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Super 35 
6 - r ö r s superheterodyn 
med to 1 och musikorn
kopplare samt automatisk 

boskompensation. 

Super G 
6 - rörs radiogrammofon i 
lyxutförande. 

Atlantic 
9-rörs Iyx-superheterodyn 

med bandbreddsväljare 

och högfrekvensförstärk
ning före blondröret . 

Super 34 
5 - r ö r s superheterodyn 

med baskompensatian och 

utmörkt god kortvåg. 

ust n u börjar den stora efterfrågan på radio. Ut

nyttja möjligheterna - sälj det märke, som 

Eder själv och Edra kunder största valutan 

ger 

sälj 

TJERNELD, kvalitetsradion. 
Infordra katalog och närmare upplysningar. 

TJERNELDS RADIO, Hudiksvallsgatan 4, Stockholm 
Telefon (växel) 33'2001, 330370, 330380 - Utställningen, Regeringsgatan 56, 209801 
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Vilka instrul<tioner önsl<ar Ni? 
Ny rundfrå.ga t.ill läsel<retsen. 

Radioutställningen i Berlin 205 Vår tidigare rund [råga, som omfattades med stort in
trcsse av läsekretsen, gav oss besked om de allmänna 
önskemålen på tidskriftens innehåll. De enhållna svarenBildtelefonen 209 
ha arit av stort värde vid gestaltn,ingen av tidskri ftens 
program.Televisionstekniskt nytt 210 Vi rikta n u en ny rundfrruga till läsekretsen, denna 
gång dock utan att trycka ett sä rskilt formulär, emedan 

Mikrofonförstärkare . 216 det endast gäller att angiva, fö r det första vilken kon
struktion Ni helst ön&kar se beskriven i Populär Radio 

Tekniska nyhe ter i Philips' mottagare 218 å snart som möjl igt, och för det andra vilka konstruk
tioner Ni skulle .ha största intresset av i fortsä ttnin gen . 
Det är dä rvid mycket viktigt , att Ni också anger, förMätning av högfrekvenseffekt 221 
vilken strömart, växelström eJ] r likström, apparaterna 
skola beskrivas. Vid lik~tröm masle även nätspänningen

Radioleknisk revy . 222 angivas. Ön ' kas balteridrift, angi"es detta. Andra önske
mål beträffande konstruktionerna kunna även omtalas. 

Amer.ikanska radioma,rknaden 228 Den na Ifundfrilga har e j tillkommit för alt giva oss 
uppslag till nya ko nstruktioner - såda na uppslag fin

Sammanträden . 229 nas oräknel iga - utan för att de konstruktion 1' , som 
vi publicera, skola vara av största möjliga intre fö r 
våra läsare.Radioindustriens nyheter 230 Vi uppmana härmed alla intresserade amatörbyggare 
alt omedelbart insända s ina sva r, emedan vi komma att 
fä . ta synnerligen stort avseende vid de amma, nä r vi 

Med detta nummers prenumerantupplaga följer en bi planlägga tidskriitens konstruktionsprogram för den när
laga .frå n redak ti onen. maste framtid en. 

l.ETERTRYCK AV ARTIKLAR HELT ELLER DELVIS UTAN ANGIVANDE AV KALLAN FORlJjUDl.T 

II II 

KORTVÅGSMOTTAGNING 
Civilingenjör Mats Holmgrens omtyckta handbok "Kortvågsmottagning" utkommer en 

av de allra närmaste dagarna i ny, delvis omarbetad upplaga, för övrigt reviderad med 

hänsyn till kortvågsteknikens senaste utveckling. Priset ör kr. 1: 50. Prenumeranter er

hålla denna värdefulla volym för 35 öre. 

' I 
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Den nya AGA-Europa är en av marknadens in

tressantaste apparater - särskilt på grund av två 

nykonstruktioner: b-r-e-d kortvåg och blixtinställ 

ning. De världsfamnande 19 och 30 m.-banden 

ha breddats till att omfatta hela skalan: man 

ställer in kortvåg lika bekvämt och säkert som 

mellanvåg. Blixtinställningen ger greppet direkt 

på stationerna: stationsvisaren flyttas med ett 

enkelt grepp över skalan - mycket bekvämare 

och snabbare än genom att vrida en inställnings

ratt. Se dessutom den stora, tydliga skalan i tre 

färger med namn också på kortvågsstationer -

och Ni förstår att denna charmanta 6-rörs super 

med amerikanska rör har något mera att ge än 

en vanlig radio. 
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I BERLIN 
Genomgripande standardisering påbörjad. - Kvalitetsmottaga re med 

fem högtalare. - Radiorör med keramisk kolv. 

Av civiling. Mats Holmgren. 

ID,n ,,,tonde "". 'y,b "d,,,,,.,Un'ng,n "hölte 
i vanlig ordning 28 juli 1ill 6 augusti. Utställ · 

ningen var till stor del ägnad televisionen, som nu även 
lanserades som folkets egendom. En stor del av utställ· 
ningen tog sikte på allmän radiopropaganda, och det 
rent tekniska hade nog fått maka ät sig en smula i järn· 
förelse med föregående år. I det följande skall göras en 
axplockning bland de åtminstone för Tyskland nya tek· 
nis;ka framstegen. 

Televisionen blev föremål för en in,tensiv rpro-paganda. 
De hittills vunna erfarenheterna från olika firmor ha 
ställts ,til:l statens förfogande, och resultatet har blivit den 
tyska »Einheits"Fernseh-Empfänger E 1». Apparaten kos· 
tar 650 mark och tillverkas i samma utförande av de 
fles.ta «törre radiofabrikerna. I ett följande nummer av 
denna tidskrift kommer en beskrivning av mottagaren 
att infl yta. 

Innan vi gå in på de r,ent ,tekniska nyheterna, måste 
med några or.d omnämnas den rationalisering av den tys· 
ka radioindustrien som förestår. Detta år var egentligen 
det sista som konstruktörerna i någon mån lämnats fria 
tyglar. Redan nu märkte man en viss likriktning firmorna 
emellan i fråga om typvalet. Enligt av riksregeringen ut· 
färdade dekret skall en långt gående standardisering ge· 

nomföras, i första hand i fråga om delar för radiomotta· 
gare och i andra hand, i fråga om mottagaretyper. 

Som exempel kan nämnas att man avser a,tt nedbringa 
a.ntalet 'högtalaretyper hån 100 till 14. Antalet i mottagare 
använda rörtyper beräknas nedgå från 66 till 14. I stället 
för nu använda 200 olika typer elektrolytkondensatorer 
skall endast användas 22. Vridkondensaotorer komma en· 
dast att finnas i 6 utföranden mot nuvarande 33. För 
närvarande göras i landet 266 olika typer mottagare, 
vilket ,tal i första hand skall nedbringas till 138. Vad aHt 
detta betyder för landet i fråga om besparing på såväl 
material som arbete ligger i öppen dag. För exporten 
betyder det visserligen begränsat urval, men å andra 
sidan räknar man med <"Itt kunna konkurrera framgångs. 
rikt när det gäller priset. Inom landet beräknar man även 
kunna erbjud'a mottagare till lägre priser. På en av väg
garna i en utställningshall hade man gj ort en expose 
över den til'ltänkta standardiseringen, vilken är ett led i 
den bekanta fyraårsplanen. 

Att gå igenom alla olika mottagaretyper skulle här 
föra. för långt. Det vare nog sagt om det koncStateras, alt 
ett stort antal enkretsare och tvåkretsare ännu funnos. 
Enbetsarna hade i många fall erhållit kortvåg, och slut· 
röret <"Invändes som högfrekvensförstärkare på detta våg· 



206 POPULÄR RADIO 

i)cupns slota 

1UUllIl i Jiadio åt 

MA~C()N/PHOll 
ÖIt afLtiiim' 

den kdonJe.1 

Arets Marconiphone-program erbjuder ovanligt mycket 
av intresse. Det är väl avvägt både i omfång, prisläge 

och differens de olika modellerna emellan. 

Att närmare orda om Marconiphones höga kvalitet är 

överflödigt. Den ständigt ökade efterfrågan har gjort 

Marconiphone till dagens stora namn i radio. 

Vi vilja nämna att en slagkraftig reklamkampanj är ut

arbetad och katalogmaterialet föreligger även i det när

maste färdigt. Våra represen

tanter komma snarast att er

hålla alla upplysningar, och 
övriga intresserade stå VI 

gärna till tjänst med ön9kade 

detaljer på begäran. Låt detta 
år bli ett gott jörsäljningsår 
- sälj Marcolliphone! 

HUSBONDENS R O S T • STOCKHOLM 
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Fig. l. Radiorör med sockel och kolv av keramiskt material, fram· 
ställt av H escho. 

längdsband. I itvåkretsarna hade man som nyhet gj ort 
återkopplingen fast. Aterkop,plade enkretsare komma hä· 
danefter att förbjudas för tillverkning utom för »,politiskt 
bruk». 

De små suprarna hade överlag tre plus ett rör och van
ligen endast en förkrets. Slutröret i dessa var genomgåen. 
de det nya' ECL 11, som i samma kolv inne!håHer e~t nor
malt 9 W slu,trör (tetrod) och en triod för lågfrekvens
förstärkning. Ett exempel på en ännu mindre super fanns 
i Telefunkens »Super 944 W», som endast innehåller ett 
ECH 11 och ett ECL 11 förutom likriktareröret. Endast 
e~t mellanfrekvensfil ter finnes, och mellanfrekvensen är 
återkopplad via den som detektor arbetande tr ioddelen 

av ECL Il. 
De medelstora suprarna uppvisade intet anmärknings

värt. De flesta voro försedda med tryckknappar. De mo
tordrivna systemen hava icke utvecklats nämnvärt sedan 
föregående år, då de voro allenarådande. I Tyskland an
vändes i huvudsak tvenne system för tryckknappsinställ
ning, det ena med mekanisk in5>tällning av vridkondensa
-torn, det andra med inkoppling av permeabiJi.tetsavstämda 
kretsar. Det förra systemet känna vi här i landet sedan 

Fig. 2. Kombinationsröret UeL 11 . Anoden är delvis avlägsnad, 
och man ser innanför galler trådarna den flata katoden. Triod

systemet bejinner sig under den runda skivan. 

Fig. 3. M ellanfrekvensband/ilter med tre kr etsar. Kopplingsgraden 
varieras genom vridning av den mellersta spolen. Avstämningen 

blir härvid opåverkad. (Körting Radio.) 

över ett år, men trots detta ans g man saken som en stor 
nyhet. End a-ot e tt fåtal mottagare hade tryckknappar 
förening med ins.tällbara trimmerkondensatorer, men en
dast för ingångskretsen. Oscilla,torkretsen var permeabi
litetsavs tämd. I allmänhet var det rätt besvärligt aH ställa 
in tryckknappama på stationer efter eget val. En firma 
använder t. ex. lågfrekvensröret eller slutröret som lokal 
sändare för grovinställningen, varef.ter »ögat» användes 
för finin ställningen på den önskade stationen. 

Bland större apparater tilldrog sig Siemens »Kammer
musikgerät» i sin senaste upplaga berättigad uppmärk
samhet. Apparaten har med sina fem högtalare en utom
or,dentlig l'j udkvalitet. För Jrekvensområdets skuJ] vore 
två högtalare tillräckligt, men man har ytterligare tre för 
att ljudet icke skall komma fr ån en enda punkt utan från 
flera och därigenom giva intryck av rymd. Lågfrekvens
förs tärkaren har ;tvenne kanaler för fre<kvensområdet. För 
övrigt är apparaten försedd med högfrekvenssteg och ett 
extra mellanfrekvenssteg, det senare för att få tillräckligt 
stor ban,dbredd. Mottagaren innehåller inga märkvärdig
heter u,tan är i stort S{}tt en synnerligen. väldimensionerad , 
nonnalt byggd super, där man icke av kostnad€skäl läm
nat några möjligheter o ut n y,t,tj ade. Även Körting haT en 
kvalitetsmottagare av hög klass. I en u,pplaga finnes den
na apparat sammanbygg·d med en ny .ty·p av grammofon, 
i vilken en ändlös filmrem.sa användes i stället för gram
mofonplattan. Att negativ återkoppling är mycket an

vänd behöver väl knappast sägas. 

~. "._. 

~ 


Fig. 4. Filtret i fig. 3 inställt för tre olika bandbredder. Symmetrier~ 
hos resonanskurvan bibehålles som synes över hela reglerings

området. 

http:filmrem.sa
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Fig. 5. Typisk tysk 4+ 1 rörs super med 4 våglängdsområden. 
{»5aba», modell 457 lPK.} 

Bland detaljerna i apparaterna tilldrog sig ett band· 
fil.ter med .tre kretsar och variabel bandbrood särskilt in· 
Itresse. Vid uppbyggnaden av chassierna hade man i en 
hel del fall sparat på material, särskilt metall. 

I fråga om rör kunde några nyheter noteras. Förutom 
det redan omtalade dubbelröret ECL 11 fanns ett nytt 
avstämningsrör EM 11 med tvenne känsligheter. Vidare 
hade den allmänna sparsamheten u'tmynnaot i en ny rör· 
serie för allströmsmottagare med. 100 mA glödström och 
motsvarande högre glödspänning. I denna serie funnos ett 
blandarrör UCH 11, ett mellanfrekven<;· och detektorrör 
EBF 11 (bägge stålrör), et<l dubbelslutrör UCL 11 (mot. 
svara'nde ECL 11) samt ett likriktarerör UY Il. Rörserien 
är speciellt gj ord för 220 volts nätspänning, och man 
sparar ungefär 22 watt i jämförelse med E·seriens och. 
C·seriens rör. 

En hel ra-d firmor, som bruka tillhandahålla amatör· 
delar, lys-te med sin frånvaro på u,tställningen, och några 
nyheter på detta område voro knappast att finna'. En in· 
tressant kuriositet var elektronrör av keramiskt material. 
Den inre uppbyggnaden var densamma som hos stålrören, 
och även sockeln hade samma dimensioner. Vidare visa·des 
speciella keramiska rör med sin egen sockelkonstruktion. 

Fig. 6. Siemens' nya »Kammermusikgerät» med ej mindre än 
fem högtalare. 

Fig. 7. Kondensatormikrofon med i sockeln inbyggd tvårörsför. 
stärkare. {Philips.} 

Här funnos icke några anslutningstrådar eller metallkon· 
takter, utan anslutningarna voro gjorda som förkopprade 
ränder i isolationsmaterialet. Enligt uppgift tillverkades 
redan dessa rör, men man kunde icke angiva deras för· 
delar framför vanliga av glas eJ.ler metall. Den utstäl· 
lande firman var end-as-t leverantör av det keramiska ma· 
1:erialet och fritog sig hel t från vidare ansvar. 

Även i fråga om förstärkare skall den omtalade stan· 
dardiseringen genomföras. Sålunda har man tillsvidare 
gått in för tre huvudtyper med utgångseffekterna 20, 120 
och 500 watt. 

Publiktillströmningen till utställningen var god, men 
av publiken 8Jt<t döma är den mera ansedd som en stor 
folkfest än en radioutställning. Dock mås.te man trots 
allt förvåna sig över, med vilket stort intresse den stora 
allmänheten och inte minst damerna togo del av de tek· 
niska finesser olika mottagare hade att framvisa. 

Fig. 8. Ny »rundstrålare», aggregat med fem högtalare. Överdelen 
avlyft. {Tele/unken.} 
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Bild
teleionen 

utgö,- ett lIVIH..}wttut". ];;:oJnl'le

ment till den lIormaJa tele
i'nnfi.irbindelsen Jflellan ett 
antRI a" de större tyfO)U\ stä
dE'XHn. Den första fÖI-binrlel

sen snttes i dl"ift redan dt-n 
l Jnar~ 19:3(;. 

Fl },!'. 1. gn lJil otf'lefon llytt finne s inrymd i po ~t kontore t del Zuo Fi;;. 6. Den m kani k a bildup.pdelaren me d h: ls kil'a (faur . Fern. e h 
i Re rlin. AG.) lå te r e n Iju 8R tråle 25 ~: nger i se l,-unden överstryka den 
Fi ~ . 1. Bestii llnin g a,· f t bild tckCon snmtal. A" g iften iir endast te lefone randes ulls i!;tc m ed 180 s trecl< . 
uubbe l! s hö g som för ett normalt tele fonsamtal. F lg. 7. Provnin g av ett för stii rkarstatil'. 
Fi~. 3. T lefo nb~· t te n iir ftir sedcl me d dubbla diirmr. Plg. 8 Detaljbiltl av anliigg ni n ~e ns distriuutionstal'la. 
Fi i;' . 4. nf ler snm ta let .i LLer man i en bekdim liiJl s tol, medan. Fig. 9. Mechau projekt or rn l' ct t illhöra nde s taf'i\'. Upptill till ":i ns t"r 
bilden fl\' u('n ma n talar med :<H erg-es p;' rn ~k iir01 pr\ \'ii gg-en. 1.1':1 bild f ön-l; t e r nH., dcls t v iIl<n mRn kan kontrollera, att d bi',,!a 
För a tt ill u s io ne n UI' n O~lIla lt. samLal ska ll b li -9<' fullstiind·i g 8O>ill , amtalande pe r Ro ne rna s ynas ordentligt. 
möjligt hA r man fr istlle n de m ik rofon oc h hii gta lare i tiille t för Fig. 10, Sch e.matiserat tvii r ~ llitt av apparate n i ti g. (j. B ly s niIlJ;(' 11 
1.111 Ildm i'krotelcfon. i hy tten s,ke r in te rm itten t me d en Iji1'sblixt vaf :!:3 :te tieklllld, sa_m

Pi g . 5.. Annat lI tCijranup a,· bilduj1pdelare Dlecbauprojeklor, fabr. ti di ,t m ed bilrJviixlinge n. 

'Te le ful1k c n) anviind r 1180 1llikroobje ktiv lnouteradc i viiggell pit Fl g. 11. Schematisk fram.-täIlning av den mekani ska bildllIlpdpl


'-'11 ro le ranll e eylinde r t rulIIlll O. ningen . 
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FRAN OLYMPIA 

Av civilingenjör H. Stockman 

(Tekniska Högskolan, Inst. för radioteknik) 

9 il! år-ets Olyompiautställning i London hade The

U Radio Manu/aetuTeT' s Association, i dagligt tal 
R.M.A., gjort 'Speciella ansträngningar aU komma ifrån 
möbelutställningsstilen och ·få in litet aktuell teknik i 
programmet. Man hade sålunda infört en PopulaT Teeh· 
nie al Convention med föredrag i olika ämnen, även tele· 
visionstekniska sådana. Vid sidan av denna konven,tion 
höll o försäljarna si,tt årligen återkommande möte, vilket 
hade mer konfidentiell form. Även här voro de televi· 
sionstekniska frågorna aktuella inslagspunkter i pro· 
grammet. 

Den .redan förra året installerade televisionssändaren 
distribuerade televis,ionsunderhållning till de olika stån· 
den, då London·stationen ej var i gång. Som studio t j änst· 
gjorde scenen till The Radiolympia Theatre - en teater 
inom utställningsområdet, rymmande nära tvåtusen åskå
da're. 

Nyheter för tittaren. 

Vi förbigå ytterligare detaljer beträffande uts.tällnings
arrangemangen och intressera oss i stället för de tekniska 
fr,amstegen i fråga om mottagarnas konstruktion. FÖHt 
och främst må nämnas, att inga revolutioneran.de nyheter 
voro aU notera. I stället gj orde sig en tendens till stan
dar.disering gällarl:de. Det är troligt, att mottagarna endast 
komma att var.a underkastade detaljförbät,tringar under 

de närmaste åren, såvida ej en än{lring i transmissions
systemet vidtages eller en omsvängning från direkt bild 
till projicierad bild äger rum. För närvarande är det 
giv.etvis lönlöst att försöka spå television ens framtid i 
något avse nd,e. 

Den värdefulla.ste nyheten ur tittarens synpunkt är över
gången till större hildformat. Föregående å rsmodeller ha 
favorisera,t bil·der om 5 a 6 tums bredd, men i de nya 
modellerna är med'elvärdet på bildens bred·d ca 10 tum. 

Endas,t i ebt fåtal mottagare underskrides värdet 8 tUnI , 

under det att relativt många mottagare ha bildb-re-dder om 
12 a 15 tum. Härmed har - enligt utsago av fabr,ikan· 
tern a - bildstor·leken standardiserats till ett för vanliga 
boningsrum lämpligt värde med ungefär den synvinkel, 
som erhålles i en biograf. En s;törre bild säges fordra ett 
större avstånd än en och en halv il två meter, vilkel 

innebär omflyttning av möbler och dylikt. Skulle en 
dylik större bild tillåta betraktan.de på rel<ltivt litet a v· 
stånd, så å,l;erstår det faktum - säger man - at·t ögat 

omed vetet föl j er de agerandes rörelser och därigenom 
tröttas mycket fortare än vid studium av bilden under liten 
vinkel. Det av tyskarna utveoklade systemet moo pro

j ehionsrör anses ·därför ej ha någon framtid i England, 
i synnerhet som de av engelsmännen tillverkade projek
tionsrören visa.t sig ha avsevärt mindre livslängd än di
r.ektvisande bil{lrör. Såsom förut antytts k<ln et;t omslag i 

denna inställning snabbt ske i och med att de tekniska 
problem, som äro förknippa.de med den projicierade bil
den, slutgiltigt lösas, men någon egentlig strävan efter 
större bildforma-t är ej för handen. 

Det må nämnas, a·tt enär proportion.en mellan bildens 
bredd och höj·d är f.astställd till 5: 4, höjden giver sig 
sj älv för varje angiven bildbrood. Enär samtliga engelsb 
bildrör ha cirkulär skärm, måste dennas diameter vara 
så stor, att bildhörnen utfyllas utan aU bildytan blir allt· 
för .buk,tig. Hos de större bildrören är sål unda skärmens 
diameter två il fyra tum större än bild'brooden. 

En annan nyhet, ehuru ej så framträdan.de, är det re 
ducerade antalet huvudkontroller. Dessa inskränka sig 
ofta till en ra,Lt för Iju{lcStyrka eller volym oc:h en ratt för 

ljusstyrka. Övriga kontroller, de s. k. bikontro[.lerna, äro 
inrymda bakom en lmka på framsidan eHer placerade på 
<!ppara-tens baksida. Vanl.igen förekommande huvud· och 
hikontroller äro: volym, ljuss,tyrka, kontrast (känslighet), 
ythållare och radhållare (medgiva variation av y;t- och 

http:framtr�dan.de
http:proportion.en
http:f�rknippa.de
http:betraktan.de
http:revolutioneran.de
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Fig. 1. His lllaster's Voice, modell 1801 , golvmodell med 8'i / 'X6 ,//' bild. Kontrollerna äro från vänster till höger: volym, foku s, 
kontrast och ljusstyrka. Till· och frånslag respektive ljud·bildomkoppling ha inlagts i de yttre rattarna. (Så även i en del av de 
nedan angivna modellerna.) Koppling : superheterodyn (såväl ljud som bild) m ed triodbildrör för elektromagnetisk fokusering och 

avlänkning. 

radfrekvens, så att synkronisering, d. v. 5. fasthållning 
av bilden, ernås ) , fo·eus, .form (vågJorm hos sågtandskur

vOTna), hö.jd, bredD samt synkronis,ering eller kortare 
synk ('t. ex. ingångspotentiometern hos synh.oniseringsen
heten, kortare synkenheten ) . Flera av dessa kontroller 
kunna ~.aknas och flera anDTa kunna komma. till. Bikon
trollerna äro huvudsakligen avsedda för installatören. och 
servicemannen. Vi-dare finnas på mottag.arehassiet en hel 
del trim rar, som endast äro åtkomliga, då apparatens 
baksida avlägsnats och den livsJarliga högSJpänningen bru
tits. Dessa trimrar justeras av sen ricemannen eller på 
fabriken, d å mottagaren kommer in för reparation. 

Slutf.igen må nämnas bildkvaliteten såsom varande av 
intresse för tittaren i gemen. Det var förvånansvärt att 
kon;:,tatera, huru jämna de olika fabrikaten vara i fråga 

om bildens skärpa och de t.a l.j rikedom. Några större fram

steg beträffande bildkvali·teten voro ej aH notera. Att årets 
biJ.der ej stå i särklass på något sätt bevisas bäst därav, 
att en och annan mottagare från 1936 och 1937 och flera 
hän 1938 säljas till fuJ.lt pris innevarande höst, utan att 
kundema finna dessa äldre apparater underlägsna de 
moderna i vad \Som rör bildkvaliteten. Detta visar, att 

televisionsmottaga·ren framkom som en relativt färdig pro
dukt i ooh med det nya tel·ev isionssy&temets &tart 1936. 

Nyheter för teknikern. 

För den Jtekniskt intresserade funnas en del nyheter av 
konstruktiv art. Beträffand.e .antenner må en-dast nämnas 
aU H-antennen - en halvvägsantenn med en reflektor på 
en f j ärde.dels eller en åttondels vågl ängds avstånd - fort



212 POPULÄR RADIO 

Fig. 2. Belling & Lee, H-antenn 502 L, en typisk televisumsantenn 
med re/lektorn på en kvarts våglängds avstånd från dipolen. Stabil 
metallrörskonstruktion i vattentätt utförande. Levereras med ko-

axial- eller tvåtråds/eeder. 

farande var den populäras,te. (Antennen med sin reflektor 
liknar ett H, därav namnet.) Denna ant,enn har relativt 
god käns lighet och bes.itter relativt goda direk,t ivl8 egen
skaper, båda fördelarna vunna genom reflektorn. Ur stör
~ingssynpunkt äro som bekant riktade antenner synner
l igen väl lämpade för televisionsmouagning. H-antennen 
har i år givits ett mera robust utförande, i det den helt 
uppbygg,tsav metallrör. Under gynnsamma betingelser 
kan antennen utnyttj as även som rundradioantenn, men 
ofta reduceras härigenom effektiviteten på ultrakortvåg. 

Beträffande mo>ttagarnas konstruktion har den segslitna 
striden mella'rJ raka och suprar kommit all t närmare ett 
slutl,igt avgörande till superns fördel. Precis som fallet 
var inom ranion hade först den raka mottagaren en seger
rik epok (1936), varefter följde ett tillstånd av ovisshet 
(1937), som sedan utmynna-t i seger för supern i vad 
som avser produktionssiffra'n (1938, 1939). FortfaTanne 
anser man ,dock på många håll , alt en verklig kvalitets
apparat bör byggas som r'ak mottagare. 

Många olika synpunkter kunna anläggas på valet av 
mottagartyp. I detta sammanhang må endast nämnas, att 
supern blir billigiare, enär erforderlig känslighet nås med 
ett mindre antal rör, men den är också mera riskabel, i 
det störningar lätt erhållas i bilden, orsaka,de av oscil
latorn eller av inkommande vågor. De få raka mottagar
na, ,som utställdes, gåvo också störningsfria bilder, under 
det aU en del av suprarna före,tedde bilder med störnings
mönster som bakgrund. I samband med det,ta må fram
hållas, att mottagarna oavsett kopplingen s,kilde sig åt 
rätt mycket i fråga om störningskänslighet. 

Det är räu svår,t aH angiva nå"gon standardiserad kopp

ling för respektive sieg av mottagare, ty kopplingarna 
och röran tale t variera i hög grad mellan olika fabr,ikat. 
Allmänt gäller dock att den raka mottagaren har två tiH 
fem steg högfrekvens, detektor, bredbandssteg och bild
rör, unJer det att supern har ett eventuellt högfrekvens
steg, ett till tre meUanfrekvenssteg, detektor, bredba'rJds
steg och bildrör. Såsom detektor 'använ.des ofta en diod. 
Enär förr bildröret ofta var av fl erga llertyp (tetrod, pen
tod eller hexod) och så lunda den erfon:lerliga bil,dspän
nlngen 'på gallret liten, kunde bredbandss,teget undvara5, 
vilket även förenkIaJe problemet med likströmskomponen
tens överföring till bildrörets galler. Numera har man 
alltmer gått över till triodbildrör i kombin.ation med bred
bandssteg, varvid libtrömskomponen,ten klaras på ett el
l,er annat sätt, exempelvis med återställningsnio-d. 

För radioteknikern förefaller måhända konstruktionen 
med bredbandsförstärkare en smula olämplig, enär distor
tion kan befaras vi-d den låga amplitud, som därvid er
håHes ,på dioden. Man må emellertid betänka, aU då den 
undre tredjedelen av amplituden tages i anspråk av synk
puberna (synkroniseringsimpulsema) , den krök,ta delen 
av kurvan ej kommer att utnyttjas av modulationsspän
ningarna, varigenom allvarlig distortion förhindras. I det 
inversa, amerikanska sy'stemet är ej detrta gynnsl8mma för
hållande för handen. Bredbandssteget innebär i regel en 
förenkling av konstruktörens uppgi,rt, enär det givetvis ej 
är så lätt aH bygga effekLiva och breda högfrekvenssteg 
.för ultrakortvåg och kortvåg. ( MellaJlfrekven~en går på 
koptvåg.) 

Fig. 3. Marconiphone, modell 710, bordsmodell med 8'j." X6' j," 
bild. Vänstra ratten reglerar volym och högra ratten lju.sstyrka_ 
Samtliga bikontroller ha placerats på baksidan. Koppling: super

het erodyn. 
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Fig. 4. Murphy, modell V 84, bordsmodell med 7'f," X6" bild. 
Med övre och undre rallen till vänster regleras ljusstyrka och stör
ningsreducering, med motsvarande rallar tiLL höger kontrast och 

volym. Koppling: superheterodyn. 

Metoden för ljudvågens separation och ljudmottagarens 
kOllSltruktion är närmast beroende av, om ·apparaten in

kJ.uderaT rundradiomottagare eller ej. I sen~re fallet, som 
här främst är av intres.se, gör man of.ta vid raka motta
gare de första stegen tillräckligt breda, så aH de omfatta 

båda kanalerna (bil·d: 45 Mc/ s, 6,67 m, lj u.d: 41,5 Mc/s, 
7,23 m), varefter ljudvågen separeras genom en filteT
anordning. Vid supern är kopplingen ofta så arrangerad, 

aH båda vågorna nå 'blandarröret, varvid osci1latorfrekven
sen är gemensam och sålunda tvenne olika meHanfrekven

ser erhållas. Ljudmottagaren har &edan ett el·ler flera mel
lanfrekvenssteg precis som bildrmottagaren , detehor och 
slutsteg. Enär på senare tid London-stationen Alexandra 

Palace börjat sänd:a Iju·d utan bild för I'yssnare, som 
uppskatta god ljudkvalitet, byggas årets mottagare med 
en bild-Ijud-omkop,plare, så att endast ljudmottagaren är 

i gång vid I Y5S'ning. Detta har lett tiM konstruktioner med 
separata cha.."Sier och helt separa't lj udmot.tagare. Ä ven 
nätdelarna äro då of.ta sepa rata. 

Vanligen arbetar man med dubbla sidband och sym

metrisk selektivitetskurva, men en eller ett par fabrikanter 
ha gått jn för enkelt sidband, vl1lrj ämte flera fabrikanter 
försökt sig på under.tryckning eller accentuering avena 

sidban·d:et. Diskussionens VågO'I gå för närvarande höga 
beträffande lämpligheten av det ena eller det andTa syste· 
met, och härvid beröra~ ofta förhållandena i Amerika, 
där dock sändarsidan är utformad på annat sätt än i Eng
land. För uppnående av tillräckligt god bildkva1itet, 
d. v. s. stor bandbredd, användas ban·dfilter eller sid
stämda hetsaT. En bandbredd om 2 X 1,5 Mc/ s är van

lig, men 2 X 2 eller 1 X3 !VIc/ s förekommer även. 
De modernaste högfrekvensrören i England äro Phi

lips' och Mullards »single-ended» helglasrör med ener 

utan elektronmultiplicering. Dess·a rör förena hög brant
het och högingångsimpedl1lTIS med låga inre kapaciteter. 

Radsprångsmetoden - fantasi och verklighet. 

Så sent som und·er innevarande sommaransågo fler a 
experter i England aN nära en tredjedel av de i bruk 
varande mottag·arna arbeta·d·e med tvåhundra linjer i sotäI
let för fyrahundra, beroende på aH mottagarnas rad
språngssys-tem råkat ur funktion. Förfat.taren såg unde]' 
sommaren flera apparater demonstrerade med d<1lig bil d
kvalitet, orsiakad av ett ,praktiskt taget halverat Iinjoeantal. 

För att råda bot på miss.förhållandet ha fabrikanterna 
hållit speciella övningskurser för ins-tallatörer och service
män, och på Olympia-utställningen har ma-n varit myckei 
mån om att få de utsotäRda appara'l:erna att funkti onera 
or.dentligt. Vid 'fabrikationen gäller det bl. a. aU åstad
komma frekvensstabila yl- {)ch ra·doscilla-tor,er, att i eTfor

derlig grad avskilja icke ön"kade pulser (impuhser ) och 
att så långt möjligt göra synkenheten amphtudoberoende. 

Striden har länge ståll hård mellan gasrör och hög
v,akuumrör i oscillatoTkopplil1garna, och det är ännu 
ovisst, vaT tåt det lutar. Ännu så länge äro emellertid hög
vaku umrören i maj ori-tet. I Tegel följes vaflj e oscilla,tor
rör av ett ;förstärkarrör, vars .anordning i huvudsak beror 

Fig. 5_ Pye, modell 9 G, polnl!()dcll med 7' j2"X6" bild. M ed 
ränstcr l'att ?'cgleras lj/lsst1Jrl~a och 1lIlJ(l h iige l' ljudvolym. 
D e selcundära l,ontro77urna eller b-ikontrolTcrna äro anb1'o.gt IJ 
vakorn den 11lellcm ral.tarna. synliga luckan. J(oppHng: -rak. 

http:intres.se
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Fig. 6. Philips, modell »Large Screen», golvmodell med 18"X14';''' 
bild, television och radio. M ed dubbelrallen överst till vänster 
regleras kontrast och ljusstyrka och med ralten nederst till vänster 
ljudvolym. Koppling: superheterodyn. Enda mottagare med pro· 

jektionsrör. 

av metod,en för bil,dstrålens avlänkning. För några år 

sedan användes ju elektrostati,sk avlänkning och fokuse

ring i rätt Eltor utsträckning, men i år har den elektro

magnetiskaavlänkningenoc;h fokmeringen gått fram oer

hört och pTaktiskt taget konkurrerat ut det elektrostatiska 

systemet. (Med .denna utvecH ing är givetvis övergången 

till ,triodbildrör med stor skäflm intimt förenad.) Slut

rören i synkenheten mata sålunda över lämpliga utgångs

transformatorer spolpaTen fÖT avlänkningen, varvid even

tuellt båda utgångarna äro försedda med a'l1ordningar för 

eliminering av insvängningsförlopp, som förvränga såg

tandskurvan (formkontroll) . 

,Den ovan skisserade utvecklingen må ses mot den bak· 

gl'unden, aN ett bildrör utan styrplattor och med få elek

troder är re\.ativt billigt i framställning. Därj ämte med

giver systemet med magnetisk (en permanentmagnet kan 

anvfutdas) eller elektromagnetisk fokus-ering re&pektive 

elektromagnetisk avlänkning stora justeringsmöjligheter 

och relativt godpunktskärpa 6amt noggrann avlänkning 

även vid korta bildrör med stor skärm, alltså vid rör av 
modern typ. 

De i synkenheten ingående anordn,ingama för 6epare

ring av pul<5erna, som styra oscillatorerna, äro av olika 

POPULÄR RADIO 

utförande i oEka mottagartyper. Genomgående söker man 

undvika filter med spolar och kondensatorer och använ

der i stället elektronrör i speciella kopplingar, exempel

vis dioder över kondensatorer, som ge en mot pulsernas 

varaktighet svarande toppspä'l1ning. Sändarens vågform 

är sådan, att Y t- och radpulser ha olika varaktighet, varför 

en omtrandormering av ti{/ till amplitud giver erforderlig 

separering, så all rätt puls går till räu oscillator. 

Med förbättrade synkenheter och v<!ksammare kontroll 

från servicemännens sida kommer antalet efter radsprångs

metoden korrekt arbetande mottagare att successivt öka. 

Man är angelägen att få ffi ändring till stånd fortast 

möjligt, enär varje mO blagare med otillfred5ställande »in

terlacing» u,tgör en dålig reklam för den engelska tele

VISIonen. 

Störningseliminatorer. 

De svå ra5te ""törningarna härröra från högfrekvensap

parater och bil<!r. Speciellt bilarna äro svåra. De giva ett 

irriterande regn av vita punkter över bilden. Då det visat 

sig, att SV3pt,a ,punkter störa mindre än vita, har man för

sett en del mottagar,e med en »-5vartprickare» (på engel

ska »blackspotter») , beståen-de aven amplitudberoende 

fasvändare. Denna kan givetvis ej inställas för lägre amp

litud än 100 % vitt, varför störspänningar av samma stor

leksordning som modulations- eller bildspänningarna fort

farande giva vita punkter. Bringas blac:kspottern in på 

Fig. 7. Baird, modell T. 26, golvmodell med 10" X8" bild. Rattarna 
tillhöra kontrast· och volymkontrollerna. Koppling: rak, med två 
högfrekvenssteg, följda av dioddetektor, bredbandssteg och åter

ställningslikriktare - en »WestectOT». 
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Fig. 8. Cossor, modell 1210, golvmodeLl med 12"X10" bild. Figuren 
visar bildchassiet med bildröret . T ill vänst er på chassiet synes 
biLdmottagaren , en superheterodyn, och till höger de synkenheten 
tillhörande oscillator· , förstärkar- och separatorrören. BikontroLLerna 
ha monterats på chassiets gavel och äro direkt åtkomliga från 

mottagarens baksida. 

modulationens spänningsområde, fasvändes även bil·den, 
och ett »nega,tiv» kan på så sä tt erhållas i stället för ett 

»positiv» . I Amer.ika, där man arbeta.r med· negativ mo
dulation p å sändarsidan, uppträda störninga'l'l1a genom
gåen,de som svarta punkteT. Detta är sålun.da en fördel 

hos Jet amerikanska systemet, 50m .dock i övrig·t skarp t 

kri-tisera-s av engeJ.smännen. 
Visserligen är punktregnet på bilden irri,terande för 

ögat, men smattret i högtalaren är än mer irriterande för 
örat. En nyhet för fler tal et mottagare är de n störnings
eliminator , som insatts för borltagan.de av smaUret i hög

talaren. Denna eliminator består i de flesta fall aven 
diod över utgången till Iju,dmoUagare n. Förs,pänningen 

är så avväg.d, att dioden ej är l,edande för modulations
spänningarna men kortsluter utgång.en för störspänninga r 
över s igna.I nivån. S t'undom är eliminatorn kombinerad 

med Ijudmouagaren's de tektoT. 
Det är mycket att tala om, när man väl kommer in 

p å detaljer i mottagarkonstruktionen. Vad som ovan an 

för l-s utgör några exempel på nya de~aljförbättringar. 
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med 1,4 V rör och inbyggda 

batterier. 

Av S. Thurlin. 

MIod'ella'pparaten till denna konstruktion var från 
början avsedd för en ameri'kansk bandmikwfon. 

Re.sultalter är så pass bra, aH övriga amatörer, som syssla 
med grammofoninspelning eller Ij udövedöring, kunna ha 
intresse av denn.a konstruktion. 

Kopplingsschemat. 

Fig. l visar mikrofonför.stärkarens kopplingsschema. 
Som första rör använ,des högfrekvenspentoden INSG, som 

andra rör trioden IE4·G. Förs,tärkaren drives helt och 
hållet från torrbatterier. Vl arbetar utan gaHerförspän. 
ning o~h V2 med automa,tisk galledörspänning gen'om 
R4• Som volymkontroll R3 användes en logaritmisk po· 
tentiometer med enpolig strömbrytare för glödströmmen. 
Chassiet är anslutet till glödströmsbatteriets minuspol. 

Det praktiska utförandet. 

I mooeliapparaten äro hal\:terierna sammanbyggda med 
förstärkaren. Ett av fotografierna visar huru förs,tärkare 

och ba,bterier äro placerade i lådan. Det är naturligtvis 
ingenting som hindrar att man har batterierna i en sär· 
skil,d låda. 

Själva förstärkaren är monterad på ett cha.§i av l mm 

tjook aluminiumplåt, böjd i U·form. Chassiets storlek är 
90 X 230 mm. Framsidan är av samma plåt och beklädd 
med en tunn skiva av bakelit. Anslutningarna till och 
från förstärkaren samt potentiometern med strömbrytare 
är<> monterade på framsidan i panelen. Ledningarna, till 
batterierna gå genom chassiets övre, bakre del. Batterierna 
stå nämligen intill förstärkarens bakre del. Rörhållarna 

monteras på vanligt sätt och på lämpligt avstånd från 
varandra. 

Ingången till förstärkaren från mikrofonen göres lämp. 
ligast i ,panelen mitt för första rörets överdel, där galler. 
kon'takten är plaoerad. På så sä,tt får man en kort och 

,från övriga delar fri gallerIedning. Denna l'edning måste 
vara skärmad och vid röret försed,d med en skärmhuv. 

Anslutningskontakterna böra helst vara av skärmad typ, 
men då dessa äro ganska dyra, har försök med bra re
sultaJt gjorts med så kallade kronkontakter av samma slag 

som användas vid inkoppling av belysning~armatur i ta
ket. Dessa kontakter äro trepoliga, vilket kan vara bra i 
de fall man använ,der tvåpolig, skärmad ledare, Själva 

stickproppen monteras på ledningarna. Hålet för ledning
en i kontakten är rätt siort, vartör ett stycke pik"Sande 
gummislang kan påträdas före inkopplingen till kontak
Iten. Låt skärmstrumpan följa med och skärma ledningen 
så långt som möj ligt in i kontak,ten. När motsvarande 

hylskontaklter skola anbr ingas 'på försi,ärkarens panel, får 
man först upptaga et,t lagom stort hål i denna samt därpå 
isärskruva kontakten och med en del på var sida om 

panelen och mitt för hålet sammanskruva den' igen så 

Chassiet från över· och undersidorna. 
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e, 

Fig. 1.. Kopplingsschema för Inikrofonförstärkaren. Ledningen mel· 
lan mIkrofonen och första röret är skärmad, och skärmen är an· 
sluten till minus glödtråd or:h chassi. Ledande förbindelse måste 

alltid förefinnas mellan ingångsklämmorna. 

e, = 0,1 ,aF, 500 V. R, = 1 MQ (log.). 
e, = 5000 pF, 1 500 V. R. = 1 000 Q . 
e, = so ,uF, 10 V. V, = INsG. 
R, = 300 kQ. V, = IE4G. 
R. = 2 MQ. 

kraft igt, 8Itt den sitter ~tadigt. Hölj 'et till dessa kontakter 
är till verkat av bakelit, varför de kunn.a anbringas på en 
chassiplåt på- detta sätt, utan att särskild isolering blir 
noovändig. Däremot äro de ej oförväxelbara, men på 

varje del av konta'ktanordningen finn'es en liten pil, som 
pekar mot ett av kontakt~tiften. Till detta stift kan det 
vara lämpligt att ansl,uta ledningenG skärmning. Vid sam

mankoppling får man då tillse, att pilarnas konitakter 
hopkopplas. 

Poten,tiometern med strömbrytare bör hels t monteras 

under chassiplåten, så att ledningsdragningen blir lättare. 
Vill man utesluta potentiometern, kan. eH· fast motstånd 
med samma värde inkopplas. Potentiometerns strömbry
tare är bet·ecknad med S i fig. l. 

I model\.apparaten är en utgångstransformator in'lagd 
i V2 :s anodkrets. Denna transformator är ej visa·d i sche-

Denna bild visar hur batterierna skola placeras, då förstärkaren 
insättes i lådan. 

Fig. 2; Inkopplingen av.en kristallmikrofon till första rörets galla_ 
j'r[otstandet R , genom vdket gallret erhåller sin rätta fÖrspänni.ng, 

skall vara 5 MQ. Det inbygges lämpligen i rörets toppIlOtt. 

mat. Den är en vanlig lågfrekven ::,transforma,tor. Det rätta 

är att ha den i huvudförEtärkaren , men i d.etta speciella 
fall var det ej möjlig,t -att placera den där. I stället måste 

nu en mycket kort ledning användas mellan mikrofon- och 
huvudförs.tä rkarna. Måste man aven eller annan anled

ning ha lång ledning mellan förstärkarna, så får man 
anordna lågohmig överföringsledning med lämpliga trans
formatorer i ändarna av ledn ingen. Den ovan omtalade 
transformatorn 'bortfaller därvid. 

Hela mikrofo-nförstärkaren behöver ej skärmas. End.ast 
gallerledningen tiH första röret är skärmad. Toppkontak
ten blir skärmad genom 1opphuven. Några sbörn-ingar på 
grund av mikrofon·effekt. i första röret ha under proven ej 
förmärkts. 

Förstärkaren och batte rierna äro inbyggda i en trälåda 
i s torlek 250 X 210 X 190 mm. Ba,tterierna äro skilda från 
förstärkaren. genom en tunn trävägg, som har e tt stort hål 
,för batteri ledningarna. Som all'o.dbaUeri användes ett nor
malt batteri på 90 voLt. Som glöds,t römsbatteri användes 
ett vanligt ringledningselement 'På 1,5 volt. De, som hålla 
överspänning i början, äro -dock ej lämpliga. Anodbatte
riet är ställt på kant med kontak,tsidan mot förstärkaren . 
Ovan/på anodbatteriet ligger elemen.~et för glödströmmen . 

Baksidan 'På låd@ mås te vara löstagbar el ler försedd med 
gångjärn. På baksidans insida är -det lämpligt att fastsälta 
några ~räklo>tsar, som hålla batterierna sta.digt på sina 
platser. Vikten hos förstä rka ren f'llIL~ färdig moo batte
Tier och låda är ca 5 kg, varför det är lämpligt att förse 

lådan med ett handtag av något slag. 

Provnin gsresultat . 

Mikrofonförstärkaren byggdes i första hand för en amc
)"ikansk bandmikrofon av märket »Bruno». Mikrofonen 
har en in1bygg-d tr.anAormator med högohmig wtgång. 
Mikrofonlooningen som användes vid proven var 8 m lång. 
Mikrofonen är känsl ig från fram- och baksidorna och har 

FortR. fl s id . 2H 
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Moderna mottagare 
!l-l!~l-lm-ml-llll-m!-m!-!!!l-lm-m!-lm-Wl-!! 

Tekniska nyheter I
• årets Philips-mottagare 


Av civilingenjör Mats Holmgren 
(Svenska Aktiebolaget Philips, Stockholm) 

ViE~erligen ~a radioa~~araternas tekniska utform
nIng med aren stab!hEoerats, men trots detta har 

Phili,ps i år en rad tekniska nyheter, vilka kunna vara 
värda aott beaktas. 

Skjutkondensatom förenklar tryckknappssystemet. 

Den sedan föregående år kända' skjutkondenGa-lorn har 

i år kommit till användning i ett större antal appamter. 

Som framgår av bilden, är kondensatorns utformning 

tämligen ovanlig. De bwa beläggen utgöras av spiral

formade metallblad, vilka skjutas in i varandra. Vid nog

grann fabrika,tion erhåller man en noggrannhet konden· 

satorerna eme].]an, som är funt lika god som vid en van

lig vridkondensator. Den elektriska precisionen beror j u 

i båda fallen helt på den mekaniska. SkjutkondenEatorn 

har en synnerligen liten nollkapacitet, vilket i sin tur haft 

till följd, att moLtagarens våglängdsområde kunnat ut

ökas. Sålunda gå de mot,tagare, Eom äro förEedda med 

kondensatorn ifråga, ända ned till 175 m på mellanvåg, 

vilket är aven viss betyddse för den bebådade ändringen 

av stationernas våglängder. På kortvåg går även l3·meters

bandet att få med, utan att man därför behöver slopa 50

metershandet. Kondensatorheläggens ena del har givits 

sådan form, at,t rätlinig frekvenskurva erhållits. Det rör

liga sYE,temets hela rörelse utgör endaEt 9 mm. Detta ford

rar en synnerligen stor precision vid utväxlingen till ska

lan, men i gengäld kan ett tryckknappssYEtern utformas, 

Fig. l. Philips' skjulkondensator har de båda »beläggen» lindade 
i spiral. Till vänster det rörliga, till höger det fasta systemet. Det 
sistnämnda är så format, alt frekvensen varierar lineärt med för

skjutningen. 

som icke blir allt för komplicerat. Detta system har av 

Philips benämnts »Linodyne». 

Philips har i år utrusta,t alla sina mottagare utom den 

minsta typen med tryckknappar enligt ett och samma sy· 

Etern, vilket är rent mekaniskt. Lyxapparaterna hava emel· 

lertid motordrift. Tryckknap.pssystemet är så utformat, 

aU våglängdEomkoppling sker automatiskt. En ViES knapp 

motsvarar alltJEå entydigt en viEs station, oberoende av våg

längdsområdet. I stället för våglängdsomkopplare har man 

infört tre ex,tra tryckknappar. Ett tryck på en av deosa. 

knappar inkopplar den manuella inställningen. Vissa av 

tryckknapparna äro fastlåsta för endast ett våglängdsom

råde, medan vissa andra kunna inställas för en Etation 

på mellanvåg ener långvåg, vilket som helst. Medelst en 

justeringsskruv kan varje önskad station på skalan in· 

ställas för resp. tryckknappar. Att här i detalj gå in på 

hur tryc-kknappssystemet är konstruerat "kulle föra alltför 

långt. I någon mån framgår konstruktionen av figurerna. 

Det vare nog sagt, at det hela är mekaniskt välgj ort, och 

vid eventuell förslitning kan ef,terj u&tering lätt göras. För

delen med ett tryokknappssystem, som direkt påverkar 

mottagarens alla variabla kretsar, ligger i öppen dag. 

Fig. 2. PhilEps' »Linodyne»·system för tryckknappsEnställnEng. 
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!Fig. 3. Schematisk bild av »Linodyne». E , skju.tkondensatorer, iVI, ratt för manu.ell inställning, A tangent, H, glasvisare med parallax· 

jritt index. Visaren verkar även sOln lins. 


Ny klangJärgskontrol1. dB " 
MeJ avseende på den elektriska uppbyggnaden av appa

raterna kan följande nämnas. De mins,ta &uprarna arbeta 
med b]:andarrör, mellanfrekvensrör &amt duodiodslutrör. 
I de större apparaterna har som lågfrekvensrör tillfogats 
röwt EFM l, som även fungerar som avstämningsindika
tor. Sålunda likriktas mellanfrekvenssignalerna i slutrö

rets diod, varefter de för.as tinbaka till EFM l för för
stärkning, och sedan få de åter gå ~ill slutröret. En annan 
intressant detalj är att trediodkoppling användes. Av de 
båd-a dioderna i sI ulröret användes den ena för signaI

likriktningen och den andra för automati.ska volymkon
trollen. Som diod för automatiska kontrollens fördröjning 
användes bromsgallret i m~llanfrekvensröret EF 9. 

Allanä,tdrivna apparater äro nega,tivt återkopplade på 

lågfrekvenssidan. De mindre apparaterna ha s. k. förlust
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Fig. 5. Det övre diagrammet visar klang/ärgskontrollen-s fu.nktion 
vid modell 6.50 A. K urvorna " Il och ffI gälla för tre olika lägen 
hos kontrollen. Av det undre diagrammet framgår vilken förbätt
ring som erhålles med den nya 'klangfärgskontrollen enl. f;g. 4. 

Fig_ 4. Den »förlustfria» motkopplingen. Kopplingsdetaljerna S" 
C" C" C" R I , Ro, R" R, och R, höra till motkopplingen, detaljerna

c." S , och R, till klangfärgskontrollen_ 
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Fig. 6. Philips' modell 855 X, en 5+1 rörs super med tryckknapps· 
inställning. 

fri mDtkoppling, vilket innebär, att lågfrekvensdelen vid 
fullt pådr.agen volym icke har någon motkoppling, medan 
den viJ lägre volym har sådan. Detta har åstadkommits 

genom att utgångstransforma,torn fÖf!:.etts med en extra 
lindning med miuuttag. Genom en balanserad koppling, 
vilken framgår .av fig. 4" kompenseras den nega,tiva åter
kopplingen, när volymkontrollen står påvriden för fullt. 

En intr,essant detalj är den nya klangfärgskontrollen. 

Denna arbetar i samban-d med den negativa återkopp
lingen, och g'enom rä,tt dimensionering av koppJ:ingsele
mente n , bl. a. en Jrossel och en kondensator, har man 
kunn.at skära av Je höga tonerna skarpt, så aU ljudkvali
teten icke blir alltför mycket lidande, när man önskar få 

bort de av höga frekvenser bestående störningarna. Av 
kurvorna i fig. 5 framgår, hur en äldre klangfärgskon.troll 
verkar och vilka för,delar som uppnås moo den nya kon
trollen. 

Effektiv bandspridning på kortvåg. 

I de större appara.terna ,finner man en mycket värdefull 
nyhet, nämligen ban-dspridn'ing på kortvåg, viJket innebär, 

J 

Fig. 7. Sch ematisk bild av bandspridnin·ksanordningen hos modell 
895 X. I: antennkrets, Il: 2:a hög/rekvenskrets, III: oscillatorkrets. 

Fig. 8. Bandspridningen. enl. fig. 7 'åstadkommes genom alt en del 
av varje kortvågsspole är utförd som järnkärnespole med förskjut
bar kärna. På bilden är J lindningen hos den ena spolen, K de 
båda på en gemensam, jörskjutbar axel anbragta järn kärnorna. 

att det är lika lät,t aN ställa in' en kortvä.gsstation på något 
av rundra,diobanden som att ställa in en mellanvågssta

tion . Bandspridlliingen är elektrisk och grundar sig på 
permea'bili~etsavstämning. På 6kalan finnas vid de olika 
kor,tvågsbanden även statiomnamn utsatta. 

Principiellt verkar bandspridningen på följande sätt_ 

Me-delst skj utkondensatorn in-"täller man apparaten geno~ 
den s. k. bandväljaren ungefär mitt på det önskade kort

vågsbandet. Sedan urkopplas mekanismen, som drar skjut
kondensatorn, och i stället inkopplas en annan mekanism, 
Viilken förskj uter ett 'par järnkärnor inu,ti tv'enne kortvågE

spolar. Dessa spolar utgöra var och en endast en liten 
del av de ordinarie kortvåg3spolarna, och genom den lilla 
förändringen i induktans vid j ärnkärnans förskjutning er
hålles tillräckl,ig.t liten frekvens variation. Första avstäm

ningskretsen närmast antennen deltager icke i bandGprid
ningen utan ligger fast mitt på det mOittagna kortvågs
bandet. De båda variabla in-duktanserna tillhöra blandar

rörets ingångskrets och osciHatorkretsen. I princip fram
går anordningen av fig. 7. 

Den omtaLade bandvälijaren kan justeras aven servIce
man, så alt man även kan välja ett annat band än något 
av rundra-diobanden, t. ,ex. ett amatörband. Give.tvis stäm

Forts. il sid, : 31 

Fig. 9. Lyxsupern 897 X med 5+3 rör. Lång· och mellanvågs
stationer samt kort vågsområden inställas medelst tryckknappar. 
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Mätning av 

rl O G F R E ~{ VEl\1 S E F F E ~{ ~r 
medelst glödlampa och fotocell 

Utdrag ur en artikel av 

Mitteilungen», volym VIII. 

'E n vanlig glödlampa med spiraliserad glödtråd ut

I!:. gör ett pralktiskt taget rent ohmskt mo,tstånd för 
högfrekvens, ända upp till ,frekvenser av 30 Mc/ s, d. v. s. 

våglängder ned till 10 meter. Sådana glödlampor användas 
därför som belastning vid mätning av den från radiosän

dare avgivna högfrekvenseffekten, varvid de ingå i en s. k. 
konstantenn, som vid mätningen ersätter den vanliga an
tennen. Vid lång,vågssändare ko:pplar man flera glödlam
por i serie och/eller parallel:lt för altt komma upp tiU en 
effektförbrukning, motsvarande den från sändaren avgiv
na effekten. På kortvåg uppstå svårigheter på grund av de 
ledningar, som edordras för sammankopp lingen av lam

porna, och man önskar därför begränsa sig till en enda 
lampa. Detta är ock<'å i de flesta fall möjligt, då de nu 
vanliga kortvåg_sändarna nästan a.ldrig ge mer än 1000
2000 watt. Oftast ligger den avgivna effekten under 500 
watJt. (Vid storsändare använd'es ett vattenkylt motstånd 

dipl.-ing. A. Redl iTungsrams »Technische 

som konstbelastning, och effekten mätes på kaIorimetrisk 
väg.) 

Principen för mätning med glödlampa och fotocell är 
följande. Lj,uset från lampan alstrar i fotocellen, som är 
av spärrskiktstyp, en ström, vilken kan mätas med ett 
någorlumla känsligt likströmsinstrumen't. Om lampan och 
fotocellen ,fixeras i förhållande till varandra (bestämt av
stånd) , så är instrumentets utsoJag ett mått på den i lam
pan förbrukade effekten. Fotocellen måste skyddas för 
ovidkommande ljus och instrumentet mot eventuella elek
triska störningar. Anordningen kalibreras med likström 
eller SO"periodig växelström, och med hjälp av kalibre
ringskur-;van kan man sedan mäta högfrekvenseffeikt. 

Vid effekter upp till 200-300 watt samt våglängder 
ned till S meter (60 Mc/ s) kan man använ.da vanliga 
glödlampor. Vid högre ef.fekter for,dras speciaIkonstrue
rade lampor. En dylik är Tungsrams »Diawatt», vars kon

struktion och utseende framgår av fig. 1. Ledningarna till 
g.lödtrådens båda ändar äro insmälta upptill på glaskol

ven. Glasfotens tvenne trådar utgöra end'ast stöcl. 
Tungsram gör även en fotocell, typ S 44, för dylika 

mätningar. Denna är så konstant, att man under månader 
kan ar,beta med samma kali,brering ooh trots detta uppnå 
stor noggrannhet vid mätningarna. Till ce.llen användes 
el t hkströmsinstrument, som gör fullt utslag föl' 100 !j,A. 

Hela mätanor,dningen visas i fig, 3. 

M öjliga felkällor. 

Glödlampan måste anpassas tiU sändaren likaväl som 
Forts, ;\ si d . 227 

HOCHFftEOUEItI

tU"". 

ElfllUBER 

Abb. 2. 

Fig. 1. Tungsrams Diawatt·/ampa , avsedd som konstbelastning vid Fig. 2. Glödlampan inkopplas i stället för antennen, och i lampan 
in ätning av stora hÖgfrekvense/lekter. förbmkas den från sändaren avgivna e/lekten. 

http:anv�n.da
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REVY 
NYHETER OCH RON INOM RADIO OCH ELEKTROAKUSTIK 

Av civiling. Gösta Johansson 

Invert,an av nä.tstörningar på 
nätanslutna radiomotta.gare. 

Mä,tningar ha utförts på enkretsmottagare och suprar 

i såväl växelströms- som allströmsutförande. Följande 
mätmetod användes. Nätet påtryckes en störspänning (hög
frekvens), 50111 skiljeT sig från mottagningsfrekv.ensen med 

800-1000 p / s. Spänningens storlek avpassas så, att i ett 
·Ijudisolerat mm erhålles en störton av styrkan 30 phon 
på l m avstånd. Inom parentes s.agt, är detta en mycket 
liten ljudstyrka. Signalspänningen inställes, så att en ton 
om 800 p/ s, som till 30 0/O modul,erar mottagllingshekven
sen, å tergives på l m a,rstånd med 60 phon. (Subjektiv 
mätning med en Barkhausen-bullermätare.) 

En mottagares »störfasthet» definieras som S = (stör
spänning/ signals,pänning ) X lOD. Inverterade värdet av S 
betecknar den tillåtna stömingskänsligheten. Mätninga,r 

gjordes menan 150 och 1200 kel s. Resultat: för växel
sh·ömsmottagare, båda typerna, var S = 10:3, vi lket betyder, 

aH ingen nämnvärd inverkan erhålles från nätet. För all
strömssuprar var S ca 10 gånger och för d:o enkretsmot
tagare 10--100 gånger mindre, vilket betyder i mo.tsva
rande grad ökad störningskänslighet. 

Vi,dare uppmättes inom rundradioområdet för icke av
störda motorer och generatorer störspänningar mellan 
10-4 och 10-1 volt. I allmänhet kunna alla småmaskiner 
avstöras noo till 10-3 volt. Inre motståndet för högfrekvens 

hos maskiner och elektromagnetiska avbrytare varierar 
mellan 10 och lO':; ohm. 

Starkströmsnätens högfrekvensmotstånd ligger mellan 
20 och 80 ohm för kabel och 100- 600 ohm för ,luitled
ning. Vid allströmsmottagare kan störfastheten S oftast 
fÖPSotoras 100--1 000 gånger medelst högfrekvensfilter , 
medan dyLika sällan äro till någon nytta i växelströms
apparater på grund av anpassning~svårigheter. 

(Hochjrequenztechnik und Elek
troakustik, 53, H. 2, 1939.) 

Syntetisid tal. 

På nyåret demon strerade Bel! Telephone Laboratories 

för första gången åstadkommandet av syntetiskt tal i 
fuHständiO'a meninO'ar medelst användning aven s. k.to to ~ 

»Voder» (voice operation demonstrator). Denna anord

nino' to är ett »elektronibnstrument», som manövreras med 

speciella tangenter eller nycHar, och en tränad person 
kan traktera instrumentet, så aU det talar vilket språk 
som helst, i alla tänkbar<l. röstlägen och med varje önskad 
styrka. Med en ,dy lik»Voder» erhålles icke en reproduk

tion av lj ud, utan den bygger faktiskt upp talet av de 

grundläggande ljUD, som hos människan alstras i strupen 
och munnen. AnorDningen fick sin första praktiska an
vändning som demonstrati,onsapparat på utställningarna 

i New York och San Francisco. 
»Voder'ns» princip är högst enkel. Dess fundamentala 

organ äro två Ij udgeneratorer. Den ena framhringar talets 
»tonlösa» lj ud, d. v. 6. konsonantlj uden. Ett gasurladd 

ningsrör alstrar varierande ljud, som närmast kunna lik
nas vid ,smällar eller sko tt. (Jämför »chockerna» i radio

störni'ngar.) Den andra generatorn är en vipposciUator, 

Fig. 1. »Vodern» i användning. Observera fotpedalen . I bakgrunden 
högtalaren med förstärkarstativ. 
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Fig. 2. Tangent bordet med sammanla.gt tio la.ngenter. De tre i mitten 
skötas med högra h.andens tumme. 

som ger en tonfrekv·en-t svängning med sågtan.da,d kurvform 
i til med de mänskliga vokalljuden, de tonande ljud, som 
ge talet dess egentliga karaktär. 

Båda generatorerna äro så ytterst över.tonsrika , atl var· 

dems tonspektrum .kan medelst bandfiIter uppdelas i ett 
antal, närmare bestä,mt tio, band. Bandfiltren överlappa 
varandra något och omfatta tillsammans bas-, tenor-, al.t
och sopranrösterna. Varje filter inkopplas aven motsva
rand e tangen t, som vid nedtryckning successivt påverkar 
en volymkontroll, så att önska,d 6tyrka kan ·erh ållas. Emel
lerlid finnas blot,t tio tangen ter till6-ammans för de båda 
sl.agen av ljud, konsonan.t- och vokalljud. Utväljande av 

dessa ,sker därför me·d en omkopplare, som manövreras 
av handleden. Ytterligare tre tangenter, som skötas med 
högra hand,ens tumme, utvälj a de »konj ugerade ljudparen» 

p-b resp. t-d och k-g. Slutligen finnes en fotpedal, 
som förskjuter vokalgener.atorns grundfrekvens, så aH va
ri,ationer i tal ets röstläge kunna åstadkommas. 

Denna tangent- och pedalkombination gör ,d,et möjligt 
för en övad person att med »Voder'ns h~ älp efterlikna den 

mänskliga rösten så väl, att det är svårt att upptäcka 
fkiJl.naden mella'n vanligt tal och syntetisk produktion_ 
Spänningarna från filtren med tillhörande volymkontrol· 
ler föras på vanligt sätt till en -kraftförstärkare med hög
·tala-re. 

För att kunna tj.\l,frechställande han1era detta instru

ment erfor-dras minst ett års träning med tre timmar om 
dagen. Att anor.dningen talar med »en lätt elektrisk ac· 

cent», an'ses in.te ligga i apparaturens begränsn.ing utan 
snarar,e i mänsklig ofö-rmåga att vid begagnandet av 
»Voder'n» analysera de ljud, som skoja åstadkommas, 
och att traktera t.angenterna med erford-erlig mjukhet och 

smidighet. 

(Electronics, Febr. 1939.) 

Distribution av nonnalfrekven
ser över rundradiosändare. 

I den tyska fysikalisk.tekniAa riksanstalten användas 
som tidsnormaler kvartsur, styrda aven kvartsstav med 

frekv·ensen 60000 p/ s. Denna höga frekvens omvandlas 

i me]].anstegom 10000 och 1000 p / s till 250 p/ s, ett 
användhalt värde för ·drivande av urens synkronmotorer. 
Dessa frekven~er äro kän·da med samma noggrannhet som 
urens dagliga gång, erhållen vid jämförelse med a,strono
misk tid. Den dagliga gången är rätt på ± 0,001 sek. när, 
och sålunda äro de nämnda frekvensernas noggrannhet 
±lXI0 8. 

Det låg nära till hands ;:t[t använda des&a frekvenser som 
normaler, och lill en ;börja-n utsändes normalfrekvensen 

1000 p/ s på förhyrda telefonledningar till ett antal ve 
tenskapliga och tekniska institutioner, ävensDm privata 
firmor. Denna verksamhet har pågått Dklanderligt några 
år, och otalig.a förfrågningaT från intresserade utanför 
Berlin ha: medfört, att fr. o. m. l febr. i år utsändas på 
vardagar normalfrekven_er över Deutschland·Sender. Kl. 
11.00-11.08 sändes frekvensen 1000,00000 p /s och kl. 
11.08-11.12 sän,des 410,00000 p/s. Denna sis1nämnda 
frekvens är närmast av~edd för musikaliskt intresserade 
vid stämning av instrument och åstadkommes av tonen 

1000 p/s -genom delning med 25/ 11. Eftersom den ga
ranterade frekvensnoggrannheten är 1-2X 10-8, ges allt
så möjlighet att relativt enkelt kontrollera gången hos 
andra kvartsur överaUt i I'andet utan en omständlig jäm
förelse med astronomisk tid. 

(H och/requenztechnik und Elek

troakustik, 53, H. 5, 1939.) 

En ny »enkelriktad» mikrofon. 

Som bekant utmärka sig många mjkrofonkonstruktio

ner, särs-kilt de enklare typerna , för en känslighet, som 
är tämligen oberoende av lj udets infallsrikt-ning. Detta 
medför vid radioutsändning, aU man får med icke önsk
värda ljud, som förläna återgivningen en störande bak
grund. Vid högtalaranläggningar möter man svårigheter 
att undvika den be3värande akustiska kopplingen mellan 

Fig. 3. Den nya kristallmikrofonen i genomskärning. Den tillverkas 
av firman Sh.ure Brothers. 

http:11.08-11.12
http:11.00-11.08
http:sammanla.gt
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Fig. 4 a ( överst) och 4 b. Vektordiagram för ljud infallande 
riktningen 0° resp. 180°. 

högtalare och mikrofon, i synnerhet när avståndet icke 

kan göras tiMräckligt stort. 
Om mikrofonen göres .känslig i blott en riktning, över

vinnas nämnda hinder. Redan på ett tidigt stadium för
sökte man använda olika slag av reflektorer och baHlar, 
och om des&! äro rätt beräknade, uppnår man en använd
bar riktverkan, dock endast för .det högre registret, enär 

man blott kan vänta sig att få någon reflexion av ljud
vågor , som äro små i förhållande till baffelns dimensioner. 
Emellertid uts trålas huvudparten av den akus-tiska energin 

inom frekvensområdet 'Under 1000 p/s, varför nyttan av 
en mikrofonbaffel oftast är minimal. 

Mycket god riktverkan erhålles med en kombination 
aven tryckmikrofon och en haslighetsmikrofon.l Verkan 
av lj ud mot mikrofonernas framsida adderas, men sub
traheras för Ij ud mot baksidan. Principen är enkel men 
i praktiken svår att noggrant omsätta. För et,t gott resultat 

måste enheterna matchas ytterst väl, och följden blir givet
vis, att en dylik mikrofon betingar ett utomordentligt 
högt pris. 

En helt ny princip, arhetan-de med. en enda mikrofon· 
enhet, har utvecklats i Shure Brothers laboratorier. Re
~;ultatet har blivit en »unidirectional» kristallmikrofon, 
benämnd Model 730 A »Uniplex». Riktverkan erhål,les 

genom användning av fasvridande akustiska kanaler, kopp
Ia.de till ett kristallelement med. membran. Fig. 3 visar ett 

1 Se Populär Rad io nr 4, 1939, s id. 92. 

Fig. 5. Diagram utvisande den nya kristallmikr%nens riktverkan 
vid olika frekvenser. 
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tvärsnitt genom mekanismen med de viktigaste delarna. 
Membranen e av lätt duraluminium är medelSIt en fitav 

koppla,d till en bimorf Rochellesaltkristall f. Membra

nens framsida påverkas direkt av lju.dvågorna, medan 
luftkammaren g via kanaler står i förbindel se med mikro· 

fonefIJS baksida. 
Lju.d med. infallsvinkeln 0° träffar framsidan något 

tidigare än ba ksidan på grund av vägskillnaden d. Så
l unda är lj ud trycket P l fasförskj wtet före P z en vinkel 

(/) = wd/ c, 
där (/) =vinkeln i I1i1dianer och c=l,judhastigheten. För 

180 0 infallsvinkel gälla omvända förhållanden, alltså P~ 
fa s.förskjutet samma vinkel (/J före PI. Trycket P 2 åstad
kommer alltid ett motsvarande tryck Ps i kammaren g. 
Del resuherande trycket på membranen och därmed på 

kristallen är vektorskillnaden mellan PI och P3 • Genom 
lämpl ig dimensionering av kan.alsystemet kan Ps fås lika 

stort som P 2 men fasförskjutet vinkeln t]J efter P 2 • Fig. 4 a 
visar, hur ljud i vinkeln 0° åstadkommer et,t resulterande 
tryck R på kristallen. För lju.d i riktningen 1800 kommer 

PI vinkeln (/J dter P 2 , varför PI och Ps bli i fas, och 
ingen kraft på kristall en erhålles. Mikrofo:len reagerar 
'alltså ej för ljud direkt mot dess baksida. En sådan !full· 

ständig kompensation är endast teoretiskt möjlig, men 
genom omsorgsfull utformning av mikrofonens yttre hö!je 
har man erhållit en riktverkan , som uttryckt i skillnaJen 
mellan verkan från fram- och baksida utgör 15 dB. Delta 
är ett medelvärde över hela ljudspektrum. 

(Electronics, Febr. 1939.) 

Variabelt rundradiobandfilter. 

Vid radiomottagning tvingas man ofta på grun.d av 
uppträdande störningar att begrän;;a den inställda sända
rens frekvensband, . .netta sker bäst genom att variera bred

den hos mottagarens -bandfilter, främst i mellanfrekvens
delen, där man j u arbetar med en fast bärfrekvens. Ban.d

bredden kan ganska lätt varieras genom aU kopplingen 
hos filtret förändras. Därvid ändras emeJ.lertid även band

filt.el·kurvans sadelform, dämpningen och fasförskjutning
en. Denna s,enare kan vid mindre noggrann avstämning 

ge upphov till svår icke-lin~ är distortion, även om kurvan 
förblir absolut symmetrisk. 

Fig. 6. Ekvivalentschema för band/ilter. X representerar kopplings
reaktansen, g kretskonduktansen. 
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Fig. 7. Det reglerbara band filtret. Ck är kopplingskondensatorn, 

CA och C D korrigera kretsarnas avstämning. 

Ett mått på bandfiltret,s »insadl i·ng» är formfaktorn, 

som normalt ligger orneIlan 0,8 och l, och den'na bör hos 
ett korrekt ·filter förbli oförändrad, när bandbredden va
rieras. Vid'are får ej filtrets bandmitt förskj utas. 

l fig. 6, som visar ett normal·t bandfilter , betecknar g 

vardera svängningskretsens konduktans, representerande 

kret~ens förluster , och X kopp!ii'ngsreaktansen. Bandbred
den kan ,påverkas genom att konduktamen g, d. v. s. kret

sarnas dämpning, ändras. Härvid mås~e emellertid för 
bibehållande av konstant formfaktor även kopplingsreak
tansen X ändras. Om ,denna utgöres aven kondensator 

Ck blir villkoret Ck ,",-o g. Med Ck förändra.5 emellertid 
bandmitten, och detta ka·n blott kompenseras genom änd

ring av svängningskretskapaciteten C. För bandmittfrekven
sen gäller, att den är bestämd av svängningskretsens in
duktans jämte de-.o.s kapacitet, ökad med kopplingskapaci
teten. Sålunda måste svängningskretskond·ematorn minskas 

lika mycket som kopplingEkondensatorn ökas. 
En anordning, som uppfyller ovanstående villkor, vi<,as 

i fig. 7. Dämpningen av s,'ängningskrets.en ändras enklast 

med en variabel kondensator CJ) i serie med ett fast mot

stånd Ro. Uljämningskondensatorn CA kompenserar den 
inverkan, som variation av såväl CD som Ck ha på band
mittfrekvensen. Fig. 8 vi<SaT, hur den variabla kondensa
torn utformats i en modell av det beskrivna filtret. Genom 

att kOp'plingskondensatorn Ck varieras medelst en mellan 
beläggen invridbar, jor·dad plaua, komma alla rörliga 
plattor att ligga på jordpot::ntial, och systemet kan byggas 

som en sammansatt vridkonClensatoT. 
Slutl1gen visar fig. 9 några med det nya filtre t upp

mätt,a kurvor. Inom det angivna området varierar band

bredden (mätt på resp. kurvors halva höjd) i förhållan
det l: 2. Den prooentuella »insadlingen» förblir praktiskt 
taget densamma, d. v. s. fcrmfo.ktorn är kons'umt. Med 
växande bredd minskas fil trets spännjngsomsättning på 

.grund av den ökade dämpningen. De Ha betraktas dock ej 
som en nackdel, ty stor Ibredd- kommer ju företrädesvis 

Fig. 8. Denna bild ger en uppfattning om hur regleringskonden
satorn är utförd. 
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Fig. 9. Uppmätta kurvor vid fyra olika instcillningar av reglerings
kondensatorn. 

ifråga vid mottagning av starkaiokaIstationer o. dyl. , för 
vilka mottagarens förstärkning i alla fall blir mer än 

tillräcklig. 	 (Hochjrequenztechnik und Elek

troakustik, 53, H. 5, 1939.) 

Indulitiv avstämning. 

Metoden att avstämma radiofrekvenskretsar genom va
riation av induktansen är långt ifrån ny. Vi kunna från 
radions barndom erinra oss cyl inderspolen med släpkon
takt, vidare en s. k. variocourpler med uttag på sekundär
spolen och så in~ minst v.ariometern. Under de gångna 
åren har emellertid den variabla kondensatorn kommit att 
intaga en ledanoe ställning som det element, varmed man 
avstämmer kretsar. Emellertid är det obestridligt, att den 
lämnar en hel del övrigt att önska, särskilt när det gäller 
arbete moo kortvågskret,sar_ 

Gentemot kondensatorn erbj ud er sys'temet med induktiv 
avstämning föl j ande två viktiga fördelar: 

1. Ett mycket större frekvens område kan täokas med 
in,duktiv avstämning. Frekvensförhå llanden om 7 il 8: l 
kunna erhåUas mu, 3 il 3,5: l med variabel l<ondensator. 

Fig. 10. Avstämningsenhet med variabel spole och fast .konden
sator. På vänstra gaveln indikerings- och stoppmekam.sm. 

http:stoppmekam.sm
http:s,'�ngningskrets.en
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2. Öka,d förstärkning och högre resonanskr,ets'Spänniugar 

erhållas med Jet induktiva systemet. 
Om en enkel parallellres:manskrets koppla.s till katod 

och ga ller på ett radiorör, v'erkar på det'ta en spänning 
lika med resonansspänningen över spolen, under förut

sättning ,att induktans och kapacitet äro ab501 ut lokali.,;e

rade till spole resp. kondensa'tor. De tta är ej fallet för 

kortvåg, ty en variabel kondensator har då en icke för

sumbar induktans. 6amm,a gäller för konderuoatoms till

ledningar, och följden blir, att spänningen till: l'öret re

duoeracs med spänning.,falle·t över dessa tillsatsinduktanser. 
Om man å andra si,dan använder variabel induktans och 

direkt över rörets ingång kopplar en hten fas t ooh absolut 

sta,bil kondensator, konstruerad med minsta induktans, 

kan man utnyttj a praktiskt taget hela resonan<5spänningen, 

vilke.t medför en högre effektiv förstärkning. 

Den kontinuerEgt variabla induktansen hestår aven 

robust cylindrisk spole, som är vridibar kring sin axel, 
antingen direkt eller med,elst en utväxling. Lindningen är 

utförd med blank tråd, och uttaget ås taJkommes medelst 

en kontaktfjäder av fosforbrons. Denna är monterad på en 

liten s läde, som löper på et t par skenor, parallellt med 

spolen. Släden uppbär de.;:.mtom en liten isolerad trissa, 

som är i ingrepp med mittför liggande lindningsvarv på 
spolen. När spolen kringvrid~, får sål unda sI äden meka

nisk matning i axiell- led, och f j ädern kan ligga an mot 

varje önskad punkt på lindningen. 

Kontaktfj ädern är jordad och kortsluter succ'essivt den 

icke använda dden av spolen. När hela spolen är urkopp

lad (kortsluten), har den givetvis en viss minimiinduktans, 

och denna ökas avsiktligt med en extra induktans, be

ståend e a v en liten fribärande spole om l till 7 varv , 

beroende på önskat frekvensband. Denna s'pole kopplas 

:i serie med Jen vri,dbara spolens galleruttag och kan juste

ras något, i analogi med den trimmer, varmed ma,n in

ställer nollkapaciteten hos en vridkonden'5ator. En sådan 

justering är särskilt värdefull i fJerkretsmottagare, var

vid de variabla spolarna monteras efter varandra på en 
och samma axel. 

Taok vare d en extra nollinduk,tansen ökar kretsens god

het vid de högsta frekvensema; utan den mindre spolen 

skulle godhe te·n avtaga med stigande resonansfrekvens. 

Det finns två faktorer, som bidraga till ett ökaot frekvens
område vid indukti.v avstämning: 

1. Le-produkten kan för en sådan krets nedbringas till 
ett mycket lägre värae än för en krets med variabel kon, 

ciensator, som har sin relativt stora nollk&.pacitet plus 
kapaciteten i den yttre kretsen. Detta gäller alldeles sär· 
skilt vid mycket höga frekvenser. 

2. Grinsen för maximal aV'itämningsfr.ekvens bestämmes 

liNden icke använda (brtslutna) delen av spolen. Egen-
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frekvensen för dp-nnu rr.ås,t-e\,ämlige'p ligga högre ärl 

resonansfrekvensen has {len iria delen, tillSoammans med 

kO'!1densa torn, ty i allnat fall fås ansorpti,on i den kort

slutna d.elen. Emenertid kan man vid li\mpligt utförande 

använda förvånam;värt många varv, innan det kritiska 

gränsfaUet inträder. Frekvem,förhållanJen om 7 a 8: 1 
'ha uppnåtts i fabrikationsmässig tillverkning. Fig. 10 vi

sar en konstruk,tion, som moo 16 varv täcker 22,5 till 

150 Mc/ s i ett enda kontinuerligt område. 

(Communications, Febr. & March 1939.) 

Kompensation av frekvensdrift. 

I en supe rhetero·dynmottagare har man som nekant vissa 

svårigheter med oscillatorfrekvensen, som ofta har en be

nägenhet att sedan mottagaren inkopplats variera med 

tiden, vilket medför, att en inställd station kanske hel t 
försvinner eller åtminstone att en kvalitetsförsämring in

träder. Problemet har angripits och är delvis löst på ett 

antal olika sätt. Här skall närmast redogöras för ett ~ät t 

att kompensera för frekvensdrift med temperaturen, var

vid 'å god kompensation erhålles, att någon skadlig in· 

verkan på mottagningens kvaJi.tet ej kan upptäckas, obe

roende av hur länge mottaga,ren är inkopplad. 

En mottagare med vanlig kontinuerlig avstämn.ing änd

rades ,på följande sätt. I oscillatorn insattes en kompen· 

o<1tor , som med stigande temperatur minskade kretsens 

kapacitet och därigenom höll frekvensen tämligen kon

stan t. Kompensatorn ll'tgjordes aven kondensa.tor med en 

bimetallremsa som ena belägg och monterades inuti en 

skärmburk. Den nödvändiga uppvärmningen erhölls först 

från ett rör i närheten, men senare insattes särskilda upp

hettningsmotstånd i bU'fken. Kondensa'torns kapacitet var 

5 ppF, och variationen från kallt till varmt tillstånd var 

0,10 j.lpF, vilket medförde, att frekvensdriften aldrig örer

steg 500 p/s ,från resonans, ett fullt acceptabelt värde. 

Med införa'ndet av tryckkna,ppsmanövrerad avstämning 

uppstodo nya svårigheter, om man inte viHe kosta på 

Fig. 11. Fast kondensator med inbyggd värmespiral, avsedd för 
/rekvcnskorrektion i stämkretsar. 
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Fig. 12. Schema visande kondensatorns inkoppling samt kurvor över 
frekvensdriften i olika fall. 

automatisk frekvenskO'ntrolL Den tidigare metoden för· 

söktes, men det vis.ade sig, att man behövde använda större 
kondensator, än som kunde tillåtas i osci1latorkretsen. 

Ett stort antal kompensationsförsök gj or,des, och man 

st8lnnade slutligen för en keramisk kondensator med sil
verbelägg och negativ temperaturkoefficient. Kondensa
torns storlek var 8 ,u,uF, och den var omgiven av ett mot
stånd om 27 ohm. Detta motstånd parallellkopplades till 
rörens glödtrådar för 6,3 volt. 

Fig. 12 vi'5ar inkoppl'ingen av kompensatorn (omgiven 
aven streckad, linje), och några kurvor ge besked om 
resultatet- Kurva 4 anger frekvel1'sdriften för en tryck

knappsavstämd mottagare utan kompensering och kurva 
5 driften med den beskrivna kompensatorn. Som .synes är 
frekvensdr.if.ten överkompen~erad under de första 20 mi
nuterna och går ända ned till noll för aU sakta stiga till 

ett slutligt värde av 450 p/s, uppnått efter 90 min. Kurva 
6 visar resultatet med sanun·a kapacitet men :otörre upp
hettn in gseffek t ; motståndet var här 22 ohm. 

Karakteristiken för själva kompensatorn visas infälld 
i samma figur. Kapacitetsvariationen är mycket snabb un
der de första minuterna, och efter 6 il 8 min_ inträder 
stationärt till tånd med ett värde, som naturligtvis är be

roende av värmeeHekten, d. v. s. temperaturen. 

(Electronics, May 1939.) 
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NÄR NI LÄST DETTA 
nummer, visa det då för Edra vänner, som äro in. 
tresserade a v radioteknik 

MÄTNING AV HöGFREK ffi~SEFFEKT. 
Forts. frr,n sid . 22,1. 

antennen, så att maximal eHekt erhåll es. Det är ofta möj
1igt att få bättre anpassning till glödlampan än till an
tennen. Den. mätta effekten blir då stöne än den som 
verkligen tinföres antennen vid normal drilt av sändaren. 
Detta är således en felkälla. 

Man ,bör välja en lampa för högre effekt än den, som 
ska ll mätas. Genom att sålunua underbelas ta lampan , und
viker man den eljest med tiden uppstående sväTtningen av 
glaskolvens insida. En dylik svärtning skulle medföra, att 

ka'libreringskurvan ej längre .stämde. 
Fotocellen måste skyd das för uppvärmning. Värme til:l

föres cellen dels genom strålning från lampans glödtråd, 
dels genom ledning från den heta glaskolven över de de
lar, som sanunanhålla lampa och fotocell. 

FotoceHens Ij.uskänsliga yta bör ,belysas så likformigt 

som möjligt. De bländare, som användas för alt utvidga 
mätområdet, skola giva en diffus bel ysning av cellen. De 
äro för den skull försedda med ett stort antal fina hål 
och för {ivrigt ogenomskinliga. 

Likströmsinstrumentet måste Jirekt på klämmorna över
bryggas med en kondensator. I annat fall kan det ta upp 

så mycket effekt f~ån högfrekvenSofältet omkring sändaren, 
att vridspolen brinner upp. Ledningarna mellan instru
mentet och fotocellen böra tvinnas om varandra och helst 
dessutom ,förses med ett j ordat metal'lhöl je_ De få ej bilda 
en slinga i hög.frekvensfäl tet, vilket de lätt göra, om de 

löpa var för sig. 

Fig. 3. il'lätanordning med glödlampa och fotocell. Den senare 
Sill er i vänstra änden pu den lamran påhängda tuben. En av blän
darna ses insatt i tu.ben. och den andra ligger pu bordet under 
lampan. Bakom liks/.rö~sinSlrument et .ses ett diagram med tre 

kali brcringsknrvor. 
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Amerikanska 

radiomarknaden just nu 
Intervju med dir. T. Sundin i Moon Radio AB 

Det råder just nu en oerhörd konk'urrens mellan de amerikanska 
rödabrikerna, ooh flera av de större uppvisa förluster, omtalar 
direktör T. Sundin i Moon Radio A.-B., helt nyligen hemkommen 
från ett besök i Amerika. 

För apparatfabrikanterna förefall er det nu all vara bällre. Det 
var dåligt ett tag, men de många småapparaterna ha föränd rat 
läget avsevärt. Varje familj har i allmänhet två apparater, många 
fa,l'TLiljer ha tre styoken. På 28 miljoner hem finnas 44 miljoner 
apparater. D sa småapparater kunna ej med avseende på kva
liteten jämföras med en god svensk mottagare, men så användas 
de ooksii i regel endast som extl'8 apj>arat i hemmen. På grund av 
tinkomsten av alla dessa småmOllagare ha även rörfabrikerna kun· 
nat öka produktionen. 

Ballerirören för 1,4 volt ha fullständigt slagit igenom. Överallt 
ser man nn små transportabla mot~agare med dessa rör. Förut 
amändes denna mOllagartyp endast i ringa utsträckning. 

T elevisionsapparaterna uppvisade enligt min mening bra kva· 
litet på bilderna, säger dir. Sundin, men det dröjer nog ännu två 
eller tre år, innan televisionen kommer i gång på allvar. 

Dir. Sundin har denna gån'g genom kor~at Amerika från östkust 
till västkust oel! därvid besökt ett flertal stora företag inom radio· 
ind ustrien. Det är stor skillnad mellan fabrikerna på östkusten och 
de på västkusten, framhåller han. De sistnämnda drivas i betydligt 
lugnare takt. F'abrikerna i Los Angeles ooh San Francisco pro· 
ducera endast fö r västku.stens behov, vilket ändå till viss del fylles 
av industrierna på östkusten. 

Bland de besökta firmorna nämnes Cinaudagraph, en blott tre 
å r gammal högtalarfabr ik, som <snabbt arbetat sig upp. Den pro· 
uncerar nu 6000 högtalare per dag. Fabriken lull' egna gruvor 
000 gör alla detaljer till högtalarna själv, utom koppartråden. Hög· 
talarkonen tillverkas enligt en ny metod, vilken gör det möjligt 
att använda olika material till oLika delar av konen, och härige
nom samt genom variation av tjockleken kan man giva högtalaren 
just de egenskaj>er som önskas. Vid tillverkning av transforma
torerna lindar man t j ugo spolar i taget. Fabri.ken har levererat 
l 800 högtalare till världsutoStäIlningen i New York. 

Dir. Sundin läm nar slutligen en del uppgifter om den rörfabrik, 
Hygrade Sylvania Corporation, som här represen teras av Tl1.oon 
Radio A.·B. Denna fabrik beräknar att i år komma upp till en 
produJ<ti<>n av minst 25 miljoner rör. Det sena.ste i fråga om ame· 
rikanska rör är »Loktal »·rören, för vilka allt flera appaI'atfabri· 
kanter gå in på grund ·av rörens små dimensioner och låga ström· 
förbrukning (150 mA vid 6,.3 V) . Dessutom slipper man den ' be
svärliga toppkontakten . MetalIrör tillvevkas en dast i liten s-kala. 
Sylvania·fabriken ä r den bland de amerikanska rö~fabrikerna som 
har största exporten på Sverige. Enligt Handelskammaren i Wa.sh· 
in gton utgör sål unda Sylvania 93,8 % av alla till Sverige under 
1938 importerade arnerikan<ska radiorör. 

Radiohandlare och Servicemäni 
Gå inte miste om delta gratiserbjudande. Sänd efter eH 
exomplar av denna nya, re~idera.de kara.kteristik. Inne~ 
h ti.ller kal'tlkteristik för 270 ga·mlu. och nya mottngare-, 
förstärkare- och 8peclatrör. 96 olika. sockelkopplIngar. 
knrakteristilr. för skalla.mpor m. m. Passa.r ringpiirm och 

Ican vil,as i fleldorma.t . 

Posta denna kupong nu! 

Moon Radio A.-B., Sveavägen 55, Stockholm 

Var g od sänd mig G R A T I S l ex. av ·Sy!vanias nya 

karakteris ti k. 


Namn: 


Adr :8 : 


Postadress : 

o Sen'icemnn Återförsä ljare O Amatör O Privatman 

(Stry!, tlet SOm inte avser Ed~r!) P. R. 9. 39. 

http:re~idera.de
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EDDYSTONE 

Short Wave Manual N:r 4 
2:. uppl.1 ip n. 


R i k t illu~trerad 


h.mdbok; kor tvåg 

och ul t rakorh äg. 

Engelsk text. 


Kr. 1: 75 + porto 


Korfvåg9kalalo!j I rati s! 

Ingeniörslirman 

Electric 
KLlPPGAT. 13 

STOCKHOLM 


Gamla 
.....-- Skaffa Er ett Hellesens-balleri 

och radion blir som ny . Tonen 
blir bättre, störningar avlägs
nas och Edra utlöndska favorit 
stationer går lättare att få in. 

+ELLEjENl 

-ETT V Ä R L D S N A M N-

Följ nyheterna 

på foto- o. smalfilmsområdet i 

FOTO 

Nordens elegantaste bildtidskrift 

Fotoamatörernas och smalfilmarnas organ 

Redaktör: Lennart Bernadotte 

Finnes hos alla foto·, bok· och tidnings· 

handlare eller direkt från FOTOS exp., 

Box 450, Sthlm 1. Lösnummerpris kr. l: 25 

:::::::!::::: :::::: :::::: :: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: :: :: :::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::: 

SAMMANTRÄDEN 
:::: :::::::::: :::::::::::: :::::: :: :::::::: :::::::.::: :::::::::::::: ::::::::::::: :::::::::::::::;:;::::::::::::::::: 

Stockholms Radio/dubb. 

Tisdagen den 19 september avhöll Stockholms Radiokluhb sitt 
för~ta sammanträde för säsongen. Härvid talade c iviLin genjör Harry 
Stockman, nyligen hemkommen fran elt tre månaders studiebesök 
i England, om modern engelsk tel evision. Ingenjör Stockman be
handlar sitt ämne i en artike l i della nummer. 

Vi erfara med ledsnad, att ingenjör Erik Hllllegård, som under 
de senaste å ren på ell ytterst förtjänstfullt sätt beklä tt po.sten som 
teknisk sekreterare i klubben, blivit tvun gen att avsäga sig detta 
uppdrag, då hans förmåga och krafter mer och mer tagits i an
språk inom det civila arbetet. Samtidi gt kunna v.i med tiUfreds
ställelse tillkännagiva, att ingenjör Hullegårds efterträdare på 
denna viktiga post blir civilingenjör Gösta Johansson, redan förut 
välkänd för .klubbmedlemmarna och för denna tidskrifts läsare 
genom sina uppskattade föredrag och artiklar. 

Elektrisk grammofon. 

I beskrivningen över synkronmolorn till den elektriska grammo· 
fonen i nr 7---8 har en oklarhet inslruu.git sig. Det gäller lindningen 
av spolarna på ankaret. Om alla polbultarna linda·s åt samma håll, 
så skall början på den ena bultens lindning förenas med början 
på nästa polbults lindning, slutet på denna med slutet på den 
närmast följan de o. s. v. (Börj an och slut motsvarar inner- resp. 
ytterändar på spDlarna. ) Om m<ln länker sig en likström gå in 
genom den ena släpringen och ut genom den andra, så skall 
strömmen gå runt !it olika håll i varandra närli.ggande spolar. 

Stålmagneterna skola vändas s å, att varandr'a närliggand.e poler 
få motsalt polaritet, alltså den ena nordpol och den andra sydpol. 
Polerna måste ligga ell stycke åtskilda . Cykelnavet skall åtdragas 
så mycket, alt glappning ej förefinnes, men givetvis ej ,;a hårt, all 
hjulet gär trögt. När motorns remskiva skall svarvas, går det gan
ska lätt all fä motorn i gang genom att fatta remskivoan mellan 
tummen och pek.fingret och snurra den, sa all den kommer i fas. 

Stå.lrörens evakuering. 

I artikeln om »Telefu nkens stålrör» i aprilnurmret gjord es gäl
lande, att fi l@rerna . 10 och 11 voro missvi51lnde och att gettern 
tog aktiv del i evakuerin.gsprocessen. Vi ha dock tydligen missför
stått dr Steimel på denna punkt, ty vid ett senare tilHälJe gav denne 
vid förnyad förfrågan om denna detalj följande förklaring. Vid 
modern rörfabrikation ,kan med pumparnas hjälp så högt vakuum 
e~håJlas, att gettern ej behöver anlitas för slu levak ueringen, vilket 
däremot förr var fallet. Numera fortsätter man med pUlThpn.ingen 
änn.u en stund efter det attgettern förga51lts. 

Fi.gurerna 10 och 11 i artikeln, vilka äro Telefunkens original
bilder, äro sålunda fulls tändigt rättvisande. Gettern har blott till 
uppgift att oskadliggöra d.e smärre gasm ängder, vilka eventuellt 
fri göras under rörets använd·nin.g. 

Genom OV<lnstående klarlägges även en annan sak, som varit 
på tal i Stockholms Radioklubb. Det gjordes gällande, all sto ra 
gasmängder frigjordes vid glödgningen av rörkolvens övre del, och 
att dessa .knappast kunde oskadliggöras av gettern. När det nu 
är så, att pumpningen fortsälles, sedan glöd·gningen är avslutad, 
så förstår man, att intet hinder finns för uppnående av ett full· 
gott vakuum. 

Från T ele fun,ken ha vi sedan erhållit följande uppgifter. Under 
första arbe tstempot bringas stålkolvens sidoväggar till rödglöd· 
ning (temperat.ur ca 700° ), under det a tt överdelen »'kyles» med 
tryckluft. Under nästa tempo »kylas» sidoväggarna, och hela över
delen upphetta s till hög temperatur, vilken i mitten u.ppgär till 
ca 800 0 (gulglödning ). De »kylda» ställena anla'ga på grund av 
den goda värmeledningen i den relativt tjocka järnväggen aldrig 
lägre temperatur än 300---400°, även där det är som kallas t. Så
lunda är temperatu ren under mela processen högre än någonsin 
under drift. Om man betänker, att en evakuerad glaskolv på grund 
av d en låga smältpunkten ej kan upphettas till mer än 400----450°, 
så förstår man, all »avgasningen» är effektivare vid en metall 
·kolv än vid en glåskolv i sIäIlet för tvärtom. Nrugra reklamationer 
på grund av dåligt vak uum hos stålrören ha heller aldriog före
kommit. R ed. 

http:temperat.ur
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M G K Laddningsapparal 

Stor la ddningsförmåga. Störningsfri 
för radio. Tillförlitlig. BILLIG I IN
KöP OCH DRIFT. Svenskt fabrikat. 

Begär prospekt och prisuppgift 

från 

Molor 1\.-8. Gunnar Karlsson 
EKSJö - TEL. 230 

Das Augustheft der Zeitschri,ft 

bringt als Sonoerheft zur Berliner 
Funkausstelhmg sehr aktuelle, in
teressante und wertvolle Beiträge 
ii'bereuropäische Radiotechnik und 
Radiowirtschaft. 

Verlangen Sie die kostenlose Zusend

ung unter Beifiigung des Portos 
(Coupon-Repo116e Inter'national, er
hältlich auf jedem Postamt) vom 

RADIO-MENTOR-VERLAG 

Marburger Strasse 9 Berlin W 50 

POPULÄR RADIO 

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

RADIOINDUSTRIENS NYHETER 
::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Du cati har bildat svenskt dotterbolag, 

Ducati (Sverige ) Aktiebolag, Sveavägen 30, Stockholm C. grun
dades i april 1939. De" uppgift är alt i Sveri,ge, Norge, Finland, 
Estland, Lettland och Litauen verka för avsättningen av de artik
lar, m tillverkas av Societa Scientifica Radio Brevetti Ducati, 
Bologna. Företagets ledare är civili ngenjör Gunnar Wi,klund . 

Firman håller i Stockholm lager a,v mera {!;ån.gbara varor. 
Bland intres~anta, nya produkter mär\Qas glirrumepkondensatorer 

för sändare och mott·agare samt för telefoni, För varje typ angivas 
alla data på ett ·blad, som även upplager ett diagram över kap-a
citetens m. m. variation med temperaturen. Koaxialkabel tillverkas 
i dt flertal typer, samtliga med trolituIisolation. »Pärloma» av 
troJ.itul äro så utförda, att dielektrikumet till största möjliga del 
utgör% av luft. Innerledaren hålles noggrant centrerad i kabeln. 

Ducati tillverkar även centralantenner och chefstelefoner. De 
förstnämnda arbeta även p.1 kortvåg 000 äro utförd'a enl1gt en ny 
princip, i det att varje mottagaruttag har sin egen förstärkare om 
ett rör. Härigenom löses effektivt problemet att på kortvåg und· 
vika inbörde "törningar mellan d.e anslutna mottagarna. Chefs
telefonerna hll förstärkaren inbyggd i en särslGld låda, som upp
hänges på väggen. På bordet erfordras blott utrymme för mikro
fonen-högtalaren , som har små dimensioner. 

Låg/rekvenstrans/onnatorer. 

National Radio/abrik, lI1ålaregatan 1, Stockholm, för i mark
naden olika typer av lågfrekvenstransformatorer av det holländska 
märket » nit ra n». Dessa transformatorer tillverka" i tre godhets
klasser: »Ul tra» har ett frekvensomfång av 30--20000 p / s, »)Stan· 
dard» 40-·14000 p/ s, båda inom ±1 dB. »Aero» har 30--20000 
p / s,± 1 dB, men är av särskilt små dimensioner och har ringa 
vikt. Av lista nr 291 framgår, att en mångfald typer tillverkas för 
olika ändamål. Sålunda märkas mellantransformatorer, anpassnings
000 linjetransformatorer, driv· och ·utgån;gstransformatorer. Special. 
transformat orer med extra effektiv skärmning kunna erhållas, 
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En speciell typ finnes för korrektion av frekvenskarakteristiken 

hos förs tärkare m, m. Ovanst!lende diagram visar, vilken grad av 
korrektion som kan ernås vid olika frekvenser. (Graderin.gen (ir 
något ojämn men är återgiven efter originalet.) 

Transformalorer & Drosslar 
Magnelspolar Omlindningar 
Serietillverkning & Specialtyper 

ELEKTROTEKNISKA VERKSTADEN 
Akarp Telefon 226 



A.-B. GYLLING & C:o 
STOCKHOLM 

* 

..
klingar 

1940 års 

annu klarare 

Orpheusgesraltcn Jr en musikens 

Centrum Ra dio 

göra 

K ,",5 . KU5, 5-rörs superhelerodyn för växe l· 

ström resp . allström 2 korrvågsområden (13,6

85m). Baskompensation och stor, förnäm ug 

högtalare. Pris Kr . 265:-. 

Ni 	 som älskar musik 
unna Er glädjen 

RA D I O 


dess oavlåtliga 

av musiken och att 

KW6 . 	 KU6, 6-rörs su perheterodyn för växe l

ström resp . allström . 2 konvågsområd en . Hög . 

känslig" High -Fid eli ty " -hög talare, baskom pensa 

t ion, magiskt öga och mikroshala. Pris Kr. J25;-. 
KW5Jg ' KU 53g . Elegant radiogram 
mofon med S·rö rs su perheterodyn. 
God kon våg . Fbrstklassigl el. gram
mofonvc rk . Förnämlig högtaJare , Pris 
för växelström Kr. 495:-, för allst röm .. 	 Kr. 545 :- . 

av 	aH aga en 
AKTIEBOLAGET GYLLING & Co 

Slodsgården Stockholm 

Undertecknad "ekvi rcrar kmtnads fntt den nya, 

elegantJ Cent rum -katalogen i flerf ärgstryå. 

Adress : . . . . , .. . . . 

P. R. 9 

-mottagaren med den underbara tonen
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•• 

Nationals 
stora 1940 

års katalog 
med massor av intressanta 

nyheter är nu utkommen. Ifall Ni ej redan beställt 
19-10 års katalog. rekvirera i dag ett exemplar, vilket 
sändes Eder gratis och franko. 
1940 års katalog är mera komplett än nagon tidigare 
och innehåller bl. a.: 

Allt för förstärkare! Låga priser! 
Allt för kortvåg! Hög kvalitet! 
Allt för service' God kundtjänst l 

NATIONAL RADIOFABRIK 
illALAREGATAN l - STOCRHOL)[ - TEL. 208662 

'I 

lMODERNA SERVICEINSTRUMENT KONSTRU· 

ERADE FöR SVENSK~ FöRHÅLLANDEN 


bil.t orb blllfgOAt frl\n 

Gasverl;;: ~ga l.. 'l7 Hälsingborg 'l'eteron tl717 

:::::::::.:::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::: 

Högtalare . Förstärkare. Detaljer och tillb ehör. 

Firma Amerikansk Ljudteknik, S:t Eriksgatan 54, Stockholm. 
har sänt oss en lista över elek triska specialartiklar. Firman repre
senterar J ensen Radio Manufacturing Company i Chicago, som är 
särskilt känd för sin tillverkning av högtalare. En del typer av 
nämnda fabrik s produ.kter lagerföras. Dessutom föras byggsatser 
och detaljer tiIl »Pacent» förstärkare, utgångstransfonnatorer a 
märket »Utah», nättransformatorer samt diverse smådetaljer. 

Sändarrör, transformatorer, spolar, mikrofoner etc. 

Royal National Company, 16 West 61 st Street, New York, N. Y ., 
U. S. A ., har exportagenturen för et t flertal amerikanska fabriker. 
som tillverka sändarrör (Taylor Tubes, Inc.J , transformatorer (Ge
neral Transformrr Corp.J, reläer, bilantenner, koaxiaLkabel, tele
grafering.snycklar, sändal'spolar, kristaller, mikrofoner etc. 

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


N Y A KATALOGER 
.......................................... .. ....... ... ......... ........ .. ......... ...................... ....... O ·p 

•••••• •••••••• , ........................ . . ................................... . . . ................................ "0 


Firma Runo Arbing, Arsenalsgatan 4, Stockholm, har sänt os 
en ny, mer än 100·sidig katalog över högfrekvenskondensa torer. 
isolatorer m. m. från Heseho. Av särskilt intresse äro normal
spolar och normalkorrdensatorer fö r mätändamfd, trimkondensatorer 
med regle rbar temperaturkoefficient (mellan ca + 50· 10·c och 
- SOO·lO-"J, spol.formar m. m. De av Heseho framställda kera
miska materialens egen skaper behandlas, och alla data av intresse 
angivas. 

Moon Radio A.·B., Sveavägen .55, Stockholm, har uLsänt en pris
lista över 6 V vibratorer för hilmottagare, För varje vibratortyp ii 1

kopplingen angiven. Dessa vibratorer föras i lager. 
Vidare har utsänts en ny lista jämte pri slista över Sylvanias 

radiorör. 
Firman har låtit framställa en färgkod för ameri,kanska motstånd 

och kond ensatorer. Den är utrustad med tre vridbara papphjul. 
på vilka motstånds· eller ·kapacitetsvärdet direkt avläses. 

Aktiebolaget Hammarbylampan, Stockholm 20, har utsänt ell 
li s~a f!ir 1939 över belysningslampor. Nya typer för året äro kryp
t.onlampor, luftskyddslampor, glimlampor samt l m långa ljusrör. 

'N..å'r Ni låst 
detta nummer, visa det 
då för Edra vänner som 
äro intresserade för 

RADIOTEKNIK 

Skafta 
belåtna 
kunder 
med handahålla 

störningsfria 

KABEL 
Ett av kontinentens mest sålda och 
effektiva störningsskydd, 

Passande konstruktioner för varje 
slag av anläggning, 

Begär katalog I 

Endast till 6terförsCillare. 

Repre.entant. 

Wi.J 	 Högtalaranläggningar,. förstCirkare 
och pIck - ups av högsta kvalitet~ 

WEBSTER ELECTRIC COMPANY 
Raclne, WIsconsin, U. s, A. 

Bener.I'lIent lör Sverige; Inllcniö~lirml lindberg & to. bmmakartgatln 5.4, Sthlm. Tel. ta ~092 

Zanni Holmberg, 5tockhol,m, Bergsgatan 39 

l 
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Det \Ötlill si', att studeril 

Många rörvärvsgrenar stå 

öppna för den som beh" k m d ars ar 
den o erna rad' 
Men det .. k . lotekniken. 

rac er mte 
praktiska k k med bara 

uns aper All 
ha tillverk . . a, som nmg eller r' .. , 
av rad' orsailning 

loapparater eller 
radioservice atl gara.. b" ..med 
ha god ' ora aven 

a teoretiska kunsk . 
sitt yrke. aper I 

Brevskol ans radioteknikerk 
trerad form k H' urs, som är f' fs a a sig d t or attad av . . 
p" o,h B , ...kol ' "'o,d"l'go ko"k ",.·mg. Mo" Holm. 0' E, o,,,o,,k" • oggo,d, d,l ko,b" O" ,'od' • d °p, måll,' K gte, "bi d ° , 011 , ko,,,,"0"0 ,,,olto',' '"0 g'''',g läm, . 00'" g,",dl " ' O" ,II b,k,äm' ,nlf"11

fyll , k oMo,d, ,od om h o'po"o' ,fl, Ed 
D opo'g," hä, oodo, o,h ' " k"", bä" ,k II" ' '0 'ä,ko"ko· 

en är till för Er skull. begär redan dag a laggas för att nå det 
sådan kostnadsfri studierådgivning. 

KU!'8er för 
utbIldning ay 

~lcktroiDgentörCl' 

I:l ektrotekoike r 
\lektromonti.)r~ r 

r,\.fldi.oteknikcr 
Servlcem:lu 
InstalIatörcl' 
Mas kinister 
ni tare e tc . 

Kurser i Sänd mig .. O L A N S t k ........·.. ·..···· .. ······· ..
r'''~ 'i ' i''i'''''~''~''~';'~''~'''''' ''' '''''''''''''''''' '''''' '''''''''' ' '''''''' 
Matematik ,kilt in" """"= ""p,y,•••"", o~ Ed O C h O Im l 5l<'ysik .. ar säresserarl av lmrs i ra kurser. Jag .. 
)~a sld nritning 

Elek t ro teknik 
los talIa tion "te l' .El ,nlk Namn: 

.motortcknik Postadress: ..... ......... ....... . 
~1. mätlcklk 

(Silodes' i·:: .. ··········· ·· ·.. .. ... ...... . 

Ll"klr'- , oma.s kin1Ura oppet ku\' rL . f · .... .... ..... .. . ~'_ '. : "''' '': '' Pop. lt 30/ 9 
raoke ra t m ed _ urc fnmä r ke .) .
RadioLcl.nil, etc . 
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., 
EVER READYs 
ANODBATTERIER 

Världsberömda 
för hög kvalitet 
och ekonomi 

Färska batterier in

komma varje vecka 

BUSCK & CO. A.-B. 

Tel. 150545 GOTEBORG Tel. 150546 

EIA-TRIUMF 
G-rör s: . 8-){rets s uperh C'le rodyn med kortv rt .r:. m ellanvåg 

och 1:1 ng d'l g": iII ne r bely s t g la s s ka lu 1 nationalitetsskala.; 

snablJ- oe h finin s t"iillnin g ; magiskt (jga; all t om. dllbbel 

volym ko n troll; kom b. ldangfurgs!';cleld-or; g-ram m-ofon-ut

ta ,Q'" ; " , ll ~~ 11. bög-t al l1 re; hli ggl a ns pol. flamlll i.~ björldåda. 

IGl n sli g het c:a 10 mikrcJ\'ol t . 

V 4186, [ii r \'äxcl ' t riim, I(r, 250: -, A 4186, för allström, 

I{r. 275: -, B 4186, för batteri (1,4 ,olt), Rr. 280: - (med 

ba tt~ r ic r) , 

Di s t l'i l,t s försiil j a re an ta g-a s p li fördelak tiga villkor, 


Till EL E J( T R J S Ii: A I N D U S T R I A.-B. 

Box 607-1 - Stockholm 6 


Slinu utförlig b ~ ~ k rivuing och försäljnin g svillkor! 


Namn: 

Bo-stnd: 

Adrt,ss : 

Siind kup, i öpp. kUl' , - porto 5 ö r e . P, R, n 


'I 

NYA MOTTAGARE 
Fo rl' " [n1n sid, 220. 

mer icke skalan i ett ,Iidant fall. På lå ngvåg och mellanvåg arbetar 
d et normala lr)'c kknapp ssys lemet. Det ovan angivna gäller i , tli rt 
se tt appuraten 895 X, 

Den stora lyxmo tlaga re n 897 X har ett liknandebandspridnin gs 
system. m en här inkopplas resp, kortväg band mrdelst trycknappar. 
Tryckknapp.-j,n- tiillningen på mel lanvåg och långvåg sker medelst 
motor. 

Philips har i år ytterligare {ö rbii tlrat sin vibrator och samlidigt 
även minskat densammas dimensioner. Kontaktav,;tanden i öppe t 
till stå nd har ökats till det dubbla, och vidare ha speciella åtgä rder 
vidtagits för att kantakt erna icke skola slitas. Vibratorn anviincles 
endast för de större appa raterna; de mindre finnas i all s trl>rIl s, 
upplaga. 

Bland batteriapparaterna märkas tvenne typer avsedda för drift 
från ett 6,volts batteri. En vibrator levererar anod strömmen. Dessa 
apparater, 635 V och 292 V, ha egenskaper, som ungefär motsvara 
nätansl utna mottagare. 

D , s törre apparaterna i årets Philips-serie äro givetvis utrustade 
med variabel band bredd. Beträffande apparaterna., yttre lägger 
man märke till, att de mindre apparaterna ulförts i låda helt a 
philit. Appa raten 680 har hamstycke av samma material, medan 
lådan i övrigt är av trä. Detta underlättar bland annat apparatens 
isärta gande vid service. Modell 735, en apparat i medelprisklasscn 
utrustad med avstämningsindikator, har hel trälåda med en smakfull 
p.hilitrarn runt högtalareöppning och inställningsorgan. De n s tora 
lyxmottagaren 897 X kan även användas i samband med fjärr
avstämning. 

MIKROFONFöRSTÄRKARE. 
Forts, frun Kid, 217, 

stHl'kt utpräglad riktverkan. Ljud, som träflfar mikrofonen fra n 
sidan, återges sålunda mycket förovagat, och detta kan m ån ga 
gånger vara en fördel. Att mikrofonen är »dllhbelsid~,g» är också 
en fördel vid upptagning av samtal mellan flera personer, diirför 
att utrYllllme t vid mikrofonen blir större. Vid intervjuer kan inter
vjuaren stå framför mi,krofonen och den intervjuade mitt em ot 
bakom mikrofonen. 

För ' lii rkaren kan även användas till kristallmikrofoner. Inkop p· 
linge n bör då ,oke _å som fig. 2 visar, fa'S tä n första röret där är 
ritat som triod, Två olika slag av kristallmikrof()ner ha provat s, 
nämligen »Aslatic» D 104 och Bruc;h »kristallkula», och bra re, 
sultat har erh å ll it, med båda. Vid de här omtalade proven har 
mikrofon förstärkaren varit ansluten över en »mixer» och ett kor 
r ektionsrör (Populär Radio nr 5, 1938) till slulliirstärkaren. Alla 
de~sa prov med olika mLkrofoner h a givit goda resnltat. 

M ikrofonförstärkaren ger fullt hörbar telefonstyrka på utgån g , 
sidan, Skall de n anslutas dir kt till en slutförstärkare, bör d enna 
vara niigorlunda kä ns lig på ingå ng idan, ty mixer-delen ger i 
föreli ggande fall en vis förstärkning. 

Vinjettbilden visar mikrofonförstärkaren med bandmikrofoncn 
inkopplad. 

I förs t;1 rka ren ha provats Sylvania lN5G och lE4G med gott 
resultat, likaså Kenrad lN5G som första rör med gott result a t. 
Rören finn as även av märket Champion, ehuru vi ej varit i til]· 
fälle att prova detta märke. 

::::::::::::: ::: ::::::::::::::::::::::::::: .... ::::::::::::::::::::::::',:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

BYTEN OCH FORSÄLJNINGAR 
::: : :: : : : : ::; : : :: : : : : : :: : :: ~ : : : : : : : : :: : : ::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :::: : : : : :~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Under denna rubril, inför Populär Radio annonser i standnrdiserad 
storlek (utrymme 12 mm.) med fristående rubrik till ett vrls RY 
Kr. 7': 50 pr gång. 

Dessutom införas standardiserade radannonser av nedanstående ut
seende till ett pris av Ur. 1 pr rad, minimum 2 raders utrymme. 

KlltodstråleosciUogra.! billigt. D e n i Populär Radio beskr, m odell · 
appara t ' u sälj , u nd e r ti lJy e rkningsvärdet för 150 kr, Viixelstrlirn 110 
-12::i-l 6 ()-220---2.J O V , Teknolog B. Svedberg, Rudboda, Lidingö. 

Telefunken s k l1 mmarmikrofoJl ELA '-I 46 m. tra ns e. o. :::.tatiY J~r, 
30: - , J. ö slh, J ;i. RV Sö, 

Rörprovare, Orc/IOO, s o m ny till Balu, Kronor 190: - (Ko-staL 275 : - ) 
I-Iol g c r Fogelkvhr , Zinkg n }\l·un. 

Nordisk Rotogravyr Stockholm 1919 

http:220---2.JO


ens oreoI 
för all radioservice 

Generalagent för Sverige: REK VIRERA SPECIALKATALOG ! 

JlGE ANTZo 
Yärtavägen 21 STOCKHOLM Telefon 61330S 
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BÖRJA DEN NYA SÄSONGEN MED ATT ANVÄNDA 

~!E~· flO 
+. 

KEN-RAD rörens utomordentligt höga kva

litet är orsaken till att större svenska 

radiofabriker an vända dessa rör som 

originalbestyckning i sina mottagare. På 

världsmarknaden för övrigt intager KEN

RAD rören en ledande ställning. 

KEN-RAD fabr iken är utrustad med ett 

ultramodernt laboratorium som ledes av de 

skickligaste ingenjörer inom rörindustrien. 

Vi uttrycka den förhoppningen alt få räkna 

Eder som vår kund och alt Ni vid behov 

av rör alltid begära 

KEN - RAD RADIOROR 

+ 
ENSAMfORSÄLJARE fOR SVERIGE: 

Aktiebolaget ELTRON ................ ... :.............. ... ........................ .......................... ... ...... ................... . 

KUNGSHOLMSGATAN 62 . STOCKHOLM 

Till A.-B. E L T R O N, Kungsholmsgatan 62 
Telefon 507993STOCKHOLM 


Härmed rekvireras prislista för K E N - R A D radiorör. 
 • 
Namn : Välsorterat lager av KEN-RAD rör 

Bostad ; . ., 
Adress : .. 


