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ViLka bygga batteritrean ? 

Det fanns en tid tJa radiotidskrifterna över hela värl· 
den överflödad e av konstruktionsbeskrivningar över mot
tagare. Visserligen har det varit en viss förskjutning i 
lid mellan oli ka länder, så att de, som legat fö re i ut· 
vecklingen, även haft sin »amatörfeber» tidigare. För 
att radio tidningarna skulle kunna ha en eller ell par 
konstruktioner i varje nummer, uppbjödo de hela sin 
förmäga för att finna ut tänkbara variationer av appa
raterna. Det var nog sällan någon tänkte pä all verk· 
ligen fä fram en bättre apparat, men det skall i rätt
visans intresse framhållas, all man I'anligen hade myc
·ket små möjligheter att med visshet konstatera en för
bättring eller försämring av apparatens prest a tion~för
måga. 

Nu är allt annorlunda. Ingen bygger en apparat, som 
ej erbjuder betydand e fö rdelar framlör tidigare konstruk· 
tioner. Efter detta m ste ra.diotidskrifternas kon»truk
tionsprogram läggas upp. Den av oss nyligen publice· 
rade »Batteritrean» har rönt livligt intresse, och vi skulle 
gärna vilja veta hur mänga av våra läsare so-m redan 
byggt eller avse att bygga denna apparat. Vi kunna 
därigenom bilda oss en uppfattning om intreiset för 
olika konstruktioner. 

lfTERTRYCK AV ARTIKLAR HELT ELLER DELVI S UTA N ANGIVANDE AV KALLAN fORBjUDlT 

STOCKHOLMS RADIOKLUBB 
En sammanslutning av radloteknlcl och amatörer. 


Räknar flera av vdrt lands främsta radiofackmän bland sina medlemmar. 


Aktuella föredrag och demonstrationer var 14:e dag. 


De bästa utländska facktidskrifterna finnas tillgängliga. 


Klubbens organ är tidskriften Populär Radio. Prenumerationspriset för densamma ingår j medlemsavgiften. Närmare 

upplysningar erhållas vid hä nvändelse till klubbens sekretera re, ingeniör Olof Josephson, vid sammanträdena. 

Medlemsavgiften, kr. 10: - pr år, för studerande och teknologer kr. 6: - pr år, kan inbetalas å postgiro nr 50001 
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Ir-

POPULÄR RADIOS 
Radiolex i ko n 
Av ingenjör W. Stoclnnan 
Lämna" utf';I'liga fÖI'klarinl-(ur på alla ratliote kniska onl n"h uttrYI'k. 
Beskrivt'I" princ ipe r 
Ludel' utgivllude i 

sta\ sordning ol'den 
undel' utarbetaud.. , 

Fackpressens o'lndöul(!n: 

Teknisk Tidskl'ift: 
»Fralll sl ii llnin gen är Eill läsl och pj förrnyckel sam

manlrän gd, lrppställnillg" n uH: rsk, dJig och välordnad, 
Liksom ue fle Sla lIpp,;la g~hi;ck cr har uenna mycket atl 
hjnda håde den in ili r'ruu " och den i fa ckel minurc 
beva ndrade. DeL iir att hoppas, a lt fij rla gcts Hilte om 
ut uivnin gens ]J ~ skYlldanu " ka n infria s; elj es t för d ig
uer ri ken att verkets f,;rsta uelar komma alt li''' ' u de 
~t' !l ure v~d ' mycket er t~er i u tw' ', kl in g~ n.» 00 

ERA: 
»- En slur ri sk v·id utgiv'andd av ett radio

lni kon är n a turli g l. v' i~ , all inn ehåll ··t ka ll vara födddrat 
redall eftt;[ ll ågTa år, kan ,k illnan verket är kompletl. 
Ctvec klin g~ n Jr de , a område n g, r jn med stormst eg. 
Fij rfa ttaren har hafl klart fö r _j g d,;tt a, och har för
sikti glvi' und vik it ·ta rkt tid sbund na bi lder och benäm· 
n inga r. I stiil kt har lllIVlllh ikLen lagt" på fi·jrklaringar 
av' ra Ji o l ~ kni ken" grllnu elern eut och allmän gilti ga prill
eip er. 

De talri a illu st rati onerna äro tydli ga och illslruktiva, 
J en förklaran de texten utförli g, k lar och r eeli g. Oft a 
ankn ytas pra kt iöku YllplLnk ter till de teoreti: ka re' o
nema ngen, och för- el ler na ckd elar ho- vanliga kopp
lin gar diskuteras . Dett H g(j r urdboken särskilt värdefull 
för radi oamatörer. SOlO i all a tekni ska uppslagsverk 
förekomma ofta hänvi ~ n i ngar frel n et t u]J]Jslag ord till 
el! annat: De äro nödv';indiga för fullständi gheten men 
försV<1. ra il an el ra sidan an vä ndande!. 

.EII iirnn e, som tyd ligen speciell t int resserat författa
ren, är hi.i gtalarna. De oli ka t)'P 'r na ha var och en fätt 
et t par .~idor tex tll lrYIllme där deras elektriska och 
akustiska egenskaper p. ett [ö rtjänstf llllt .sä lL fiirklara s. 
Detta ~k a ll säkert bidraga till att k lara II]JP en del vun
1iga missförstånd inoul et L ulllråde, som fö r lnå nga ama ~ 
lörer hittills varit fuLll av hemli gheler. 

Att döma av de hittill s utkomna delarna få alla radio
intresserade i Sn,ri ge IlIl en värdefull up]Jslagsbok , som 
fyl ler et t verkli gt behov. l\ la n får hop]Jas, at l förfatlar en 
låter ck resterande delama komma sna rast möjli gl,» 

Radio Ekko, l)aUDlal,k: 

»- - et Radin-Lr'k sikoJl , hvori man kan slaa öp 
og fin d ' en kort sugli g Fo rklaril lg paa de radiotekni i ke 
BetegneIser. Hidtil er uclkommet fire Hefter, som fore
lu big behandler al t mellclll A ug F. Der skal komm e 
fire IiI. og naa r ma n ha r dem alle, viI ma n ,'a:re i Be
siddd se af en virkeIi "" nyttig Rad iohaandbo" som vi 
ju a ll e har Bru g; for . ~ - -» "" 
nadio Mag~s i u t, Köpenha1lln: 

»- - - el fon rin li gt Radio-Le k, iko n, , om vi gem e 
vii gore Vu f e' La:, i' rc opnuerk omm e paa. Det nye Lek

och \' e l'kuillg~sätt hos olika apparatel' ol;h anol'd ll in ;,:u l', 
hiiften, Hittills 4. häften utkomna, omfutluud", i hok 

»A-blltte ri» tal »Elektl'ostlltiska e uL e t"I·'.' , }-liifle 5 
Pris per häfte kr. l:.'iO, 

.,ikun ucl sendes i Form a f ca. H "rnaa B0ger, hv,' r pdd 

ca. 70 Sid e,]', og der e t' Iii 
ocha ndler Radiu spS'i rgsma a l el 
indtil göut inu i D_ D I lT 

mann at g ive d e t int e r es~u ll t 
og kortbtt ';;l B~ha ndlill g. og 
benvtt e de ~m a a B~i ger ·o ln 
dem jJ iHl det I.. "el ste. 

Radiobladet, Oslo: 

Da lo udko!l1!lll'i '. ,." nl 
onln ~ I al fabet isk. fra 
lv kk ede, l n!Icni, ir , ·Inck
'Stor e n frJl; rinli g sa g li g 
det er ('n F"rllll jelse at 

Haa ndll oger. Vi a ll l , ~fa l<T 
» 

'i) - - - Det te r auiul eksiku n ha r eil l [n rhi ll eJ e i ile!e: 
li gn enue a l'be id cr på CTl fu'lsk og l y~k . Og s ide n di "t! 

]J opula: re lek , ik a ·har Vll nne! stor utbrede\,e. I1l& ""l n 
ca ut fra a t el sv ~ n s k leks iko n v'il fy ll " f t til -va renrl c 
behov- i J e skandin avis ke land .» 

QTC, Orgun för Sveriges sändurea m utöre l': 
»- - - Lexikunet lämnar nt tömmand e och ]l O]J U

!ärt fralll stä ll da förkla rin ga r p ~ all a ra cl iotekn i;k" ord 
uch ut tryc k.» 

OZ, Tidsskl'ift for Kortb!iilge-Teknik og 
Alllatflr-Radio, Köpen ha m n: 

»1 Seri en 'P opultir Radi o's HU ll dböeker udk l) mJ11t:r et 
udlll 3:,rket svenck Rauio-Leksikon , oorn vi !tar h at t sc nclt 
til Anm e1 c1 d se. [ Va, rket 8 H reft er er eJ ' 4 fa: rdi"e. 
1. Del gaar [ra A til vSlörnillg. 2. Del fra B-Batteri 
til Differentialkonclensator, 3. Del fra Differenti alt l Hl1 s
formatur til Eleklrici tetsmängd og 4. Del fra Elekt ri sk 
a bsorption til Elektrosta tiska enh eter. 

Det er 5aa vidt vi ved fJ1i rste Ca ng et aa r! " nl Leb ikon 
er ud givet b er i oruen, men Resul ta tet er bl I'el 
gun ske lldlmerket. l\lan viI ikkc s ~j ge forga:ves ef ter r et 
man ge Ord in cl cnfor Ra rliot ekn ikken og Elcklricil.ets
Jrercn. Etln'crt Br·g reb ind enfor di , e Felter er grlln J igl 
b ehandl ~ t , og Fu rkla ringen s t ;'t!~ r ig t il en hel Del 
Dia grarnrn er. Da nske rna tiJrer kan ju Jel !(Ese Svensk, 
ug de viI de rJor sikh rt have Glrede af a l 5tifle n rer
mere Bekc ncll,kal. med det lill e Lik 'e og b ill ig:r; V", rk. » 

Siellle llS Kllndtjän~t: 
~- - - Populä r Radi o raeli olcxi kon torde äv ~ n 

k"IHia vant till nvttu fö r ue studerande vid tekniska 
fa ckskolor, vil ka ; mna specialisera sig ]J ft rad iolekni k_ 
Und ervi niu gen li gger jn alltid mer ell er mi nd re p r.. ett 
tcoreti"kt pla n, nch eleven må te själv s.'i lta sig in i dc 
prakt iska sakerna. I radiolexi konct kan el ' ven slå upp 
all a obekanta ord oeh (( ltryck, som mö ta honom \'i d 
undervisningen. och lL äri l! enom få r han mvcket lättare 
att sätt a ·Ti; in i fu nktionen hos ol ika "a nnrd nin2:a r, 
Dett a att fÖL ta saker och t ing i stäl let lör att bra ~. ig 
en milngd tf'o ri utantill ä r den .fö rs ia fönlt"ä ttnin " en 
för fram gån g pfl ingenj i:i r::;,ba nan. - - - » 
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Dr Ka rl S" 'im rl ,,.. h rlip l.- ill!(. R. ~ch;f 

kl , d l' kända rii r,; pl"' ;al i- Irrn a f ran T ..Jc

funke n ; B"rl;u, ha al1)o ",äqal I'ärt luud. 

I/ ell J2 lTIa j \'ar Dr Sleimr l iuhjnJ f' 1l a\' 

Tpkl1; ,ka Hi-;~;; k()l>lu- :t nd cul kar ul t hall" 

'Il fiirr-dra", ii"'r '(/IIn" l : »Ph l'~;kal i ,;c h c 

Crllndla gcu ,!.-, /II o,l" rnen l{lihrclI],au , IIn

Ipr be"ollll('rer Bcr iieksich ti gllll l! der k1ll'z
('n Vi ' ,·ll el1» . I del utomordentl igL iutr('s

,a ula fi.ire-drag, ·1 i'ill Dr -tp(m e1 ('U öl(' r

hlic\,. a l' d,-. nll' - t akln ellu riirprobl e llH-·lI. 

Or' öl''''rna l ill /!U Il"I'IIIIII,I,ludcl o 3ItU!!fl ll
d l' 111"1 konare laf!or klarlad e-. IIeh <l p 
~Lllkr~ ly rd a rÖr4' 1I sad es \ ara all\ fl lldhura 
fiir opä nll ing-fii r, ,irhiug ned I iII C II vaJ"

läugd :11 ca l ,n. Ill ed an i fra ,(!a " 'Il d f .. kl 

r(lr!: liil'kni ll g grä !l ~ t 'll lag "jd ca 50 cm 

lal-dä nj!(1. \ id d" JIl,,,krna I,i)!,fre kl'(' n>,.p"u

Imlerna hdr Ulan redn ,'e ral lii pl iden I(ir 

(·l t'k tru tl E'J' JlCl gr- IlUIIl a tl göra a\' :5t a nclf'1l 

Jlw lla n ka t lld " "j, "I)'r)!a ll rr Sa m I Il1plla Jl 

.. tyrp.a llr r IIch "kLirnqrollf' r !'-~t ma ""j1l1 

lllijj li ~1. \ \" ~ llI r ,i ~t )la k.orl\'ag är all 

~ · ~I nn · Ilt'l l I lnll ll .... f!al ln ·n hli f'f fe"-li\'1 jor

dad,· . I [lidiir fll r"rH ~ hl. a. rin ga ind "k

Id n ~ Itu - l ill pdllill ,!!.a rllu in ll ti rii rrt l ill d l' :-i 

' Il pj rkt rndo·r. " id ,la lrii r" 11 II I;.:iil'l" till

li ·,l nin g" 11 till l,r,," ,.-;!a ll n·1 a l' "jiiiI:! , I,idel 

fi ir ~ I ,·k l r".!-y -II ·mcL l' ilk"1 pr" li skl tag.cl 
. ::tk n,lr indll klall'; _ 

\ II »~illgl r- :';J1 all ). n' () lI agan·n pj ,. llI b 
ip,f llillll IlI'rorlrlr pa a ll .1"11 '''''''JIla li ,ka 
nd) nH,-' g lt-'ri n~"11 pa j,! llfJHl av dru Jlii g.:J 

I11pllu" frpk l r l1 <pn. 1110 kt',., iOll crkade 

"Iltfi;r 111)''' I.. rt fl H I1Idlanf'-'·!..1('1I- riire1l s in

/!nn~"k apac i tel och 8älunda förryck te av
stä mnin gen. 

SJ"lli g,'n berörde Dr Slc im el i korlh el 

('II elek tronrör enli gl en princip, som r enan 

tidi gare iiI' känd mcn slIm ej förrän I)a 

allra ,enaste lid kommit lill använd ning 

i prakt iken. Dd l- ,i[ sig om r n hast igli el 

<Iyr ning i siäIl eI för 'n inl en _ilN tym in:; 

a v clckl ron5lr lill1111 en, "arlill kommer all 

r lrk lronrrna gi vas 1l1 )'ckr t s lor ha sti ghel, 

<i a ll inlrrka n av löptiden hli r försu1l1har 

,ilrn li,j mycket höga frekve n rr. 

l A111rrika har man ta gil tclevi . ion en 

i den I11 cdic in . ka underl'isningrns t jänst. 

Dr Karl Steilll cl . 

Nyli;!"n Ielrl'i ,p ra de, ,ä lunda en kirurgisk 

opera tion t iiI en 1" -al i närheten, där elt. 

h1lndratal med icine ~ t u d erande kund" fiilj a 
kirur gf'n, arhet e_ En tell:. v j :;. i()ll ~kam cra var 

placl'rad ra kl Över opera lio n<bord el. oc h 
. ign alc'rna leddes !!"nom en koax ialkahel 

lill den andra lokalen, där ,,'x mottagare 
IIH' rI kat(ld~t ralcrör samtidigt a tergävo ope

rat ion ~~c(' lI en . 

Spccialrii rrn för IIlt rakortvag hpl inga pit 

. å ·!ti)gt pri", all mänga experi ment erand 

ama liirrr må:;lc nöja ~ i g med vil ul ip;a rör 
[i'ir Ult överhu vlld taget kunna bcdr ;Y3 na!"

ra experime nt. Stört'<· möjlighcll'I' ('rhjuda 

cmell" rl i,j de sena"te konst rukl ionerna på 

moIIB i!arr;;rPll s områdc, ~a ~om slal rör en 

IIch ,lc s. k_ hrlglasrö ren_ Del fin ns de" . 

'. olom el t al11 e ri ~an . kt , pec ialriir al märk"t 
»JI I,tr<>n », l'iJkd ha r L Y l>hetrck n in~rn IIY 

',lS. Del lo a r ; må dim en ~ i n n rr. ha r håde 

u"or! o" h gall er ult agna upplill på glll -

k" h (' n .aml: ko ' lar en dasl 2 dollar. 
1 »\Vireic •• World » ha r ,Illtl igen nm

la lall' e lt n)'tt ultrakorll il_g. rii ... . Om k"m 

l1le r rrå ll Tlln g ram. Del har pj mindre- :in 

tre . ]"il da li!l edn in gar lill ka loden, varav 

' I·ä äro a"edda hir p,81"'r- resp. anodkret

0 " 11 uch df'" Iredje fii r jordning av kato
de n. l'll ,ii ,ä lL itnrlvikcr 11Ia ll den vid 

t', ·t11( ' t1 ~a nt lilk dn it1 ;! lör0f in tl iga kopplin/!
( ' Il nlc llun kn 'l ~arlla , \ il ken i hi;g grad 

!!'~il1k er rill f' l !' pr('~ l ation~ förlllaga ... id 11 1

I rahii "a fr" k I' 'n>er. 

i Stockholm med omnejd kunna draga 
stor nytta av de föredrag som hållas iAlla radiotekniker Stockholms Radioklubb 

http:al11eri~an.kt
http:tell:.vj
http:I11cdicin.ka
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POPULÄR RADIOTEORI: 

upp 'byggnad och verkningssätt 

Ur »Telefunken-Rundfunkröhren» 

Dradiomottagare har elektronröret för",t och främst två 

uppgifter att fyUa : likriktning av växelströmmar TP-Sp. 

växelspänningar och förstärkn!:ng av växelspänningar eller 

i slutröret den samtidiga omvandlingen av likströmseffekt 

till växelströmseffekt. Dessa upp"ifter löser det därige· 

nom, att strömmen kan genomgå rörkolvens lufttomma 

rum, varvid de t är möjligt att trögheL"fritt och utan effekt· 

åtgång styra strömgenomgången med 'hjälp av ett i ström· 
mens väg inkopplat styrorgan (galler). 

Av de olika el ektroder, som framkalla pller påverka 

de elektriska förloppen i rörets inre, skall först den s. k. 

katoden beröras, såsom varaade viktigast. Den elektriska 

strömgenomgången i rörel har sitt ursprung däruti, att 

omkring den glödande katoden , som befinner sig i den luf.t

tomma glaskolven, ett slags elektronmoln utbildar sig 

(fig. 2). Är katoden förbunden med en yttre strömkällas 

minuspol, och pluspolen är kopplad till den mittemot 

befintliga kalla elektroden, ·den s. k. anoden, så gå elek· 

triska haftlinjer över från anoden till katoden. De nega· 

tiva elektriska partiklar, som ha utträtt , elektronerna, bör· 

j a säna sig i rörelse och fl yga mot anoden, följ ande sträck· 

ningen av dessa kraftlinjer. Därigenom kunna flera elek· 

troner utträda ur katoden, vilka efterhand levereras av 

anodst römkällan. På detta sätt åstadkomm e5 ett varaktigt 

elektron flöde genom röret och de yttre kopplingselemcn. 

ten. I den yttre anodströmkretsen röra sig elektronerna 

från anodbatteriets negativa pol till dr'.,s positiva pol. Det 

är därför enklast, att, såsom också skall bliva fallet i det 

följande, antaga den elektriska strömmens förlopp enhet· 

ligt från minus till pin!; och ej, vilket ell'.:."l är brukligt, 

från plu till minus. 
Mycket bra kan hela förloppet jämföras med vatlne1s 

ångbil·dning (fig. 3 ). 

Glilca slag av katoder. 

Glödtrådens elrktriska upphettning har al'ltså blott upp· 

giften alt bringa katodytan till glödning och därmed möj· 

liggöra elektronu~trädet. Antalet elektroner, som utträda 

ur katoden, är i första hand beroende på katodytans tern· 

peratur och storlek samt på beskaffenheten av dess s. k. 

verksamma. skikt. Detta verksamma skikt består vid de nu 

brukliga rören av påsprutade eller genom avdunstning 

Fig. 1. Elektronrörets lllvccklillgskcd ja. Till viinster: kvicksilverdllgfyllt rör (Liebenröret 1906), främre raden: nyare rör (1934 
till 1938), till höger: slå/rör. 
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Fig. 2. Eleklro/lmoln och eleklronström i rörets znre. 

anbragta föreningar av de alkali"ka jordmetallerna, fr:äll1st 
bar iumori·d. Genom en s. k. formeringsprocess vid rörti!!
\'erkningen , ,även kaNad »i.nb ränningen», under vilken det 

färdiga röret arbetar en längre tid med flerfaldig drift
st röm, ombildas detta oxidskikt för en särskilt verksam 
elektronu tsändning. Man antager, att härvid ett ytterst 

tunt ooh ick iakttagbart rent bariumskikt utbil'das genom 
ett s lags elektrol ys vid dess yta under medverkan av grund
metalIen. Detta bariumöverdrag förnyas .oavbrutet vid 
strömgenomrrång, även under det normala drifltillståndet. 

Förefintli ghet n därav är nödvändig, för att katoden vid 
de nu b rukliga, förhållandev is låga katod temperaturerna 
från ca 7000 C ska'll ara lämplig för en verksam eIek
tronutsändning. 

tgåen'de Ifrån katodens b kaffenhet särskiljer man 
princip iellt två rörtyper : direkt upphettade rör samt in
direkt upphettade rör. Vid de dir ekt upphettade rören är 
det verksaIllll1a kiktet anbra O"-t på glödtråden. Denna ar 
spänd mellan två fästpunkter (fig_ ) och anbringa ibland 
sicksackformigt (fig. 4,) för erhållande av stor katodyta, 

~ om ger motsvarande törre emissionsförm åga (anod
ström) och fö rstärkningsförmåga (rbranthe t hos karakteri
tik n ). I issa fall parallellkopplas också fl era tråda r 

(fig- 6). - Direkt upphettade rö r byggas i första hand 
såsom bat-terirör, medan de för nätrno ttagare blott äro 
användbara till slutrör, då annars brumstörningar skulle 
up p&tå genom den växelströmsupphettade glödtrådens 

temperatur- och spänningsvariationer. 
Hos det indirekt upphettade röret är det s_ k. verk

samllla kiktet, ca O,03--D,06 mm tjockt, a nbragt på ett 

Fig. o Jämförelse me/la" elektrOllslröm och tlngbildning. 

Fig. 4. Direkt upphettat slutrör lur hug eflekt ( ADI) . T vå serie
kopplade grupp er av sicksackformigt spä"da trådar giva stor yla. 

litet rör av nickel, som in·nehål.ler den isolerade glödtrå
den (fig. 7). Katodytan upphettas alltså indirekt genom 
värmets ledning resp. s trålning. Medoo man tidigare led

de glödtråden i en slino-a genom isolerröret, är v id de nu 
använda Telefunken-» Bi»-rören glödtråden utbildad till 
en bifilärlindad spiraL Hos de fö r högre glödspänningar 
avpassade allströmsrören är tråd n sj älv ännu en gång 
spiraliserad, för att erforderlig glödträdslängd skall kun
na Jå pl ats i det lilla kalodröret. Den bifil ära li ndningen 
möjliggör å ena sidan fullständigt undertryckande av 
brumstörningar , vilka uppstå genom glödtrådens magne
tiska fält, -oem å andra s idan ett säkrare läge för glöd

tråden i katod..Töret inre för undvikande avtörande brus. 
P å sista tiden ,har man ernått en yt terligare förbättrillg 

av den indirekt upphetlade katoden därigenom, att man 
besprutar den bifilärt lindade glödtråden med en isoler

massa och direkt anbringar densamma i nickelröret. Ge
nom frånvaron av det förr brukliga isolerröret mellan 
glödtråd och nickelhylsa är värmetrögheten hos denna 
katod, som man kallar »katod för snabb upphettning», 

betydligt mindre. 
Härigenom kunde upphettrungstiden hos växelströms

\";: rk~:'Hn t töJ 
~k i~ 1 

GI;jdtr:\J 

Fi". 5. Symbol för direkt u{Jphettat rör och principiell (lllonlnin g 
av glödtråden. 
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Fig. 6. Direkt upphettat slutrör (KDDlJ. Två glödtrfidar äro Ila: 
rallellkopplade. (Dubbelrur, jriimre systemet utan anod. Faden = 
glödtråd.) 

rören nedbringas från 50 till ca 25 sekunder, så aU en 
mottagare, försedd med d y lika rör, redan efter denna korta 
tid :ir fullt g.riftklar. Denna utveckling av den indirekt 
upphettade katoden visa figurerna l 12. Dessulom er· 
nåddes vid de flesta växelströmsrören en väsentlig för

minskning av den nödvändiga glödeffekten från genom
snittligt 4,4 till 2,5 , att, detta genom kompaktare upp

b yggnad av katoden, som hade t ill följd en nedsättning 
av värmeutstrålningen. Därigenom kunde rören också g i
"as mindre dimensioner. 

Fig. 7. S ymbul jör indirekt lIpphellat rör och principiell uppbygg· 
nad al" dess katod. 

a b 

Fig. 8. Olika utjöranden av gLöduådsspiralcn (skala 2: 1): aj {!,/öd
trådsspiral hos elt A-rör (enkeL spiraliseringJ , b) glödtrådsspirIll 
hos ett C-rör (dubbel spiraliseringJ. 

Fig.9 (t. h. J. Glödtrutlsspiralen hos ett stålrur. Ena änden llldmg n_ 

/ 

Vid stålrören var det möj ligt all på grund av elektrod.
systemets små dimensioner ytterligare minska katoden 

(fig. 12 aJ, varigenom glö<:!s trömsef'fekten kunde ned
bringas till ca 1 1/ 4 watt. En jämförelse mellan kat o
derna hos det ti.digare blandarröret ACH1 och det nyaste 
ECHll (fig. 13) är intressant. 

Då den indirekt upphet·tade katoden i sitt inre rym mer 
glödtråden , är det ej möjligt att o-öra dess yta godtyckli ot 
liten. De indirekt upphettade rören behöva därför alltid 
högre glödströmseffekt än de direkt u·pphettade, även om 
en mindre katod yta skulle räcka för ett viS.5-t ändamåL 

Glödströmseffekten är ju nödvändig för att ersätta de vär
memängder, som förloras genom utstrålning från katod

ytan och "enom ledning"förluster vid fästpunkterna. Dessa 
ökas naturligtvis i och med större katod yta. 

w---�R'--Glödtråd 

Isolerrör 

Barium
oxid 

Nickcl
hylsa 

Glödtrid p~ 
isolerstav 

-~nlll- Bariumoxid 

Nickelhylsa 

Fig. 11. Bi·hatod 
( RE.N904-BiJ . 

Nicke!
hylsa 

Barium
oxid 

Fig. 10. Hårnålskatod Fig. 12. Katod iör snabb hg. 12 fl. Sparka/od 

rREN904). upphettn.ing (AC2) . (EF12J. 


Fig. 10- 72. Utvecklingen (tV den indirekt uppheltade katoden. 
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Fig. 13. KaLOderna hos ACHl orh ECHll. 

E tt speciellt utförande av katoden ha de nya slutrören 

för hö<Y effekt. Katoden har ovalt tvärsnitt och är blank 

på de sidor, ::;o m vetta mot gallerstöden (fig. 15). Vid 

ovala galler fa alla punkter på den v rksamma katodytan, 

vil ka utsända elektroner, samma avstånd från styr- eller 

skänmcyal'lret, och tagas därför lik!! mycket i an.,;pråL. Den· 

ria btodform ger i förbindel~e med ovala galler bättre 

rörkun'or och därmed större distortionsfrihe t och möj

1iggör ett bättre utn yttjande av katoden. En ytterligare 

fördel hos den ov·ala katoden är den ringa värmeutstrål· 

n ingen hos de blanka s tällena , som befinna sig mitt emot 

gallersLöden. Härigenom undvikes med säkerhet en skad

Ii" uppvärmning av gallret, oeh den erforderliga glöd

s trömseffekten minskas. Des-utom ernås en viss uppdel

n ing i knippen av e'lektronströmmen, varigenom förhind

ra , att skärmgallerstöden upptaga ström. 

Kl1 0d K 

G, 

G, 

Fig. 15. Den ovala katoden hos sllllpenloelerna för hög ef.fela, 
jämte de ovala gallren. 

De olika gallren och deras funktioner. 

Hos förstärkarrören äro mellan katod och anod pla

cerade ett eller flera galler, lindade i spiral, vilka i all

m änhet äro rframställda av molybden-tråd. Numera fö re

dra.ger man det ova'la utförandet av gallren , varigenom 

dessa bli enklare att framställa och noggrannare. 

Det s. k. styrga.llret styr elektr onströmmen, som går 

från katod' t ill anod, och möjliggör därigenom rörets för

stiirkar erkan. Gallerstyrningen av elektron"t rörnmen bör 

uppfatta som en s trömfördelning, vid vilken ty rgallrets 

tillfälliga 1;pänning bestämmer, hur stor andel av de av 

katoden avO"ivna elektronerna som kommer fram till ano· 

den, medan återstoden tvinaas att vända om till ka toden. 

Styming förloppet l ler sig bäst förklaras med hjälp av 

en anodströmkurva (fig. 18). 
Till följd av det ytter t ringa avstå ndet mellan st yr

cya llerspiralen och katoden, som vid vissa rör är nedsatt 

till några tiondels millimeter, m 1L'i te man obetingat sörja 

för, att gallerspiralen ej upphettas otillåtligt högt genom 

den från katoden utstrålade värmen. Härvid kunde näm· 

c b a 

Fig. 16. Dc tre gallren hos en högjrekvenspentod (A F3). a: slF· 
Fig. 14. Besprutning av de små rörkatoderna. ga.ller, b: skärmgaller, c: bromsgaller. 

-=" 
~::;.;>--: 
-~>-: 

~ -
=~ 

r
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'& I 
~b - Ab,ld14Wd-W----I'g. ,--_,4mm 

OI12~f~ .I= 1,35 
. 1---:.-1' 

74 _I(~ ! \ Ab:.td. 
Wdg. :C ~,,3,2mm 

O,06~ ~ i~O,3 
k:-h 


62-~ j'AV;t<::

Wdg Id J l)O~mCT' 


O,06~ ~ I: 0,33 

1
1\e Absid 
4 0,4/1l rrl 

Fig. 17. Elektrodernas dim ell sioner och inbörd es avstånd hvs en 
högfrekvenspcntod ( Af?). a : anod, b : brom,' galler, c: skärmgaller, 
el : styrgaller, e : ro-atod. 

ligen sty rgallret, som oftas t har ett ringa bariumöverdrag 
genom fr ån ka tody tan sublimera t barium, vid tillräck i ig 
uppvärmning i sin tu r börj a utsända elektroner (s. k. 
termisk galleremi.ssioll) . I och med delta vore ,!atu rligtvi 
en styrning av rö re t utan effektåtgång ej längre möj lig, 
och fö ljden skulle bl iva distor tion och sänkning av för· 
s tärkningen. På grund härav framställas gallerstöden av 
ma terial med god värmeledllingsförmåga - koppar eller 
koppar med n ickelöverdrag - och utrusta med s. k. kyl
flänsar vid ina övre ändar (fig. 19). Dessa ombesörja 
genom s ina stora, svärtade ytor ' en god utstrålning av 
det å gall ret upp tagna värmet. 

För att få större enhetlighet är vid alla r ör , som ha 
toppkontak t, sty rgallret anslutet till denna. På så ätt 
ås tadkommes effektiv avskärmning av tyrgall ret i för 

hållande t ill a noden och ern ils låg galler-anod .kapacitet. 
Vid a ll ströms rören erhåll es härvid samtidig t låg galler
glödtråd-kapaci tet, vilket ä r nödvändigt på grund av den 

G.1 J kr vl ~( lsp J.n n in~ 

Fig. 18. Gallra s Slyrverl.-an framställd tidsjöljd m ed h jälp av 
en rÖrh-urva. 

höga glödtrådsspänningen. Här igenom undvikes, a lt gall
ret u tsättes för störning.sspännillg frå n glöd tråden, vilket 

skull e ge upphov ti ll brum. Sr. 

G,lIa
ky li l:ill \ 

SlyrgJ lk r 

SkyJJsg.1l1cr 

KJloJ 

Fig. 19. Styrga/lret är för sett m ed kyl/länsar. Röntgenbild a l: en 
slutpentvd ( CL4) . 

Ett radiofabrikat, 
som Populär Radio har kunnat rekommen
dera, kan Ni köpa med fullt förtroende. 

Säg att Populär Radio rått Er att köpa det. 
Gynna i Ert eget intresse o vara annonsorer. 
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RAD'IOTEIKNIK FÖR AMATÖRER: 

sUPER1-1 E·r E R O f) Y)\1 E)\1 
Grundläggande fakta och konstruktionsprinciper 

Fig. 1. Förenklat schema jör superheterod,'nmotlagare, möjliggö· 

ran de jiirnjörelse med rak mottagare. Fig. 2. Diagram till jörklaring av spegeljrekvens och fÖrsel ehlion. 


te. uperheterodynen har berett många amatörer Sl'å

~ righeter, främst därför att dess principer icke äro 

~å väl kända som den raka mottagarens. Genom att sätta 

~ ig in i -uperns principer och verkningssätt har amatören 

mycket större möjlighetpr all behärska denna apparattyp_ 

Fig. l visar ett schema över superheterodynen, där den· 

na tänkes som en rak mottagare, d. v. s. vi bortse helt 

från oscillatorn , och bJandarröret betraktas enbart som 

'u högfrekvensför.;; tärkarrör, vilket det egentligen också är. 

Vad kunna vi nu utläsa ur detta schema? Jo, att den 

vanliga 4, rörs supern mo tsvarar en rak mottagare med 

td högfrekvenss teg enl. be teckningarna under schemat. 

Denna motla.gare har emellertid fem avstämningskretsar 

i stället för tre hos den vanliga raka mottagaren, varför 

selek tiviteten enbart a d enna or5ak blir av_evärt större. 

Vidare yeta vi j u, att kretsarna två, tre, fyra och fem 

alltid äro stämda till en relat ivt låg frekvens (t. ex. 465 
kels ), varför de bli bättre än kretsa rna i en rak motta

galT, vilka ju p å mel1anvåg äro avslämbara till en fre· 

hells mellan ca 500- 1 500 kel ". Det ä r främst på mel

lanvåg som den rak a mottaga ren är oselektiv, oeh genom 

att vi i supern kunna lägga fas t de fl esta stämkretsarna 

vid en lägre frekv ns, vinna vi mycket i selektivitet. Dess

ut om ha vi ju fl ra krets ar. 

Genom den med oscillatorn · h j älp åstadkomna fr ekvens· 

omvandlingen vinna vi sålunda dels ökad selektivitet, dels 

förenklad konstruktion, i d t att de fles ta stämkretsarna 

kunna g6ra f as t avstämda . F rekvensomvandlingen med

{ör emellertid också nackdelar, av vilka den största är, 

aLt motlagaren . amtidigt b lir känslig för två olika frekven

~ er, dels den till vilken mottagaren (första kreu~n) är 

L F 

"$
Rak. J:aHF 

avstämd och del den s. k. spegelfrekvensen. De övriga 

fyra kretsarna,mellanfrekven~krelsarna , bli samtidigt a\"

stämda för både den önskade frekvensen och spegelfre

k vensen, varför de ej kunna h id raga till den s is tnämndas 

utestängande. 

En annan nackdel, ehuru av långt mindre betydeb,e, är 

att förstärkningen i blandarröret endast blir omkring en 

f j ärdedel av den som skulle erhållas, om röret arbetade 

som ren högfrekvensförsLärkare. Genom bandfiltren i mel· 

lanfrekvensen förl orar man ä ven en del i förstärkning, 

ehu l"U ej å m ycket på grund av de bättre krekarna, om 

man j ämfö r på mellaIl\'åg. 

Spegel frekvensen. 

Om supenL selektivitet bestämd . enbart av mellan

fr ekvenskretsarna, så vore ej något att Haga p, . N är det 

gäll r att skil ja två i frekvens närliggande stationer frän 

varandra, så är det verkligen mellanfrekvensförsliirkaren 

som bestämmer selektiviteten, och därför kan man med 

upern mycket lätt skilj a ådana stationer fr ån varandra. 

(F ordringarn a p å god ljudkvalitet lägga dock hinder 

vägen härför; man får ej göra mellanfrekvensförstärka

ren all tför selektiv.) vårare är emellertid att utest.iillga 

en sta tion , som ligger längre bort i frekvens riiknat fr å n 

den station man vill avlyssna, nämligen på ett frekvens
lC ort s . Il sid. 1J8 

5/~nol/rd;l< Os;:.-lr~1rv. Speyd!rekv. 

(WO /fJJ() Ir~/. 
! I 

i 
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En översikt av olika konstruktioner 

Av civiling. Gösta Johansson 
(Telefonaktiebolaget l. M. Ericsson, Stockholm) 

I den för sta artikeln, ;om publicera de; i aprilnumn:l, 

voro alla olika mikrofontyp er för pmiil {ii r behandlini!, 

och frekven skllrvor angå vl!' för dc,amma. I den här 

följande artikeln behandlas hii gtalarna. 

Högtalare. 

I!.VgÖ"Ud' fö' ,kdln,dco ,,"d"'u hö"ddnn och hög
talare är örats läge i förhållande till ljudsändaren. 

Telefonen är vanligen tätt förbunden med det Iys~nande 

örat och bildar med detta ett slutet system. Högtalaren 

däremot fördelar sin energi över ett större Ij udfält, i vilket 

det mottagande örat befinner "ig. I analogi med elektriska 
förhållanden utgör högtalaren en strålande antenn, tele· 

fonen är strömkällan i en ~Iuten krets. 

Det enklaste sättet att bringa luft i svängninoar är att 

röra en yta. Den yta, för \' ilken strålningsförloppet är lät· 

tast att överblicka är den pulserande kul.an. Denna fram· 

ställer en strålare av noN te ordningen, varmed man kort 

och gott menar, att alla delar av den strålande ytan sam· 
tidig,t röra sig ut och in. Praktiskt är en pulserande kula 

mycket svår att framställa. Däremot lyckas det utan svå· 

righeter att göra på annat sätt formad y.tor, som även 

äro strålare av nollte ordningen . Man kommer då till an· 

vändningen av iJegränsade ytor , s. k. membraner. Den 

enklaste av de~ta 'lag är kol vmembranen, en styv skiva 

som i sin hei<het 'Svänger vinkelrätt mot sitt plan utan att 
deformeras . Svänger en dylik membran fr-itt i rummet, 

så uppstå samtidi t på ena sidan övertryck, på den andra 

undertryck. om m embranen rör sig i en riktning. Vid rö· 

relse i motsatt riktn ing bli förhållan·dena de omvända. 

Tätt runtom membranens kanter kan en tryckutjämning 

äga rum. En strålare, som svänger pil. de tta ,,;ätt , s äO'er man 

\'(Ha av för~ta ordningen. Idealformen för en eådan slrå· 

lare är elt oscillerande klot. Emelle rtid är en :: trålare a\' 

detta slag olämplig W II1 hög,talare, om d c~ ' dimensione r 

äro små i förhåll ande till våglängden, ty dess strål.nings· 

förmåga är ytterst liten för låga frekvenser. Förhindrar 

man tryckutj ämningen l11edel~t en st)'v "ägg, verkar mem· 
branen i varje rumhalva som en s lrålare av nollte ord· 
ninge n. 

Den från en kolvl!l('mbra n ubtrålade effekten ökar med 

tilltagande frekvens. :v1il Het på ökningen beror al' mem· 

branens storlek, ökninrren sker hastigast vid sma mem· 

braner. Detta gäller un·der förut.sättning, att membranens 

amplitud hålles konstant. Kan man genom lämpliga åt· 

gärder sörja för att amplituden avtar med s-tigande fre· 

kvens, kan man korrigera frekvensförloppet, så att man 

får en likformig återgivning. En dylik korrektion är möj· 

I ig med användande av membran , som ha mycket låg egen· 

fr·ekvens. Om på en sådan membran verkar en konstant 

kraft med variabel frekvens, så avtager amp'lituden, HleIl 

den utstrålade effekten förblir konslant över hela det ön· 

s,kade frekvensområdet, under förutsättning alt membra· 

nen är tillräckligt liten. Problemets lösning är alll,å: 

små membraner med låg egenfrekvens. 

Då emellertid Ij udeffekten är proportionell mot me m· 

bran ytan, kan man antino'en göra en kompromiss mellan 

s~örs ta ljudeffekt och minsta frebellsberoende eller också 

öka membranens strålningsmotstånd. Det sistnämnda sker 

genom att koppla en tratt till membranen. U tgående från 

trattc'ns hpgynnelsedel ma,te den vidga s ig utåt låncrsamt. 

Hanna och Slepian ha visat, att trattens tvärsnitt mås te 

öka exponentiellt. För bästa resul·tat bli emellertid trat· 

te ns dimensione r mycket stora, och för vanligt bruk åter· 

står endast konhögtalaren. Man får sålunda framställa en 

membran med tröghetsdämpning och med dimensioner , 

som äro sma i förhållande till våglänO'den. Vidare skall 

d·en kunna utfö'l'a svängningar med största möjliga ampli. 

tud. Man iYör så stora membraner, att d e laga och medel· 

höga fr kv nse rna uts trålas med konstant effekt. Vid höga 

frekvcn-er , för vjlka membranens dimensioner icke längre 

äro ~ må i förhållande till våglängden, är den utstrålade 

e ffekten omvänt proportionell mot fr·ekvensens kvadrat. 

De anställ-da ootrakt.els.erna ge i första hand besked 0111 

högtalarens .mekani~k·akustiska del, och de i detta sam· 

manhang berörda fra gorna hänf.öra. sig huvudsakl igen till 

hög lalarens fre kv ensgå ng men inte till amplitudtrohe ten 

och verkllillgsoTaden. Va-d amplitudtroheten beträffar, kall 

redan här sägas, alt man är på den säkra sidan, sA länge 

det råder ett linjärt samband mellan kraft och amplitud , 

detta under fÖn1l~ätlllillg att fältet är kOllstant. Avvikelser 

härifrån ge s ig i första hand tillkänna vid de elas tiska 
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-rafterna, om gränserna rför Hook's -lag ö\'erskrida~, och 

\' id tröghetskrafterna, om vid stora ampli,tllder membran

delar sättas i rörelse, vilka " id små ampl itllder förbli i 

, ila. ·Då detta senare blott bn inträffa för membran, Eom 

ar inspända vid kanten, är det nödvändigt, att inspän. 

ni ngen är så lös, att rörel,en inte hindras därav. Direk· 

tio llskraf.Le rna äro alltså ytterst små, och vi ha att göra 

Illed s. k. tröghets memb ran. 

Fordringa rna för en perfekt återgivning äro följ ande: 

J. Alla frekvenser måste återgivas, även -de lll) l·ket låga 

ej ·h de mycket höga, och därtill alla lika väl (mf'cl samma 

yerkningsgrad), d. ,-o s. linj är (frekvens-) distortion få r 

ej förefinnas. 

2. Om högtalaren drivc_ moo en vi ss frekvens, så skall 

denna frekvens återgivas utan att samtidigt övertoner 

uppstå, som icke återfinnas i den inmatade strömmen. t

u"vckt på annat sätt: högtalaren skall arbeta utan icke

linjär (amplitud· ).cJistortion. 

"Därtill komma l,a fordringar, som praktiskt inte äro 
mindre viktiga: 

& 

Fig. 14. Eleklfomagnl'lis/..a höu/a[are av olika i/ex/ en 
bes /,ri una typer. 

A c~c 

4~C (j /If ,'04J 

Tf/7/?/J/-/7/J/?/,/ 7/'"/- 7.r ., - 7/:".7///"','7,7 ///7/7.7"/;; 

NI:umet 

Fig. IS. A m pliwddistortion (ö&ertollsbildnillg) pa grund {l/; mrte· 
ran ch; avs tånd mellan an.kare och magn l'/ . 

::l. Den maximala effekt, som högta laren skall kunna fel· 
fritt omvandla i ljud, måste vara tillräckligt stor, d. ,-o~ . 

även vid de krafti gas te passager får högtalaren inte « ' 

upphov till amplituddistortion . 

4. Den tillförda elektriska effekten måste med n['tgor

lund.a hög verkningsgrad omsättas i ljud, så att man exem· 

pelvis icke skalI behöva tillgripa kraftförstärkare för att 

erhålla ordinär ljudstyrka i bostadsrum. 

Efter sitt fysikaliska verkningssä tt kunna vi in·dela de 

olika högtalarna i följande huvudgrupper: 

L Elektromagnetiska högtalare. 

2. Elektrodynamiska ·högtalare. 

3. Elektrostatiska högtalare. 

4. Piezoelektriska högtalare. 

Under en särskild rubrik kommer dessutom att be· 

handlas: 

S. Tratthögtalare, utförda enligt n ~lgot av föregåend 

sy tern. 

1. Elektromagnetiska högtalare. 

Med en elektromaglle tisk högtalare förstår man en sa
dan högtalare, i vil.kende mekaniska kraJterna bero på 

magnetiska verkningar. Här förekommer ett eller aIlnat 

slag av rörligt ankare, som utgör en del av den feno

magnetiska kretsen. 

Dylika högtala re, som va ra förhärskande fram 'till slu

tet av 1920-ta let, äro egentligen ingentin fY annat än en 

utveckling av den elektromagnetiska hörtelefonen, som i 

princip infördes ~l\ Bell redan 1879. Den första vanli o-a 

högtalartypen var i all sin enkelhet ett stort hörtelefon

system, som fur~p.tts med tratt för att s trålningsl110tståndet 

och därmed lj udeffekten skulle bl i större. Därav kom !lam

net högtalande telefon, vilke t användes i många år men 

fi ck ge vika för den mera logi ka benämningen högtalare. 

En mångfaJ,d olika typer och konstruktio ner utarbeta

des, av vilka somliga gåva för den tidens förh ållanden 

verk l igt goda resultat, sedan man l ycka·ts, om ock icke 

samtidigt, råda bot på de brister, som rent pr incipiellt 

vidlåda den urspruno-li o'a elekt romagnetiska högtal aren 

med tvåpoligt magne ts)'stem. Teorierna visa, att a ttrak

ti onskraf.ten p il. ankaret (m minanelI) växer med ström

men efter en kvadrat isk lag, ooh denna icke-proportiona

litet mellan ström och kraft förorsakar , särskilt md sva
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ga magneter, en besvärande amplituddistortion. Ett fyr· 

poligt, balan erat , '.slem lär fritt från ,denna öve rtonsbild· 

ning. (Se appendix.) På grund av icke-proportionaliteten 

kommer ej anka ret att röra sig exempelvis sinusformigt 

för en sinusformad ström genom magnetlindningen. Fig. 
15 åskådl jo-o-ör hur detta ger upphov till övertoner. Kur·O b , 

van ABCDE representerar den drivande Etrömmen och 

kurvan AFCCE kraften på ankaret och så lunda även deltas 

rörelse. En intressant lösning av delta problem utgör 

Gealion-högtalaren, om beskrives ,i det följande. 

Systemet i fig. 14 b skiljer sig från »urtypen» (fig . 

14 a ) såtillvida, att det rörliga ankaret är utbildat till en 

tunga, som är f,örbunden med membranen, i detta fall van

ligen en kon. Båda dessa typer verka osymmetriskt, eme

dan redan, i viloläget den magnetiska kraften u tDvar en 

enkelriktad dragning på ankaret med påföljd alt detta 

"ii småningom kan deformeras. En ytterligare olägenhet 

be.s t r i att ,denna magnetiska dragkraft måste upphävas 

a \' en 't!1 otkraft genom att membranen hålles styvt inspänd, 

och de elas ti ska krafter, som skola övervinna", vid rörel se, 

äro aUt'så stora. Vid de följ ande typerna (fig. 14 c, d, e ) 

har genom ett symmetriskt anordnande uppnått.s , att i 

\·jloläget endast utbalanserade krafter verka på ankaret. 

Risken för att della vid stora amplituder skall slå emot 

polerna är emellertid inte minskad, och tillräckligt s tor 
åter::o tällningskraft för återgång till viloläget måste sålun. 

da finn as. Verknings ättet i övrigt torde framgå av fi

gurerna. 

PrincipelI för Gealion.högtalaren visas i fig. 14 f. Ge· 

nom att anka rets vridningscentrum fl yttats rentav under 

magne tpolernas plan, har ilJlan åsta·dkommit följande. l\är 

ankaret rör sig mot polen, ökas som v.antigt d en magne

ti .:ska kraften, men dennas r esulterande angreppspunkt för· 

rflyttas härmare vridn'ing centrum, hävarmen förk ortas, 

och v ridningsmomcnt 'förblir i det närmaste konstant. 

En annan tanke kommer till ut.tryck i Gabriels sys tern 

Ui ". 14 0- ) . Ankar,et A är placerat öV' r magnetpolerna 

o h hålles i j äm viktsläge av tva elastiska band Bl och B2 . 

Ri,ken för a tt ankaret vid stora amplituder skall slå emot 

N 

Fig. 16. Elektromagnetiskt högtll lllrsrstem au FaTTan d- ellfT »i,,
dlictor-r!ynam;c»-lyp. 

Fig. 17. Prin cip en lör elektromagnetisk högtalare m ed 
)) jrisvi"in gande ank are». 

polerna är borta, men i gengäld har känsligheten minska t~, 

enär <let magnetiska fält et är dåligt utnyttj at. Dessutom 

fås <lis tortion vid stor .a mplitud , v,arför fördelen med den 

fria rörelsen är till stor del skenbar. På I iknancle sätt 

arbetar Gerlachs högtalare, tiO". 14 h. 
Bland de mera kän<la k on,struktionerna av annat slag 

märkes särskilt Farrand- ell er »inductor <l ynamic».hög· 

tal aren, fi g. 16. Två med va randra förbundna , stavformiga 

ankare h ållas av fjä<lr·arna RR i läge mellan polparen till 

två U-formade polskor, h örande till s tålmagneten N-S, 
så att stavarna i viloläget nå utanför polparen. Rörel sen 

sker alltså parallellt ilJled luftaapet, och spelrummet kan 

{å gå ned till 0,1 mm, varför rä tt god känslighe t erh' lies . 

ilag.nerfältet utgör sj älvt riktkraft, så att det rörliga sys te· 

met (väger blott ca 5,5 g ) kan uppbäras av svaaa fj ädra r. 

Tack va re ,den r ätliniga rörel sen kunna stora amplitu d r 

till åtas utan distortion , men en begräns ning inträder na· 

turligtvis, om ankarstavarn'a gå helt utanför luftgapen. 

Ett s. k. frisvängande sys tem visar fi g. 17. Ankarspetsen 

iV rör s ig på någon ti ondels millimeters avstån<l frantlör 

polerna på en permanentmagnet. Här är det ankare t, ;; 0111 

magneti seras av s trömmen genom i polen. tDenna anord· 

ning erbjuder i s tort sett samma fördelar som Farrand

högtalaren. 

En .anordning, som på sin t id \"äckte stort upp ende, 

va r Gladc ll'becks virvelströmshögtalare enligt fi g. 18. Ski· 

van SK drives aven motor och roterar mellan två pol· 

skor, om medelst tunna f j ädrar äro förbundna med yar 

sin magnetpol. är magnetiska flödet bringas -a tt varie ra, 

uppstå virvelströmmar i 5kiva n, och i takt med var iatio· 

nerna attr.aheras po l ~korn a, så alt de få en tendens alt 

följ.a me<l ski van. Dessa vibrati oner, om sålun<la upp

komma, överföras till membranen. Virvels trömshögtala ren 

utmärkte sig för en ytter.; t st or känsl ighet, men olägen. 

heten med a~t behöva ha en Ill otor för dess ddft hind rade 

tydligen vidare spridning. 
Varj e sängande ys tem har som bekant en egenfre. 

kvens, för vilken det fordras en obetydlighet av tillförd 

energi för att s tora sYänguingsampl ituder skola e rhållas. 
Forts. å s ill. J) 
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R).\OlOSERVICE* 
En översikt av moderna instrument och metoder 

Av civilingenjör H. Stockman 

(Tekniska Högskolan, Inst. för radioteknik) 

1. »Dynamic testing». 

R'd;o",n.;~" .v ; d'g " ej , nd", modem;""d 
o-enom förträffliga serviceinstrument utan tilLäm· 

par även en ~elvi ny princip. Denna princip, som först 
könjde.s i amerikan k senr ice, karakteriseras genom ame

rikanarnas slagord »dynamic testing» eller »dynamic ana

lysis». Vad först ås nu med dylik »dynamisk» provning 
e ller analy ering av en mottagare, och vari skiljer sig för
farandet från t idigare till vägagångssätt? I korthet kunna 
vi formulera svaret på denna fr åga så , aH man förr vid 
felsökningen [ta undersökte mottagaren utan p åtryckt 
_ignal och därtill ofta utan att ha den ansluten till sina 
strömkäll or. Turnera undersökes däremot mottagaren med 

påtryckt ignal, Yanrid den är ansluten till sin,a ström
käll or (vid nä tdrift sålunda til'! näte t). MarL kan säga , att 
den r öda tråden i modern felsökning är signalen, ty man 

låter mott agaren arbeta och tuderar signal en i mottaga
fens olika delar. Den träna.(!e servicemannen kan då av

gö ra fe lets art och lokalisera detsamma med ledning av 
mo ttagarens sätt att reaO'era för olika ingrepp. Metoden 
fordrar sålunda servicemän med synnerligen stor erfa
renhet. 

I nom den fackutbildade servicemannakåren har »dyna. 
m ic t , ting» blivit mycket populär. Detta är helt natur

* Föredrag i 5 lockholms Ra diu-klllbb Ii dagen den 14 mars 1939. 

Fig. 1. Inl eriör från en morlern serrireskola , där de blivande ser
l'iccmiinn ,m tr,huM såväl på del teoretiska som det praktiska om
rådet. ( His ,lJas/er's Voice.) 

ligt, -ty ingen annan metod leder lika snabbt till måle t 
kurerandet aven krånglande mottagare. Att märka är , 
att den dynamiska provningsmetoden ej utesluter använd
ningen av anom metoder, exempelvis punkt-för-punkt

metoden. ådana metoder kunna visa sig ypperliga, då 

det gäller att närmare -lokalisera ett fel. 
En värdefull ,tiHgång för varje serviceman är ett väl 

utvecklat s. k. felsinne - ett sj ätte inne atl upptäcka fel. 
Ingrediense r i de ta sjätte sinne ii ro: förtro genhe t med 
radiDteknikens grun der och fundamentala principer, pr~k

lisk erfarenhet samt naturlig fall enhet och intr _se för 
yrket. Felsinne t tränas enklas t upp på det sätte t, att man 
lagar den ena appaTaten före och den andra efter år ut 
och år in och amtidigt bättr.ar på sina teoretiska kunska

per, så fort tillfälle där ti ll rrives. Felsökningen få r ej ske 

planlöst och os ' tematisk t. Man måste föl ja ett visst sy
stem, .som dock skall vara synnerlig n tänj bart. Dess hu

vuduppgift skall vara att angiva gången av felsökningen. 

2. Serviceutrustningen. 

Rati onaliseringen, som i v· f tid griper omkring si "- på 
alla områden, har även omgestaltat radi oservicen. pe
ciell t i föregångsland t Amerika har .oe r icefö "e tagens dr ift 
rat ionaliserats i h ög [Y rad. Man har ~ock även i Europa 

så sm~ningom Iärt sig konsten aU sälja radioservice unge
fär som man säljer en vara. Ingen tid får spillas bort i 
onödan, och aH gra'liskonsultation är ~annlys t. Alla större 

kund<"f bokföras i kundregister, och kundkretsen 'bearbe· 
tas året run t på ändamålsenligaste sätt. 

Beträffande ser vicearbetets rent tekniska sida söka fao 

Fig. 2. Eli av de enklasle och m est prakliska instrum enten jör 
radioservic är gliml«mpan. Här synes en glim/.ampa av speciell 
l Y{J anordnad som ohmmeter för högohm iga motsltlnd. 

http:b�ttr.ar
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Fig.. 3. Utvecklingen går IIlOt allt mindre egenjörbrukning hos 
sermcevoltmetern. Instrumentet ovan har en galvanometer, som 
gor fullt utslag för 30 ,uA, varjör ohm·per·volt ·talet blir ca 33000. 
Instrumentet inkluderar en ohmmeter. (VOM 236 F·9371 Svenska 
Radioaktiebolaget.) , 

j)[ikanterna numera i stor utsträckning hjälpa sina repre

sentanter ti llrätta, bl. a. ge nom att utlämna detaljerade 

serviceinstruktioner. Man har här i stort sett följt de rikt· 

linjer, som gälla för det välsmorda bilförsäljningsmaski· 

ner iet. Serviceinstruktioner från olika firmor kunna vara 

avfattade på högst 01 ika sätt. Vanligen innehålla de dock 

ett fuUständigt kopplingsschema, en eller flera mon·te

rin gsplaner , en re.se rvdelsförteC'kning samt trimningsföre

skrifter. Koppling~schema,t är stundom utfört som eller 

kompletterat med ett »ström-spännings-schema», d. v. s. 

ett schema med uppgivna värden på ström och spänning 

i olika punkter. För spänningsmätningen före~krives då 

ett visst instrument. 

Då det al.ltid är en fördel att ha sche ma,t till hands på 

den mot tagare, so m skall repareras, söker den efter mo· 

derna ri1ktl injer arbetande ,,;erv icemannen att få till sl<l nd 

ett samarbete med fabrikanterna. Vidare finnas flera såväl 

europeiska som amerikall.-;ka 'schema~amlingar ul"i\'na 

,;om kunna vara til'l stor nylla under ser\'icea rbcte~ , 

Den för en mindre serviceverksta,d erfo rderl iga apparat· 

utrustningen inkluderar såväl fä rdigköpta apparall~ r och 

instrument för olika ändamål som hemlill verkade dylika. 

Till de enkl as le hör glimlampan, som ('xempelvi·,s med· 

g iver bedömnin g a\' isolationsmot.;;tand, mätnin o' av mot·o 

stan d och kapacitel , ton,, [' nerering m. m. Vidare prov· 

' mA'V 

Fig. ~" De moderna uflilxrsalinstrwnent.en medgir;(l även kapaci· 
tetsmatn~ng, exempehis enligt sch emat ovan. 'VIa/ ståndet R instiil· 
les med S slu ten jör n!(lximalt utslag på instrum entet (s . k . nol/o 
korrektIOn). 

Fig. 5: Ett ~I/udernt , lätt bärb art universa/instrument , speciellt av· 
~ell for rad~~serVlce. Ohm·p er·volt·talet uppgår för likspänning till 
20000, varfor ",stmlIL entets egenförbrukning i de fl esta fall är 
förs umbar. (WestoTl, modell 772.) . 

klockan, som bes tår av en ~ llmmer med s trömkälla och 

provsladdar. ,Med prov'kloekan kan man >>rinO'a iO'enom » o o 

o'\iika förbindningar i en mottagare för att kontroll era, 

att avbrott eller dåli g kontakt ej är för handen . Ett ;lnnat 

fel sökningsinstru.ment av enklas te slag är provtelefonelI , 

en hörte lefon me:d en i serie inlänkad 1,S·voltcell på by

gel n. Med en dylik provte:lefon kunna höO'ohmio'a lind-o b 

ningar och dylikt under.~ökas fö r avbrott. Det finnes fler a 

sådana händiga _erviceinstrument av olika slag, som ser

\'icema nnen med förk ä rlek sjä'lv kons truerar, allt efter 

som han finner användning fö r dem. 

Bland de dyra re instrument , ~om servicemannen iiI' 

tvun gen atl inköpa, finna vi först och främst volt- och 

amperemetrar fö r likström och växelström. Man har nu

mera alltmer 'börjat använda universalinstrument, ~om 

medgiva mätnin g av såv äl likspänning och likström SOlU 

växelspänn ing och växelström. Dessa. inslrument äro för

sedda me d inbyggd torrlikriktare, som ofta är av br)' ''o'00 

typ. Den ::0111 en g<l ng \ a n! sig vid d)'lika uni\'ersalinslru

ment i servicearbete t har svårt att unavara dem. 

Vid \'olt· och amp·eremetr<:lr av utpräglad servicetyp har 

man gått över till aHt känsligare gal va nometrar och däri

genom fått fram voltmetrar med s tarkt reducerad ecren
'" 

----..-' 
RärsocK"lns Oh,.,,.,,,,I,r ellt>r re
vlbrt>a'a'a I eli plan sl"lan~br!l99a 

Fif!. 6. Vid jdsökning enligt Pllllkt·jör·punkt·metoden kall e/t il/
strumellt el/ligt ovan vara till stor flytta. iI'lotståndet kan mätas 
från t. ex. chassiet (ja st rejerenspunkt) eller frun godtycklig punkt 
{jrt ref erenspun k t) . 

http:uflilxrsalinstrwnent.en
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Fig. 7. Rörvoltmetern kommer jör varje år till allt större anviind· 
flin ~ inom radioservicell. Den är ojta nätansluten, medgiver såväl 
lik· som viixelspänningsmätniag och är ([V robust konstruktion 
(E. ;1-'1. l . Service Ltd, His Master's Voice). 

förhrukning och alltså hö~t o·hm·per.volt·tal (opv.tal). 

l'\umera använ{las sålunda i lllånga serviceinstrument gal · 

vanometr.ar, som göra fullt utslag för endast 50 ,ilA. De· 

ras opv.tal blir så lunda 1/ 0,000050=20000. I vi"sa ser· 

\'iccinstrument am,ändas ännu känsligar·e instrument, näm

ligei1 s, dana, som göra fu Ht utslag för kanske endast 

30 ,uA och så lunda uppvisa ett opv-tal om ca 33000. 
Trots den uppdri ma känsligheten äro des' a instrument av 

sVl1llerli cyen robust konstruktion. De kunna användas för 

pänningsmätning i högohmiga kretsar och giva härvid 

ett korrekt värde på spänninO'en. Man kan sålunda direkt 

Illäta elektrodspänningarna p å ett rör, exempehis anod

.spän ningen på ett motståndskopplat lågfrekvensrör. 

Ehuru varje växelströmsvoltmeter för tonfrekvens är 

am ändbar .för mätning eller observation av en mottagares 

uteffekt, ha speciella s. k. uteffektmetrar framkommit, som 

Fig. 8. Ett jlertal typer av kompletta servicepaneler jinn as numera 
/IIarknaden. lixe/ILplaret ovan har överst en serviceosriI/f'ltnr och 

el/. »bad·gooil»·rörprovare samt underst en växelspänningsvoltmeter 
och en 1:olt·mil!iampere-ohm·m eter. (Triplett.) 

Fig. 9. En praktisk mät hörna i e ll modem ser Ilireverkstad. På 
pandell finnas de vanligaste serviceinstrum~nt cn . till ~änst er /III! 

denna synes en rörvoltl1l eter och till höger en sert:iceosr.illator. Rör· 
provaren har placerats på bänken och provhögtalarcn upptill pa 
väggen . (L1Ixor.) 

karakteriseras därav, att de ha konstant impedans 111 llan 

klämmorna. Impedansen är sMund a demamma, oberoende 

av hur mätornråde~omkopplaren instlälles. Vid uteffekt· 

metrar av mer·a fullkomnad typ kan den konstanta impe

dan~en givas olika värden med hjäl p a\' en särsk il d, i 

impedans kal ibrera·d ratt. 

För mätning av mots tånd finnas dels ohmmetrar och 

dels motstånds bryggor. Vissa fabr ikanter ha utbildat sina 

serviceinstrumen t av universaltyp till ohmmetrar, i det 

de byggt in en strömkäl'la i desamma och kalibrerat ~ka

lan i ohm. lVIotstånd3bryggorna äro i regel av W heatstone

typ och täcka mätoll1råden från bråkdelar av ohm upp till 

megohm. Vidare finna såväldirektvisande instrumen t som 

'bryggor av servicetyp för kapacitet och i vi:,.- utsträcklIilIg 

även för induktans. 

På sista tiden ha en del relativt prisbilliga tongenera

torer för radioservice kommit i markn aden. Dessa äro ofta 

av svävoe neratortyp och täcka då hela tonfr,ekvensområ

det. lVlå no"en ;öerviceman använder sig aven s. k. prov

grammofon, på vilken han kan spela frekven5skivor eller 

orke~ lerskivor med för honom själv välbekanta in ' pe l

n ingar. Genom att spela en sådan ski\"a via den motlagare 

som undersökes, kan han bilda 3ig en un gefärlig uppfatt

ning om "äväl förstärkning som distortioll. 
Forts. 

Fig. 10. J serviceapparaturen ovan ingå jrån vänster til! höger: 
serviceoscillator, /rekvensmodulator, oscillograf, rörpro vare och 11/0/

stands·kapacitetsbrygga (på bänken) m. m. Sen ,icemannen är just 
sysselsatt m.ed "isudi trimning aven motlagare. (Philips.) 

i 
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Av flyging. Jan-Henrik Kylberg. 

ID,,, ",hö,", ha,,"""" uh'",kli"g, "m llyget 
under senare år ,har genomgått och som ay allt 

att döma kommer att intensifieras y tte rl·iga re under kom· 

mande år, har motsvarats a\' en storartad kvalitativ ut· 

veckiling inom flygväsendets alla grenar. Den största be· 

tydelse har utvecklandet av .anordningar och metoder för 

höjandet av flygsäkerheten haft. Det är inom detta viktiga 

område man finner radioteknikens viktiga';.te insatser för 
fl yget. 

Varför U. S. A. leder. 

Innevarande år kommer ett antal mycke t betydelsefuUa 

nyheter inom detta område att tagas i bruk i störr skala. 

En del av deösa betecknar Tesultatet av många års målrned· 

\'eten utredning och planering, andra åter äro tillkomna 

genom samverkan mell an uppslagsrika uppfinnare och 

den fria tekniska forskningen (vilken senare vi a][tj ämt 

sakna i detta land, i synnerhet inom radiot kniskt område). 

Det är nog icke bara på grund av amerikansk överläg

senhet, som så gott som alla nyheter ay intresse synas här

stamma från USA. Snarare får europeisk t uteblinnde 

fr ån de tekniska nyheternas forum hänfönls till det militä· 

ra hemlighetsmakeriets oerhörda, nästan barnsligt ängsliga 

omsorg om yarj e teknisk nyhet, som kan hava något in· 

tresse för försvarsmaskineriet. i ägon europeisk underläg

senheL~kän~la behöver man därför icke hängiva sig åt in· 

för Amerikas framrnar ch på det fIygradiotekniska om· 

rådet. Vi 'kunna vara förvissade om, att de hemliga ny

heter, som äro av intresse i Europas leDande länder, äro 

minst lika betydanDe såväl tilll antal som kvalitet. 

Tillkomsten av radiojyrar. 

Med framliden och ·dess fl)'gtrafikproblem för ögonen 

ha va de nya amerikanska luftfartsmyndigheterna (Civil 

Aeronautic Authority) med förebildlig energi o·h beslut

samhet gripit sig an med omorganisation av lufttrafik

väsendet Som ett re ultat härav introduceras unDer 1939 
bl. a. ett nytt fl ygfyrs. s tem med ra,diofyrar, arbe tande på 
ultrahöga frekvem:er mellan 60 och 132 M j s. 

Fyrarna ilro a v flera olika sorter, och varje slag arbetar 

på en vi_s frekvens. Såll unda hava lufUrafikleclernas fyrar 

tiIIdelab frekvensen 75 lej _ lssa av dessa. fyrar ut


sän<la ett solfj äderformal strålknippe av ringa t j ocklek 


(4 km på 1000 m höjd och 6,5 km på .3000 m höjd), 


vars plan ligger vinkelrätt mot flygleden. Sådana fyrar 


hava en effekt av 100 watt och äro modulerade med 3 000 

els. De placeras på noga valda punkter utmed flygleder


na, att tjäna piloterna till kontroll aU fI ygningen går i 

rätt led. En annan typ av fyrar, som sända på 75 Mej :;, 


. hava ett stråldiagrarn, som giver en tyst kon mitt ö\'er 


fyren. Fyrar av detta slag kallas i US A för »Raclio 


range beacon -». 
Gränsmarkeringsfyrarna vid fl ygfälten utsända samma 

solfjädersformade strålknippen som flygledsf yrarna men 
arbeta på frekvensen 125 Mc j s och äro modulerade med 

en annan tonfrekvens. 

Det antennsystem, som användes för att giva fyrsändar

nas strålknippen deu önskade tillplattade formen med stor 

bredd, är sammansatt av fyra halvvågsantenner, som ma

tas i fas. (Exempelvis enL .fig. L) För att icke markbe

skaffenheten skall inverka genom sin varierande ledning_

förmåga och dylikt vid olika årstider och därigenom för

rycka strålnin "'i' diagrammets form, har ett motviJ...4:snät m

stallerab en b 'art s våglängd uneler antenn y temet 

Specialmottagare för ultrahöga frekvenser. 

För utnyttjandet av dessa med ultrahög frekvens arbe

tande fyrar ha de amerikanska luftfartsmyndigheternas 

ing njörer utarbetat en superheterodynmottagare för kon

tinuerli.g instäHning inom fre'kvensområdet 60- 1.32 Mc / s. 

Denna 1Il0ttaga retyp angives uppnå en känslighet av 5,5 

,uV vid 150 m W utgångseffekL För att dett a skall nra 

möjlig t \id ~å höga frekvenser hava kretsarna i högfre

kvensste.gen utfört s som »koll e ntri ska kretsar» av ca 200 

!lInl längd. Inställningen av såda·na kretsar sker med mik

rometerskruvar, varmed kretsarnas kapaciteter ,arieraE. 

De koncentriska kreL"arna bliva tyngre än vanliga men 

erbjuda elen enda möjlighe ten till effektiv förstärkning a\' 

freb'enser av denna s torleksordning. 

Kommersiella mottagare för de regelbundet trafikerade 

flygrouterna hava konstruerats för fasta frekvenser med 

kristall styrd oscillator ooh för~edda med en lamptablå , 
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pa , i,lken en lampa lyse r för var och en av moduler ings

frekvenserna 3 000, 1 300 och 400 / 5_ S dana mottaga re. 
fun gera vid en ingångsspänning a l O ,uV med 30 0/ O 

modul ring och giva då 150 m utgångseffekt. 

'ytt , genialiskt blindlandningssystem. 

Ett nytt system för blindlandning har presente rats. Det 

base rar sig p å en ide av ingenj ör Irving Metcalf, anställd 
vid de omtalade am ri'kanska luftfartsmyndigheternas ( , 
A.A_) föregångare Bureau of air commeroc_ 

;\Iletealfs ide har nännare ut,formats vid Massaohusets 

Jn -titute of Technology (M.I.T, ) _ En nyligen vid nämn

da högskola gj ord upptäckt aven profe.;;sor Barrow be

träffande möjligheten att i godtycklig grad koncentrera 
och giva form åt stråU<nippen av frekvenser inom området 

200 00 Mc/s visade sig vara det rätta med let för den 
tekniska u,tformnin cren av MetcaHs ide, Den fria tekniska 

for kningcn möj liggj orde här reaEser.an·det a'v en enkel 
och g nial ide, som annars måhända lagts till handlingar
na sasom omöjlig att praktiskt förverkliga .• 

'letcaHs ide var enkel som Euklides' axiom_ - Det är 

känt att man behöver endas t tre (3) punkter för att de
finiera ett plan. Ant,ag att dessa tre punk ter bilda ett 

plan, som lutar med en för ett landande flygp,lan lämplig 
crlidningsvinkel mot horisontalplanet. Antacr vidare att de 
tre punkterna bilda hörnen i en likibent triangel, vars spets 

star mot hor isontalplanet. (Fi". 2_) Drager man nu en 
bissektri från spetsen i den likll,enta triangeln ooh för

län o-er densamma i det av de tre punkterna bestämda pla

net, å kan man tänka sig denna linje såsom den bana ett 
landande fl ygplan följer, om det får .,lida med avslagen 
motor. Från vilken punkt som helst på bissektrislinjen 

komma de 'tre punkterna att ynas liggande horisontellt i 
liIlje med varandra, och spetspunkten kommer aLt ligga 

n/ill emellan de två andra . Detta kan omskri\' as genom att 
utgå rfrån föraren i det flygplan som skall landa. Denne 

ka n föra flygplanet ned mot marken utefter en Tä t linje, 
om han 'kan bringas att se dessa tre punkter (fig. 2), och 
han behöver blott manövrera så, a tt de ligga i linje hori

ontelIt , med punkt nr 1 mitt em lIan 2 och 3, 
Med synligt ljus kunde detta ej utföras, ty sådant ljus 

Fig. 1. Ex em pel pa antennsystelll . som ga ell tillplattat strill
kw:ppe med stor bredd , Sadana antenn s}' ·tem anv'lndas till jl )'g
rac[;ofyrar, 

I 

I 


2 ! , 

--@-- - @---@- 
, 

I 

Fig, 2. Principen för den amerikan:ikt: ingenjören Irving ilIetca/is 
nya blindlanclningssystem. 

absorberade alltför snabbt i d imma och fuktig luft. Ej 
heller nåddes godtagbart resultat med osynliot , ultrarött 
Ijus_ Endast med de skarpt avgränsade och stabila strål 

knippen, som kunde erhållas med den av professor Barrow 
utforskade metoden, enligt vilken fr ekvenser inom omnl 

det 200--600 Mc/s utstrålas aenom trattar med rektangu
lärt snitt, uppnåddes goda och praktiskt användbara re

sultat. 
De tre omtalade punkterna göras i den praktiska ut 

formningen av Mdcalf ide synliga för föraren på skär
men till ett ka todstrålerör, om är kopplat till en mot
tagare för den ifråaakommande frekv,ensen_ 

Den mellers ta punkten åstadkommes medel st fyr.a sän
dare, som på samma frekven s utsända fyra ",kivfoTl1lade 
strå lkllippen. Dessa fyra s tr lplan skära varandra i en 

rät linje, utefter vilken flygplanet skaH glida ned mot 
marken. Strålknippena bestå av två näs tan horisontella, 
om äro modulerade med olika igenkänning frtOkven~er 

samt .av två nästan vertikala, som l ikaså äro olika modu

,lerade. Mottagaren är så konstruerad, att den l å~frek ent 
med filter skiljer dessa fyra olika moduleringsfrekvenser 

och är vidare kopplad till katodstrå leröret, så att en t:nda 
punkt bildas på dess skärm a'v de fyra frekvenserna. 

Befinner sig fl ygplanet på den räta nedstio-n ing 'li njen, 

synes punkten centr.a1t på skärmen, men höjer sig flyg 
planet över linjen, rör sig punkten ne.clå t och vice ver a_ 
På sanuna sätt r ör ig punkten åt olika sidor d , flyg

planet avviker i sidled fr ån den Täta li njen. 
För att realise ra Metcalfs ide full tän digt Ibehöva ytter 

ligare två l ysande punkter, vilka vid rätt kurs skola ligga 
på linj e horisontellt med den första. D a punkter fram
ställa - genom att elektriskt överföra. rörels rna från fl yg
plane ts g rokompass ti ll ka todstrålerörets horisontella 
pl altpa r och från de-"S ,konstO'j orda hor isont till katod

s tr åler "r t vertikala plattpar. Delta k r genom att spän 
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Fig. 3. Den nya höjdmätaren för flygplan , S01l1 am'änder sig av 
en sändare och en mottagare för 6 dm våglängd, monterad" på 
mr sin vingspets. 

ning uttages från spänningsdelare, kopplade till resp . in· 

strument~ gyroskop. 

När piloten för planet ned mot marken och därvid skall 

följa den av radiofyrarna markerade räta linjen , behöver 

denne enligt detta system endast rikta sin uppmi:irbamhet 

mot ett instrument, nämligen katodstråleoscillografen med 

dess tre Iy;:ande punkter. Genom att piloten manövrerar 

.så, att han håller dessa tre punkter på en horisontell linje 

och mellanpunkten mitt emellan ytterp unkterna , kommer 

han att samtidigt taga hänsyn icke blott till blindland· 

llingsrik tningen utan även till den konstgj orda horisonten 

(vingarnas horisontella läge ) och gyroskopkompa.sscn 

(fl ygp'lanets längdlin jes riktning i förh ållande till glid· 
linj en) . 

Revolutionerande höjdmätare. 

Den mest epokgörande uppfinningen för året torde vara 

den absoluta höj dmätaren, vilken nyttj ar en frekl'ens av 

500 Mc/ oDh vilken kan betraktas som ett utvecklat eko· 

lod. 500 Mcjs påstås för övrigt vara den högsta i kom· 
mer~iellt bruk varande radiofrekvensen. 

Denna höj dmätare är vida överlägsen den hittills enda 

till gängliga barometerhöj dmätaren, som endast angav höj· 

den över havet som en funktion av lufttrycket. Hur myc· 

ket som fanns mellan havsnivån och fl ygplauet för övrigt 

angav ej denna höj dmätare. 

Med den nya s. k. »Terrain clearance indic.ator» har man 
emellertid erhållit en direktvisande höj dmätare, ~om i 

meter angiver det momentana lodräta avståndet mellan 

flygplan och mark. 

Principen för denna apparat är enligt påstående hemlig 

och utexperimenterad av United Airlines i samarbete med 

Bell Telephone Laboratories i USA. Trots detta har 

en japansk tekniker vid en kejserlig japansk högskola 

publicerat en artikel i ProceeJdings of I. R. E. (julinumTel 

1938) angående principerna för en ny absolut altimeter. 

Denna artikel angiver , att Den ultrahöga frekven;:en (600 

Mc/ s ) frekvensmoduleras (fig. 4) med rätlinig module· 
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ringskarakteristik. Från en dipolantenn på flygplan ets uno 

dersida utsän·des ett koncentrerat strålknippe mot mark· 

ytan, varifrån det reflekteras tillbaka till en mottagning,,· 

antenn, likaledes dipol, på undersidan av flygplanet. Av 

fig. 3 framgår, att skillnaden i fas mel,lan den direkta och 

den reflekterade våg som samtidigt upptages i mottagaren 

är proportionell mot skillnaden i den väg, som de olika 

vågorna tillr yggalägga mellan sändare och mottagare. Fas · 

skillnaden är emellertid frekvensskillnad , och under de 

gjorda förut~ättningarna blir frekvensskiHnaden propor· 

tionell mot den nämnda vägskillnaden, som vid tillräcklig 

höjd är ungefär flygplanets dU'bbla höjd över marken. 

Den i mottagaTen eThållna fa,skillnadsfrekvensen förstär· 

kes och föres vidare till en frekvensmätare, vars instru· 

ment är kali'brerat direkt i meter. 

Vid de pro\' som gjorts har sänocl<lreantennen placerats 

ytterst under ena vingen och mottagareantennen ytterst 

unde r den andra vingen på ett flygplan. 

Det har visat sig att man hittills kunnat avläsa höj den 

från 5 m till 1000 m på ett och samma instrument, va n 'id 

dock omkop~ling mellan olika mätornråden måste göra~. 

Direktvisande pejlapparat. 

Till slut skola tva direktvisande automatiska pejlappa. 

rater omnämnas. Den ena arbetar efter ett system, som är 

i bruk i stö rre skala i uSA, under det att den an dra 

är en kombination av tvenne pej lapparater enligt det förra 

systemet och ännu blott är ett experiment aven fanta si· 

full engelsman. 

Det amerikanska sy~temet tillämpas på helautomatiska 

radiokompasser och är i princip följande. - Den enda 

hittills i bruk varande helautomati~ka radiokompassen har 

en roterande ramantenn och angiver icke direkt i vilken 

riktning utefter en syftlinj e en pejlad radiostation ligger. 

Det nya systemet använder nidbar Tamantenn ooh fast 

antenn liksom normala fl yO' radiopejl· och »homing».ap· 

parater. Rarnen arbetar med minimuminställning, d. v. E. 

med ramens plan vinkelrätt mot den mottagna vågens fort· 

plantningsriktning. Vid snedställning av ramen (motsva· 
rande a,yvikelse ur kurs ) erhålles liksom vid »homing». 

I 
I 
I 

- - - -*- - 
l 
I 
I 

!1odvlar/ons kora/d er/Jr/I< 

Fig. 4. Modu.lationskarakteriSlik för höjdmätarens sändare, som 
är fr ekvensmodulerad. 
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apparaterna en ca l00-periodig ton, som alstras i motla

garen vid omkoppling av polariteterna på ramantennen_ 

Denna växelspänning likriktas och utnyttjas att utstyra 

och regl era en motor , som strävar att ,'rida ramantennen 

tillbaka till minimumläge , där motorn stannar, enär regle

ringsspänningen i detta läge blir noll. Till motorn och 

ramen är en \-isare mekaniskt kopplad_ Denna visare, vil

ken är utformad som en pil , rör sig över en horisontell 

skala och kommer al ltid att peka med pilspetsen mot den 

station som pej la s_ I läget 180 ~ mot stationsriktningen 

har emellertid ramen trots minimumindikering icke något 

stabilt jämviktsLäge, t\- motorn strävar att avlä .3na ramen 

ur detta läge_ Endast 0 0 -läget är stabilt. 

Denna entydighet i kompassutslaget torde vara den be

s tämda fördel detta instrument besitter gentemot tidigare 

typ av automatisk radiokompass_ 

Det engelska experimen tet gick ut på att genom en 

kombination av två automatiska radiokompasser av exem

pelvis ovan skildra t s lag erhålla en anordning, varmed 

man på en karta i flygplanet kunde följa flygplanets kurs 

ö er den å kartan avbildade terrängen_ Fig_ 5 vi -ar i 

princip hur detta tänkes utfört. Praktiska försök hava fak

tiskt gj or ts med denna otympliga anordning, och resul ta

---I 

IL___ ___ 
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Fig_ 5. Kombinerad radiokom.pass, som på en karta angiver fl yg
planets kurs över den på kartan avbildade terrängen_ 

ten lära hava överträffat förväntningarna , som icke torde 

hava varit alltför stora. Emellertid t jänar denna uppfin

ning såsom en antydan om de möjligheter vi hava att med 

radioteknisk hjälp åstadkomma det fulländade navige

ringsmaskineriet för såväl båtar som fl ygplan, om lek

ni'kens resurser utnyttjas utan hämningar. 

Flygets framtid är enligt min mening intimt förbunden 

med de rad iotekniska m etoder , som kunna utarbetas för 

att vägleda flygplan en i ännu sasom osäkra betraktade 

förhå llanden. 

Sveriges enda radiotekniska facktidskrift 

Radiofackmännens och amatörernas speciella organ 

• 	 Är ~a k l ig, vederhiit t ig oeh opartisk • Avhandla r i form av popul~itu kon struktionsbe
skrivningar den prakti ska till;impningen a,' nya 
konstruk ti ()nspriuciper• 	 Utkommer regel bundet den 20 varj månad 

• 	 Gel' amatören utföl'Uga beskrivningar ,j, er intres 
• 	 I nneh:11l et' tekniska beskri vnin ;;ar över goda kom santa experiment och a pparater inom radions och 

mersiella rilOttagure närbesläktade områden 

• 	 Beskri,er på ett mttCaltli "'t s,itt n~- ll uppfinnin ga r • Avhandlar alla nyheter på radiuomr:l l] 
och principer 

• 	 Är den idea liska. amaWrtidskrifle n 

• 	 Iuueh1'lller det min ·ta möjliga av teoretiska ut • ppskattas av fackmann en på grund a,- sin veder
läggninga r häftighet och opar tiSkh et 

Organ för Stockholms Radioklubb 
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Uppfinningarnas hok, del I: Teknikens natur
veten. kapliga grunder, av Professor Alfred Lilje
ström. Stockhohn 1935. Kungl. Boktryckeriet, P. 
A. Norstedt & Söner. 1369 sidor, 1142 illustra. 
tioner. 

Vid Stockholms Radioklubbs sammanträde den 2 maj blev under 
diskussionen den för några år sedan utgivna ppfinningarnas Bok, 
d el l: Teknikens naturvetenskapli ga grund er, av profc sor A. Lilje· 
ström, nämnd i samband med tfr gan om en högtalarbaffeh ut· 
förande. Det påföljande menin gsut byt et gav mi g anled ning att 
varna medlemmarna för att sät ta alltför stor tilltro till uppgifterna 
i nämnda verk, da jag på flera s täll en i detsamma funnit oveder· 
häftiga och principiellt oriktiga framställningar och upp gi fter. På 
uppmaning av ett flertal klubbmedlemmar har jag gjort en ax· 
ploekning ur profcssor Liljeströms bok från sådana avsnitt, som 
kunna vara av intresse ur radioteknisk synpunkt. 

P å sid. 511 läses under rubriken Liudets reflexion och brytning: 
»Reflexionsfenomenet i form av eko Var iu sedan gammalt kiint 
för det fall att återstudsn ingen sker 1/1.0t en fast bergvägg eller mot 
väggarna i det slags instrument, som kallas r o p a r e eller m e· 
g a j o n ...» En tillhörande figur, visande ett par reflekterade 
»lj"dstråluf», är för :;edd med texten: »Ljudet reflekteras mot en 
ropares väggar, så att det går ut mera samlat än från mun/Len 
direkt". 

För att en riktad reflex ion skall uppst fordras att den reflekte· 
rande väg en har stora dimensioner i iiirh åIlande till våglängden 
hos den infallande ljudvågen. Detta är fallet vid ljudets re flexion 
mot en bergvä gg, men dd talljudets medel våglängd är av storleks· 
orJningen några decimet er, kall det knappast bliva fr ga om n1lgot 
dylikt r eflex ion fenomen i en megafon. Den riktverkan, som er· 
håll , beror på trattöppnin gens s torlek i ,{örh Iland till ljud· 
v1l"läno-den 
Sam~a felaktighet i framställningen återfinnes på sid. 594 på 

tal om högtalare. Där står: »De första radiohögtalarna, t r a t t· 
il ö g t a l a r e, l;oro helt vanliga telefondosor försedda med en ljud· 
trall intill telejonmembranen för liudets förstärkning. Denna för. 
stiirkning uppnås dels därigenom att liudet samlas så som i en 
ropare och dels därigenom att ljur/et såtter !> ela tratt ens Tlwssa i 
t vungssviingningar nted rätt stor amplitud. Hiirvid komma emel· 
ler/ul iivcn egensvängningar att uppstå, varige/Lom biljud uppstå 
och verka störande på återgivningen. Dessa son. horn och lurar 
s dermera utarbetade högtalare utgöra icke en god lösning av 
appgijtcn och ha sedermera nlistan Icommit ur bruk.» 

Detta är felahtigt från början till slut. »Ljudförstänkning~n» är 
lika litel Som vid »roparen» resultat et av reflexioner i tratten. Än· 
ria må let med en högtalartratt är att ås tadkomma en akustisk trans· 
formation i förhållandet tryck: has tighet och därigenom ernå en 
effektiv belastnilF' p il. membranet. Vidare m ste, för att ett gott 
r esultat s kall erhållas, till varj e pris undvikas, att »Ijudet sätter 
hela traltens massa i t &ngssvä ngn ingar med rätt stor amplitud». 
Den särd ' lcs obeha gli ga följd en därav bleve bl. a., som det ägs, 
egensvängnin gar och bilj ud, som verka störande på återgivnin gen. 
- Dessa som »horn och lurar» utarbetade högta lare utgöra en 
mycket god lös nin g av uppgiften och komma, d!\. det gäll er större 
Ijude fJekter, nästan nteslutande i fråga. Exempel: " public address» 
och biogra ianläggningar, Man har med rati onellt byggda tratulög· 
talare lyckats driva upp verkningsgraden alldeles häpnad sväcka n· 
de högt (änrIa upp emot SO % , d . v. s. många gånger mera än vid 
konhögtaJare) . 

Fortsättningen, som avhanrllar konhögtalare, är inte mindre olyck. 
lir;. Här säger fiirfa tt aren: »En mera störningsfri form av högtalare 
byggd po. samm.(l princip utgör k O n il ö g t a l el r e n. liven denna 
arbetnr elcktromlLgnetiskt som !rauhögtillarefl , men rnedan den se· 
Ilare (i ner en telelol/membran i botten av tratten, är konhögtalarens 
ganska jlata tratt i sitt centrum direk t fristad vid ett stift, som 
bringas i vibratione~ av en kraftig permanent magnet, vars styrka 
varierar i takt med tal et , tack vare kring densanunu placerade 
strömförande spolar. Konhögtalarcl/S vidöppna koniska tratt kan 
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ocksrl sägas utgöra själva telefonmembraneIl , vilken genom lämplig 
form och lämpligt material befriats jrån störande egensvängningar. 
Vanligen göres konen av papp m ed en öppnings~i"kel av ca 125 0 

och placeras sil, att omkretsen stödes mot ett dämpande nnderln.g 
i jorm au en filtkant eller dylikt.» 

»Brlde tratt· och konhögtalarens ytor siittas i ·böjnillgss.'ängTlingur, 
och för aJt en ljudstar k högtalare skall erhållas, nuiste dessa bö;· 
ningssvängllingar både vara lilbredda över en stor yta och ha gan· 
ska stor amplitud . En ökning av vwdera av dessa storheter medför 
emellertid ökade möiligheter för egensvängningars uppkomst. Man 
har dlirför även inom denna gren av lindtekniken sökt undgå böj· 
ningss vängningar efter sanuno. principer som vid hydrofonsändare 
(se sid . 582). l grund och bott en kan en van.lig IjlLdsändare för 
und~rvo.ttcn ss igll alering matas med krajt iga telefonströmmar istiil· 
let för med ren växelström och tiänstgör då som en högtalare av 
mäktig styr/ca.» 

Det är icke mycket av detta som ä r riktigt. Varken kon· eller 
tratthögtalaren är bunden vid vare sig det elektromagneti ska eller 
det elektrodynamiska drivsystemet. De kunna drivas oDh ha även 
drivits en del elektromagnetiskt och en del elektrodynamiskt. Men 
det var länge sedan. Det dektrodynami;,ka systemet torde sedan 
många år tillbaka vara nästun allenarådand e, om man undantager 
de allra enklas te och billigaste radioapparaterna för lokalmottag· 
ning. I samtliga är emellertid membranet placerat så, att omkretsen 
uppbäres aven så litet om möjligt dämpande tyg· eller pappers· 
rinO', för att den skadliga dämpnin gen skall nedbringas till ett 
minimum. Detta är allt s1l un gefär raka mot saten till det ovan cite· 
rade. Vidare borde i fort sä ttningen heta, att en högtalare, kon· 
struerad efter su mma principer 'om hydrofonsändare, är fltllstiindigt 
oduglig, då det gäller alt åstadkomma jämn återgivning inom ett. 
större fre kvensområde, vilket är fallet inom radio· och ljudfilms· 
tekni ken. H ydrofon sändaren olämpli~het för nämnda ändamål be· 
ror p. all den bygger p1l a vstämda svängningssystem, som endast 
reagera inom ett mycket trångt frekvcnsområJe. En sådan hög· 
talare kan visserligen producera ett ljud av »mäktig s tyrka», men 
endast med den tOll, för vilken den är avstämd. 

I avslutnin gen på kapitlet om högtalare når dOClk fram ställningen 
sin kulmen. Jag citerar: »Det karakteristiska jör e/L dylik rationellt 
byggd k raftig högtalare, SOl/! i handeln kallas e l e k t r O d y /L a· 
m i s k högtalare, rh'en om den arbetar elektromagnetiskt som den 
i jig. 487 sid. 583, är att den äger en relativt stor och oböjlig 
l i u d p l a t t a, vilken iir fästcul vid det svängande organet och 
av detta bringas att i hela sin utstriiclming svänga fram och till· 
baka. För radioändam ål i större boningsrum kan ljudplattan göras 
aven 25 mm träplatta med en yta av 0,5 Ii 1 nL' . Dylika högtalare 
arbetet med ett k raftigt konstant magnetfält från spolar, som måst,e 
matas av ett ackumnlatorbatteri eller från belysningsledningen, ty 
vanliget permanenta magneter bli i allmänhet icke tillräckligt starka. 
Dm därav följande driftskostnaden är visserligen en. olägenhet 
men å andra sidan kan man med ett regleri"gsmotstånd inom vida 
gränser reglera det kOllstalltu magnetfältets styrka och därmed 
vinna, slor anpassningsförmåga ejter olika lokaler.» 

Den som inte med egna ögon läst. det.ta högst besynn erli ga opu s 
vill inte gärna tro, att det finnes tryckt i Uppfinnin garnas Bok 
av 1\ r 1935. 

En högtalare, som arbetar elektronwgnctiskt har aldrig i handeln 
kallats elek trodynamisk. En radiohandlare, som begick cn sådan 
blunder, k ulle utan tvi ve l hemfalla till traff enligt lagen om illojal 
konkurr 'n . - Vad ljudplatta n eller »baHeln» beträfiar, li r denna 
icke fästad vid det svängand e organet utan tvärtom isol erad från 
det egentliga högtalarsystemet medelst en filtring el. dyl. , för all 
den icke »skaU bringas att svänga fram och tillbaka» varken delvis 
eller än mindre i hela in ut st räckning. Ljuds,kärmens eller ba,f· 
feln s funktion består populärt talat i att den förhindrar »aktL, tisk 
kort~l utnin ",) av de lägre frekvenserna. Det Lbrerande membranets 
diam eter är lit en i förh ålland e till de låga frekven sernas Inga 
våglängde.r, som äro av storleksordningen meter. Detta medför att 
membran et. i ooh för sig icke förm år »stråla ut» dessa frekvenser 
utan i ··tället »föser» htft en fram och tillbaka rUllt membrankan· 
ten. Kombination en med en tillräckli gt stor baffe! avhjälper denna 
brist och ökar ålunda ulstr !\ lnin gen av de lägre frekvenserna. Baf· 
feln är naturligtvis icke karakteristi sk för de elektrodynamiska 
högta larna utan kan lika vä l användas vid elektromagneti ska. 
De elektrodynamiska högtala rna arbeta med ett kraftigt konstant 
magnet fä lt , som ibland matas a v ett ackumttlatorbatt eri eller från 
belysn in gonätet. ~odefllare typer ha oita permanenta magneter, 
vilka ,iro tillräckligt sta rka, någo t som blott är en kostnadsfråga. 



POPULÄR RADIO 

- Det. är visserligen icke teoretiskt otänkbart att i en med fält
lindnin g försedd elektrodynamisk högtalare reglera fältströmmen 
medelst en reostat och på så sätt variera ljudstyrkan, men det vore 
myoket opraktiskt och olämpligt och förekommer aldrig heller. 
Ljudkvaliteten ändras nämligen med magnetiseringen, och de,-
utom äro ju mottagare eller förstärkare i regel försedda med lämp
lig volymkontroll. Om man i enstaka fall vil,l förse själva hög
talaren med volymkontroll, sker det i talströmskretsen. Ett regI e
ringsmotstånd för fältet bleve stort och kostbart. 

Man saknar i boken varje antydan om sadana högtalartyper 60m 
kondensator- och kristallhögta,lare, vilka, även om de icke för när
varande ha så stor användning (åtminstone den förra), dock äro 
fysikaliskt intressanta och lärorika. 

Om någon tillnärmelsevis li:ka ovederhäftii' r"dogörelse för hög
talare och deras verkningssätt som den i Lppfinningarnas Bok 
någonsin förekommit i svensk eller lltländsk litteratur, så har den 
un dlgått min uppmärksamhet. 

En hel del myoket komprometterande >ia;ker säga,; om fotoceller 
linder rubriken »Yttre ljuselektrisk effekt». På sidan 921 om
ta,lar förf. Hertz' upptäckt, att gnistöverslaget mellan ett par elek
troder underlättas, om dessa utsättas för bestrålning med ultra
violett ljus, och fortsätter: »Aret därpå (1888j visade W. L. F. 
Hallwachs, att en ursprungligen oladdad zinkskiva vid belysning 
medelst ultraviolett ljus uppvisar positiv laddning, och dess av 
hestrålningen alstrade elektriska spänning uppgår därvid till 1 Ii 
.3 volt. Denna s. k. H a II w a c h s e f f e k t el! er y t t r e l j n s
e l e k t r i s k a e f f e k t medför i det Hertzska försöket, att spän
ningen mellan elektroderna ökas, varigenom urladdningen nnder
lättaj:» 

Denna framställning är fysikaliskt oriktig. Att gnistöverslaget 
underlättas vid belysning av gnistgapet, beror "äsentligen ej på den 
obetydliga spänningsökningen av 1 å 3 volt utan på att den ultra
violetta strålningen har tiBräokligt stor energi för att utlösa elek
troner från metallen. Dessa accelereras i det elektriska fältet, så 
att de genom stöt jonisering av gasen (t. ex. luften) mellan elek
troderna göra denna ledande. 

På samma sida (92I) behandlas HallwachseHektens utnyttjande 
i ljuselektriska celler (fotoceller). Det heter: »Härvid skall den 
ljnjkänsliga metallen stå i förbindelse med batteriets positiva pol, 
den är sr11edes s. k. a n o d, medan den andra elektroden är 
k a t o d». 

Det är i verkligheten tvärtom: det ljuskänsliga skiktet - som 
vid belysning avger elektroner - skall anslutas till batteriets ne
gativa pol och är katod. Man är först böjd att betrakta detta fel 
som ett förbiseende, men så visar sig ioke vara fallet. I fortsätt
ningen dokumenterar författaren sin obekantskap med de natur
vetenskapliga grunderna för de inom tekniken nu så allmänna 
fotocellerna. 

»Bestrdlas a n O d e n med ljus», heter det, »)kommer en ström 
att gd fram i den batterianslutna kretsen - - - .'J - Det är 
naturligtvis i ,tället den elektronemitterande katoden, som skall 
bestrålas. - Mot slutet av sidan heter det: »Fig. 783-786 visa 
olika prov på moderna fotoceller. Fig. 783 är i vanlig glödlamps
form med glasballongens speglande metallskikt som katod och 
den ljuskänsliga anoden centralt placerad. Fig. 784 visar det tyska 
Klangfilmbolagets fotocell för lJndfilmsändamål. Anoden A har 
~allerform, och det genom den lilla fönsteröppningen F kommande 
ljuset jpeglas av katoden K:s metallspegel mot anoden.» - Sid. 
922: "Fig. 785 visar en för ljudfilm avsedd fotocell med central 
katod k och m ed anoden a i form ovett ljnskänsligt metallskikt». 

Författaren är tydligen i den tron, att .katodskiktet endast tjänst
j(ör som rdlektor för det in',fallande ljuset, så att detta koncentreras 
pa d0n centrala anodtråden. Detta är rent nonsens. Anodtråden 
är icke ljuskänslig (emitterar ej elektroner). Vore så fallet, skulle 
dpn bli katod. 

P å si d . 1204 kritiserar författaren i utsökt !'pydiga ordalag den 
»d ofinition» på magnet, som förekommer i Norrlisk Familjebok. I 
, t,ill et formuleras en ny definition, enligt vilken såsom indikator 
använrles en i en tätt sluten mässing"losa upphängd magnetnål. 
Fiirfattaren säge r: »... ingen annan kropp än en magnet har den 
egenskapen, att om man i olika punkter utanför densamma pla· 
cerar en tätt slu t en mässingsdosa med en kring sin tyngdpnnkt fritt 
rörlig nwgn elncll, så konlIner denna nål att intaga fullt bestämda 
Iiigen». - E n sådan definition gör det emellertid möjligt att för
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växla: en magnet , r it ol/lagnetiskt jä rn stJ ck e, en slröm genomjlul f' n 
ledare och en t. t; X. i e tt ,katods trå lerö r al st rad elcktronstråle. Alla 
fyra ha den upp givna ver·kan på den i mäss ingsdosan upphängda 
magnetnålen, och äve n författarens definition är s?tl edes nilgot o[ull· 
"t ändig. 

Med det magn tiska n ill cl rå kar förfa tt aren illa ut ä ve n pa sid. 
1215. F ig. 1042 visar en plattkondensa tor , elektri ska fält m en kan 
enligt bokens uppgift även svara mot " d et IIwgnetiskn fältet i ändan 
aven med fin tråd tätt lindad, rak strömspole, '"ars tvärsnitt är 
en långsträckt rektan gel». - Detta ~ t,immer icke. De magneti ska 
kraftlinjerna tränga icke endast ut vid spolen T;indc : de skä ra ii vT' 1l 
igenom lindningen ule fter spolens hela längd, men blir glf' sare 
mot mitten av spolen. 

På sidan 1319 göres et t för sök a tt förkl a ra fö rstärkning"förlop
pet i elt elektronrör: " M en tack l'are elektron emissionen, vars styrka 
förutom av gallerspiinningen betingas av rörets elektronutb yte, d. 
v. s. av glödtemperatlIren och rörets kOll struktion, konllner ström· 
men i primärspolen au T' alt vara väsentlig t starkare än orig in al
strömmen. Energi från g l Ö d s t r ö m s b a t t e r i e t har IiU förts 
anodkretsen på ett sätt som alltomat iskt alll'a.ssar sig efter ström · 
variationerna.» - Den första men ingen ger en sakk unni g läsare 
intrycket aven ,halsbryiande balansgång !lied halvförst lldda fakt a . 
l nästa mening inträffar den befarade olyckan . Energ ien i anod
kretsen härrör, såsom varje radiom an vet, i det väsen tliga fr ån 
anodbatteriet och ej från glöd batte riet. 

Ett flertal andra liknande bevis på obeka ntJ,ap med ämnet före 
komma i detta kapitel om elektronrör. Bl. a . må nämnas, att för
fattaren antagit, att man väljer anodspänningen efter ga Ue rspän· 
ningen i stället för tvärtom, och därvid f rams täll es det sII som hu
vud saken, att man hamnar på en rak del av karakt er istik n. Om 
variationsområdet för gall erspännin gen delvis r ll cr t. o. m. h ell 
och hälkt ligger på den positiva sidan, synes av dc an~ivna s iffer
exemplen ej spela n ågon roll ; begreppet "alle rslröm ly , er med sin 
fr å nvaro. Uppgift erna om detoktorrör, li k riktarrör ( enli gl haken 
en speciell ·form av treelektrodriir) och fl ergallerrör har förfat · 
taren formulerat mycket al lmänt och vagt m en l ikväl icke l \'cka ts 
Lmdgå f'nfelaktig eller vilsel edand e inn ebörd. . 

Under rubriken radiotekn.ik utbreder ig författaren över den 
för länge sedan utdömda gnisttclegrafien. A v den moderna ra dio· 
tekniken återfinnas under andra rllbriker sådana en sta ka partier. 
80m ovan vi sat::;, 

Ovanstående fa r icke betraktas såsom resl/lta t av någon uttöm
mande granskning av boken utan endast - vilke t redan inlednin gs
vis nämnts - som en axplockning bland de ka pitel, 0 10 äro av 
radiotekni skt intresse. S jä lvfallet har bedömningen ick c ske tt ef ter 
allra mod erna ste målt tock utan med hänsyn t iii förhålland ena vid 
bokens utgi vning, som dock icke ligger längre tillbaka än ar 1935. 

Författaren till boken, professorn vid K ungl. T ek ni , ka ITiigsko
lan, Alfred Lilj eström, har betitlat s itt verk »Tcknikens naturve
tenskapliga gmnder»; en sådan titel medför enl igt min åsikt vida 
större förplikt elser båd e m ed hänsyn till tekni_k och natnrvekn
skaplig vederhäftighet, än SOIl! infrias i \'("["ket . , tmin stone r1 f, del 
gäller det radiotekniska områd et. . . 

Stockholm i mai 1939. 
He/ge Fredholm. 

»Edrhstone Short \Va n ' :\[annaL>, ~o -1 (2:a UllJlI.), 

,10 sidol·, utgiven 1939 a.v Stratton & Co., Ltrl., England. 
Kan erhållas från Ingeniörsfirman E1edt"ir, Starlsgår
den 22, Storliholm. Pris lir. 1: 75 (l lu s porto. 

Detta är en Il)' upplaga av »Short \'\la ve lVIanual» n r ,J .. som 
recenserade~ i Populär Radio för september--·oktober 1938. 1 nnc
hållet är till största delen detsamma som i först a uppla gan. Den 
stora 9-rön,supern är omarbetad och täcker IlU kontinuerli gt om
rådet 9- 57 meter. Kopplin gsschemat cir detsamma som förut med 
undantag av vi ssa detalj ändringar. Monteringsplan samt kisser 
och tabell för spoltillverk ning ha tillagt s. Kapitl et om ult rakort
vå gsantenner har utb ytt s m ot en konstruktioll sbe_krivning ove r en 
kri stall styrd amatörsändare med 20 W »input», avsedd för banden 
1,7, 3.5. 7 och 14- :'lc/5 samt för »RN W i\ R»- och »R AFCW R»
banden. 

http:radiotekn.ik
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25 watt tronsportabel 

Begär specialbroschyr från 

förstärkor
an,läggning 

är senaste nytt i CH A M 

PION LJUD SYST EM. 
Högtalarna i baffe llådor 

borga för h ö g s t a ljud

kvalitet. 

Champion Ra dio A.-B. Polhemsgatan 38 Telefo n 

• STOCKHOLM 53 6581 

Fö rsäljni ng en dast till inreg. firmor. 

TJERNELDC50 5·rörs superheterodyn för kOltvåg, mellan
våg och långvåg . Automatisk volymkon
troll. Klangffugskon1roll. Volymkon1roll för 
grammofon. Automatisk baskompensa1ion. 
Permanentdynamisk högtalare. 120 volts 
anodbatteri. 2 volts ospiUbar ackumulator. 

Storlek: längd 442; höjd 275; djup 186 mm. 
Våglängdsområden: 13- 33, 185-575, 
710- 1830 m. 

En verkHgf god reseradio i mellanprIs
klassen. Räckvidden möjliggör moffagning 
även av fransoceana korh·ågssfafioner. 

Pris kompleli med inbyggda baHerier 
kronor 235.-

Infordra prospekl och ålerförsaljningsvillkor. 

T JE'RNE .cDS 'RADIO 
HUDIK VALLSGAT A N 4 • STOCKHO LM 

Teie:o:1 (v o x el ) 3 32.001 . 3303 70 , 330380 
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SAM MANTRÄD E N 
:: :::::::: : :::::: ::::~ : :;::: : :::: ::: ::: :::: ::: :::::::::::::::::::: :::::: ::: :: :::::: : :::: ::::::: ::: ::::: ::: :::::::: 

'/()(J,:holl7ls R adioklubb . 

Vid allllll untr,id et den 2 maj höll civilin genjör ;\lartin Fehrm 
föred rag: om »Radiovltgorna uthredni ng rö rh ä lland en». 

Tisdagen den ]6 ma j hö ll ' föredrag av c ivilin "enji.ir Cijsla Jo
I ~a.n · n 0 111 »Signal törni ngsfö d lå ll nnd et \' id ulika a nl ennt ypen>. 
I'oredragshiill a ren demon strerad p även en kä rmad ramanl enu uv 
n) t )' IJ . 

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

RAD IO INDUSTRIENS NYHETE R 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~::: : :::::::: : : :: 

T orrdt!lIlcll t för l ,'f V rör. 

;-1. ·B. i' ils M allssolt &: Co., Artil/eriga tan 16, S tockholm. har t ill
stä llt os data oc h urJaddnin gskunor för e l1 :ic r ie n ya turrelemen t, 
p ~cicllt till ve rk ade fö r a nv ,indnin g till] ,4·voltsrö re n. Denna serie 

har b ~ t eck nin cr n XII. Olika type r, Xlf.l , XII-2 o. s. V. , inom denna 
ser ie ärn av 'edda för belastn inga r f rån 0,15 till 1,2 a mpere . T a 
beller angi,'an de Ii, lä ngden vid drift 3 timmar per dag och urladd
ning till en nndre spä nningsgrä ns av 1,2 e lle r 1,1 volt finnas lill· 
g:ingliga . r1addningskll rvorna visa, a tt spännin gen ( mätt under 
b elastnin g viJ s lut et a,' va rje 3-limmarspcriod ) hå ller ig mellan 
1,'1 o·h 1,2 volt und r st ii r "': delen av ba tt eriets livslängd. Della 
gä ll ' r id IIrladd n ing m ed 0,2 ampere, sill ede . vid anvä.ndnin g i 
Illottaga re med 3 . rör. Vid de mindre batte rilyperna ö ka r livs· 
längden 20- _.) % , om man urladda r ned till 1,1 vo lt. V id de 
,qii rn: IYJlp rna hl il' m tl1 ~ , arund ,~ öknin g J()'- l S 0/O. 

DegYIlIl e1 't:'pänn ingen ä r " iu sa mtli ga ty per ca 1,5 - vu ll. vilke n 
' pän nin ~ 1,4·vol tsrörcn äro a vsedda a tt tå la. 

!1öglalartrall ar uch nålmik rojun Pr. 

/ tlf(c l1 iiirsfinll an Lindijag & Co., Malmtorg.lgatan 6, Stock holm, 
g('II"ru lag;p nt för Websl~r Ele<.:t ri c Cornp:ln) , Rac in c, W'iscon in , 
[J. fiir i Illar k nauen t n ny p iezudek tr i k pi ck· up av denna 
finna ' t illvt' rkn ing, modell X-76 A- 3. Hela a rmen är s lll ukfiIllt 

/J en in re korl.~tr ll k t i(Jn ell a v Web ster" k ristallsystem jör nålmikro
ir)llI'T. I: uu/hul/are, '2 : jäs tskruv jur /Iii/eli, 3: k lä/lltna med gum· 
IIli fll elllllLlägg för överförand e av rördst'1I till kristallsyst emet 4. 
:): II!jll /~t gummi m ed lagring jör nr1lhlil/llrell (6, 7) .amt stud för 
k ristallsystem t (8J, 9 : kanal jör nålen, som isättes nppiiran, 10 : 
pressat stälhölje. 

utförd i ,'al nöt. Den ,il' böjd på sada ll l ä tt , all vin keln mella ll 
ski v pa re ts tan gent och na lp lanets skä rnin gslinj e med ski van enli gt 
uppg ifl u tgör hög l . g rad" r. yS lemet, vars iIUe kOll ,; lruktion 
(ram g r av bilden, sägc va ra okäns ligt fö r fukt och säges a rbeta 
ti ll fredsställ ande äve n vid hög lemp eratur. Delta system jämte en 
etuda r typ hnna ocksii e rhållas lösa. 

~amma firma {ö r i ma rknaden stabila ::d umin iuUltratta r för elek
t rodynam i ka ko nhöglala re, t und om b nämnda »ba ffelhoIm> eller 
»trattha ffl ar». D a tratla r äro av svensk tillverk ning. 

:::!: : ::: :::::: : : :~ ~~:: :~~ : : :::::::::::::: :~:: :~: :: ::::::: :: :: ::::::::',~:::: :::::::: ::::::::::: :::::::::: :: ::::: :: 

BYTEN OCH FOR SÄLJN IN G A R 
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ::: :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~ ~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ! : : : 

Tn 10" h ög ta lare blltl ll't. Tel. 2041 33, B!clke, Regerillgsg. 95, t hl m . 

Giv nytt liv åt Er batteriradio 
och tag den med till sportstugan! 

sportst ugan och p lantstä llet ha r Ni s täd se användning för 
Er batteri mo uagare. F örse den m~d Pertrix y r - Qch sdlmi"k f "ia 
ba tte ri. Då skänker d en perfekt te rg ivn ing. P" rtrix li r <];irti ll 
det mest ekonomiska hatteri N i ka n a nvlimJa, ty det u rluJ das 
inte me llan "arb t>perioderna" ulan åle rhämlar sig i s Iäil et, 
och 

utan salmiak 
utan syra 

det ha r största kapacil t. 

A .K M LATOR-FA I3RI K AKTJEBOLAGET ruDOR 

G Ölebo rg • STOCKHOLM (Birge r Ja rb g . 55) • Ma lmö 


SOMMARENS 


D ETROLA 282 
Marknaden minsta Portabla 4' rörsmper. God diruns
mottaga re_ Inbyggd anrenn . Inb yggda torrbatterier med 
extra , tar kapaci tet. r ,4 volt , rör. äskan klädJ med 
im pregnerat Jil1 l1 c. 

Srorl ek : 23:< 20 " 13 cm . ikt 4 kg . Pris k mp!. kr 140:
parti från 

Branies Eleltlrislta Byrå 
Sveavägen 140, tockholm Telef n J2 49 39 
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Resemottagare m ed 1,4-voltsrör. 
Brantes Elektriska Byru. , Sveavägen 140, Stockholm, för i mark

nad en en resernottagare av märket »Detrola», modell 282. Motta
garen är en 4-rörs superheterodyn med rören lA7, IN5, lH5 samt 
les. Ylellanfrekvensen är 455 kc/ . Vll gEingdsområdet är 190--
555 meter. Skal an är graderad 55- 150, vilket betyder 55(}-1 500 
kej s. Antennen är en inbyggd ram, men yttre antenn och jord
ledning kunna anslutas. Hö gtalaren är 4" el ektrodynamisk med 
permanent magn et. Ett stort antal ·utländska statione r sägas på 
kvällen vara hörbara i centrum av Stockholm vid användning av 
enbart ramantenn. Övriga data : anodström ca 10 mA, glödström 
250 mA, dimensi oner: 23 X 20 X 13 cm , vikt komplett 4 k g. 

L ednl:ngar för radio· och tonjrekvens. Amatördelar. 
A.·B. Eltron, Kungsholmsgatan 62, Stockholm, för i lager en 

mycket stor sortering av materiel för radio, för8tärkaranläggningar 
!Il. m. Amatören finner Jär allt vad han behöver av smådelar och 
specialdetaljer. Firmans katalog bör ej saknas hos någon som syss· 
lar med experiment och prakti skt apparatbygge. 

Bland -mer sp eciella detaljer som finnas upptagna i katalogen 
må nämnas högfr ekvenskabel med trolitulisolation, mikrofonkabel 
med ringa kapacitet samt en lågförlust·differentialkondensator på 
2 X 30 cm, bl. a . användbar som stämkondensator i ultrakortvågs· 
mottagare. 
:: :: :::::::::: ::: :::::: :: ::: : ; :::~ ; : : ::: :::::::::: :: ;:::::: :: ::::: ::::: :: ::: ::: :: ~ : ::::::::::::::::::::::: : ::::::: 

MIKROFONER OCH HöGTALARE. 
For ts. fr;l n siu. 126 

Vid högtalare ger detta sig till känna som en starkt ökad käns 
ligjhet vid resonansfrekvensen, som alltså framhä ves onaturligt myc 
ket. Idealiskt vore, om den na frekvens inträffade över eller under 
det för örat hörLara frekvensomr1lde t, -men detta är i allmänhet 
omöjligt, sär k ilt med. de ganska styva upphängningsanordningar, 
'om mås te anvandas VId elektroma gnetiska högtalare. För den enk· 
laste typen med membranen som ankare ligger huvudresonansen 
något under 1 000 p/s. Kombinationen ankare + membran i de bästa 
kommersiella systemen råkar vanligen i resonans någonstans mel

/,-- ........ "" 

f/ \ 

SI{ l~\ €Q:~- : Ji,I:: 
_...:\. F / L 
R ..... __ ----/ 

F(g_ 18. Elektrvm agnetisk högtalare enligt Gladenbecks system. 

lan 100 och 200 p / s. I allmänhet lycka man icke med förd el 
reducera s tydleten å mycket, att r esonansen kommer under 100 pI • 

Gemensa mt for alla el ektromagneti ska högtalare gäller all de 
ha tämligen begränsad förmåga a lt omsätta s törre effekter och 
\ C' rkning.grad en är synn erli gen r l al i ~: den bruka r utgöra u~gefär 
et t par prOCent. Forts. i nästa nr. 
::: ::::::::::: :::::::; :::: ~ :: :: ::::: ::::::: :!: ::::::::::::::: :::::::::::;:::::::::::::::::::: ::::::::::::: :::::::: 

SUPERHETERODYNEN. 
Forts. från sid . 123 

a V;~~ lId lika med två gauger mottagarens mellanfrekvens. 
F19- 2 Ill us trerar Jella förh 1\ llande. Antag, atl den molla gna 

Högtalaranläggningar, förstärkare 
och pick - ups av högsta kvalitet 

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

Oenerall.genl ltir Sv~riGe In9~niö r . f; 'TnI UndbIiIII & eo. Malm lort••a11n I, Sthlm, Tel. 1Q1853 
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signalen ligger på 300 trI I'åglängd, mutsvarande en frekvens av 
1000 kc/ s_ Om superns mellanfrekvens >il' 465 kc/s, så blir oscil
latorfrekvensen 1465 kc/ s 0 465-1000=465 kc/ sl. Vi se nu, att 
ä,en en signal som ligger på andra sidan om oscillatorn i frekven s 
räknat åstadkommer den rätta mellan frekvensen O 93(}-1465 = 
465 kc/ s). Huruvida denna 3ignal kommer att höras eller ej beror 
på hur selektiv ingångskretsen är, d. v. s. första stämkretsen i 
fig. 1. Dess resonansku rva visas i fig. 2 (märkt :1>1 krets»). Kur· 
vans höjd över den horisontella axeln eller abskissan anger signal
styrkan. Den önskade signalen blir star.kast (punkt A), under det 
att den störand e signalen på spegelfrekvensen blir kraftigt under· 
tryckt (punkt D) . Om mottagaren har lägre mellanfrekvens, t. ex. 
110 kel s, faller spegelfrekvensen blott 2 X 110=220 kc/ s från re· 
son,1I15, och vi se då, att störningen blir mycket starkare (punkt 
B) . Genom att an vända tva stämkretsar ,före blandarröret kan DlaIl 
emellertid dämpa störningen i erforderlig grad (purnkt e). Det 
finns även en annan möjlighet, nämligen att använda ett s. k. 
spegeJfrekvensfilter, på vars konstruktion vi dock ej här skola ingå. 

Det finns flera möjligheter till störningar just genom frekvens
omvandl ingen. En station, som råkar sända på samma frekvens 
som mottagarens mellanfrekvens, kan t. ex. gå igenom förseIek· 
ti onskretsen 000 förorsaka svåra störningar, om ej en vågfälla iu· 
kopplas i antennen. Piptoner kunna upp'komma av ett flertal olika 
anledningar, om supern är olämpligt konstruerad eller uppbyg~d. 

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ! : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : 

RADIOTEKNIKER O. AMATORER 
:::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::: ::: !:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Beteckningar lör amerikansk och engelsk koppartråd. 

Tråddimensionerna enligt amerikansk standard B & S (Brown 
& Sharp) och engelsk S. W. G. (Standard Wire Gauge) äro 
approximativt följande: 

B&S SWG B&S SWC 
mm mm 

nr nr nr nr 

l 7,3 l 21 0,72 22 
2 6,5 3 22 0,64 23 
3 5,8 4 23 0,57 24 
4 5,2 S 24 0,51 25 
S 4,6 7 25 0,45 26 
6 4,1 8 26 0,40 27 
7 3,7 9 27 0,36 29 
8 3,3 10 28 0,32 30 
9 2,9 Il 29 0,29 31 

10 2,6 12 30 0,25 33 
Il 2,3 13 31 0,23 34 
12 2,1 14 32 0,20 36 
13 1,8 15 33 0,18 37 
14 1,6 16 34 0,16 38 
15 1,5 17 35 0,14 38--39 
16 1,3 18 36 0,13 39--40 
17 1,2 18 37 0,11 41 
18 1,0 19 38 0,10 42 
19 0,91 20 39 0,090 43 
20 0,81 21 40 0,080 44 

D_ C. C. double cotton co vered = 2 ggr bomuUsomspunnell. 
S. C. c. = single eotl,Qn covered = 1 ggr bomullsomspunnen. 
D. S. C_ = double silk covered 2 ggr silkeomspunnen. 

S_ S. c. = single sibk covered = l ggr silkeomspunnen. 

Enamel = emaljerad. 


Exempel: N:o 20 Enamel S. C. c. = 0,81 mm emaljerad en 
gång bomullsomspunnen tråd, om uttrycket står i en amerik~nsk 
beskrivning, och = 0,91 mm tråd om i en engelsk text. 

Sr. 

Translormalorer & Drosslar 
Magnelspolar Omlindningar 
S e r i e Ii Il v e r k n i n g & S p e c l a 11 y p er 

ELEKTROTEKNISK/l VERKSTADEN 
Akarp Telefon 226 

Nordisk Rotogravyr, Stockholm 1939. 
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I, 

Baby 
-1939 
SPECIALMÄRKET 

I RESERADIO 

DEN lilla RESERADION 

MED DEN stora TONEN 

4-rörs Super kopplad batterimottagare 
ETT ÅRS GARANTI 

GENERALAGENT: 

KÄLLSTRÖMS RADIOAFFÄR 
KORSGATAN 20 TEL. 119583 GtHEBORG 

Skaffa 
belåtna 
kunder 
med handahålla 

störningsfria 

KABEL 
Ett av kontinentens mest sålda och 
effektiva störningsskydd. 

Passande konstruktioner 
slag av anläggning. 

Begär katalogi 

Endast till dterförsällare. 

Representant: 

I , 

Radioartiklar 'ör sommaren 
TRA.."'SFOIDlATORAK 
T I·:.· X l:v r y, g lii n g d er 10 
_ ·20()O · lll cle r . Ri sta s~'s t,, 

Ill ct f i i r e limin r'ra ndc t av 
s. t iir ll inga r. l\:on1lpI(llt ut~ 

t'll sla d mp d trunsfo tlua 
f l) r, H0 dl f' u 'n i tlJ;', i su lalo r~ r 

(ld l f i in stC' r g f'llomCö r ing 
111. m. 

l'rls netto I'r. 24: 50 

,\SI,Sl{YDD för taka n 
t ,-. nllC'f . Jne ,l automut i.·k 
sa l,rl Tl g" . 

rl"is netto Ur. 3: 8:3 

FÖR FÖRSTÄRKARAl\LÄGGNINGEN 
l'EIOL-l.J\ E KTDYK 1UUSI{ Hö(; T,HJARE l~" am'ii ndbar 
f ii r myl'l'l' t ~ I(ll' h C- la stn i ug . Hii !; ia Ame rikan s ka fa bri kat . 

Pris netto I\.r. 47: 

FÖR RESEMOTTAGAREN 
)·a ,E"TRO)[..\G:-IJo, TlSI{ HöGTALARE: u 172 " m ed fri 
~\·ii ngan ll c Ull I-i.U l' t' . Ytf c r ~t kiin ~' li g' o('h ef(ek Uy . 

Pris netto l\.r. €i: 80 
rE IUl,\X ' NTJJl.');.nnSl' Jfii G T,\LAIU: ul / 2" llb so lut 
I l et' f~ k L I j lJd: t CI'J::h' nilJ ;::- , Kompletl m ed u lg"ng st ra nsfor
JIl utl) r fö r l) Cntods,l u l fiir. Pris netto Kr . 13 : 30 
i\,,"ODBATT ERIE lt och ACCl:)lULATORI';R m e tl a llR 
f i;rc ko111mand c ~ pijn n l rll'; :ll' och kapa d tete r a ll ti d å In g e r, 
OBS,! LöDROLY, e lc k t ri "k, föl' 110 e lle r 22() yolt, S [l C
d('llt l ii mpad fiir HadioW<l ll i l1ga r. ·Prh, netto li.r. 4 : 

National Radiolabrik 
Kungsgatan 53 Stockholm Telefon 20 8662 

" 

I, 

EVER READYs 
ANODBATTERIER 

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

BUSCK & CO. A.-B. 

Tel. 150545 GOTEBORG Tel. 150546 

Zanni Holmberg, Stockholm, Bergsgatan 39 
:'-! rJj :) i;, H. {1 (og r;a\' ~' r Stockholm 1919 



Under20 sex korta •till 121 l " d or har Syl~o " S I on er o h nios pop Iy vonio på värld c under samma "u oritet spritt si:~~,"'tt pe' 6,. E~~~:~oodeo ,Hg" ~~~ h;, fä""io'o:e:':: 
uppnå en • d en u tomorde l" ver 80 proc i 

Syl.oo'o ho . >O 00 oomö,'o ' o, 'g HII.e,'o' k ger I sanning b"" Ingsvärd förs"'I" ' ngs valitet
I,vlt erkänd värld olnlngsstegringen runt. . 

o~ ett palitlighetens kännem"arke 


