålunda u·tställde Lorenz sin mottagare med bild
storleken 23 ><20 cm. Denna var av rak typ. En kombi
nerad Lorenz-Fernseh-A.G.-mottagare, innehållande en 
vanlig allvågsmottaoare i kombination med televisions
apparat, ,hörde till de bättre. Katodstrål eröret hade 50 cm 
skbirmdiameter, och bildstorleken var 37,5 X32 cm. Röret 
var vertikalt monterat, och bilden syntes i en snedställd 
spegel. Denna firma visade även en mindre proj ektions
mottagare med bildstorlek SO X 60 cm samt en större d y
lik, som kunde giva en 4 rn2 bild. Firman Tekade visade 
delta år en mottagare med katodstrålerör i stället för den 
tidigare med spegelskruv. 

Telefunken visade som »populärmottagare» sin J jolihs-

Samma mottagares inre. 
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modell i förbättrad upplaga. Den är avsedd att användas 

i förening med en gemensamhetsan tenn och en centralför

stärkare. Detta har gj orts för att man skall kunna ned

bringa kostnaderna , när ett flertal mottagare monteras 

upp i samma hus. Ett 3S cm rör användes, och som i de 

flesta andra fall användes magnetisk avlänkning. Denna 

firma har även gjo rt en ny bordsmodell , som är avsedd 

att användas i samband med en normal rundradiomotta

gare för ljudet. Priset uppgavs vara omkring 800 RM. 

Själva tel evisionsmottagaren har 8 rör. Fernseh A.-G. vi

sade även en dylik liten apparat, som tillsammans med 

en viss Blaupunkt-mottagare av vanlig sor t bildade en 

komplett televisionsanläggning. En modell var avsedd att 

konl!bineras med en super, och en mindre modell avsågs 

för samarbete med en rak rundradiomottagare. 

I fråga om' storbildsåtergivning hade man gj ort stora 

framsteg. Telefunkens bilder i storlek 2,2 X 3 m voro 

utomordentligt goda. Projektionen från det synnerligen 

ljusstarka katodstråleröret skedde icke som förut genom 

en lins uLan via en som lins verkande spegel med rela

tivt lång brännvidd. Den största bilden framvisades av 

»Fernseh» och mätte 3 X 3,6 m. Även om den icke i ljus

styrka fullt kunde mäta sig med en biografbild, stod den 

en sådan icke mycket efter. De otydligheter och fel som 

förekommo torde huvudsakligen ha legat på sändaresidan. 

Man kan icke underl åta att beundra den teknik som lig. 

ger bakom dessa storbilder, även .om man småningom 

blivit en smula bortskämd med »un derverk» inom radions 

område. 

En d·emon3tration av tel evision i naturliga färger till· 

drog sig s tort intresse. Bilderna voro sammansatta enligt 

F:n av den engelska televisionens vackra hallåkvinnor. 

POPULÄR RADIO 

Denna televisionsapparat, Tele/unkens modell T Fl, skall användas 
i kombination med en mnclradiomottagare. 

trcfärg3principen och återgivna efter en färgfilm. Bild

kvaliteten kom icke upp till samma nivå som vid den en· 
färgade televisionen, men eftersom det var första gången 

något dylikt visades offentligt, kunde man icke undgå alt 

känna sig en smula imponerad. 

Televisionen fullt färdig i England. 

Televisionen på Berlinutställningen verkade att va ra 

mera tillrättalagd för att imponera och göra folket mera 

hemtamt med detta teknikens underverk. Någon försälj 

ning av mottagare till allmänheten var d·et ej fr åga om. 

I London däremot betraktades televisionen som ett full

bordat faktum, och det gällde för de olika firmorna att 

värva köpare ti ll apparaterna. 

I London försiggår j u regelbundna televisiomsändnin

gar sedan länge, och till uts-tällningens ära hade sänd· 

ningstiden utökats med ett par timmar. Vidare hade man 

förlagt en studio till Olympia, och där kunde de besö

kan rle se hur utsändningen skedde. 

Från studion inom utställningen sändes programmet 

per kabel till den ordinarie sändarstationen i Alexandra 

P alace. I Olympia mottogs sändningen på en centralan

tenn med högfrekvensförstärkare, från vilken det fort· 

farande högfrekventa programmet dis tribuerades ut till 
de olika firmorn as s tånd. H är kopplade man in sina luot· 

tagare på samma sätt som man kopplar io mo tlaga ren 

på en vanlig nedleclning. Man kan alltså säga att all a 

mottagare arbeLade under praktiska förhå lland n och un o 

der lika förutsättninga r. För den h ändelse all något fel 

skulle uppstå på den ordinarie sändaren kunde en liten 

r rv ändare i utställning bygg naden sä ttas i gång. 

Det ordinarie televisionsp rogrammet hade gj orts något 

fylligar . och man sände sålunda utornhu ' reportag , film 

och studiouppträdanden i lämplig blandning. Om man 

skall våga sig på en jämförelse, får man säga, att engels· 

männens program voro mer raffinerat sammansatta än 
de tyska och vitLnade om större vana på området. Även 
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Ellgelsk televisionslll ottagare av bordsmodell. Bildstorleken är 
6'//' X 5". (»His Master's Voice»). 

studioupptagningarna gåvo i London ett mera fulländat 

intryck. C yanseringen hos bilderna va r bä ttre, men i fråga 

om dj upskärpa verkade det som om tyskarna kommit 

läng t. Bristm på dj upskä rpa var egentligen det enda 

~om kil de televisiollsbilderna fnln studion och utomhus
bilderna ifran filmb ilderna. 

Varje större engelsk radiofabrik med självaktning till

\'crkar nu även televisionsmottaga re. De stö rs ta firmorna 

ha hela serier, och en typi_k sådan ser ut på följande sätt. 

Minsta app araten är en motta <Ta re endast för bilder av 

storlek ungefär 10 12 cm. F ör Ij udåter<Tivningen kan 

användas en van lig rundradio mottaga re, t ack vare cn i 
telev isorn befintli rr frekvensomvandlare. Priset är mellan 

·tOO och 600 kr. För det senare priset kan man till och 

med få en apparat med eget Ij ud. Kosta r man på sig så 

mycket som 800 il 900 kr., får man en hel all vågsmotta

gare och televisiol1smottagare i ett, ivetv is i bordsmodell 

och med ovannämnda lilla bild. Samma historia med en 

bild i s torleken ca 20 X 23 cm och utfö rd som golvmodell 

kostar omkring 1200 kr. Vanligen har man däremellan 

även en modell utan rundrad iomottagare. En apparat med 

<>rammofon kosta l · ,~ dan ytterligare några hundra kronor, 

och en mo ttagare med projicierad bild i storleken 50 X 40 

cm eller däromkring kostar i runt tal 2 500 kr. inkl usive 

rundradi oapparat med tryckknappar och alla fine ser. 

För 250 Guineas (a ca 21 kr. ) får man en projicerad bild 

5 X 6 f t för att övergå till engelskt mått. Denna senare 
ap parat fanns endast i "i t fabriKclL 

Alla firmo r utom en , Scofony, meJ ., in ovan omtalade 

s tora proj ektion~apparat (mcd spcgelhj ul ) , arbeta med 

katodstrålerör, vilka på ett undan tag när ha magnetisk 

avlänkning. Endast Tannoy hade kvar elek tros tatisk av

länkning, men hade därför icke sämre bild än de övriga, 

snarare tvärt om. Den magnetiska avlänkningen har gjort 

katodstrålerören bet) dligt kortare med bibehållen bild

yta, och tack vare detta behöver man icke i så stor ut

sträckning mon te ra rören lodrä tt och gö ra bilden synlig 

genom en spegel. Televisionsmottagarna voro i ungefär 

lika stor uts träckn ing utförd a som suprar och som raka 

apparater. 

Demon.stra tionen skedde i va rj e särskild firmas stånd 

och icke alltid under idealiska ljusförhållanden. Det var 

ganska svårt att hålla det yttre ljuset borta från de till 

trängsel fyllda båsen, i vi l ka televisionen Jemonstrerades. 

Återgivningen var emell er tid så god och programmet så 

underhåll ande, att man ytterst ogä rna lämnade en erövrad 

plats i ett dylikt bås förrän en paus i programmet in· 

trädde. De förtjusande »hall ådamerna» bidrogo icke 

minst till a tt göra televisionen populär. 

Det påpekades omsorgsfull t från alla håll att någon 

ytterligare prisreducering på televisionsapparater icke 

var a tt vän ta under de närmaste åren. Det nuvarande pri

set är så lågt som det kan tänkas med för handen varande 

televisionss)stem, och det fordras en alldeles revolu tione

rande omgestal tning av mottagningssys teme t, om några 

nämnvär t billigare appara ter skola kunna framstä\.las. 

Det uppgavs finn as ca 10000 televisionsmottaga re i Lon

don vid tiden för utställningen, och försäljningen av nya 

apparater ökade för varje dag. 

Storbildsapparat med tr)'ckknappsavställld rundradiomottagare. 
(Baird Television Ltd. ) 
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Av civilingenjör H. Stockman 
(Tekniska Högskolan, Inst. för Radioteknik) 

1. Kalibrering av slämkrels. 

stämkrets L2 C2 skall kalibreras enligt reaktions· 
metoden med hj äl P av den i fig. l visade heterodyn

vågmetern . Denna är Reinarz-kopplad och har en galvano
meter G i anodkretsen samt förutsättes vara noggrant ka
librerad. Kretsen L2C2 kopplas induktivt just så fa st till 
kretsen LIC1, att generatorn reagerar, då resonnnspunkten 
passeras vid inställning av C 1. Generatorns reaktion beror 
därpå, att den undersökta kret en L,C e vid resonans be
las tar vågmetern-generatorn. Detta ger sig till känna ge
nom en utslagsökning på anodströmsinstrumenlet, vid has
tig avstämningsändring event. också genom en knäpp i 
hörtelefonen. Med tillräckligt fast koppling inträffar det 

lE n 

t. o. m. att generatorn helt upphör att svänga i och om
kring resonanslärret. En kurva över våglängden som funk
tion av inställningen på CJ upptages. 

Vi skola närmare studera k opplingens inverkan på 
kalibreringsnoggrallnheten. I fig. 2 a representerar E och 
q emk och inre motstånd hos heterodynvågmetern, r 
och 1"2 kretsarnas för! ustmotstånd och M den ömsesidiga 
induktansen. Reduceras parallellmotståndet e till ett se
riemotstånd och inreduceras emk :n, erhålles schemat i 
fig. 2 b, som även kan ritas enligt fig. 2 c. Jämföres denna 
koppling med impedansnätet i fig. 2 d, för vilket man kan 
visa att ekvationssystemet 

IL-h-______________~ 

+8LI 

+A 

-A 

-8 
Fig. 1. Heterodynvågmeter i Reinarz-koppling. Då den undersökta, 
resonansstämda kretsen närmas till stämkretsen L IC" avtager sväng

ningsintensiteten och ökar utslaget på galvanom etern G. 

• Föredrag i Stockholms Radioklubb den 25 oktober 1938. 

V1 = ZtJ1-Z12J2 } (1) 
V2 = Z1Jl-Z2J2= O 

gäller, så finner man sambanden: 

Zl = 1"1+ jXt, 

Z2 = r2+jx2, 
ZJ 2= j oJM. 

Här är Xl ochx2 de totala kretsreaktanserna: 

l 
X1=IUL1 - - ' 

UJ Cl 

l 
x2= (oL2--' 

W C2 

Dcn från pr imärsidan sedda impedansen lp = VIiJ1 kan 

r 

v,rv 

c 
Z,-z" 

V,IV ~ 
J, t - d 

Fig. 2. De kopplade kretsarna i jig. a reduceras successivt till ett 
impedallsnät i jig. c, för vilket uttTycket för inimpedansen Zp 
direkt kan uppställas genom jämförelse med det kända nä.tet 

/ig. d. 
i 
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ng. 3. Vid mycket tät koppling följer anodstrÖm.men kur van »1», 
d. 	 v. s. dämpningen blir sa stor, att heterodynvågmetern sLutar 

sz;änga inom området a- b. I praktiken anvä1l.des kurva »3». 

Tydligen får resi stan.:::en i primärkretsen ett t ill kott T2' 

från sekundärkretsen, vilket tillskott blir särskilt stort vid 
resonans, ty då är X B = O och nämnaren i uttrycket för 
r!' li t å r educerad till 1"2 ' Surrda uttryck blir 1'2

/ = 
W!Ml/T" och d ,här ömsesidiga induktansen ingår med 
sin k adrat, är det t ydligt, att r esistanstillskott t blir 
speciellt stort, om d I r onans föreligg r o h dels kopp
lingen är mycket tät, d. v. s. kopplingsfaktorn 

M
1.'--

- yL L
1 2 

stor. Det är när båda de nämnda villkoren äro för han
den, som T. ' blir sa stor, att helerodynvAgmetern t. o. m. 
slutar svänga. 

Vid resonans är x/=x/ =O och kretsa.rna kunna när
mas intill varan dra utan att frekvensen ändrar sig. (Vid 
litet spolavst nd erhålles dock en vi s frekv-ensändring 
på grund av läckkapaci teternas inverkan.) Re.5onansstäm
mes ej kretsen LsCs, blir XJ/ ~O och närmas nu LtC! till 
LICJ, kommer den förra kretsen att tränga den senare åt 
sidan i frekvens. Frekvensen söker ställa in sig så, att den 
imagiIlära termen i uttrycket för Zp blir noll, d. v. s. så 
att imp dansen sedd från strömkällan blir rent resistiv. 

fig. 3 visas ett diagram över anodlikströmmens va
riation med slämkapaciteten Cl ho? heterodynvågmetern 
för så stora värden på kopplingsfaktorn, att röret slutar 
svänga inom området a-b. Göres kopplingen avsevärt 

lösa re, erhall es ett strömför!opp enligt ku rya »2», om 
medgiver en betydligt noggrannare kal ibrering än för
loppet cnli ot kurva »1». Man observerar här det »kick» 
i kurvan , efter il et kal ibreringen sker. Ofta kan mät
noggranlJheten ökas genom att svängningsintensiLeten min
skas, vilken minskning kan åstadkommas med hjälp av 
glödströmsreo tat n. Anodströmsvärdet stiger då och »kic
ket» blir förla gL högre upp på skalan, vid »3» i fig. 3. 

Det bör kanske nämnas, att övergången från ström
källan EeC1 i fig. 2 a till strömkällan VlCd::.rl i fig. 2 b, 
där mot5tåndet Dr1 tänkes utgöra en del av mot LÄndet T 1, 

sker enligt ett av fransmannen Thevenin uppställt teorem. 
För detta' teorem skulle man kunna införa benämningen 
»ekvival'entströmkällans saLs» enär det utsäger, att an
ordningen EeCl enligt fig. 2 a kan utbytas mot en ekviva
lent strömkälla, innehållande en emk och en serieimpe
dans. (»Ekvivalent trömkälIans saLs» representerar en for
mul'ering av Thevenirr teorem.) 

2. Mätning av rörkonsta.nter. 

En enkel anordning för mäLning av förstärkningsfak
torn visas i f icr. 4. Över ett par motstånd Rl och R2 till
fö ras här galler och anod spänningar av motsatt fas. Vid 
eH vi st värde på R blir växelströmmen i anodkretsen 
noll och ,hörtelefonen ty t. Bele 'knas inre gallermotstån
det eg, erhålles kompensationsviIIkoret : 

C!II R l
-+ul-l= R2,
C!g (ll 

varav 

I-l=R2 (1+ Rl 
). 	 (3) 

R1 · r<1J 

Man tager lämpligen upp kurvor fi=j(Vg ) för några 
olika anodspänningar. 

För mätning av inre motslåndet e och inre gaIlermot
stÄndet e:: kunna hryggorna i fig. 5 användas. Dessa bryg
gor arbeta med s. k. W agner-j ord, som inställes genom att 
hörtelehmgrenen frigöres uppLill och fälles rakt nedåt 
till j ord. För a~t få korrekta mätvärden måste man eli
minera inverkan av kapaciteter mellan rörelektroderna, 

Fig. 4. Koppling jör mätning av förstärknings/aktom. Da röret 
arbetar med negativ galler/örspänning är vid tyst hörtelefon /ör

stärknings/aktom lika med förhållandet R.fR/. 

I 
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Fig .• S. Koppling för mätning av inre motståndet e (t. v.J och inre 
gallermotsulndet I}g (t. h .J. Så.väl resistim som reaktiva kompo
nenterna m,2ste kompenseras, var/ör även kondensatorn C måste in

stäLLas, om hörtelejon en skall bli tyst. 

vilket sker med kondensatorn C. Om grenen R brytes, kan 
bryggan kompenseras med kall katod, men den härvid 
;:rhållna inställningen skilj er sig något från den för varm 

katod, enär rörkapaciteterna ökas, då rymdladdning upp
träder. 

För beräkning av (J och (Jg kunna följande samband lätt 
uppställas : 

Ri R 2 (4)f!=-RR resp. (!g= IfR. 
l l 

För kompensation måste även villkoren: 

C R2 C 
(5)resp. RR1 Cak+ Ca; 1 , l 

vara uppfyllda. 

Lämpligen upptagas kurvor [!= f(Vg ) resp. (]g= j(V/: ) 
'ågra olika anodspänningar. 

~, skola något närmare studera de ovannämnda avvi· 
kelserna hos rörkapaciteterna -på grund av rymdladdning. 
Vid kall katod gäller för kapaciteten galler-katod: 

Cl'k=k1+ D 
l 
+ D" (6) 

där k är en proportionalitetskonstant och D=CakICg /. = 
l l/u är anodens g nomgrepp till katoden. Termen D' = 
Cakl Cag kan uppfattas som katoden" genomgrepp till ano
den. För varm katod gäller sambandet: 

I ' k l I C (7)Cgk(! = / 3 l+D+D' ':; g/. 

Kapaciteten blir i verkligheten ej fullt 4/ 3 ggr större, 
cnär D' i ek\'. (7) är större än D' i ekv. (6) på grund av 
rymdladdningens närvaro. 

För galler-anod-kapaciteten gäller: 

C k l (8)
°15 = 11+D+D' 

och 

(9) 

l verkligheten blir sålunda Cage något mindre än C'lg, 
enär D' i ekv. (9) enligt föregående är större an D' 
ekv. (3) . 

Da slutligen sambandet Cak = D Cgk gäller, kommer 

Cak aH variera som Cgk> d. v. ~. att öka, ,då katoden upp
värmes. Den resulterande kapacitetsändringen blir allu;i\ 

vid e-mätning : + C"k- ii Cag 
vid (]g.mätning: - ii Caf!. + ii Cgk 

varvid de positiva termerna överväga, så att man alltid 

får en ökning i kapacitet, då rörets katod uppvärm s. 
Vi ha i de räkningar, som ligga till grund för fram

ställningen ovan ej tagit häns)'n till rymdladdningen 
mellan galler och anod , utan ansett dennas inverkan vara 

försumbar. Tydligen erhålles en ändring i Cag redan av 
den rymdladdning, som uppträder på gallrets katodsida. 
Detta förhållande får man beakta exempelvis vid neutra

lisering av sändarrör, i det en justering av neutralise
ringskondens.atorn blir erforderlig, då röret upphettas. 

I fig. 6 visas 'en växelströmsbrygga för mätning av 

brantheten S. Här uppnås kompensation genom variation 
av R1 och ·den ömsesidiga induktansen M, med vars hjälp 

rörkapaciteternas inverkan balanseras. För 4=0 och 
strömlös telefon gäller: 

(10) 

Väljes R2 < < fl erhålles S=R1 lRR2• 

I formlerna ovan betecknar 1 strömmens effektivvärde 

och 7 vilovärdet. - Aven här -upptagas lämpligen kurvor 
5= j(Vg ) för några olika' anodspänningar. 

3. Förstärkningsmätningar på tonfrekvensförstärkare. 

Mätningar utföras med hjälp av den i fig. 7 visade 

kopplingen, där röret El - representerande röret eller 
rören i den undersökta förstärkaren - alternativt tillhör 

ett motståndskopplat steg (inramat i fig. 7) eller ett trans· 

I 

" 

B-ba.tt. 

Fig. 6. Koppling för matmng av brantheten S. Den på grund av 
rörkapaciteterna uppträdande reaktiva kompon enten kompenseras 
här med hjälp av variometern M, som jämte R, inställes så, all 

telefonen blir tyst, 



241 

i 

POPULÄR RADIO 

1- - - - - - -

1 
1 

"--~-::-::±-;---tt---'--~ 'h 

Fig. 7. Anordning för mätlling av förstärknin gen hos förstärkaren 
inom den streckade rektangeln. Dämpningen i potentwmelern är 
lika med förstärkningen i röret, varför potentiometerinställningen 

direkt git'er förstärkningen. 

formatorkoppla t steg (fig. 8) och röret Eli en rörvolt
meter. 

Vi studera närmast den i fig. 7 visade kopplingen. För
sta röret arbetar här med au·tomatisk gaIIerförspänning, 

under det alt andra rö ret har fasl gaIIerförspänning. Till 
ingangen anslute;; en rörgenerator med reglerbar spänning 
och frekvens. En medelst 51 oeh P reglerbar del av in

spänningen påtryckes första rörets galler och ger med SE 
i undre läget en vi~s förstärk t spänning på rörets II gal

ler. Om denna förstärkla pänning är lika med inspän
ningen, erhålles ~amma utslag på instrumen tet för S,:s 

biida l ägen. Betecknas fi»" tärkningen i rörsteget med F 

Fig. 8. I stället jör det i jig. 7 inritade motstundskopplade steget 
kan ett transjormatorkopplat steg insättas. En direkt jiimjörelse 

mellan de olika stegens jörstärkaregenskaper kan då äga rum. 

och motståndet i kiloohm från potentiometerarmen till 
jord med r, så gäller för lägena l och 2 på 5,.

Vi" 50 250 - = F= - resp. F = - . (U)
Vg r r 

Värdet r läses lämpligen direkt på potentiometerratten. 
Kurvor kUllna upptagas över F som funktion av fre

b rensen, dels utan och dels med en kondensator över anod
motståndet, t. ex. 500 pF. Vidare kan amplitu·dberoendet 
undersökas vid en viss frekvens, exempelvis 800 p/s, 
de t proportionalitetskurvan Vul = I(V I1 ) upptages. För 
rörvoltmetern förulsä ttes en kalib reringskurva finnas tiU
gängli p". 

Försoket upprepas sedan med transformatorkoppling, 
varvid kurvor upptagas för belastning av sekundärsidan 
med såväl motstånd som kapacitet, t . ex. 0,5 i Q och 
200 pF. 

Med hjälp av värden ur tiIIgängliga rörkurvor kunna 
några punkter på frekvenskurvorna kontrollräknas. Be
träffande dylika räkningar hänvisas till det utmärkta ar 
betet »Radio Engin eering» av Terman. 

I fig. 9 visas några med ovan angivna anordning upp
tagna frekvenskurvor, som äro Lypiska för respektive 
kopp lingar. 

Som synes har den senast behandlade mätningen ka
raktären a en laboration i radioteknik. 

Forts.F 80 sr 

1 

o 

-JJb:r5 

eo 50 /00 200 JOO /000 eooo sooo roOOO ~ 

70 
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Fig. 9. Frekvenskurvor jör de bilda jörstärkarstegen enligt jöre
gående. Kurvan för motståndskopplingen är relativt jämn under 
det all kurvan jör transjormatorkopplingen uppvisar den karak
teristiska topp , som orsakas av resonans mellan läckinduktans och 

lindningskapacit I . 

STOCKHOLMS RADIOKLUBB 
En sammanslutning av radioteknicl och amatörer. 


Räknar flera av v6rt lands främsta radiofackmän bland sina medlemmar. 


Aktuella föredrag och demonstrationer var 14:e dag. 


De bästa utländska facktidskrifterna finnas tillgängliga. 


Klubbens o rgan är tidskriften Populär Radio. Prenumerationspriset för densamma ingår i medlemsavgiften. Närmare 

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

Medlemsavg iften, kr. 10: - pr år, för studerande och teknologer kr. 5: - pr år, kan inbetalas å postgiro nr 50001 
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Ingeniörsjinnan Lindberg & Co, Kammakaregatan 54, Stockholm, 
är svensk generalagent för Webster EleClric Company, Racine, 
Wisconsin, U. S. A. Denna firma är särskilt känd för sin tillverk
ning av för tärkare för högtalaranläggningar. Förstärkare finnas 

Transportabel förstärkare med gramm% nchassi fr ån Webster Elec
tric Company. Kan drivas från 6 V ackumulator eller 110 V 

växel trömsnät. 

för både stationärt och transportabelt bruk, även specialförstär. 
kare, i. ex. för lj udfilm. 

Dessutom föras i marknaden elektromagneti&ka och piezoelek
t ri . ka nålmikrofoner (»pick-ups» ), även dessa av Websters till
verkning, samt lösa piezoelektriska system, fullt färdi ga för mon
tering på lämplig arm. Websters kristallmikrofoner föras även i 
marknaden. 

Ingeniörsfirman Lindberg & Co kommer också att sälja en 
modifierad starkströmsmikrofon av Reisz·typ, som lämpar sig för 
olika användnin gsområden. Den har synnerligen små dimensioner. 

llögtalartratt från Ingeniörs/irman Lindberg & Co, passande för 
vanliga elektrodynamiska högtalare av kraftigare typ. 

Inre motståndet är ca 200 ohm oeh den avgivna effekten hög, så 
att relativt ringa förstärkning erfordras. 

För högtalaranläggningar säljas korta plåttraltar av det utse· 
ende som bilden visar, avsedda fö r elektrodynamiska högtalare av 
vanlig typ. Trattarna äro utförda av särskilt grov alullliniumplåt. 

Vid en av Ingeniörsfirman Lindberg & Co arrangerad demon
stration kunde vi övertyga oss om den stora kra ftreserven i Web
sters förstärkare. 

'POPULÄR RADIO 
.................................................................................................. .........,......
.............................................................................................. .......... ... ....... 
N Y A KATALOGE R ................................................................................................,.................
......... .. ....... .. ... ,..... ..................................................................................... 


Champion Radio A.-B., Polhemsgat. 38, Stockholm, har under 
utgivande en katalog över förstärkare och delar till dylika samt 
byggsatser till radiomottagare. 

En ny rörli sta är även und er utgivning. Denna innehåller 
data för »Champioll» radiorör, jämförelsetabell och sockelkopp
lingar för europ '1 ka och amerikanska rör samt tabell över katod
motstånd för amerikanska rör. 

Elektriska Aktiebolaget Skandia, Tunnelgatan 14, Stockholm, 
har utgivit en ny radiokatalog, som upptager en god ort ring av 
lösa radiodetaljer, mätinstrument, högtalare, transformatoranten
ner m. m. 

Dessutom har utgivi ts en katalog över säsongens mottagarmo-

Skandias grammojonskåp med »Collaro» skivväxlare och plats för 
65 skivor. 

deller av märket »Standard» samt de nya grammofonskåpen. En 
alldeles färsk nyhet är folkmottagaren »Standard Lilleputt». 

Firma Ståhlberg & Nilsson, Vasagatan 5, Sto ckholm, har utsänt 
en ny lista över elektrolytkondensatorer, signalgenerator samt kom
bin erad kapacitets- och motståndsbrygga, allt av det engelska 
märket »Hunt». 

Svenska Aktiebolaget Trådlös Telegrafi, Sveavägen 21, Stockholm, 
har utsänt en ny lista med tekniska data för alla Telefunkens 
rör ty·per. Samtidigt lämnas förklari ng på använda bokstavsbeteek
ningar. 

En ny prislista för Telefunk"n-rör har samtidigt utgivits. 

DETALJER 

APPARATER 


EDDYSTO N E är märket när d e t ; gälle r kvalite 

Vi föra c:a 100 o l ika dekr i lager 

Rekvirera katalog 

»Short Wave"Manua l»1N :r 4 Eddystone handbok 
Urinnehöllet , Motta qare 8 ,9-9,6 m. Sändare 10 - 20 III för korlvåqsteknik, å enq. 
w~H. KatodstråloscilJograf. Ultra kortvågsmottagare. språket. Kr. 1.75 -+- porto. 

INGENlöRSFIRMAN EL'ECTRIC, Stadsgården 22, Sthlm. e Postgiro 547 



lP O 
När det gäller 

ARCO 
ar Ni 

r sia det avgörande för 
en som köper radio. CONIPHONE 

är känd för sin ljudkvalitet, sak som 
både försäljare och köpare up skattar. 

Modell 658 pris Kronor 380:

med T. K. 

H U S BO N D E N S RO ST - STOCK H OLM 
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I, 

MiitinstruHlent 
Ingen radioförsäljare eller serviceman Imn undvara 
förstklassiga mätinstrument.. De spara tid o. pcngal' 

Yi lWllna le\"ere
ra allt 'om ford
ras för förs tkla s 
sig radioservice 
SäSOHl: 

Signalgenera· 
torer 

Universal volt 
ohm millialllp. 
amp.-lIlet.rar 

OutilUtmetrar 

l{apacitets- och 
lIlotständsbryggor 

Rörpro\'are 

Katodstråle
osc iJlograf er 

Frel,vens
modulatorer _. 

Tonfrekvens· 
generatorer 

m. m. 

Vänd )<;der med förtroende till oss 
vi äro spel'ialist.er på. mätinstrument. 

Vår !lya stora l'adiokalnlug- 'iincles gratis mot 110rto 

J;; öre. 


~\.gell ter ocll t tc rCö r s. un tngu~ . 


RADIOKOMPANIET 
3131 I( ODE)/GA'l'AN 56 822060 

Den ledanue special firman. 

POPULÄR RADIO 

..................... 
.- . .........................................................................: : 


REDAKTaRENS 

BREVLÅDA 


.......................................................................,. 

:................... : 


»Herr Redaktör! 

Undertecknad, som med intre- e och n lit en känsla av fränd
skap med författaren ta gi t del av I ke Lars ons artikel om radio
service, bel' att genom Eder få framföra ett tack till artikelförfat
laren, som gjort sig till tolk för oss alla om arbeta i detta rela
tivt nya och för allmänheten rätt okända yrke. Litet mis-t ro vid· 
låder nog yrket även, till stor del en kvarleva från den tid, då 
sCQ' iceu rb cte bestod i att känna om alla rören voro varma eller 
att vända anslutningskontakten vid likströmsnätet. 

Som författaren nämner, lönar d et sig icke ens på en medelstor 
ort att arbeta med modern utrustnin g. Så sant som det är sagt. 
Guldet skörda icke av den som sitter och pillar med det tekniska, 
därvid ,i r änn u talförmågan det saliggörande i vår bransch. Po
pulär Radio och dess medarbetare äro vi därför mycken tack 
skyldiga för d insa lser i upplysande syfte, genom vilka all· 
mänheten får den rätta uppfattningen av vad god service är värd. 
Samma gäller för tidningens in-a tser för bekämpande av radio
störninga r. !\'langen skickl ig erviceman har lagt upp yrket föl' 
det ständiga st i.irnings tjatet. Kväll eft er kväll har han fått rusa 
omkring om störningsdödare, give tvis utan ersättning, c när han 
i de fl st a fall misslyckats i kam pen mot störningarna, dock oftast 
på grund av ekonomiska eller andra orsaker och ej på grund av 
svåri gheter av teknisk art. 

J ag har hä~ erfarenheter från mitt eget ar~l s fält. Eli god kund 
viII köpa en bra apparat under förutsä ttning att han får något 
så när god mottagning, trots att apparaten skall placeras i ett 
ötörningscentrum. Ja g föreslå r uppsät tnin g a\' störning reducerand 
antenn, vilket kunden accepterar. S börjar und erhandlingar med 
husvärden, som infordr:Jr sk i r över Rnhiggnin gen. Eft r många 
konferenser med vice ärd, p r tvakt. och andra h yresgäster lämna s 
hllsv,irdens samtycke. P grund av kostnadsskäl valdes en dipol
ant enn , vadan alltså tillstå nd skulle inhämtas i grannhuset. Nå, 
där fanns det tekniskt intre-serat folk, sli det tillståndet kom i en 
handvändning. Återstod stad ens myndigheter, och där gillades av 
princip inte något slag av antenner, va rför blankt avslag följd e. 
Fjorton dagars arbete ntan res ultat. Kunden köpte en mindre 
apparat och får lyssna på lokaIstationeIl. Jag kanske inte är till
räokligt insatt i förhållandena, men nog förefall er det mig som om 
många länder skulle vara före oss, när det gäller att se radion 
som en folket s gemensamma egendom av största betydelse. 

Stora uppgifter vänta den facktidning som åtagit sig upplys
ningsarbetet. Mycken tack äro vi skyldiga för vad som redan 
uträttats. 

K. A. Wallerst edt, 
Esplanaden 4, Sundbyber".» 

»Herr Redaktör! 
Nlir jag första gången kom på det fenomen, som jag här skall 

beskriva, hade jag en enk I, mot st< ndskopplad apparat. Den var 
vid tillfället inställd på unge fär 1 500 meter. Jag satte in en vall
Ii!! grammofon-pick-up, men fann till min förvåning, a tt apparaten 
sände ut grammofonmusiken, så all denna kom all höra i gran 
narnas radiomottaga re. Detta lockad e mi g till närmare undersök
nin ga r, och jag fann _dlL alt. _lutröret mås te j tta i a pparaten, för 
a tt den kulle sända ut nagont in g. J ag drog dä den i mitt tycke 
mes t naturliga slut sal _cn. alt det \'ar slu tröret som sände ut v 
gorna. Jag pro\'ude all t il med utt ätta antennen på slutröret
anod, men utan någon eg;entlig framgå ng. Ja g anstäIlde vidare 
en del försök med avstl ndsmätnin gar och kunde uppskatta räek
vidden till mellan femtio och sjuttiofem meter. 

:\10ttagaren arbetar alltså om _ändare. utan att rtllgon som helst 
återkoppling användes, men detta upphör, så snart man tiIl exem
pel insätter en kondensator mellan detektorns anod och jord. Detta 
är i korthet vad jag kunnat få ut aV mina experiment. 

Sundbyberg den 25 okt. 1938. 
H. Zetterström, 

Järnvägsgatan 14.» 

http:spel'ialist.er
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(Del i ovanslående insändare omt.alade fenom enet lycks ha elt 
vis, t sambanu med det . om omlalad es i arlikeln : »Högfrekv ·n 
vän gnin gar i slulrör» i Populär Radio nr 7, 1935. - Red.) 

»Sigge Pös» : Dessa ideer kunna knappasl om~;ilta s i prak t iken ; 
kon Lmkliollerna vittna om obcka n! ~kap med de H rkl iga {örh· l· 
land na . ?>I i bör sludera eleklronrör ·teo ri. 

::::::::: ~:: ::: :~:::: : ::; ;::: :: : : ; : : :: ~: :: : :::::: :: ::::: :::: :: ::: : ::::: ::::: :: ::: ::::::::::: :::: :: :~: :~: ::: ~ :::::: 

S AMMAN TRÄD E N 
::: ::~:::: ::::: ::: : : : ::::: ::::: ::::: ::::::;:::::::::::::::::::::::::::: ::::::: :::::::::: :::::::::::::::::::::::::: 

Stoc kholms Radioklubb. 
om i korthe t omnämndes i föregående !lummer stod Centrum

l{adio för programme t ti , dag n den 11 oktober. In genj örerna Robin 
Hult och T. Norlander talade om de nya moltaga rmod Ilerna och 
beskrev o därvid a lla tekniska detaljer av nyhel intresse_ In genjör 
K öderbäck talade om en trllm-Radios nykonstrueratl e chef 
tel efon sam t om de ins trument som komma till a nvändnin g i elt 
ratliolabora torium fii r mätn ingar pa radiomottagare_ De vikligaste 
av dessa in lmllle llt haue fr ån Centrum-laborat ori erna flyttat s upp 
p klubblokalen, nämli gen signalgenerator, tonfrekven generator, 
Ilt ff('ktmilt are ~am t Q-meter. Ingenjör Hult demonstrerade slut
li gen hur uet gu r t ill at t mäta en radioapparat , och klubbm ed
lemmarna kun de sj i lva föl ja utelfekLm;itarens visare, som ani!;av 
falle t i dec i b ~ l vid uppmätning av fidclitetskur"an _ Dessa föredrag 
"oro av s tort i ntre· e, i det att ue behandlauc de tekniska en
skildheterna ho de oli ka konstruktionerna, och en livlig d isku"sion 
utspann ~ i g efter företlrag och demonstration er_ 

Den 25 nktolJer talade civilin genj ör Ilarry Stockman över ämn et 
»Radiotekni ska mä tninga r»_ Föredra g bllllar n beriird c ol ika om
r den a\ radi(l mättuknikcn och uppehöll s ig särskilt vid bf)" 'g 
och d i,torliu llolll<itll inga r. \' ärski IL s tort inlr' e va r en prak t isk 
demon trat ion av dc nu . å a kt uella kombina tioll tonerna, om ha 
lIlyckt't stn r inverkan pa Ij lldk \'alitc!cn vill mu . ikä tergivn ing. De
monstration en, m ut fördes under med verkan av in~enj ö r l [a lTY 
E ncqui tit, va r s nnerli a n lyckad, och man kU'Jde i en katodstråle
uscillograf se kllrv[orl11cn hos le tOll er som ~Hmtid i gl h örd e i hög
ta laren_ Vi s kola i en artikel uterkomma' till fö r d rage t. 

Den 8 november svarade Aga-Baltic Radio .-B. för program
met_ Förut.flm ing njörerna Brigo-c och Dahlsted t, som pro gram
enligt skull e tala , fick l11an nöjet höra även in genjör Grauqvitit 
fr ån . a mma firma. 

Ingenjör G. B ri gge pre.;ent erad · i (' t int rc. gant fö redrag åre t 
Aga-Baltic-modeller oeh gav m· nga väruef ulla YlIpllnkt r i frårra 
om konstr uklionen av olika detaljer. In "cnjör Brigge d emonst re
rade även de olika mod ' lI erna, som voro ut tällda i klubblokalen. 
Sär kilt int resse r önte tryckknappsappara terna_ Den slörsta mo
dellen, » flV r,in», beskre vs och demon tr rades av de kon t ruk
tör, ci vilill genjör C. E. Granqvist. Bland a nnat omtalade den 
automat i ka [rckvCllskontrollen, som i » uveränl> drivits till full
ändnin g;_ Pil d "tt a ornråuc hl. a_ har för övrigt ingenjör Gran
qvi st sj ä lv g jort bet}'del eflllla in a tser. 

Civili ngenjör Stellan Dablstcd t ta lade öve r ämnet »Moderna 
lrögtalaresy lcm fiir biografer»_ Det va r a v slort inlresse a t t få en 
nä rmare inbl ick i kon ·tru ktionen h o sp eciellt de högtalareaggre
gat , som num ' ra anvä ndas på de bällre biograferna och vilka ju, 
om alla ,"e ta _ giva pn ljud kvalitet som ej lämnar mycket övrigt 

a tt önska. I ngen ·iir Dahl tedt demonstrerade till slut elt a v Aga
Balt ie- högtala reaggregat för biografer, bestående av en b a hög
tal a re sa mt en cellhöglalare för det högre samt mrllanregi treL 
; lt fl ertal gram mofonsk ivor å terp;i\vos n ('(l gO Il res u ta t, ehuru 

lokalen .j var a lltleles lämplig ur aku ·ti k synpunkt. 

................ ............ .......... .................................................. .. ...................... ..
............. ... ......... .. .......... " ...... ........... ........... ......... .............. ....................... . 

L T T E R A T u R 
.... ..... .... ......................... ..... .. .... ............ ............. ........... ................. .. ......... .. 

..... . . .... . ............... .. .. ... ...... . .. ....... 04 .... .... ... ...... ... . . ..... .. .... ... .... . ...... .. . . . ........ . . 


Sielll ens' »Kw,cltjiinsl» o m.r f!di ~erad. 

»Kll ndt jiills/ », en publikat ion söm utgives en gång i månad en av 
E l klri_k A.-B. if·mens i Sto kholm, är fran och med nr 2 för 
augu. ti 1938 OLn r digerad. F irmans gna inge njörer ch special ist r 
på olika mrå den komma sål unda i fortsä t tn inp;cn a tt hidraga med 
artik la r, \'i lka uro avsedda a tt orientera Iiisaren inom ol ika delar 
a v . if' ll1 l" l1 s- vidsträckta verh amhetsområde. 

RörhandlJoli 
'Ör" 


sen'cemiin och amaförer 


En efterlängtad bolt 
är säkert vår. nya rörhandbok på 

svenska språket. 


Innehåller data och sockelkopp~ 


lin gar för alla amerikanska rör. 


Jämförelsetabeller jämte sockel~ 

kopplingar för 5 olika europeiska 
rörfabrikat. 

Dessutom katodmotståndsvär~ 
den för amerikanska rör och mo t. 
ståndscode för amerikanska mot~ 
stånd m_ m_ 

---Till--------- •I. Cham pion Itadlo A.-B., Polhemsgatan 38, Sthlm . 
I 

• 	 Var god sänd Eder nya rörhandbok till 
j\'ya kataloger b ifogJs . 

I Na mn: . 

Adress : - Postadress: .I 
30 öre bi fog tt i frim:irkcn e.lle r i n ~;i tt e s .i postgi ro num m r 1506S4 

• 
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Nationals 
1939 

års katalog 
med massor av intressanta 
nyheter är nu utkommen. 
Sändes Eder gratis och franko 

på begäran I 

Allt ör förstär·kare! 

Allt för radiogrammofoner! 

Allt för kortvågssändare I 


Vår specialite: 
Material för servicemän 

National Radiolabrik 
Kungsgatan 53 Stockholm Telefon 208662 

I, 

Nu har den kommit 
den nya högtalariådan 

..~ för centralradio 

.' ~ 
I likhet med vår :mdrd. kata ll 

. ~ ,. togfönl. högt.l.rI ~d. , passar 
d~nna .sär skilt till vår,] perm. 
dyn . högtalare 6,," och 19 cm . 
fris\';ingarc. 

Vackrare, bättre, Aktiebolaget Eltron. Stockholm 
bill;gan~ å"n någonsin Kuogsholmsgatan b2 Tel. 507993 

POPULÄR RADIO 

Redaktör och ansvarig utgivare är ingenjör A. F. Feichtinger, 
chef för Siemens' svagströmsavdelning och synnerligen välkänd 
illom radiokretsar. För våra läsare är ingenjör Feichtinger känd 
genom sina artiklar, behandlande olika specialområden inom radio
tekniken. 

AugUSlinumret av »Kundtjänst» utgjorde en god start för det 
nya program met. Av speciellt intresse för teletekniker var en ar
tikelom Siemens' elektronmikroskop. Septembernumret (nr 3) 
innehöll bl. a. en artikel om transformatorantenner, och i oktober
numret (nr 4) fick man en orientering om synkronur. Dessutom 
inneh Ila de nämnda häftena ett flertal artiklar om starkströms
apparat r, bclysningsfr gor m. m. Bland den elektriska branschens 
män har »Kundtjän t) utan tvivel en mi_ ion att fylla. 

Lindståhls tekniska bokkatalog. Till denna har ett supplement 
för 1938 utgivits, vilket ger en god översikt av nyutkomna arbeten 
i matematik, fysik, elektroteknik, ingenjörsvetenskap m. m. 

• 
REGLER FöR FR,o\GEAVDELNINGEN. 
Alla Insända (rågor be'-"lrllO per brev. Giiller det en kortare upplys
ning oro fabrikat. inköpskäll.. eller dylikt, göres deth. l regel kost
nadsfritt. Dubbelt SVR.rsporto måst" dock blfog.... . 
öyrigll. teknl~kt\ frål;'or besvaru.s mot en ll\ll:'ift, vars storlek beror 
pi\. 8varets ODlfa.tt.ning. Kost.nnden Hr i allmänhet en ii två kronor, 
om svaret kRn avfnttlls ii. en ma.8Idns],ri"en sida. Skola enklaro kopp
ling••chemor uppritas. e ller skola liI,,!ning.uppgirter för spolnr och 
tran"tormatorer utarbetas. tillkommer ett liknande beloPI', 
ll l\ 8varen översändas. uttagas "\'glflerm, per poströrsl(ott. FrAge.. 
avdelningenR ndrc88 ii.r: Populär Radios .}"'rågen.vdelDlng, postbox 
'i50, Stockholm. 

lm 	 Högtalaranläggningar, förstärkare 
och pick - Ups av högsta kvalitet~ 

WEBSTER ELECTRIC COMPANY 
Raclne, Wisconsin, U. s. A. 
1"geniii",tima Un.b." I Co. "Ulm.llare••tan Sol, Slhl.... Tel. 10 sa !Il 

Vad fackpressen säger om 

1PCö>lPo RAi (g)DCö>~ 

RADDOIIL~>IDI[ON 

"Radio Ekko", november 1938: 

Radio-Leksikon. 
Ven ogsaa her i Danmark vel

kendte svenske Radioingeni0r William 
Stock man har paataget sig den Opga
ve at redigere et Radio-Leksikon, 
hvori man kan slaa ap og finde en 
kort saglig Forklaring paa de radio
tekniske Betegnelser. Hidtil er ud
kommet fi re Hefter, som forel0big 
behandler alt melJem A og F. Der 
kal komme fire tit, og naar man har 

dem alle, viI man vxre i Bcsiddelse 
af en virkelig nyttig Radiohaandbog, 
som vi jo alle har Brug for. Stock
mans Vxrk udkommer paa 

(Nordisk Rotogl·avyr, Stockholm.) 
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D enna 6-rörs super
hete rodyn ä r en lång
dista nsmottagare utan 
konkurrens i sin pris
k lass. 
Infordra broschy r, fö r
sälj n i,n g svillkor och 
närmar e u pp/!/sningar 
om T jernelds 'cvaWct.~ · 
m atlagare. 

Hudiksvallsga lon 4, 
Stockholm. Tel. 33 2001 . 

"En g ång kvalitet 
a lltid k v alitef." 

Det moderna centrala ntennsystemet 

Tacol Master 
Obs.! QJtan förstärkare! 
gnga driftskostnader! 
gnga driftsstörningar! 

HOGE F F EKTIVT 
- ä ven på kortv å g 
Låt oss demonstrera några anlägg
ningar och bevisa att det moderna 
centralantennsystemet arbetar först
klassigt med upp till 30 anslutningar 
på enkel antenn och ulan förstärkare 

Generalage nt för Sve rige : 

A.-B. AN TRAD 
S:t Eriksgatan 54 - SrOCKHOLM 
Te l. 515~39, 515940 - Te l .-adr.: AN1RAD 

Original Astatic 
Kristall - Pickup 
modell 0-7 

nu i lager 

Kristall
mikrofoner: 
Astatic D-104 
Ny konstruktion 

Astatic D 2 

Astatic T 3 

Bords- och golvstativ 

Telo-Stavanten n 
för centralantennanläggningar 

Telo-antenn "EAK" 
för kortvåg, mellanvåg, 
lång.våg 

Radio
omformare 

av förstklassigt 
amerikanskt fabrikat, 
störningsfria, små di
mensioner, låga 
priser 

ELEKTROS,KANDIA 
STOCKHOLM 

Göt e borg - Ma lmö - Nö ss jö - Ka rlst ; d 
G äv le - Sundsvall - Umeå 

Katalogen franko p6 begäran 

' I 
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.~ 

~ .~ 

~q' lt...~r
\ -- \ 

Prima .6{. · 
kondition !J 

" 

ända till ~lLLl11LUllten 
- det är en av Wril-batteriernas goda egenskaper. Ytterst 
omsorgsfull isolering a v battericellerna, vilka alla äro in
slagna i dubbelt lager vaxpapper samt li tskilda av ett galler 
av vattenfast papp, garantera llingt idskapaciteten. 
Wril Extra anodbat terier inta en särställning ifråga om livs
längd och kapaciteten garanteras vara minst 2 amp.tim. 
Därtill kommer den enastående lagringsförm:igan - 6 må
nader utan påvisbar kapacitet förlust. 
W ri l .xtra anodbatterier sd i en klass för sig. Alla som 
använda dem, såväl återförsälj are som förbrukare, bli nöjda. 

På samma höga n ivå sd r även våra tillverkningar av fick
lamps-, låd- oc,h stavbatterier samt ringledningselement. 

Tj;l'tq 
- WRII-----

EXTRA 

Med sa,lmiak - utan syra 

Svenska A.-B. Le Carbone 
FAB RIK OCH KONTOR 

Tel . 281820 SUNDBYBERG Tel. 281830 

POPULÄR RADIO 

........... . .......... .. . . ..... .. . .... . . . . . .. ... .... .... . .. . . .. . . . . .. . .. . . .. .. . . . .. ... . . . ..... . . . . ........ . ..... o • 
..................................... ..................... .......................... ............. ................. 

BYTEN OCH FORSÄLJN INGAR 
:::::: :::: :: ::::: ::: : ::::::' :!: :::: :::::::::: ::: :::::: :: :: :::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::;:: ::::: :: ::::::: 

Unde t· d e nna rub r il( in f i;r P opulär R a dio allnonS(~ r i s tandardiserad 
stor lek ( utrymme 12 mnl .) lncd fr i s t åe nd e r ubrik till cH Ddt; nv 
Ii.r. 7 : 50 pr g ä ng'. , 
J)ess uLoln lnfi.;rns sbllldardi !!l t'! rad e r a d an n onser uv n edanstående ut
see nd e till e t t pri9 nv l ir. l 1)1' I'U(}, m illirnunl 2 rnd e rs utl':ruune. 

Ka.t ionu l S upe r JfR O k om ple t t m r d niltflll s l u ts tl o n . li ögullnrc o. r ö r, 
oheg., .s: iil j E's . Pt' IS k r . 1.0,j O: - . C h ·iling. G unna r 'Yilduod, :~h en,"ii.
g e n 28-:30, S t h hn . T el. 20 02 ; 2 , 

] i,ntods t n\leoscillog r a f, H lCd nl ini at yr r lir t U13. b . k r ive n i P. R . 
"u l j es för 175 : -- , B. Svedbe r g , S m ,lbac!< s gnta n 8, S thlm. 

::::::::: ::::::::: ::::::::::::::::::: ::::: ::::: :::::::::::::::: :::::: :::: :::::::::: :::: ::::: ::: ::::::::: :::::::::: 

DE NYA MOTTAGARNA. 
F o rt '. f l'," l ;; id. 223, 

väga 9 rcsp. 4 kg och draga 9 resp. 4,5 mA i anodström. Glödström, 
men tage [nln ett 1,5 V torrelcment, i den ena modellen av luft· 
depolari erad typ. Den l illa apparaten, som har dimensionerna 
240X 21S >C 145 mm , arbe tar med 60 V unodspännin g, och den 
elektrodynamiska högtalaren I,ar blOLt 3'/ ," diameter. Vid en de· 
monstration visad e sig denna lill a mo tt agare ge ett fi irbluffunde 

Fig. 26, Tryckknap psmottagare med den i jig. 25 visade avstiim.· 
ningsenheten. (Skantic, modell »Tvåan». ) 

Fig. 27. Sk anties största radiogranuno jon, modell 4 X, n~ed skiu· 
b ylare för 25 eller 30 cm skivor. 

: tarkt och rent l j ud , vilket man ej ä r van "id, när det gäller trans· 
portabla appa rater av denna enkla och bill iga typ. Den större 
apparat en har 6" högta lare och 90 V anodspcin nin g och bör därfö r 
lil ta änn u bättre. 

w. S. 
Nord isk R ot ogravy r, StocI<llOlm 1n:)8, 
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• 
• 

en racer 
- framtidens apparat 


- en radiomottagare 


i toppklass med 


Svinginställning 

• 



H[~R JOHN AND ER S SON 

öS [~MAlMSGAH N 

p • 

p! FAST GRUND 

bygges varje Sylvania-rör - Ni kan vara förvissad 

därom_ Vid " sockel-framställningen" lika väl som 

i varje annan del av tillverkningen försäkrar sig 

Sylvania om fullkomlig,het genom att endast god

känna de bästa material och arbete. 

Först och främst användes en särskild kvalitet 

sockelkitt, den bästa som finns alt få, och Sylvanias 

sockeldelar underkastas noggrannaste prov, innan 

de godkännas. Sedan fyllas socklarna med kitt (se 

ENDAST I EN KVALITET 

ovanstående bild). glasgloberna fästas med stor 

omsorg och slutligen brännas de hopsatta rören 

långsamt i temperaturkontrollerade ugnar för att 

perfekt tillslutning skall kunna garanteras. 

Vid Sylvania-fabriken gäller "kvalitet utan prut

mån" från produktionens första början tills de fär

diga rören emballeras . Därför kan Ni med förtro

ende rekommendera Sylvania-rör. 

Sylvania-rör finnas i stor sortering men 
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