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2 a\lse\lärda iÖl'bäUringar 
Högtalaren är ökad från 6" till 8", varigenom 

bästa tänkbara känslighet och ljudkvalitet uppnåtts. 

96 V specialbatteriet är ersatt av 2 st. 45 V stan

dardbatterier, vilkas livslängd beräknas till ca 325 t. 
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Populär Radios utgivning 

Sedan någon tid tillbaka är Popluär Radios redaktör 
inkaUad till miJ.itärtjäns~görj,ng och kan endast i be
g·rärusad oonfat-tnin,g ägna sig åt redigeringen av tidskrif
ten. Även pensonalen på sätteri och tryckeri är i stor 
ut-sLräckn~ng 'inkallu.d. Vi se {l SS därför noo5i3.kade att 
uooer nuvarande förhållanden utgiva tidskriften med 
ett nå go t reducerat sidantal . Trots att det nuvarande 
läget på många sätt dförde+aktigt inverkar pil tidskrif
tens utgivning, skola vi söka ut lromma med ett nummer 
i mån.acden 150m förut, dock med und.anLa·g för sommar
månaderna, då ett d'U,bbelnummer som vanligt kommer 
aU utgivas. 

Ett svårt ,avhräck för oss är det också, alt ett flertal 
av våra medarbe taI\e an li rugen äro inkallade elle.r i sina 
respektive firmor äro så strmgt upptagna i samband 
med m ilitärleveranser, Mt de ha svårt att medarbeta i 
tid kriften i normal utsträckning. 

En för {lES mycket glädjande M'k i allt detta är emel
lertid, aH tidskriftens upplaga, trots att miLn;ga av våra 
l äsare äro ute i militärtjäm;lgi)ring, e j visat någon ten
d ens a tt sjun'ka. Detta bestyrker om nå~t, att Populär 
Radio, eda n länge den enda radi~tekniska faoktidskrif
ten i landet, även under orostider har en uppgift att 
fY'Ua. 

l'TERTRYCK AV ARTIKLAR HELT ELLER DELVIS UTAN ANGIVANDE AV KALLAN FORBJUDlT 

STOCKHOLMS · RADIOKLUBB 
En sammanslutning av radloteknlcl och amatörer. 


Räknar vårt lands främsta radiofackmän bland sina medlemmar. 


Aktuella föredrag och demonstrationer var 14:e dag. 


De bästa utländska facktidskrifterna finnas tillgängliga. 


Klubbens organ är tidskriften Populär Radio. Prenumerationspriset för densamma ingår i medlemsavgiften. Närmare upp· 

lysningar erhållas genom klubbens sekreterare, teknolog Torsten L(ungström, Väringgatan 25, Stockholm, tel. 3362 72. 

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



HöGTALARESYSTEM 
Philips' högtalaresystem äro alla försedda med magnet av ett högvärdigt specialstål - en perma· 
nentmagnet med den fältmatade magn lens alla fördelar men ingen av dess nackdelar. Djupet på 
högtalarekonen är optimalt, varigenom bästa återgivningen av ;öåväl höga som låga toner och 
bästa styvhet erhålles. Resonansfrekvensen går ned ända till 60- 50 Hz. I övrigt kännetecknas 
Philips' högtalaresystem av 1) driftsäkerhet, 2) brumfrihet, 3) distortionsfri återgivning och 4) 
ingen strömåtgång för fältmatning. 

»MIKROLYY» KONDENSATORERNA 
skydda mot överspänning. 
Här några fördelar: 1. Våta konden~alorer. 2. Rin.,;a vikt. .3. to r kapacit'tt trots små 
dimensioner. 4. Spännin g,;b "rän sand e. 5. Överh cla.stning~5äkra. 6. Självhelan,de. 7. Lågt 
förlustmotstånd. 8. Anod och genomföring i ett s tycke. 9. D.rif t;oäkra. Begä'r pmspekt! 
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Av civilingenjör Owe Berg 

(A.-B. Svenska Elektronrör) 


j ämförelse med de sedan gammalt kända transmissions· 


Dledningarna bestående av parallella trådar och koaxiala 

kablar (koncentriska rörledningar) är den dielektriska leda· 
ren en relativt ny uppfinning, som fått praktisk betydelse 
först genom det praktiska utnyttjandet av det ultra·korta 
våglängdsområdet. Under de senaste åren ha ett stort antal 
avhandlingar om den dielektriska leda ren publicerats, huvud· 
sakligen i amerikanska facktidskrifter. Då emellertid dessa 
i allmänhet äro ganska svårtillgängliga för den, som ej E1{~?/, (" 

i e;:;7:~ 
behärskar den relativt invecklade matematik , som fordras 
för den teoretiska behandlingen, skall i föreli ggande artikel o)jJ

. . 

;@ 
ges en översikt över de fysikaliska principerna för den dielek· lWGE 
triska ledaren och dennas tekniska egenskaper, med uteläm· 

~, +wo ' 2".????!JY },~nande av de matematiska härledningarna. För dessa hänvisa 
Sehmll C-O 

VI till bifogade litteraturförteckning. 

~ Et 

Senn/II C-O 

~Q 

~ •<-~-'" :- - .. 
, ~ - - .. "'/ 

... - - ~ 
, .. _ .. Sr.hnill C-OH, ~ 

Fig. 1. Dipolens läge för olika vågtyper i ett cirkulärt rör. Fig. 2. Fältlinjebilder för olika vågtyper i ett cirkulärt rör. 
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Fig. 3. Fältlinjebild jör en kon centrisk kabel. 

Den dielektriska ledaren utgöres av ett metallrör, vars 
inre är fyllt med något dielektrikum. Detta dielektrikum är 

vanligen luft, eventuellt vacuum, då de dielektriska förlus

terna hos fasta dielektrika i allmänhet äro alltför stora. Me

tallrörets uppgift är att avskärma rörets inre, så att rörets 
inre och yttre omgivning ej stå i elektromagnetisk förbindelse 

med varandra. Energitransporten sker i dielektrikum ~nuti 

röret. Härav namnet dielektrisk ledare. 
Det kan här tydligen inte vara fråga om ledning i vanlig 

bemärkelse så som är fallet vid t. ex. parallella trådar och 

koncentriska rörledare, där en ledningsström går fram genom 
metallen eller åtminstone på ledarens metall yta. I stället för

håller det sig så, att elektromagnetiska vågor, som införas 

i rörets .inre, fortplanta sig i rörets längdriktning. Förhål
landet påminner sålunda om de elektromagnetiska vågornas 

utbredning i rymden mellan den ledande jordytan och ledan
de skikt i atmosfären. Vi skola i det följande undersöka, hur 

denna fortplantning av vågor går till. 

Vid mekaniska svängningar i en stav skiljer man mellan 
tre olika typer av svängningar, vilka uppstå vid på olika 

sätt applicerade yttre krafter. Vid dragning uppstå longitudi

nalsvängningar ( i stavens längdriktning), vid böjning trans

H O, l. H o" . 

HI ,I. H I" . 


Fig. 4. Dipolens läge jör olika vågtyper i ett rektangulärt rör. 
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versalsvängningar (vinkelrätt mot stavens längdriktning) och 

vid vridning torsionssvängningar. Uppenbarligen kunna dessa 

förekomma var för sig eller kombinerade, men man kan ej 

åstadkomma en longitudinalsvängning med enbart en trans

versalkraft. På samma sätt skiljer man mellan olika elektro-

Fig. 5. EI, ,·våg i kvadratiskt rör. 

Fig. 6. E I,f·våg i rektangulärt rör. 
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Fig. 7. Ho,rvåg i kvadratiskt rör. 
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Fig. B. Ho,.-våg i rektangulärt rör. 
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Fig. 9. HI,l·viig i kvadratiskt rör. 
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NYA BATTERIROR 

Illed lDärkliga egenskaper • • • 

Drivas med torrelement 

- Ingen ackumulator 

mulator och inget besvär med laddning! 

Mottagaren förbrukar sammanlagt icke 

mer än 0,150 ampere och känsligheten 

uppgår till u n d e r I O O m i le r o vol t. 

Tungsram D-serien omfattar flera olika 

rör typer för olika ändamål. Tag reda på 
Tungsram D-rörens många stora fördelar. 

Den nya röda D-serien har englödströms

förbrukning av endast 0,025 och 0,050 

ampere för varje rör .•• c:a 70% mindre 

än vanliga batlerirör. Ni kan driva en 4

rörs super med ett ringledningsele

ment i fyra månader, om Ni i genomsnit1 

lyssnar tre timmar om dagen. Ingen acku- -li-----#----.......I- Svenska Orion, Stockholm, Göteborg, Malmö 
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_ftl(IIl,( ' NT[H ~'! I 

Fig. 10. HJ,,·våg i rektangulärt rör. 

magnetiska svängningsformer i en dielektrisk ledares inre. 

Man talar härvid om longitudinalsvängningar och transver

salsvängningar och vill därmed beteckna, att den elektriska 
fältstyrkan E i första fallet har en komposant irörels 

längdriktning, i senare fallet komposanter endast vinkelrätt 

mot rörets längdriktning. I senare fallet har den magnetiska 
fältstyrkan H en komposant i rörets längdriktning, i förra 

f.allet endast vinkelrätt mot rörets längdriktning. Betecknings

sättet ifråga är sålunda otillfredsställande, eftersom ju båda 
svängningsformerna med samma rätt kunna kallas longitudi. 

nella eller transversella, beroende på, om man avser kom

posanterna av E eller H. Man har därför infört beteckningar
na E- och H-vågor för sådana vågor, där E resp. H har en 
komposant i rörets längdriktning. 

Man brukar även förse E och H med indices för att be

teckna antalet noder i rörets tvärsnitt. Sålunda betecknar vid 
ett cirkulärt rör Ekn en E-svängning, som har k stycken nod

par på en cirkel kring centrum .ocih n stycken noder på en 

radie från centrum till rörväggen. Om n=O, vilket innebär, 

att inga noder finnas på radien innanför rörväggen, brukar 
man endast skriva ut värdet på k, t. ex. El. 

De elektromagnetiska vagorna föras in i rörets inre me

delst en dipolantenn. På ytan av denna antenn är, som 
bekant, potentialen olika i olika punkter utefter antennens 
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Fig. 11. Kritisk frekvens fo och kritisk fri våglängd J.o som funk· 
tioner av rörradien vid cirkulärt rör. 
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Fig. 12. Transmissionskarakteristikor för ett cirkulärt rör utan 
förluster. 

längd, och alltså finnes på ytan en elektrisk fältstyrka i 
antennens längdriktning. Antennen strålar vinkelrätt mot 

längdriktningen och avger till omgivningen en elektromagne
tisk våg med en E-komposant i längdriktningen. Om alltså 

,OR' HOLLOW TUBE OF COPPER 
S CM. OlAMETER 

TRANSMISSION 

CU1-Q>F ,REQUENCV r., 2. 29 

• 6 B tO 12 

FREQUENC V IN CPS. l' 10' 

Fig. 13. Transmissionskarakt eristikor för ett cirkulärt kopparrör. 

en sådan dipol införes i centrum på den dielektriska ledaren, 

så att dess längdriktning sammanfaller med rörets, så upp

står i röret en våg av E-typ. Det lägsta antalet noder är 

k=n = O, och vågen betecknas Eo-våg. Insättas två antenner 
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Fig. 14. Dämpningskonstanten a som funktion av frekvensen för 
olika vågtyper i ett cirkulärt rör. 
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Fig. 15. Dämpningskonstcmten et som funktion av frekvensen för 
olika vågtyper i ett kvadratiskt kopparör med 10 cm sida. 

symmetriskt till centrum erhålles en El-våg. Placeras dipolen 
däremot så, att dess längdriktning är vinkelrät mot rörets, 
blir vågens E-komposant i rörets längdriktning=O, och vå
gen blir en Ho-våg. Fig. l visar dipolens läge i de olika 
fallen och fig. 2 motsvarande fältstyrkediagram för ett cir
kulärt rör. I figurerna betecknas den elektriska fältstyrkan , 
E-linjerna, med heldragna linj er och den magnetiska fält
styrkan, H-linjerna, med streckade linjer. Öppna cirklar 
beteokna riktning ned mot papperets plan och punkter rikt
ning upp från papperets plan. Såsom jämförelse visas i fig. 
3 fältlin jebilden för en koncentrisk rörledning. I samtliga 
figurer har metallens ledningsförmåga förutsatts oändligt 
stor. I fig. 3 äro alltså E-linjerna vinkelräta mot ledarna och 
H-linjerna koncentriska cirklar kring centrum_ I fig. 3 visas 

32 16 

,... 

Attttnua tlon 

40 60 
Perlphery in cm. 

Fig. 17. Dämpningskonstanten et, kritiska våglängden J. o samt våg· 
längden för minsta dämpning jör Ho, r vågen som funktion er av 
periferien vid konstant förhållande mellan sidorna a och b. 

a/ b=1 ,18. 

dessutom spänningen mellan de båda ledarna och strömmen 
i de båda ledarna utefter ledningens längd. 

Vid rektangulärt tvärsnitt beteckna indices k, n antalet 
nodpar på linjer parallella med resp. sidor. Fig. 4 visar, 
hur vågorna införas i rörets inre, och dipolens resp. dipoler. 
nas orientering i förhållande till röret vid de olika våg
typerna. Fig. 5, 6, 7, 8, 9, 10 visa de motsvarande fält

linjebilderna. Vid rektangulär sektion kunna Eo-, EO,l' och 
Eloo·vågorna ej förekomma. 

För alla de olika svängningsformer, s{)m kunna förekomma 
innanför ett metalliskt skal, måste det villkoret vara upp' 
fyllt, att den elektriska fältstyrkans komposant tangentiellt 
till metall ytan måste vara kontinuerlig på ytan, d. v. s. dess 

L 
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o. 

4 8 9 
rrequency In 10 cyel es per see 

~....~' ~ .../r .o,
. ! !;
'-'.:!__. 
'.': "': -:.. . 
~ o -

Fig. 16. Dämpningskonstanten a lör Ho,,-vågen som funktion av 
frekvensen vid olika förhållanden mellan rörets sUlor a och b vid 

konstant periferi=40 cm. Fig. 18. Kurvor visande betydelsen av avståndet D. 

".=)8 CM 

JO 
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TEST HORN 

Fig. 19. Försöksanordning för upptagning av riktkarakteristikor 
för dielektriska antenner. 

värde måste vara lika stort strax innanför som strax utanför 

ytan. Detta villkor bestämmer vågens fortplantningskonstan

ter. Först och främst är utan vidare klart, att vågen måste 

fortplantas utefter röret, eftersom ju svängningsenergi till

föres oavbrutet. Vågen kommer emellert>id att dämpas, så 

att <tmplituden blir allt mindt'e ju längre bort från dipolen 

den mätes. Denna dämpning i rörets längdriktning kalla vi 

a. Dessutom bli fasförhållandena olika i olika punkter efter 

rörets längd i likhet med förhållandet vid telegrafledningar, 

så att fasvinkeln är proportionell mot avståndet från dipolen. 

Denna faskonstant kalla vi 13. Då gäller för Eo-vågen av vin

kelfrekvensen w i ett cirkulärt rör av diametern 2 a och vars 
ledningsförmåga är oändligt stor, att 

w2 

- 2- -/12 a=2,404E 
c 

då c är ljushastigheten 3 X lOlo cmjsek. 

Härav följer, att för ett givet värde på rörets radie får 

frekvensen ej vara mindre än den kritiska frekvensen 

l c10= - . 2,4048
2:n; a 

eller våglängden större än 

2:n; 
20 = 2,4048 a 

I detta fall är 13 = O. Vid högre frekvenser än lo kan ur den 

angivna ekvationen den mot frekvensen I svarande faskon
stanten 13 beräknas. 

TUNED 
COAXIAL 

e 

CRYSTAL 
DE T EcrOR 

A DJUSTAf. .E 
PISTa~j, Fl 

Fig. 20. Schema över mottagare med dielektrisk antenn och di. 
elektrisk ledare, kristalldetektor, avstämd koncentrisk krets C samt 

inställbar rörände P. 
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Om ledningsförmågan är oändlig måste givetvis a=O. 
Det oändligt ledande röret fungerar alltså såsom ett hög

passfilter , som släpper fram frekvenser större än den kritiska 

utan dämpning och fullständigt spärrar frekvenser lägre än 

den kritiska. 
Fig. 11 visar den kritiska frekvensen lo samt motsvarande 

våglängd Åo s{)m funktioner av rörets radie. Härvid är ,1.0 

den våglängd, som en våg av frekvensen lo skulle ha, om den 

finge utbreda sig fritt med fortplantn,ingshastigheten c = lj ilS

hastigheten. Inuti röret är emellertid fortplantningshastighe

ten (= grupphastigheten ) mindre än lj ushastigheten, och den 

verkliga våglängden är större än den våglängd Ae, som sva

rar mot fri utbredning. Fig. 12 visar våglängderna }'e =-yoch 

2=7,fashastigheten v p• grupphastigheten vg samt faskon

* 
D:;:: 9.8 CM =O.64Å 
A=O.32,,2 

(al 

o =12.4CM =0.81"
/1 =0..52).2 

(bl 

D:;:: 14.9 CM =0.97Å 
A =0.747\2 

(el 

D=20.2CM=1.30).. 
A=I.JJ.2 (dl 

0= 30.5CM ::1.96'). 
A::::>J ,II ),.2 (el 

--ELECTRIC-PLANE CHARACTERI5T1C 
----- MAGNETIC-PLANE CHARACTERJSTlC 

Fig. 21 . Riktkarakteristikor för cylindriska dielektriska antenner 
av olika utföranden vid 15,3 cm våglängd. 

http:D=20.2CM=1.30
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I * 
'" = O· 
D:::: 12.4CM 
A ~ 0.52 ~2 

I ~ 
'" = 10· 
L :::: SO CM = o ::: 21.~CM 
A:::: 1.55)...2 

rs:
L =42.5CM 
D :::: 27.6CM 
A :::: 2 . ~~),,2

tL--oI 
'I- DcS:[1

,,=40· 	 l 
L=J6.5CM 
D =J9.3CM 
A=S.2"AZ 

~L :::: SO CM 
O:: S4.8CM 
A::: 10.1),,2 

~
L =J 6. 4CM 
D:::: S4 .7CM 
A:::: 10 .0 ,,2 

~ 
~ 

O::: S4,geM 
A::: 10.1 ,,2 

~ 
~ 
D = 6.3.4 CM 
A = IJ.S-,..2 

Fig. 22. Riktkarakteristikor för koniska antenner vid 15,3 cm 
våglängd. 

stanten fl som funktioner av frekvensen f mätt i perioder 
pr sek. X 109• Det streckade området är spärrområdet. ~ur
vorna i fig. 12 gälla för Eo-vågen i ett cirkulärt rör med 
oändlig ledningsförmåga, och äro beräknade för rördiame
tern 2 a= 10 cm. Fig. 13 visar motsvarande kurv·or över 

(d) 

(b) 

(C) 

(d) 

(e) 

(f) 

(g) 

(h) 

RELATIVE FIELD 

-- ELEC1RIC-PLANE CHARACTERJSTlC 

----- MAGNETlC-PLANE CHARACTERlsnc 

l=OCM 

0:12.4(""'" 

A=O. 52r.2 (d) 


(blL ~ 14 .l eM 

D= 27. 8C~ 
A, .;. 2 6,,2 

(c l
L =J6.5C~ 

o =39.3 CM 
A =.S.2').2 

o:: (d)L :::: " 0.8(M 
o = 6 4 CM 
A;;;;: 13.8'1\2 

,--Li 

~1 
~j Iel 
D::: 100CM 
A.:::: 321.6 f,,2 

0 ·4 Q.6 <. 0 
RELATIVE FIELD 

-- ELECTRIC-PLANE CHARACTERISTIC 
----- MAGNETIC-PLANE CHARACTERISflC 

Fig. 23. 	 Karakteristikor för koniska antenner med samma längd 
men olika öppnings vinkel vid 15,3 cm våglängd. 

dämpningsfaktorn a (attenuation constant) och faskonstan 
ten fl för ett kopparrör. Dämpningen är minimum ungefär 
vid Åe = 1,5 a. 

För de övriga vågtyperna erhållas andra karakteristikor. 
Fig. 14 visar dämpningen som funktion av frekvensen för 
Eo-, Er, Ho· och Hl-vågorna i ett cirkulärt rör. Vid höga 
frekvenser blir dämpningen för Ho-vågorna allt mindre. 

Fig. 15 visar motsvarande kurvor över dämpningen av 
Eu -, HO,l- och Hu-vågor i ett kvadratiskt rör av koppar 
med tvärsnittet 10 X 10 cm. Någon direkt j ämförelse är ej 
möjlig, då ju Eo-, EO,l- ooh Ho-vågorna som ovan nämnts 
ej förekomma i rektangulära rör. Vi se av fig. 15 att HO,l

vågen är betydligt mindre dämpad än de övriga. Fig. 16 
visar dämpningen av Ho,rvågen vid olika förhållande mel
lan sidorna a och b och konstant periferi 2a+2b=40 cm. 
(Första index betecknar antalet noder på en linje parallellt 
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Fig. 24. Inverkan av våglängden på antennens i fig. 22 karakteristik. 

med den sida, vars längd är a, andra index motsvarar sidan 

b.) Minimidämpningen erhålles för a/ b = 1,1 B. Fig. 17 

visar dämpningen, våglängden för minsta dämpning samt kri
tiska våglängden som funktioner av rörets omkrets 2a +2b, 

då a/ b = 1,18. 

Vi ha hittills förutsatt, att vågor av den önskade typen 

införts i röret på lämpligt sätt, och vidare förutsatt rörets 
längd så stor, att störningen av fältlinjebilderna från dipolen 

kunde förswnmas. Betydelsen av dipolens placering och 

utformning visar fig. 18, där fältstyrkan, mätt i änden av 
ett långt rör, avsatts som funktion av det i fig. definierade 

avståndet D. Utpräglade resonanskurvor uppstå. 

Slutligen skall nämnas, att experiment utförts 9) med 
dielektriska ledare bestående av ett rör med låg dielektrici

tetskonstant, bakelit, fyllt med ett ämne med hög dielektri

citetskonstant, vatten. Då gränsfrekvensen Jo är proportio

nell mot 1_ ger vattnet en lägre gränsfrekvens vid en viss YE 
diameter än luft. Förlusterna bli dock, som redan nämnts, 

större än i luft. För en sådan dielektrisk ledare gälla ej de 
givna fäl~bilderna, eftersom ju E-linjerna ej kunna sluta på 

POPULÄR RADIO 

E:U~E 
\~ .0 CM 

Fig. 25. Strålning från änden av ett cirkulärt rör (Eovåg) . 

~=--+--~--;o' 

~ .'" 80 CM. 

Fig. 26. Strålning från änden av ett cirkulärt rör (Ho·våg). 

bakelitröret. I stället gå de ut i slingor utanför röret. Prin

cipiellt fungerar ett bakelitrör med vatten på samma sätt 

som ett metallrör. Vi nöja oss med att hänvisa till det från 
optiken kända förh ållandet, att en Ij usstråle reflekteras inte 

bara av metallytor utan även i skiljeytan mellan ett optiskt 

tätare och ett optiskt tunnare medium, t. ex. vatten-luft. 
Den största betydelsen torde den dielektriska ledaren få 

såsom riktantenn (electromagnetic horn). Om röret i ena 

änden har en dipol och den andra änden är öppen, kommer 

Fig. 27. Dielektrisk riktantenn med rektangulär sektion. 
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Fig. 28. Dielektrisk riktantenn med rektangulär sektion. 

vågen att fortsätta i rörets riktning, även sedan den passerat 
röret. 

Fig. 19 visar en försöksanordning enligt Southworth och 
King för undersökning av riktkarakteristiken för ett cirkulärt 

rör med konisk avslutning såsom mottag<1reantenn. Fig. 20 
visar sj äl va mottagaren. Denna består av en kristalldetektor 

plaoerad inuti antennröret, till vilken kopplats en avstämd 

svängningskrets C, bestående aven koncentrisk rörledning. 
Avståndet D i fig. 18 inställes medelst en rörlig kolv P. 

Fig. 21 och fig. 22 visa strålningsdiagram för Hl·vågen av 
15,3 cm våglängd vid -olika utföranden. l figurerna är avslut

ningsdelen ritad med grova linjer och dess diameter D och 
öppningsarea A angivna. Dess längd är i samtliga fall i 

fig. 20 densamma. Den fästes på ett rör av 12,4 cm diameter. 

I fig. 22 äro öppningsvinkeln 'lfJ och längden L angivna. I 
strålningsdiagrammen har införts den erhållna effekten i 

rörets axel i jämförelse med den effekt , som skulle erhållits 
vid oriktad strålning. Förhållandet är betecknat G och mätt 

i decibel. 

Fig. 23 visar samma karakteristikor vid varierande längd 
och konstant våglängd 15,3 cm. Fig. 24 visar inverkan av 

våglängden vid.en antenn en!. fig. 22 d. 

G t." 10' 

Fig. 29. Strålningsdiagram i horisontalplanet för antennen i fig. 28 
vid olika öppningsvinklar. 

Fig. 30. Strålningsdiagram i vertikalplanet för antennen i fig. 28. 

Fig. 25 och 26 visa strålningsdiagrammen för Eo- och Ho-
vågorna för en cirkulär sändarantenn enligt Barrow. 

Barrow och Greene ha utfört experiment med rektangu
lära rör med trattformig avslutning såsom sändareantenn. 
Fig. 27 visar antennens utförande. Röret är gjort av trä och 

invändigt klätt med kopparplåt. Längst til! vänster i övre 

figuren synes dipolen (exciting rod), som ger en HO,l-våg. 
Fig. 28 visar ett fotografi av anordningen. Med denna anord
ning erhöllos strålningsdiagrammen i fig. 29 och fig. 30. 

Fig. 29 visar slrålningen i ett horisontalplan vid olika öpp
ningsvinklar W. Fig. 30 visar strålningen i ett vertikalplan 
vid öppningsvinkeln W = O. Enligt fig. 29 har denna antenn 

en mycket god riktningsverkan. Om anordningen i fig. 28 
vrides, så att den långa sidan i trattrektangeln blir vertika l 

och tratten ställes lutande mot marken, Eå erhålles en sol
fjäderformig strålning i ett mDt marken lutande plan. Strål
knippet kan bringas att ligga inom en vinkel av 6 a8 grader 
vinkelrätt mot solfj äderns plan. Sådana antenner ha funnit 

användning vid blindlandningsanläggningar på flygfält. Fig. 
31 visar principen för en sådan anläggning. Två antenner ge 

var sin stråle i sådan riktning i förhållande till marken, att 
bissektrisen till strålriktningarna får den för flygplanet lämp
liga landningsvinkeln. De båda strålarna ha något olika fre
kvens, så att svängningstonen kan utnyttjas för navigati,men. 

Våglängden var vid dessa experiment 40 il 50 cm . 

Forts. il. sid. llb 

,uo'''':' _p""i\'\__ ~ 
UPPER B(AM V·I~ __ 

Of __ ~__ :.f-- --"\LOCATION 

DIRECTIVE RADIATORS _ B[AM LAHOINO 


\ ~~~ AN~LE AN~OLE 

- -w"ER B(AM- -

'77/~ ~//T~/T/7"
OAOUND 

Fig. 31 . Användning av dielektriska riktantenner för blindlandning. 
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I denna artikel fortsättes beskrivningen av olika slog av rörprovare. Även vissa rör

mätbryggor somt adapterrörprovare bliva föremål för behandling. 

Av ingenjör Eric Andersen 

(Forts. från nr 3.) 

~ åsom tidigare nämnts, erfordras för provning av lik· 
~riktarrör dels en omkopplingsbar nättransformator, dels 
ett reglerbart belastningsmotstånd, vilket upptager den av 

röret likriktade strömmen. Av schemat fig. l framgår, hur 
aggregatet är kopplat. T är den för olika sekundärspän· 
ningar - 2X150, 2X200, 2X250, 2X300 och 2X350 

volt - d.imensionerade nättransformatorn och V röret, som 
skall provas. Medelst en 3.polig omkopplare P kan plus. 

polen anslutas till såväl likriktarrörets glödtråd (vid direkt 
uppvärmda rör) som till endera av katoderna. Den n·poliga 

omkopplaren möjliggör inkoppling av ett flertal, för olika 
rörtyper avpassade belastningsmotstånd. Likriktarrörets glöd. 
tråd kopplas till den ordinarie rörprovarens glödströmstrans. 

formator, och emissionen mätes med en i serie med belast· 
ningsmotstånden inlagd milliarnperemeter A för likström. 
Ett instrument med tvenne mätområden, 0-30 och 0-300 
mA, bör användas för dessa mätningar. 

Fig. 1. M ed denna specialprovare kan man mäta eml-Sswnen hos 
enkla ?ch dubbla likriktarrör vid olika belastningar. De lägre 
belastnmgsmotstånden måste dimensioneras för en strömstyrka . av 

300 mA. 

För större servioeföretag, där rörprovningen rationalise· 

rats, är den beskrivna provaren mycket praktisk. 

c) Dynamiska rörprovare. 

I fig. 2 visas principschemat för en Wheatstone·brygga, 
vilken kan användas för mätning av inre motståndet Ri vid 
olika anod·, galler. och skärmgallerspänningar. Den matas 

med ström från en tongenerator T och består av tveJme ra· 
tionsmotstånd MI och M2 samt ett kalibrerat reglerings

motstånd R på ca 10000 ohm. Som nollindikator användes 
en högohmig telefon H. 

Som villkor för att tonen i hörtelef.onen skall försvinna 
fordras att: 

Ri=R M2 

Ml 

DeJilla formel gäller under förutsättning att motstånden 
sakna induktans och kapacitet.1 

Antag att R måste inställas på 4 160 ohm, för att tonen 

ej skall höras, och att Ml = 100 och M2 = l 000 ohm. Rö· 
rets inre motstånd blir då: 

I a 
Fig. 2. Principschema för en enkel rörmätbrygga med tvenne fasta 
motstånd MI och Mz samt ett kalibrerat regleringsmotstånd R. 

Bryggan Inatas med ström från en tongenerator T. 

l Med andra ond: hänsyn ha·r ej tagits till rö rkapa.ci teternas in· 
verkan; dessa måste i praktike.n utbalanseras. - Red:8 anm. 

http:r�rkapa.ci
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Fig. 3. Rörmiitbrygga av amerikanskt fabrikat, speciellt avsedd 
för fabriker, skolor och vetenskapliga laboratorier. Bryggan, som 
är mycket dyrbar - den kostar omkr. 1 000 kronor - medger 
synnerligen noggranna mätningar på alla slags rör (General 

Radio Ca.) 

Ri=4160' 1000 = 41600 hm100 O , 

vilket värde endast gäller för de på rörets elektroder an· 

vända spänningarna. Ri ändrar sig nämligen, så snart anod· 

och gallerspänningarna varieras. 

Avlägsnar man motståndet M2 och kopplar gallerbatte. 

riets pluspol till punkten a - varvid den direkta förbin· 

delsen mellan »A» och »C» bortfaller - kan man med 

samma anordning mäta en annan viktig »rörkonstant», för

stärkningsfaktorn fl. Det tillgår så att R justeras till dess 

tonen i hörtelefonen försvinner. Om liksom i föregående 

fall M1 = 100 ohm och bryggan balanserar, då R inställes 

på 1000 ohm, blir: 

R 1000 

fl= M = 100 = 10. 


1 

Genom insättning av Ri odh fl i nedanstående formel er

hålles slutligen den tredje »rörkonstanten» , brantheten S, 
-'fOrn blir: 

S= ~ 
Med Ri= 41600 ohm och fl=10 få VI som resultat: 

10 
S= 41600=0,00024 AfV =0,24 mAfV· 

De dynamiska matnmgarna möjliggöra synnerligen nog

granna analyser av alla slags rör vid de betingelser, under 

vilka rören i praktiken arbeta, d. v. s. då en växelspänning 

påtryckes gallret. De äro dessutom mycket lärorika och 

kunna - såsom framgår av ovanstående - utföras med 

tämligen enkla medel, om hög noggrannhet ej erfordras. 

Därför har bryggan medtagits i detta sammanhang. 

d) Adapterrörprovare. 

Adapterrörprovaren består sm enklaste form aven pa

109 

nel med ett antal rörhållare, vilka genom en kabel stå i 

förbindelse med provadaptern. Röret, som skall mätas, pla

ceras i hållaren på panelen, lIDder det att provadaptern 

anbringas i den tomma sockeln på mottagarchassiet. Genom 

att förbinda sockelbenen med parvis anordnade kontakthyl

sor med kortslutningsbyglar kan man, utan att behöva bort

löda några ledningar, mäta alla spänningar och strömstyrkor 

under driften1. Med ledning av instrumentutslagen är det 

dessutom möjligt att konstatera kortslutningar resp. avbrott 

i de kondensatorer och motstånd, som höra till den under

sökta kretsen. Av fig. 4 framgår schematiskt, vilka mät

ningar som kunna utföras i slutsteget till en vanlig växel

strömsappar at. 

I fig. 4 visas nedtill en adapterrörprovare med inbyggt 

universalinstrument, vilket med hjälp aven omkopplare kan 

anslutas till de olika mätplIDkterna. Instrumentet kan dess

utom användas separat för alla inom servicearbetet före

kommande ström- och spänningsmätningar. På panelen fin

nes t. h. ett antal kontakthylsor för tillkoppling aven lik

riktare, varigenom provaren blir användbar för fristående 

rörmätningar utan förbindelse med radiomottagare. De mo

deller, som även möjliggöra motstånds-, kapacitets- och ut

effektrnätningar, höra utan tvivel till de mest fulländade 

serviceapparater den moderna instrumentindustrien fram

bragt. 
(Forts.) 

~la 
, 
, 

' 
I 

@@@@@@@@@@ 

Fig. 4. M ed en adapterprovare kan man mäta alla spänningar och 
strömstyrkor under driften, utan att behöva bortlöda några led· 
ningar, fömtsatt att nödiga försiktighetsåtgärder vidtagas, så att 
självsvängning ej uppträder. Adapterprovaren består av en panel 
med ett antal socklar (d), vilka genom en kabel (b) stå i för· 
bindelse m ed provadaptem (a ) . På denna adapter kan man an
bringa de m ellansocklar (c ) , som svara mot rörtyperna i de under· 
sökta stegen. Det inbyggda universalinstrumentet ( e) kan med 
hjälp av en omkopplare anslutas till olika mätpunkter och dessutom 
användas separat för alla förekommand e ström· och spännings· 

mätningar. 

1 Instabili tet hos mottaga ren på grund av de extra, mycket långa 
tillednim.gama till röret - kabeln mellan rörprovaren och mot
t·agaren - må8Le på lämpligt sätt förhindras. - Red:5 arun. 
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uppbyggnad och verkningssätt 
Ur »Telefunken-Rundfunkröhren» 

(Forts. från nr 3.) 

Anordning av automatisk volymkontroll. 

fig. SO-52 visas principiellt de vanligaste reglerings

Dkopplingarna för de nu brukliga superheterodynerna. Vid 
de små mottagarna nöjer man sig med att blott reglera 
blandarsteget (fig. 50), en koppling, som endast kan ge 
fadingutj ämning i begränsad omfattning. Värdesätter man 
en utjämning av ljudstyrkan även vid mottagning av olika 
sändare, erfordras minst två reglerade steg (fig. 51). Därvid 
måste iakttagas, att det mellanfrekvenssteg, som föregår de
moduleringsröret, alltid måste ha en viss minimiförstärk
ning. Den från demoduleringsröret lämnade regleringsspän
ningen utgör nämligen praktiskt taget hela gallerförspän
ningen för detta reglerade rör. För det ogynnsammaste fal
let, en till 100 0/ O modulerad sändare och med hänsyn tagen 
till förlusterna i kopplingselementen mellan rören, kan man 
lätt beräkna, att förstärkningen i detta steg aldrig får ned
regleras så mycket, att den underskrider 3 ii 4 ggr. I annat 
fall nå toppvärdena av gallerväxelspänningen in i området 
för gallerström. Man använder på grund härav alltid rör 
med mindre kraftig regleringsverkan närmast framför de
moduleringsröret. 

I allmänhet avstår man från fördröjd reglering av detta 
steg, och alldeles särskilt i det fall, då detta rör skall påverka 
någon indikeringsanordning för avstämningen. Reglerings
spänningen för detta rör uttages då från den diodsträcka, 
som användes för demoduleringen, och som alltid arbetar 
utan fördröjning . Duodiodens andra likriktarsträcka får al
stra den fördröj da regleringsspänningen för blandarsteget 
resp. högfrekvenssteget. Graden av reglering för dessa kopp
lingar framgår av kurvorna i fig. 53. Kurvan II gäller för 
kopplingen i fig. 50, medan kurvan III, som utvisar en 
betydligt effektivare reglering, motsvarar anordningen i fig. 
51 med två reglerade steg. Den idealiska regleringskurvall 

- Regleringsspänning
H 

Mf

sluhleg~rV'I--~--VO;~lh TBI 
~ 

Mf-

Volym . 
Likt . kontroll 
rör 

MF-rör. H~---

Förd röi nings$ pö nning 

Fig. 50. Superheterodyn med ett reglerat steg. 

-.- Fördröjd regL -spänning 

Icke fårdröjd 
-+- re g l.-spönning 

Mf 

Fig . 51. Superheterodyn med två reglerade steg. 

vore den grovt ritade linje, vid vilken utgångsspänningen 
bleve fullständigt konstant efter uppnådd full utstyrning, 
trots växande högfrekvent ingångsspänning. Som redan 
nämnts, kan en sådan reglering endast åstadkommas genom 
reglering »framåt», och blott tillnärmelsevis. En dylik kopp
ling visas i fig. 52, varvid använts rör ur den »harmoniska 
serien» (stålrör), vilka ge en synnerligen jämn och effektiv 
reglering. Vid en mottagare med rören EFl3, ECHll, EBFll 
och EFMll en!. figuren använder man t. ex. reglering i 
fyra steg. 

De enskilda rörens regleringskarakteristiker äro så avpas
sade, att ingångsstegen vid samma regleringsspänning ned
regleras mera än de följande stegen, t. ex. EF13 l: 150, 
ECHll l: 50, EBFll l: 10 och EFMll l: 6. Som gräns-

Ua {Slut rör) 

, 

Ideell 
re glerin gskurvo 

UHF (mod.) 

ImV 10mV 100mY 
Fig. 53. R egleringskurvor för olika mottagartyper. l: lvIottaga;e 
utan jadingutjämning. Il: Mottagare med ett reglerat steg (j~g. 

50). IIl: Mottagare med två reglerade steg (jig. 51) . 
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O,SMfI. I a02pF 
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lF-rör o. indik . 

I 
Regl ering ba k6t ......1----- I ... Reglerin g framåt 

Fig. 52. Superhetero dyn med »harmoni.sk» reglering i fyra steg {reglering fra måt och bakåt} och utan fördröjning. ( Med fö rdröj
ning fås nästan ideell regleringskurva, se jig. 53.) 

värde för regleringsförmågan hos varje steg gäller, att regle
ringsförhållandet (1.50; 1 vid EFl3 en!. ovan ) icke får bliva 

större än den egna förstärkn ingen. 
Samtliga rör i den »harmoniska serien» kunna därför till

föras samma regleringsspänning, varigenom en spännings
delning göres överflödig. Under det att EBFll och ECHll 
kunna ha samma förkopplingsmotstånd för nedsättning av 
skärmgallerspänningen, är det för EFl3 lämpligt att an

vända en särskild spänningsdelare, så att regleringen av 
detta rör icke försiggår med fullt glidande skärmgallerspän
ning. Detta gör regleringen effektivare. Härvid måste man 

dessutom tänka på eventuellt önskad fördröjning och frågan 

N Y volym t senen 

POPULÄR RADIOS HANDBOCKER 

Modern televisiol1steknik 
Av civilingenjör HARRY STOCKMAN 

ÄR NU UTKOMMEN 

Innehå II, del l och 2: 

Kap. l. En återblick på utvecklingen 
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Kap. lIT. Televisionskameran. 

Kap. I V. Televisionssu.dion . 

Kap. V. Televisionssändarens modulering. 

Kap. VI. Frekvemlllrymme och vågform. 
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pris ov endast 35 öre. 
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Populär Radio, Nordisk Rotogravyr 
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om begynnelsespänning på gallret. Enklast är att helt och 
hållet avstå från fördröjningen. På sista tiden övergår man 
mer och mer till att slopa katodmotstånden för rören med 
automatisk volymreglering. I dylika fall är endast diod

sträckans begynnelsespänning verksam som gallerförspän
ning, och den utgör ungefär 0,5 il 1 V. Genom den större 
skärmgallerströmmen har skärmgallerspänningen nedsatts, 
vilket åstadkommer, att röret arbetar ungefär på den nor
mala arbetspunkten. Använder man för EBFll ett katod
motstånd, så kan man utnyttja spänningsfallet över detta 

(ca 2 V) som fördröjningsspänning, varvid man lägger regI e
ringsdiodens belastningsmotstånd till chassiet. 

Under orostider 
behövas 

förstärkar
anläggningar 

i ännu större 
utsträckning an förr. 

För 
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(Forts. från nr 4.) 

det rum, som man använder som studio, bör en plats

Outprovas, varifrån man får det bästa resultatet för tal. 
Ett stort rum med kala hårda väggar och golv ger ett eko, 
som i många fall inte är önskvärt. Detta kan avhjälpas ge
nom att lägga en tjock, mjuk matta på golvet. Draperier och 
stoppade möbler hjälpa till att förbättra akustiken_ I stora 
lokaler kan man använda filtar, uppsatta på väggen eller 
på fristående ställningar, för att dämpa lokalen. Detta gäller 
särskilt musikupptagning. Många kanske tycka, att detta är 
för vidlyftiga anordningar för en upptagning. Men det har, 
liksom mikrofonplaceringen, stor inverkan på resultatet. 

Fig. l visar, hur man lämpligen placerar mikrofonen i 
ett hörn, när det gäller ett rum av normal storlek. Före 
sång- och musikupptagningar bör man avlyssna resultatet 
från högtalare, innan upptagningen börjar. Placeringen av 
musikinstrumenten bör utprovas, likaså mikrofonens place-

Fig. 1. j'vlikrofonens placering i hörnet av ett normalt rum. 

)~'SPEl~'I~'G 
av grammofonskivor 
Den fjärde och sista artikeln i serien av
handlar bl. a. mikrofonens placering samt 
hur man går tillväga vid olika slag av 
inspelningar. 

Av S_ Thurlin 

ring i lokalen. Vill man arbeta målmedvetet, kan en skiss 
göras över lokalen och de olika instrumentens placering och 
avstånd till mikrofonen de gånger man fått ett bra resultat. 
Detta är värdefullt som utgångspunkt för andra samman
sättningar av musikinstrument. Genom att på detta sätt prova 
sig fram och göra anteckningar om olika uppställningar, 
lär man sig ganska mycket praktiskt om akustik. Många 
gånger kan man få bra resultat med helt olika uppställ
ningar av instrumenten. Musikanterna själva kunna ha olika 
meningar om, vilken inspelning som är bäst. Härvid blir den 
individuella smaken avgörande. Om den tekniskt riktiga 
uppställningen av mikrofoner och musikinstrument har myc-

Fig. 2. Grammofonupptagning med inspelningsaggregat och mikro
fon i samma rum. (Mikrofonen skymmes delvis av den uppsträckta 

handen.) 
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Fig. 3. Denna bild visar, hur mikrofon· och signalledningarna gå 
från inspelningskofferten genom ett hål i väggen in till studion. 

ket litet skrivits här i landet. Därför måste amatören gå den 

vanliga vägen att genom experiment arbeta sig fram till 

bättre och bättre resultat. 

Med mikrofonen ute i det fria. 

Om vi lämna studion och ge oss ut i det fria med mikro

fonen, så möta vi genast en fiende, som heter vinden. Då 

bör den mikrofontyp användas, som saknar membran. På 

andra typer av mikrofoner kan en huva av siden eller annat 

tunt tyg användas. 

Vid utornhusupptagningar har man för övrigt inte så 

stora möjligheter att utestänga obehöriga ljud_ I en stad 

behöver man ju bara ställa mikrofonen i ett öppet fönster 

och avlyssna resultatet från en högtalare; det blir inte så 

många sekunders tystnad. Men därför blir också en upp

tagning mera levande, om det gäller intervju eller dylikt. 

Mikrofonsignaler och mikrofonledningar. 

För att kunna meddela till mikrofonen, när upptagningen 

kan börja, är man tvungen att använda ljudlösa signaler av 

något slag. Denna anordning kan se ut som vinjettbilden och 

fig_ 4 visa. Vill man utvidga den, så att signaler kunna av

givas till flera mikrofoner, kan ett regibord byggas, som 

samtidigt kan anordnas som central för flera mikrofonled-

Cröe Grön 

Röd 

Fig. 4_ Signallampornas koppling. De två högra lamporna vid 
mikrofonen (se vinjettbilden) . De två vänstra vid inspelningsappa

raten för kontroll. 

Fig. 5. Regibord med kontrollhögtalare. 

ningar. Därifrån kunna då signaler avgivas till olika mikro

foner. Äro inspelningsapparaten och mikrofonen placerade 

i samma rum, kan signal givas genom en nick eller hand

uppräckning. Sker upptagningen över en ledning från annan 

plats, kan meddelande givas från mikrofonen, exempelvis: 

»jag kommer om tio sekunder». Vid inspelningsapparaten 

får man då tid att starta motorn och göra graverdosan klar 

för upptagning. 
Från högohmiga mikr-ofoner bör man använda så korta 

ledningar som möjligt. Ett bra sätt att få kort ledning från 

studion är att borra hål i väggen för mikrofon- och signal 

ledningarna. En för kort mikrofonledning kan ge till resul

tat, att man får akustisk återkoppling mellan mikrofon och 

graverdosa, såvida inte mikrofonen placeras i ett annat nUll. 

Mixerns användning vid grammofoninspelning. 

Inspelning av musik eller tal från en mikrofon är inte 

så svårt som när flera mikrofoner användas. Som förut om

talats är en mixer bra att ha, när två eller flera mikrofoner 

skola användas samtidigt. Med mixern kunna signalerna regle

ras till lämplig styrka från varje mikrofon. Är den även 

anordnad för grammofonanslutning, bli möjligheterna ännu 

större. 
Vid verkstadsreportage eller dylikt, där maskinbullret är 

så kraftigt, att det överröstar talet, får man först göra en 

upptagning av bullret från maskinerna. Denna skiva an· 
vändes sedan som kuliss, när själva intervjun upptages_ 

Grammofonen med kulisskivan och _mikrofonen kopplas då 

till var sin ingång på mixern. En på sådana omvägar in· 

spelad skiva blir vanligtvis fullt naturtrogen. Detta var ett 

exempel av många, huru man kan använda mixern vid 

grammofonupptagning. 
I dessa fyra artiklar har förf. försökt ge en del praktiska 

råd för dem, som syssla med inspelning av grammofonskivor. 

Samtliga fotografier äro tagna av förf. De visa bland annat, 

huru man amatörmässigt kan sammanställa ett aggregat för 

inspelning av grammofonskivor. 
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Tre nya sjöradiofyrar ha tillkommit i Sverige under år 1939. 
Två av dem äro. statliga och ha anor,doats genom Lotsstyrelsens 
försong, den ena vid Holmögad d-s fyrplats i norra delen av Bo.tten· 
hal'Cl o.ch den andr'a på Östersjöns pärla - Got ka Sandön. Den 
tredje ra-dio.f}'Ten är uppställd vid Grönviksudde strax no.r.r o.m 
Vänersbo.rg o.ch har bekostats av Venerns SeglatiO'fl sstyrelse, ett 
föpew.g, so.m enligt särskild överenskommelse med staten ombe
sörjer f yr- o.ch lotsväsend.et i Vänern. 

Rauiofyrarna vid Ho.lmögadds och Go.ts ka Sandöns fyrplatse r 
äro. ci'rkulära o.ch ingå i d en rulfl 10 år ,gamla u~byggnadsplanen 
för d,et cirkulära sjöra·diofyrnätet i no.r·ra Europa. Vid bägge plat
serna sker st,römförsörjningen från ett Io.kalt, råoljemotordrivet 
kTaftvcrk med lIO V ackumulawrbatteri, som för ändamålet an
o.rdnats. Samti;:!igt ha fyrljusen elektrHierats och elektrisk belys
ning indragi,ts i fyrperso.nalens bostäder. Vid Holmögadd blev där
jämte den gammalmodiga och i drift mycket dyrbara mists igna
leringen med knalIsignaler indragen och el\5att med ele-ktrisk 
nautofo.nsignalering. Anläggningen på Go.tska Sandön o.mfatt>ar även 
en Ta,chlofyr för luft,farten, som ,installerats genom Väg- och vatten
by,gglladsstyrelse ns (luftfarl-s.myndigheten) föPSOrg. 

Grönviksuddes ra-diofyr är av den riktade typ, som kan leda 
ett fartyg längs den en gäng för alla ins tällda kurs:linjen utJan 
hjälp av pejlapparat ombord; man behöv,er för att dr,aga nytta av 
radio.fyren blo.tt avlyssna dess signaler i en vanlig radiomottJagare. 
Det svenska konstruktio.n-s:arbete, som i Grönviksuddes radio.'fj'r 
har sin Yl1lgstJa representant, är tidigare företrätt i Öregrund ; 
anläg>gningen ,där h·ar förut beskT.ivits i Po.pulär Rad~o. (mars
n,umret 1939, sid . 74) . 

Grönvikc;udd,e är en plats, so.m särskilt väl lämp·a.r sig för en 
radio·fyr av d,etta slag. Kurslinjen led,er längs en del av huvud
stråket ön,>r Vänern upp emo.t Lurö skä.rgaru o.ch pä vägen genom 
ett magnetiskt störningso.mriiJe av swr omfattning, där kompa&.;
nåLen o.bserverat,s ·avvika inemot 35° från rätt värde_ Radiofyren 
drives från allmänt kraftnät o.ch ä-r för5edd med ett reservdiesel
·a.ggregat, som automatiskt övertar kraftJ'everansen vid strömavbrott 
på nätet. Freh en5en är l 60S kHz, m1)~l'a,rande våglängden 186,9 m. 
Anro.Pssignalen, som .sändes o.riktJad en gäng va rje minut, utgi)res 
av mo.rsebokstäverna GR. De "iktade 5i.,""ll·al erna äro. som ho.S Öre
gwndsfyren samman;;atta enligt A-N-sys lJCmet med en o.avbruten 
konst ant ton längs kurslinjen samt morsebokstaven A på slyr
bo.rd . d·an o.ch N på babo.rd idan vid g ng mot fyren . 

nder innevarande å,r av es ytterligare två rihade radioJ:yrar 
av samma slag tagas i dri,ft ,j vårt land, d'en ena (lotsverket.s) Yid 
inloppet till Söderanusleden i Sto.ckho.lms skärgård o.ch d'en andra 
(Götebo.rgs tads ) i närheten av Böttö fyr vid huvud·inlo.ppet till 
Götebo.rg_ Vidare har ärets ri.ksdag tiM Lots tyrelsens förfogande 
,ställt ett a nslag för ano.rdnande aven för o.lika fyrskeppsstJationer 
omkopplin gsbar radio.fyranläggning_ Denna skall instaHeras på det 
-re.servfyr,skepp, som b-rukar eflSätta bland annat de tre med radio.fyr 
r eJan utmsuule fyrs'keppen Finngrundet, Svenska Björn o.ch Alma
grundet und r den tid av några veckor vMje so.mmar, då d.e in 
tagas för rustn.in'g o.ch översyn. 

Glasfiberisolation synes ha vun,nit en tä-rnJi gen omJatta-nde sprid
ning; i USA, speciellt inom elektroma;,kintekniken. En författare 
i tidskrjf.ten ELectronics (okto.berhäftet 1939) vill göra gällande, 
att denna iso.lationsmeto.d även ino.m radiotekniken har sto.ra ut
5ikwr aH v,imta allmän lltbrednJngamt att d,etta skulle komma 
att i.n'nebära avsevärda konstruktio.nsändring>ar i flera hänseenden. 
Av artikeln ifråga må följande referat här lämnas_ 

Glasfibrerna, so.m ha endiamelier av sto.rlekcsordning.en 0,005 mm, 
<5amman:.spinnas ,till tråd av önskvärd gro.vlek. Sådan tråd, so.m 
är utom·ordentligt böjlig o.ch smidig, kan användas i stället för 
siLke eHcr bomull för o.mspinmng av led,ningstråd, men man kan 
även väva band eller »tyg») av glasgame·t. Glasets primära före
träde n som ledariso.latio.n är dess stora iso.lationshåHfasthet o. ch 
dess förmåga a~t uthärda hög drHttempera-tur, vilka egenskaper 

möjli,"'''öra en avsevärt förbättrad u tnyttning av lind:nin·g-utrymmet. 
Man j~ar sä r"kilt tagit fasta på d a fi)rd<ela.r vw tillverkningen 
av elektriska banmo.to.rer, men äve n inom andra o.mråden av stark-
5~römstekniken har glasisolatio.nen konun.i.t atl spela stor roll. 

Ino.m rad,io.tekniken to.rde, som förut nämnts, tämligen stor an
vänd'ning av glasga-rnsiso.lerad Jedrung6trlid ktmna förväntas. Detta 
skulle jcke blo.tt gälla rent lågfrekven:ta d 'etaljer - traru;formawrcr 
o.ch filterUrosslar för nätfrekvens - där sto.r v~ktredu.ktion skulle 
bliva roöjJi.g, vilket i vi a fall, t_ ex. j apparater f& flygplan , 
vore av syrmer.ljg betydelse, utan även högfrekvenslin.dn'ingar, kan
ske i främstJa rummet drosslar. Den glaso.rnsp'unna ledaren Visal' 
sig n ä mligen medfära en höjning av koronaspännin-gen med o.m
kiring 30 % gentemo.t silkesspunn'en tråd, varjämte den är mera 
mo.tståndskraftig mot inträngande damm. Den shslnämnda egen
skapen saknar dock betydelse vid impregnerade sp-olkon;;truktio.ner. 

På grundval av en del förheredande undersöknin'gar ha några 
sp,o.lar av ho.neycombtyp konstruerats. Sp.olarna i den ena serien 
äro. tillverkade av vanlig ilke9spunnen tråd med'an den andra 
seriens elektr.iskt 'likvärdiga sPo.lar äro. lindade med glasiso.lerad 
tråd. ViktförhåJland,ct mellan resp. spoltrper ä'f omkrirug 4: L SPo.
lar,na wulerkastanes un,der likartade förhållanden bel-8>stningsp.ro.v: 
fr ckvel18 o.ch effektförJu,st höllos lika i samhörande spolexemplar 
av de båda ut,[öl'andena. Tempera1urstegr.in-gen blev därvid helt 
natur-ligt stö'rre ,i de g.Jasisoleracle spolarna, men de uthärdade likväl 
de h lLrdaste belasbningspro.v fullt lika väl so.m de silkesisolerade. 

De luftkylda sändarrören på marsch. I en artikel i tidningens 
juli-augustinuill'roer 1939 (-sid. 184) red,o..gj.ordes för ett vid Phi
lips' laboratorier utför,t för -ök att an-Ol'dna luftkylning på större 
.sändarrör genom e~t ,sp-eciellt, av kylflänsar sammansatt kylbatteri. 
Även i SA synes luftkylning av större sändarrör börja vinna ter
räng. Vi å tergiva här en b-iJd av ett Amperex-rör med kylflänsar 
.för luft,kylning av anoden. Fim11ln saluför från la.ger tills vida,re 
f.em av sina no.rmalt vattenkyl;:!a sända.rrörtyper i detta utförande 

o.ch erbjuder därjämte vissa an,dra typer på särskild beställning. 
A tt luftkylningen erbjuder flera o.ch i vissa fall rätt SWnl för
delar, särskilt vid högre frekvens'Cr, synes vara rätt uppenbart. 

BRS_ 
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PHILIPS 1,4 VOlJ SPARSERIER 
MEDFÖRA EN ENASTÅENDE BATTERIEKONOMI ! 

Oktoden ........... ... DK 21 .. . .. .... . 50 mA 
HF-pentoden .. ... .. ... DF 21 ... . . . . . . . 25 mA 
Diod-trioden . . . . .. . ..... DAC 21 .. . ...... . 25 mA 
Slutpentoden DL 21 . .. . . ..... 50 mAo ••• • ••••• 

150 mA 

Med dessa 4 rör med endast 150 mA glödström kan man 
bygga superheterodyner med en känslighet bättre än 
100 JA-V och en utgångseffekt av 0,26 W, vilket giver en 
lj udstyrka, som mer än väl räcker för ett normalt rum. 

Att märka är den exceptionellt låga strömförbrukningen, 
som har uppnåtts genom att Philips i dessa rör använder 
wolframtråd, vilken särskilt kännetecknas av stor hållbarhet 
och lång livslängd. 

Oktoden . .. .. ........ . DK 21 . .. . . . .. . . 50 mA 
HF-pentoden . ....... . . DF 22 . .. ....... 50 mA 
Duodiod-trioden . . ..... . DBC 21 . .. . .. . ... 50 m 
Slutpentoden DL 21 . .. . ... .. . 50 mAo · • • • • • • • • 

200 mA 

Med denna sats kan mottagarens känslighet uppdrivas 
till 50 JA-V. 

För ändå högre anspråk på mottagaren kunna triod-hep
toden DCH 21 och dubbeIslutpentoden DLL 21 användas. 
Den senare är omkopplingsbar för 100 och 200 mA glöd
ström och har vid 135 en utgångseffekt av 1,5 W vid 
4 % distortion. 

På begäran sända vi utförliga data och kopplingsschema. 

SVENSKA AKTIEBOLAGET PHILIPS - AVDELNING ROR - STOCKHOLM 6 
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DIELEKTRISKA LEDARE. 
Forts. från sid. 107 
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Vid behan-dliJn",cren av 1ransmi.ssionsegenskaperna hos cirkulära 
och rekta,ngulära rör ha i synnexhet referenserna 1) och 2) an
li ts t , och ur dessa ha ocksil kul'Vorn.a för dessa rör tagits. Vid 
behandlirugen av dielektriska riktantenner ha figurerna tagits ur 
r·eferenserna 10), l) och 4). 

::: :::: ::::::::::::: ::: ::::::::::::::: :: ::::::::::::: ::: :: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::2 

FRÅGEAVDElNINGEN 
2 . :::::: ::: :::::::::::;::: ::: :::::::: :: ::::: :: :::::::: ::::: :::::::::::::::: ::: :::: ::: :::: ::::::: :: . 

Under n·uvarande förhåIIan,den kan-TIa vi icke be>5vara tekniska 
iör;frågnj n-gar, varför vi härmed vilja bedja våra läsare aU ej 
insända några sådana. 

Födriigningar angående i vilka nummer av tidskriften olika 

apparater eller anordningar va rit beskrivna besvara vi gärna. Ty

väH kunna dröj s.mål ej undvikas, men alla brev besvaras i den 

ordning de inkomma. 


Red. 

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

BYTEN OCH FORSÄLJNINGAR 
:;:: :::: :::::::::;:::::::::::: ~::::::::::::: ::: ::::: ::::::::::::: ::: ::::::::::::::::::::;:~::::::::::::::::::::::: 

Under denna rubrIk Inför Popullir Radio annonser I standardiserad 
storlek (utrymme 1.2 mm.) med fristående rubrik UH ett lIri8 av 
Kr. 7: 30 pr I:ång. 

Ett an tal transformatorer passan-de RV-metern i PR 4 säljes tUl 

kr. 5 ; - pr st. Uppgi>, nätsp. E. Ekström, Adoltsberg. 
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