
Tekniska Högskolans 
6,. m e terssändare 
Intressant antennkonstruktion 

R a dioser"ice för nybö.·jare 
Ny artikelserie påbörjas i detta nummer 

Gel'lerel·ing a-v ultrahöga 
frek-vense .· 
Vanlig återkoppling, Barkhausen-Kurz-, magnetron
samt gn istoscillatorer 

Aga-B a ltics nya mottaga.·typer 
»Blixtinstäl lning» ersätter tryckknapparna 

Ra dioteknisk Reyy 
Tekniska nyheter från den utländska radiofronten 
Tidskriftsreferat 



238 POPULÄR RADIO 

KE~· !D R!D O ÖR 


Väli ett känt 
fabrikat  begär 

Ensamförsäliare och lager: 

AKTIEBOLAGET ELTRON 
Kungsholmsgatan 62 S T o C K H o L..:M Telefon SO 79 93 



DODULJrR 
Redaktion, pr e numerationskontor och 

f r 6 g fl a v d e I n i n g (endU1 per post) 

TUNNELGATAN 4 - STOCKHOLM ....,..................................... 
Tal. Namnanrop >Nordisk Rotogravyr> 

Telegramadress : ROTOGRAVYR 

ORGAN FOR STOCKHOLMS RADIOKLUaa 

Postgiro940· Postfack 450 TEKNISK REDAKTOR: Ingenjör W. STOCKMAN 

l 

Prenumerationspris 1/1 Or kr. 5:-, 1{26r kr. 2075, 1{4 6r kr. 1:50. - Utkommer d.n 2O,de varje mOnad. 

INNEHÅLLSFORTECKNING 

Amatörbygge och experimentarbet·e 241 

Generering av ullrahöga frekvemer 242 

Moderna mottagare 246 

Radioleknisk revy 249 

Ledningstrådar och lödnings>problem 252 

Servicebän~en 253 

Tekniska Högskolans 6-meterssändare .256 

Radioindustriens nyheter 260 

Sammanträden 261 

Litteratur 261 

FRÅN REDAKTIONEN 

På vår rundfråga 

i föregåen de nummer ha vi redan fått ganska många 

svar, och vi tacka alla dem som gjort sig besvär aLL 

meddela IlSo sina ön5kemål. Det är för oss synnerligen 

angenämt att stå i så god kontakt med v ra läsare. Vi 

bedja dem, som ännu ej skrivit men som önska meddela 

oss sina synpunkter på konstruktionBrna, alt göra detta 

en av de närmaste dagarna, då vi inom kort ä.mn·a 

bearbeta det mater ial , som svaren utgöra. 

Populär Radios utgivningsdag. 

Av tekni oka skäl ha vi nödgats framflytta Populär 

Radios utgivningsdag från den 15 till den 20 i varje 

månad. Tyvärr har tidskriften pli grund av överhopning 

med arbete på tryckeriet varit åtskilligt försenad de se· 

naste månaderna, så även denna gång. Vi bedja lä.se

kretsen om överseende härmed och skola göra vårt bästa 

i fortsättnin gen för att undvika dylika .förseningar. 

~l!TERTRrCJt AV ARTIKLAR HELT ELLER DELVIS UTAN ANGIVANDE AV KALLAN FOR!IUDlT 

Rätta inköpskällan ·för radiomateriall 
I 1940 års katalog finner Ni stor sortering av radiodelar 
till lägsta priser. Många intressanta nyheter och rikt urval 

av material för service~mannen ha tillkommit. 

Katalogen utkommer i början av november. 

NATIONAL RADIOFARIK 
MÅLAREGATAN 1, STOCKHOLM 



Begär vår broschyr RA 892 med alla tekniska data över samtliga typer 

E'LEKTROSKAN DIA 
Huvudkontor: SOLNAVÄGEN 79-81 - STOCKHOLM 6 

Göteborg - Malmö - Nässjö - Karlstad - Gävle - SundsvaU - Umeå 



N:r 10 OKTOBER 1939 XI ÅRG. 

II:)) 'H ,. k. detek'omwtt'.""" k'""eteck"d " . M' 
den saknar högfrekven "teg, är i förhållande till 

den enkla uppbyggnaden samt lätta trimn'ingen en syn

nerligen effektiv apparat. En 3tor n<l ckdel är dock, att 
den vid oriktigt handhavande eIler olämpligt utförande 

lä~t förorsakar återkopplingsstörningar i grannarna" ap
parater. För undvikande här<lv måste man till3e, aH åter
kopplingen funger<lr mj ukt samt att s \'ängn'ing.;;gränsen 
ligger på ungefär samma gradtal på återkopplingsratten, 
oavsett till vilken våglängd mottagaren är avstämd. En 
sådan »konstant åt·erkoppling» är oha svår, på kor.tvåg 
kan..ke rent av omöjlig att uppnå, men mycket är redan 
vunnet, om man kan ulldvika sta rka ojämnheter hos »åter
kopplingskurvan» (svängningsgränsen på återkopplings
ratten som funktion av våglängden ) och få den att lång
samt stiga eller faHa från den ena änden av våglängDs
området till d n andra_ 

Man kan vid en dylik mottagare ej öka förstärkningen 
på J.ågfrekvenssidan hur mycket som helst. Bl<lnd annat 
sättes en gräns genom första röret.s (de tek,torns) mikro

foneffekt. Vid inbyggd högtalaTe inträder denna grän.3 
tidigare än viD separat högtalare, för så viu: ej sär."kilda 
åtgärder vidtagas. Två lågfrekvensrör dter detektorn är 
det mesta man bör försöka med, i f<lll des.;;.a rör äro väl 
utnyttjade ur förstäTknin gssynpunkt. Lågfrekvent ipstabi
litet är ej lätt att undvika; man må betänka, att även de
tektorn t j änstgör som lågfrekvensförstärkareJ 

Tästa, typ är trerörsmottagaren med högfrekvenssteg 

samt tvenne avstämningskretsar. Här ligger svårigheten 
ej på lågfrekvens- utan på högfrekvenssidan . De två kret-

Se »Den muckrna Latteritrean», Populär Radio nr 3 och 4, 1939. 

OCH EXPERIMENTARBETE 

sarna måste fö.ljas åt över hela skalan_ Detsamma gäller 
de -båda stämkretsarna i den enkla superheterodynen utan 
högfrekven~steg, ehuru här kretsarna skola, ha en viss 
in,bördes frekvensskillnad , vilket gör saken ännu något 

mer komplicerad. En sådan superheterodynmottagare haT 
i regel fyra rÖL Att göra en fyrarörs r<lk mo~tagare med 
två högfrekvenssteg lönar sig i ..-dlmänhet ej , ty supern 
blir vid detta rörantal effektiva,re, möjligen redan vid 
tre rör i vi;:sa bl.!. (Här avses antalet fön,tärkande rör; 
likriktarrör medräknas sålunda ej _) 

Vad avses nu med en mottaga-res effektivitet? Ja, i all

mänhet dess käns.lighet och selektivitet. Men även- till 
ljudkvali,teten bö,r hänsyn naturligtvis laga.;;. Beträffande 

de ovan omtalade tre mottagar-typerna kan sägas, att tre
rörsmottagaren med högfrekvenssteg är, rätt utförd, de
tektormottagaren överlägsen i alla tre avseendena. Super
11eterodynen är i sin ,tur mottagaren med högfrekvenssteg 

överlägsen i alla tre avseendena, men vid ama~örbyggda 
mottagare m~te man i mycket högre grad än vid. de 
kommersiel,l.a räkna med superns speciella svaghet, spe
gelinterferensen och piptonerna. Få amatörer, som byggt 
suprar på egen ha.nd, torJe ha lyckats bemästra dessa 
svårigheter. Det fordTas ;:äTskilt hänsynlStaga nde till de
larnas placering, ledningsdragningen m_ m., om go.tt re
sul,tat skall uppnås i detta avseenJe_ Med supern ernås 
i varj e fall en mycket hög selektivitet, om man täniker på 
mottagarens fönn å,ga att skilja va,rand·ra i frekvens nä.r
liggan'de stationer åt. Vidare kan en god automatisk vo
lymreglering ~t3.dkommas, och vad· Ijudkv3Jliteten be
träffar erbj uder supern långt större möjligheter än de 
andra typerna_ Den är därför utan tvivel framtidens 

mottagare. l 
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GE1'1 ERER11'1 G 

AV ULTRAHöGA FREKVENSER 


I[)), meJel, Mm fö, n'",,,no, ,tå Im vå,t fö,fo. 
gande för generering av elektriska svängningar 

med ultrahög frekvens, äro i huvudsak följande: 

1. Elektronrör med negativt galler och återkoppling. 
2. Elektronrör med po~itivt ganer en \. Barkhausen

Kurz. 
3. MagnetTonrör. 
4. Gnistosci1latoTer. 

De...'-'<Iolika anordningar skola här nedan behandlas i 
1uroch ordning och deras väsentliga egenskaper o.mtalas. 

1. Elektronrör med negativt galler och återkoppling. 

Sedan gammalt har man använt återkoppling, t. ex. 
enl. fig. 1, för generering av relativt låga frekvenser. 

Frekverhsen bestämmes här en.\. formeln f = 1/_ . För 
2n~LC 

att öka frekven n måste man tydligen minska L eller C 
eller båda. Redan vid .måttliga frekvenser kommer man 
emellertid till en gräns för kapaciteten C. Denna gräns 
utgöres av kapaciteten inuti röret mellan anod och ga'l
ler, Cag. Vid deEsa våglängder, av storleksor{lningen några 
meter för »vanliga» högfrekvensTör, måste därför avotäm
ning av svängningskretsen ske genom variation av induk
tansen L. Denna utfo!llIJas därvid åsom en metalltråds
bygel med variabel längd, varvid längden bestämmer in
duktansen L. Fig. 2 .a visar en sådan koppling och hg. 
2 b ,desE ekvivalenta schema. 

Fig. 1. Trepunklskpppling. 

Av civiling. Owe Berg 

Fig. 2 a (I. v.): höglrekvenskoppling och b: ekvivalenlschema till 
samma. 

Trådbygeln är avbruten ungefär på mitten genom kon
densatorn K på ca 1000 cm, wm utgÖT kortslutning för 
högfrekvensen men skiljer likspänningarna Ea och E~. 

Mellan resp. batterier och elektf'oder ha insatts högfre. 
kvensdroEslar för aH hindra högfrekvensen att gå ut i 
batterierna. Avstämning &ker genom justering av tråd
bygelns längd, således längden av sLyck na La och LIf i 
fjg. 2 a. Det böl' observera.;;, att dessa trådar ej utgöra 
något Lecher.systern utan en induk.t.ansspole, således en 
samlad induktanlS till skillnad från den' fördelade induk
tansen vid ett Lecherosys;tem eller en s. k. lineär sväng· 

ningskrets. 

Fig. 3 visar en push-pull·koppling av principiellt sam· 
ma slag. 

För att komma ned till våglängder av storleksor·dningen 
1 meter och därunder måEte man utför.a röret så, att ka· 
paciteten Cng och induktansen i elektrodtilledningaTl1a bli 

Fig. 3. Push·puU·kopplad hÖgjrekvensgenerator. 

i Stockholm med omnejd kunna draga 
stor nytta av de föredrag som hållas iAlla rad,iotekniker Stockholms Radioklubb 
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Fig. 4. Utgångseffekt och verkningsgrad för 2 st. 304 B i push·pull. 

så små som möjlig t. Man har därför konstruerat rör (:t. 
ex. 304 B), där anod- och gaHertilledningarna införas 
genom glaskolvens övre del i stället för genom rörsockein. 
Med dylika rör erhållas svängningar n~d till l meter 
(300 Mc/ s). Fig. 4 visar avgi.vna dfekten samt verknings
graden ·som funktion av frekvenSlen vid två sådana rör i 

push-pull. 

Då våglängden mer och mer reduceras, minskar sam
Lidigt svängningskretsens g()dhet eller Q-värde, eller med 
andra ord , förlusterna i krel:sen' bli större. Äterkopplingen 
blir svagare, d. v. s. röret svänger mindre kraftigt än vid 
höO're våglän gder. Härav följer sämre verkningsgrad och 
mindre avgiven effekt. 

För att komma under l meters våglängd måste man 
radikalt förändra röret.5 konstruktion. Ett exempel härpå 
ut.gör det kända Acorn-röret, där Cali och tilledningarnas 

Fif'. 5. Röret 316 A. 
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Fig. 6. Utgångseffekt för 304 B och 316 A. 

induktans nedbringats till ett minimum. Fig. 5 vis-ar ett 
Western Electric 316 A, och fig_ 6 visar utgångseffektell i 

jämförelse med den vid 304 B. Två sådana rör i push
pull ge utgångseffekt- och verkning5gradskurvor enl. fig. 
7. Fig. 4 visar, att gränsfrekvensen för 304 B är oberoen
de av anodspänningen, medan enl. hg. 7 gränsfrekvensen 
för 316 A är högre, ju högre an odspänningen är. Detta 
beror därpå, att elektronernas löptid spelar in vid de-.osa 
höga frekvenser, på vilka 316 A kan fås att arbeta. 

En elektron antages lämna katoden K (fig. 8) utan begynnelse

hastighet och drages till anoden A, som befinner sig på avståndet 

d från katoden och har potentialen E i förhållande till denna_ a 
Elektronens rörclöe bestämmes då av ekvationen : 

ä 1() ---

Fig. 7. Verkningsgrad och utgångseffekt för 2 st. 316 A i push·pull. 
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kt d t 

i o 
K 

Fig. 8. Figur till beräkning av elektron ens löptid. 

2 

m 	d x _ e Ea (massan X accelerationen=kraften).
dt' - d 

All " .. l / eEa .,
tsa ar x = "-;:;;d /'. 

In sättes x=d, erhålles löptiden 

d j'2m o , .5!_ 
T = V'- \ - = 1,056 ·10, V· - sek.,

Ea e Iia 

då d mätes i cm och E i volt. Är t. ex. d=0,5 cm, E = 400 volt,a 	 a
så 'blir , =2,64.10-'0 s ·k. Svärtgningstiden "id r =l meter är 

T= 3,33 . 10-0 sek. Allt s är T av samma s torleksordning som T. 

ÅteT'kopplingen enl. fig. 1 fung·erar på så sätt, att den 

till gallret återförda spänningen ligger i fas med den 

ursprungliga galleTVäxeLspänningen, d. v. s. galler och 

anodväxelspänningarna äro J.80 0 fasförskjutna i förhål

lande till varandra. Ett villkor är emel1erti,d, aU anod

strömmen ligger något så n är i fas med. anodspänninge.n, 

och detta kan givetvis ej V<Ha fallet, om ano·dspänningen 

hinner ändra sig alltför mycket, medan elektr-onen ännu 

är på väg till ano·den. Löptiden måE.te därför vara aven 
lägre st,orlekGordning än svängningstiden, för att åter 

kopplingen skall fungera lillfred'5ställande_ 

Löp~id,en kan minskas genom reducering av elektrod, 

avståndet och ökning av ano,cJE'Pänningen. Detta kan dock 

av konstruktiva skäl ej genomföras hur långt som helGt, 

på grund av m'Onterings- resp . is'Ola.tion~6vårigheter. D~s

ut'Om medför en minskning av elektrodernas yta även 

svårigheter att bor,tföra det värme, s'Om tillföres dem 

genom de snabba elektr'Onernas stötar 'Och bela"tnings

s trömmen. Fig. 6 visar ,'Också en betydande skillnad i 

maximal utgångseffekt för d,e båda rören 304 B 'Och 

316 A (vid l åga frekvenser ). Gränsvågläng.den för elek

tr'Onrör med återkoppling torde ligga vi'd 20 a 30 cm. 

• I ver kligheten finnes jLl alltid rymdla ddning mella n elektroderna, 
och denna medför en ökning i löptid en med 50 %. - R ed :s anm, 

I Lecher'-system 

--+--------+..f-@ 

Fig. 9. Koppling jör Barkhausen·Kurz-svängningar. 

~,Z,;;' 
.7g 

~~LWL-~UL~~~--~E9 

Fig. 10. I i!.' l a och l o i jig. 9 som junktioner av EJ!.' 

2. Elektronrör med positivt galler enl. Barkhausen-Kurz. 

Vi ha sett, hur elektr'Onern a,s löptid >,ätter en gräns fiir 

den återkopplade rörgenerat'Orns användn'ing. Emellertid 

kan just denna ändliga ekktr'Onh3-'tighet utnyttjas för 

geneT1(~ringav ännu k'OrtaTe va:glängder en-ligt en av 

Barkha u_en ,'Och Kurz år 1920 angiven metod. 

Med en koppling enl. fig . 9 med p03i tiv gallerförspän

ning och n,egativ .anodspänning erhållas svängningar, vars 

frekvens kan mätas med ett _y_tern Lecher -trådar. In O'a 

sv ä ngningshetsar äro kopplade direkt .till röret, utan 
svänO'ni no'arnao IörsiO'O'å i till edninoO'arna och inuti röret.b bo 

Våglängden är enl. Barkhausen 'Och Ku rz ber'Oende endast 

av röret:5 dimensi'Oner 'Och spänningar. Med k'OPpl'ingen 

i rfig. 9 erhöll Kalininkurv'Or över Jg, Ja 'Och Jo som 
funktioner av Eg enl. fig . 10. Vid vissa Eg-värden före

k'Ommer alltså an'Odström, tr,'Ots aH anoden är negativ. I 

en, k'OPplin g enl. fjg. 11, med en lineär svängningskrets 

kopplad direkt till röret,erhöll'O Gill och M'Orrell svän.g
ninlYarc , vars våglän,O'do var beroende av Lechersys.temets 

avs tämnin g. Dessa är'O sålunda de experimente-lla r~ul

taten. 

Barkhausen 'Och Kurz förklarade uppkoms ten av an'Od

ström vid negativ an'Odspänning medelst svängningar 

.öretoch påvisade, att de36a svängningars svängningstid 

överensstämde med elektr'Onernas löptid från katod till 

an'Od 'Och åter tiH kat'Oden. Enl. Barkhausen-Kurz är 

22E rr = konst. 'Och Je oberoende av ,den yt-tre kreL"€n. Sväng

nln~arml förklaras uppstå så, att en elektr,'On, s'Om länmar 

katoden 'Och drages till det p'Osi,tiv.a gall ret, passerar ge

n'Om dettas mask'Or, varefter den retarderas. Innan den 

når fram ,till anoden , vänder den tillbaka mot gallret 'Och 

kommer på så sätt att svänga fram 'Och tillbaka kring 

gallret och avger s å =åningom sin svängningsenergi till 

c 
Lecher-tr&dar '}:> Termolrors 

c 

Fig. 11. Gill- IV/orfells koppling. 

i 
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FRAN BERLIN 

»Portophon», en ny typ av transportabelt högtalaraggre
gat. l bakgrunden Funkturm. 

En liten behändig serviceoscillograf från Loewe. 


Interiör från den televisionshistoriska avdelningen pJ 

Berlin-utställningen. 


Fig. 12. Barkhauscn-Kurz-rör. 

detta. Då nu många elektroner lämn~ katod·en vid olika 
tidpunkter och med olika hastigheter, skulle m~n i första 
hand vänta <sig en oor·doad ;:amling av svängande elek
troner, var3 resulterande verkan skune vara noll. Au ett 
ordn~nde av el·ektronerna fakli~kt kommer till stån,d för

klar~s av Möller på följande sätt: 
Vi anta.ga, att en .;:vängning på något sätt uppstått, så 

att gallrets potential varierar med ·en vi6.S frekvens. Elek
tronerna komma då aH ta up.p en'ergi från gallret eller 
avge energi till gallret, beroen·de på fasförhållandena. 
De 'elektroner, som u'pptaga energi, svänga med allt större 
amplituod och nå ~Jutligen fr~m till anoden, varifr·ån de 
hortleda _ Des~a komma allt.så att utsoTreras. Fenomenet 

kallas »Anoodenau~sortierun.g» . I det fall då anoden är 

sa starkt nega,tiv,att inga elektr.oner nå fr~m till anoden, 
kan röret även al stra svängningar, vilka då kunna för
klaras medels·t Mölle·rs »Phasenau.;:sor tierung». Detta in

nebär, att de elektroner, som svänga i otakt, tvingas in i 
rätt 1as. De som upptaga energi, svänga med större am
plitud och få längre svängning3tid. S å].und~ utsättas dessa 
elektroner för periodiska krafter, som sträva att tvinga 
dem in i krafternas svängning.;:.takt och fas. MÖ'llers teorier 

·ha verifierats a v Hera forskare. 
Den skenbara avvikelse från teorin -om frekvensens 

o·beroende av ,den yttre kret5en, som Gill och MOTTelI 

anför t, förklaras helt enkelt genom koppl1ng mellan den 
yttre kretsen och elektronsvän g.ningarna. Förhållandet 

är alltså analog t med -det vid kopplade 6vängningskretsar, 
där den kritiska kopplingen över.skri-di,ts. 

Med specialrör enl. fig. 12 i koppling enl. hg. 13 kan 
erhålla s. våglängder på 10 cm och t. o. m. något därunder. 

(Forts. i nästa nr.) 

Fig. 13. Barkhausen-Ku.rz-koppling. 
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Moderna mottagare 
!!~~ll~-m!-l!lr-!l!!-m!-l!ll-Ul\~g!l-!!!!~m!-lll!~!! 

Aga-Baltics apparatprogram 
1939-40 

Av ingenjör Gösta Brigge 
(Aga-Baltic Radio A.-B.) 

Dden serie av apparater, som Aga-Baltic i år utsläpper, 
har man försökt tillgodose allmänhetens krav på mot

ta,gare i olika prisläg,en med bi.behållande av högsta 
kvalitet. 

ÅreD3 program ski ljer sig från föregående års icke så 
mycket genom s t'ora iögonenfalla.nde nyheter utan mera 
genmn en mängd detal0 förbättringar, wm gått ut på att 
dels underlätta apparatens ",kötsel, dels ock att göra ap
paratens effektivitet och återgivningsförmåga bättre. 

Till den förra serien förbät,tringar höra de olika typer 
av inställningsanordningar, som finna..s hos olika model
ler. TTyckknapp;arIlia, som man under fj.o l året trodde 

skulle bli allenarådande under denna säsong, förekomma 
icke hos Aga-Balti-c, fastän firman under fjolåret hade 
två apparater med dylika. Trots aU flera firmor i år 
koonma i marknaden med relativt lyckade tryckknapp~
inställningar, har man hos Aga-Baltic i år ej fortsatt på 
den under f j olåret påbörjade vägen, enär allmänheten 
icke synes ha så stort intresse för denna typ av inställ
nilligsaruordninlg. Mlottagn'ingsföThålJ.amdena i vårt land 
äro också ganska ,olika dem på kontinenten, och detta 
torde vara en bidragande ,orsak till att utvecklingen ter 
sig något annorlunda här. I stäl1et för tryckknappar ha 

ett par modeller fönsetts med s. k. blixtinställning, vilket 
innebär, att man med ett enkelt handgrepp snab.bt kan 
förflytta, sig från en station till en annan. Dessa anord

ningar komma nedan att omtalas i samband med de olika 
apparattyperna. 

Ny selektivitets- och tonomkopplare. 

En annan· detalj, .som i hög gmd underlättar manövre
ringen av appar·aten, är den nya kombinerade selektivitets
och to,uomkopplaren, vilken hos somliga modeller också 
utbyggts att inkludera en basoonkopplare. Denna kon
struktion, som .utvecklades för f j olårets Suverän-motta
gar'e, har i år kommit till användning på samtliga appa
rater utom en. Genom densamma har man all kontroll 
av ljudets karaktär samlad på ett ställe. 

• 


Den nya tonomkopplaren har utförts med fem fasta 

lägen. Dessa ha fastlagts efter synnerligen ,omfattande 
mätningar och lyssningsprov, och de torde d.ärför också 
motsvara de mest skilda fordringar på ljudkaraktär. Me
kaniskt är omkopplaren, uppbyggd i likhet med våglängds

omkopplaren o.ch fungerar ,på följ ande Eätt. I första läget, 
läget längst till vänster, är band·bredden störst och med

giver sålunda det största frekvensomfånget. Läge 2 har 
något högre selektivitet ,och läge 3 högsta selektivitet, 

alltså smalaste bandet. I .J.äge 4 och 5 beskäraJ3 de högre 
frekvenserna genom negativ återkoppling i lågfrekvens
delen, .detta un.der bibehållande av den högsta selektivi
teten. Hos en del mottagare ha,r ratten hos selektivitets

och tonkontrollen gjorts skjutbaT i axiell 100, och genom 
denna anordning har man möjlighet att beskära basen, 
vilket 6är&kilt vid avlyssning av tal är värdefullt. 

På Schlager-modellen ha,r ton-talD"mkopplaren tre lägen, 

ett normalläge, ett med basavskärning och ett med bas
höjning. Genom denna uppbyggnad .av kontro].]en har 
man en massa olika lj'lHlkvalitetslägen a.tt välja på, och 

fördelen med dem alla är, att de är.o exakt be.stämda. 
Frekven;;sta.biliteten hos mO'tJtagarna har också höjts ge

nO'l11 förbättrade specialkonstruklJioner i såväl förkretsar 
smn mellanfrekvenskTetsar. Sär5kild omsorg har nedlagts 

på kortvågen, vilken synes bli av allt större intresse för 
den stora allmänheten. 

Batte:rimotlagare med 1,4-voltsrÖr. 

In'nan nätmottagarna, s.om utsläppas under höstsäsong
en, ,beskrivas, ~orde dtomnämnande av de under våren 

och sommaren <utsläppta baUerimott.aga'rna vara av ett 
visst intresre. 

AGA för två batterimottagare i markna,den, en 4 rörs 

super och en 5 rörs super. Den mindre 4 rörs supern, 
AGA 40. torde vara av ett särskilt intresse, enär för den

sammas drift endast torrbatterier användas. Genom an
vändand'e av de nya amerikanska 1,4 V fören med låg 
ström förbrukning har man möj lighet a.tt ekonomiskt an
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Fig. 1. Aga-Ba/tics batterisuper med 1,4-voltsrör, modell 40, 

vända denna apparat !med ett vanligt torrelement som 
rrlödströmsbatteri. Ett dylikt räcker för normal drift 3--4 
manad{~ r och har <Eedan den fördelen, att det kvickt kan 

ersätlas,då ·dyli,ka batterier finnas alt tillgå praktiEJkt taget 
var som helst. Då l'utröret endas t lä,nmar en utgång.seffekt 
av ca 200 mW, skulle man tro , att ljudstyrkan hos denna 
mottagare är relativt ringa. Så är emellertid ej fallet, då 
en synnerligen känslig högLalare kommit till användning, 

vilket gör, att utgång' effehen förefall e,r att vara betyd
ligt större än ,len i själva verket är. 

Mottagaren kopplin "" chema framgår av fig. 1. Den 
är liksom den s törre mottagaren, AGA 50, en super med 

ingångsbandfilter för mellan och långvåg samt har en 
mellanf.rekvens av 133 kc/ s. 

nen s törre batter irnottagaren skiljer sig från typ 40 

därigen0!m, att den har kJ&3S B-slut.s-teg, vilh>t tillåter en 
större utgångseHekt, samt genom att -glödströmmen matas 
med 2 ackumula tor. Rören ha 2 V glödtråd utom blan
dar- och mellanfrekvensrören, som även i denna appara~ 
äro av 1,4 V typen, då d~-a båda rör til-I sina egen
skaper visat sig vara överlägsna motsvamnde typer av 
2 V serien. Den större batterimottaga.ren har jämfört med 

typ 40 d utom en del fines er, åsmn musik-talomkopp
lare och skalbel ysning. 

Den min:.ta bland nätmottagarna, AGA MIGNON typ 
31 för växelström och 32 för alle,tröm, erbjuder en del 
intressanta nyheter. Denna moHagaTe, som är av-,edd att 
vara en god och billig konkurrensapparat, har utförts som 
en 4 rörs super. Ingångskret.sen är hä·r enkel, men då 

mellanfrekvensen är 4,65 kel s, har ingångskretsen för

'-----~:J"""",.,.- .~I""~ 
~i!511 

har ingångsbandfiller på mellan- och långvåg_ 

" tts med ett seriefilter, inl.agt i an ten nkret.sen, så a,ll ej 

signaler av 465 kel s skola gå direkt in i mou.agaren förbi 
fönsel ektionen. MellanIrekven::;transfOTmatorerna äro in

dukLanstrimmade och förwdda med en fast ka,pacitet och 
skruvkärna. Genom ett om i' orgsfull.t utföran.de ha·r för
stärkningen med bibehållan(lc aven hög seleklivitet kun
nat göras så stor, atl känsligheten hos denna lilla apparat 
ligger omkring 25 f-iV_ Till delLH bidrager givetvis också 
i vi-,s mån de nya metallrören, som medgiva en rel ativt 
hög förslärkning per steg_ Des~ rör, som äro av Tele
funkens fabrika~ i helmet-allut·förande, ha förut varit be
skrivna iden,na tidEkrift, varför någon närmare pre.sen
Lation av desamma ej torde vara nödvändig. 

För att kunna hålla, priset nere, har mottagaren ej för-

o setts med någon relektivi1etsomkopplare, och tonkontrol
len, som manövreras från apparatens baksida, har endast 
två lägen. Kopplingsschemat över apparaten i växelströms
utförande framgår av fig . 2. 

Nästa mattagare i serien utgöres av AGA SUPERB 41 
för växeLström och 42 för allström. Denna molLagare är 

i s tort sett lika f j 01 årets Superb med undantag av de för
bättringar, som förut nämnts, vilka ha inföftls på appa
raten. Till !:Jkillna.d fr ån fjolårets Superb har dock denna 
mottagare försetts med ma.giskt öga, och ,hur d·etta är 
utfört för ,de båda ohka typerna tor.de vara värt att om
nämna. I växds.tröm5apparaten användes pentoddelen av 
rör 6B8G som mellanfrekvensförstärkare och dio.dema för 
likriktning resp. A VK. Som lågfrekvensrör användes ro
ret EFM 11, vi·lket: är ett 'kombinerat lågfrekvensrör och 
magiskt öga. Lågfrekvensröret är sedan på vanlig" sätt 
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Fig. 2. Aga·Mignon, modell 31, som är den minsta nät mottagaren, kommer upp i en känslighet av ca 25 _uV. 

ko:pplat till 5lutröret, som utgöres av ett 6V6G. På all
s.tröm.,mottagaren. har man för att ernå tillräckl'ig föT
stärkning måst _kilja på magiska ögat och lågfrekvens

röret,och som mellanfrekvensrör användes här 6K7G. 
6B8G aII'Vän,d - \Som likriktare, .och pen,t-oddelen hos sam

ma rör använd-es för lågfrekvensföTstärkning. Det magiska 

ögat i denna apparat utgöres av röret 6E5. På detta sätt 
bli.r följaktligen växel..."trömsmottagaren en. 5 rörs apparat, 
under -det att a1l6trömsmottagaren bl ir en 6 rörs mot
tagaTe. 

»Blixtinställning» och bandspridning. 

EUROPA-mottagarna typ 51 och 52 skilja sig delvis 

gan.;ka a\'sevärt från fj olårets motsvarande typer. Till 
sin elektriska uppbyggna,d är denna mooell liksom fjol
åre ts en. 6 rörs mottagare, och mellanfrekvensen 133 kc/s 
ha'r även. bibehållits. Den nya tonkontrollen med basav
Ekärning har givetvis kommit till använ-dning, men det 

intressanta med mottagaren torde var-a bandspri-dningen 
eller att kor,tvågsbanden 19 och 30 meter ha utbretts så, 
att stationerna inom re.;,p. band vid kondensa,torns vrd
Iliugfrån minimum till maximum äro fördelade över 
hela ,ska,lan. Denna anor-dning är gj ord rent elektriskt 

genom ett uttag på kOT.tvåg55polen samt med. användande 
av seriekapaciteter fÖT de 'ohka bande,n. Härigenom kan 
inställ ning av kor,tvågssta,tioner på de båda banden göras 

lika enkelt som im:tällning aven långvågsstation, och 
de..-csutom är det ju tydligt, att st3Jbiliteten blivit mycket 
större. Till enkelheten att manövrer.a apparMen vid ~la
tionsinställning bidrager även mycket den s. k_ blixtin

ställningen. Genom ett litet handtag, som sitter una-er 
glasskalan ,på apparatens framsida, kan man mycket 
s!Ulbbt flytta incO,tällningen från en station till en annan. 

(Se vinjettbilden.) Anordningen funger.ar mekaniskt syn· 
nerligen lä~t, enär den vanliga fininställnill'O"sknappen vid 
användandet av blixtinställningen är automatisk,t från

kopplad. Man har också möjlighet att med hjälp av små 
röda pilar, som medlevereras apparaten, markera de ol~ka 

st&tioner,man är intresi'erad. av. Visaren behöver sedan 
blott in3täHas bakom pilama. För noggra,nn inställning 

har man givetvis den vanliga finavstämningsknappen, som 
fungerar så snar,t man släppt bl ilGthandtaget. 

Till det yttre skiljer sig aenna a'pparat anmärknings
värt från övriga och .tidigare års AGA-modeller. Högta
laren är pl-acerad symmetris~t över skalan, vilken har 

en längd av icke mindre än 35 cm. 
Vinj ettbil den visar mottagarens exteriör. 

Den stö.rsta bor,dsmodellen är SCHLAGER 61 och 62. 
Om denna mottagare är här -ej mycket att säga, då den 
utom en del ~må förbä.ttringar, som införts, till sina 
huvuddrag är lika fj.olårets Schlager. Tryckkn-appsanord

nlllgen på f j olå:rets Schlager har på årets modell ersatts 
Forts. ii sill. 262 
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REVY 
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Av civilingenjör Gösta Johansson 

Högfidelit.etsbögtalare med 
"OälHllig baffe!". 

De proble m, s'om äro förknippade med· ljud'reproduk. 

tion av frekvenser ned ti,ll 40 p/ s, ligga ej blott i det 

svängande systemet, utan även i den metod, s·om användes 

för att koppla membl'2nen till .den omgivande l,uftmassan. 

Det är jämförelsevis lätt att kon61'ruera högtala,rsy.: tem, 

som utan resonans återgiva så låga fr"kven6er , men tyvärr 
är .d, t omöjlig.t alt r.eali:era rbn i' verkligheten på grun·d 

av de oerhört s tora .bafflar eller ·tratt·ar, som erfordras 

för korrekt ~npa~wing. 
När en högtala'rkon rör sig, aLstras lufttTyoksvariationer, 

som förorsaka, att luf.t pre"6aiS från högtala rens framsid.a 

<liH d~'5 babidaoch vice versa. Eftersom l,judvåg,or från 

de båda sidom.a äro 180 - fasförskj utn~ i förhållande till 
varandra, är det uppenba,r.t, att om vägen från fram- tin 

baksida är mindre än en kvar ts våglängd, fås mycket 

ringa stTålning för ifrågava rande ton (»akuiSt isk kor.t:s~ut· 

ning») . En baffel ökar luftvägeni5 längd, men om man 

betänk,er, 'att våg läng.den för en ton om 40 p / s är ca 
8 m, inser man det nästan omöjliga i att anof'dna en pas

sande baf.fel. En tratt erbj u.der knappast större möj lig-

Fig. l . 

heter. Teoretiskt bör nämligen traUöppningens diameter 

vara lika med en kvarts våglängd för den Jägsta frekvens, 

som önskas åteTgiven. Äve'n om ma·n i praktiken kan 

minska .dimensionerna en smul.a, har man därmed inte 

kommit prob lemet:s lösning närmaTe. 
För aU öve.rvinna svårighete rna är det van'ligt att så 

välja styvheten hos membranup'Phängningen, att en ba 
resonans erhåHes. <Denna styvhet förhi11ldTar skada på 

membransy:;:;temet under res,on.ans:frekven.sen och minskar 

risken för ·basmo.dula ti.on av de höO's ta frekv e fhS.erna, för

orsakad a l' konspolens rÖrd·se utanför .det homocyena maO"o b 

netfältet. 
Denna metod ger vi<oserligen en 6llfrooEStäHanJe ök

ning av baskäns.I i ghetell , men förorsakar olyckligtvis re

sonanser 'högre upp i regi.:tret ·o-ch de -utom frekveniSlör
dubbling un,der huvudresonansfrekvensen . Tro·1s ·el.ativt 

små amplitu.der inverka d sa r,eson·a·n~r ogynnsamt pil 

tr-ansientåtergivningen, beroende på ten·d·en"en att förlänga 

ljudstrålningenefter att .den inmatad·e strömmen har upp

hör t. 
Med hänsyn tiH alla dessa vårigheter har den engel

ska firman Goodma'l1s Industri - , Lt.d. grun'dlig t un.deT

sökt möj l igheterna för en. högta'lare med »·oändlig baHel» . 

Hos J essa högtalare är strålningen från membrantens bak

sida begränsad tiU en sluten låda. I.den är inte ny, men 

hittills ha resultaten varit D tillfred·sställ all'de, enär man 

använt vanliga hög.ta-la,re, kon slruerade för bakåt öppen 

baHe.1. Därvid fas en reproduktion , som saknar riktigt 

LIp; baeS sam t är behäfta.d- med »lå,drB5onan"» . Trots att 

låd·an göres av m ycket tjockt materiaI, finns »l&dr onan· 

sen» kvar. Det kan alltså ej va'ra fråg'a om rC-.5ona'llS i 
själva lådmateriale t. I stället förhåller .det sig på föl

j,ande sätt. 
Om luft är instängd i ett slutet rum med blott en enda 

öppning, kan -luften i denna bringas i r ollan.s vi·d en vi.:s 

Jrekven.s, som bB5tämmes av rummels volym och öpp

ningens area . Elt J y.likt sy."tem kalla's -för »Helmh()ltz 

resonator». (Jämför det fall, ·då m.an bl åser in luft i en 
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buLoljha,ls.) En sluten ,låda mod en högtalare inmonterad 

i en.a väggen biI.dar j ust en dylik re<..Anator. Tyvärr sam· 

mansätter sig :styvheten hos membranupphän,gningen med 

styvheten hos luften i lådan, så att man får en resu].te 

rande högre resonansfrekvens. Under ,denna frekvens fås 

stor dämpning som fö1j<d av ,den ökade styvheten. Hos en 

spet:i'alkonstruera'd högtalare med praktiskt taget ing'a, me

kani~ka hinder för membranrörelsen kan egenre:sonansen 

ligga under 20 p/s, ,och efter inbyggnad i ovannämnda 

låda fås vid ,lämplig dimensionering en res ulteran,de l'~O 

uansfrekven5' av 40 p/ s. 

För ernående av en så extremt låg egenfrekvens hos 

högtalaren som 20 p/ s, lämnas membra'nkan-ten hdt fri 
och konen hålles på sin plats medelst tre raJie lla remSOl 

av mycket lätt material. (Se fig. 1.) Tahpolen centreras 

av ,en myckeL stOT »brygga» med långa, lättböjliga armar. 

På grurud av frånvaron av varje hinder vid konens kan t, 

saknM; konre-sonans nästan helt och håUet. Detta i före

ning med en extra stark magnet och ett lätt svänganJe 

system ger högta.laren en . sällsyn t god förmåga att åter

giva tra·ns ienter. 

j\ ven till riskerna för ch~ < iresonalllS och I j udrefl exioll 

måste hänsyn tagas. Bilden vis ar, hur exe mpelvis spridaT

arrn'arna fått s trömlinjeutfo.J'lnning och aH, frånlSett den 

oundvikliga magne ten, min~.la möjliga material hind'rar 

lj udet bakåt. För att undvika r fl exion mot väggarna 

irwli -lådan och stttende vågor vid höga frekven15er, har 

man klätt .lå,dans insida, m ed Iju.dabsorberande fik 

För aU högtalaren .kall pr tera en utmärkt återgiv

nin,g äl'cn ,av de högeta frekvenserna, har den, s,om synes, 

för Lts med en mindre cen.trumkon av ett från huvudkonen 

ni.'tgot avvikande materia l. Den utstrålade aku5tiska effek

ten _liger med frekvenE,en upp till 5000 p/ s (för.att kom

p en~~m riklverkan vid de högre frekvens erna) och är där

efter praktiskl taget kons tant till 12000 p / s. 

(Technical bulletin, Goodmans lrulustries Ltd.) 

Rullblocldwndensatorel" vid 
högfre!(vens. 

Cyliooriska papperskonden~~torer fram~.tällatS ~om be

kant på så s ätt, att två metaUfolieband med ett mellan 

lägg av tunt specialpapper som dielektrikum hoprullas 

i spira,l, och en anslutning göres till vartdera belägget. 

Vill ma'n åstadkomma »induktionsfria» typer, göres an· 

slutningen utefter hel.a längden av varje belägg. En sådan 

kon·densa,l{)r är i och för sig praktiskt taget ind'llktionsfri, 

och <IDan har funnit, att den induktans, som gör sig gäl

lande, vanligen till största delen ligge r i tilledningarna. 

Induktansen hos själva konden:satorn är ungefär lika med 
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kapaci te ten, och för en viss -frekvens erhålles seriereso 

nan s. Då blir impedansen m ycke t liten oBh rent resistiv, 

sammans att av resis tansen. (för högfrekvens) hos ledare 

och belägg a mt konde nsatorns dielektri 'ka förlu&te-r. Vid 

ännu högre frek e"ll':;er tar induktansen öve rhand, och 

dell resulterande reaktan~en överstiger m åhänd-a i oanad 

grad det kalkylerade vär,det för en ren kapacitet. 

Fig. 2. å terger ett överskådligt diagram, ur vilket man 

lätt erhåller res'on ans frekvensen för en viss konden'- ator 

s torlek och en viss längd på varje tille-dning. Gene rellt 

k'an sägalS, att en kon.densa tor ej bör användas för av

ko,ppling vid högre frekve nser än, den ur kurvan erhållna 

re.5onu'ns frekv-emen. I flers tegsförstärka,re,där risk för 

ins tabilitet föreligger, gör man klokt i att ej över.skrida 

halva resonans[r kven:sen. 

(Wireless World, 1939, nr 1028, 11 maj ; nr 1029, 
18 maj, sid. 466; nr 1030, 25 maj, sid. 500.) 

Färgtelevision. 

Ett mycket stort ,framsteg inOlJTl te1evi" ionstcknikeJl; de

llTomtrerades den 27 juli av -den kände exper,tel1' och upp

finnaren J. L. Ba,ird. I dennes labora.torier i Syoenham 

(nära London) visades då för förs·ta gången television 

i naturliga fär mer med användand-e av katodstrålrör på 

mottagansidan. Det påpekas, 'att detta nya fram",teg inte 

kommer 'att verka omlStörta'nde på den nuvarande televi

sionsutsäl1Idningen. Systemet behöver måhända fleTa år 

för att nå praktisk fuHkomning, men måste f. n. betraktas 

som ett mycket framg ångsrikt experiment. 
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En överblick av Bairds tidigare färgteJ.evisi,onsfön3ök är 
här på sin pl<IJls. Så förbluffande det än låter, demon;;tre· 
rade fakt~t Baird färgtelevi,",ion fÖT första gången redan 
1928. Överföringen skedde per ,tråd, vilket dock ej har 
någon principiell betydelse. Detta :;y~l,~m byggde på den 
vid vanlig tele ision kända metoden att genom en rote
ranoeJ.~ s. k. Nipkows hålskiva låta en ljusstråle i följd 
bely-s.a va,rje element av ·objektet, som skuJ.le ,televiseras 
(» spollight scanning» ). 

I lället för en enda serie spiraHDrmigt placerade hål 
användas nu tre grupper sås,om visas i fig. 3. Varje grupp 

av hål var täckt av ett rött, r . p. blMt och grönt filter. 
Cn 'lämpligt placemd fotocell reagerade för det ljus, som 
föll på objektet. På detta sätt erhöllos för v.arje helt varv 
av ivan tre bilder, svarande mot de röda, blå och gröna 
komponenterna i motivet. På mottagaTSidan famos en Ii
ki!!dan skiva, som rotera,de synkront med sändarskivan. 
ProjektionsIarnpor bakom skivan intensitel'sm{)ldulerades 

med den mottagna signalen, och genom projektion på en 
skärm erhöll os tre färgade delb ilder, vilka i kombination 
g·av jnt,rycket av amma färgtoner som mDtivet. 

Den erhålln'a bi lden var naturligtvis y~terst titen, unge
fär 5 cm i kva,drat, och på grund av den låga bildfrekven-

Fig. 4. 

DISO WfTlt IIIEO .III!'IIO 

Fig. S. 

EeJl var den, 'lång,t ifrån flimmerfri men utgj orde ändock 
ett anmärkningsvärt steg i rätt riktning. 

Tio år senare, i februa,ri 1933, ägde en uppmäTksammad 

demons·tration r·um i Dominion Theatre. Systemet var 
fordarande mekaniskt men i en mycket modifierad form. 
Särskilt gällde detta metoden för bildupp.delning, som 

schemati~kt åskådliggöres i fig. 4. Objekte t bely~ClS kon
stallt av,."trålb·stare. Bilduppdelningen fås genom en kom
bination av roteran·de spegel trumma och håhkiva för lin
j{)r resp. punkter. Trumman har 20 speglar, och deE'S has

tighet är 6 000 varv/ min. Skivan, vars 12 springor om
växlande äro 'läckta av röda och blågröna filter, roterar 
med 500 va,rv/ min. Resultatet härav blir, aU bilden upp
delas i 120 li njer. Ljus trålen riktas genom limser mol 
en fotocell med en färgkänslighet, som i görligaste mån 
",varar mot det mä'nskliga ögats. Anor{]ningarna vid mol
tagaren framgå även av fig. 4. Bil{]uppbyggnaden är rena 
omvändningen av uppdeln ingen i sändaren. En kraftig 
båglampa skick8Jr en ljusstråle genom skivan och sedan 
genom en stor Kerr-cell, där strålen mo.duleras. E[ler 
reflexion mot spegel trumman träffar strålen bil dskärmen_ 

Vid den senaste demonstrationen var sän.clarapparMu
ren oförändrad, så när som på att »sp·otlight sca,nning» 

til'lgripit-s igen och trummans spegelanLal ökats till 34. 
Bilden uppfångad av ett antal färgkänsliga celler. 

I mottaga·ren bega nad·es nu katod trålrör, varigenom 
ömtå liga utväxlingsanOl'dningar för skiva. och trumma 
kunde undvaras_ Fig. 5 visaT arrangemanget. Röret är 
av .projektions lYp, och framför detta: befinner sig en rote
mnde skiva med r öda och blågröna filter. Alltså proji
cierru;; en ,röd och en blågrön bild på var.andra, och d -&a 

sammanosmälta till en enda bild i naturliga färger. Linje
antalet äT 102 och bildfrekven.sen 162/ 3. De proj ieie
rade bilderna voro vid demons.trationen ca en meler i 

fyrkant, men detota är ej aH betrakta som någon övre 
gräns, ej heller awtåndet til! :sändaren, vilken var blott 
3 km avlägsen. 

(Wireless World, nr 1042, 17 aug. 1939.) 

.J 
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lEDi'lli'IGS·fR;.\D;.\R OCrl 
LODi'lli'IGSPROBLErJl 

Av ingenjör Robert Olsson-Seffer 

Ia),,"-tt h;o .et m'og' ,m.eö,koo;t,oktÖm ,j kuu" 
na åstadkomma en fullgod lödning, tyckas en hel 

del amatörer fortfarande tro, att vilken isolerad tråd som 
helst kan användas till kopplingen och ändå giva fullgott 
resultat. En blick på ett modernt radiocha!!si av högsta 
klass vi!!ar, att ledningarna, som sammanbinda motstånd 
o. s. v., äro en· viktig deta'lj och på samma gång en mycket 
intressant sådan. Man måste taga hänsyn till två saker, 
nämligen dels materialet som användes och dels metoden 
att använda det. Det mest förekommande materialet är 

i"olerad, förtent koppartråd, såld under olika namn och 
i olika dimensioner. Försök ej att använda ringlednings
tråd el.\er material, som förut varit använd för detta än
damål ! Mer än en gång har konstaterats, att, bortsett från 
avfrätning av tråden (vilket faktum varit dolt av isola
tionsmaterialet) , en kink på tråden kunnat leda till av
brott. 

Några enkla regler. 

Det finns nå<> Ia enkla regler, som gälla för a.lLa tråd
sorter. För det för sta: om en kink har uppstått , försök ej 
att draga ut den . Om tråden skall avtagas från en spple 
eller dylik,t, gör detta försiktigt, så att ej kinkar upp
komma. 

Om en isolerad typ av tråd användes, bör isolationen 
avtagas med stor försiktighet. En ofta förekommande me
tod är att .taga en skarp kniv, placera tråden mot tummen 
och rotera den. mot kniveggen under ett försiktigt tryc
kande. Vad som allmänt händer, när denna metod an
vändes, är att det skarpa knivbladet förutom att genom· 
tränga isolationen och ullen inunder även intränger i själ
va tråden. Detta är knappast märkbart till följd av att 
isolationen är alldeles inpå snittet. När tråden är lödd på 

Fig. 1. Då isolationen avskalas med en vass kniv, blir själva tråden 
oita skadad och. går sedan lätt av. 

sin plats, förblir den fastlödda ändan stel·, och den ater
stående delen är lång nog att vibrera. De härigenom upp

komna påfres tningarna upptagas av den klenare arean av 
tråden, som uppstått genom snittet. Detta förorsakar för 
·det mesta ett brott vid upprepad förf! yttning av molta
garen. Den s. k. push-back-tråden eliminerar helt och hål
let denna risk, ty isolationen 'skj utes tillbaka på trådälIden 
i stället för att avskalas. 

Fig. l visar brottstället i förstorad skala. Om systoflex 
el,ler något liknande är påträtt tråden, kan det taga tim

mar att finna felet. Avtag därför i.solationen antingen ge· 
nom att placera trå·den i en V-formig urtagning i en plåt

bit eller med en slö kniv, hållen i vinkel mot tråden. 

Rengöring före lödning. 

När en tråd skall lödas till ett annat föremål, bör den 
alltid först omsorgsful.lt rengöras. Skrapning av tråden 

med en kniv eJ.\er sidoavhitare är ej tillräck,ligt, då för 
det mesta någon del förblir (Hörd. En liten bit sandpap
per el·ler ännu bättre smärgelduk är idealisk att rengöra 
tråden med. Smärgelduken bör fasthållas mellan peMing
ret och tummen, under d et man låter tråden r·otera. Över

driv ej rengöringen, så att trådens diameter minskas! Två 
eller tre varv är alldeles tillräckligt, och förtenningen bör 
ske omedelbart, så att tråden ej igen blir förorenad. 

Dålig lödpasta kan ge upphov till många mystiska fel. 
Om kopplings tråden är flertrådig o{;h av grov diameter 

( tråd som användes för högspänning i osci\.lografeT och 
televisionsmottagare ), måste varj e easkild tråd rengöras. 
Enklaste sättet att rengöra grov, flertrådig kopplingstråd 
är att avtaga isolationen mer än som behövs (omkring 

40 mm); varje en.s-kild tråd kan då vikas ut och rengöras 

Forts. å sid. 25~ ' 

Koppar : ___ _---L __ _ , 
Sve:tsfo.!l 

Fig. 2. H ur lödkolven förbättras genom påsvetsning av ett miis_ 
singsblec'k på kopparspetsen. 

http:omsorgsful.lt
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Det finns säkerligen många servicemän i vårt IQnd, som tycka att den moderna 

servicetekniken är alltför invecklad, för att de med framgång skola kunna ge 

sig in på den. Vi påbörja här en populär artikelserie, som skall sätta alla i stånd 

att från början lära känna grunderna för det moderna servicearbetet samt de 

viktigaste av de instrument, som användas inom detsamma. 

Av 	 Ing. Eric Andersen. 

Vlår tids fu ll ändade wdiomottagare kräva en servioe, 
som kan astad kommas blott med tillhjälp av tek · 

nikens senaste hjälpmedel - specialinstrument, vilka möj· 
liggöra snahba och säkra undersökningar av .de olika kret
sarnas funktion. En .förteckning över samtliga för avance

rad service nödvändiga ins trument, kompletterad med en 
li.sta över erforderliga verktyg och tillbehör, följer här 

nedan . 

Verlctygsnppsättningen. 

För såväl enklare som mera invecklade reparationer re
kommenderas följ ande verktyg: 
l) Flack- och rund tång, si-davbitare, brännartång. Even· 

tuellt även en kombinationstång för serviceväskan. 

Verktygs tavla, passande tör mindre serviceverkstäder. 

2) En uppsättning isolerade skruvmejslar, därav en med 
spärranordning. En mejsel med gripanordning för an
bringande av skruvar på svåråtkomliga ställ en (se 

fig. l a). 
3) Flat-, TUnd-, hal vrund- och trekantm, en sats lås,filar. 

Fil'borste, filklove. 
4) En skiftnyckel, en sats hylsnycklar för 5, 6, 7, 8, 9, 

10 och 11 mm muttrar. 
5) En mindre gängkloppa med backar och tappar för 

gängor 1/ 8, 3/ 8 och 1/4". 
6) En handborrmaskin med spiralborrar och försän kare. 
7) En metall- eller radiosåg med utbytbara blad. 

S) En större och en mindre kul- e ller penhammare. 
9) Huggmej sel, hålslag, 'körnare, syl. Håltång med olika 

s tora pipor för tillverkning av packningar och iso ler

brickor. 
10) 	 En plåtsax, en större papperssax. 

11) 	 En elektrisk lödkolv på 75-150 watt, moo ställbar 
spets. Reservelement, sa lmiaksten, lödfett, tenn. 

12) 	 En .limpanna, ett par skruvtvingar. 

13) 	Diverse trimverktyg : tri mmej slar med isolerade sKaft, 
trimnycklar etc. 

a 

Fig . .1. a) Ett praktiskt verktyg för anbringande av skruvar på 
svåråtkomliga ställen. Det kan tillverkas aven skruvmejsel och en 
kroko dilIdämmu. b) Stavlampa, tillverkad aven reservoarpenna 

eller dylikt. 
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Fig. 2. För belysning av instrument m. m. böra användas so//itten· 
glimlam por, som endast förbruka obetydligt med ström och mö,· 

liggöra korrekta avläsningar under alla belysnings/örhållanden. 

14) Stå:lmåttband, skjutmått, mikrometers-kruv. 
15) Pin~ett, lupp, 'hemtillverkad stavlampa (fig. l b), 

vinkelspegel. 

Dessutom behöver man ett paTallellskruvstycke och 
eventuellt även en kombinerad puts· och smärgel"kiva. En 
enkel apparat för förnickling av hemtillverkade metall· 
delar har beskrivits i ett tidigare nummer av Populär 
Radio. Skaffar man sig därtill en färgspruta av den typ , 
som kan anslutas till en blåslampa eller till en bilslang, 
är man rustad för alla eventualiteter. Man kan då spruta 
och 'bättra på skamfilade fodral samt sj älv måla och lac· 
kera bafflar, paneler m. fl. detaljer. 

Belysningen. 

Mycket prakti~k är en ställbar lampa med reflektor, 
konstruerad så att den kan höj as och sänkas samt vridas 
ål olika håll. En vanlig pendel är ocbil användbar, för· 
utsatt att den är försedd med. l,ämplig upphängningsan
ordning. För speciella ändamål - belysning av paneler 
och instrument m. m. - nlommenderas soffitten.glim
lampor, som möj.]iggöra korrekta a-v läsningar under alla 
belysningsförhållanden (fig. 2) . 

Arbetsbordet. 

I verkstaden bör finnas ett större arbetsbord, klätt med 
korklinoleum och ·försett med erJorderligt antal hy Il or, 
lådor och fack. Under bordet eller på väggen bakom det

samma monteras märkta kontaktdosor för alla förekom-

Fig. 3. Servicehkriktare för max. 60 watt. Som hkriktarror använ
des ett 4004 eller motsvarande amerikanska t}'p. C=0,1 fLF, C,= 
8 fLF, i'l1=150 ohm. Regleringsmotstilndet och drosseln D måste 

tåla en belastning av 300 mA. 

Fig. 4. Hemtillverkat serviceslatill, medelst älket alla slags chassier 
kuana vridas och fastspännas i önskade lägen. 

mande lik- och växelspänningar samt en speciell kontakt 
för lödkol ven. Denna kan bestå aven insats med ström
brytare, kombinerad med en indikatorglimlampa, vilken 

lyser upp , när kolven inkopplas. 

Diverse tillbehör. 

Har man växelström och hehöver likström rekommen
deras användandet aven mindre omformare, dimensione· 
rad för en 'belastning av 200- 250 watt. Äldre likströms· 
mottagare kunna provas med en rör1ikriktare, s'Om med 

hänsyn till den varierande strömför'brukningen bör utrus· 
tas med. ett högbelastbart regleringsmotstånd i utgångs
kretsen (fig. 3) . Ett sådant aggregat, som vid 220 volt 
lämnar ca 300 mA, är till fyllest. 

Finnes likström och man behöver växelström, löses 
strömproblemet enklast med en vibrator, som blockas och 
drosslas omsorgsfullt såväl i ingångs- som utgångskretsen. 

Fig. 5. En/;c/ testapparat, bestående aven hörtelefon, seriekopplad 
med ett ficklampsbatteri . 
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Ett specialbyggt avbrytaresyslem av dubbelverkande typ 
bör ..Invändas för serviceändamål. 

I fig. 4 visas ett servicestativ, som kan tillverkas av 
tvenne U·formiga bandj'ärn, det ena vridbart inuti det 
andra. Chassiet, som placeras på ett par filtklädda vinkel· 

j ärn, fasthålles medelst en rem el. dyl., och fixeringen 
av den vridbara ramen sker med tillhj älp av två skruvar 
med vingmuttrar. För servicemän, som ofta utföra om· 
byggnadsarbeten, är ett dylikt stativ mycket praktiskt. 

»Last but not least» bör i serviceverkstaden Ifinnas en 
rörhylla med diverse »provröP) samt en permanentdy· 
namisk högtalare med omkopplingsbar ingångstransfor· 
mator. 

Några enkla felsökningsinstrument. 

För att konstatera en kortslutning eller ett avbrott i en 
radiodetalj erfordras ingen så värst omfattande service· 
apparatur. Härför kan man använda, en hörteleIfon, vilken 
seriekopplas med ett ficklampsbatteri (fig. 5), eller en 

glimlampa, som anslutes till belysningsnätet i enlighet 
med fig. 6. En för serviceändamål synnerligen lämplig 

lamptyp är amplitudglimröret, som kan erhållas i handeln 

i ett flertal olika utföranden: som avstämnings· eNer ut· 

Fig. 6. Testglimlampa. a är lampan, b hållaren, canslutningskabeln 
samt dl och d, de båda teststiften. 

Fig. 7. klätadapter, bestående aven vanlig rörhållare a och en 
rörsockel b, tagen från ett utbränt rör. 

styrningsindikaroT och som specia.ltillverkat mätrör med 

å glaset ingraverad millimeterskala. Kopplas röret till 
likströmsnätet eller till ett anodspänningsaggregat, kan 
man med detsamma prova isolationen hos en blookkon· 
densator genom att med teststiften beröra kondensatorns 
poler. Härvid får röret endast lysa upp ett kort ögonblick; 
fortfar det att Iysa svagt Etr isolationen ibristfällig, och 
om det Jyser med full styrka har kondensatorn genomslag. 
Anslutes röret till en växelströmskälla kan IlliIn även mäta 

kondensatorer och motstånd, varvid resp. värden avläsas 
å en för ändamålet upptagen ka,Jjbreringskurva. Sådana 
kurvor medfölj a de i handeln tiJ.Igängliga mätrören. 

I &ig. 7 visas en hemtillveTkad mätadapter, som kan 
användas för kontrollering av rörens emission under drif· 
ten. Det tillgår så att röret placeras i adaptern, vilken i 
sin tur anbringas i den tomma rörhålla-ren på chassiel. 
Till de båda kontaktshuvarna kopplas en milliampere. 

meter. För mätning av alla i hand~ln förekommande rör 
epfordras f. n. ett tiotal olik!! adaptrar, vilka delvis kunna 

köpas färdiga. 

Ett radiofabrikat, 

som Populär Radio har kunnat rekommen- . 

dera, kan Ni köpa med fullt förtroende. 


Säg att Populär Radio rått Er att köpa det. 
oGynna i Ert eget intresse vara annonsörer. 
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Tekniska Högskolans 

6-111eterssä n da re 

A n te n n a n Iäg g ning e n 

Av teknolog Bo G. Nilsson 

Tekniska Högskolans 25-meterssändare har, se
dan dess funktion övertagits av Motalasändaren, 
upphört med regelbundna utsändningar. Experi
ment pågå för närvarande med en ultrakortvågs
sändare med frekvensen 50,0 Mc/s, d. v. s. 6,00 m 
våglängd. Ett speciellt antennsystem för denna sän
dare har under sommaren uppsatts på Tekn . Hög
skolan. 

Vi'd en våglängd av endas,t några få meter nå som 

bekant under norma,la förhåHanden radiovågorna 

föga längre än vad den optiska räckvidden medgiver, 

ehuru under :;är"kilda betingelser betydligt större avstånd 

kunn.at överbryggas. Huru som helst bör en antenn med 

sådana elektriska egenskaper användalS, au strålningen 

blir maximal i horisontell riktning; ev. rymdstTålning 

går i vanliga fal ,I heI.t till spillo. Vidare måste den me· 

kani5k'a ko'nstruk,tionen vara sådan, att antennen kan an· 

bringas så högt som möjligt, så alt strålningen når av· 
lägsna punkter på jordytan. 

Medan det förr var en slag's praxis att använda ver· 

tikala antenner fÖT ultrakortvåg, är f. n. en tendens till 

förmån för horisontella antenner rådande, speciellt j 

U.S.A. De vid teIevisionssändning-arna i New Y oi"k an· 

vända moderna.;;Le antenns ystemen äro sammansaHa av 

, 
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Fig. l. Ström/ördelningen på strulningssektionema al och a, salllt 
på blindsektionen bl (analogt på övriga sektioner). Den tnitr(J.diga 
/eederlednmgen anslutes till en ali blindsektionerna (visat vid b.,J 

i den punkt, som ger anpassning. 

horisontella element. Enligt ame rikanska uppgif ter ger 

horisontellt polariserad s trålning bättre Tesultat vid för

bindelse över avstånd längre än optiska räckvidden. 

Principiell anordning av antennsJ'stemet. 

Fig. l vi.-a'r schematiskt anordningens princip. Huvud· 

delen är en horis'onteU ,ring med fyra strålningssektioner 

(halvvågselement) , al, a2, as och a4, i vilka stTömmen 

erhåller samma fas 'På <så sätt, att halvperio,derna med 

motsa~t strömriktning elimineras i med de förra serie

kopplade blindsektioner bh b2, b3 och b4 • I varje punkt 

på deEsa blin,dsektioner äro strömmarna i de båda vrå· 

darna lika, och motriktade och ta således ut va'Tandra med 

-av~eende p å stTålningen från antennen. Pilarna i fig. l 

visa , huru faslikhet härigenom åstadkommes; 6,trömmen 

har i ett vicsst ögonbl ick ",amma rik,tn ing nmt omkrelEen 

av antennringen. 

FörhåIIa'n-de t mellan .;lrömmens maximi· och mllllIui

värden u tefter resp. strålnin c, s >k tioner hal' gj or,ts minc1re 

genom förkortning av ledardcrnenten i ringen. Ha.Jvvågs· 

elementen5.tI'äcka sig sålun.Ja i verkligheten fram tiE de 

moo x belecknade punkterna på blindsek,tionerna. (Först 

där är j u strömmen som synes lika med noll.) Man kom· 

mer härigenom närmare d,en ideala strömfördeIningen 

moo kon5tant strömvärde runt an,tennrinogens omkrets, viI· 

L 

Fig. 2. Den i /ältstyrkernetern använda kopplingen. C ca 25 pF, 
C. ca 25 pF, R ca 125 kQ, A ,IlA·meter 0-100 fIA, L be"tur av 

ett enda tråd varv. 

http:s�lun.Ja
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lJilden visar antennen uppställd inomhus vid förberedande mät
ni" uar. Feedern kommer in frän vänster. l »buren» i millen 
sl.-ymta luckorna, som h,lIla anordningen i bestämt låge i jör-

Mllande till masten. 

kel ju .skulle ge ett absolut cirkulärt strålningsaiagram 
horisontalplanet. 

VaJd för övrigt stdlnin g,karak,teristiken b-et-räffar, ger 

en matematisk analys, på vilken här ej kan ingås, vid 

hanåen, att en viss proportion mellan anlennringens radie 

och vaglängden ger maximal 6trålning i horisontalplanet 
vid en vi~,:; sändareffekt. 

Praktiskt utförande. 

Bilderna vi~a , hu'pu an-tenn.tråaen uppbäres arv en trä· 

konstruktion, som placera,ts i toppen av en träma~t på 
byggnadens -tak. Mastens höjd är 19 -meter. Antennen är 
hi ~6bar och fastlåses i upphi~.sat läg,e relativt ma6ten me

d<eLst nedifrån manövrerbara kilanordningar, ~å utförda, 
alt hela träkon I ruktionen bekvämt kan frigöra:.; och ned
firas om så önskas. 

Själva an.tenntrådenoch blindsektionerna bes tii av för

kopprat mässi'ngsrör -moo ·diametern 6 mm. Den högfre
kventa 6,trömmen framg r i kopparskiktet (tillräckligt 

med ca 0,01 mm skikt vid 50 Mc/ ;; till följ d av yteffek
ten). Mäs.sing.sröret erbj uder 1iH räckligt motstånd j äm
f(jrl llled ieed'erledningen för att uppvä.rmning m cd .:;U-öm 
från nätel kall kunna ,ske vid isbildning på an tennen. 
För della ändamål måste emellertid strålnings- och blind

ekLionerna bilda en sluten kr ,,!..' från feedern <idt, vilket 
sladkommits .därigenom, att korl.slutningen på den blind

sektion, dä.r feOOf' rleaningen pa.,tuckits, ersatts me·d två 
para'llella stavar (se bild,), vardera en kvarts Yåglängd 

lang. Des a äro hel t fria från varandra men bli för hög

frekven.sen ekvivalenta med en ;;erier ~ onanskrets, d. v. s. 

vid korrekt avstämning fås pTaktiskt taget kor.tslutning 
som förut. Växelström av 50 p/ s går däremot runt 
antennen och uppvärmer denna. 

Mätningar och justeringar. 

För bestämmande av blindseklionernas läng,d och an

pu.:;!;ningen till feederloo-ningen gjorde.5 relativa fällstyr
kt'lmätningar i omedelbar närhet <I v o·lika ddar av an
tcnnen. 

Härvi'd användes ett ursprungligen sorm vägmeter ka
Iibrerat instrument med kopplingsschema enligt fig. 2. 

ULseendet framgår av bilderna. I kopplingen in,går e tt 
acornrör -med anod och galler förbundva med varandra. 
Delta likriktar hf-spänningen, varvid utslag erhålles pa 
en känslig mikroamperemeter (0,1 mA vid fullt utslag). 

Glö~,trömmen tages från ett i inst.rumentet inbyggt torr
bat·teri. 

Med hjälp av de reLativa fälts-ty'rkevä-rden, som häri
genom erhöll os, genomfördes en dd ju teringar. Först 
u\"tämd:es antennringen med bl'incLsektioner till re;;onans. 

Moo feedern löst kopplad till antennen upptogs fäLtstyr
kan intill en e-trå lningss ktion som funkti on av blindsek· 
tionens längd (fuH symmetri hela tiden; samtliga bEnd
:::.ektioner -Ji.ka långa). Ett väl utbildat maximum, m'o,ffiva

rand'e reso'nansavstämning, erhölls. 
De båda kvartsvågläng~tavarna, allLså den seTiereso

nanskrets dcs_u represen tera, avstämdes på analogt ;;äH 

med tillhjälp av ett 'par förskjutbara rörbitar i övre än· 
den, -varigenom längden kunde variera;;. 

Vid avstämning av antennen till resonans kopplades feedem löst 
till densamma, och kortslutningama ILrdtill på blindsektionema 
förskjötos, tills fältstyrkan intill en av stråLningssektionema blev 
maximum. Detta mättes enligt bilden medelst en speciell anord
ning med detektor (acom-rör) och flA·meter. Acom·röret något 
skymt; .framtill synes avstämningskondensatom och spolen ( ett 
enda varv) samt dämpningsmotst&nd etc. för erhållande av lämp

ligt utslag. 
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NYHET! 

Vertikalantennen 

RA 3071 
med universalhållare 
som möjliggör montage nära nog 
var som helst och i alla lägen 

Längd: 3,65 meter. 4-delad. Kadmium

behandlad. Levereras komplett med fast

sättningsanordning, 12 met. nedlednings

kabel och fästskruvar. 

Pris Kr. 20:

Ensamförsäljare: 

Telefoner: 139567, 139577, 139578, 139579 


Telegramadress: WÄLlGREN 


Re"r. l'ö~' Stockholm: 

Ingeniör F. PLAHN. Tel.: 505211 

POPULÄR RADIO 

Utprovning av feederns anslutningsställe på antennen. Vid re· 
flexionsfri anpassning, som ju eftersträvas, försvinna stående vågor 
på ett "i>provstycke» av feedern enligt bilden. I bakgrunden synes 

en del av Tekniska Högskolans gård. 

Slublio-en kunde feeder·n anpassas tiJ.l antennen genom 
observation av ståen.()e vågor utefter feooerledningen (hur 
detta tillgick är visat å bil,d). Den kvarstående ojämnhet 
i strömmen av enda ~t ± 4 %, 30m här uppnåddes, får 
am~e3 vara ett mycket gott resultat. 

Några data om feederlooningen kunna anföras. Den är 
utförd av 3,5 mm koppa.rtråd med 4" feederspri:dare av 
glaserat pOTslin, vilket ger en karakteristik av ca 490 ohm. 
De ohmska förlusterna uppskaua:s till ca 2 watt, förlus· 
terna i form av s trålning från feedern äro av storleks· 
ordningen 0,1 waN. 

Sändaren har i slutsteget två p1.l.sh.pull-koppl,ade Eimac· 
rö.r 100 TH och ,lämnar vid anodspänningen l 300 volt 
en antenneffekt av ca 150 watt. 

Tills vidare har enodast i ett pa,r enstaka fall sändarens 
·bärvåg kunnat avlyö-,nas, men som var aU vän,ta, synes 
-mottagning bekvämt kunna ske i Stockholm och dess om· 
givningar. 

Televisionsantennerna för ljud (överst) och bild på Empire State 
[Jllilding i New York. Som synes användes även här horisontell 

polarisering. 
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LEDNINGSTRAnAR OCH LÖDNINGSPROBLEM. 
Forts. frnn sil!. 252 

moL ar,betsbänken genom att gnida den i riktning utåt, 

tills den är fu\.lkomligt ,blank. Efter detta kan lödpasta 

påstrykas, men man bör vara försiktig och använda så 

litet som möjligt. Lödkolven måste vara väl uppvärmd, 

ooh varje tråd kommer då att förtennas och sluta sig till 

sin granne. Om denna procedur icke utföres väl, så kom

mer man att finna , att blott två till tre trådar äro för· 

tenta, och ehuru tennet har flutit runt omkring trådarna, 

kommer majoriteten av dem att ligga inuti en klump av 

tenn,fyUd med lödpasta, vilket resulterar i förhöjt led· 

ningsmotstånd. 

Alla ändar av ,flertrådig, isolerad kopplingstråd böra 

rengöras på samma sätt. Även i detla faH är en kniv ej 

all förorda, ty några av de fina trådarna bliva ,lätt av· 

!:ikurna. Den avskurna ändarn kanske kommer att bliva 

rörlig, och därmed uppstå skrapningar i högtalaren, som 

ej alltid äro så lätta att lokalisera. 

Rengöring av litztråd harallti,d sina svårigheter. Spe

dellt den M -trådiga är svår att handskas med. Jag skall 

här beskriva två llletoder, om användas av engelska ra· 

diofabrikanter. 

Utan kemikalier kan litztråden rengöras meUan två ro· 

Lerande skivor, en putsskiva av mässing och en ski a med 

smärgelduk omkring. Tråden är därefter fullständigt ren 

och kan lödas med tenn utan lödpasta . 

Rengöring med .kemikalier liHgår så, att tråden först 

doppas i salpetersyra och därefter i sva\': ~byra (ingen av 

syrorna ska.ll vara koncentrerad), varpå den skölj es i ko· 

kande vatten och avtorkas. Därefter doppas tråden i löd

pasta , som genom uppvärmning hålles flytande, och ned

sänkes si uti igen i fl ytan de tenn och är därmed färdig. 

Vilket system som är det effektivaste är svårt att av· 

göra; båda ha sina avigsidor. Med kemikalier måste trå

den avtorkas, och det mekaniska systemet tager, om man 

ej är försiktig , av för mycket av silkesomspinningen. Då 

rengöring av litztråd med kemikalier st.äller sig bil,ligare, 

lämpar sig denna metod bättre för amatören. 

De, som ,löda mycket, ha funnit att en hel del tid går 

ål till att rengöra lödkolven . Kopparn frätes så småning

(lm upp , beroende på värmen och det numera allt van· 

ligare ,lödtennet med pasla inuti . Ett sätt att komma från 

detta är att använda mässing i stället för kopp ar. Men 

koppars värmeledningsförmåga är mer än dubbelt så stor. 

Då lödkolven är beräknad för koppar, blir värmen med 

mässing endast hälften. Detta kan kringgås genom att an

vända koppar .samt ,blott göra sj älva lödytorna av mäs· 

- ilJg (~e fig. 2). Mäs.singsplattoma måste fastsvetsas om

sorgs.ful,lt, då {)xid eljest lätt uppstår mellan koppar- och 

mässingsytorna, vilket resulterar i värmeför,luster. 

TELEFUNKENS 

O 

STALROR 

det 

moderna röret 
för bättre 
kortvåg 

. 
och 

. o 

u\trakortvag 

• 	 Stabilaste uppbyggnad. 

• 	 Kort stift - elektrod - sträcka, 
varav följer minsta elek
frodkapccitet och minsta 
ka pacitetsändringa r. 

• 	 Inga toppanslutningar. 

• 	 Ingen extra skärmning, me
tallisering eller dylikt. 

TELEFUNKEN 

SVENSKA AKTIEBOlAGET 

TRÅDLOS TELEGRAFI, Stockholm 
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RADIOINDUSTRIENS NYHETER 
............................................................................................... ' ..................
......,.........", .................. .. ......................................... ................................. . 


Piezoelektrisk högtonshögtalare. 

Techn. Laboratorium Wunderlich, Ansbach/ Bay., Tyskland, till· 
verkar en högton~högtalare av piezoelektrisk typ. Den kallas Telwa 
Formantstrahler och har typbeteckningen H 6. Frekvensområdet är 
ca 2 00~12 000 p/ s. Högtalaren har en diameter av 185 mm. 
Kristallsystemets kapacitet är 1400 cm. På membrankorgen är 
monterad en liten indu·ktansspole, som med drivsystemet ger en 
resonans vid ca 13000 p/s. 

Med hjälp av tvenne kondensatorer samt en regleringspotentio· 
meter uppdelas frekvensområdet mellan högtonshögtalaren och den 
andra högtalaren, som skall återgiva basen och mellanregistret. 

Skandia bilradio. 

Elektriska Aktiebolaget Sk(ffidia, Solnavägen 79-81, Stockholm, 
för i marknaden en bilmottagare av Lorenz' tillverkning, modell 
AS 39. Mottagaren är en femrörs superheterodyn med högfrekvens· 
steg före .blandarröret och klass B·slu tsteg. I d ·nsamma ingå föl
jande stålrör: EF 11 - ECH 11 - EF 11 - EBC 11 - EDD Il. 

Vibratoromformaren, som är av själv likriktande typ, kan kopplas 
för 6 eller 12 V ackumulator. Total'a strömförhrukningen är blott 
25 watt. 

Enligt uppgift erfordra !; "j störningsskydd pil. bilmutorn. Mot· 
tagaren har underkastat in gäer,de prov här i landet, och resultatet 
säge vara mycket gott . 

Förstärkare och tra.ns!onnatorer. 

Thordarson Electric MIg. Co. , 500 W. Huron Street , Chicago, 
har utsänt kataloger 400·D och 600·D över transformatorer resp. 
förstärkare. Bland nyheterna märka- en modulationstransformator 
av universal typ för batteridrivna o<>..h transportabla "ändare, en 
drivtransformator från 500 ohms linje samt div. utgångstransfor. 
matorer för de senaste rörtyperna. Förstärkare tillverkas i storlek 
8--75 watt, bl. a. en typ för drift frän antingen 6 V ackumulator 
eller 115 V växelströmsnät. 

Variometrar med calitstomme. 

Firma Runo Arbing, Arsenalsgatan 4, Stochholm, har SJnt oss 
en broschyr över klotvariometrar med calitstumme, där lindningen 
dels kan påläggas på vanligt scitt, dels - vid viSEa typer - in· 
brännas i caliten och till och med göras delvis luftisolerad. God
hetstal vid maximi· och minimivärde uppgivas för vissa utförda 
typer. 

Broschyren kan inhä,ftas i den i föreg. nummer omnämnda ka· 
talogen eller samlingspärmen. 

Beriktigande. 

I föreg' ende nummer av Populär Radio hade en helsid nnons 
för AGA radio genom nusstag kommit att illustreras med en bild 
av AGA jätteskala, avsedd för transoceana länd er. Denna har i 
stället för mellan· och långvåg våglän.gdsomrärlena 5~170 III 

och 16 545 m, på vilka stationsnamn ej äro utsatta . De för 
Sveri ge avsedda apparaterna ha därem ot stationsnamn på alla 
varrlängdsområden: 16,4-52 m, 195--600 m, 680--- 2000 m samt 
dessutom bred kortv g 19,15-20,4.0 m och 30,8~1,80 m. Aga
BulLic Radio A.·B. ber läsekretsen ursäkta de missförstånd, som 
kunna ha uppkommit genom annonsen . 

Prima kondition 

till slutspurten 
- det är en av Wril·botteriernas goda egenskaper. Ytterst omsorgsfull isolering av battericellerna, vilka alla äro 
inslagna i dubbelt lager vaxpapper samt åtskilda av ett galler av vattenfast papp, garantera långtidskapaciteten. 

Wril Extra anodbatterier inta en särställning ifråga om livslängd och kapaciteten garanteras vara minst 2 amp. 
tim. Därtill kommer den enastående lagringsförmågan - 6 månader utan påvisbar kapacitetsförlust. 

På samma höga nivå stör även våra tillverkningar av ficklamps·, låd- och stavbatterier samt ringledningselement. 

Levereras bl. a. till Armen, Flottan, Flyg
vapnet, Telegrafverket, S. J. 

EXTRA 
Med salmiak - ulan syra 

SVENSKA A.-B. LE CARBONE 
Tel. 281820 SUNDBYBERG Tel. 281830 
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Transformalorer & Drosslar 

Magnelspolar Omlindningar 

Serietillverkning & Speciallyper 

ELEKTROTEKNISKA VERKSTADEN 
Akarp Telefon 226 

Tekniska IIögskolans nya e xp e rimeotsäodal'e. 

edan SM5SX-statiDnens våglängd övertD;.cö av MDtala, har arbc
t<::t fD rcera ts på en n)' experimentsänd are, fö rlagd till ultrakDrt
vågsDmrådet på 50 Mcl s (6 meter). Ett antennsyst"m av ultra 
mDd ern kDnstruk tiDn för hDrisDntell pDlari'a ti on har uppsatts, Dch 
försökssändningar komma att äga rum in Dm den närmaste tiden. 

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

SAMMANTRÄD E N 
:::::::::: ::::::: : ::::: ::: :: :::::::::::::::::::::::::::: ::: :: :::: ::: ::: :;:::: :: :::::: ::: ::: :: :::: :::::: :::::::::: : 

Stockholms Radioklubb. 

Vid 'klubbens sammanträde den 3 Dk tober talade civilingenjör 
Owe Berg över ämnet : »Någl'a mctodpr för generering av ultrakDrta 
vågDr», samt demDnstrerade j anslutn ing till föred raget en Bark
hausen-Kurz-DscilIa lor. Ingenjör Berg komm 'r 'att behandla äm
net för sitt föredrag j en artikel i PDpulär Radi o. . 

Tisdagen den 17 DktDber upptog prDgrammet demDnstratiDn 
av en hel rad intressanta nyheter från följande firmDr: ChampiDn 
Radio. A. -B., Pam-SamsDn A.-B. samt Rad iokDmpaniel. Vidare kDm
mer civilingenjör lVlat HDlmgren att visa en serie intressanta bilder 
från Berlin-utställningen_ 

Vid sammanträdet den 31 DktDber kommer ingenjör Erik Sö
derbäck i Aga -Baltic Radio. A.-B . att presentera näm nd a firm a, 
nya mDttagarmDdeller fö r året, varjämte en del andra Aga-nyheter 
-'kDla demDnstreras. 

Sammanträdena äga rum på Restaurant Gil let kl. 7.30 em . Av 
medlemskap intresserade kunna anmäla sig därstädes_ 

:::::: :::: ::::! :: :: :: '.:::',',', ~ '.:', : ',',', ~ ~: '. '.:::: '. :::: '. '. '. '. '. : '. '. '.', "',','. '. '. '. :'.:: '. '.', '.', '. '.: ~ '. '. '. '. '. '. ',','. ',: '.::: '. '. '. '. '. ','. '. '. '. '. '. '. '.', : '. '. '. 

L T T E R A T u R 

Gmndlagen der R öhrent cchnik, utgiven av J • V. Philips' Glaei
lampen/abrieken, Eindho ven (ffallnn d) , 1939. 177 sidor, 206 illu
strationer. ]Jris kr. 6:-. 

Denna buk utgör första bandet i en serie: »Philips' Bi.icherreihe 
iiber ElektrDn t nröhrell». Dett a fÖl"; la band avhand lar de fysika 
liska Wllnderna för mDttagar- och kraftfö rstärkaHör ävenSDm deras 
egenskaper Dch användning. 

D första trettio. sidDrna ,ignas åt de fy ·ikaliska grunderna, 
rörens uppbyggnad samt fabrikatiDn smetDderna. De ki lda rörty
pcrna Dch deras verknin g ;;ät t Dm talas_ Detta avsnitt, som är lätt
bttligt håll et, illustreras med en mångfald tydliga bilder. På tal 

TELWA 
Högeffekl-Växelriklare 

för d r ift av alla slags v;;xel,. 
ströms<lpP~l rater tipp till 250 W 
från likströ msnä t eller bilacku .. 
m ulator. För tra nspo rt (lbla 
kraltförs tärkare, mindre {Tyg
och farty gssändare, medicinska 
apparater, neonanlå'gg ningar 

osv. Minsta vik t . 
Telwa mikrofoner o cb tillbe' 
b ö r för elektroa kustiken. 

Agente r a ntagas . 

Techn. Laboratorium 

Wunderlich, 


Ansbach/Bay, Tyskland 


r:=II EVER READYs 
ANODBATTERIER 

Världsberömda Färska batterier in
för hög kvalitet komma varje vecka 
och ekonomi 

BUSCK & CO. A.-B. 

Tel. 150545 GOTEBORG Tel. 150546 

' I 

E I A - NATIONAL 

(i- rö rs, 7-ltrets s lIperl, ete rod y n med ko r.tvilg, mel lan 

,.,'g Dch h ng,-å g ; inn rbely s t glass l:ala; a u to rn . dubbel 
\'olymko nt roll; g rammo Conut tag ; Ii" dy!1. högtala rei 
hö g glan ,pol. flammig björk l!lda. Känslighet c:a l a 
mikrovol t. 
V 4175, rör ";;,,elst röm, Kr. 1%: -, A 4175, fö r allst röm, 
l i r . 205 : - , B 41?5, för bat te ri (l ,4 ,·olt ), lir. 205:
(med tor r ba t te ri er ) . 

Di Sl rik t.s föl' sii ljare an taga s på förd elakt iga vill kor . 

Titl E L E K T R I S K A I N D U S T B l A.-B. 

B ox 6074 - Stockh olm 6 


Sä nd u tför lig beskrivning och fö r sälj nings'villkor! 


Na mn : 

Bostlld : 

Adress: ....... .. . .. .... 
Siind kup. t öpp. ku\'. - PD1'to ;; öre. P . R . 10 

http:�vertD;.c�
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Skaffa 
belåtna 
kunder 
med handahålla 

störningsiria 
KABEL 

Ett av kontinentens mest sålda och 
effektiva störningsskydd. 

Passande konstruktioner 
slag av anläggning. 

Begär katalog I 


Endast till 6terförsällare. 


R.pr•••ntan t. 
Zanni Holmberg, Stockholm , Bergsgatan 39 

POPULÄR RADIO 

om brom sgallret i pent oderna, vilket benämnes »Fanggitter», fram
hålles som sig bör i en not, att denna »allm,inl antagna» benäm
nin g egentligen ger en oriktig uppfattning om gallrets i fråga 
al,betssätt. Vi trodde, att benämningen »Brem"gitte r» numera var 
all enarådande i tyskspråkig litteratur, men detta onl är ej nämnt. 

Bokens huvuddel, ett hundratal sidor, avhandlar ingående rörens 
egenskaper och användning. Ändamålet med alla de olika kurvor 
och diagram, som förekomma i samband med el ektrom-ör, omtalas 
ut förligt, och rörens funktion i de olika stegen i en radiomottagare 
eller fiirstärkare klargiire . Vidare behandlas olika 5törningar, kor:; 
modulation, rörbrw, kort vågsegenskaper hos olika rörtyper o.. \. 
I figur 51 på sidan 33 finns ett obetydligt rit fel ; som fram går av 
texten är " vinkeln mellan kurvans tangl'nt och den vertikala 
linjen. Den negativa åt crkoppling~n eller mutkupplingen uppta ger 
ej mindre än tr ett on sidor, ooh t förklaringen av olika fenomen 
vid blandarrör ägnas ett tiotal idor. Allt som är av prakti "k be
tydel se vid moderna radioapparater omtala~ .synnerligen ingfie nde. 

Äterstr)den av boken upptager en redogörelse för växelströms-, 
allströms- or h batteririir ur matningssynpunkt, allmänna före skrif
ter för rrirens användnin g samt slutligen ett tillägg innehJ lIande 
definitioner, formler oeh tabeller. Här finna, formler samt di,,"ram 
[ör band filter, en del nomogram m. m. Behandlingen i boken är 
ieke-matemati~k, men enkla formler och räknin gar förekomma 
här och var. 

»Grundla gcn der Röhrentechnik» kan varmt rekommenderas d ' m, 
som önska en djupare kun skap om radiorörens funktion och e g~ n
skaper och finna nöje i enklare beräkningar i samband med olika 
kopplingar. För radiotekniker samt studerande är den utan tvivel 
av mycket stort värde, ävensom för ingenjörer, vilka icke äro 
radiospeciali . ter men önska göra sig -förtrogna med elektronrören.' 
allmänna e n-enskaper och användning. För fackmannen-speciaLi - ten 
har boken givetvis intresse på grund av sin auktoritativa prägel. 

En reseberättelse frÄn studiebe'ök i Holland, Belgien och En ~ · 
land 1939, för,[attad av civiling. H. Stockman, har inkommit till 
redaktionen. Det är en duplicerad avhandling: p r, engelska om 
H sidor. Resan företogs på stipendiemedel från Svenska lngell 
jörsällskapet i Storbritannien uch Tekniska Högskolan och g,illd c 
i första hand studium av modern laboratorieutrustning. Författaren 
har besökt ett stort antal fabriker inom Tadiobranschen samt 
skolor och universitet och lämnar bl. a_ en hel del värdefulla in
formationer om -moderna laboratorieinstrumenl. En lista pil be
söksadresser kompletterar reseberättelsen, som finns tillgii\lglig p il 
Tekniska H ögskolans bibliotek. 

MODERN A MOTTAGARE. 
1"orl,. (rnll sid. 248 

med en snabbins tällning på så "ätt, att kondensatoraxeln går ut 
till en ratt på apparat"ns högra ,ida_ Genom denna anordning 
kan man genom ett ellkdt handgn'pp ändra stationsinställningen. 
Fininställning med stor utväxling, "peciellt med tanke på kort
v · gss tationerna, finnes på apparaten, framsida. 

Utom de nämnda mottagarna för AGA två b'-rammofonmottagare, 
en med vanl ig g rammofun ooh en med ski vväxlare. Båda göra" 
för såväl växe l- um alhröm. 

Radiomotta garna i dessa grammofoner äro specialbyggda Europa
mottagare. Den elektriska uppbyggnaden är helt lika Europa-mot
tagarna, men "kalunordning och manöverorgan äro som på Superb
mottagarna. Apparaten är bekvämt monterad under lådans lock. 
och manöverorganen sitta även under locket. En liten intres, unt 
sak, som bör påpekas, är att volymkontrollen och den med den
samma kombinerade strömbrytaren kan manövreras m 'deI st en 
ratt utifrån. Detta torde. som var och en in.'er, vara en s tor fiir
del, då man vid avlyssning av r.n ,tation ej behöver lyfta på locket 
för att ändm volymen eller slå ifrån strömmen. 

Högtalaranläggningar, förstärkare 
och pick - ups av högsta kvalitet 

WEBSTER ELECTRIC COMPANY 
Racine, Wisconsin, U. S. A. 

StAtr.hl;t nl för Swerige: Ingeniiirlfirmil lindberg & Ca. KammalUiregalan 54, Sthlm. Ttl. lO 509'2 

Nordisk R otog ravyr Stockholm 1939 



Den elektrotekniska 
studiehandboken 
innehålle r en utförli g redogö, 
relse för radiokursen oc h de 
övriga tekniska kurserna o ch 
läroämnena. 

Rekvirera 

i dag Studiehandboken. Lättast 
gör Ni det gen om att insända 
denna kupong. Vi sända bo, 
ken gratis och utan förplik
telse för Eder. 

modern radio 

Knappast något av teknikens många arbetsfält uppvisar väl en så snabb 
utveckling som radiotekniken. På detta ha de stora uppfinningarna och 
de många små förbättringarna kommit slag i slag. 

Brevskolans kurs i radioteknik omfattar allt - radioteknikens ABC likaväl 
som de senaste framstegen. Kursen är skriven aven av vårt lands experter 

civiling. Mats Holmgren, 
för de praktikens män, som vilja ha ett gediget teoretiskt underlag för 

si tt arbete. 


Är Ni radiotekniker, reparatör, service"man , försäljare, demonstratör, åteu 

försäljare eller amatör, då bör Ni hålla Er il jour med utvecklingen, 

skaffa Er gedigna kunskaper och ingående känne" 

d om om de senaste rönen genom att studera vår nya 

kurs i radio! 
 . ~~ 

~~BREVSKOLAN STOCKHOLM t5 
V 

-I- Sänd mig grat::närma-:: upplysninga-:-o:::-Edra radiokurs-:: och öVriga-I 
1 elektrotekniska ämnen. I 

Namn. 1 

1 
Bostad och adress . 

I 

- - - - - - - _,--=--~-_--=--~--=---=--_I 



LYCKAT RESULTAT! 

Jaktens lyckliga resultat beror till stor del på valet av 
rätt jakthund. När det gäller rörförsäljning bör Ni 

välja Sylvania - då är Ni inne på rätt spår. Sylvania 
ger Eder god förtjänst - nöjda kunder - förnyad 

efterfrågan - alltså L Y C K A T R E S U L T A T. 

- ett pålitlighetens kännemärke! 


