
Ett besök hos Philips 
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Av ingenjör Oscar Arntyr. 
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Av civil ing. Mats Holmgren. 

Modern skiYinspelning 
Av ingeniör Gunnar Löfman. 
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liE ElD 
(49 

Ny lättvik's reseradio med för
nämliga egenskaper 

Ingen an'enn • . . ingen jord 
inga lösa sladdar. . . vik' 4,5 kg. 

Pris kompl. med bafferier Kr. 115.
Infordra prospekl och ålerförsäljningsvillkor. 

HUDIKSVALLSGATAN 4 STOCKHOLM 
Tele:o~ (växel) 332001, J30 70, 33 0380 

" 

Baby 
-1939 
SPECIALMÄRKET 

I RESERADIO 

DEN lilla RESERADION 
MED DEN stora TONEN 

4-rörs Superkopplad batterimottagare 
ETT ÅRS GARANTI 

GENERALAGENT: 

KÄLLSTROMS RADIOAFFÄR 
KORSGATAN 20- TEL. 119583 - GOIUORG 

Aadioartiklar för sommaren 

TRANSFORMATORAN
TE:S:S tör våglängder 10 
-2000-meter. Bästa ,sYiSte
met för eliminerandet av 
störningar. Komplett ut
rustad med transforma
tor , nedledJDing, isolatorer 
och fönstergenomförlng 
m. m, 

Pris netto Kr. 24: GO 

ASKSRYDD för ta'kan
tenner , metl automatliSk 
s!åkring. 

rris netto U.r. 3: 85 

FÖR FöRSTÄRKARANLÄGGNINGEN 
rERMANENTDYNAJlUSI{ HöGTALARE 12" användbar 
för myr'l,et stor bela;;tning. Bästa Amerikanska fabrikat. 

Pris netto Kr. 47: 

FÖR RESEMOTTAGAREN 
ELE){TROJ\lAGNETIS){ HöGTALARE fl 1/2" metl fri
svUngande ankare. Ytterst känslig och effektiv. 

Pris netto Kr. 5: 80 
PERJllANENTDYNAl\lISK HöGTALARE 61/2" abso lut 
perfekt Ijlld:He rg-i vning. Komplett metl utgångstransfor
mator för p ntodslutrÖr. l'ris netto Kr. 13: 30 
AXODBAl'TERIER och ACCUi\IULATORER m ed alla 
förekomma ntle spUnnin gar och I<apaciteter alltid il. lager, 
OBS,! LöDI{OLV, ele>ktrisl" för nO eller 220 volt, spe
cielJt lämpad fUr Rodiolödningar. Pris netto Kr . 4:

National Radiolabrik 
Kungsgatan 53 Stockholm Telefon 208662 
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Polisradion i Stockholm 

har nyli gen tug its i bruk. Anläggningen beskrives lir 

teknisk synpunkt j en arti kel i delta nummer. Av spe

ciellt intre So:; är huvudstationens antenn, vilken är av 

vertikal halvvågs typ och matas från sändaren genom 

en koaxiell bbel. Som framgår av ritningen i artikeln 

ä r denna kabel uppdragen genom antennens undre hal· 

va, som är ihålig. Kabelns ytterledare stär i förbinrJcl se 

med denna undre halva, innerledaren med den övre. 

Enligt uppgift får man samma räckvidd som med an

tenner av tidigare förekommande typ , trots att den till

förda effekten endast ä r fjärdedelen så stor. Detta beror 

bl. a. på d en nya antennens gynnsa mma strålning;,;dia . 

gram; det mesta av energien utstrålas utmed jordytan, 

och mycket litet går förlorat i form av rymdstrålning. 

Bilarnas antenn utgöres av ett län"t metallspröt 

(kvartsvägsantenn) monterat bakt ill på bIlen. Den som 

haft ögonen med sig har nog redan sett någon av de 

tre radiobilar som f. n. äro i bwk. Del blir flera 

med tiden. 

EfTERTRYCK AV ART/KLAR HELT ELLER DELVIS UTAN ANGIVANDE AV KALLAN fORBJUDiT 

STOCKHOLMS RADIOKLUBB 
En sam manslutning av radloteknlcl och amatörer. 


Räknar flera av vårt lands främsta radiofackmän bland sina medlemmar. 


Aktuella föredrag och demonstrationer var 14:e dag. 


De bästa utländska facktidskrifterna finnas tillgängliga. 


Klubbens organ är tidsk ri ften Populär Radio. Prenumerationspriset f ör densamma ingår i medlemsavgiften. Närmare 

upplysningar erhallas vid hänvändelse till klubbens sekreterare, ingenjör Olof Josephson, vid sammanträdena. 

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



Herrar Återförsäljarel 

Rekvirera 

Nya katalogblad 
omfattande mikrofoner, 

högtalare samt kompletta 

f ö r stärk ar a n l äggn i n ga r 

föreligga färdiga. 

dag från 

ChalDpion 
Radio Il.-B. 
Polhemsgatan 38 Telefon 

STOCKHOLM 536581 

Endast med en Ch'ampionanläggning, 

den bästa som finns, blir Er kund fullt nöjd! 
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RADIOINDUSTRIENS NYHETER 
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Kiinslighd och ledningsliingd l'id kristallmikr%ner. 
Pam·Samsoli A.·B., Värtavägen 33, Stockholm, generalagent i 

Skandinavien för Brush Development Co. och Astatic Microphont' 
Lab. lnc. i Amerika, har meddelat OS5 , att känsligheten hos Brush 
kristall mikrofon er med membran (modellerna H. L. och H. M.) är 
-46 dB samt hos mikrofoner med ljud cell ( mod ell AR 43) O 

dB. Nollnivån är härvid l volt / d yn/ cm' . 
Enligt uppgift kunna de -:;a mikrofon er användas med en god 

kabel av 25 30 meters längd utan märkbar förlust i ljud . tyrka. 
I Berns sa longej· j Stockholm ,äge' mikrofonkabeln (av märk~t 
Brush) ha en längd a\" ÖVer 60 meter, och resultatet är utom . 
urdentli~t. 

Kortvugsdetaljer. 
Ingenjörs/irman Etertrir' , Stadsgurd cn 2:2, Stockholm , för i lager 

dt storl antal kort vilgsdetalj er av det vä lkända engelska märkPt 
»Eddystone» för apparatbyggare .amt föl' ,'xperim entändamål. För
ut om kortvä.gsspolar och vrid kondensa torer för sändare och mul · 
tagare märkas utbytbara ultrakortvågsspolar för \' glängder mellan 
4- 8 meter ,a mt ultrakortvilgskondensatorer, En hel del mont e· 
rin gsstöd o. dyl. för kondenöatorer och 5polar äro även av intresse. 
Förlängningsaxlar, däribland även en böjli g sådan , finna ofta an · 
vändning. Eddy.tones mikrora tt med utväx lin g 20: l och 100 : l 
hal' man i litt eraturen sett använd i kommersiella laboratoriers 
experimentapparater. Av högfrekv ensdrosslar finna s ett [lertal ty· 
per. Den SOm sjäh lindar sina spolar kan erhålla po\[ormar med 
hållare för sJ väl sändar- som mott aga rspolar. 

In dllktansspolar m ed hög konstans. 
Firmu RlIIw Arbing, Arsenalsgatun 4, Stockholm, har sänt o" 

"n intressant trycksak på tv ska öv(' r induktan •. ;polar med på calil
stomme inbränd lindnin ,7. De kunn a erh åll a" i värd ~n mellan OJ-
l 000 / ' H, De a spolar äro av eylinJ ' rt yp ..Ä. ven flat· och ring· 
spolar kunna e rh lIas. 

R pselllottagare med 1,4-vol tsrör. 

Här visas exteriör,-n a\' »Detro la 282». Bilden kunde på grund av 
utrymm esskäl ej komma med j röreg enJ e nummer, Jär apparat en 
"Intalade;; . 

::::::::::::: :::::: ~ ~ ~::::::: : ::::::::::: ::',:::::::::::::::::::::::::: ~:: :::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::: 

BYTEN OCH FORSÄLJNINGAR 
: :::::::::: ::::: ::::!:::::;;:::::::::::::::::::::::::::::::: ~:::::: : ::::::::::::::::::::: ~: ::::::::::::::::::!:!:: 
Under de'H1B rubrik in för Populär Radio annonSer I Mtandordlserad 
.torlek (utrymm" 12 Olm.) med fri s tående rubrik till ett vrl. R" 
Kr. 7 : GO IJr gång. 
Dessutom Införas standardiserade radannonser av nedanstående ut
tiieende till ett pris a.v Kr. l pr rad, minimum 2 raders utrymme. 

Kadio)å.dor, skulor m . n I. mat. pr ln l mYI·k t Id l1 fg t frå n F . Oothe, 
"\lariebel'K. Vä!'!lt~r]ötlitt.. 

POPULÄR RADIO 

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

I sporlSlugan och på lantstället har Ni stä dse användning för 
Er bauerimottagare. Förse den med 'Pt:rtrix syre· och salmiak/ria 
batteri. Då skänker den perfekt återgivning. Pertrix är därtill 
det mest ekonomiska ba((eri Ni kan använda, ty det urladdas 
inte mellan "arbetsperioderna" utan återhämtar sig i ställt:!, 
och det har största kapacitet.:,' "" pJRlJBl{
.'.., '. utan salmiaklfiijI

utan syra 

ACKUMULATOR-FABRIKSAKTIEBOLAGET rUDOR 
Göteborg • STOCKHOLM (Birger Jarlsg. 55) • Malmö 

.



N:r 6 JUNI 1939 XI ÄRG. 

BESOK. ~IOS P~HlIPS 


o Eindhoven i j uni 1939. A.·
1891 "".,de F.ed"ik och G""d Philip" h. 
och son, en liten fabrik fö r tillverkning av kol

trådslampor i Eindho\-en i Holland. Härm ed lades grun

elen till de jätteanläggningar inom glödlamp~- och radio

bralI sche n, "om nu äro välkända över hela världen. Rör

fabrikationen startades 19H1, högtalarfahr.i·kationen 1926 

och mOllagarfabrika tionen J.927. 

I den pittoreska ::ibaden Eindhoven leva omkring hundra

lu ~en männiEkor , . om direkt eller indirekt fa sin utkomst 

gp nom P hilipo. Enä r Phi·lip~-anläggningarna kommit till 

under n relativt lånt! tid rym d, ha de ol,ika a·drninistra

tion. b\'gg naderna och fabrikerna blivit spridda över hela 

Eind.hoven. Emellertid bilda de olika byggnad~komplexell 

lis a i!T up per. Sålunda utgöra de till forskningslaborato

ri et hörande byggnaderna en dylik gr upp . Antalet inom 

Holland ans tällda är 20000 och det to\.a.]a antalr~ t an

, tällda omkring 50000. 
Det är gjvetvis omöj li g t alt i ett kort re..sebrev giva 

lI ågon uttömmande be krivn ing på anläggningama här i 

Fig. L. En lu taibild av I'hilips' forskningslaboratorier. 

i Eindhoven 


Fig. 1. Philips' högtalare över Eindhovell. 

Eindhoven. Jao' nöjer mi g därför med några s tickpro v 

och skildrar -ålullda här nedan några av de iakttag lser, 

som j ag lror vara av mera allmänt intr se. 

Vad som låg mig närmast om hjärtat vm atl fii sam

manträffa med några av de for5kare, som arbeta på » Na 

tuurkundig Laboratorium». Några av de a ,-istades för 

tillfället i en annan del a v Holland, men j.ag fick dO'k 

nöjet -"arnta la med doktor M. J. O. Strutt , ingenjör H. van 

Suchtelen och ingenjör P. H. J. A. Kle)'llen - välkända 

namn för dem som studera den yetenskapliga e lektron

rörs littera tu ren. 

Dr St rutt gav f'n kort f'Xp 05e Öl' r eleklronrörel_ 111 

veckling under de sena te åreu . Han upprilade ell del 
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Fig. 3. Den nya skärmburen, som saknar dörr. Vid x uppställes den 
apparat, som skall skyddas mot yttre störnings/ätt. 

rliagram för j ämförelse mellan olika slutrör på svarta 

tavla11. (Alla forskningsrum voro försedda med svarta 

tavlor - en pTaktisk åtgärd.) Dr Strutl framhöll, att man 

även vid brom gallerrör (pentoder) kan åstadkDmma ett 

relativt skarpt knä hos iava-kurvan liks om vid strålrör 

(tetroder). Det var här närmast tal om en dimensione· 

ringsfråga. Vid strålrör får man emellertid in en icke för

:,umbar ,distortrion på grun,d av öekundäremission, speciellt 

vid stor negativ gallerförspänuing. rladdning~strömmen 

och den som bromsg;aller funktionerande rymdladdningen 

är då starkt reducerad, vaTför sekundäremissionen hån 

anoden ej stoppas i erforderlig grad. Följ den härav är en 

deformation av iava·kurvorna i området kring origo och 

däTmed en deformation av belastningsellip en. Det är så· 

lunda speciellt vid starkt reahiv belastn ing med fyllig 

ellips, som denna distortion gör sig gällande, Förhållan· 

dena förvärras därigenom, a'tt sekundär6mi~5 i o nen ej är 

en konstant föret eelse. Dr Strutt framhöll som in åsikt , 

att strålslutrören komma att förlora terräng på grund av 

ovannämnda oläg nhet och att slutpentoderna komma till

baka. At1 så är fallet visa ju också rörfabrikernas till· 

verkningsprogram. 

Fig. 4. Till vänster ses den bekanta vridbara riktantennen, där de 
två trätamen, som uppbära antennsystemet, äro monterade på en 
karusellanordning. Philips·stationen PCJ, som sänder på 31 ,28 m e· 

ter, är ju känd över "ela världen. 

POPULÄR RADIO 

På tall om de nya he/glasrören av »s ingle.ended»·typ 

framhöll dr Strutt, att denna rörtyp ~annolikt kommer att 

halla sig mång,a , r framåt. De5sa rör äro allmänt använd· 

bara ned till tre meters vågläng,d, varefter special rören 

taga vid. Att elek tronernas löptid m å.s te beahas även uppe 

på rundrad iovågliingd, speciellt vid blandarrör, har vi· 

sats genom en hel del försök. 

Ingenj ör va n Suchtelen sysslar bland annat med ul· 

provning av de nykonstruer.ade rören i olika kopplingar. 

Han framhöll, att del v-ar nödvändigt att man obst'[yera{le 

rörens sätt att reagera i olik,a kopplingar synnedigen om

sorgsfuUt, enär d et kunde hända, att fenomen upp trädde, 

som man från början ej alls räknat med. 

I ingenj ör van Suchtelens pr,ivatlaboratori'llm fann j ag 

en nyhet av stort intresse - den dörrfri<a skä rmbure n, ~e 

fig. 3. Skissen gäller ~ åväl horisontal- som vertikalplan 

vad ytterkonturerna beträffar. Sj älva buren har dubbla 

väggar, metalliskt förenade i en enda punkt, som är jor

dad. Av,tåndet mellan väggarna är 90 mm. Buren är ca 

2 X 2 X 3 m. Som väggmaterial använ.cJ~ vanligt förzinkat 

hönsnät med rutor av en ettörings torlek. Fältför..delning

en från omgivande 6törningskällor blir s dan, att en mot

tagare M, pI,acerad i punkten x, går fri fr ån fälilpåverkan. 

En del teoreti ska .spckulationer ligga till O"rund för kon

struktionen. Förmodligen kommer något att krivas här

om l någon av Philips-publikationerna . Give tvis v,ar näl-

Fig. 5. T elevisionsvagnarna Ined den t:ertikala dipolantennen synhg 
högst uppe i masttoppen. 

http:anv�n.cJ
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F;g. 6. Här är man i färd med att televisera ett sportevenemang 
utan/ör Eindhoven. l iörgntnden ses televisionskameran. 

intaget haftigt avstört såväl utanför som innanför ge

nomföringen. 

Bland andra saker av intre.5 e, som ingenjör v'an Such

telen visade, må nämnas ett nytt 22 cm televisionsrör 

l.kärmens diameter = 22 cm) för enbart magnetisk av

länkning. Vidare märktes ett nytt upptagningsrör för te

levisions ä ndare, avsett för fabrikanternas p rovsändaran

läggningar. Till nyheLerna hörde även »tvås ignaloscillo

grafen», där strålen ritar än på den ena och än på den 

an dra kurvan , växlande med viss periodicitet. Denna me

tod för utspås fä s·tor användning framdeles. 

Besöket hos ingenjör Kleynen var kanske det in tres

"anta,s le . Denne for~k [l re har länge s y-" ,Jat me-d problemet 

a tt göra e le k tron banorna synliga . Han de monstrerade en 

modell, som möjliggjorde fotografering av elektronernas 

rördsn. El ektronerna representera-des av stålkulor, som 

rullade på en spändgummihinna. Jag kan dock ej här 

gå in på principen för hans försök, utan återkommer här

till vid senare .rillfäHe. 

Jag slmll i stället nämna några ord om rörfabrikatio

nen_ Vid Lillverkningen b ygger man upp delarna till elek

tro,dsys temet i tempoarbete, men monteringen av elektrod

3ys temeteker p å en enda arbetsplats och utföres aven 

härför speciellt tränad arbeterska_ Så snar,t en ny elektrod 

p lockals in, svetsas den fa~t på 3in pl,ats. Efter monteringen 

går elektrodsysteme t in i en första automat för att förs·es 

med gLr kolv och i en an-dra automat för evakuering. 

I avdelningen för tillverkningen av telfv i ~ionsrör var 

det in tre2'dnt att se, hur rören gåvos sin sluLliga form, ro

Lerande, inspända i chuckar. För att få glasväggen att 

bukta utåt höll man ett ringa övertryck inuti röret. Detta 

övertryck cmanera-de från arbetarens lungor via e tt mun

.- tycke och en gu mmislang. Hål togos upp och pumprör 

smäll es in rn ed hjälp av blästerlågor. Insättning av elek

lr od -ystem och s ockel sker på ungefär samma sätt som 

Fig. 7. En au monteringshallarna för TlLndradiomotlagare. Delarna 
transporteras prL löpande band. Under arbetet bjuds på musilwn

derhållning via högtalare, ej synliga på bilden. 

vid radiorören. Nled en speciell provning-u trustning un

dersökes rörens reproduktionsförmåga. H ärför användas 

en del provsändare, som exempel vis kunna giva vissa 

geome tri d<:a fi gurer. I televisionslaboratoriet prov'as rören 

i speciella motLaga re på den försöks~ändning, som sker 

regelbundet från sändarlo.boratoriet. 

Man tillverkar rör me·d 22, 31 och 40 cm diamete r, 

dock övervägande den minsta typ{~ n, wm väntas bli mest 

populär. 

I a\ delningen för högtalartil1verkning notera vi beträf

f,ande de elektrodynamisk,a höglalarna med permanent 

magn·et, alt stålringen är omagnetiserad, ända tills j ärn

delarna sammanfogats. Sedan införes hela högtalaren i ::u 

magnetiseringsapparat, varefter mag neliserin ge n är k lar 

på ung d är två sekunder. Man eliminerar därigenom i stor 

utoträckning risbn att få in järnpartiklar i luftgapet. I 

det första provet utgallras defekta högLalare med lednin g 

av hur de laLa på glidande ton oc:h på musik. 

Av rnottagarfabrikatiunen såg j ag ·ej så mycket, då de 

nya modellerna givCl\is äro »tabu» änn.u så län ge . 

Till slut vill jag notera, att det är uppiggande a tt vand

ra omkring på \ ,'rksta-dsavdelningaL där .,; tämningen hål

les uppe genom allsång, pres terad av arb etarna, dler 

genom populärmusik, å tergiven genom hög talare i takel. 

H. Stockman. 

'0 ·· >aä, k . - 'f" ,'._. ~ , 
_ ... !............. .., •••• "' •••: " ~~... . ....- .~... ~ ..  . I'~.--......... ......Iii.. ~OU; ....... ..;II;;;" ......p'
. .....iIi••••• .....I • . ~.. I : ,..... . ",.~~ ...... ---

~ "It ~\•••i'!GiO.iII••I' ............ ,.... . 
, 


i:U'~.=~,. .~.II!!... 
F;g. 8. En del av rör- och glödlamps jabriken i k viillsbelJsning. 
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~IY1-\ P}-U1JPSROR 

Sekundäremissionsrör och helglasrör de mest intressanta nyheterna 

Av civilingenjör Mats Holmgren 
(Svenska Aktiebolaget Philips, Stockholm) 

iii den kommande ra-dioEäsongen ha en del nya rör 
bragts i markna-den av Philips. Den hestående röda 

rörserien har kompletterats med ett par typer. Stål· 
rören, vilka redan tidigare tillverkats av Philips, säljas nu 

även i Sverige. Ett par rör, speciellt avsedda för televi·
' 
sion, höra även till nyheterna. 

Stålrören äro redan tidigare behandlade i Populär Ra· 

dio , varför vi nu icke närmare skola gå in på de&a. och 
deras konstruktion. I allmänhet finnas i stålrörsserien 

elektriska motsvarigheter till rör, ti llhörande den röda 
serien, och sålunda mot.svaras t. ex. EF 9 av EF 11, EBF 2 
av EBF 11, EL 3 av EL 11 N o. s. v. 

ECH 3 är ett nytt bl'andarrör, som i stort se tt motsva· 
rar stålröret ECH 1]. RÖTet har 6,3 volts glödspänning 
och 200 mA g.löds tröm. Transponeringsbrantheten är i 
förhållande till glödströmsdata så hög som 650 ,uA/V. 
Beroende på vilka regleringsegenskaper man önskar hos 
röret, k,an detsamma användas med gl idande eller fast 

skärmga lIerspänning. I j ämförelee med ECH 11 haT röret 
vid rätt inställning något bättre korsmodul·ationskarakte· 
ristik och tål överbelastning från t. ex. lokalsändaren be· 
tydligt bättre än tidigare använda blandarrör. Oscillator· 

brantheten är c:a 3 mA/V. Denna är visserligen mindre 
än vi-d vis!'a tidigare använda blandarrör , men trots detla 

svänger röret bättTe på kortvåg, beroende på mindre ka· 
paciteter och mindre fasvinkel 'hos brantheten. 

SOpp!" 

er 

Fig. l. Inkopplingsschema för röret ECH 3. 

I den röda serien har i år även tillkommit en ny dY, 

stämningsi·ndikator vid namn ENI 4. Det ta rör har tvenn e 
känsligheter och kan i viss mån betraktas som ett rör med 

variabel bIa'nthet. Röret har tvenne triodsystem med ge· 
mensamt galler , av vilka det ena systemet har ungefär 

samma förstärkning som trioosystemet hos det äldT'e EM 1. 
Det an-dra triodsystemet har en avsevärt mindre förstärk. 

ning. Anoderna i dess.a trio-dsystem äro kopplade till var 

s itt par avlänkningsplattor, Dch därvid erhålles en känslig 

in-dikering på det ena plattparet och en mindre känslig 
på det androa. När alltsa en svag s tation avlyssnas, gör en· 
dast ena delen av »ögat» utslag. När en starkare station, 
t. ex. ,lokalst'ationen, kommer in, slår denna d'el »i bDt· 

ten», och den andra delen »tar vid». Man kan alltså med 
hj älp av avstämningsindikatorn inställa även de starkaste 

stationerna, vilket förut icke vaIli.t möjligt. 

I ntressant rör med sekundäremission. 

Den röda serien har även utökats med ett sekundär· 
emISSJOnsrör , typ EE 1. Röret är speciellt avsett att an· 
vändas som högfrekvensrör i bredbandsförstärkare och 

som driv rör för push·pull-slutsteg. Brantheten är icke 
mindre än 14 mA/ V vid 8 mA anodström. Anmärknings. 
värt är att man lyckats utnyt tj a sekundäremissionen vid 

så låg total anodspänning som 250 volt. Detta har åstad
kommits genDm att man styrt .de från kato<len kommande 
elekt:ronema i bestämda banor. Som framgår avfig. 4, 
ligger ett styrgaller närmast k,atoden, därefter kommer 

ett skärmgaller med 150 volts spänning. är elektronerna 
passerat detta galler, böjas de med hj~lp av ett par skär· 

mar SI och S2 av mot ~ekun.därkatoden, som även har 

Rat 

Fig. 2. Den nya ovstämningsindikatorn EM 4 med variabel 
känsligh et. 
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a 

---t-g2 
g l ----11--__ 

1<1 

Fig. 3. Seku.ndäremis.\ionsrörets princip. 

spänningen 150 volt, och här utlösas de sekundärelektro
ner, !O om sedan nå anoden. Då sekundärkatoden så att säga 
har negativanodström, är det icke lämpligt atl driva rö

ret med automatisk gallerförspänning, utan samtliga spän
ningar måste tillföras röret via rillräckligt dimensionerade 
spänningwelare. Rörels användning för drivning av ett 

push-pull-s-teg framgår i princip av fig. 5. En viss ök
ning i anodströmmen, åstadkommen genom en gallerspän

ningsändring, motsvarar alltid en vi"s mindre ändring i 
motsatt riktning av sekundärkatodens ström. Om motstånd 
inkopplas,j ledningarna till de:osa elektroder, erhåller man 
alltså tvenne fasförskjutna spänningar, vilka kunna driva 
var sitt av slutstegets tvenne rör. Genom lämplig dimen

sionering av deo:sa elektroders »ano·dmotstånd» kunna 
dessa spänningar göras lika stora och i fas motriktade. 
Röret räcker till att styra ut tvenne rör EL 3 eller EL 6. 
I förbigående kan nämnas, att även en oktod med lämplig 

koppling kan användalS att driva ett push-pull-steg. Här
vid uppstår emellertid svårigheter att få slutrören fullt 

utst. rda. 
Stålseriens slutrör och likrikliarrör EL Il N resp. AZ 

Il N uppvisa konstruktivt sett en stor nyheL Stålseriens 
slutrör ooh likriktarrör äro nämligen utförda som glas

7' 

a-----"---. 

k1 

-r---t--_g I 
k2--

g2 
g3------7'-=-7 

52 

Fig. 4_ Schematisk genomskärning av röret El!! 1, visand.e hur elek
tronerna styras mot sekundärkatoden. k" dar sekundarelektroner 

utlösas. 

r" Rf 
~-~-----~~---r---~ 

+Vb 

Fig. .5. Exempel på användning av sekundäremissionsröret som 
drivrör för ett push-pull-steg. F ör 2 st. EL 6 i slutsteget gälla 

följande värden.

R, = .53 kO.. R, = 22.50 o.. R 7 = 8 000 o.. R, = 32 0._ 
R. = 32 kO.. R, = 16 kO.. R. = 0,8 MO.. Vb = 266 volt. 
R, = 7400 o.. R, = 25 kO.. 

rör, och här har den s. k. helglaskonstruktionen kommit 
till användning. Röret är uppbyggt på en sockel av press
glas, i vilken ett antal genomgående meta·llpinnar äro 

fastgjutna_ På dessa pinnar är sedan elektrodsystemet 
uppbyggt, och därigenom får detta en styrka och stadig
het, som icke varit möjlig att erhåUa vid den tidigare 
konstruktionen, som mera liknar en vanlig gli}dlampa 

(Quetschfuss-konstruktionen ) . För enhetlighetens skull är 
enbakelitsockel 'av den gängse stålrörstypen anbringad på 
röret. Pressgl8.skonstruktionen, som även kommit till an
vändn~ng i mera renodlad form vid ett par speciella tele
visionsrör, är bättre åskådliggjord å bilderna i det föl

jande. 
Philips batteriserie har blivit utökad med tvenne nya 

typer, den ena ett blandarrör KCH l med tra·nsponerings

brantheten 350 /hA/ V- Glödströmmen är 180 mA, och rö
ret har goda kortvågsegenskaper. Den relativt höga glöd
strömmen gör att röret blivit mycket effektivt, och dess 
prestationer äro icke mycket sämre än ett nätdrivet blan-

Fig. 6. Användning av EE 1 som högfrekvensförstärkare. 
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Fig. 7. Genomskärning av ett rör av helglastyp (EF .:;O J. 

darrörs. Röret är utfört som triodihexod. KL 5 är ett nytt, 

strömbesparande batter.islutrör med 100 mA glödström. 

Brantheten är 1,5 mA/ V och utgångEeffekten vid 120 volts 

anodspänning 0,38 watt. 

De nya helglasrören. 

Som ovan omtalats, har Philips i v[ "-a länder släppt 

ut d l par televi_ionsrör, vilkas konstruktion är så intre-

sant, att det torde vara moti ve rat att närmare gå in på 

densamma. Här har den från b " lödlamporna bekanta b(Ylas-

fot·en ersalts med en botten av prcssgla.s . I -denna sitta 9 

st. O"enomför ingsstift av kromj ärn, vilka 5amtidigt äro 

kontaktstift för s ockeln och bas för hela elektrodsystemelS 

uppbyggnad. Kromjärn användes på grund av att denna 

metall ha r s,amma utvidgningskoefficient som d,en använ

da glaskva!iteten. Stiften ha en diameter av 1,1 mm och 

F.g. 9. Television sröret EF 50. 

siua i en cirkel med 21 mm diame le r. De sticka ut 5 mm 

åt sockelsidan . Rörets glaskolv är så utformad, att de n 

lätt kan framställas på mask inell väg. Före rör ets evakue

ring faslsmältes glaskolven vi·d pre'sglasbottnen. På foten 

fastsättes en metallhylsa, vilken uppbär sockelns styrpin

ne. Plattan , som har 9 hål för kontaktstiften, tjänstgör 

även som avskärmning. Styrpinnen är så g j ord, att röret 

antingen kan fas lh ållas i si n fattning genom ett par fjäd

rar, liggan de an mot styrpinnen, ell,er användas i sam

band med en art baj onettfattning. Härvid vrides rörel 

ungefär 10 - "id isättningen och kan därefter ej skaka loss. 

Det s tår förbrukaren fritt att välja sin rörfattning efter 

beho v. 

Vid dt·.-:a speciell-a rörtyper , vilka måsLe skärmas m yc

ket no!!a mot yttre inflytande, är icke enda-sl gla,::bottn-en 

utan iiven hela kolven omsluten aven metallhylsa . Då 

alla el,ektroderna hava sina gen omförin gar åt en,a s idan , 

kan magnesiumspegeln , vilken som bekan t har till upp

gift att kemiskt binda den ga's, -som eher hand fri " öre 

vid rörels användning, plac·eras i rörets topp. Den komm~r 

alltså på längre avstånd ,från själva elektrodsy::;temet och 

genomföringstrådarna, varigenom toleranserna i de -ömse

s idiga elektrodkapa{;iteterna kunna göras ungefär hälften 

så stora som vid tidig,are rörtype r. lVIagnesiumspegeln kan 

nämligen elj t !:ätta sig på elektroder-na. Utom de.."Sa för-

Fig 8. Det inre av sekundärerni-,sionsröret EE 50. Fig. LO. Det inre av EF 50. 
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Fig. 11. Exempel på ntförande av rörhållare, vid vilken röret 
genom vridning kan låsas fast. 

delar, vilka a-lla mer eller mindre omedelbart följ-a a,' 

den nya konstruktionen , har man ännu en väsentlig för· 

del , i det att tilledningstrådarnas längd 'aVsevärt minskats. 

I e tt rör EF 6 har t. ex. tillooningstrå<:lama en längd in· 

klusive fa ttni ng av ungefär 65 mm, medan televisions· 

röret EF 50 har en motsvarande längd av 40 mm. Vidare 

bortfa.lla de lödställen , som finnas mellan utföringstrå . 
(lal:na och sockelns kontakter. 

Den n y,a rörkonstrukti n'Il en har en stor fördel , i det att 

Jrekvensdri'-ften vid uppvärmning praktiskt taget försvun· 

nit. SpeoielIt på kortvåg veta vi, att äldre rör under de 

förs ta minutern a ge upphov till en icke obetydlig fre· 

kvensdrj.ft, vilken , enligt vad man nu funnit, huvudsak· 

Jjo-en ,beror på att bakelit användes i sockeln. Då någon 

egentlig sockel icke finnes vid de nya rören, behöver man 

endast räkna med den ytterst ringa ändringen i gla~ets 

dielektricite k onstant. 

Bland de nya helglasrören finn es el!. typ EE 50, vars 

data i ~tort sett överensstämma med det ova n omtala de 

EE L Röret är alltså ett sekundärcmi", ionsrör och skilj er 

sig fr ån IE l huvudsakligen genom a tt ingångs· och ut· 

h 

Fig. 12. Jämförelse av ti.!ledningstrådens längd vid (aJ ett nj,odernt 
televisionsrör och (bJ en äldre hÖgfrekvenspentl)d . Kontaktfjädern 

i rörhå/laren ör även medtagen. 

gångskapaciteterna äro mindre och att elektrodern as till· 

ledningstrådar äro kortare, varigenom ingångs· och ut· 

gängs<:lämpningen även mimkat. Ingångskllp lIQit lon är 
7,2 pF och utgångskapaciteten är även 7,2 pF. Br~n theten 

är 14 mA/V. Ingångsdämpninp:en vid 7 m våglängd är 

11 000 ohm och utgångsdämpningen 30000 ohm. 

Röret EF 50 är hl! sin konstruktion en normal hög· 

hekvenspentod med branth te n 6,S mAI . Ingångskapa. 

citrten hos detta rör är 7:3 pF och utgå ng kapaciteU' n 

4,8 pF, ingångsdämpnin ge n 7000 ohm och utgångsdämp· 

ningen 50000 ohm. 
U lom des.ea rör finnes en specialdiod för tdevi ,,; ions· 

mottagare. Denna niod har m ycket liten kapacitel och god 

\·erkningsgriad även vid myoket korta våglängder. Röret 

behöver ingen speciell fattnin rr , utan normalt löd dN 

fast direkt i mol"lagarens kopplingstrådar. 

för det nya kvartalet i god tid. Därigenom 

har Ni garanti för att tidskriften kommer 

• Er tillhanda i rätt tid utan avbrott o 

http:kvensdrj.ft
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i'JIODERi'1 R;.\DtOSERVtCE* 

En översikt av moderna instrument och metode'r 

Av civilingenjör H. Stockman 

(Tekniska Högskolan, Inst. för radioteknik) 

a. Trimning av moderna mottagare. 

Av de instrument, som komma till använ<lning vid ay

namisk provning" äro serviceoscillatorn, katodstråleoscil
log ra/en och rörvoltmetern av speciellt intresse: Ett flertal 

ändamålsen.liga konstruktioner av servioeosciltiatorer fin

nas nu i marknaden. De äro j re crel anordnade med mo

dulation och ha separat uttag för ton frekvensen, vanligen 

en 4OO-perioderston. OsciHografen och rörvoltmetern ha 

förat på senare tid kommit i mera allmänt bruk som ser

viceillstrument. :'\umera finnas errdlertid ett fler-tal spe

ciaImodeller för service i marknaden, 000 det råder intet 

tvivel om, att de:;sa instrument mycket väl motivera sin 

plaLs i den moderna serviceutrustningen. För provning 
av rören finnas nu rörprovare i marknaaen, som fylla 

högt ställda anspråk. De äro ofta av »bad-good»-typ och 

medgiva då en snabb bestämning av, huruvida ett rör 
är aåligt (bad) eller bra (good). 

Vi skilja beträffande meHanfrekvensdelen på enkel

toppstrimning och dubbeltoppstTimning. Den förra kan 

genomföras av varje serviceman, som är ägare tiII en 

signalgenerator och en uteHektmeter, under det att den 

senare ställer större krav på såväl servicemannen som 
apparatutrustningen. 

Vi förutsätta att mottagaren, "om kall trimmas, är en 

superheterodyn med mellanfrekvensdelen kopplaa i prin

cip en.ligt schemat i fig. 17. Via trimningen börjar man 

alltid med mellanfrekvensdelen, och för~t när denna är 

klar, går man över till ingångskretsarna och oscillator

kretsen. Allteftersom spolarna i transformatorerna Tl och 

T~ närmas till varanara: passer gränsen för kritisk kopp

• Föredrag i Stockholms Radioklubb den 14 mars 1939. 

(Forts. från nr 5.) 

Iing, och bandfilterverkan med en mer eller mindre ut

präglad dubbeltopp erhå'lles. Den resulterande selektivi

' tetskurvan ,blir då tillplattad i toppen, och detta innebär, 

att en relativt jämn förstärkning av modulationsfrekven

serna kan erhållas upp till flera tusen perioder per se

kund. Härigenom kommer man ifrån det för äldre distans

mottagare så karakteristiska dova och mÖIika Ij udet, som 

är en naturlig följd av allvarlig sidbandsavskärning. Ge
nom att aet Dvre registret åtminstone delvis reproduceras, 

ökar återgivningen i naturlighet och briljans. Vid vissa 

moderna mottagare, specielIt såaana med selektivitetsre

O"ulator, är vid inställning på största bandbreda utpräglad 

bandfilterverkan för handen med relativt j ämn förstärk

ning av modulationsfrekvenserna över praktiskt taget hela 

tonfrekvensområdet. Ofta använder man sig av tonkorrek

tionsfilter och speciella a'Vskiärningsfilter för att na bästa 

möjliga resultat. 

Lan tvivel har ban-dfiltret var it. av stor betydelse för 

radiotekniken. Det innebar en vacker lösning på ett kom

p'licerat problem. Dock ha fabrikanterna inga-lunda helt 

anammat den vackra tanke, som låg till gruna för band

filtrets införande. Orsakerna härtill äro flera, och vi 

kunna här ej närmare ingå på dem. En av orsakerna må 
dock nämnas: radiol yssnarens förkärl ek för mörkt lj ua 

och ringa uppskattning av fabrikantens ansträngningar i 

fråga om Ij us och naturlig klangfärg. Dessa ansträngning

ar äro beaktansvärda, i synnerhet som dubbeltoppstrim
nin IYen ofta medför komplikationer i trimningsarbetel. 

Fig. 11. En serviceman måste vara väl lörtrogen med den elektriska Fig. 12. Rörprovning är olrånkomlig vid all radioservice. Vid större 
mälte~niken: Här se vi hur det går till aU mäta spänningen över servicelöretag rationaliseras rörprovnillgen, så aU en man har 
ett lwgohmLgt motstånd enligt kompellsationsmetoden. Voltm etern jämnt arbete enbart med denIla detalj. HärovalI undersökes ett 

V förutsäues ha stor egenlörbrukning. rör med avseende på mikrolonellekteTl. (Telelunken.) 
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Fig. 13.. Vid radioservice har man i regel ej tillgång till eU sa 
dyrb~:t ~nstrument som en Q·meter, ehuru en dylik shulte utgöra 
ett wrde!ullt . plus ull apparaturen. Ovan synes en Q·meter i an

val1dntng på ell radiolaboratorium. {Centram·Radio.J 

Vid enkeltoppstrimning ansluter man exempel vi s den 
modulerade servioeosci'llatorn med ena klämman till jord 

och den andra till 'blandarrörets galler, vilket eventuellt 

medför, att automatiken sättes ur funktion . Avgörande 

h~i rför är, hur inkopplingen sker - exempelvis över serie· 

kondensator - och hänvisas beträffande denna sak till 

~erviceinstruk.tionen för mottagaren i fråga. Över högta

laren eller på de~s plats anslutes en uteffektmeter. TTim· 

rarn a C~, C3 , C2 ooh Cl, fig. 17, insbällas därefter i angi. 
ven ordning och efterj usteras en eNer flera gånger. Trim

mar man utan att ha satt automatiken ur funktion, måste 

signalspänningen från serviceoscillatorn minskas till ett 

.:;a obetydligt vär·de, att regleringen aldrig star tas. 

I stället för uteffektmeter kan man använda sig aven 

milliamperemeter eller högohmig voltmeter (.för likström 

resp. likspänning ) som indikatorinstrument. Detta in· 

kopplas då i serie resp. parallellt med katodmotståndet 
på n ågo t reglerat rör. När vid trimningen de olika trim· 

rarna närmas till sina rätta lägen, erhålles högre signal

spänning på dioden med åtföljande nedreglering och min

skat utS'lag på instrumentet. Regleringsdioden skall då 

vara ansluten till sista transformatorsekundären . 

Vid trimning till dubbeltopp kan man gå till väga på 

olika sätt. Vid mottagare med s-el-ektivitetsregulator kan 

f-'ig . 14. En skicklig serviceman måste själv kunna konstruera enk· 
lare pro vapparater, allt e/t er som sådana erfordras i servicearbetet. 
Häro van synes en serviceman i arbete på en likriktare till en rör

voltmeter. {Tele/unken.} 

Fig. IS. För trimning och jus tering av mollagare lör/o"a de större 
ra.dio/irmorna över skärmbu;ar med signalgenerator ell:r med intag 
tor trtmntngs- och kaltbrertngs/rekvenser. Ovan synes en tekniker 

i färd med alt ställa in signalgeneratoT/>' ( Telefunken.) 

man trimma för enkeltopp, då mottagaren är inställd för 
högsta selektivitet, varefter önskad bandfjlterverkan even

tuellt är för handen på övriga selektivitetslägen. Metoden 
har mest karaktäTen aven grovj u.5tering .Qoh bör fullföljas 

en ligt någon av de i fortsättningen angivna metoderna. 

Ett förfarin g "tt, som givit goda resultat i praktiken, 

är metoJen med successiv kretsdämpning. Dämpningen 
sker med motstånd över transformatorlindnino-arna ellero 

bä ttre med motstånd i serie med kondensatorer, applice

rade direkt på utbytesrör, 5. k dämpa.de rör. För trimning 

av supern i fig. 17 fordras tre dämpade rör enligt h g. 18, 
ett blandarrör, e tt mellanfrekvensrör och ett detektorrör. 

Trimningen tillgår så, att man efter att ha inkopplat ser· 
viceoscillator och uteffektmeter avlägsnar mellanfrekvens

röret och i dess ställe insät,ter det dämpade röret U2 i fig . 

18. Första transformatorns T l sekundärsida och andra 
transformatorns T2 primärs i·da bliva då dämpa,de, och 

trirnrarna C l ooh C~ kunna inställas såsom vid enkeltopps

trimning. Det riktiga mellanfrekvensröret insä ttes däref

ter, och i stället utbytas blandarrör och Jetektorrör mot 
rören Ul och Uj i fig. 18. Trirnrarna C2 och C3 kunna lIU 

inställas . Förloppet upprepas eventuellt. Värdena p å R 

och C äro ej kritiska , 0,01 a 0,05 MQ respektive 0,05 ,uFo 
En variant av metoden ovan är den , där man sidostäm

mer den krets, som ej är under trimning. För detta ända
Forts. å sIt!. 166 

Fig. 16. Apparatur jör mOllagarmätningar och trimninu. Den stora 
pjäsen till vänster är signalgeneratom. Ovanpå de nna b ha !tlejfelet· 
metern och högtalaren placerats . Till höger om mottagaren synes 

en oscillograf. (Cent rum·Radio.) 

http:d�mpa.de
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En översikt av olika konstruktioner 

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

2. Elektrodynamiska högtalare. 

Härmed förstår man högtalare, i vilka den mekaniska 

kraften framkallas av kraftverkan mellan en strömgenom

fluten ledare och ett konstant magnetfält, i vilket den be

finner sig. Principen, som bekantgjordes 1925 av Rice 

och Kellogg, framgår al' den schematiska fig . 19. Det kon

stanta magnetiska fältet i luftgape t ås tadkommes anting n 

medelst en elektromagnet -.så~om på bilden eller ock sa p å 

det numera vanliga" te sättet med en kraftig permanent

magnet a v ~pecialstål. För mindre högtalare är 5 000
6 000 kraftlinjer/cm~ tillräckligt, men i större lyper bru

kar man kunna a;;ladkornma 8000- 9000, ja, än-da upp 

till 12000 kraftlinjer/cm2 , vilket har ett gynnsamt in

flytande på känsli gheten . 

För konstant ulgil ngs ffekt vid låga frekvenser ökar 

amplituden hos en st)T membran, som arbetar i en obe

gränsad baffd , omvänt som kvadraten pa frekvcn:;en, d. v. 

". vid 50 p / s måste amplilud,en vara 25 gång·er så stor som 

vid 250 p/' . vilket visas i appendix till denna artikel. Om 

-den aku~tiska effekten är stor, upp.står distortion huvud

sakligen av två or.-aker, del s genom avvikelser från Hook's 

lag om proportionalitet mellan kra1t och amplitud och 

dels genom SIJolens rörelse i ett icke fullt homoo-ent maJ)"b o 

llclfält. I första fallet plattas den akustiska vågformen 

ut och l ikriktas delvis, i andra fallet fås en elektromeka·. 

nisk likriktning. 

(Forts. från nr S.) 

Det radiella magnetiska fältet är likformigt inom ca 

70 0/0 av luftgape ts längd och avtar på båda sidor på 

grund av inre och yttre 'läcknin g, som dessutom van ligen 

äro olika. Kraftlinjeflödet genom spolen måsle vara kon

stant även för de .;:törsta amplituder, vilket ernås antingen 

med en kort eller också en re lativt lång spole, så att spo· 

l·ens ändar .aldrig röra sig i ett inhomogent fäl t. 

Om gen elektrodynamiEka högtalaren är riktig t k Oli

struerad enli t föregåen·de principer, skall amplituddi;;

tortion icke kunna uppstå . På konstruktionen ay det rör

liga systemet, särski'lt konen , bör sto r omsorg nedläggas, 

så att det i sig sj äh· ulgör ett -",teJt system, men ändock 

är så lätt, att optimum fö}' låg egenfrekvens n ås. Efter,;:oIll 

rätlinig rörelse me-d stor amplitud kan erhållas, blir bas

å lergjvning:~ n mycket god under förut"ättning aH mern 

brauen är tillräckligt .-;tor. 

Dessa förhållanden jämle den relativt goda verkning~ 

graden, upp till 10 0/O, ha medfört att den elektrodvlJ a

mi.;:ka konhögtalaren numera nästan helt undanträngt den 

elektromagnetiska, åtminslon·e i nykomtruerade anlägg

ningar. 

En intressant konstruktion inom den elcktrodynami ka 

gruppen är Blatthaller-hägtalaren enlig t Riegger. Det ul

strålan-de organet är en styv platta av pertinax eller dur

aluminium. På denna är fä3tat ett i slingor böjt koppar

band, som sticker ned ett antal magnetfält (fig. 20 ) . 

!'-- - - - - - - - - - - - - - - - -  ,9 ,, , 
Fig. 19. Schematiserad jramställniJlg av den elektrodynamiska hög· " ... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~",/ 

lalarens IIljöra .7de. Fig. 20. Rieggen Blatthaller-höglalare med lujlspallmagneti,erillg. 
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tro 
--

a 

Fi{Z. 21. G. Enkelt system för kristallhögtalare. b. Kombination 
av fyra dylika system. 

Kopparbandet utgör den strömgenomflutna ledaren, och 

på grund av haftverkan mellan denn3 och magnetfältet 

bibringas membranen en rörelEe vinkelrätt mot sitt plan_ 

Df'nna rörelse blir likformig, enär membranen påverkas 

över hela ytan, vidare emed an plattan bn göras fullkom

ligt styv. Figuren visar en konstruktion med luftspaltmag

netisering genom spolar ställda »på kant». Flödet, som 

blir oerhört stort, 22000 krahlinjer/ cm2 , slutes genom 

den omgivande ramen. Verkningsgraden uppgives kunna 

uppgå till 25 0/ O. Denna högtalare användes förr mycket 

vid större 3nläggningar i det fria. 

J. Elektrostatiska högtalare. 

Som namnet antyder, grunda sig högt3.lama i denna 

grupp på uppkomsten av elektrostatiska krafter. Ett an

nat namn är-kondensatorhögtalare. I princip utföres en 

dylik högl3lare på ~å sätt, att en metallmembran spännes 

fast parallellt .med och på litet avstånd från en metall

platta. Mellan dessa två element anbrin gas en polarisa

tionslikspiinning, som kan överlagra med en tonfrrkvcnt 

växel spänning. Attraktionen på membranen kommn att 

va rie ra i tak t med den påtr yckta frekvensen, och de :fram

kallade mekaniöka svängningarna alstr a ljud pa vanligt 

siitt . 11t, n polarisations"pänning skulle man få en ton 

med den drivande vä xeLopänningens dubbla frekvens. I en 

konstruktion av Vogt befinner sig membranen mellan två 

perforerade elektroder, _:I .att en balanserad anordning 

erhålle~ . Ljudet ut5lrå lar åt båda håll. 

Med dessa högtalartyper får man en synnerligen god 

å tergivning av det högre regis tret, men ej av bastonerna, 

enär membranen måste ha så stor styvhet, att den ej kan 

beröra den andra elektroden. En väsentlig nackdel ligger 

i behovet av den höga likspänningen, och kanske främst 

p a grund härav ha rkondensatorhögtalarna inte fått någon 

allmän spridning. 

4. Piezoelektriska högtalare. 

Kri><ta llhögtalama , som de aven bruka kallas , grunda 

sig på den piezoelektriska effekten, eller rätl3re, dess om

vändning, d. v. s. att om man mellan lämpliga punkter 

på en piezoelektrisk kristall anbringar en växelspänning, 

kommer kristallen att i en viss bestämd riktning utföra 

mekaniska svängningar. Om två kristallplattor samman

kittas med varandra som i fig . 21 a, så att längdföränd

ringarna i viss mån motverka varandra, fås en vridning 

av det fria hörnet; två kanter tänkas näml ige n fast in

spända. En membran av konisk eller annan form kan 

förenas ·med det sväng3nde hörnet, och man har en enkel 

högtalare. 

Fyra dylika kristaHsystem kunna förenas och samverka 

enligt fig . 21 b, så att den sammansatta plattans mittpunkt 

kommer att svänga och påverka en lämplig membran_ 

Denna konstruktion hade ti·di gare en viss användning så

som komplement i förstklassiga högtalaranläggninga r. 

Kristallhögtalaren återgiver nämligen förträffligt frekven

ser över ca 5000 p/ s , och elektrodynamiska högtalare få 

ta hand om frekvenser un.der detta värde. 

5. Tratthögtalare. 

Den primära uppgiften fö r en högt.alarmembran är j u 

att sätta luft j svängning, så att ljud uppstår. För att fil 
så hög vertkningsgrad som möj 'ligt , gäller det aH tså, att 

med en viss tillgänglig effekt sätta så stor luftmassa som 

möjligt i röre lse. M<tn har funnit , <ttt när exempeh' is en 

vanlig kolvmembran svänger fritt i en obegränsad luft

ma a, uptpriija vi~~a kompli cer3de utj ämningsfenomen, 

så att effekten till största delen går förlorad i en »wattlös 

kompon ent». Häri ligger or.sake n ti;[] vanliga högtalares 

dåli ga verkning~grad. Om man kan öb det effekti\ a slI·äl

ning5motslånJ~l, är genast mycket vunnet. Problemet är 

a lt kunna öv·edöra membran svängninga rn a till en större 

luftma, sa ändt'n, som ome·delbart nti av n[ ['mbranen. De t

ta åsladkoml11f'.- med en tratt, var3 tvä rsnitt .:;tändigt ökar 

mot utgång_;;öppningen, lämpligen efter en exponential

funktion, d Zt minAa möj liga refl ' xion vid trattens äg

gar erhålles. 

Den akusti .-ka kopplin ge n, »anpasEn ingen», mellan 

membrane n och trallens ingångsöppning är rätt kriti:ok 

och erhå['[es genom en luftkammare, som delvis är fylld 

aven speci ellt utformad kropp (_egment). 

I princip kunna trattar ge förbättrade resultat vid alla 

högtalarsyste m, m en då en väldimensionerad anordning 

är ganska dyI'bar och därtill mycket skrymmande, före

kommer den huvudEakligen vid förstkla ssiga elektrody

namiska högtalare för stora effekter. Fig. 22 visar en dylik 

amerikansk konstruktion med aluminiummemb ran i fonn 

aven sfärisk kalott. Observeras bör magnetens speciella 

utformning. Denna högtalare återger 60-7000 p/s med 

en jämn ver1kningsg rad av ca 50 0/0, ett av de högsta "är

den., som hittills uppnåtts. 
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Fig. 22. Parti au elektrodynamisk tratthögtalare med driusyst em 
och akustisk koppling. 

Appendix. 

A kllstisk strålning. 

För att läsaren skall få en uppfattning om inflytandet av de 
faktorer, 'om bestiimma storleken av den från en högtalarmembran 
ut - trålade effekten, meddelas här i sammanträngd form de fun· 
damentala akusti ska strå lningsteorierna. 

En ,kolvm embran med stor radie i förhålland e till ljudets våg· 
längd utstrå lar effekten 

W = Li ,!!cFw'x' 
och om membranen är liten i förhållande till våglängden, blir 
effekten 

I formlerna betyda: 

F = membrauytan, 

x = membranens amplitud. 

fl =luft ens tä thet, 

c= Ii lid hastigheten, 

,,)= 2:t f = den drivande strömmens (kraftens) vinkelfrekvens, 

u = ' OX = membranen hastighet. 

Om ,;trå lningsmotst åndet b eteckna ' med r och definieras av 
JIl cmbraneffekteil = ' / ,rv', fås ur ovans tående: 

uF:J())~ 

r=i!cF eller r = -' 
2nc 

för s tor, resp , liten membranradie i förh å llande till v glängd eu. 
Orsak erna till all högtalare vanligen å terge låga fr >kvenser s' 

dåligt, framkomma tydligt, om man för detta fall beräknar erfor· 
derli g membranamplitlld, resp. åstadkommen akustisk effekt. Vid 
dessa laga frekvenser är membranradien liten i förhållande till 
våglängden, och om i häremot svarande uttryck för effekten insättps 
membranytan F=2nR, fås: 

noR 4w4. x'l 

w= ~c .10; watt (watt= lO' erg / sek) 

och harur·· ampl'Ituden x = R'2 " V_ ~ _ cm. 
lJ) 71 (! 

Med R = lO cm, c= 34 100 cm/ sek ooh e=0,00121 g/ cm' gäller 
[i;r en effekt av l watt den förenklade formeln: 

4700 

x = / , 'cm 


Redan vid 64 pi s är amplituden för l watt mycket stor, nämli· 
(>" ' n 1,15 cm, och ytterst få högtalarkonstruktioner tillåta en sådan 
rörel se. Om membrandiametern fördubbla" minskas den erforder. 
liga amplituden till 1/ 4 av det förra värdet, Emellertid är en sådan 
högtalare olämplig för återgivande av d e höga frekvenserna, Hära, 
fumgilr, all när den utstrå lade effekten skall vara st.or vid lägre 
frekvenser, är det önskvärt att använda två eller fl era högtalsr. 
system med olika diametrar för att täcka det frekvensområde, inom 
vilke t man vill ha god återgivning. 

Rilrtlcarakteristik. 

Riktkaraktcristiken för kolvmembran av olika storlek har beräk· 
Ilats av H . Stenzel. Huvudresultaten av dessa beräkningar visas i 
fig. 23, som anger ljudstyrkan i olika riktningar för olika membran. 
storlekar i förhållande -till våglängden. Membranradien betec·knas 
som förut med R och våglängden med Å. J u större förh å llandet 
2R/ J. är, d. v. s. ju högre frekvens för en bestämd membran, desto 
mer utpräglad är riktverkan. 

POPULÄR RADlO 

Elektromagnetiska högtalare. 
För en tväpolig högtalare enligt Og. 14 a betecknas den perma· 

nenta magnetens kraftlinjeflöde med (P. Det extra flöde, som er· 
hålles för en sinusformad ström I · siM)t i spolarna, är: 

(p _ 41TNIsin UJ /, 

,- R 

där N = antal lindning' varv hos spolen, 
R = den magnetiska k retsens magnetiska motstånd (reluktans ). 

Betecknas vardera magnetpolens effektiva yta med A, är den på 
membranen verkande kraften: 

2«(/>+<1',) ' q;. 2(PNIsinwt 21TN' l 2n N 'l'cos2wt 
F= 877A = 4nA + RA + R'A R1 A 

Första och tredje termen representera en konstant kraft, andra 
termen en kraft med den drivande strömmens frekven s och slut· 
ligen fjärde termen en haft med strömmens dubbla frekvens (över· 
ton), förorsakad av att det icke råder proportionalitet mellan ström 
och kraft. Behovet av ett kraftigt polariserande fält framgär av 
andra termen, och av den fjärde termen ser man att (P , (prop. mot 

1~1) bör vara liten i förhållande till (/) , om amplituddistortionen 

skall hållas inom måttliga gränser. 
För ett balanserat system, t. ex. enligt fig. 14 d, äro förhåUand ena 

gynnsammare. Det konstanta flödet wm förut '.., (p per pol och 
effektiva ytan aven pol=A. Variabla flödet <[}l, se ovan. Kraften 
på ankaret: 

F 2 «(P+ (/'.) , 2 (1) - <1' )' l .;.4_(l>..:.N-,:1:..:.s.:..:.in.:...w....:I 
="':'...."..---,-..!ol :"" = - ,/>q; eller F= . 

877 A 8nA rrA l RA 
Anmärkningsvärd är frånvaron av andra överton, som eliminerats 
genom detta push·pull·arrangemang, en obe,tridlig fördel hos dylika 
system. I praktiken lyckas man dock icke centrera ankaret så 
fullkomligt, all amplituddistortionen helt undvikes. 

Elektrodynamiska högtalare. 

Impedansen hos den rörliga konspolen är icke enbart beroende 
av det ahmska motståndet, induktansen och den fr ekvens, man 
arbetar med, utan på <' rund av -konens rörel se fä. ett till skott av 
mera komplicerad form än man kanske kunde vänta. 

Med .förbigående av härlednin gen meddelas här den full ständiga 
formeln för impedansen: 

där R = ohmska mots tåndet, 
L = inJuktansen, 
H = fältet, 
l = spolens totala lindningslängd, 

r = strålningsmotstånd + friktion smo tstånd, 

m = det rörl iga ys temets massa, 

s = dess styvhet, 

(O = vin"kelfrekvensen och 

j=V-l 

Som syn es kan den tredje termen bli positiv, noll eller t. o. m. 
negativ. 

, R I 
I: T~4 

l" ?.-!i ~ 1.. 
• l 

J LP - 1 

Fig. 23. Riktkarakteristik för högtalare "id olika /örhdllande 
mellan membrandiameter och l:aglängd. 
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av .grammofonskivor* 

Av Ingenjör Gunnar Löfman 
(Aga Baltic Radio A.-B.) 

lL;udupptagning på grammofonplattor, som med SI,n 

o1nständliga procedur med matrisering och press

ning av skivorna och med sin dyrbara och svårhanterliga 

apparatur förr endast var förbehållen rent kommersiell 

framställning, har med de nu i marknaden tillgän'gliga 

in5pelning~apparaterna, avsedda för Iacks'kivor, möj lig

gjorts för s-tudieändamål, reportagebruk och för amatörer. 

Hela prooeduren är som nämnts mycket enklare, då 

matåsering och pressning av kopior ej är nödvändig, utan 

de n inspela·de !'.kivan är omedelbart klar för användning 

och kan utan försämring av kvaliteten spelas ett 30-tal 

gå nger. Den moderna apparaturen medger dessutom upp· 

tagningar av nära nog lika god kvalitet som en vaxinspel

ning, varför t. ex. rundradioföretagen i stor utsträckning 

am.- ända sig av denna metod för grammofonreportage m. 

fl. ändamål, där hög kvalitet erfordras, men där appara

terna måste vara lättskötta och upptagningen omedelbart 

måste kunna kontrolleras. Även lackskivorna kunna matri

seras och lämpa 'sig såled·es väl för kopiering, varför deras 

användningområde ej begränsas till endast direktåtergiv

uing. 

Aga-Baltic har konstruerat och för i marknaden inspel. 

ningsapparatur dels i stationärt utförande för musikin

spelningar o. dyl., där högsta kvalitet erfordras, dels por

tabel apparatur, som kan drivas från såväl nät som från 

batterier och som givits ett så robust ooh fäl tmäss igt ut

förande, att den tål vid svåra transporter och klimatiska 

förhållanden och är lämpad för expeditioner etc. Det kan 

omnämnas, att Haslund-expeditionen till .Mongoliet är uL· 

rustad med en dylik anläggning samt att den även kom

mit till användning för språkforskning etc . 

Några problem i samband med inspelningen. 

Graveringen. 

Gravernålen, som utför samma arbete som ett svarv

stål, skall i skivans lackyta skära ett spår och måste där

• Föredrag i Stockholms Radioklubb den 31 januari 1939. 

för ha rätt slipning och bilda en lämplig skärvinkel mot 

skivan . Förutsättningen för en god upptagning är, att spå

ret får en absolut jämn och gl änsande yta, som ej kan 
förorsaka s-törande brus. Undersökningar ha visat, att för 

lac'kskivor bästa resultatet uppnås med "n skärvinkel på 

85-90" mellan nål och skiva (se fig. 2). Spårdjupet, 

som hör vara 0,07 il 0,08 mm, inju·steras gi'lIom att s tälla 

in nål trycket mot skivan. Spårets bredd, som då bör vam 

ca 0,15 mm, kan kontrolleras med ·ett enkelt mikroskop. 

Under inspelningens gång har man kontroll på att nålen 

skär bra, om den arb-etar ljudlöst i laoket och om spånet 

blir en sammanhängande och glänsande tråd. Vanlig spår

delning är 36, 43 och 47 spår/cm, me n ju tätare sp ihen 

ligga, ju s törre noggrannhet erfordras vid inspelningen. 

Vid s tor spårdelning kan ett något dj upare spår och där

med .s törre spårbredd tillåtas, vilket stundom kan vara 

fördelaktigt. emedan nålen ej så lätt spårar ur vid avspel-

IlIng. 

Fig. l. Transportabel insp cln.ingsapparalv.r, ..wm kan driras jrå" 
12 V ackumulator elle'f- växelströmsnät. 
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Fig. 2. Gravernålens lutning måsle l"Ora den rälla. 

Aga.Baltics apparater äro gjorda så , att gravering kan 

göras antingen från skivans cen trum ut mot periferien 

eller in mot centrum, som på va nliga kommersiella skivor. 

Vid gravering på lackskivor har det visat sig fördelakt i· 

gare att gravera inifrån och ut, emedan det ~ammanhäng' 

ande spane t då av sig själv 'Iägge r sig som en ring på ski· 

yan innanför nålen och ej trasslar in sig i de nna , medan 

däremot gravering från \tterkanten och inåt är be tydligt 

svåra re, om ej särskild spånsug finnes på apparaten. 

Woduleringen. 

Vid modul.ering av spåret kan man använda antingen 

ver tikal eller horisontal Ijuduppteoknin g. :\ umera anvä n· 

des nästan uteslutande den !Oendre metode n, vaTför ljud· 

dosorna också äro konstruerade härför. Vid horisontal· 

m,e toden begränsas alltså amplitudernas s torlek av avstån· 

det mellan kanterna på två närliggande spår, och då amp· 

l ituden är omvänt propo rtionell mot frehen !Oen, bestäm· 

mer "åledes df> lägsta frekvenserna modulering_graden. 

För en god upptagning lordras emelle rti d att utstyrningen 

är så stor, alt ytb rme t från "raret ej blir a v samma stor

leksordning 50111 det inöpeh:de ljudet. Graverdosorna ar· 

beta därför med konsta nt C1l1J!-lli tud för frek venser upp till 

300 p / s och från 300 p / s och uppåt med konstant has

tighet. Vid återgivning bör sål edes kompenseras fö r denna 

basavskärning för att fu ll Ij udtrohct skall erhållas. 

Amplitudernas storlek begränsas emellertid ej enbart 

av u trym messkäl utan även av möjligheten att återgiva 

desamma. Vid höj nin g av det högre rrj!istret vid inspel

ningen kunna amplituderna ä\'en \ id höga frekvem·er bli 

~tora , tr ots de stora hastigheter , som nålen måste få. Men 

"id Jtergivnin g ·däremot, när nålen skall bringas i rörelse 

av det modulerade spåre t, måsle ju hela effEkten för den· 

na rörelse uttagas från detta , vi lket resulterar i stark för· 

slitning av skivan, om ampl ituderna äro för stora för de 

högre frekvenserna. Vå O'längden hos en insp.elad ton är 

j u omvänt p ropor tionell mot frekvensen och direkt pro

portiunell mot spårets hastighe t relativt nålen. 

Ex. En sk iva roterar med en hastighet av 78 v/min. 

50 mm från centrum får spåret en hastighet relativt nå· 

len av 

2'1[·50·78 
60 = 410 mm/ sek., 

vilket är has tigheten vid innerradien. En ton på 3 OOG 
P/s får då en våglängd av 

. V 410 
J. = i = 3000 = 0,137 mm. 

Härav inses lätt, att vid stoTa amplituder och högre 

periodtal kommer spåre t att bilda en mycket olämplig 

vinkel mo t nålens rörelserik tnin g. 

Moduleringen kontroll eras bäst under inspelningens 

gång med et t hast ig t arbetande visarinstrument eller med 

ett amplitudglimrör eL dyl. Risken för överstyming är 

rätt stor, om man vill hålla medelmo·dulationen hög; skär 

nå len in i bredvidliggande spår är skivan fördärvad. Där· 

för har man på senare tid börjat använda sig av auto · 

matiskt arbe tande volymkontroller och därmed före nklat 

arbetet betydlig t. 

Nåldistorlion. 

Moduleras spåret s inusformat, skall vid återgivningen 

avsp elningsnåle n s.jnusfo rma t följ a spåret. Det:ta är möj· 

ligt endast om nålspetsens radie är mycket liten iförhål· 

lande till våglängden. Antages nålspetsen ha en cirkulär 

g nomskärning, är det a lltså en cirkel med denna radie, 

som skall rulla utmed det s inusformade spå ret , detta uno 

der förutsättning alt nålen ligger an mot ena sidan a\' 

spåret . Enligt fig . .3 kommer denna cirkeLs med·elpunkt 

då att beskri,-a en mer ell er mindre 5inusformad rörelse, 

beroende dels av ampl ituden och dels av våglängden. För 

stora amplituder böra ej tillåtas, då det vid återgivningen 

ger upphov till ökad distortion. För en god återgivning 

bör nålspet.'!en vara så smal som möjlig,t. Dära\- 5ynes 

också att grammofonski vans möjligh ter beträffande åter· 

givnin gen ökas väsentligt med ökat varvtal. 

Fig. 4 visar ett diagram över mätningar av nåldis tor· 

tio nen vid 78 / min och 33 1/ 3 v / min samt för både 

ver tikal- och h Ol'ison talme todern a. 

'f 

Fig. 3. En möjl ighet lör IIppkomst av dislOTlion vid avspelning . 
, 
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få längre speltid. Samtidigt får man rum med flera spal' 

per cm, "arför speltiden blir gan.-;ka avs.evärt utökad. Det 

ta framgår av nedanstående tabell, som torde gälla för 

en inspelad frekvens om 3000- .5 000 p/ s. 

Fig. 4. Distortion vid olika Larvlal och skivdiametrar. 

Nålens rörelse i vertikalled. 

Gravernålen, som är upplagrad och rörlicy kring en 

punkt ovanför skivan, rör 'ig i ett plan med 85 lutning 

mot .;;kivan. När spåret är omodulerat, står nålen med 

spe tsen mot spårets medellinje och bil-dar ,då 90 ° vinkel 

mot skivan i sitt rörd -cplan, under det att nålen vid utslag 

åt na eller andra hål'let kommer att luta mer eller mindre 

mot skivans yta i sitt rörelseplan. Enligt hg. 4 synes, att 

nollen 'därvid kommer att gravera ett spår av större eller 

mindre dj up, störst när spåret är omodulerat och min

skande med ökad amplitud. i-d återgivningen kommer 

nålen , om med sin spe! "ilar mot väggarna i sp åre t, att 

vid låga periodtal h öj,a och sänka sig två gånger under 

en period , om j .de tta kompenseras genom att lagrings

punkten ligger på samma höj d över skivytan som vid in

spelningen. Denna rörelse är vis.serligen mycket liten, men 

eftersom nålen ej är rörlig i vertikalled, måste hela ljud

dos.an och armen med sin s tora massa försättas i de.nna 

hastiO'a vertikalrörelse, vilket i sin tur har tiH följd, att 

spåret Iblir deformerat av de s tora påkänningarna. Det 

blir å småningom uppnött och mera öppet, varför näIen, 

som ej läng re s tyr av de bägge s idoväggarna, kan ut

föra okontrollerade rörel . Med de böjda nålar, som an

vändas för laokskivor, torde vä l denna rörelse i viss mån 

uppLagas av ij ädringen i nål en, men å andra si.dan äro 

iu lackskivor ömtaligare än pressade skivor. 

"amband mellan nåldiameter, distortion och speltid. 

Vid re-ducerad diametn hos nåilspet :;en har denna lät

tare att föl j a spåret vid höga f rekvenser. Distortionen 

enli at fig. 3 blir miwire. Med en viss till å ten hög~ta dis

tortion, t. ex. 5 eller 10 0/ 0, kan man med reducerad nål

_petsdiameter gå närmare skiv·ans oentrum och därigenom 

Frekvenskarakteristik. 

Som förut nämndes är inspelningsapparaturen i all

mänhet så konstruerad, att graver.dosan arbetar med kon

~tant amp:litud för frekvenser upp till 300 p/ s och där

efter med konstant hastighet. Fig. 6 visar frekvenskarak

t-eristiken. Den .dämpning av 20 dB vid 50 p/ s, som göres 

vid graveringen, måste vid återgi vningen kompenseras ge

nom en frekvenskarakteristik hos pick-up och förstärkare, 

som utgör spegelbilden av denna kurva. (Se den ,Lrecka

de kurvan i fig. 6.) Toppen vid 6000 p / s :svarar mot gra

vcrdos,an5 egenfrekvens. Oftas t utföras graverappara!er

nas förstärkare med variabla filter, så att korrektioner i 

h'0kvenskarakteristiken kan göras vid. inspelningl'n. 

Som förut nämndes äro stora svårig,'heter förknippade 

med återgivning-en av höga frekvenser, större ju lägre 

spårhastigheten är. i'a grund hära v är kvaliteten sämre 

i skinn,; innerkant än i df"sS ytterkant. Fig. 7 illustrera" 

detta fÖl'hållande. Om flera ~kivor spelas i 'följd med över

gång från -den ena skivan tiN ·den andra utan pau , "blir 

denna skil1nad i fr·ekvenskarakteristik mera märkbar, då 

j u övergången göres från den ena skivans innerkant till 

de n andras ytterkant. På senare tid har därför börj at an

vändas automatisk än,dring a v hekvenskara'kteristiken Ull

de r inspelningens gång, å att kvaliteten blir lika över hela 

skivan. Denna automatiska korrektionsanordning är så ut-

Il 

omodu/l'/'a:,!/,o'r 
// 

Sel(tio~ A-A Sek'tion"B-B 

f/g . 5. Det graverade spårets bredd är ej konstant. 

2.') cm 
30 » 
40 » 
30 » 
40 » 

78 
78 
78 

3,31 1 
331 / 3 

4-,2 min . 
5.S » 
8,1 » 
6,9 » 

12,9 » 

.3,8 mind =0,075 8,3 min. 
'1 ,1 » 10,5 »J1.0 » 

J.:i ,j » 7,7 » 15,0 » 
4,8 »19..2 » 16,8 » 

29.7 » 10,8 » 27,3 » 

10 % distortion .) J/ o distortiollVarv tal 
Skivdiam. per 

d =' O,l mmtO spår/ c m d = O,lmml d=0,075minut 
40 spår/ cm 60 spår / cm..J.Osp år/cml 8,8 min. 
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Fig. 6. Den inspelade skivans frekvensknrva (heldragen linje). 

förd , att ett variabelt filter av graverdosans styrmekanism 

under inspelningens gång inställes så, att kurvorna i fig. 

6 korrigeras ti,1l räta linjer. Även denna möjlighet har 

dock sin begränsning, i det att amplituderna för höga 

frekvenser, som förut nämndes, begränsas av distortionen, 

vartill kommer svårigheten att återgiva dem, och således 

kunna de ej höj as avsevärt. Därför måste i stället modu

leringen för de lägre frekvenserna sänkas. Detta innebär 

emellertid, att det tillgängliga utstyrningsområdet utnytt

jas sämre, och skivans ytbrus blir mer framträdande, ju 

närmare skivans innerkant man kommer. Sänkningen av 

ljudstyrkenivån kompenseras genom en automatiskt ver

kande volymkontroll. 

Svajning. 

En av de största s"arigheterna vid gravering av gram

mofonskivor är att få skivan att rotera med j ämn hastig

het. På grund av den större belastningen vid gravering 

blir ojämnheter i motorns gång här mer framträdande än 

vid avspelning. Även om skiv.ta,llriken utföres som ett tungt 

balanshju1, kunna dock hastighetsvariationer påvisas. En

da möjligheten är att införa ett mekaniskt filter som före

ningslänk mellan motor och ski\tallrik. Aga-Ballics gram

mofonverk, såväl graverver-k som avspelningsverk, äro för

sedda med dylika filter. Mätningar ha visat, att örat för

mår uppfatta hastighetsvariationer e11~r s. k. svajning än
da ned till ca 0,3 % 0 _ Värdet varierar något med den ton, 

som blir utsatt .för frekvensmoduleringen, och även med 

moduleringsfrekvensen eller svaj ningens periodtaL 

Graverapparaturens utförande. 

Det för stationär drift avsedda graververket, fig. 8, är 

uppbyggt på ett gjutet lättmetallchassi. Skivtallriken, som 

är utförd som ett tungt bahnshjul med stroboskopisk in

delning, är lagrad i en platta, fastsatt på chassiets över

sida. Samma platta uppbär även det mekaniska filtret 

med oljedämpningen. Motorn placeras i allmänhet på gol

vet eller på ett fundament under graverapparaten och för
bindes med filteranordningen medels.t en te,leskopaxel. Det-
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ta arrangemang har befunnits fördelaktigt, emedan vibra

tioner från motorn i annat faH lätt kunna fortplantas tHl 

graverdosan_ Apparaten, som drives aven synkronmotor, 

måste vid starten fasas in till nätet, innan motorströmmen 

tillslås. Detta sker genom att skivtallriken för hand snur

ras i gång till lämpligt varvtal, vi,lket kontrolleras med 

den härför avsedda glimlampan, som belyser stroboskop

indelningen. Graverdosan , som löper på en gejder, matas 

fram aven gängad s'pindel inuti denna. Medelst ratten 

på gejderns vänstra sida kan matningen frånkopplas, var· 

vid samtidigt nålen höjes .från skivan. På gej derns högra 

sida finnes en omkastare för gravering inifrån och ut eller 

utifrån och in. Matarspindeln drives medelst en kugg

växel av skivtallrikens axel, men kan även drivas för 

hand med veven på apparatens hGgra sida, varigenom stig· 

ningen under graveringens gång kan ökas, så att vissa 

partier i skivan härigenom kunna markeras. Visarinstru

mentet är ett hastigt arbetande instrument för kontroll 

av utstyrningen. Graverdosan är upphängd i en vagga med 

flyttbar motvikt, så att nål trycket kan ställas in. För in· 

ställning av skärvinkeln är graverdosans fäste försett med 

en led, som kan låsas med en nyckel. Apparaten i fig 8 ~ 

är dessutom försedd med ett sugmunstycke, som är an· 

bringat på detta fäste. Spånorna upp.sugas genom att kopp

la t. ex. en dammsugare till detta munstyckes slang. Denna 

anordning är emellertid ej nödvändig, men den underlät

tar arbetet betyd.Jigt vid gravering från periferien mot 

centrum. 

Fortlöpande inspelning utan paus. 

För att få en upptagning utan paus måste inspelningen 

göras ~å, att den ena skivans slut och nästföljande ~kivas 

hörj,an överlappa" varandra. (fnder denna del av ins pel· 

ningen, där alltså samma sak finnes graverad på bägge 

skivorna, skall sedan vid återgivningen övergången göras. 

En omärklig övergång förutsätter att de bägge skivorna 

gå i fas med varandra samt att pick-up-dosornas nålar 

placeras i rätt spår. De bägge dosorna äro försedda med 

var sin volymkontroll, kopplade på samma axel, så att 

.", 
Fig. 7. Dämpningen av de högre frekvenserna mot innerradien på 
skivan. Gäller for 331/3 larv per minut. Uteiler abskissa'l är av

satt avståndet från cen/mm på skivan. 
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Fig. 8. Stationär inspeln.ingsapparat med snabbindikerande nl.st)'T· 
l1ingsinslrument . 

den enas vo lym minskar, när den andras ökar. Vid upp

tagning av f.Iera ski vor i följd utan paus användas tv å 

verk, dä r skivorna fasas in i förh å ll ande till varandra . 

Skivtallrikarna äro då förs edda med en tapp, som svarar 

mo t ett h å'! i skivorna, varigenom dessa a II tid komma att 

få ett. bestämt läge i förhållande till tall rikarna. När mo

torerna sedan startas, är det inte :äkert att skivorna kom

ma att ligga i fas med varandra, och därfö r är det ena 

gra\'erverket försett med en ratt, med vilken synkronmo

torns stator kringvrides, 5å att skivo rna på detta sätt brin

gas i fas med v,arandra. Infasningen kontrolleras då på 

e tt härför avsett instrument. Som förut nämndes s-ko la de 

bägg -ki vorna överlappa varandra. De två graverdo50rna 

äro därfö r paral,lellkopplade, :-;å att inn an den förs ta ski

van är slut, behöver endast graverdosan fä llas ner i gra

verläge för att denna överlappning skaH erh ållas. För att 

man sedan "id å tergivningen lätt skall kunna finna rätl 

spår vid placering av piok-up-dosan göres en markering 

med ökad spårdelning genom att veva runt matarspindelns 

vev ett par varv. De bägge graververkens matarspindiar 

äro med en axel förbundna med varandra, så att 5amma 

markering fås på bägge skivorna . Vid återgivning fordras 

naturligtvis, att i:!ven återgiv ningsappara terna äro utrus

tade med dylika infa~ningsanordningar. Fig. 9 visar ut

förande av ett dubbel t graververk, till verkat för Radio 

t j änsts reportagebuss. 

Fig. l visar en portabel inspe lningsa ppa.ratur av den 

typ som kommit till användning för H aslund-expeditionen 

till Mongo'liet. Gra verap parat och förstärkare äro här in

byggda i en gemensam väska . Kraftaggregatet, som lämnar 

alla erforderliga spänningar till förstärkare och motor , 

kan drivas an tingen från 12 volts bil ackumulator ell er 

fran växelströmsnät 110-240 V. SO p/ s. 

Litteratur. 
M. J. Di Toro, J. Soe. Mot. Piet. Eng. XXIX, Nov. 1937, nr 5, 

sid . 493. J. A. Pi eree, F. V. Hunt, J. Soe. Mot. Piet. Eng. XXXI, 
Au g. 1938, nr 2, sid . 157. G. J. Saliba, Comm. Aug. 1938, sid. 15. 
R. H. Ranger, Comm. Dec. 1937, sid. 16. 

Fig. 9. Modern anläggning m ed två verk och in/asningsanordning. 

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 våra annonsörer. 
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P OlISRJ.\ 01 O~I I 

Ultramodern anläggning nyligen tagen bruk. Dubbelsidig telefoni

förbindelse på en enda våglängd. 

Av ingeniör Oscar Arntyr. 

II:lDe fördelar radion erbjuder i de fall då effektivi
tden är t,,,roendc av snabbheten medförde att de n 

på ett tidigt ::iladium blev föremål för intre:;.;;e från polisens 

s ida. Exp[~riment med egenhändigt byggda eller för van· 

ligt komJl lr.r~idlt bruk utförda ra-diosändare ulfördes i 

avsikt att uppnå för·bindelse från huvudstationen till de 

mobila avdelningarna . På grund av de mindre goda l',esul· 

tat dessa undersökningar medförde oDh frånvaron aven 

effektiv dubbel förbindelse, kom radion att ur poliskom

munikation.s~ ynpunkt betraktas med en viss skepsis. 

Först se.dan en del av de leJande l'adiofirmorna trätt 

i förbindel.se m ed polisen och i :::.amarbete med denna kon · 

struerat och utprovat olika apparat,typer stod det klart, 

att för uppfyllande av de stränga krav, som för polistjän. 

sten måsle .: tällas på utrustningarna, nykonstruktioner 

voro nödvändiga. 

Poli~ens minimiford'ringar voro: möj I igast enkl a hand

ha vande, största driftsäkerh[~t och ~iiker förbindelse till 

och från samtliga punkter inom bevakningsområdet. 

Kravet på enklas te möjliga handhavande medförde, alt 

förb indel:o·e per tel egrafi redan vid ett tidigt stadium slo

pades och ersattes me d telefoni. Vid lelegf'afi krävc~ Mt 

per onalen är specialutbildad, fö'r att tillräcklig snabbhet 

sk.a lI ernil". Detta medför även nödvändighet att utbilda 

och underhålla telegrafikunskapen hos den reservpersonal, 

s om i händelse av kriO"sfall el. dyl. må;le användas. Sänd· 

ning och även mottagning av telegrafi i en polisbi l, <: Olll 

med s lor hastighet rör s ig över en mindre god vägbana, 

vållar ofta b-esvär, varför bil en vanligtvis s tannas und r 

den tid trafiken pågår, vilket kan medföra en dyrbar tids· 

för! ust. 

En mod'ern anläggning, utförd för telefoni, kan hand· 

havas av v'ar och en som ka'n begagna en vanlig telefon. 

Snabbheten bl ir större än vid telegrafi, och trafiken iir 

O'heroende av om bilen är i rörelse eller står still'a. 'Vid 

telefoni kan förbindd,cn vi.darekopplas över telefonn ätet 

och eventuellt önskad personlig förbin.delse anorflnas. 

L r drihsäkerheto..:ynp unkt måste specialkonstruklione r 

av ingåen.de det.aljer utföra.;, framför aHt vid de mobila 

utrustningarna. En polisbil kan vara i tjänst 24 timmar 

om dygne t under de mest vidriga förhållanden. Eo radiu· 

anläggning, som därvid fungerar sporadi::kt, är ~änl1'e iin 
ingen anläggning alls . 

Val av vrlglängd. 

För en säker förbindel inom bevakningsområdet är 

\aglängdcni vi-"s mån utsl agsgivande, speciellt ~om det 

vid moderna .anläggningar alltid gäH'er dubbel förbindel~e 

på -"amma våglängd. Långvåg kommer ej ifråga på grund 

av de s tora antennk on'struktioner, som därvid erfordras. 

Raaiaexpe~itionen med växel samt Lin.jejÖrstärkare. Stående civiLing. 
A . Oman, vilken varit anlitad som radioleknisk expert. 

Kommissarie Hjiirpe samtalar på sin expedition med en av radio
bilarna, som iir ule på rekognoscering. 

http:ing�en.de
http:f�rbindel.se
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Pa hyllan i bagageutrymmet ses sändaren och omjormaraggregatet .. 
Det smala antennsprötet är synligt över polismannens axel. 

Samma förhållande gäller ock å vid mellanvåg; även om 

i detta fa ll antennen vid huvudstatio.nen ej behöver vålla 

törre besvär, .så o.rsakar do.ck bilantennen stora svårig

heter o.ch medför en mycket låg verkningsgrad. På grund 

av den relativt stora bilantenn, som erfordras även vid 

kortvåg, har e j hel:I-er dett.avåglängdsområde tagits i an

språk för Po.li radio.. Samtliga ova'n angivna våglängds

områden äro. ·de~ uto.m i mer eller mindre hög gl'ad utsatta 

för atmos färiska s törningar. På grund av den s tora räck

vidden före ligger alltid risk för interferens från sändare 

med närliggande g lä ngd, o.ch vid ko.rtvåg uppstår o.fta 

»döda» punkter, där m ottagning ej är möjlig. 

Vid ultrako.rt äg (under 10 meter) bH antennko.nstruk

tionerna synnerligen enkla o.ch erhålla en god verknings

grad , varför mycket liten effekt erfordr<1s för säker fÖT

bindel e. Inga eller ytteel o.betydliga atmo.Sofäriska stör

ningar föreko.mma, o.ch interferens med s tatio.ner med när

liO'ga nde vågl,ängd, utanför den o.ptiska synranden, före

ko.mmer ej . På grund av r eflexio.n mo.t byggnader, träd 

o.oh dylik t begränsas de eventuellt föreko.mmande mindre 

go.da mo.ttagningspunkterna till någo.n meter vägsträcka, 

vilk t är uta n betydelse för en b il i rÖTelse. 

Störningarna ino.m ul trako.rtvåg'So.mrådet härröra från 

hilarn tändnings v,te m o.ch ha maximal inlpnsitet vid 

våglängd r mellan 6 o.ch 7 meter. Geno.m skärmning av 

tändn inO"e5ys temet o.ch insättande av lämpliga -d'l"o.sslar i 

ledning,ama kunna ,do.ck störningarna helt upphävas. 

Den radioanläggning, so.m nyligen tagits i bruk vid 

S to.ckho.lms Po.li s, är en av väddens mo.dernaste. Den ar

betar med tel efo.n i på en våglängd av 9,4 m (31,9 Mc/ s) 

ch har en utgångseffekt av 50 W. 

På grund av Sladens LIts träckning o.ch de Soto.ra nivå-

Radiobilens förarsäte . Man ser mikrotelefonens klyka på instrument
brädan. 

skillnaderna mellan dess o.lika delar an~ågs det lämpligt 

att ano.rdn'a tre -stycken mo.ttagningsstatio.ner. Den ena av 

dessa är tillsam mans med sän-d.a.ren placerad i Po.lishuset 

på Kungsho.lmen , de övriga i Enskede och Bro.mma. 

Kungsho.lmsst.a tio.nens sändare o.ch mottagare äro., för 

att erhålla å ko.nt transmissio.ns ledning so.m möjligt, pla

cerade i ett mindre rum i vindsvåningen. Den för sända

ren o.ch mo.ttagaren gemensamma ante nnen är placerad på 

en takterra o.vanför!." sändarerummet. Till- o.ch frånko.PP

lin,g samt s ändning o.ch mo.ttagning sker i eller v,ia »Ra

dio.exped.itionen» i våningen l tf. I r.adio.expeditio.nen fin

nes en växel med anslu tna telefo.napparate r ho.S Po.lis

mästaren, intenden.ter, ko.mmi" arier, talh ytt etc. Via denna 

växel kan ett samtal fr ån en radio.bil ko.Pplas direkt till 

någo. n av de angivna apparaterna, likaledes kan man fran 

vilken so.m helst av apparaterna vi.a växeln direkt anro.pa 

en radio.bil. nderstatio.nerna i Bro.mma o.ch Enskede äro. 

endas t utru~tade med mo.tt·agare o.ch stå genom av Tel e

grafverket förhyrda ledningar i direkt förbindelse med 

Ra,dio.expeditio.nen . 

Radio.,bilarn.as sändare och mo.ttagare arbeta på samma 

våglängd so.m huvudstatio.nen. Mo.ttagning o.ch sändning 

. ske med 1st en mikro.telefo.n på instrumentbrädan. Amo.P 

aven bi-l uppfattas i en högtalare, mo.tsvarande ril.1gkloc

kan vid en vanlig telefo.n. Om det ej är önskvärt, att per

so.ner i bilen eller d ~ närhet sko.la kunna uppfatta sam

talet, kan högtalaren frånko.Pplas. Antennen är placerad 

på bagageutrymmet, vilket innehåller apparatutrustn~ngen . 

Iiuvudstationens sändare. 

Den st'atio.nära sändaren väger ca 300 kg och är inbyggd 

i ett svetsa t stålskåp av ca 210 cm höjd , 53 cm bredd o.ch 

46 cm -djup, utför-t i sektioner, vilka inbördes äro. samman· 

ko.pplade med kablar. Samtliga kablar o.ch manöverled

http:Radio.,bilarn.as
http:fr�nko.PP
http:Till-o.ch
http:telefo.ni
http:ultrako.rt
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Fn ar; radiobilarna framför polisstationelI. Ingenjör ÖlIlan h åller i 
an tennsprötet . 

ningar till sändaren äro införda g;~nom sockeln. Skåpets 

framsida är försedd med alla erforderli ga mät·in.ö.trument, 

omkastare och manövrering~ o rgan. Variabla motstånd och 

dylikt är·o fö.rsedda mM låsbar, semi fix inställning. Bak

s idan är försedd med en låsbar dörr med tvån gsmanöne

rad strömbrytare, varigenom aHa far! iga spänningar bry

tas, Eå snart dörren öppnas. ElI fläkt, placerad överst i 

skåpet, åstadkommer ständig luftcirkulation kring de ,är

mealstrande delarna. Ett filter i dörrpu.:' nedre del befriar 

de n insugna luften ,från d,amm. 

De nedersta ~ektionerna innehaIla erforderliga tran~, 

format orer, r egleringsanordning för komp nl8e ring av 

spänn ingsvariationer på nätet, drooslar , kondell ~a torer och 

En av de stationära T/lntla"arna. Pir jral1lsidrlll ses högtalnröl'l' 
ningen. 

filter samt två likriktare, va rdera med två rör i para ll II. 

Ovanför denna ~ektion är en manöver- och kontrollpall ei 

pl'acerad. Då sändaren är helt fjärrmanövrerad , innehål· 

ler denna panel ett flertal rdäer, bl. a. kontr ollanordnin o' 

för förhindrande av inkoppling av an{ldspänning, innan 

katoderna antagit lämplig temperatur, överströms- och 

överspänningsreläer, mots t<inDs- och re läkombinationer för 

begränsning av den första laddningsströmme n till filler · 

kondensatorerna , kontrollreläer för rä,tt funktion ii följd vid 

inkoppling etc. 

Mellan denna panel och den öve rst belägna högfrekvens. 

delen är Jågfrekvens- och m od ulatordelen plac rad. Lå<Y· 

frekven;;förstärkaren innehåller tre steg, nämligen l V ~1 

spänningsförstärkansteg 5amt ett kraftförstärkar," te~ i kla ::. 

B-koppling, och Jämn,aT erforderlig eHekt för JOO °/0 mo

dulering a,· 50 \V högfrekv e n~effekt ulan märkbar di slo r

ll ottngarens kopplil1 g>sch emn. 
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tion. Lågfrekvc lIskarakteri"tiken är rak inom ± 1 db mel

lall bO- LO 000 periode r. Erforderlig ingångseffekt är 

- 20 db (nolIni\'a = G miIliwat l), och ingångsimp-edansen 

iir 500 ohm. 

Hög(re venwelen innehåller en krista.Jlstyrd llsciIl'ator, 

ett frekven.smultipebteg, ett högfrekvensförstärkarsteg och 

ell modulerande förs tärka-rs teg. Kvartskristallen är slipad 

för 1/ 6 av bärv crsft'ek -ense lI och hålle.r frekvensen med 

P il nogcr rannhet .s om är bättre än 0,025 % inom ett lem

peraturinle rvall av - 2U + 00 - C. En kombination av 

kärmgall er- och anodmodul ering användes. Utgång,;krd

/I är konstruel"'ad för anslutning liH en koncentrisk trans

Illi - iOll~ledning. 

~ ändaren är .så konstrue rad, all hela .-)länningen endast 

ii I' inkopplad när sändning pagå r. 1 viloläge reduceras 

s trömbehovet ,till ca 50 % . 

Den för sändare n och J11oltaga.ren gemensamma anten

nen är av Bell-laboratoriet. nya, vertikala dipoltyp med 

s tr[dnin gsmaximum i horisontal·pl.anet. Tack vare denn'a 

ante nnkonslruktion ernås här samma effekt med 50 W 

~ ~,.-.--.-..-.--------"

{J ell Il J U hallil,u.gsanlenntn , wm malas genom ell koaxiell kabel. 
T. h. i BellOlllskärrll:ng. 
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som vid lidiga,re antenntyper med 200 W. För undvika nde 

av refl exion mot I.JOli'5hu~els tornkon.:<t ruktioner har an 

tennen placerats på en 45 meter hög stålrörsmast. Öve r. 

föringen av energien tiU antennen sker med en koaxie ll , 

ker.amiskt isoler'ad transmi.ssionsledning av kopp.ar med 

7/ 8/1 d·iameter. Inkoppling av sändare eller mottagare till 

anlenne n sker över ett antennrelä. 

De st<Hionära mottagarna äro av superheterodyntyp oeh 

utrustade med två högfr ekven;;steg, blan-darrör, två steg 

mellanfrekven:.. , detektor och ett lågfrekven ssteg. Oscilla· 

torn ä.r kris tallslyrd meJ en kri tall av mma typ s Il! 

huvudsänd.arens. Känslighet en är ca 2,uV och utgångsef

fekten 1,5 W. Mottagaren är utru5.tad med e n synnerligen 

snabbverkande automatisk vo:lYlllkollL-roll, vilken håller 

signalstyrkan konstant vid variationer av ingå ngsspänning

en i förhållandet l: 100 000. 

För att förhindra maximal förstärkning och starkt bru 5 

vid de tillfällen, da .,ändning ej pågår, är mottagaren ut

rustad med en s . k. Codan-anordning (»Carrier operated 

device anti Iloise»), vilken när bärvåg ej utsändes aulo

matiskt håller förstärkninge n under en v·iss·, inställbar ni

vå. Den inbyggda högtalaren är av permane.ntdynamisk 

l yp och irånkoppl in:<sbar. Frontpl'3 ltan är försedd med 

volymregulator och kontrollampa. 

Bilarnas utrustning. 

De mobi:lia sändarna äro krista llstyrda med samma nog

grannhel som huvudsändare n. Räckvidden är i högsta grad 

beroende a·v frekvens~,tabi·liteten , och då denna här ä.r 

mycket god, har effekten kunn'a-l sättas så låO' som;) W. 

Sändaren är försedd med tre högfrekvenssteg, anodmodu

lerat slu t leg och lågfrekvenssteg i kl ass A. Dimensioner

na äro endast 220 X 185 X 165 mm. Glödströmmen lew

.reras direkt av bilen" batteri, anodspänningen däremol 

lever ras ay en Toterande omformaTe. 
Bilarnas mottagare äro av samma typ som de sta l·ionära 

mottagarna, med undan,tag av aU -likriktarrör ej erfordras, 

då glödspänning erhålles från bilbatte-Tiet och anodspän

ning från en Toter.ande omformare. För undersökning a\

frekven!"sta-biliteten är en 'av J11ottag.arna utrustad med 

kristallstyrd oscillator, de övriga m d en temperaturkom

penser.ad wängningskrets. Vid de mubi-Jia mottagarna är 

den snabbverkande automatiska volymkontrollen av stör

sta betydelse , då ingångsspänningen p å grund av reflexion 

och dylikt är synnerl.igen varierande. Mot·tagarens dimen

sioner äro 235 X 190 X 190 mm. 
Mott.agare respektive sändare ansluta·s växelvis till an

lennen över ett an,tennrelä. Detta relä kan m.anövre ras an

tingen medelst rösten, på så :ätt alt sändaren automatiskt 

allslutes till antennen, så snart någon talar i mikrofonen , 
Forts. II ~Id . 1 66 
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mål shuntar man kretsen i fråga med en extra kondensator av 
lämplig storlek. 

Den trimningsmetod, som måste anses vara den mest tillförlitliga, 
är oscillografmetoden. Vid denna metod för visuell trimning an

74/a'iocT 

o 
-4----~~~-r--~----t---------O 

+ + 

Fig. 17. Principschema för mellanfrekvensdel i super. Vid trimning 
enligt metoden med successiv kretsdämpning dämpas alternativt båda 
innerkretsarna (2 och 3) och båda ytterkretsarna (1 och 4), sam

tidigt som de fria kr~tsama trimmas. 

vänder man en stråloscillograf, på vilkens sk·ärm selektivitetskurvan 
göres synlig. En justering aven trimrner .~iver sig ögonbliokligen 
tiUkänna såsom en ändring av kurvans form, och det är lätt att 
genom ändring av kopplingsfaktorn göra kurvan mer eller mindre 
bred i toppen allt efter önskan. Alla fordringar på den för åter· 
givningen så viktiga kurvsymmetrien kunna tillgodoses. 

Generatorn i en apparatur för visuell trimning mås te vara för
sedd med någon anordning för frekvensmodulation. Förr åstadkom 
man denna frekvensmodulation med hjälp aven roterande vrid
kondensator, men numera använder man sig helst av tillsatsappa
rater uLa n rörli ga delar, s. k. frekvensmodulatorer. En signalgene
rator eller serviceoscillator med anslutningsmöjlighet för en dyliik 
frekvensmodulator lämpar sig såväl för trimning med uteffekt
meter som för visuell trimning. Vi skola emellertid här ej ingå 
på principen för den visuella trimningen, enär denna tidigare be
handlats i dessa spalter. 

Den visuella trimnino- n tillgripes i första hand för mellanfre
kvensdelen. För trimning av förscl ektionskre t ar och oscillatorkrets 
för man lämpligen över mottagaren i en skärmbur, enär stör
ningarna annars dränka den svaga signal, som man måste arbeta 
med vid den fortsatta trimningen. Vid ett flertal mottagartyper 
kan man klara den återstående trimningen med magiska ögat som 
enda indikator. Till vägag~ n gs- ä ttet växlar med typ och fabrikat 
på motlagaren men går stort sett efter konventionella riktlinjer. 

a b c 

Fig. 18. Ett praktiskt sätt att tillämpa metoden med successiv krets
dämpning är att alternativt ersätta mittröret (U,) och ytterrören 
(UJ och Us) i schemat fig. 17 med »dämpade» rör, kopplade enligt 

schemorna ovan. (Luxor.) 
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eller manuellt genom en tan gent i mikrotelefonens handtag. 
Det senare alternativet medför en avsevärd ström besparing. Om
koppling till den ena eller andra manövermetoden sker med 
en omkopplare på sändarens chassi. Mikrotelefonen är av van
lig bakelittyp med mikrofonkap sel av hög kvalitet, hållaren är 
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RADIOMATERIAL. 
Firmor ,'Uka. sälja. radioDlaterial samt verkty& och 
lnaskiner för tillverkning därav ombedjas sända. ka
taloger till Inköpsavdelningen, 

Signalregementets Tyganstalt, 

Stoeld101m 6. 


placerad på instrunwntbrädan och försedd med kontrollampor. 
Bilantennen är av si ,llrör och 1/4 våglängd lång. På grund av en 
del besvärande viadukter har antennen placerats relativt låg!'. An
tennhållaren utgöres aven kulled på isolerande underlag. 

Radioexpeditionens växel inneh"lIer ett fält med strömbryt a re och 
kontroll instrument för sändare och mottagare. De från understatio
nerna i Bromma och Enskede inkommand·e linjerna samt den egna 
mottagaren äro anslutna ÖVer en förstärkar enhet, varigenom mot
tagningen blir summan av de tre stationernas effekt. Mottagarna 
kunna valfritt ansl utas till denna förstärkare medelst en omkopp · 
lingsanordning. Anrop från hllvudstationen sker vanligtvis med en 
summersignal, växling mellan sändning och mottagning sker auto
matiskt på samma sätt som i bilarna. Anrop från en bil till huvud
stationen kan likaledes ske med en summersignal. Anropet uppfat
tas i en högtalare, samtalet utväxlas medelst en mikrotelefon. Vid 
växeln kan överkoppling ske till valfri telefonapparat. 

Sändaren och de stationära mottagarna samt åtta kompletta bil 
utrustningar äro av Western Electrics fabrikat, en komplett biIut
rustning är av ReA:s fabrikat. 

I och med de allt mera stegrade krav beträHande snabbhet och 
slagkraft, som ställas på polisen, ej minst ur luftskyddssynpunkt , 
är det naturligt, att en modern polisradioanläggning är ett utonl
ordentligt hjälpmedel, som även kan medföra en rationell lösning 
av gamla problem. 

:::::::: ~:::::::: :::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : 
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lvlindre önskvärda följder av polisanrop. 

Utrustningen av ett stort antal amerikanska polisbilar med kort
vågsstationer, som i kampen mot gangsterväldet och då det gällt 
att anskaffa snabb hjälp vid olycksfall utfört utomordentl iga tjän
ster, har även medfört obehagliga följder. De bero på det faktum , 
att polissändarens våglängder utan vidare kunna tagas emot av vil
ken privat kortvågsmo llagare som helst. Det har därför visat sig 
nödvändi gt a tt u tarbeta eget codesysl~m för sändningar, som mU1ite 
hemlighållas. 

De smarta amerikanerna ha redan övergått till att utnyttja poli , 
anropen för sina »affärer». Så ha stora garage anställt en man, 
som inte har niigot annat att gö ra än att avlyssna polismeddelandena 
och lä gga märke till om nå gon svårare bilolycka inträffat någon 
stans i närheten. Redskapsbilar, som ständigt äro klara för utryck 
ning, köra på några ögonblick till olycksplatsen för att vara den 
första på platsen och tillförsäkra sig förm fi nsrätten, då det gäller 
att lämna hj älp. Konsekvensen blev, att omgivningen i närheten av 
en olycksfall plats blev en ökad farozon, ty de konkurrerande hjälp
bilarna blevo sn art en veritabel pI ga. Det gick så långt, att vissa 
förbundsstater vid höga straff måste ~örbjuda enskilda att avlyssna 
polisens v glängder. 

Kommando nr marken. 

Sokols jättegymnastikuppvisningar på Masarykstadions stora are
na i Prag leddes senast genom 24 högtalare, som med ett inbörde:; 
avstånd av 48 In nedlagts i marken. Ljudvågorna ut stråla radiellt. 
Av högtalarna återges såväl den rytmiska rörelsemusiken som kom
mandoorden för övningarna. Man undviker genom denna anordning 
att musik och kommando på grund av ljudvågornas relativt låga 
hastighet bli något försenade på de sisla leden - omkring 1/3 Se

kund senare än de första raderna. Övningarna kunna nu genomfö
ras absolut samtidigt, medan de tidigare erbjudit en vågliknancle 
bild. 

Helt na turligt äro de underjordi s·ka högtalarna omsorgsfullt skyd 
dade mot damm, smuts och regn. 
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Prima kondition 

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

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

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

EXTRA 
Med salmiak - ulan syra 

SVENSKA A.-B. LE CARBONE 
Levereras bl. a. till Armen, Flottan, Flyg Tel. 281820 SUNDBYBERG Tel. 281830

vapnet, Telegrafverket, S. J. 

.) 

SkaHa 
belåtna 
kunder 
med andahålla 

störningsfria 

KABEL 
Ett av kontinentens mest sålda och 
effektiva störningsskydd. 

Passande konstruktioner 
slag av anläggning. 

Begär katalogI 

Endast till 6terförsällare. 

Representant, 

.. 
EVER READYs 

BUSCK & CO. A.-B. 

Tel. 150545 GOTEBORG Tel. 150546 

'I 

ANODBATTERIER 

Färska batterier in 

komma varje vecka 

Världsberömda 
fö r hö g kva litet 
och ekonomi 

Zanni Holmberg, Stockholm, Bergsgatan 39 
Nordisk Ro[ogr:n')'r StOc kholm 1939 



Moderna som 

"THE WORLD .OF 
TOMORROW" 

I likhet med New Yorks världsutställ
ning 1939 äro Sylvanias två jättestora 
fabriker för tillverkning av radiorör 
"moderna som morgondagens värld". 

De äga industrins bästa utrustning 
för tillverkning och avprovning - en 
framstående, framåtsträvande ingen
iörsstab. Dessa två fabriker (vid Em
porium, Pa. och Sa!em, Mass.l ha rätt

visligen givit Sylvania dess position 
som ett av de ledande företagen inom 
rad ioröri ndustrin. 

Ett besök vid dessa storartade fa
briker ger en god inblick i den mo
derna radiorörtillverkningens under. 
Om Ni ämnar Er över till Expo i som
mar, så är Ni alltid välkommen att be
söka fabrikerna. 

EXPO-UPPGIFTER: New Yorks världsutställning öppnades den 30 april - upp
tar ca 1.200 tunnlands område med 400 byggnader och världens största nöjes
fält - kostade $150 miljoner att uppbygga. Trilontornet är över 200 meter högt 
och Perisfären är högre än en 18-våningsbyggnad. 

HYGRADE SYLVANIA CORPORATION 

Til(verkare av 


