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- Varje rör som lämnar Syl

vaniafabriken representerar den 

högsta kvalitet - det kan Ni 

lita på. 

Sylvanias politik är att helt 

förstöra varje rör som icke tiH

fredställande passerar prov

ningsstrecket för fulländad 

kvalitet. 

Denna politik - om vilken 

Sylvania är ensam - är Eder 

bästa garanti. 
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Höstnyheterna l detta nummer 

Radionyheterna från London och Berlin omtalas i 
detta nummer, och i novembernumret ko= cr all t 
som visades i televi sionsväg a ll behandlas för sig. 

Servic >· tekniken är en gren för si", som kommer a tt 
behandlas synnerligen ingående i fortsättningen. Vi börja 
med en orienterande ar Li kel om störningselimi nering, 
erforderli g instrumentutrust ni ng m. m., som torde vara 
av stort intresse för a lla servicemän. Vidare lämnas cn 
konstruktionsbcskrivni ng till ("n enkel osci llograf, ett 
alltmer oumbärligt serviceinslrument. 

I art ikeln om »De nya mOlla"arna, ha vi sökt lägga 
huvudvikten ' vid tekniska detal jer och konstrukLionsför· 
bättringar, vilket j u är det som mest in tre erar Popu
lär Radios läsare. 

Vi planera dessutom en del intressanta konstrukt ions. 
beskrivningar , vilka komma att pu.bliceras i slidan form, 
att de helt säkert skola int re era såväl amatören som 
den mer avancerade radioteknikern. 

Artikeln om »Bärfrekvenstelefoni p ll. l ed ningar., som 
skulle ha influ ti t i detta Il ummer, måste på grund av 
tekniska skäl överstå till nästa num mer. 
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lymkontroll ; kon tinuer li'" klangfä rgskont roll ; 3 interferen -
f ilt r ; g ra mmufo ll ut tag ; 8" elek trudynamisk högtalare; bas
r eflex för f ramhii van de av det lägre registret (basen ) . Läcla 
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N:r 9 - 10 SEPT.-OKT. 1938 X ÄRG. 

DE 

Radiofirm ornas program 1938- 39 

U umera kan man ej vänta sig nagra prin(; i. n piella nyheter på (lc årligcn framkommande mot· 

tagarmodellerna. Dock finne r man här och var väs ' nt· 

l iga förbättrin gar med av 'eende på kOtl truktionen, vilka 

bidraga till alt göra appa ra t .rna drift äkra rf' och mera 

lättskötta än tidigare. 

Fig . .l. In l eriJr Imll (: cnlfll lll !(lbri/'-PII . In fäLlt: ingelljör Söd erh(ich 
mät er lid elilelclI hos en (LV dc nya modellerna. 

ur teknisk synpunkt 

E n betyd 'lseful! nyhet för den en ka marknaden är 

tryckk napp inställningen, som dock ännu så läno:e lott 

iir alt finna hos n , gr a f å firm or. Det f ilJn m no'ö o1ika 

s y~ t f'. ll1 för tryckk nap p -in -tälln inO", m en d t sku ll e fö r a 

fö r långt a tt hä r beskr iva dem alla. va rför endas t d 

system om kommi t till användni nrr i mod Ile rna i elen 

_ven ska markna den _kol a behandlas. 

Fabrika t n följ a här i bok tavsordnino·• 

Aga·Baltics modeller komma att behandla. l novem· 

bernumret, där vi bliva i tillfäll e aU publi cera p-n e ller 

två ar tiklar av firman;; egna ingenj örer. 

Cenl.rum·Rarlio har und er d s nare år n hetydlio"t ut· 

ökat sin fab rikation, vilket vi kunde kon ta tera vid en 

rundvan dring genom fabriken. Laboratoriet är ulru lat 

med de lI10dernaste instrument, och stor omsorg h ar ned

lag ts på att få kon troll en av de sk ilda detaljerna under 

fabri kat ionen så effektiv om möj ljot. 

Fii!. '2. r:ellITIIIII·/{rrdio., störsla modell har ett särdeles elegan l 

ILl seende. Apparaten. har /l in rör och ,di korlllngsområd en . 
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PH I LI PS nya specialrör 
för AMATöRSÄNDA RE 
typ 4654 kan användas på varje plats i sändaren 

såsom modulator, styrsändac'e, högfrekvensförstärkare, 

frekvensfördubblare, slutför

stärkare i telegrafi- och tele

fonisändare. Anodför

lust 18 watt. 

2 rör i push-pull 

lämna 59 watt 

i klass C. 

Spara tid i 

radioservicen 

- mät med univer

salmätbryggan P HILOSCOP. 

Noggran~het större än 2 ~{ , inbyggda 
motstånds- och kapacitetsnormaler. Områden: 

0.1-10000000 ohm. l ,upF-IO !,F Pris kr. 185:

RÅDGOR MED INGENIORERNA PÅ PHILIPS M~nINSTRUMENTAVD., STOCKHOLM 6 
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Fig. 3. E/A:s »Triumj», en 6-rörsapparat med svänghjulsavstämning. 

Samtliga tillverkade apparater äro superheterodyner. 
Mellanfrekvenstransformatorerna äro utförda med fasta 
kondensatorer av keramisk typ, oeh avstämningen sker 
genom variation av induktan''sen (»permeabilitetsavstäm· 
ning»; j ärnkärnorna justeras). Härigenom uppnås bättre 
frekvenskonstans hos kretsarna än då reglerbara konden

satorer användas, åtminstone om dessa äro av den hittills 
vanliga typen. Mellanfrekvensen är viJ samtliga Cent

rum-apparater 480 kels. 
För att få lika bra skalbelyslling på aIIströmsappara

terna som på växeIströmsmodellerna använder man ett 
relä, v,ars spole är inkopplad i slutrörets katodkrets. (Er
sätter för övrigt katodmotståndet. ) Reläet håller skalbe
lysningslampan kortsluten ända tills anodströmmen kom
mer i slutröret, varvid reläet slår till ooh lampan lyser 
upp. Glödströmmen, som matar lampan, är då normal, 
och lampan behöver ej vara dimensionerad för överströrn
men vid starten. 

Bland finesser på vissa modeller kan nämn.as en bas
kompenserad vol)' mkontroll (korrektionskretsen ansluten 
till uttag på potentiometern ), som åstadkommer rätt st yr
kefÖrhi\.llande mellan basen oeh det övriga tonregistret 

vid låg lj udniva, samt en kombinerad selektivitets- och 
tonkontroll men sex lägen, som möjliggör inställning av 
ön5kad frekvenskurva . En stationsskala med vridbar vi
sare för markering av det inställda våglängdsområdet är 

Fig. 4. En av Philips' tryckkl!appsapparater, modell 753. 

Fig. 5. Schematisk bild av Philips' trycklmappssystem. S iir mo· 
torn, R den mannella stämratten sam.t F" F, o. s. v. sclektor· 

mIlarna jör de olika stationerna. 

även av intresse. Den finns på 6- och 9-rörsapparaterna, 
vilka dessutom ha dubbel utväxling på stämratten (pla
netväxel), och denna är utförd på sådant sätt, att in

ställningen går lätt även i grovläge, vilket man tidigare 
ej varit bortskämd med. För kortvågen finns en »mikro
skala». 

EJA kommer med en motordriven tryckknappsapparat. 
Sj älva tryckknappssystemet demonstrerades för oss vid 

vårt besök och verkade synnerligen enkelt och gediget 
till konstruktionen. Man kan själv välja de stationer SOI11 

man önskar ha på tryckknapp och utifrån ställa in me
kanismen för dessa. Omställning för andra stationer kan 
ske, om ej de från börj an instäHda visa sig vara lämp
liga såsom »tryckknappsstationer». 

En batteriapparat är försedd med en intressant nyhet, 
nämligen en glimlampa, som lyser så länge anodbatteriet 
håller tillräcklig spänning för att ljudet skall bli bra. 
När batteriet börjar bli så klent att glimlampan ej tänder, 
så är det dags att byta batteri , i fall man vill ha fullt 

utbyte av sin apparat. 
Föregående års »Excellent», dubbelsuperheterodynen 

med band pridning på kortvåg, har visat sig motsvara 
de förväntningar man ställde på densamma och Lill ver

kas även i år. 

Fig. 6. Denna bild visar alla alta selektorrllllarna samt ovan/ör 
dessa tangenterna, som påverka stop/lstijten. 
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NYA MIKROFONKONSTRUKTIONER 


Biografförstärkare 
Mikrofonförstärkare 

Centralradioanläggningar 

Efter att under lång Ud genomgående ha avprovat olika ameri· 

Imnslm rörfabrikat, gå vi nu helt in .för enbart, Champion Radiorör. 

Championrören ha visat sig ha hög livslängd Odl oerhört liten fel· 

procent, \'al"för det absolut lönar sig att använda dem. 

Ny stor rörbol( med alla tekniska data erhålles mot insändande 

av 30 öre. 
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KRAFTHÖGTALARSYSTEM KRAFTHÖGTALARE 
med frel<vcnSlmrva fr. 10-10000 pi s med 420 mm. diam. 

HöGTALARTRATTAR 

CHAMPION RADIO Ao~Bo 

POlLIH[]EMSGATAN 38 STOCKJH[O lLM T EL EFON 536581 

E X P O N E N T I A L· 
TRATTAR 


f ör bästa återgivning, 

absolut resonansfria. 


MODERNA BYGGSATSER 

för effektiva radiomottagare, allström och växelström. 

• 
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Il\ISPEL~I~GSSKI\fOR 
Svenska Radioaktiebolaget 

STOCKHOLM 

För alt möta allmänhetens krav på aktualitet och omväxling i radioprogram
men stodo rundradiobolagen för några år sedan inför nödvändigheten att 
för sin reportageverksamhet finna et! sätt att inregistrera upptagningarna. 

En naturlig lösning av problemet gav sig då i inspelning på grammofon
skivor. De metoder, som med ett gott resultat använts för kommersiella gram
mofonskivor, som inspelas på vax, matriseras och därefter pressas i stora 
upplagor av shellackmassa, voro emellertid för omständliga. A andra sidan 
gåvo de skivor av celluloid, gelatin m. m., som då funnos i handeln för 
amatörbruk en alltför dålig ljudkvalitet, och det blev därför nödvändigt att 
få fram bättre inspelningsskivor. 

Svenska Radioaktiebolaget lyckades i samarbete med kemiska industrin få 
fram skivor, försedda med ett skikt av cellulosalack, som lämnar en mycket 
god ljudkvalitet med frihet från brus. Skivorna tillverkas enligt en speciell 
metod i olika kvaliteter, avsedda för olika ändamål. 

ryp I dia~:ter I kant I spel bredd I___s_p_e-,-I_t_i_d____ 
mm I mm 36 spår/cm I 44 spår /cm 

P 15 15 3 22 l m 1 m 10 s 
P 20 20 3 48 2 m 2 m 30 s 
A20 20 3 48 2m 2m30s 
p 25 25 5 70 3 m 3 m 40 s 
A 25 25 5 I 70 3 m 3 m 40 s I

I A 30 30 5 70 4 m 5 m lOs 
~----~--------~----~--------~------~--

......... .. ............................. ...................., ......... .. ........... ......... ........ .......................................... ........................................................... ... ......... ..... ............... . 
' 

Sänd mig uppgift å pris pr ateljeförpackning om 10 resp. 25 skivor av samma storlek enligt cellulosametoden. 

Namn: 

Adress : 
Klipp ur denna kupong och sänd den till 
Svenska Radioaktiebolagef, Skivavdel. 
ningen, Alströ mergafan 12, Stockholm . 

• 
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Fig. 7. Tryckknappsmottagarens chassi med motor 

Beträffande konstruktionsdetilljer kan nämnas att mel

lanfrekvensbandfiltren äro permeabilitetsavstämda. Av 

intresse är vidare ett antennfilter, som ger mera konstant 

koppling över fr ek ensbandet samt förbättrar förselek

tionen. 

Moon har på sitt program bl. a. en stor niorörsapparat, 

modell 978, som finns för både växel- och allström. 

Växelströmsmodellen har push-pull·slutsteg i klass AB l 

(arbetande utan gallerström) och ger 10 W distortionsfri 

effekt. All trömsmodellen har motsvarande slutsteg men 

arbetande i klass AB2 (med gallerström) och ger 5 W. 

Volymkontrollen har anordning för baskompensation, för 

att hasen ej skall försvinna vid låg ljudnivå. Mottagaren 

äges arbeta effektivt och bra på kortvåg; den automa · 

liska volymregul atorn verkar på tre rör. Kortvågsom. 

och u.tväxlingsanordningar synliga på högra gaveln. 

rådena äro 15- 36 och 30---85 m. Känsligheten uppgives 

vara 1 ,u V, på kortvåg 10 /-IV. 

En annan modell. 669, går ända ned till 13,6 me ter 

på kortvåg, vilket ej är så vanligt. Ett flertal olika skåp

modeller finnas, med eller utan grammofonutrustning_ 

Philips ha en tryckknappsapparat på sitt program. Prin

cipen framgår av ti g. 5, där motorn S över frik tionsdrevet 

A-B, kuggdrevet C-D samt friktionskopplingarna PI 

och P i driver axeln E, på vilken sitta ett antal med spi

ralsp år försedda »selektorrullar», betecknade med Fl, F J 

o. s. v. Till varj e rulle hör ett stoppstift, som intryckes 

medelst tryckknappen på apparaten s framsida. Stopp

stiftet passar i ett hål mitt på rullen, och när sLiftet, 

Fig. B. lvIoons niorörssuper, som har två kortvågsområden och 
täcker alla våglängder mellan 16-100 m. 

Fig. 9. Högtalaren i Philips' radiogrammofon, modell BSO, försedd 
med trattliknande baffel och ljudspridare för de högre jrekvcl!sema. 
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Fig. 10. Philips' trimkon densator m ed statorn och rotorn i form 
av koaxiala cyLindrar. Till vänster ses den nyaste modellen m ed 

avsevärt reducerade dimension er. 

som följer spiralspåret, kommer mitt för detta hål, stop
pas rullen och därmed axeln E, som över en glappfri 
kuggväxel G-H driver kondensatoraxeln. Genom att fixe
ra rullen i ett visst läge i rotationsled kan man få kon
densatorn att stanna mitt på en önskad station. 

Axeln E går 21/2 varv när kondensatorn rör sig från 
minimum till maximum. Genom den sålunda förstorade 
vridning,svinkeln hos rullarna i förhållande till konden
satorn kommer den oundvikliga giappningen mellan 
stoppstift och hål att spela mindre roll. Enligt uppgift 
blir variationen i den inställda frekvensen vid upprepad 
nedtryckning a v en och samma knapp ej större än 500 
p/ s på mellanvåg. 

Som syne.s är spåret i rullarna djupare på ena sidan 
om hålet än på den andra sidan. Härigenom dirigeras 
motorn tack vare en sinnrik anordning åt rätt håll vid 
nedtryckning av knappen, så att stoppstifte t rör sig i 
riktning mot hålet och ej i riktning bort ifrån detsamma. 

Ratten R använde,s vid manuell stationsinställning. Mo
torn är så snart ingen knapp nedtryckes strömlös, och 
härvid bringas trissan A genom en fjäder ur ingrepp 
med trissan B. Då motorn får ström, suges rotorn in i 
stat orn och tri.ssan A pressas mot B i det att fjiid'erkraften 
overvInn 

Fig. 6 visar alla åtta rullarna pe sin axel, o<.:h över 
de,ssa ser man de åtta tangenter, som påverkas av tryck
knapparna. De två extra tangenterna, en vid varje ände, 
användas då man vill låta motorn draga iväg med kon-

POPULÄR RADIO 

densatorn åt ena eller andra hållet oberoende av sta
tionsknapparna. Det skulle vara av stort intresse aU ge
nomgå mekanismen i detalj, men utr ymmet tillåter ej 
detta. Fig. 7 visar hela chassiet med tryckknapparna på 
sina platser. På högra gaveln ser man motorn och hela 
drivmekanismen. Dessa motorer ha mycket små dimen
sIOner. 

De stationer som lUan vill ha inställbara medelst tryck
knapp, kan man själv utvälja. Om stämratten in tryckes, 
sättes friktiomkopplingen ur funktion, och man kan vrida 
axeln E och med denna kondensatorn till önskad station , 
allt under det att tryckknappen, på vilken man vill ha 
denna station, håller fast selektorrullen. Man stämmer av 
så noga som möjligt, varefter ratten 'släppe,s ut igen, och 
nu får man denna station på tryckknappen närhelst man 
behagar. 

Fig. 4 visar Philips' modell 753 med tryckknappsin
ställning av åtta stationer, valfria inom mellan- och lång
vågsområdena. 

Philips' skåpmodeller ha specialkonstruerad högtalare 
med yttercentrering samt fördubblad längd hos luftgapet, 
allt för att undvika distortion vid mycket låga frekvenser. 
Fig. 9 visar högtalaren i modell 850. Genom att utbilda 
baffeln till en trattliknande anordning har man fått bättre 
anpassning mellan membranet och luften och därigenom 
också höare verkningsgrad. De snedställda skivorna fram
för högtalarkonen t j äna till att sprida lj udvågorna vid 
högre fr ekvenser, så att riktverkan ej blir så utpräglad. 

Den »brusfria» högfrekvenspentoden har kommit ti ll 
användning i vissa modeller. En modell saknar lågfre
kvensrör -- dioden matar slutröret d'irekt - men har 
i ställ et högfrekvenssteg fö,re blandarröret, vilket j u är 
bra mycket betydelsefullare vid en superheterodyn. Strål
oktoden bidrager i hög grad till den förbättrade kort
vågsmottagning, som man uppnått med årets modell er. 
Alla modellerna utom de två minsta ha skala med paral
laxiri avläsning, åstadkommen medelst en som lins t j änst· 
görande glasvisare. Toleransen ligger nu enbart i bred
den hos statioJ1.Smärkena. 

Fig. 11. Principschema för Svenska Radioafctiebolagets tryclcknappsmottagare. 
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Fig. 12. Selektorskivan med de inställbara släpkontrzkterna. 

Slutligen visas i fig. 10 till änster Philips' nya trim
konden at r, ·om även användes av ett flertal svenska 
fabrikanter. De två systemen utgöras av koaxiala cylind
rar, som rrå in i varandra vid inskruvn ing av rotorn. 
Bilderna av den äldre typen, som hade större dimensio
ner, vi5a tydligt konstruktionen_ S tyrningen åstadkommes 
"en om en kerami k tapp, fast förenad med statorn och 
på vilken den innersta rotorcylindern glider. Den nya 
typen är reglerbar mellan 3,5- 30 pF, har ylterst små 
förluster samt hög kapacitetskonstans. 

Fig. 13. Radiola-mottagarens chassi med tryckknapps tangenterna 
synliga omedelbart under skalan. På högra gaveln ses fastsätt

ningsskmvarna för släpkontakterna. 

Fig. 14. Chassiet bakifrån. Sclektorslcivan ses innan/ör gaveln 
tm vänster. 

Radiala kommer med en tryckknappsapparat, vars 
prillcipschema vi as i fig. n. Man ser motorn och den 
med kondensatoraxeln fast förenade selektorskivan i ned
re högra hörnet av schemat. Tryckknapparna manövrera 
var sin strömställare, som stå r i förbindelse med en mot 
selektorskivan släpande kontakLfj äder. Skivan är utförd 
som en tvåpolig kommutator och består alltså av två 
halvcirkelformiga metall kenor, isolerade fr· n varandra. 

Antag nu att en av tryckknapparna nedtryckes. Ström
men slutes därvid via den motsvarande släpkontakten 
och ringhalvan till den lindning på motorn, som ger den 
rälta rotationsriktningen för att ifrågavarande släpkontakt 
skall » närma sig» det undre isolationsstället mellan ring
halvorna. Så snart släpkontakten går in på isoleringsstyc
ke t, brytes strömmen, och motorn stannar. (Detta läge 

är visat i figuren.) Isoleringsstycket är så litet, alt stopp
punkten blir ganska noga fixerad. 

Det praktiska utförandet av selektorskivan och sl äp
kont..1.kterna framgår av fig_ 12, som visar ena gaveln av 

mottagarchassiet med undre delen bortskuren. De skug
gade partierna på skivan betyda isolation. Släpkontakter
na äro anbragta i en halvcirkelformig slits i chassiplåten 
på sådant sätt, att de kunna förskj utas och fastdragas i 
önskat läge. 

Apparatägaren kan själv utvälja de stationer, som han 
önskar ställa in medelst tryckknapp. Detta tillgår på föl
j ande sätt: en knapp tryckes in, varvid motorn genast 
tälI er in ridkondensatorn på en punkt av skalan, sva

rande mot släpkontaktens läge. Släpkontakten lossas och 
förskjutes i slitsen, varvid motorn ögonblickligen sköter 
om alt \'ridkondensatorn följer med. Man flyttar på så 
sätt släpkontakten, ända tills visaren kommer mitt för den 
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Fig. 15. Radialas trycklw llppsmottagare. l det mnda jönstret till 
höger Of1/. skalan jramträder dcn glappjria, optiska mikrometer

skaIan , som gör god tjänst vid kortlAigsmottagning. 

önskade stationen pa _kalan, och' när denna station hörs 

bra, låses släpkonlakten fast i del funna läget. Släpkon

taklerna äro å tkomliga genom en lucka på apparatlådan, 
varför chassiet ej behöver tagas ut, då man vill ställa 

om för andra stationer. Vid demonstrationen visade det 
sig, att hela proceduren var synnerligen enkel. 

Den automatiska inslällning av stationerna, som man 

erhåller med den ovan beskrivna anordningen är tillräck

ligt exakt för signalfrekvenskretsarna, men för oscilla

lorkre lsen fordras en fina vstärnning, vilken åsladkommes 

genom s. k. automatisk frek venskontroll , tidi crare tilläm

pad vid mottagare med manuell avs tämning. De t frekvens

korrigerande röret är nummer lvå från vänster i sc:hemat, 
fig. Il. 

Chassiet till denna Radiolas tryckknapp -mottagare vi

sas i fig. 13 och 14 samt exterii)ren i fi g. 15. På fig. 13 

ser man att det finns två rader med släpkontakter. Sam

manlagt är det elva stationer man har att välja emellall, 

då man vill ställa in med tryckknapp. De~sa stationer 

kunna fi)rdelas på mellan- och långvåg efter önskan. Alla 
övriga stationer kunna inställas manuellt. 

Fig. 16. Standards modell 395 W, en kTll/tig mottagare med smak
full exteriör. (Elektriska Aktiebolaget Skandia.) 

FiN. 17. Tele/unkens »br dbandmcmuran» jör högtalare. Den kraf
tiga korrugeringen ger lös upphängning och därm ed låg egen

fr ekvens, varigenom basregistret kommer mera till sin rätt. 

En fördel med della av Sven~ka Radioaktiebolaget an

vända system för tryckkuappsavstämning är att f j än

manö \'Tering kan anordnas. En tillsats härför kan erhållas, 

vilken möj liggör inställning av sex stationer. 

En intressant detalj på Radiobolagets högtalare är ut

formande t av membrankorgen på sådant sätt, att den effek

tiva konylan blir större vid given ytterdiameter hos kor

gen. Saken har naturligtvis endast betydelse där utr)' m

met är begränsat, men detta är ju nästan alltid fallet vid 

eu radioapparat, där man vill ha dimensionerna så små 

SOI11 möj-Jigt. 

Standard Radio-:::erien innefattar i år en hel mängd 

olika typer. Fig. 16 visar modell 395 W, en 7-rörsmot

tagare med 8,5 W uleffekt. Denna är bl. a. utrustad med 

en tonkontroll, med vilken klangfärgen kan regleras in

om vida gränser, fr ån kraftig dämpning av basen till 

kraftig dämpning av det höga registret. I medelläget blir 

frekvenskurvan opåverkad. Tack vare ett nytt, kraftigt 

slutrör, Telefunken-pentoden ELI2, samt en stor högtalare 

med kraftigt fält och hög verkningsgrad får man en av

sevärd ljudstyrka med denna apparat. Blandarröret är 

en lriod-hexod ACH l, efter vilken följer två rnellanfre

kvenssteg. Som lågfrekvensrör och magiskt öga t j änstgör 

EFM ll . Apparaten har spegelfrekvensfilter och arbetar 

med en mellanfrekvens av 468 kc/ s, som enligt uppgift 

har bd unnits vara särskilt lämplig för svenska förhållan

den. Mellanfrekvenstransformatorerna äro permeabilite ts

a,'stämda. Bandbredden är reglerbar. Vid nätintaget finns 

både hödrekvensdrosslar och elektrostati k skärm. 
~ , 

Allströmsapparaterua äro försedda med rdox-motstånd 

som skydd för skalhelysningslampan. 

Tele/unken använder i en av sina modeller, »leesen» 

875, ett chassi av isolermaterial i stället för järnplåt. 

(Se illustration till artikeln från Berlin och London 

detta nummer.) AUa i själva mottagaren ingående detal

jer äro sålunda monterade på en enda stor isolations

i 
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Fig. 20. En av årets Tjernelds-modeller, en niorörs superheterodyn. 

Sprocne - Musik.
Scholter 

Fig. 18 a och b. Enkel anordning av musik-tal-omkopplare ! 

Telejunken-apparaterna samt /rekvenskuruor (heldragen : musik, 
streckad: tal). 

platta , vilken fastmo n teras i verLikalt läge i apparatlådan. 

Genom att taga av dennas framsida kommer man åt alla 

koppl ingsdetaljerna utan att behöva taga ut cha s iet ur 

lådan. Stativet till gangkondensatorn är gj utet i lätt

meta Il. 

vi- a modeller förekommer den redan tidigare an

vän da omkopplaren för tal och musik. Vid återgivning 

av tal dämpas basregistret avsiktligt, vilket gör talet tyd

ligare. Fi "'. 18 a visa r hur enkelt detta är ordnat; vid 

tal reduceras gallerkondensatorn genom att den serie

kopplas med en mindre kondensator. Fig. 18 b visar den 

resulterande frekvenskurvan (heldragen för musik , strec

kad för tal ) . 
Telefunken-supern 898 WK har en skala av helt ny typ, 

som framgår av fig. 19. Den är anbragt framför högtaJai

öppningen och består av fyra gla s trimlor, två för mel

lanvåg och två för lång- resp. kortvåg. Även visarelJ ut

göres aven glasstrimla. Endast det använda våglängds

området bel yses. På mellan- och långvåg har mottagaren 

automaLi_k frekvenskontrol l. Högtalaren har 30 cm dia

meter. I denna mottagare användas d nya slålrören samt 

Fig. 19. T eLejunlcen-snpern 898 WK med den nya skalan. Både 
glasskalorna och den vertikala visaren belysas frän ändarna. 

som slutrör typen EL12, wm är den hittills kraftigaste 

slu tpentoden fö r bruk i r undradiomottagare. En »växel

riktare» (vibratoromformare) kan inbyggas i mottagaren 

för drift på l ikströJ1lsnät. 

För modellerna 875 och 876 kommer att föras ett till
satsaggregat för tryckknappsinställning av sex s tationer. 

Detta , som placeras under mottagaren, innehåller spolar 

och kondensatorer, som inkopplas i stället för de i mot

tagaren befintliga. 

Tjernelds ha vid årets modeller ägnat sär 'kild omsorg 

åt kortvågen samt Ijudkvalileten. På kortvåg ligger oscil

latorfrekvensen nnder signalfrekvensen, varigenom den 

s. k. induktionseffekten nyttigD'öres i stället för att vara 

till skada. Korlvågsområdet är 13- 34. m. 

Genom samarbete med den amerikanska Rol a-fabriken 

har man enliot uppgift fått fram högtalartyper, som även 

vid stora ampli tuder hos konen arbeta utan distorlion. 

Omsorg har 11 dlag ts på att få högtalare och låda alt 

samverka på bästa sätt. 

w. s. 
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Av ingenjör Erik Hullegård 

Tellevisionssystem utan 
synkroniseringsimpulser 

p, "n"', ,iden h" i nru"ihn,b 'idning" och 
tidskrifter en hel del skrivits om ett nytt televi

sionssystem, som enligt uppgift skulle arbeta utan syn
kroniseringsimpulser och endast behöva halva den fre
kvensbredd, som erfordras vid normalt utförande enligt 
amerikanska radiofabrikantförbundets standard. Det är 

Allen Du Mont Laboratories som lanser~ det nya syste
met och vid de demonstrationer man hållit för pressen 
lära goda resultat ha uppnåtts vid överföring av 60 bilder 
pr sekund och en uppdelning i 441 rader. För att kunna 
eliminera halva frekvensbandet har man övergått från 

2-delad till 4-delad radförskjutning, vilken metod har alla 
föru tsättningar att ge ett gott resultat, om man blott 
lyckas bemästra de tekniska svårigheterna. Speciellt öka 

härvid fordringarna på stabilitet hos de anordningar som 
kontrollera elektronstrålens rörelse över bildrörets skärm. 

Även en mycket obetydlig instabilitet åstadkommer näm· 
liaen att en del av bildraderna skjutas ihop, varigenomb 

bildens kvalitet hastigt försämras. Du Mont tycks emeller
tid ha lyckats utarbeta eLt stabilt system med 4-delad 

radförskj utning, varvid sålunda endast 15 »he1a bilder» 

Fig. l . Kontrollrummet i ReA:s sändare i Empire State Building. 

överföras pr sekund. Härvid erhålles givetvis något större 

suddighet vid återgivn~g av snabbt rörliga föremål, dock 
ej nämnvärt sämre än under stumfilmens dagar, varvid 

som bekant 16 bilder visades pr sekund. Flirnrandet kom
mer dock givetvis ej att ökas då ju bildväxlingen sker 

60 gånger pr sekund. 
Problemet har lösts på så sätt, att såväl synkronise

ringsimpulserna som mottagarnas kippgeneratorer slopats. 

I stället överför man på en separat bärvåg hela den syn
kroniseringsspänning, t. ex. en sågtandskurva, som behövs 
för elektronstrålens styrning. Denna överföring äger rum 

på samma bärvåg, som användes för ljudöverföringen. 
Själva ljudet uppLar härvid området närmast bärvågen 
upp till en moduleringsfrekvens av 10 kHz. Då bildväx

lillgsfrekvensell är 60 Hz erfordras ett frekvensband upp 
till 600 Hz om man för att erhålla en sågtandskurva 
önskar överföra alla övertoner t. o. m. den 10 :de. Dessa 
frekvenser få modulera en bärvåg på 15 kHz, vilken där
efter i sin tur modulerar ljudbärvågen. Resultatet blir 
ett smalt frekvensband en bit ov,anför ljudbandet (se 

fig. 3). 
Den högfrek enta synkroniseringen får i detta system 

en barundfrekvens av 6615 Hz, varvid 10 :de övertonen 

sålunda blir 66150 Hz. För att överföra dessa frekvenser 
kan man använda en mellanbärvåg på 200 kHz, varvid 
totala frekvensutrymmet för överföring av ljud och syn
kroniseringsspänningar sålunda skulle bli ca 266 kHz. 

Fig. 2. Demonstration av Du Monls televisionssystem »utafl. syn
kroniseringsimpulser». 
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Fig. 3. Blockschema över sändaren i Du Monts system. 

Emellertid har man lyckats åstadkomma en avsevärd re
duktion härav genom att använda en dubbel sågtands
kurva, varvid bildavsökningen sker åt båda hållen om
växlande från vänster och från höger samt uppifrån och 
nedifrån. I detta fall kan man nämligen klara sig med 
att överföra enbart grundtonen utan någon överton. För 
att belysningen på bildytan ej härigenom skall bli olik
furmig, låter man den sinusformade strömmen på såväl 
sändar- som motta garsidan passera en likriktare, varvid 
den uträtas till en sågtandskurva. Den högsta synkroni
sering:sfrekvens som erfo rdras blir sålunda 6615 Hz, var
vid mellanbärv&gen kan väljas 'till 25 kHz (se fig. 3). 
Den högsta moduleringsfrekvensen blir då endast 
31615 Hz. 

På mottagarsidan, fig. 4, användes givetvis endast 1 
antenn, som matar en HF-förstärkare, varefter blandar
steget följer. Bild:signalerna förstärkas och likriktas på 
vanligt ätt, varefter de tillföras bildröret. Anordningar 
för utfiltrering av synkroniseringsimpulser (amplitudfil-

Fig. 4. Blockschema över mottagaren i Du Monts system. 

ter) bortfalla givetvis. Lj udförstärkaren är likaledes av 
normalt utförande utom däri att ett lågpassfilter med 
grän:sfrekvensen 10 kHz hindrar synkroniseringssignalerna 
att nå högtalaren. Från demodulatorn (2 :dra detektorn) 
utta o-es även strömmen till två fast avstämda kretsar påo 

resp. 15 och 25 kHz. Efter ytterligare en demodulering 
(3d:dje detektorn) och förs tärkning erhålles en spänning 
som tillföres bildrörets avlänknin asplattoT. Trot:s att kipp
generatorerna äro eliminerade, i nehåller denna motla
gare ungefär lika många rör som en apparat av normalt 
utförande. Skillnaden är emellertid att de i detta fall ej 
fordra någon kritisk inställning, utan hela tiden tvångs
styras från sändaren. 
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Ett intressant nytt 
televisionssystem 

Bland de många förslag till nya televisionssystem som 
tid efter annan dyka upp i fackpressen, märkes även ett 
ryskt system uppfunnet av H. Braude, vilket är så pass 
olikt de övriga, att ett kortfattat referat kan anses mo
tiverat. 

Metoden för bildytans avsökning är följande. I ett elek
trostatiskt fält mellan två plattor A och B (lie fig. 5) spän
nes en tunn tråd C, som förenas med det mellan A och B 
inkopplade batteriet. Fältstyrkan på tråden.s yta kommer 
härvid att bli noll på det ställe där tråden genomgår ett 
ekvipotentialplan med samma potential som tråden. På 
ena sidan härom kommer tråden att vara negativ i för
hållande till fältet, på den andra sidan positiv. Om tråden 
göres fotoelektrisk och utsättes för bestrålning, kommer 
endast den positiva delen av tråden att utsända elektroner , 
medan den andra delen förblir overksam. Tillför man 
medelst en generator G en sågtandsformad spänning till 
tråden C, kommer den nollpunkt, som utgör gränsen mel 
lan den aktiva och den passiva delen att med konstant 

A 8 

r-+-4I-----r--C 

L 

~--I ~-~ 

Fig. 5. Elektronkamera enligt Braude. 
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hastighet förskjutas utefter tråden. Bel yser man nu trå
den med en bildrad av den bild, som skall ö\'erföras, t. ex. 
med hjälp av ett spegelhjul, erhaller man över den i 
serie med plattan B inkopplade induktansen L en spän
ning, som i varje ögonblick är proportionell mot belys
ningen på gränsstället (»nollpunkten»). 

Känsligheten uppgives vara un o-efä r densamma som 
vid helt mekanisk avsökning, men kan avsevärt ökas ge
nom användande aven elektronmultiplikator. Vid försö
ken användes en multiplikator av Wei~ -typ. 

Vid e tt alternati vt utförande överlagras en svag hög
frekvent växelspänning på s gtanclsspänningelL I detta 
fall utbyte5 induktansen L mot en för högfrekvensen av
stämd krets. 
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Världens största 

elektronstrå Irör 

RCA har vid sina laboratorier i Camden till verkat ett 
elektronstrålrör, som enligt uppgift ska ll vara det törsta 
i världen. Det är icke mindre än 137 cm långt med en 
diameter på 79 cm. Själva konen (se fig. 6 ) är utförd av 
6,3 mm stålpi L, medan ändytan best r av 5 cm tj ockt 
glas. Trycket på glaset uppgår till icke mindre än 5,5 ton. 
Röret e akueras kontinuerligt med en 3-stegs oljediffu
sionspump samt en mekanisk förvakuumpump. Bilden 
frambringas emellertid på en inuti röret placerad plan 
glasskiva , 0,75 mm tj ock, vilken uppbär det fluoresce
r ande skiktet. Den effektiva bildytan är 61X '16 cm (se 
fig. 7). Anoden arbetar med en spänning på 10 000 volt, 
varvid strålströmmar på upp till 8 mA erhållas. Den 
erhållna lju sstyrkan uppges vara för sLor ( !) för ett helt 
mörkt rum, medan den däremot går bra att använda i 
dagslj LI S. Vid 6 mA har man sålunda uppmätt 40 candle 

Fig. 6. ReA:s jätterör. Observera pnmpanordningen. 

POPULÄR RADIO 

Fig. 7. Bildytan är 61 X46 cm. 

powers per sq-ft., medan motsvarande siffra vid 2 mA 
är 14,6 c. p. per sq-ft. motsvarande 46 f t. lamberts. Som 
jämförelse kan nämnas att man på en vanlig biograf i 
allmänhet har 3- 5 ft. lamberts. 
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Elektronstrålrör för 

storprojektion 

RCA har även tillverkat ett elektronslrålrör där bil
den i röret är relativt liten men intensivt lysande, varför 
den kan förstoras med ett linssystem och proj icieras på 
en duk liksom på en biograf (se fig. 8). På den fluoresce
rande skärmen i röret har strålen, som uppgi'tr till ca 0,4 
mA, koncentrerats till en intensivt lysande punkt med en 
diameter av endast 0,13 mm, vilket motsvarar ca 280 
c. p. per sq.·ft. Bildens färg är gulgrön. Bildskärmens 
lysförmåga avtar så småningom vid denna kolossala in
teasit t. Efter 1200 timmars användning har sålunda 
ljusstyrkan nedgått med 27 % vid drift med 0,2 mA 
strålström. Anodspänningen var härvid 10000 volt. 

Fig. 8. Bild erhållen med ReA:s projektionsrör. 
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R. ).\ D lOT E~{ ~II REVY 
NYHETER OCH RON INOM RADIO OCH ELE KTR OAK U STIK 

S chematisk bild av oceanungaTcn Bremens 
antennanläggningar. 

5. 	Ryssjeantenn för langvågsmotLagnin cr. 
6. 	Vanlig mottagareantenn av L-typ. 
7. 	Dipolantenn för kortvåg motLagning. 

TelefonsamtalsstationelIs antenner. 

8. Vanlig sändareantenn av T-typ. 
. 9. Vanlig mottagareantenn. 

10. 	 Vertikal kvartsvågsantenn för kortvågssändning. Som 

av bilden antydes kan antennen upphissas mer ellerAntennanläggningarna på s/s Bremen 
mindre ur den skärmade tilledningen, varigenom an

äro 	utförda såsom antydes av ovanstående schematiska 
tennlängden och därigenom egenväglängden varieras. 

bild, vilken vi lånat ur ett reklamhäfte från Telefunken, 
11 	 och 12. Dipolantenner för kortvågsmottagning. 

som svarat för anläggningens utförande. 
Man inser lätt, att det måste bliva många antenner på 

en större oceanångare med våra dagars både lång. och Induktiv avstämning av resonanskretsar 
kortvågstrafik för såväl telegraf. som telefonförbindelser, var ju de t vanliga i radioteknikens barndom innan på
rundradio, bildöverföring och annat. litliga vridkondensatorer kunde framställas till överkom

På s/ s Bremen finnas ej mindre än 12 antenner för den liga priser. Sedermera har j u som bekant den kapacitiva 
trådlösa kommunikationen, a If vilka 7 tillhöra huvudsta· avstämningen blivit den helt dominerande. Var finner 
tionen och de 5 återstående telefollsamtalsstationen. De man numera den variabla induktansen? Ja, i de gnist 
olika antennerna hava följ ande uppgifter: sändare, som finnas kvar, och kanske i mormors kristall· 
Huvudstationens antenner. mottagare, men annars icke. 

1. 	 L·antenn för den stora långvågssändaren (3 kW). Med återseende ts glädj e ha vi därför Lagit del av ett 
2. Nödantenn mellan skorstenarna, 	normalt ansluten till föredrag, som Mr. Ware nyligen hållit inför Radio Club 

nödsändaren med 600 m våglän gd. Antennen står även of America, vari han ingående redogj orde för sin ny· 
som reserv för antenn nr 1. konstruktion på avstämningsområdet: en spole med kon

3 	 och 4. Vanliga sändareantenner för medelkorta våg. tinuerligt variabel induktans. 

längder. Det är en enk llagrig spole, som vrides kring sin egen 
axel, varunder en fosforbronskontakt löper långsamt efter 

en generatris hos spolcylindern sLi att den ständigt åt
följer trådspiralen. Spoltråden är försil yrad. Säker kon

takt påstås erhållas såväl efter längre tids flitig använd 
ning - försök med upp till 30000 fullständiga genom· 
löpningar hava gjorts - som efter det anordningen stått 

obegagnad lång tid. 
polarna ha utformats i första hand med tanke på deras 

användning i motlagare, var id de torde kunna medföra 
vissa fördelar, såsom stor frekven. tä 'kning per del m
råde "amt stor utbredning - rent elektrisk - av skalan. 
Flera spolar kunna lätt sammanbyggas på en axel och 
därvid utan större svårighet avskärmas fr ån varan dra. I 
superheterodyner erhålles med dylika »gancrspolar» god 
följsamhet mellan antenn- och oscillatorkretsar, bättre än 
vad som är möj ligt med de flesta hittills brukliga metoder. 

BRS. 

r-- - - - - - - - - - - - - - - - - 286m  - - - - - - - - - - - - - - - - - ...., 

In teriör från tele/onsamtalsstationen ombord på s/ s Bremen. 

http:frekven.t�
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BERl)l'1 OCJ-) lOl'IDOl'1 

Av civilingenj;ör Mats Hol:mgren 

D
slutet av augusti och början av september ha de båda 
sedvanliga radiou lällningarna i respektive Berlin 

och London gått av stapeln. Med årens lopp ha nyheterna 
på dessa utställningar blivit allt färre, ty radion går nu
mera icke framå t med sådan hastighet som tidigare. Ut
ställningarna ha dock sitt stora intresse, när det gäller 
att se, i vilken riktning utvecklingeu på radioområdet går. 

I Berlin brukar utställningen vara lagd som en stor 

folkfest, och detta var även fall et i år. Man kan säga 
att u tställningen delats i tvenne delar, en mera officiell 
i statens regi och en där de olika firmorna visade sina 
alster. Tyska post- och telegrafverket visade hur hela sänd
ningsmaskineriet fungerar, och även televisionens sändare

sida demonstrerades på ett för allmänheten lämpligt sätt. 
Allt vad televisionsmottagning heter var sammanfört till 
en enda hall utan dagsljus. Här hade man även en scen, 
varifrån det mesta av underhållningen utsändes. Denna 

del av utställningen var utan tvekan den varmaste. Ett 
otal lampor och strålkastare bidrog att ytterligare värma 
upp den redan förut av sommarsol heta l uften. Vi åter
komma senare till televisionen och övergå till vad man 
hade att bjuda i mottagareväg. 

De tyska mottagartyperna. 

Den tidigare framgången med folkrnottagaren hade in
spirerat myndigheterna alt komma med ännu en folk
motta<rare eller om man så vill två. Den gamla modellen 
har försetts med elektrodynamisk högtalare och ny låda, 

Den nya folkmottagaren , som kostar 35: - RM. 

givetvis av bakelit. En helt ny fol.kmottagare med ett nytt 
rör, triod-slutpentoden VCL l, som enda rör utöver lik

riktarröret har konstruerats och givits det låga priset av 
35 RM. Apparaten kan även köpas på avbetalning med 
5 RM i handpenning och sedan 3: 50 per manad. Den 

större folkmottagaren kostade 65 RM. 
Enkretsmottagare förekommo fortfarande och betinga

de priser på 120 till 140 RM. Tvåkretsarna kostade upp 

till 200. Man måste säga att dessa mindre apparattyper 
hållit sig kvar förvånansvärt länge. Bland större raka mot
tagare må nämnas Körtings tvåkretsare med diodlikrikt
ning och automatisk volymkontroll. I år har man slopat 

reflexkopplingen, infört avstämningsindikator (glimlam
pa) samt lagt in en reglerbar återkoppling på högfre

kvenssteget mellan rörets skärmgaller och styrgaller. Sie
mens stora »Kammermusik-Gerät» hörde även till de raka 
mottagarna. Denna apparat har nio rör, tre stegs hög
frekvensförstärkning och ett push-pull-slutsleg, matande 

en trippelhögtalare. Mottagaren innebär det bästa man 
kan åstadkomma i fråga om ljudkvalitet och kostar 

1614,30 RM. 
Småsuprarna voro detta år fåtaliga, och som standard

super fann man hos nästan aHa fabrikanter den vanliga 
femrörssupern med enklaste utrustning. I den bättre klas

sen suprar med priser över 250 RM hade man kostat på 
sig effektiv kortvåg och avstämningsindikator och där-

Chassiet till Telefunken-supern »Zeesen» 875. 
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jämte snyggat upp apparatens yttre. Tyska Philips hade 
i sin minsta super högfrekvenssteg men i stället intet 
lågfrehenssteg. Dioddetektorn arbetade direkt på slut
röret. Nästa större klass med sex il sj u rör hade lika 

ofta ett extra mellanfrekvenssteg som högfrekvenssteg. 
Samtliga hade variabel selektivitet och negativ återkopp' 
ling i lågfrekvensen. Körting bl. a. hade länkat in ton
kontrollen i samband med motkopplingen. Blaupunkts 

kombinerade bandbreddsreglering tilldrog sig även in· 
tresse. I bandfiltren regleras kopplingen medelst en spe
ciell differentialkondensator, som bet j änas vid axiell rö· 
r else hos ratten. Vid inställ ning för största bandbredd 
inkopplas dämpmotstånd över apparatens förkretsar. En 

vridning av ratten påverkar klangfärgen, och i »ljusaste» 
läget urkopplas en 9 kHz.spärr. 

De tör ta suprarna med sju till femton rör och upp 
till lio avstämda kretsar kostade mellan 300 och 600 RiVi, 

de störsla upp emot 2000 RM. gra anmärkningsvärda 
finesser utöver vad som fa nns i motsvarande firmors 
mindre storsupra r var ej att finna. Ganska många bestodo 
sig med dubbla högtalare, och Stra sfurt hade i sin stora 
»Musikschrank» tre stycken. Radiogrammofonen tycks ha 
vuxit i p opularitet under det senaste året. 

Tryckknappsinställningen var representerad hos de 

flesta större firmorna men där endast i de allra största 
apparaterna. Samtliga använde motordriven inställning. 
Ungefär ha lva antalet modeller hade samtidigt automa· 
tisk frekvenskontroll. 

Vibratorer eller »växeIriktare» för drift av växelströms· 
apparater på likst,ömsnätet förekommo hos flera firmor, 

bland dem Körting, Mende, Philips och Sachsenwerk. 
Bland batterimottagare fann man detta år flera suprar. 

Dessa voro ofta försedda med variabel selektivitet, och 

De tyska metallrören. På de tre främsta exemplaren har metall· 
kolven avlägsnats för att man skall se elektrods}stemets 

uppbyggnad. 

Tele/unkens markhögtalare, avsedd för idrottsplatser. 

Nora hade ti ll och med negativ återkoppling i slu tsteget 

pa sin apparat. 
Inom rörområdet fann man som n het Telefunkens stål

rör. Man har j u haft sina små betänkligheter gentemot 
metallrören, men sedan man närmare studerat dessa Tele· 
funken ·rÖr, måste man giva upp betänk ligheterna. De nya 
metallrörens uppbyggnad är logisk och lYod. Rören ha 
helt nykonstruerats med hänsyn till sitt utförande i stål, 
och resu ltatet har blivit en stadig inre uppbyggnad och 
ett tekniskt tilltalande yttre. En av fördelarna är att man 
helt frångått topputtaget. Genom den nya sockelns kon· 
struktion klaras avskärmningsproblemet i alla fall till
fredsställande. Stålrören förekommo endast i de större 
mottagaretyperna men där hos nästan samtliga firmor . 

Bland övriga nyheter befann sig en utomhushögtalar , 
avsedd att grävas ned i marken . En ny, mycket liten kon
densatormikrofon hade även sett dagens Ij us. Membranet 
har endast 5 mm diameter, och frekvenskurvan är rak 
mellan 40 och 10000 p/s. Hescho visade en ny konden
sator, hos vilken man genom kombination av Calit och 
Condensa med motsatta tecken på temperaturkoefficient n 
fått fram ett full ständigt temperaturoberoencle. I övrigt 
fanns en rad nya mätinstrument för serviceändamål att 

beskåda. 
BerlinutstäIIningen betecknas ur publiksynpunkt som 

en stor framgång, och det är märkvärdigt vilket oerhört 
intresse även allmänheten visar för en dylik specialut

ställning. 

Den engelska utställningen i tryckknapparnas tecken. 

Radioutställningen i London hölls som vanligt i Olym
pia och dominerades helt av tvenne saker, tryckknapps
inställning och tel evision. Den senare kommer a tt behand
las för sig tillsammans mt:d televisionen på Berl:inutstälI

ningen i ett föl jande nummer av denna tidskrift. 
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En ny kondensatormikrofon m ed inbyggt förstärkarr ör. 
{Tele/unken.} 

Enkretsare och tvåkretsare voro försvunna så när som 
på ett par transportabla batteriapparater. Den lilla supern 
med fyra plus ett rör var minsta standardapparat. Tek
niskt sett hade man icke gjort några större förbättringar, 
ooh även de s törre apparaternas kopplingar voro sig lika 
sedan föregående år. Lj udkvaliteten hade naturligtvis äg

nats ytterligare omsorg, främst genom förbättring av hög
talaren. Någon tendens till ökad effekt i slutsteget kunde 
icke märkas. Man sade sig till och med ha fått högtalarna 
så goda, att det endast för de allra största lyxmottagarna 
ansågs befogat med två eller tre högtalare, och då var det 
mest för reklamens skull . 

Tryckknappsinställning fanns på praktiskt taget alla 
apparater och i aUa upptänkliga former. Om man inte 
hade tryckknappar för inställning av stationerna, så hade 
man det för våglängdsomkoppling eller för tonkontroll. 
Alla de billigare apparaterna hade försetts med den enk
laste utrustningen med kondensatorer eller trimrar för 
varj e knapp. I de medelstora mottagarna fanns en meka
nisk anordning, som drog vridkondensatorn med hand

kraft via knapparna, och i de större modellerna var det 
motordrift. 

I England har man ett antal stationer, som över nästan 
hela landet kan anses som huvudstationer och vilka över
allt äro hörbara. Detta gör att de t är möjligt att inställa 
kondensatorerna i de små tryckknappsapparaterna redan 

S amma mikr%II isärtagen. Längst till vänster mikr%nkapseln. 

Engelsk tryckknappsmottagare för fem stalioner. Övriga stalioner 
inställas manuellt. Tre av tryckknapparna sköta omkopplingen mel

lan olika våglängdsband. {Bush Radio Ltd.} 

vid fabriken, och i speciella fall kan vederbörande försäl

j are ställa in någon annan station. I Sverige t. ex. ligger 
ju saken helt annorlunda till med de helt olika mottag
ningsförhållandena i olika delar av landet och vid olika 
årstider. De sydligaste delarna av vårt land likna dock 

i detla hänseende England. I vissa billiga apparater (pris 
ca 160 kr ) hade man gått så långt, att man endast hade 
tryckknappar och ingen annan stationsinställning. 

De största tryckknappsapparaterna med motordrift va
rierade något i utförande, och rdativt få hade automatisk 
frekvenskontroll. Murphy hade ordnat tryckknappsinställ

ningen så, att namnen på de olika stationerna byttes sam
tidigt som våglängsområdet kopplades om. På kortvåg 
användes fortfarande samma knappar för inkoppling av 
de olika kortvågs-rundr.adiobanden, där bandspridning 
ordnats med hjälp av tvenne frekvensomvandlingar. Fre
kvensvariationen inom kortvågsbanden sker genom änd
ring av oscillatorspolens induktans. Firman R. G. D. hade 

vid sina tryckknappsapparater i den största klassen gått 
så långt, att lyssnaren icke ens behövde koppla om mel
lan de olika våglängdsområdena; detta skötte en särskild 
motor om. Antalet knappar var i gengäld desto större. 
När man tryckte på en stationsknapp, kopplades alltså 
först rätt våglängdsområde in med sin motor och sedan 
ställde den andra motorn in stationen. 

Philips' tryckknappssyst em, som möjliggör för apparatägaren alt 
själv välja sina »tryckknappsstationer». 



197 POPULÄR RADIO 

Vid denna mottagare kan man med endast sju tryckknappar välja 
mellan sju mellan· och sju långvågsstationer samt sju kortvågs· 
band. inom vilka avstämningen sker manuellt. (Murphy Radio Ltd.} 

Som nyheter på rörområdet har Mullard och Tungs· 
ram släppt ut den hos oss redan kända röda E·serien med 
6,3 volts glödspänning. Marconi·Osram och Mullard ha 
Il a miniatyrrör för batteridrift, medan Mazda släppt ut 
en ny 50 mA batterirörsserie med mera normala dimen· 
sioner. Sockeln liknar mycket den amerikanska »octal 
base» men skiljer sig därför obetydligt i måtten. För om· 
växlings skull har man målat dessa rör vackert gröna. 
Av katodstrålerör för television fanns en hel rad nya 
typer, och även för övriga delar av televisionsmottagaren 
funnos nya rör. Särsk ilt intresse tilldrog sig MulIards 
nya sekundäremissionsrör i helglasutförande. 

Intresset för serviceinstrument tycks i England vara i 
ständigt stigande, och det är glädjande att konstatera hur 
det långsamt men säkert växer fram välutrustade service· 
stationer med kunnig personal över hela landet. Även 
intresset för störningsreducerande antenner tycks vara 
stort. 

Amatörerna äro ej längre så intreserade av rena rund
radiomottagare, men kor tvåg intresset är desto livligare. 
På sistone har även televi ionen kommit med, vilket na
turligtvis mest gäller London med omnejd. En rad nya 
förstärkaranläggningar visades, men dessa innehöll o 
knappast något nytt i princip. Allt flera firmor hade bör
j at tillverka små förstärkare för lomhörda, försedda med 

EDDYSTON 

KO RTVÅG S-
d etalier och apparater 

Förnämligt instrumentarbete 
som garanterar goda resu lta t 

Ny katalag för 1939 utkommen 

Ingeniörsfirman E L E C T R I C 
Stadsgc!irden 22 - STOCKHOLM - Postgiro 547 

Mullards sekundäremissionsrör ( elektronmultiplikatorJ, typ EESO, 
avsett lör televisionsmottagare. 

de ovan omtalade miniatyrrören. För bl. a. polisen hade 
konstruerats en förstärkaranläggning utan rör. Högtala
ren var avsedd att sättas fast på en cykel, och den till
hörande mikrofonen, som var av kolkornstyp och genom
flöts aven ström på ca 6 A vid 12 V spänning, kopp
lades direkt till högtalaren utan förstärkare. Något lik
nande i form aven megafon fanns även, och ljudet i 
dessa tingestar var ej alls så dåligt som man kunde 
vänta sig. 

Som helhetsomdöme får man säga, att London-utställ
ningen präglades aven viss matthet, vilken man tillskrev 
den begynnande konjunkturförsämringen. Televisionen 
var det som enligt den allmänna meningen räddade ut
ställningen. De tekniska framstegen på detta område åter
komma vi till. 

"Short Wave 
M anua l " n:r 4 

nu utkommen 

Eddystone instruktionsbok för 
kortvågsteknik. (Engelsk text) 

Kronor 1: 75 + porto 

Ur innehc!illet: 
2·rörs moUogare 8.9-96 m. Amatörstation 10 
-20 watt. Te,efoni.öndare 25 watt. Katod.trol· 
oscillograf. Ultra kortvåg,mottagare för 
meters bandet m. m. 

- _. . 
5 
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, SERVICE.TEKNIK: 

Av Åke larsson, SM5TQ 
(Göta ~adioservice, Orebrol 

Apparaterna förbättras, men 

R'diOly"n,nd,t ,. i d'g h" blivit en komp mö' 
störningar av alla slag. Herr Svensson, som i dag 

köper sig en stor och präktig apparat, kan inte begripa, 
att han med en så stor och dyrb~r apparat med så många 
rör skall behöva en antenn för att han skall kunna av
njuta hela Europa. 

Försälj aren, som sålde den, försäkrade j u att med en så 
stor apparat var det onödigt att ytterligare kosta på några 
kronor på en god utomhusantenn, det finns j u automatisk 
volymkontroll i apparaten, som sköter om att även svaga 
stationer kommer in starkt. Nej, den enda antenn som be

hövs är en liten tråd på några meter, lagd bakom Herr 
Svenssons ottoman; på det sättet sTapp han att sätta upp 
en antenn, vilken Herr Svensson enligt hans tanke säkert 

hade fordrat att få på köpet för att apparaten skulle ha 
stannat i huset. 

J a, så går det i många fall. Herr Svensson kanske 

köpte sin radio en kväll när förhållandena i etern voro 
mycket bra, så att de stationer, som sände ett program 
som passade honom, kommo in gott, visserligen då och 
då kryddade med litet sprak och knaster, men detta hade 
försäljaren sagt berodde på grannens dammsugare etc., 
vilken lätt kunde förses med störningsskydd, så var den 
saken ur världen, vilket Herr Svensson höll med om. 
Och därmed var också köpet avslutat till ömsesidig be
låtenhet. Men så en kväll upptäckte Herr Svensson, att 
prakLi ~kt taget det enda han kunde höra var grannens 

dammsugare, i stället för alla de fina program, som Herr 
Svensson och någr,a av hans goda vänner, vilka för kväl

len inbjudits att avhöra och avnjuta hans nya radio, skulle 
höra på. 

Morgonen därpå ringer Herr Svensson till Serviceman
nen och anmäler att radion krånglade i går kväll, det är 
troligen ett litet fel , säger han och begär att få den till 
kvällen, vilket även halvt om halvt lovas. Servicemannen 
provkör apparaten i den lokal han är van vid och finner 
att den går alldeles utmärkt, han river sig ett tag i hu

störningarna förvärras 

vudet, tar ut alla rören och sticker ner dem i Sill nya 
automatiska rör.provare i hopp om alt finna något lömskt 
och dolt fel, men nix, ingen anledning står att upptäcka 

till den dåliga radiomottagning hans kund iämrat sig för, 
varför han ställer upp apparaten och låter den spela. 
Den spelar så vackert både .denna dag och nästa och när 

den även tredje dagen spelar fullt oklanderligt, ringer 

han upp Herr Svensson: 
Serv.-m.: »Goddag Herr Svensson, den radio vi hämtade 

hos Eder häromdagen har vi noggrant undersökt och kört 
med den i flera dagar utan aU något fel har kunnat upp
täckas, den verkar fullt riktig.» 

Svensson: »Jo, Ni var ena fina experter, det må väl 

j ag veta att det är ett fel i apparaten, den går inte lika 
bra nu som förr.» 

Serv.-m.: »Har Herr Svensson någon god -antenn?» 
Svensson: »Antenn, det behövs inte till en så stor radio; 

den har gått bra förr på min 4 meters antenn.» 
Serv."m.: »Jag skall be att få sända två gubbar och 

sätta upp en antenn hos Herr Svensson, blir inte re_~ul

tatet bättre skall j ag svärta mig och aldrig tvätta mig.» 
Inför ett sådant argument böjer sig Herr Svensson, 

han får sin ·antenn, och på kvällen spelar -apparaten som 
aldrig förr. Antennen betalas på stående fot, men något 
mera vill inte Herr Svensson betala för, apparaten var 
det ju inget fel på. Ja, vad skall en stackars serviceman 

göra? Han får trösta sig med: bättre lycka en annan gång. 
Det var en liten sannsaga ur livet, vilket för den Store 

Senricemannen kanske upprepas varje dag. Förklaringen 
till det hela är helt enkelt, att den kväll Herr Svensson 
trodde hans dyra radio gick sönder var stationernas fält
styrka liten, apparatens automatiska volymkontroll ställde 
in på full förstärkning, och om sedan kvarterets störningar 
hade en lyckad kväll, så kom de in med kanske lika stor 
intensitet som de signaler Herr Svensson så gärna ville 
höm. När han sedan fick en stor, präktig antenn, blev 
förhållandet mellan signalerna och störningarna bättre; 
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han behövde inte vrida på så mycket, och apparaten gick 
lugnt och fint. 

Radiointresset kunde säkert stimuleras mycket än, om 
en korrekt installation gj ordes för varje radioapparat, och 
servicemannen skulle slippa mycket arbete och besvär 
mot ringa eller ingen betalning; tar han betalt för sitt 
besvär, tycker folk de ingen valuta få ll för pengarna. 

Det finns två sätt att förbättra mouagningen i detta 
fal!. Antingen kan störningarna minskas eller signalerna 
ökas, bägge sätten giva lika resultat i praktiken. I det 
första fallet anbringas störningsskydd på de störande elek
triska appar.a.terna, men förs t sedan dessa satts i ett först
klassigt elektriskt skick. I det andra fallet måste ett till
förlitligt: skydd anbringas mellan nätet och app-araten, för 
att hindra störningarna att komma in nätvägen, samt en 
högt belägen antenn amändas, vilkens nedledning på 
ett förlustfritt sätt har gj orts okänslig för störningar. I 
praktiken torde bägge dessa alternativ få användas. De 
moderna apparaterna, som i regel äro tillförlitligt skär
made, upptaga inga som helst störningar direkt på led· 
ningar, spolar etc. I motsatt fall torde en del avskärm
ningar få gör,as på de mest känsliga punkterna, t. ex. 
antennledningen, samt sådana ledningar och detaljer, efter 
vilka Lor förstärkning följer. 

Förf. har i friskt minne en' apparat, där den långa 
ledningen till nätströmbrytaren slingrade sig genom hela 
apparaten; sedan den försett s med en skärmstrumpa, som 
j urdats, ~amt lagts om något i förhållande till de ömma 
punkterna, reducerades en envis nätstörning med minst 

50 Ofo. 

Prov för stömingseliminering. 

För att med säkerhet avgöra, vilken väg störningarna 
inkomma i apparaten, måste några enkla prov företagas. 
Apparaten sättes i funktion, och volymkontrollen drages 
på ett stycke, varefter störningskaraktären -avlyssnas. Med 
något litet övning _kan lätt avgöras, vilket slag av stör
ningar det rör sig om. Om sedan antennproppen drages 
ur apparaten och störningarna därvid försvinna, inkom
mer störnin O"arna tydli cren över antennen, och det enda 
botemedlet i detta fall är en förbättrad antenn utanför 
störningsfältet, eller också får man skicka ut en stör
ningsdetektiv och spåra upp störningarnas orsak och 
mildra dem eller oskadliggöra dem. I detta sammanhang 
kanske skall p, pekas, att på våra breddgrader förekomma 
mycket litet naturliga statiska störningar, härrörande från 
åska, norrsken etc. Sommartid kunna de dock bli ganska 
besvärande på kortvåg, i synnerhet med vår a moderna, 
höO"känsliga apparater, av v ilka man numer-a fordrar 
världsmottagning; störningarna äro dock i>eriodvisa, och 
man får avgöra från fall till fall be.tr. en sådan sak. De 

botemedel, som annonserats om för dessa störning-ar, äro 
inte något annat än en anordning av något slag som sätter 
ned känsligheten på apparaten och därmed naturligtvis 
även störningarna. Specialanordningar för undertryckan
de av dessa störningar hava vi serligen konstruerats, men 
dessa äro så kostsamma, så laboratoriemässiga och kom
plicerade, att de ej lämpa sig för användning på en hem
radio. 

Känner man inte apparattypen helt, bör undersökas 0111 

inte en s. k. nätantenn finnes inbyggd i apparaten; på 
en del fabrika t inkopplas denna automatiskt, när antenn
proppen drag s ur. Finns en sådan, är det förut nämnda 
provet helt värdelöst, men nätantennen kan urkopplas 
genom att en lös bananpropp insättes iantennhylsan. 
Förf. har håft en del fall, där denna kopplingskondensa
tor mellan nätet och antennhylsan läckte, vilket orsakade 
periodvis knaster. I de flesta fall kunna dessa anordningar 
helt borttagas ur apparaten vid något seTVicea rbete ; man 
gör i de flesta roll app.·ägaren en tj änst med detta. De 
äro endast motiverade på en apparat, som går på lokal
stationen, och vid ett nät med låg störningsnivå. 

I det fall att störningarna finnas kvar med nästan hela 
sin styrka när ovanstående prov har utförts, finnas tv 
möjligheter kvar: störningarna inkomma antingen över 
nätet eller över j ordledningen. I det första fallet h j äl per 
endast ett väl dimensionerat nätfilter med drosslar och 
kondensatorer. Detta fil t r bör ha så stor spärrverkan, 
att knappast ens lokalstationen kan tagas in utan god 
antenn och j ord. De flesta 'allströmsapparater ha numera 
sådan.a filter inbyggda i apparaten, och de äro ofta myc
ket effektiva. Växelst römsapparaternas transformatorer 
äro ofta försedda med en s. k. tatisk skärm mellan pri
märlindningen och de övriga lindningarna. En!. förf :s 
mening äro dessa skärmar ej all tid fullt till räckliga, var
för de ibland böra kombineras med ett drosselfilter. 

Störningar som komma in över j ordledningen äro säll 
synta. Förf. hade ett fall en gång, där en apparat var 
j ordad till ett gasrör. Till samma gasrör voro en del 
smårnotorers störningsskydd j ordade, och troligen läckte 
någon av dessa kondensatorer och röret hade en dålig 
skarv på något ställe, ty röret visade en liten spännings· 
skillnad till en god j ordledning, mätt med en känslig 
mätare. Apparatägaren försäkrade att störningarna från 
dessa motorer hade blivit mycket värre med störnings
skydden än innan de sa anbringats_ Först trodde jag ho
nom inte, men sedan problemet lö ts var saken klar. En 
viss spänningsskillnad uppstod över den dåliga skarven 
i röret, och störningarna rnatades in i apparaten. Sedan 
anläggningen j ordats till en vattenledning, försvann även 
störningarna. Sj älvfallet j ordades även störningsskydden 
på samma sätt. Vatten- eller värmeledningsrören äro goda 

" 
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j ordpunkter , givetvis under förutsättning att de äro vatten

fyllda , ty på detta sätt minskas risken för dåliga skarvar 
i rören_ 

Man hör ofta en klient säga, att hans gamla apparat 

hade mycket mindre störningar än hans n ya moderna 

radio_ De tta beror gi\-etvis på alt den nya apparaten 

har mycket större känslighet än den gamla , men även 

på att de moderna appa raterna ha större t onomfång än 
de gamla. Vi skola se vilka konsekvenser detta har. L yss

nar man på en radio som har ett begränsat tonomfång, 

låt oss säga 300- 3000 p / s, frapperas man av att stör
ningarna ej ha samma inverkan på denna apparat som 

på en som går ned till 70 och upp till 7 il 8000 p/s. 

Brus och statiska störningar, vilka i den fö rs ta apparaten 

kanske ej alls höras, komma i den senare fram med stor 

styrka. I detta fall finnes ej något annat att göra än att 
begränsa tonomfånget med »tonkontrollen», även om 

»hartsen på stråken till en violin» skulle gå förlorad_ 

I städer med hög störningsnivå är det också ett faktum, 

att apparater med stor känslighet äro sämre än sådana 

med mindre känslighet. F innes ej variabel känslighetsnivå 

på apparaten , kan se rvicemannen ofta förbättra saken 

genom att till ex. sätta in ett större katodmotstånd i mel

lanfrekvensröret på en super. Den lämpligaste graden av 

känslighetsnedsättning fär givetvis utrönas gen om prov_ 

Den tidskonstant som den automatiska volymkontrollen 

har är också betydelsefull för vissa slag av störningar. 
Den skall nedbringas så långt som möj ligt, d. v _ s_ mot

stånd och fjlterkondensatorer för kretsen ifråga måste 

bli så små som möjligt, utan att stabiliteten äventyras. 
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Mycket liten tidskonstant medför att både öron och hög

talare skonas, även om inte mottagningen förbättras. 

Så till det sista slaget av störningar, de, vilka kvarstå 

när alla förut nämnda prov äro utförda. Ja, dessa äro 

då att söka i defekter i apparaten. Här vidtager verkstads

arbetet. Mycket få apparater torde numera repareras i 
hemmen; de transporteras i stället till verkstaden, där 

större möjligheter finnas med reservdelar, instrument etc. 

En praktisk arbetsbänk för radioservice visas på det 

ena fotografiet. Problemet att ha de rör som ' äro nöd

vändiga i det dagliga servicearbetet lätt åtkomliga, är här 

löst genom a tt dessa förvaras i de 90 fack, vilka synas 

i bakgrunden på bänken. Dessa rör äro de mest gång

bara. Rör som äro mera säll synta, kunna förvaras i sina 

kartonger och framtagas vid behov. Facken äro i sina 

nedersta framkanter försedda med etike tter, så att rören 

läll hittas. Bänken är försedd med två stora lådor för 

förvaring av ritningar som måste finnas till hands samt 

en del gångbart servicematerial. I mitten finnes en per

manentdynamisk högtala.re, fastsatt på en baffel, men den 

skall snarast ersättas med en fältmatad typ, med ett 

stort antal uttag på magnetlindningen , så att denna kan 

kopplas till varj e i marknaden förekommande apparat, 

där magnetlindningen ingår som filterdrossel i apparaten. 

På detta sätt slipper ma~ att för varje apparat losstaga 

högtalaren. (Ack om det kunde bli en standardiserad soc

kel och högtalarpropp för alla fabrikat samt någon 

decimeter längre högtalarledning!) Vidare finnes på 

högra sidan tre kontakter för växelström samt två för 

likström. Plats för verktyg finn s under rörfacken_ Ett 

Interiör från en modem radioreparationsverkstad. (Göta Radioservice, Örebro.) 

http:h�gtala.re
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litet fack vid mittenbenet på bordets undersida medger 
förvaring av systofIex i hela längder. Bänken är belagd 

med härdad masonit; vid arbete med ömtål.iga, polerade 
lådor bredes ut en liten filt, ca 60 cm i fyrkant, för alt 

skydda dem. Dimen"ionerna på bänken få givetvis rätta 
ig efter lokaliteten. 

Erforderliga instrument. 

I sanningen_ inlressc måsle sägas, att en god service· 

station numera måste v.ara utrustad som ett laboratorium. 
In trumenten bli både komplicerade och dyrbara, varför 
en serviceverkstad som inle skall gå bet på något må te 

ha ett stort antal apparatreparationer att fördela kostna· 
derna och amorteringarna på. Visserligen utföres felsök

llingen till 90 % med en god voltmätare , kombinerad 
med ohmmätare för några områden. Detta instrument bör 
vara tillförlitligt och bekvämt omkopplingsbart mellan 
de olika områdena. De återstående 10 % fordra dock en 

dyrbar apparatur. Nödvändig är först en rörprovare, 
där rören mä tas under rätta driftspänningar. De lyper 

av r örprovare, som låta rören likrikta jälva med alla 
gallren hopkopplade äro inte mycket värda; de kunna 

lika gärna ersättas av ett glödtrådsprov, vilket säger lika 
mycket. Mäter man t. ex. ett likriklarrör i en -ådan mä· 
tare, visar det god emiss ion , vilket även kunden får veta. 
Blir man sedan trots allt tvungen att byta röret, därför 

a tt spänningen i apparaten är 50 volt i s tället för 200, 
tycke l kunden att xperlen och det prydliga inslrumentet 

med den stora mätaren inte äro mycket värda, kort sagt, 
äran blir lidande. Vill även påpeka vikten av att all

strörns-likriktarrör med största noggrannhet måste kon

stateras vara felfria, innan de återinsättas i apparaten, 
ty i annat fall kanske den nyss med stor möda insatta 
elektrolytkondensatorn återigen går sönder. De"sa rör äro 
en stor stötesten fi;)r servicemannen och orsaka ofta period
vi-a fel i apparaten, !;;1ed ? tföljande förargelse och rekla

mali ner. Med en god rörprovare, där den pålagda spän
ningen snara.re över- än understiger driftspänni ngen, tor

de dock felen visa sig. Ett villkor är också a tt vardera 
seklionen av Lt dylikt tvåvägsrör kan mätas individuell t. 

En exakt frekvensgraderad signalgenerator är vidare 

nödvändig för trimning. Skall en av de moderna appara
terna med variabel selektivitet justeras, är en frekvens

modulerad genewtor nödvändig samt en oscillograf med 
inbyggda kippaggregat och förstärkare. I annat fall kan 

trimningen endast bli korrekt på en slump, i synnerhet 
när appar,aten ställes p å stor bandbredd, vilket har till 
följd alt ljudkvaliteten blir dålig, i synnerhet på en stark 
station, samt att apparaten ej stämmer med slatiollsskalan 

när sele!;tiviteten förändras. 
En rörvoltmeter utan egenförbrukning iir llödvändig 

för att kontrollera den aUlomatiska volymkontrollen. De
fekta motstånd och läckande kondensatorer i denna krets 
äro ofta orsaken till intermittenta fel eller till att en 

större apparat går dåligt på en kraftig slalion utan att 
rören, kretsarna etc. äro def kta. Ett »magiskl öga» med 
E-e parat strömkälla och filter, inbyggda i en liten låda, 
är ett utmärkt instrument för denna kontrolL vilken bör 

göras i varje gallerpunkt, givetvis med kraftig bärvåg 
ap[.!licerad på apparaten. Anslu tes ett högohmigt mot

fråga om instrumentuppsättning.S erviceverkstaden måste nästan tävla med ett radiolaboratorium 

http:snara.re
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stånd på l eller 2 MQ i änden på testpinnen, kan även 
mätningarna göras direkt på gallren av rören, utan att 
kretsarna nämnvärt förskj utas. Detta kan vara bra i det 

att a'pparaten ej behöver isärtagas. 
En interferensgenerator för lågfrekvens är oumbärlig 

då det gäller att justera en högtalare riktigt. Man lyssnar 
på högtalaren och tycker att den ej är riktigt bra men 
kan ej göra klart för sig vari felet består; en provkör
ning hela frekvensskalan igenom brukar då medföra att 
vid någon viss ton ett klirr eller biljud uppstår, vilket 
förut var maskerat bakom andra lj ud. Förf. anser detta 
instrument oumbärligt, ty fordringarna på ljudkvalitet äro 
numera mycket höga. Med det förut omnämnda »magiska 
ögat» kunna även många prov utföras för att kontrollera 
lågfrekvensdelen i mottagare, i synnerhet om generatorn 
ger konstant spänning eller är kalibrerad för utgångs· 
spänningen i förhållande till frekvensskalan. 

Mellansocklar för olika rör, som möjliggöra att katod
strömmarna kunna mätas, spara ofta mycken tid genom 
att ej några ledningar behöva lossas i apparaten. Instru
ment för detta ändamål finnas även i marknaden ; de äro 
till och med så bekväma att endast genom att en ratt 
vrides kan inte endast katodströmmen mätas utan även 
anod· och skärmgallerspänningar etc., detta medan röret 
sitter kvar i apparaten. ian måste dock vara på sin vakt 
mot ins tabilitet, som kan uppkomma på grund av led· 
ningarna fr ån t. ex. det mätta rörets anod till mätin stru
mentet. 

En kapacitetsbrygga, direkt kalibrerad, är kanske det 
sista instrument en serviceman skaffar sig. Denna kan 
emellertid spara mycken tid och pengar, i synnerhet om 
den även har inbyggda normaler för motstånd och induk
tans. I en del apparatkonstruktioner användas t. ex. fasta 
paddingkondensatorer i oscillatorkretsen, och för att utan 
större besvär kunna få en av exakt värde, kan man med 
en dylik brygga mäta ut en av sitt lager av kondensatorer. 
I annat fall blir man kanske tvungen att skaffa en av 
korrekt värde från vederbörande apparatfabrikant, vilket 
tager tid. Spolarna kunna tillverkas å verkstaden och 
kontrolleras i bryggan med tillräekHg noggrannhet. Vi
dare finner den användning för mätning av små motstånd; 
härför är ej den motståndsrnätartyp som består av ett 
batteri i seri e med en milliamp.·mätare fullt tillförlitlig. 

Den il13trumentutrustning som förf. använder sig av 
vid service· arbete visas på ett av fotografierna. Från vän
ster synes en transportabel rörpr{)vare av märket »Exeel
sior» med anordning för adaptermätning. Instrumentet är 
även användbart för mätning av spänningar upp till l 000 
volt lik- eller växelström samt strömmar upp till 5 amp. 
och ned till några få mikroamp. Inbyg <Yt batteri för mot
ståndsrnätning finnes. Detta är ett mycket användbart in-
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strument för service·besök i hemmen. Därnäst synes en 
oscillograf och ovanpå denna en »Hickok» signalgenerator, 
växelströmsdriven samt försedd med »outputmeter», direkt 
graderad i decibel för tvenne belastningar. Med en dylik 
mätare kan en frekvenskurva mycket lätt upptagas utan 
vidlyftiga beräkningar. Nästa instrument är en brygga, 
helt växelströmsdriven samt med inbyggd tongenerator 
för l 000 p/ s. På denna kan mätas alla inom radiobran
schen förekommande induktanser , kapaciteter och mot· 
stånd, fr ån de lägsta till de högsta värdena. Max. felet 
uppgår till några procent. I denna brygga är även in· 
byggd en liten likriktare för ett »magiskt öga», vilket 
användes för nollindikering. Detta »öga» kan användas 
separat för den förut omtalade kontrollen av automatiska 
volymregulatorn i radiomottagare. Ovanpå denna brygga 
står den motordrivna vridkondensator, som ger den er
forderHga frekvensvariationen åt signalgeneratorn för vi
suell trimning av bandfilter etc. Denna har även en in
byggd impulsgenerator för synkronisering med kippfre
kvensen i oscillografen. 

Den långa låd!an med lj usa framsidan är en interferens
generator för lågfrekvens, avsedd för prov av lågfrekvens
förstärkare, högtalare etc. Den korrigeras före varje an
vändning genom att dess utgångsspänning över ett litet 
glimrör synkroniseras med en lika stor spänning från 
nätet. Vid rätt korrigering slocknar lampan. Ovanpå den
na generator står en liten låda, innehållande likriktare 
samt tre små oscillatorer, vilka noggrant justerats i våg
längd och effekt för att på en konstantenn svara mot dels 
den fältstyrka som ungefärligen erhålles från vår lokal
station på en normal utomhusantenn, dels den modul a
tionsgrad som användes av denna station. De andra två 
oscillatorerna äro justerade att svara mot resp. Stockholm 
och Motala. Dessa oscil'latorer bromsgallermoduleras från 
en pick-up, varför tillgång till sändning för prov erhålles 
även på de tider av dagen, då det är paus i riksprogram
met. Hur noga en apparat än genommätts, vill man ju 
alltid lyssna på den ett tag, innan den skickas ut för an· 
vändning. Ovanpå generatorn stå några årgångar av Ri
ders service·böcker, innehållande alla för resp. år utkom· 
na amerikanska apparater, med data och koppliugssche
ma. Till denna publikation ha vi ännu ej någon motsva
righet i Europa, mcn det är att hoppas alt den kommer. 
Vid sidan av chassiet står en liten mätare, vilken använ
des fö r de första undersökningarna. Den mäter ström och 
spänning samt har med inbyggda batterier tre mätområ
den för motståndsrnätning. 

Längst till höger slutligen finnes den mest fulländade 
rörprovare, kombinerad med instrument för alla mät
ningar, som hittills konstruerats. Det är Philips' »Carto
matic», vilken automatiskt ställer in sig på rätta spän
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Kortvågstabel l Sammanställd av B. Scheierman 

Station och vlgHiogd
Anrop Sänd.uingatider 

GSJ 
W8XJ{ 
\\'2XE 
\\' 2XAD 
GSH 
DJS 
GSG 
W ilX ,\L 
I'HU 
TJ'B3 
D.JE 
H ,\S3 
IlJ({ 
\\'2X A D 
GSP 
LRU 
D.JQ 
\V2XI'; 
GSI 
TpA2 
pO.J2 
\\'8XX 
DJB 
GSO 
OZH 
\'U03 
JZK 
Si\Ir\S 
GSlJ' 
TPBG 
D,JL 
H Kl 
TF.T 
RV"50 
Tl'B7 
W8Xli 
GSI~ 
DJp 
OI,R4A 
W2XI": 
12R04 
OI":R3 
JZJ 
W1X,\L 
O}'E 
D,TD 
GSD 
TpA4 
SBl' 
SPD 
LSX 
ORK 
12R 0 3 
R\V96 
V 11 02 
PC,J 
V Ii2ME 
\vSXAV 
GSO 
D,TA 
DJN 
W 2XAF 
LIW 
T 1'1111 
OZl ' 
nsn 
PRF5 
HAT·l 
W8Xl{ 
OAX4Z 
SBO 
DJC 

lIIflllga 

E ngland 13.93 
Pittsburg 13,93 
Wuync 13,94 
Schenectad~~ 1395 
l::ngla.nd 18;97 
T ysldand lS,90 
England 1686 
Uound Broch: 10:87 
Holland 16,88 
FrallkrH<:e 10 ,R8 
Tysldand 16,89 
Budape st L9,52 
Tysldand 19,06 
Schellectady 19,57 
England 19,60 
Buenos Aires 19.62 
Tyslc1alld L9,63 
Wa.yne 19,65 
England 19,66 
Fra·nkrlke 19,68 
Holland 19,71 
Pitt sburgh 19,72 
Tyskland 19,'74 
EOG"h'lnd 19,76 
Danmar1.:. 19,78 
Indien 19,79 
Japan 19,79 
Stockholm 19,80 
England 19,82 
Frankrike 19,83 
Tysldalld 1985 
Ryssland 19:89 
Island 24 ,52 
Ryssland 25,00 
l"",u,kr ike 25,24 
Pittsburg h 25,26 
England 25.29 
T y s lcland 25,Sl 
P ra g' 25,3-1 
\Vayne USA 25,36 
Italien 25,40 
Wien 25,40 
Jn.pan 25,~2 
Boston, USA 25,4G 
Finh.a.nd 25,47 
Tyskland 25,49 
England 25.53 
Frankrike 25,60 
Sverige 25,63 
Polen 26,01 
Uuenos Aires 28,99 
Belgie n 29,04 
Italien S1,13 
RyS"bnd 31.25 
Indi*," 31,28 
Holland 31,28 
Aus trulien 31,28 
USA 31,28 
EJ)g'land 31,32 
Tyslda n d 31,38 
Tys]{Iaud :n,45 
Schencctn,dy 31,48 
~orge 31,48 
FranI[rl k e :n,;n
lluum arl, :~ lJ51 
Eng la.n d 31,55 
B ra s ili e n 31,68 
B udap es t :12,88 
V i t tNburgh 48,83 
P ern 49,:l3 
Sveri g e 49,46 
Tyalda nd 49,83 

Dug!. kl. 11.4,>----18. 

Dng!. kl. H-W. 

Dagl. 1,1. 14- 19. 

Dag !. Id. 11- 18. 

D ag!. k!. 11,45--18. 

Dug l . k l. G-17. 

Dag!. kl. 1l.4ö-18, 18.20-22, 

D ug!. Id. 1r~23 (för Europa) 

Dagl. 1,1. 12.25--15.40. 

Or gelb., j r egel k!. 15.3 17. 

Dag l. k !. 6-11.50, 12.GO-I G.OO 

Slluclaga r kl. 15.00--16.00. 

Dag!. Id. 14-15, 22.50- k50. 

Dag!. Id. 18.15--.23.30. 

Dagl. 1<1. 2'2.15-2.30. 

Da g !. Id. 12-23.00. 

D ag!. k!. 6-17, 22.50--4.50. 

Dug!. kl . 20.30-24. 


2"2.15--Z·1. 
15--23. 


(17.10-18.25 s öndag"r). 


Dag!. k l. 10.15, 18.Zo-Z1.00, 3.2 5.20. 
Dagl. kl. 13-14.30, 15.30-17. 
D a g !. \<1. 23.15--23.45. Olls d. även 15.3()........[7.30. L örd. 0.15--0.4u. 

Dag!. k!. lG-1.30. 
Dagt 1, 1. 6-17.00, 22.f>0--4.50 (sölId. även 17.10-18.25). 
D agl. kl. 6-10.15, 18.2 2. 30. 
Söndagar (experim entsänuare : oregelb. tiupr). 

Orcgelb. 

Dag l. k l. 20.30-21 .35. 

Rilosprogrammet fr, n kl . 17.00. 

D agl. k l. 11.45--18, 22.15-24.00. 

Orege lbu ndet . 

Dag l. k l. H- , 12.00--H.OO. 16.3- 22.25. 

Dag !. 1, 1. l!}-Zl, 1.0 2 .00 (oregel"b. tider ). 

Söndagar kl. 19.40-20.30. 

Dag l. k l. 12-22, 2.~0--4.15. 

Dag!. ]{L 17.15--23.30. 

Dag l. kl. 24-5. 

Dag l. kl. 6-10.1~ . 

Dagl. kl. 1.1.5--4.50. 

D a g l. kl. 19.5: 23 . .10. 

Dag l. kl. 0.3~.OO. 

Dagl. kl. 10-14, 18-24, 1.30

Va rda~ar kl. 15--23 (exp.). 

Dag l. kl. 20.30-22. 

D a gl. kl. 20-22.55. 


~3. 

Da g!. kl. 8.~.45, 12--1.3045. 
Dag l. kl. 10.35---22.25, 22.50--4.f>O. 
Dagl. H 6-10.1G, 18.2 22 , 0-2.30, 3.20--5.20. 
Dag!. kl. 1-5.00 (utom sö nd .) . 
Rikspro g rammet till 22.15. 
Dagl. kl. 24.00--3.00. 
F redagar kl. 22.00- 22.45. 
Dag l. kl. 20. 30- 22.00. 
Dagl. kl. 24.00- 3.00. 
Dag l. Id. 1-2.30. 
Dagl. H 2.30-8.30. 
Siinc!. k!. 1.15--3.45, tisd. 1.15--4.30, ou sd. 
Dag l. kl. 6.30--8.30, söndaga r lG.30-17.30. 
Dllgl. kl. 1 2.00 (utom f r ed .) . 
D ag l. kl. 24-2.30, 3.2O-{j.25. 

Du ....1. Id. 6.0j - 17, 24-4.50. 

Dag l. Id. 22.50--4.50. 

Dagl. k!. 24.0()"-{) .00. 

D a g l. kl. 11- 14. 

D agl. Id. 17.15--23.30. 

Dagl. kl. 2-5. 

D a g l. kl. 8-10.15. 18.20- 22, 

D agl. kl. 22.46--123.43. 

Sön<l . k!. 1- 2. 

Dag!. kl. 6-s. 

D ll gl. kl. 24.00--6.30. 

Riksprograulmet efter 

Dag!. kl. 17 .30-22.25. 


a v kortvågslyssnarna h a säkert märkt kortvågsmottagningens 

22.1;). 

24- 2. 30, 3.2 

L örd . Uven 

1,15--2.30, fred . 2--3. 

~.25. 

2- 3. 

starka variation från dag till dag. De 
högre f rekvenserna ha varit mest lidande, alltså 13, 16, 19 och 25 meter; på. 31 o "h 49 meter ha r mottagningen 
varit bä ttre men långt ifrån tillfredsställa nde. MottagningSförhållandena just nu ä ro i s tor t sett sådana , a tt på 
16, 19 och 25 meter kan påräknas god, störningsfri mottagning av de europeiska siindarna under den ljusa tiden 
på dygnet. 31 m giver också god mottagning under morgon timmar sUllt tidiga kvällar ; vissa stationer komma 
in r ä tt bra även senare på kvällen, men detta är mera tillfälligt. 

http:1,15--2.30
http:17.30-22.25
http:24.00--6.30
http:22.46--123.43
http:17.15--23.30
http:24.0()"-{).00
http:22.50--4.50
http:3.2O-{j.25
http:lG.30-17.30
http:6.30--8.30
http:1.15--4.30
http:1.15--3.45
http:2.30-8.30
http:24.00-3.00
http:20.30-22.00
http:22.00-22.45
http:24.00--3.00
http:3.20--5.20
http:10.35---22.25
http:20-22.55
http:1.1.5--4.50
http:17.15--23.30
http:2.~0--4.15
http:19.40-20.30
http:16.3-22.25
http:12.00--H.OO
http:22.15-24.00
http:20.30-21.35
http:17.10-18.25
http:22.f>0--4.50
http:0.15--0.4u
http:15.3()........[7.30
http:23.15--23.45
http:13-14.30
http:18.Zo-Z1.00
http:17.10-18.25
http:22.50--4.50
http:12-23.00
http:2'2.15-2.30
http:18.15--.23.30
http:15.00--16.00
http:12.25--15.40
http:Engla.nd
http:Finh.a.nd
http:l::ngla.nd
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OSCILLOGIR;.\F 

med Philips' 7 cm katodstrålerör, typ DG 7-2 


Av civilingenjör O. Wägeus 
(Svenska Aktiebolaget Philips, Stockholm) 

1I»,n nedan bo<him, ",illog,,!en ha, pI,""·,,, 
med bl. a. följande synpunkter .-om utslagsgivan

de för konstruktionen: 

l) Prisbillighet. 2) Apparaten måste vara .lä::t att byg

ga. 3) Dcn färdiga apparaten ma",1e vara enkel att sköta. 

4. ) Stort an vändningsområde. På glUnd härav har oscill o

grafens koppling gj orts sa enkel som möj ligt. Apparaten 

bestå r aven anordning för erhållande av tidsaxel, katod

stråleröret samt likriktaren, vilken lämnar erforderliga 

spänningar. N llgon signalförstärkare har icke medtagits, 

enär dess konstruktion medför stora kostnader och arbete. 

Dessutom torde var och en, som sysslar med hithörande 

ting, hava en förs tärkare. som kan anslutas till oscillo

grafen. Genom att utesluta en inbyggd förstärkare sparar 

man d sutom ett andra likriktarrör. Det har nämligen 

vid försök visat s ig, att stora svårigheter uppstå, om en 

d.c 

~A ;V;/A 

~4V;D,65A 

6 4V;/A 

SYNCHRONISATlON 

O,Sr F 

r 
Exr. SWEEP Exr.swEEP 

Kopplin gsschema för oscillografen. Pli klämmorna YJEXT. SWEEP» lägges vid behoven yttre kippspiinning och på klämm;m »SYN
CHRONISATION» en yttre sxnkroniseringsspänfling. 
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och samma likriktare skall användas väl för tidsaxel 

som för för~tärkare. 

Oscillografens kopplin crsscherna isas här ovan. Längst 

till vänster yne likriktardelen. Medelst elt rör AZl er

håll es hel gslikriktning. Tra nsformatorn har utom pri

rnärlindning ytterligare fem lindningar, nämligen en hög. 

pänningslindni ng och fyra lindnin ''''a r för matning av 

rörens glödtrådar. Högspänningslindningen lämnar 2 X 
400 V växelspänning, varför nära nog varje nättransfor

mator från en större mottagare kan användas. De glöd

strömslindningar, vilka v. fattas, kan man ofta påsätta 

utanpå spolen , sedan det övre isaleringsskiktet först av

liigsnats. Om mot förmodan plats _aknas kan man erhålla 

resterande glödspänningar från en separat hj älptransfor

mator. Man måste noga iakttaga, att glödström.slindningen 

C för gastrioden måste hava mycket små kapaciteter till 
kärna oeh andra lindningar (tj ock t isoleringsskikt måste 

anbringas). Förklaringen härtill återfinnes l aGn föl j ande 

b eskrivningen av kippspän'nin.gsanordningen. Den lilla 

säkringslampan på 40 mA i minusledningen skyddar hög

spänningslindningen från att brinna sönder vid ev. kort

lutning eller annan sbd~' i filterkondensatorerna eller 

likriktarröret. Som fillerkondensatorer användas två elek

trolytkondensatorer om '. a rdera 8 pF vid en maximal 

spänning om 550 V (t. ex. P.hilips' typ 3487B). Drosseln 

måste hava en sj äl vinduktion om c:a 10 H och vara låg

ohmig (c :a 200 ohm ) , i annat fall blir den filtrerade lik· 

spänningen för låg, eller ocbå måste man använda en 

transformator med högre spänning, vilket fordrar en spe· 

ciaIkonstruktion. Parallellt med likriktaren finnas tre 

spä nningsdelare : en för katodstråleröret och två för kipp

spänningsanordningen. 

För att borttaga ev. brumspänningar på katodstråle

röret galler finn es ett filter med värdena l megohm och 

1 ,ILF. Kondensatorn i detta filter kan vara av normalt 

utförande. Nian måste dock tillse att kåpan monteras iso -

Den färdiga oscillografen. 

205 

lerad från chassiet, enär det s enare är förbund et med 

+ 520 V. 
Katodstrå lerörets avlänkningsplattor med undantag för 

den platta som är -,ammankopplad med anoden äro alla 

förbundna med jord via motstånd p å 3 megohm. 

För att få apparaten så enkel som möjl i <Y t u tföres icke 

k ippspänningsanordnin rren -j push-pull, vilket skulle med

föra alltför s tor s trömförbrukning. om en föl jd härav 

vore man tvungen att an vända kr aftigare delar , dyrare 

förstärkarrör , och hela a pparaten skulle då bliva väsent

ligt mera komp licerad. Om kondensatorn helt enkelt upp

laddas över et t mOUånd, visar det ig emeller tid, alt 

lineariteten i kippspänningen lämnar mycket övrigt alt 

önska. För att förbättra detta uppladdas kondensatorn 

med kOllstant ström via en pen t d AF3. Lineariteten i 

kippspänningen blir härigenom så. mycket bättre, att detta 

lilla tillägg väl ·lönar s ig. Såsom fr amgår av kopplingen 

uppladdas kondensatorn alltså över en pentod och urlad

das över en gas triod. Genom att välja fem olika konden

satorer, erhålles ett frekvensområde hos tidaxeln fr ån 

10-30000 p/ s. 
För att erhålla s höga frekven ser måste parallellkapa

citeten till laddningskondematorerna vara så liten som 

möjligt. Bland annat måste kapaciteten mellan transfor

matorlindningen C och jord vara liten. På grund härav 

är det lämplig t att utanpå transformatorns spole möjli

gast kapaeitetsfritt anbringa denna lindning. I vanligt 

utförande kan denna kapacitet uppgå till 200 /(p F, d. v. s. 

samma storleksordning som laddningskondensatorn . Ge

nom nämnda föreskrifter kan den emellertid reducera 

till 40 a 50 NLF. 
; 

Chassiet sett uppifrån. Till vänster om katodstråleröret ser man 
de båda rören i kippaggregatet, till höger de två elektrolyt

kondensatorerna. 
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Den på laddningskondensatorn liggande kippspän. 
ningen tillföres katodstrålerörets asymetriska plattpar Dz 
och D!' över en 2.polig omkopplare. I läge l hos denna 
omkopplare är en av avlänkningspl aLtorna via konden· 
satorn på 0,5 ,uF förbunden med gastriadens katod, den 
andra avlänkningsplaltan likaså över en kondensator på 
0,5 ,uF förbunden med j ord. I läge 2 hos omkopplaren 
äro de båda avlänkningsplattorna förbundna med de ytt· 
re klämmorna i apparaten, så alt tiII dessa varje önskad 
spänning kan tillföras (kippspänning fr ån en yttre appa· 
rat, låglrekvensmodulation vid modulationsmätningar 
o. s. v.). 

Det andra plattparet i katodstråleröret är förbundet 
med de fyra ingångsklämmorna. Två av dessa äro avsedda 
för inkoppling av spänningar med likströmskomponent 
(exempelvis vid brummätningar på likriktare) och här· 
vid bliva . kondensatorer mellankopplade. De två andra 
klämmorna äro avsedda för mätning av rena växelspän. 
nmgar. 

För att kUl1Jla synkronisera tidsaxeln med den signal, 
som skall mätas, är avlecLlingsmotståndet hos en av av· 
länkningsplattorna utfört delvis variabelt. Från glidkon. 
takten hos detta motstånd föres en del av mätspänningen 
till gastriodens galler. Synkroniseringsstyrkan är beroen· 
de på storleken hos den spänning, som tillföres ga.Jlret. 
För synkronisering med annan spänning än mätspän· 
ningen finnes synkroniseringsklämman, vilken leder di· 
rekt till gastriodens galler. 

Fotografierna visa den färdiga oscillografen, på det 
ena sedd uppifrån med borttagen kåpa. Ytterdimensio· 
nerna äro: bredd 220 mm, höjd 220 mm, längd 290 mm. 
De fyra klämmorna i väns tra raden äro ingångskläm. 
morna, den femte något på sidan är en j ordklämma för 
att jorda eventuellt skärmade ti.Jledningar. De tre kläm· 

morna i rad på högra sidan äro: överst synkroniserings. 
kl ämman, de båda övriga anslutningar för yltre tidsaxel. 

Fj ärde klämman något på sidan är jordklämman. 
Rattarna äro: övre raden tiII vänster inställning av 

bildintensitet, i mitten omkopplare »inbyggd ticisaxel
yttre tidsaxel», till höger synkroniseringsgrad. Undre ra· 
den: från vänster till höger fokusering, fininställning av 
tidsaxelfrekvens, grovinställning av 1idsaxelfrekvens (om· 
kopplare för laddningskondensatorerna) samt reglering 
av kippspänningsamplituden. Omkopplaren mellan rat· 
tarna är nätströmbrytaren. 

Det mekaniska utförandet framgår av fotografierna . 
Chassiet består aven U-formigt böj d j ärnplåt av l mm 
tjocklek, i vilken bott nen insatts på ca 1/3 av höjden. 
Nättransformatorn är placerad i den lU1<dre avdelningen, 
på största möjliga avstånd från katodstråleröret. Orosseln 
är monterad omedelbart ovanför transformatorn i den 
övre avdelningen. I mitten synes katodstråleröret, vars 
fastsättningsplatta med sockel är förskjutbar ca 5 mm åt 
båda hållen i rörets längdriktning, enär hänsyn måste 
tagas till toleranserna i katodstrå'lerörets längd. Till hö
ger synes de båda filterkondensatorerna och likriktarröret, 
till vänster uppladdningspentoden och gastrioden. Över 
chassiet skjutes en U.formig kåpa av perforerad järnplåt, 
vilken fastgöres med skruvar. Kåpan har en öppning för 
nätanslutningskontakten, vilken synes längst ned. 

Beträffande ledningsdragningen må endast sägas, att 
alla ,ledningar skola göras så korta som möjligt, samt att 
samtliga ingångsledningar måste väl skärmas. Observera 
även att potentiometern på 50000 Q för gallerspänningen 
och potentiometern på 0,2 MQ för fokuseringen äro spän. 
ningsförande och därför få monteras väl isolerade. Ax· 
lama hos dessa båda potentiometrar böra även vara iso· 
lerade från de spänningsförande delarna. 

STOCKHOLMS RADIOKLUBB 
En sammanslutning av radioteknlcl och amatörer. 


Räknar flera av vårt lands främsta radiofackmän bland sina medlemmar. 


Aktuella föredrag och demonstrationer var 14:e dag. 


De bästa utländska facktidskrifterna finnas tillgängliga. 


Klubbens organ är tidskriften Papulär Radia. Prenumerationspriset för densamma ingår i medlemsavgiften. Närmare 

uppl'ysningar erhållas vid hänvändelse till klubbens skattmästare, civiling. Ernst Hultman, Atterbomsvägen 48, Stockholm. 

Medlemsavgiften, kr. 10: - pr ar, för studerande och teknologer .kr. 5: - pr år, kan inbetalas å postgiro nr 50001 
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Lineära svängningskretsar 

giva stor frekvensstabilitet 

samt enkel uppbyggnad 

Av 

teknolog Bengt Svedberg 

En svängningskrets, som är prak tiskt användbar för 
fr ekvenser fr n 60 till l 000 megacykler per ekund, fås 
av raka kopparrör, placerade parallellt med varandra. 
Härvid erhålles även ett högt Q·värde. Ju högre frekven· 
sen är, desto törre bör på grund av hudeffekten rör

di ametern vara . Bilden till höger visar en oscillator, 
vars styrkrets bestå r av två stycken parallella kopparrör, 

förenade i ena ändpunkten och över ett motstånd (gal
lerläcka) anslutna till en negativ potential samt med 

gallr en anslutna till en punkt på ca 1/4 av totala län O"
den från denna ände räk na t. Anodkretsen består av två 
stycken ca 10 % längre kopparrör, varvid anoderna 

an lutas till de två nedre ändpunkterna samt 220 V spän
ning tillföres en punkt, belägen på ett så sto rt avst, nd 

härifrån, att avstämning till styrkretsens frekvens erhål
le . Antennen matas fr ån lämplig punkt nedanför sp än
ningstilledningen. Med två rör av typ 4.2, vilkas inre 
kapaciteter .dock äro stora, har denna oscillator använts 

för att generera svängningar med en frek \' ns av 75 Mc/s. 
Med kortare kopparrör har natts en frekvens av ca 160 

Mc/ s. 
En elegantare konstruktion utgöres av två koncentriskt 

placerade kopparrör en!. bilden till vänster. Röret, av 
dvärgtyp, är synligt på träplattan. 
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Obligatorisl,t slörnillgssl'ydd. 

Enligt en artikel i tid k riften för » , kademin för t ysk 

räll» kunna radiostörningar icke längre betraktas som 

ett mellanhavande mellan emkilda per oner - den stö

randes förh ållande till de störda - utan måste b ehandlas 

som en staten angelägenhet till säkerotällande av stör

ningsfri radiomottagning. Radiostörningar äro störningar 

av folkgemen. kapen. 
Brittiska regeringen ämnar för e utgången av detta år 

införa en lag, enligt vilken ar je maskin eller apparat, 
som kan förorsaka radiostörningar, måste förses med stör

ningsskydd. Under lagen falla icke blott kraftstationer, 

Trolley-bussar o. s. v. utan även privata b ilar, medicinska 

apparater, hushållapparater etc. 

Ikonosiwpet som detel,tiv. 

Televisionstekniken har kunnat anteckna en märklig 

effekt - den demaskerar färgat hår. Tack vare ikono

skopets mottaglighet för infraröda strålar blir rödfärgat 

hår Ijusblollt, då det å terges i television , enär just den 
konstgjorda färgen utstrålar infrarött, medan naturrött 

hår verkar som mörkt, i det närmaste som svart. Della 

har vid flera överföringar, särskilt i Amerika, lett till pin

samma scener. Man har därför bes tämt, att medverkande 

damer, vilkas hårfärg man inte till hundra procent är 

säker p å, innan en utsändning p er televisum äger rum, 

skola underrättas om kamerans detektivegemkaper. 

En framgångsrik radioentnsiast 

Polismyndigheterna i Sydafrikanska nionen ha infört 

en transportabel radioappar::tt, som konstruerats aven 
radioamatör. Apparaten, som samtidigt funcyerar som s ~"i n

dare och mottagare, har en \' ikt av mindre än 5 kg och 

en räckvidd av gott och väl 20 km. Den arbetar på väg
längden 4,5 meter. 

Jll'ya tranSllortabla småstationer. 

Staden Prag företar f. n. försök med att överföra med

delanden mellan en central och ett antal rörli ga mottag

nings- och sändarestationer. De tl"ansportabla stationerna 

dri vas av en 2-voltsackumulator och ett 130 volts torrbat

teri. Man använder sig av ultrakorta vågor. Meddelanden 

ha tydligt förmedlats upp till ett avstånd av 5 km, vid 
gynnsamma förh ållanden på större avst nd. Vid försök 

mellan två rödiga stationer har man utan störningar kun
nat meddela: sig med varandra på ett avstånd av 2 km. 

Den praktiska användbarheten av apparaterna kan re

dan nu anescs bevisad. De elektriska företagen i Prag ha 

planer på att sätta ett antal sådana apparater i drift -för 

att kunna stå i ständig förbindeLe med arbetskrafter S0111 

ha u tetj änstgöring. 

Beriden polis med ralliosändare 
och mottagare. 

Den beridna polisen i engelska grevskapet Lancashire 

har utrustats med en lätt radioapparat, som möjliggör för 

bäraren att intill ett avstånd av omkring 8 km sätta sig i 

förbindel se med polisstationen. K ortvågsapparaterna, som 

väga 3 kg, kunna användas både för sändning och mot

tagning. 

BBC äridrar sin traditione\'la in
ställning. 

Ledningen för British Broadcasting Corporation står 

inför ett be lut av största räckvidd, ett beslut som betyder 

en avvikelse från den hittills strängt följ da, grundläggande 

inställningen. I en offentlig förklaring framhålles att BBC 

i den engelska industrins intresse varje vecka ämnar ut

sända en rapport om industriella nyheter. Trots att man 

uttryckligen framhåller att planerna ännu befinna sig p[r 

ett förberedande stadium, framgår av de förhandlingar, 

som förts med industriella föreningar, att firmanamn re

gelbundet skola nämnas i dessa rapporter. BBC är fullt 

p å det klara med, att det ,är utomordentligt svårt att 

undvika oavsiktlig rekl am, som kan medföra misstämning 

och kritik från icke omnämnda firmor. Likväl måste man 

värdesätta den propaganda, som dessa utsändningar bety

da i utlandet, så högt, att BBC bestämt sig för att ta de 

med saken i fråga förenade riskerna. 

Televisionsframsteg i Amerilia, 

I dagarna har NBC:s nya apparatur för upptagningaT 

det fria för första gången tagits i bruk för tel ev isering 

av livet i New York City. Upptagningen överfördes per 

kabel till televisioll5sändaren och mottogs fullt tydligt av 

försöksmottagaren. 

Trots att goda televisionsmottagare - frånsett det få
tal som importerats fr ån England - icke befinna sig i 

privathänder i Förenta staterna, förfogar ett förh ållande
vis stort antal amatÖl"er över tämligen användbara, hem

magjorda mottagare. En av dessa amatörer, bosatt i Hart

ford, har lyckats uppfånga försökssändningarna från Em

pire State Tower på ett avstånd av mer än 170 km. 
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Radioutställningen 
Paris 1938 

Vid den stora radiouts tä llnin gen i Paris, som ägd rum under 
första hälften av september, vi sade den franska radioindustrin 
apparater med solidare och vackrare yllre utförande, som såldes 
till lägre priser än förra arel. Den automatiska tryckknappsin· 
s tii lln ingen ha r genomförts viu de fl esta mOLlagan:. Den franska 
inunstrin tå r således icke efter de utländska till erkarna. An· 
~alet tryckknappar per apparat vari erar frLin fyra ti],] t j ugo. En 
annan nyhet är oli-ka tebordsliknande radiomöbler, som kunna 
ställas upp mitt i rummet och, utom den egentliga mottagaren, 
innehålla en grammofon, ett barskiip, en bokhylla eller en skriv· 
klaff. Publiken mottog de53a radiomöbler med stort bifall. 

Den statliga franska rundradion var en av utställningens huvud· 
deltagare. Den visade sina nyaste reponagebilar och modell er av 
de modernaste rundradiostationerna. vidare televisionsdemoll5tra· 
tioner och sina arbeten i samband med bekämpande! av stör· 
ningar. Överhuvud taget stodo television och tel film i uts täll· 
ningens förgrund. Amerikanerna visade utställningens minsta mot· 
tagare, n koffertapparat av endast en och en halv kilos vikt, och 
även utställningens dyraste apparat, en radiogrammofon med auto· 
matisk skivbytare, som kostad e 28000 fr. På de apparater, som 
kommit fran Tyskland, saknade de nyfikna parisarna uppgifter om 
ryska sändare och förv llnade sig över, att man haft det b esynner· 
liga uppslaget att markera de ryska sta tionerna utan att ange 
deras namn. 

En stor fran ·k firma demon trerade spolfabrika ti on och visade 
mottagaretyper från rundradions början till våra dagar. Vidare 
utställdes dc b da mottagare, som hade ställts till det engelska 
kungaparets förfogande vid deras senaste besök i Paris. I »Ljudets 
och ljusel sal» utfördes experiment, som skådliggjorde naturen 
hos dc_sa fenomen. Den »Lysande teatern» bjöd p föreställningar 
fråu Frankrikes 13 statliga och 11 privata sändare samt fr n 
Luxemburgsändaren. 

I fr ' ga om pri er för radiomottagare kunde man konstatera 
följande: Den billigaste radioapparaten kostade 650 fr. En fransk 
firma erbjöd en femrörsmottagare till 1850 fr., sexrörsapparater 
till 3015 fr. och en åttarörsapparat till 4 100 fr. En amerikansk 
firma sålde 15·rörsapparater till 6950 fr. och 16·rörsmottagare 
till 7960 fr. Priserna för de övriga mottagarna i bästa utförande 
lågo ungefär inom d c"sa grän er. Tdevisionsmottagare ha kraftigt 
sjunkit i pris ; den billigaste kostade 5200 fr. Goda apparater, 
som fyllde alla anspråk, såldes till 10000 fr. I jämförelse lIIed 
förra året har prise t s junkit t iII häHtcn. P"bliken intresse rade 
sig sär-kilt för kombinerade televi sions· och rundradiomotta gare, 
SlIm nat urli gtvis voro dyrare. Tele is ionens popularitet komme~ 
säkert att öka, men television mottagarna måste fortfarande anses 
vara för dyra. 

Den första televisionsmottagaren i franska marknaden var ett 
medelstort titt 'k il.p pil. fyra ben, som knappast kunde betraktas 
som en lämplig möbel att info ga i den övriga miljön. Den yar 
sänkilt p, falland e ge nom den framträ dande bildytan. På ut stä ll· 
ningen visade nu en helt inbyggd apparat, vars frams ida var för· 

eld med tvii fl geluörrar. Den icke invigd s kull e efter form en 
a ll döma gis a p li ett transportabelt husapotek. De nya appara· 
te rna äro my k"t mindre ,in s ina föregångare och ha vackrare 
form . Dc . '0 nästau ut ;<om vilken rad iomottagare Sum h elst, för· 
sedd med grammofonverk. 

Tilhcrka rna av tel evisionsmoltagare tro icke, att framtiden kom· 
mer att meuföra n gra väsentli ga förändringar. Bildskärpan i hem· 
met är i ke så ura som pil. ut blä llnin gen, men även här bar ut· 
veckl ingen ahe tridligen gå tt framåt. Bil derna äro fullstiindigt flim· 
mer-fri a, ljll ~s t y rkan är tillfredsställande, om oekså d e kommande 
kon u·ukti on rna ma sle upp visa förbättringar i de tta hänseende. 

Demonstrationerna på utställningen ha förberetts mycket om· 
sorg fullt. R epetiti onerna vid tel evisionsutsändningar kräva mycket 
längre tid än id vanlig rundradio. tsändningarna ha vunnit en 
hel del, tack vare den rörli ga kameran. Möjligheterna [ör hi ldval, 
olika in tälln iIl"ur, närbilder och kamerasvängninga r ha a\'sevärt 
ökat . Sk· de pelarna måste spela vid tämligen hög temperatur, 
trots att luften fri skas upp var tionde minut. På en televisions· 
scen kan man redan bygga upp fem dekorationer samtidi gt. Hit-

lo 

/lEn gång kvalitet 
alltid kvalitei./I 

Det moderna centrala ntennsystemet 

laco Master 
Obs.! Vtan förstärkare! 
gnga driftskostnader! 
gnga driftsstörningar! 

HOGEFFEKTIVT 
aven på kortvåg 

låt oss demonstrera några anlägg
ningar och bevisa alt det moderna 
centralantennsystemet arbetar först
klassigt med upp till 30 anslutningar 
på enkel antenn och utan förstärkare 

Gene(o lagent fö( Sverige: 

A.-B. ANTRAD 
S:t Eriksgatan S4 STOCKHOLM 
Tel. 515939, 515940 - Tel.-adr.: ANTRAD 

Bygger Ni förstärkare? 
Kortvågsmottagare ? 
Radiogrammofoner? 
Yi Hlra rn [ln g'~l n y hete r fr il n alla 
Hinde r. Nya katnlog-en utkom m e r 
ioonl l{ort, r ') l~v1rt~ ra den amma ff' 
(lan n\l! 

MiI{rofoncr för UllS\. 
~ 	till rn.diomot t ngare ... 9: 50 

K l"is tallm U{rofoncr, 
Yiirlclshcka nt f:lbrikut 45: tf',q Kristallpidmp Hl. arm 

f.~~===~,) »IIigh fillellty» fiter > e ~\~~~i~h:~;i{·tyg·· ··fij~ 24: 50 
trimning i prakt. Yiis
[;:a mecl () olika \·erk
t.yg ............. . . . .... .. . . ]6: riO 

Stömingssl{Jdfl för ui 1
radio (olika type l") ' . ' 2. · 
S tö l' n ingseliminator, 

~~lei ;:: 11'1"8» fllbrilwt , 

(se beskr. i P op. Ra
dio 1l:0 7 oc h 8) .. ... . 39 : 50 


National Radiofabrik 
I{ungsgatan 53, StllddJOIIJl. 
"Se rvicenw nnc.n ~ biis t ll j nk jj p s

kiil l u." 
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Många förviinsgreu:lr ~ trt ömma f öl' den som beh iirskal' 
elen moderna ra diotekniken. Men lle t riicker lute med bara. 
praktiska kun ·ka pcl'. ALla, som ha med tillverkning eller för
säljning a v melioappara tcr eller Dl d rnelioseni 'e att göra, 
böm ä ven ha goda t eol'e t islm kunskaper i sitt yrke. 

Brev. kola ns rndioteknikerlmrs, som är f ör fatk'lc1 av civ.
ing. Mats Holmgreu, erl.Jjuder ett bekyämt tillfälle att i 
k oncen trerad funn skaffa sig det erforderliga kunska psmåt
te t. Kursens grundläggande del lmn avpassas efter Edra f ör 
kunskaper oeh Brevskolans studierfldgivning lHmllllr E r lln
svarskännande dld, om hur kursen bäst s lwll läg" as för att 
nå det bästa resultatet. 

Fyll i lmpollgen häl' nedan och bc.:är 
redan i dag sä llan kostnadsfri stuclie
rådgivni ng. D en ä r till fUr El' skull. 

BREVS KOL 

Sverges tekniska korrespondensinstitut ' 

........... . ..... 0.0 •• 0.0 ............ , .................... " . . ........................ ~ •• , ••••• 


Till BREVSKOLAN - Stockholm IS 
Sänd mig närmare upplysningar om rallioku-rsen 

Skriv m. fl. ämnen. 

Namll :i dag! 
Pop. R. 15 / 10 P ostadress: 

(Sänd es i öppe t ku ver t. frankuHl me d 5.ijres frlluiirkc .) 

till s har man vanligen spelat framför en mörk mellanridå. Deko
rationerna förbindas med varandra, så att de kunna upptagas 
successivt, genom att man svänger kameran. De nya metoderna 
innebära en hel del möjligheter, som icke ännu ha fullständigt 
uttömts. Dessa möjli gheter hänföra sig till färg, konlrastverkan 
och smlnktekni ken, som ma te avvika fr il n alla hittills kända lik
nande metoder. Färgtelevisionen ligger ännu så länge i sin linda. 
Här behöver man hundratals laboratorieförsök, innan man kom 
mer fram till ett användbart resultat. 

Helhetsintrycket från utställningen är, att telev isionen tränger 
krafti gt i förgrunden, som faU et redan varit på de senaste utställ
ningarna i London och tidigare i Berlin. Frankrike är doek långt 
eft er de övriga länderna vad televisionens utveckling beträffar. 
Man ser tydligt, att den franska industrin följ er ini tiativen på 
detta område med en \'iss tvekan. Det förefall er också, som om 
mall koncentrerat sig på experiment, medan andra länder syssel
sätta sig mindre med försök och mera med televisionsmottagarens 
popularisering. De demonstrerade televisionsfilmerna äro lika tyd· 
liga som i vanliga biografer. Närmar man sig duken, så synes den 
vara överdragen med ett grovmaskigt nät av tunna tråda r. Detta 
ver<kar störande endast så län ge man tänker på det. 

Oscar Gerner . 

.... . ............... . .............................................................................. , ....•••••• ,o.,
.................................................................................................................. 

o 

F R A N LÄSEKRETSEN ...... ,." ... ......... ............................................................................................
.................................................................................................................. 


»Torrbatteriet ersätter ackumulatorn» 

»Herr R edakt ör! 

Säkerli gen har mer än en amatör och radiointresserad bortom 
allfarvägen länge väntat på en lågvoltrörserie, som kunde lämpa 
sig att drivas med torrclement. Åtminstone efterlyste undertecknad 
redan för ett fl ertal år edan , just som 4-voltserien för batteri 
kompletterades med nya mod erna typer, en dylik rörserie. Sedan 
har som bekant genom ti llkomsten av e ffekt iva 2-voltsrör batteri 
muttagaren fåll sin renässans. Däremot ha 1,5 V rören med något 
enstaka undantag alldeles försvunnit från fabrikan te rnas rörlistor 
- till s nu Sylvania komm er med en 1,4 serie för direkt mat· 
ning. Des a rör komma därför synnerlig n väl till pa $ , inte bara 
i tran portabla mottagare utan minst lika bra i mindre stationära 
apparater för platser, där elenergi saknas och man har sy rl att 
få laddat ackumulatorer. 

Det finns många sådana platser bland obygden och skiirgllrden 
i vå rt avl ånga land. På dessa ställen blir radiomottagningen ofta st 
m rå beroende av ström ut gift ' rna än av kostnaderna ii)r apparat
inköpet. SkalJ man sjä lv resa till staden eller samhället för att 
f laddat, sända ackumul atorn med bus el. dyl., kommer driften 
upp i jämförelsevis tora belopp. Till pil köpet kanske man milste 
undvara mottagningen under laddningstiden, vi['ket är allt annat 
än trevligt. 

I samhand härmed kan det vara skäl att erinra om, att ladd
ningen int e alltid utföres med tilLräcklig omsorg och insikt. Un
der lecknad skall aldrig glömma, hur jag fi ck min första ackumu
lator förstörd -- troli gen genom »bakladd ning» - redan vid första 
omladdningen. P å varje plats borde därför finna s en auktori serad 
laddning'lstation, som utförde arbetet under garan ti. Å andra 
sidan slarvas det nog även från allmänhetens sida beträHallde 
skötseln av ackumulatorn genom att bottenurladda och sedan låta 
den stå kanske en längre tid, innan uppladdning sker. En ytter
ligare nackdel med ackumulatorer är att de ej säga ifrån, när 
strömm en börjar ta slu t, vilket ju ett torrelement alltid gör. 

En enrörsmollagare med 2 V rör kan mycket väl drivas med ett 
tOI'l'element, som j detta fall räcker ungefär ett år med någon 
timmas lyssnin rr per dag och kan slitas ut i det allra närmaste. 
Vid två rör milstc man däremot ha tvil torrelement för att få god 
mottagning. Genom tillkomslen av de nya 1,4 volts rören öppnas 
nya möjligheter till radiomottagning för många männi skor, vilka 
dragit sig för de kostnader och besvär, som ackumulato rladdningen 
med för. Att kunna köra en trerörsmottagare på ett torrelement blir 
både bekvämt och billigt. 

Skredsvik den 11 oktober 1938. 
Karl l ose/son.·Björk.,» 
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Herr Redaktör! 
Angående artikeln: »'I'orrba tteriet ersätter ackumulatorn . ..» 

skulle jag vilja framhålla följande: 
Energikällan till en tran sportabel apparat skall ju användas 

för del glödström, dels anodström. Den förra kräver i allmänhet 
2, 4 eller 6,3 volt - amt nu enligt artikeln ifråga även 1,5 volt 
- dcn naTe kräver n spänning pa cirka 100 volt samt 10 m 
om det gäller apparater med låg effekt. För dylika batterirör i 
transportabla apparater bör glödströmmen väl ej få ÖV 'J">;tiga 0,2 
il O,:{ amp . och bör helst hälla sig omkring 60 iL 80 mA. Annars 
är röret ej lämpli gt till dylik transportabel apparat . 

nd er dessa förutsättnin gar an g encle effekten gäller det alltså 
all finna en s dan enerccikäIla, vilken förenar hög verkningsgrad 
lIled låg vik t oc], smil. yttre dimen ioner samt även betingar ett 
lilgtillköpspris. Härvid har man att välja mellan torrbatteri och 

ife·ackumulator för glödströmmen samt mellan anodbatteri och 
vibrator för anodströmmen. 

På gnllld av dess små dimensioner och låga inköpspris har 
undertecknad som glöclströmskälla alltid föredragit fick lam ps· 
balleriet. Genom en reostat samt inbyggd voltmeter kan spänningen 
alltid hållas vid rätt värde. P å grund av anodbatteriets stora di· 
men ioner är detta tråkigt att använda. Problemet är att konstruera 
en vih rator, om lämnar 10 mA vid 100 volt och har så hög verk· 
ningsgrad, att den fr än ett 4,,5 V batteri ej behöver hämta mer 
än 0,3 a 0,4 amp. Ett par ficklampsbatterier kunna då lämpligen 
koppla. para llellt. Trans.formatorn blir ju liten. Likriktningen sker 
väl lämpUgast genom ett rör. Filtreringen av anod strömmen sker 
enkelt med en drossel och kondensator, vilka ej taga stort utrymme. 

Stockholm den 27 sept. 1938. 
B. Svedb erg, 

Teknolog, 
Beridarebansgatan 23 B. 

... .............. . . .. ....... .. . ... . ...... ..... ...... .... . ....... . .... ... ...... .. h ... ... .. . ... h • ••• ••••••• •• •••••
............................ ....................... ............................................................... 
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~öredrag om televisw71sjörstärkare i Stockholms Radioklubb. 

Som omtalades i föregående nummer höll civilingenjör Mats 
Holmgren den 13 eptemher föredrag om London·ut. tällningen, 
och vid sanuna tillfälle ta lade civilingenjör Håkan Kjörling om 
Berlin·utställnin gen. Bäda fö redragen voro av stort intresse, i det 
att de gåvo en resume av den senaste utvecklingen i dessa två 
föregångsländer. Den främsta nyheten var tryckknappsapparaterna. 
Televisionen hade gått fram åt, särskilt i En gland, där man nu 
kan åstadkomma bilder av mycket hög kvalitet.. 

De bäda föredragshållarna fingo efter föredraget besvara en 
mängd frågor, som fram ställdes av det intresserad" och talrika 
auditoriet. 

Den 27 september stod på programmet ett föredrag av klubbens 
ordförande, ci\'ilingenjör Hilding Björklund, som behandlade äm· 
net: »Synpunkter på dimensionering av televisionsförstärkare». 
Detta föredrag, som innehöll mycket utöver vad som anges av 
titeln, var av m cket stort in tresse, speciellt med hänsyn till att 
föred ragshållaren visade, hur man på enkelt sätt beräknar de i 
en televi ion sförstärkare in gil ' nde koppUngselementc~n samt hur 
man bedöm r godheten hos rör, avsedda att användas i dylika 
fö rstärkare. En formel för godhetstalet härleddes, och en tabell 
isades, av vil ken framgick olika kända rörtypers lämplighet för 

i(rågavarande ändamål. Efter föredraget utspann sig en livlig och 
synnerli gen givande diskussion. Föredragshållaren avtackades hjärt 
ligt av det talrika auditoriet. 

Ti da"cn den 11 oktober stod Centrum-Radio för programmet, 
och fi rman hade änt sina tre främ ta ingenjörer i elden. Vi kola 
återkomma till detta sammanlTäde i nästa nummer av tidshiften. 
Beträffande programmet för de följande sammanträdena hänvi a 
vi till juIi·augustinllmret. 

Klnbben sammanträder alltid på Restaurant Gillet vid Brunke· 
bergstorg, och sammanträdena börja numera kl. 7.30 em. 
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BYTEN OCH FORSÄLJNINGAR 
........................................................................ " h . ............. 4 . .................... . .. .
... .. ......... .... .. ....... ............................................................ . ....................... . 

Under d e nna rubril{ inför Populär Radio a,nnonsc r i s tandardiserad 
"torleJc; (utrymme 12 mm.) med fristående rubri.k Ull ett !.)ris a .v 
Rr. 7:GO pr gr",!:. 

D esHutom införas sltuldardiserade radannonser n.l' n e tlans täend., ut 
see nd e ti ll ett pris a·v I(r. 1 pr rad , m jnlmum ~ raders utrymnlc. 

Sigllulgcneratol', amerikansk fl \" ;'\re ts m odell. - ~ 000 JU. T'oggra nn ... 
hd 0.5 'I,. lIJiJ<ro,ka J" HalluJ<a librerade kllrvbJad . Var. Oll tPllt 0,5 
mil<r ovolt- 2 Vott. Allstr öm 11(}-220 V . avbe talnil1gsp ri s 2'JG:-. 
Niirmare upplysn . f r a n G. KäLlströms Ua,dl o vcrks ta.t, Ljungsbro. 

NÄR NI LÄST DETTA 
nummer, visa det d å för 

Edra vänner, som äro in> 

tresseraJe av radiote,knik 

SEM 
SMÅTRANSFORMATORER 
Vi tillverka full- och spa rtransformatorer 

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

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

A.-B. SVENSKA ELEKTROMAGNETER 
ÅMÅL 

i Stockholm med omnejd kunna dragaAlla radiotekniker Stockholms Radioklubbstor nytta av de föredrag som hållas i 
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MiitinstruUlent 
för service i största sortering. 

Yi In i!"crföm 

Signalgenera
torer 

Universal volt-
ohm milliamp.
metrar 

Rörprovare 

Kapa~itets- och 
motstån<lsbryggor 

Outputmetrar 
m.m. 

Vänd Eder med 
förtroende till oss 
- vi äro specia· 
listel' på mätin· 

strument. 

Kristallmikrofo
ner sa 111 t goh', och 
bonIs. ·tuti \. i ett 
flertal typer. 

NYHET 

Kristal Ilic\{-up a v 

mOdel'llil. t'e kon· 
3trnktion. Korrekt 
nålf(i l'in ". Max. 
angiven spiinning 
cirka 2.iJ v. 

Pris hl'lltLo KI'onOr 
32: GO. 

ytl\' nya rU(liokatalog ulkommer i 'lntf' t av oktober. 
Sändes gratis mot porto J;i öre. 

Agenter o. :1terfö rs . antaga s. 

RADIOKOMPANIET 
313114 ODE.'IIGATAN 56 322060 

D en l~dand specialfirmun. 

POPULÄR RADIO 

................................................................................................................................................................................................. ................................... 


L T T E R A T u R 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::r:: :::::: 

»Eddystone Short Wavc t'Vlanual», Nr 4, ut given av Stratton & 
Co. Ltd., England, 40 sidor, rikt illustrerad. Kan rekvireras från 
Ingeniörsfirman Electric, Stadsgärden 22, Stockholm. Pris kronor 
l: 75 plus porto. 

Denna nya upplaga är fullständi gt omarbetad och innehå ll er till 
största del en helt nya apparatbeskrivningar och artiklar, i ett par 
fall fullständiga oma rbetningar av j den förra upplagan publice· 
rade konstruktioner. Bland innehället må nämnas beskrivningar 
över 2., 4- och 9·rörs kortvåg5motta"are med våglängdsområden 
ned till 9 il 10 meter, en s. k. preselektor med ett rör, en 2-rÖrs 
lutrakortvågsmottagare för 5·metershandet , en sändare för 10
20 W och en för 25 W. Dessutom beskrives en absorptionsv · g. 
meter, en fält ' tyrkeindikator samt en oscillograf för kontroll av 
sändare. An\'ändningen av d· 'sa apparater omtalas. Ett kapitel 
om ultrakortvågsantenner av lutar häft et, vilket som framgår av 
ovanstående är synnerligen innehållsrikt oeh kan rekommenderas 
dem som önska göra sig förtrogna med praktisk kortvägsteknik. 

»World Time /"dicator» av E. Lyford och A. A. Ghirardi är 
som nedanst ende bild visar en anordning för bestämning av hur 
mycket klocka n är på olika platser av jordklot et. Vi ha mottagit 
ett exemplar till prov och finna den mycket behändig. På bak· 
sidan finn s en kortvågstabell. Priset är 50 cent. Intresserade kunna 
till skriva Radio & T echnical Publishing Company, 45 Astar Place, 
New York. N. Y., U. S. A. 

»Radio Trouble-Shool<!r's Handbook», av Alfred A. Ghirardi. 
ut given av Radio & Technical Publishing Co., 45 ASLor Placc: 
. cw York, N. Y. Pris 3 dollar. 

Inneh' lI er bl. a. 500 sidor med scrvicetips för 2000 amerikanska 
mottagare ~amt mellanfrekvenser och trimnin gsdata för 12000 ap· 
parater. De sutom finna s räd och anvisningar för servicearbete 
alla form er samt rörJaLa och andra uppgifter i tabellform. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:;;:;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Rättelse 

Vi ha blivit uppmärksamgjorda på att eu fel insmugit sig i 
kopplingsschema t för »;Vlodern amatörsupen>, b skriven i Populär 
Radio nr 12, 1937. Den uv,,-täll1da seknndärkret sen på andra me!· 
lanfrekvenstransformatorn skall anslutas till katoden pil röret IV 
i stället för till jord. Så var också kopplingen utförd i modell· 
apparaten , ehlll'u det blev fel ritat i schemat. Med anslutningen 
enligt schemat fås ingen å terkoppling i röret i fråga. 

Vi beklaga felet oeh hoppas att det ej förorsakat dem som 
byggt apparaten alltför stora besvärlighet >!'. 

Red. 
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RADIOINDUSTRIENS NYHETER 
. ... . . . . .. ... . . . . ... .. . . .... ... . . . . . . . ... . . . . . ...... . ... . .... . .. .. . ....... .. . . ...... ... ... . . . .. . . . . . . . .. . ...... " 0
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Säll darst.atiu och kortlJ&gsdetaljer. 

In gclliörs/irm an Elerlric, S ladsgården 22, Stock /wLm. rör i mark· 
nad en kOrlvägsdetal jer av del ngel ka fabrika tet »Edrl ystone». 
Ett åtti ota l olika deta lj er fö ra i lager i Stockholm, ~å att amatören 
i regel kan fll vad han behöver omcd lbart. 

Den nya Eddyston -katalogen för 19,)9 är nu utkommen. Den 
uppt ag r bL a. ett n er ta l typer av sändarkondensatorer. id de 
"m kondensa torerna för mottagare etc., med maximikapaciteter 
mellan lH och 160 pF, ha r man övergå tt f rån keram; kt j-ol r· 
ma terial till ett materi al som kalla' D,L.·9, som upp giv var a 
bättre lämpat för mindre kond ens torer. Det har ytt ers t små för· 
luster. E n användba r ak är s ta ti v för monterin g av upp till t.re 
\'rid kond nsatorer i rad . A xla rna san1lnunkoppla,; medels t isole· 
rad ndl böjli ga karvmuffar. Såväl s ta tor som rotor blir isolerad 
fr n cha sie t och alla roto rerna isolerade frå n varandra. ·kärm· 
plå tar fin nas, a vsedda att anbrin "as mellan de enskilda konden· 
satorerna . 

E n sa k av speciellt intres e för s' väl sändaramatörer om ser· 
vicemän är ett s. k. för tä rka rstati , vars konstruktion framgår 
a v fi g uren. De olika ·tegen i en siindare eller de olika mäta ppa· 
ra terna i en instrumentutru tning för serviceverk läder monteras 
på chass ier (D-E- F) , vilka seda n fa stskruvas över varandra i 

~tat i"e t A, ,il ke t vid behov kan utökas i höjdled genom förlän g
nin gs tycken B. Det lilla tycket a nvändes för hop karvningen. 
Förbinrl el eled ningar mellan de ol ika chassierna d ra gas o ynl iga 
i de -formad e rännor, om bildas av de vertikala strä vorna . Det 
h eja behöver ej köpas komplett, utan man kan utöka efter hand. 
St ati \'et ä r utfört med internationella standa rdm,l tt . Pan lerna äro 
19" breda , och höjden på stat ivet är 31 1/ 2", efter förlän gning 63". 

D. priserna äro ganska överkomliga, torde des a sta ti v vara av 
stort in res e för a lla som vi lja rat ionalisera sin sändaranläggning 
ell er itt l abora toriu m. 

Ti ll hiige r ses ett komplett , tat iv för sändare eller laboratorie· 
a pparat er, t ill vän ter dc de tal jer, va rav s tativet sammansätt es. De 
P, IIskilda panelerna med ina eha sier kunna lätt löstagas frå n 
s tati vet för a lt ändras eller ombyggas, då en moderni serin g av 
anlfi"' ''nin '' n ä r påkallad. 

Phil,:ps lrimkondensatorer. 

Dc nya trimkonrlensa tor ' rna som omtalas och visas i artikeln 
»D nya mott a"arna» finna s att köpa hos Radiok ompaniet , Oden· 
gatan '56, Stockholm. 

lTiitin st ru l71.ent för service. 

Elektrisha Aktiebolaget Skandia, Tunnelgatan 14, Stockholm, för 
i marknad n Il eri e mätinstrument för radioservice. »Hoyt» 
radio provll re u tgöres av en kombinrrad volt·, mill iampere· och 
ohmmeter. Den mäter upp till l 000 V växel· och likström. Inre 
mot tä nd er. ä r i bAda fa llen lOOO ohm per volt. Motstånd upp till 
l me"ohm, med yttre ba tt ' ri 10 m "ohm, kunna mä ta . Likstrum s· 
in. tr lll11 l' ntd - kan erhållas ~ 'para l och gör då Iull t Ule lag iör 
500 .IlA , 

T aco Antennsystem N :r 210-x 
för 6 ans!.) 

(le t bii s la d 'lguCl ndss:Hiln-iil j a llcle t l'::tIlS
forma tor s,Ys te me t. '1111\'(~ rku t fl V U. S. 
A: 3 äldsLa s pc<;i a l:lIl te l1 u fa brik. L e' -. 
uL IL l ill KgL '.rclegl'ufs t,yrelsen , Kg-L 
}'[o t tu n, • to 'J;holms Ha dioldublJ. 

Kr . :38:
::>Kopi l' l'i w' ii,' a k t ningsf nllt smiekel',» 

Taco MasterAntennsystem N :r301, 
del m oden ", 'u nrrn la n tenn :=;ys tem e t 
Il tn n f ÖI'SI t; rl' al' l!. [lS, ! :\ll.:d ko d ;Y i'l g,; . 
lIIo tt1l gniu g. In fo rdra uffe rt ! 

HammarIund " Super Pro", 
dell exld u i'-il kor!:- oeh mdlnl1\'iigs
mot t agal'E' 1I f(j r k OlUl1Ier s ieUt, a ma tör· 
o ~h x [lC' rlm en l brnk, L e". b l. a. till 
K g'L '1'e le,.:-r aJ's tyrel e n , KgL ji' lygfijr· 
\' ''ll t ning en , ~reteu-R a.<l iu, Bromma flyg- · 
fä lt. 

Cornell-Dubiliers k ondensatorer, 
" li l' ld eUl; ,tör s ta f abrik i hrnn ellen, 
etu bJ. 1!)l0. I ,e,' . uL a . t ill Kgl. Flilt 
t elcg ru f k . r en, 

Am perex' sändarrör. 
I.(' \'. bL Il . l i ll K gl. T.o tss l·y reJs cn. 

u. T. C:s 'transformatorer och för
stärkarehyggsatser . 

Le,' hl. a. t ill K gJ. T elegra fs tyrelsell 
CA.-n . R acliotjiins t ) . 

G. M. Laboratories' fotoceller. 

Electro Voice mikrofoner. 

Electronic Laboratories' omfor
mare. 

Le\-, bL n. ti ll K g!. Tciegrn fs tyrelsen 
( A. -B . R ndiotj iinst ). 

Oxf ord högtalare. 

Jl1fordrrr offer t . 

Generalagent för Sverige: 

A .• B. ANT RAD 
S:t Eriksgatan 54 Stockholm 

Tel. 5159 39, 515940 T el egramadress ; n trad 

'I 
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o 

ETT S T RALANDE 


Den ryktbarhet, fjolårets Tjerneld-mot
ta~are erhöll för sin mottagningsför
maga och naturliga ljudåtergivning, 
berodde ej på någon tillfällighet utan 
fastmer på en framgångsrik strävan 
mot vårt mål - kvalitet. 

Hos årets modeller har ljudet ytterligare 
förbättrats. De äro förnämliga represen
tanter för svensk radioindustri - en 
fröjd för öga och öra. 

11 Eli 
Kvalitetsradion 

----------------------1 
I'TJERNElDS RADIO, Hud iksvallsg. ~,Sthlm. , 
I Sänd broschyr, fönöljningsvillkor och nö,ma,e lI upplysningar öve, Tiernelds kvalitetsmottaga,e' l 
I I 

I Namn : .... · .. ·..·· .... ·· ..·····.·.· ....... ......... .. ·.. .... .. ·· ·· ······ .. · .. 1 
I I 

~~~~::. ::::::::::::.:.:.:.:.:.: .:.:.: :.:.:. ::.:.:.:.::::::::::: ::.:::::.:.::::. .::::.:.:::~~ : ~ 

Rent 

med 
"PURA·· 

störningsfria 
ka be l 

Passande kon struktioner 
för varje slag av förlä ggning 

Begär katalog 

Rep~esentation och lager : O ~s. ! Elldasl för ålerförs31 jare ] 

Zanni Holmberg, Stockholm, Bergsgatan 39 
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I, 

»H oyt» radioprovare. Llldun innehåller likriktare, shuntar och 
jörlcopplingar. Tnstrum entet har nära 9" diameter. 

Mälsändaren »Burton» täcker området 100- 70000 e/ s, går 
ulltså ända ned till 4',3 m vä rriängd . Frekvensen avläse:; direkt på 
skalan. Noggrannheten uppges vara 1/ 2 % pil »MelIanfrekvens», 
l % på mellanvåg och 2 % på alla kortvågsbanden. Även på 
Ill ngv5g är alltså noggrannhet en 1/ 2 Ofo. ignaJspännin gen säges 
vara reglerbar mellan 1/2- 100000 I'V, Modulering: 400 p/- till 
35 Ofo. Uttag för lågfrekvens finn s. Generatorn kan erhållas för 
baLteri- eller nätdrift. Könstant enn medfölj er. Denna generator är 
till verkad på licens f rån American Telephone & Telegraph Com
pa ny. 

• 


D et svenska Pertrix-battedet av högsta 
kva litet laddar upp sig, när det ej an
vändes, och gör återgivningen perfekt. 

»Burton» miltsändare, som gur ned till 4,3 meter. Yttre jrekvens
modulator kan tillkopplas. 

Slutligen finns en katod tr1Heoseillograf av samma märke med 
l " röret 913. Den har inbyggda förstä rka re för båda plattparen. 

ACKUMULATOR F ABRJKS 

AKTIEBOLAGET runoR 


Göteborg STOCKHOLM - Malmö 

B. 6. 38. 

»Rurton o) oscillogra j med 1" rör och jörstärkare jör horisolItelL 
och vertikal avlänkning. 
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Prima ~'-
konditionP-...... 
- det är en av Wril-batteriernas goda egenskaper. Ytterst 
omsorgsfull isolering av battericellerna, vilka alla äro in
slagna i dubbelt lager vaxpapper samt åtskilda av ett galler 
av vattenfast papp, garantera långtidskapaciteten. 
Wril Extra anodbatterier inta en särställning ifråga om livs
längd och kapaciteten garanteras vara minst ~ arop.tim. 
Därtill kommer den enastående lagringsförmågan - 6 må
nader utan påvisbar kapacitetförlust. 
Wril Extra anodbatterier sd i en klass för sig. Alla som 
använda dem, såväl återförsäljare som förbrukare, bli nöjda. 
På samma höga nivå står även våra t illverkningar av fick
lamps-, låd- och stavbatterier samt ringledningselement. 

~ 

- W RII----

EXTR A 

Med salmiak - utan syra 

Svenska A.-B. Le Carbone 
FABRIK OCH K ONTOR 

Tel. 281820 SUNDBYBERG Tel. 281830 

POPULÄR RADIO 

Full avlänkning fås för 0,5-0,6 V. I ng! ngsmotst! ndet är l meg
ohm. F rekvensomradet är med fiirstärkare 10--50000 p / . 

Mikrojoner och gramnlojondclaljer. Trallsjormatorantenner. 

Elektriska. Aktiebolaget Slwndia, Tunnelgatan H, Stockholm, 
"'neralagent för Telo·antennen, för nu i marknaden transformato
re\' för denna antenn, vilka täcka lång·, mellan· och kort vags 
områdena utan omkoppling. En nyhet är ocks T elo stavan tenn 
av teleskoplYp, utförd i aluminium. Denna montera; antingen på 
en 3,5 m lång rundstav av trä eller på en Tclo rörmast, som ä r 
4 m lång och består av 2 m långa sektioner, som sticka - i var
andra. Om antennmas tcn stagas, kan den göras 8 meter, och 
totala höjd ell blir då 11,8 meter, eftersom teleskopantennen :ir 
3,8 m hög. Rnnd stav, 3,5 Dl läng, impregnerad och fern issad, finni 
tillgänglig, p :! sande för Telo stavantenn. 

) eai rIand»-mikrofonen är av elektrodynamisk typ och täcker 
omdldet 50--6500 p / s. Impedans 30 ohm vid 1 000 p/s. l>Astatic) 
modell 7 är en piezoelektri tik nålmikrofon med ringa nll ltryck, 
ca 70 gram, amt tangentiell nålföring, d . v. s. snedställt nå lplan, 
s att vinkelfelet blir ri ll ga. ,Phono-D.isc» är en apparat för in· 
spelnin g och å tergivni ng av grammofonskivor, innefattande mikro· 
fon och övriga tillbehör. 

Grammofon "kåpet »Populär» h ar i å r fått degantare ex teriör 
och har gjorts något bredare, så att ävcn mycket s tora apparater 
kllnna placeras p å det samma. Det inbyggda grammofonchassiet 
är av märket »Collaro». 

. .. . .. . . . . . ... . .... . .. . .. . ..... .. . ...... , • ••• • • u .. ................. . ...... ..... . . .... . . . . . . . . .. . . ............... .
..... ................ ........................... ..... ...... ... ........... .. .,................. .................... 

N Y A KATALOGE R .............................................................. ............................. ..... ,..... ....... ... ..
..................... ........................................... ... .................... .. ... ...................... 


Civilingenjör Bertil Palme, Blanchegatan 6, Stockholm, general
agent för All n B. D n Mont Laboratories, Inc. i U. S. A. , har sänt 
o en ny katalog fran nämnda firma. Den innehåller be krivnin gar 
över ett fl ertal typcr av katods träleoscilIografer och tillbehör för 
ådana. Vidare omtal a Du Monts' demonstration appara ter för 

tel vi ion , där ett specialkonstruerat katodstrål erör med >inbyggd:o> 
bild använd ··s i sändaren. Detta rör har även betydelse vid prov· 
ning av televisionslTIottagnre. 

..................... ............. .. .......... .. ..... ...................... ............................. ..........
..................... ................ ........... ..... ......... .. .. ... .......................... ......... .......... 


SERVICETEKNIK. 
Port s. frän sill . 20'2. 

nIngar genom att ett till rören svarande kort av perforerad p re.sspan 
t.ickes ned i en sprin ga, varefter en spak hörande till en kontakt

brygga si s till. Genom till r p. pänningar svarande kontakter 
slutas sedan kretsarna i överenss tä mmelse med hålen i kortet. Rör 
med många elektroder ha speciella kort, vilka tillåta att rören 
mätas även sek tionsvis, t. ex. oscillatorsektionen i ett blandarrör. 
Vardera diod n kan mätas separat i s!'tdana rö r som t. ex. diod
trioder. Fabriken har på förhand tillverkat korten sa, att samma 
utslag erhålles på mätaren för praktiskt taget alla rör, vilket 
ILllderIättar kon tro llen. Vidare kan genom att en rad knappar ned
tryckas varje elektrod i röret kontrolleras. Genom andra kort kan 
mätaren även användas för ström·, spänn ings- och U10tstand ·mät· 
ning samt ä ven för mätning av kapaciteter, allt inom vida gränser. 
En flik av kort et synes på ovre sidan till höger Ont glimlamporna_ 

Med den inslrument utrustnin g jag nu har n ämnt torde alla fel 
SOUl uppkomma på en rad.io kunna avhjälpas. Många kanske tycka 
att en sådan utrtls tlling är för dyrbar. D~t kan erkännas, men har 
lilan den iu te, s råkar man förr ener senaJ"e ut för den malören 
att ej kunna göra ett arbete korrekt eller att ej knuna gö ra det 
aUs. Det har ju också sitt värde att kunna tillverka eller even
tuellt ändra en detalj själv, ntan att behöva anlita fabrikanten, 
vi lken kanske i många fall är långt borta. 

I Amerika, som är föreg' ngslandet i branschen, finnas en mång
fald av serviceinstrument till överkomliga priser, och glädjande 
nog ba även europeiska fabrikanter fått upp ögonen för detta be· 
ho v, i det att instrument nu tillverkas, ilka i utförande och kva
litet överträffa d e amerikanska, eh uru dc äro n figo t dyrare. Givetvis 
måste en dylik ulm tning fö rräntas på e tt stort antal reparationer 
per år. Ett minimum torde vara ca 2000 apparater. 

No rdisk Rotogravyr, Stockholm 1938. 
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Meddelande 

till Hrr Radiofabrikanter, R a

diohandlare och Radioamatörer 

Härmed få vi bringa till allmän kännedom att vi genom ett nyligen slu

tet avtal utnämnts till GENERALAGENTER i Sverige för nedannämnda 

amerikanska fa brikanter av radio och radiomateriel : 

Hammarlund Mfg. Co. 


Atlas Resistor Co. 


Amperex Electronic Products Ine. 


The Hickok EJ. Instrument Co. 


U nited Transformer Corp. 


Premier Crystal Laboratories 


Fidel Condensers 


Par-Metal Products Corp. 


The Eleetronie Laboratories Ine. 


En rikhaltig sortenng av ovannämnda tillverkningar kommer att ständigt 

föras i lager för att ärade kunders behov härav snabbt skall kunna tillgodoses. 

Stora kvantiteter materiel äro nu på väg fr ån Amerika och fullständig 

katalog häröver kommer inom kort att utsändas till alla i branschen 

intresserade. 

JOHAN LAGERCRAN T Z 
RADIO SM SSV 

Stri nd bergsg a a n 51 STO C KHOLM Te le fo n 61 3308 

Åt erför s ö li a r e an t ag a s 



oCentrum Radio presenterar ater en nyhet 


* Bland: ,k nya 19:39 ar: (>lltl'lllll I{arli" kllJ1lmer icke min,r dt-' n hilli ga 
.j·rilr" :'lIpern alt bliva en av marknad t'Jl " Illt· , t lätt, å lda Jlwttagarl'. Appa
raten Itar () av,tämda kn·l-a r. :l vaglän gd,-IIJ1lrad"n, enaol,iend e kraftig 
IIch "tahi'l k"rtvåg, [lPrJ1l ca biJitd 'i! v,-tämda J1lcIJ anfrckvl' n ' fiJt er, plal1l'1 
väx,·1 fiir fininställning. "el, knntinlltTligt varialJt'1 tunkontroll ,amI 
an-lutning fiil' grammIIflIn, Lint'ar,kala med dl 70,tal ,tation"namn. 
.'lkalfiin"tl'l' av 'a ntikhehandlad metall. W' hiigtctlan' a l' !tii ,c; halitl '!' 
}lottagaren ar i likht'l nwd iivriga C(,lltrum,modeller Illtlnterad 1".1 
-tabilt el,as, i oe l, inbyggd i ('legant låda av hiigglamq)l)lt-I'ad björk, 
Pri,,: .J W53, fur växebtrlim, kr. 215 : - -, JUS3, fur albtrijm. kr. 225: -, 

11"",1",/".:.:1'1 (;llIi,,~ l' (,II. 

/j(l/frlllt" ;110111 I.UTf r,lt /,rr.\f'" 

','lfl r'lI/fllI "II lil,'{/'/,dl IIlhr'{, 

d"" ,,{,'uh,l,a /IIl/lllflmr/'1I 1111'/1 

r I ,\ "!.- I. 1/ il (I l> " III ~. ii M II i /I ". 


