
»Allformatorn») 
en ny vibratoromformare av svensk tillverkning 

Av ingenjör Gunnar S. Wah lgren 

Radioteknisk reyy 
Av civilingenjör Gösta Johansson 

4.rörs batter isupe r 
med 1,4 rö r som byggsats 

Resebrey från USA 
Av civilingenjör H. Stockman 

RörToltmeterns anyändning 
Prov och mätningar med hjälp av rörvoltmetern 

med )magiskt öga» 



POPULÄR RADIO 

Ett gott råd inför 

halvårsskiftet 

prenumerera pa o 

Populär Radio 
för andra halvåret! 

Det är i alla avseenden bäst att 

prenumerera 

:1f. Ni är säker på att få tidskriften i 

obruten följd 

* och dessutom får Ni varje nummer 

hemsänt så snart det utkommer 

-1c. halvårspriset är endast Kr. 2: 75 

- en ringa kostnad för den glädje 

och nytta Ni har av tidskriften. 

Insätt a vgiften på vårt postgirokonto 

nr 940 eller prenumerera med ett par 

rader på ett brevkort, så uttaga VI 

avgiften mot postförskott. 
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ENDA SVENSKA RADIOFACKTIDSKRIFT 

Lär Eder fullt utnytlja 
räknestickan! 

Den bästa handledningen härför 

erhålles i den nyutkomna boken 

Rältnestitltan 

vid eleltlrisll berältning 

av H. A. Lindgren 

Bland kapitlen märkas: 

Riilweslichans speci,1lskillor 

LedningsIJeräkning 

MOlståmlsberäkningar 

EifM/lJeräkninqar 

Rärelse ocll 

Transmissioner 

Pris med tillhörande planscher kr. 3:25 

Rekvirera boken hos Eder bokhandlare 

el ler, om sådan ej finnes på platsen, in

sänd nedanstående kupong till 

NORDISK ROTOGRAVYR 

Från Nordisk Rotogravyr, Box 450, 
Stockholm l, r ekvireras att sändas mot 
postförskot t 

l ex. RÄKNESTICKAN 

vid elektri sk beräkning 

Pris Kr. 3: 25 

Namn 
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FRAN REDAKTIONEN 

I detta nummer 

beskrives en intres~ant ny vibratoromform3ll"e av sven5k 
tillverkning, som torde h.a stora utsj·kter att komma till 
vi·dsträckt användni<ng. 

Den mycket uppskattade »Radiolekniska revyn» av 
civilingenjör Gösta Johansson återupptages i detta 
nummer och avhandlar ett flert·a l intressanta nyheter. 

Om förhållandena på radioomTådet i . S. A. berättar 
i ett reseb rev civilingenjör Harry Stockman, vilken som 
Sverige-Amerika Stiftelsens stipendiat f. n. vistas i de 
stora möjligheternas land. 

Amatörbyggaren får en bes-krivning över en lätt byggd 
batteri,wper med de moderna 1,4-voltsrören. Denna 
moaagare .finneS tillgänglig j marknaden i form aven 
byggsats, och det är i synnerhet spolsystemets kon· 
struktion, som underlättar byggandet av denna apparat. 
Servicemann·en och den experimenterande amatören 
finna en intressant vägledning i användandet av den 
tidigare beskri\\na rörvoltmetern med »magiskt öga». 

t.lTERTRYCK AV ARTIKLAR HELT ELLER DELVIS UT-1N ANGIVANDE AV [(ALLAN FORBjUDlT 

för det nya kvartalet. Därigenom har 

Ni garanti för att tidskriften kommer 

Er tillhanda i rätt tid utan avbrott 



Nya D-rören drivas 
med ett vanligt 
torrelement . . . / 

... drivas utan ackumulator, besvär med ladd. 

ning. Ni lyssnar i flera månaders tid utan att byta element, 

därför att de nya D.rören förbruka så mycket mindre ström 

... för en 4.rörs super inte mera än c:a 0,150 ampere. 

D.rören finnas i en komplett serie för olika ändamål. 

D.rören ge batteri. och resemottagare nya möjligheter. 

Svenska Orion , Försäljnings A.B. Stockholm, Göteborg, Malmö 

TUNGSRAM "D' RÖR 

t322CS 



N:r 6 JUNI 1940 XII ÄRG. 

Av civilingenjör H. Stockman. 

New York i maj 1940. 

~ är det gäller att tala om något radiotekniskt nytt från 

n det stora föregångslandet i väster, så behöver man 

ingalunda lida brist på informationsmaterial. Radiolivet här· 

över pulserar Eå intensivt och är utbrett över så välcliga om· 

råden inom vetenskap, teknik och industri, att man förlorar 

sig i data och uppgifter vid varje försök att gripa om allt

sammans. Här i Amerika finns det mer än tillräckligt att 

se och lära, även om man specialiserar sig på en enda sak, 

det må nu vara blindlandning, television eller hjärnvågsfysik. 

För att få en utgångspunkt börj ar jag med överresan, som 

skedde med T.S. Drottningholm från Göteborg i början av 

mars. Chefen för radiostationen ombord, Chief Raclio·officer 

A. Hedenbrandt, demonstrerade välvilligt anläggningen, om 

vilken här nedan lämnas några kortfattade uppgifter. 

Trenne olika telegrafisändare finnas, samtliga av Svenska 

Radioaktiebolagets konstruktion. Två av sändarna äro sam· 

manbyggda till en enhet med ett Marconi T 450 A som slut

rör, den ena för 600-800 meter om 0,5 kW och den andra 

för 18-72 meter om 0,25 kW. Den tredje sändaren har ett 

våglängdsområde 600-3000 meter och en effekt om 1 kW. 

För kusttelefoni finnes en mindre telefonisändare om 80 W 

från Svenska A/ B Trådlös Telegrafi (S.A.T.T., Telefunken) , 

vilken normalt arbetar på våglängden 147 meter. 

För mottagning är Drottningholm utrustad med tre appa
rater, varav den mest använda är en Hammarlunds »Super 

Pro» med våglängdsområde 15- 550 meter. Man var myc

ket nöjd med denna mottagares prestationsförmåga. 

Även i fråga om antenner höll man sig till tretalet. Där 

fanns sålunda en stor T-antenn uppsatt mellan masttopparna, 

US,t\ 


Frihetsgudinnans staty ~id inloppet till New York - en symbol, 
som amerikanen alltmer försl år att uppskatta. Tolv personer få 
rum i utsiktstornet, inrymt i den fackla , som gudinnan håller i 

sin högra hand. 

till vilken all sändning var förlagd , även kortvågssändningen. 

Denna antenn hade en längd av 90 meter och en nedledning 

om 30 meter. Den andra antennen be~tod aven tråd snett 

ned från aktre masttoppen, och den tredje var en halvvågs

antenn om 12 meter, försedd med feeder, ansluten till mitt

punkten. Med dessa antenner kunde man få tillfredsställande 

förbindelse inom hela det våglängdsområde, som apparatu

ren täckte. 

På grund av de speciella förhållanden , som gälla under 

krigstid, ha en hel del inskränkningar måst göras i radio

kommunikationen. Sålunda är all telefoni förbjuden och där

med den för passagerarna så bekväma närtrafiken invid Gö

teborg. Beträffande telegram trafiken sänder man endast de 

för navigationen absolut nödvändiga telegrammen för att ej 
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New Yorks Manhattan Skyline med Chrysler Building till höger. 
Man förstår aU televisionsvågorna ha rika möjligheter till reflexion 
och dämpning i en sådan här stenöken. Antenninstallationerna mås
te utföras med största omsorg, om multipla bilder skola kunna 

undvikas. 

i onödan röja fartygets position för pejlande krigsfartyg med 
mer eller mindre vänskapliga syften. Trots detta blevo vi 

$toppade av ett tyskt och tvenne engelska krigsfartyg genom 
blinklj usmorsering. Troligen tillhörde de engelska fartygen 

-den bevakningskedja, som lagts ut norrut från Färöarna. 

Den absolut nödvändiga telegramtrafiken sker på kortvåg 
på någon av våglängderna 18, 24, 27, 36, 43, 54 och 72 

meter. I stor utsträckning arbetar man emellertid med s. k. 
blindsändning på våglängderna 24 och 36 meter (dubbel. 

sändning), d. v. s. telegram, som tagas emot på förutbe

stämda tider och besvaras först då fartyget kommit utanför 
krigszonen. På svenska sidan är det Kungsbacka invid Göte

borg, som sk_öter trafiken, och på amerikanska sidan tvenne 

stationer, den ena Chatham i Massachusetts, tillhörande Ra

dio Corporation of America, och den andra en Long-Island
station, tillhörande Mackay Radio and Telegraph Co. 

Varje dag anslås på Drottningholm en nyhets tidning, »The 

Ocean Paper», bestående aven maskinskriven foliosida på 

svenska, danska och engelska. Den svenska upplagan sändes 
med 60- a 70-takt från Kungsbacka, den amerikanska i snab

bare takt - med 120 a 125 bokstäver per minut - från 

de amerikanska stationerna. Båda rapporterna skrivas ned 

direkt på skrivmaskin av tjänstgörande telegrafisten, som 
tager emot med hörtelefon eller per högtalare. 

Enär Drottningholm är utrustad med ett 95 volt likströms· 

nät, äro radiostörningarna ganska kraftiga - icke minst de, 
·som härröra från herrar yankees elektriska rakhyvlar. Direkt 

besvärande äro emellertid s törningarna endast för de mot

:tagare, som ställts upp till passagerarnas förnöjelse - en 

Phi!co och en Centrum. På dessa mottagare var det endast 

möjligt att taga in de kraftigaste stationerna, exempelvis Lon· 
,don på kortvåg. Uppe i radiohytten höll man sig beträffande 

,svenska dagsnyheterna huvudsakligen till Hörby, ända tills 
,distansen blev så stor, att Motalas kortvåg gav större ljud
!styrka. 

POPULÄR RADIO 

Amerikansk radioorganisation. 

Låt oss nu ägna oss en smula åt radiolivet i USA och då 

närmast åt det storföretag, kring vilket detta radioliv är 

samlat, The Radio Corporation of America, gemenligen kal· 

lat R.C.A. (fon. arsiej). Detta företag startades år 1919 för 

att i Förenta Staterna tillvarataga radiomtressen av skilda 

slag ' och har under de gångna åren utvecklats till en j ätte
koncern, verksam inom snart sagt alla den moderna radions 

områden. Koncernen är uppbyggd av ett flertal underföre· 

tag, bland vilka R.C.A. Communications och Radiomarine 

Corporation oj America först må nämnas. R.C.A. Commu

nications sköter bl. a. om den internationella telegramtrafiken 
och har en sändarstation vid Rocky Point och en mottag

ningsstation vid Riverhead, vilka orter äro belägna i närhe

ten av New York. Radiomarine Corporation har hand om 

den mer speciella skeppstrafiken och tillverkar även radio· 
stationer för fartyg. Den industriella verksamheten är i öv
rigt förlagd till R.C.A. Manufacturing Company, som har 

stora laboratorier och fabriker i Camden och Harrison, ett 

par orter i grannskapet av New York. Här arbetar en hel 

stab av vetenskapsmän och ingenjörer på olika radio tekniska 
problem, och allt eftersom dessa problem lösas, tager den 

produktiva avdelningen hand om exploateringen. 

En annan avdelning av koncernen är R.C.A. Institutes, 
som är välkänd i Sverige genom sin publikation RCA Revue. 
R.C.A. Institutes är en radioskola, som utbildar radioingen

jörer, klippta och skurna för industriens behov. Räkning en· 

ligt symboliska metoden är vardagsmat för eleverna i den 

Empire State Building, N ew York - världens högsta byggnad, 
102 våningar. Här finns NBC:s televisionssändare, som installera
des redan 1932, samt en av major Armstrongs frekvensmodulerade 

ultrakortvågssändare. 
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Chrysler Building vid Lexington Avenue i New York, en skyskrapa 
med 77 våningar och 15000 invånare. I toppen är den av RCA 
byggda och av Columbia Broadcasting System ägda experim ent· 

sändaren för television inrymd. 

skolan, likaså mätningar med alla de instrument, som höra 

hemma på ett modernt radiolaboratorium. Jag har såsom 

elev tagit del av undervisningen och funnit den vara mycket 

ändamålsenlig och effektiv, trots att allting går mycket fritt 

till. Läraren kastar ideligen ut frågor i klassen för alt för

säkra sig om, att alla eleverna äro med i galoppen. Så fort 

någon elev ej begriper sammanhanget, frågar han i sin tur 

läraren. Kommer man in på för trassliga teoretiska saker, 

tar man en liten paus och röker en cigarrett i all gemytlighet. 

Skolformen kan måhända diskuteras, men faktum är, alt de 

från R.C.A. Institutes utexaminerade ingenjörerna äro myc

ket efterfrågade inom radioindustrien - och det vill ej säga 

så litet i Amerika, där en skolas anseende i stor utsträckning 

mätes med elevernas prestationsförmåga som måttstock. 

Den avdelning inom RCA, som för denna tidskrifts lä

sare tilldrager sig största intresset, är säkerligen National 
Broadcasting Company, gemenligen kallat NBC (fon. en

bisi). De amerikanska radioprogrammen utsändas över åtta

hunma stationer, av vilka över hälften ingå i ett stort nät, 

omfattande ett flertal kedjor med gemensamma program_ 

Via dessa kedjor stå samtid~gt flera program till radiolyss

narnas förfogande, och då dessa program tillkommit under 

hård inbördes konkurrens, motsvara de rätt högt ställda an

språk i fråga om kvalitet. Som bekant baserar sig rundradion 

i Amerika på radioannonsen som födkrok, och därför stjäl 

hallåmannen då och då någon minut av programtiden för 

att tala väl om någon tvål eller konservburk. Att radioan

nonsen är effektiv, därom vittna de oerhörda belopp, som 

betalas per timme för sändningstiden - ett par hundratmen 

kronor är inget fantasipris_ Man har därför möjlighet aU 

kosta på det allra bästa hela transmissionskedjan igenom. 

De pengar man lägger ned på en förbättrad kvalitet räknar 

man att få igen med ränta, i det stationens eller kedjans kund-o 

krets anses växa snabbt med programkvaliteten_ Det ameri-

kanska systemet har emellertid också sina nackdelar. Man. 

finner det sålunda ganska enerverande att få nyheterna från 
Europa interfolierade med skickligt inflätade annonser om 

mat, kläder, cigarretter och dylikt, även om det må erkän

nas, att annonserna ofta framföras på ett mycket trevligt 

och hörvärt sätt. Radioannonsen har namn om sig att vara 

mycket effektiv. Annonserar en firma att den säljer världens 

bästa rakhyvel til! marknadens lägsta pris, så kan den vara 

förvissad om, att det behövs polis dagen därpå för att ord

na kön. 

De NBC tillhörande radio- och televisionsstudios äro in

rymda i RCA Building, en skyskrapa i det s. k. Radio City 
i hjärtat av New York. Några iakttagelser och rön från elt 

studiobesök må anföras. Man hade lyckats åstadkomma ef

fektiv luftkonditionering i alla studios och kontrollrum utan 

»överhörning» via luftkanalerna. För variation av ekoeffek

ten hade man i stor utsträckning gått ifrån den ursprungligen 

RCA Building i Radio City, New York - världens största kon
torsbyggnad, 70 våningar. I Radio City finnas rundradio- och 
televisionsstu.dios, konsertsalar, banker, restauranger, museer m. m., 

allt mer eller mindre »biggest l:n the world». 
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New York Public Library vid Bryant Park i hörnet av 5:e avenuen 
och 42:a gatan -- ett bibliotek med en välförsedd radioteknisk 
avdelning. I bakgrunden I. v. den kyrktornsliknande »Chrysler 

Building» med Columbias televisionssändare. 

använda metoden att variera studions akustiska förhållanden 

genom ändring al' väggbeklädnaden. I stället hade man in

fört en ekokammare såsom en akustisk länk mellan studio

mikrofonen och sändaren och lät så stor del av transmissio

nen passera ekokammaren, som ekoeffekten påfordrade, allt 

inom gränsen för tillåten distortion. De i studios och eko

kammare använda mikrofonerna voro i stor utsträckning av 

elektrodynamisk typ med band eller svängspole. 

RCA Building inrymmer ej endast radiostudios utan även 

televisionsstudios. Intill dessa studios har en särskild utställ

ning anordnats, där apparater från televisionens tidigare ut

vecklingsperiod samlats. Här finner man bland annat en 

hålskivssändare, använd av vår välkände landsman dr Alex

anderson under den första experimenttiden. 

För närvarande råder en viss förvirring på tel evisionsfron

ten i Amerika , men utrymmet tillåter mig ej att i detta sam

manhang redogöra för situationen i dess helhet. Dock må 

nämnas, att televisionens officiella start här i landet vid 

öppnandet av the Worlds Fair förra året. mer var en start 

på papperet än i verkligheten. Kameror, studios, sändare och 

mottagare hade då ännu ej nått den grad av fulländning, 

Low j1;/emoriJJ-l Library, en av de vackraste byggnaderna i Colum· 
bia University - ett av världens största universitet med dag- och 
aftonkurser i radio och televi.sion. En av professorerna är major 
Armstrong, för ögonblicket mest omtalad i samband med frekvens· 

modulationen. (Foto jörfattaren.) 

International House - ett hem för studerande, vackert beläget 
vid Hudsonfloden i New York . Här bo många studenter frun det 

strax invid belägna Colombia University. 

som erfordrades för ett tillfredsställande resultat, och det 

var egentligen endast en firma, RCA, som var rustad att 

sätta igång med storfabrikation av mottagare. Under det gång

na året ha de olika länkarna i televisionskedjan förbättrats 

i så hög grad, att bildkvaliteten ej längre kan sägas vara 

underlägsen den, som presteras av de engelska mottagarna, 

utan i stället är något bättre, förutsatt att j ämförelsen är 

fullt objektiv beträffande multipla bilder och dylikt. I och 

med att den amerikanEka televisionen kommer tillrätta med 

de för skyskrapsstäderna speciella transmissionstekniska pro

blemen, har man rätt att förvänta bättre kvalitet hos de ame

rikanska bilderna av det skälet, att deras bildpunktsantal är 
större. Emellertid är det ej enbart tekniska detaljer, som 

bestämma televisionens framtid, utan även ekonomiska vill

kor, med andra ord FCC:s ställningstagande för och emot. 

Med FCC förstås Federal Communications Commi~sion i 

Washington - en mäktig kommission, ity att den giver 

licens för sändning och försäljning av tid i etern. Den ame

rikanska televisionens omfattning och betydelse i framtiden 

kommer att bli beroende aven enda sak - hur pass bra 

det kommer att gå att sälja tid i etern. Blir televisionsannon

sen en succe, då blir också televisionen en succe. 

För närvarande vacklar FCC en smula hit och dit i sitt 

ställningstagande beträffande sändningslicenser till olika in

tressenter, fixering av tekniska normer etc., och man kan 

utan överdrift säga, att de kommitterade ha en ganska be

kymmersam tid. Det ginge väl an, om de endast hade tele

vis ionens problem att tänka på, men där finnas också andra 

irritationsmoment, exempelvis frekvensmodulationen, eller 

FM, som den kallas här i dagligt taL Redan föreligga över 

hundratalet licensansökningar från hugade bärvågsspekulan

ter, och det står redan nu klart, att det endast finns en tek

niskt tillfredsställande väg ut ur svårigheterna - en ny våg

längdsfördelning. Det är för trångt nere på ultrakortvågen. 

Ned med televisionen, ned med FM, ned med dem ytter

ligare i våglängd och upp med dem i frekvens ! Det är parol· 

len för dagen i USA. 
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har blivit folkrörelse 


»Stärk försvaret - öka skyddet» lyder maningen på den 

nya affisch för försvarslånet, som i dagarna gått ut över 

hela landet. Den sprides till varje by, varje samhällslokal, 

varje fabrik, varje affär, al' tusentals ungdomar, medlemmar 

i de stora politiska ungdomsorganisationerna. 

Under de senaste veckorna har försvarslånet blivit ingen· 

ting mindre än en svensk folkrörelse, där grupp efter grupp 

sl utit upp i aktionen. Kväll efter kväll kan man lyssna i 

radio om nya miljoner, som tecknats. Storföretagen placera 

andelar av sina vinster och fonder iförsvarsobligationer , 

fackliga och ideella föreningar göra sammaledes. Landsting 

och kommuner, skolor och institutioner av alla slag, som 

ha medel att förvalta på lång sikt, placera dem på "amma 

sätt, kårer och yrkesgrupper organisera obligationsköp på 

avbetalning och kvinnornas beredskapskommilteer i stad ef· 

ter ~ tad vädja till husmödrarna att spara på hushållet och 

länlOa så många små slantar som möjligt till Sveriges försvar. 

De teckningslistor, som redan kommit in , vittna också väl· 

taligt om försvarslånets karaktär av folklån. Ett bolag teck· 

nar l miljon, en direktör 100000 kr., hans fru 50000 kr., 

en affärsman 10 000 kr. för vardera av sina sex minderåriga 

barn. På samma lista läser man, att en handelsidkerska teck· 

nat sig för l 000 kr. , en segelmakare l 500 kr., en arren· 

dator 2 000 kr. , en sjuksköterska 500 kr., e tt hembiträde 

l 000 kr., en rörarbetare 1000 kr. o. s. v. 

Så växer försvarslånet ut till att omfatta hela svenska 

folket och blir med varje dag en allt kraftigare manifesta· 

tion på vår vilja att till det yttersta värna vårt land. 

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 flnnas tillgängliga. 


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

lysningar erhållas genom klubbens sekreterare, teknolog Torsten ljungström, 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. 
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en ny vibratoromformare av svensk 

tillverkning 
Av ingenjör Gunnar S. Wahlgren 
(Grohom Brothers AB) 

~ ånga av våra framstående elektrotekniker hava ägnal 

UVU stort inlreöse åt problemet att medelst vibrator om

forma likström till periodiskt föränderlig ström. Ett flertal 

konstruktioner hava även framkommit , men hittills hava de 

dock alla haft någon svag punkt, såsom kontaktklibbn ing, 

kort livslängd på grund av fj äderbrott, gnistbildning även 

l-id de minsta belastning~variationer el. dyL, varför man , 

där det ställts krav på driftsäkerhet, hellre använt roterande 
maskiner. 

Då nu Graham Brolhers A/B i Stockholm upptagit till

verkningen aven vibratoromformare enligt en patentskyddad 

princip - apparaterna utföras för effekter mellan 2 watt 

och 2000 watt och mera - lämnas här nedan en kort redo

görelse för denna apparat, som säljes under namnet All
formator·. 

Allformatorns verkningssätt bygger på principen att från 

en likspänningskälla ömsom uppladda och ömsom urladda 

eller ömsom med växlande polaritet uppladda ett konden
satorbatteri via en förbrukare. 

Den inkopplade kapaciteten i likströrnskretsen verkar en

ligt denna princip som en strömbrytare, ty då kondensatorn 

är lulladdad, kan icke längre någon ström flyta. Först i 

detta ögonblick bryta - resp. sluta - kontakterna de ström

lösa strömkretsarna. 

Vi tänka oss att vibratorankaret enlig t fig. l står något 

närmare den vänstra än den högra magneten. Lindninga rna 

Al och A2 äro ständigt inkopplade, varför ankaret startar 

mot den närmaste sidan. Härvid slutas de båda vänstra kon

takterna Kl och K 3 , och en strömstöt går genom kondensa· 

torn C och förbrukaren. 

Samtidigt går en parallell ström genom lindningarna B2 

och Bl. Dessa äro så lindade, att fältet vid den vänstra 

magneten förstärkes och fältet vid den högra försvagas. På 

detta sätt hållas kontakterna Kl och K3 slutna , tills spän

ningen på förbrukaren är ungefär noll. 

Kontakterna Kl och K3 äro fästade på anslagsfjädrar, 

vilka nu giva ankaret en stöt över till den högra magneten. 

Kontakterna Kz och K4 slutas, och kondensatorn C omlad· 

das via förbrukaren. I lindningarna Bl och B2 går en paral. 

lell ström, som förstärker fältet vid den högra magneten och 

försvagar fältet vid den vänstra magneten. Kontakterna Kz 
och K4 hållas därigenom slutna under denna nya halvvåg, 

som är motriktad den föregående. Strömkurvans huvudsak

liga form framgår av fig. 2. 

En annan modell för 220 V likström till 110 V växelström, om.
»All/ormator» i utförande för 12 V likström till 110 V växelström, kopplingsbar för 50, JOO, 150 och 250 W . Den yttre skyddshuven
JOO w. Ovcrst ses vibratorn i sin dämplåda, vars lock avtagits. är avtagen. 
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B l 

fÖlbrukare 

Fig. l. »All/ormatorn» som vä.xelriktare. l serie med belastnings· 
motståndet erler jörbrukningsapparaten är inkopplad en konden· 

satar C. 

Ovan beskrivna förlopp upprepas periodiokt. Då kontak· 

tema knappast bryta någon ström, arbetar allformatorn prak

ti~kt taget gnistfritt. Konden.;atorema och drosslarna i till

ledningarna utgöra filter mot radiostörningar. 

I fig. 3 visas allformatorn utförd som en lik5trömstrans

formator. Primärsidan arbetar enligt beskrivningen för fig. 

l. Apparaten har här försetts med ytterligare ett kontakt

par. Effekten uttages till förbrukaren genom en transforma

tor, vars sekundärlindning är ansluten till det extra kontakt

parets anslagskontakter. Mittkontakten svänger synkront med 

kontakterna på transformatorns primärsida, varigenom en 

6jälvlikriktande anordning erhålles. 

Kondensatorn mellan sekundärsidans klämmor uppladdas, 

v 
Fig. 2. Den avgivna strömmens våg/orm. 

så att apparaten kan avgiva en Jamn likspänning. Vågig

heten kan härigenom nedbringas till l 0/O och därunder. 

Allformatom utgör genom sin höga verkningsgrad, 80-

85 0/0, den idealiska likströmstransformatorn. Trots den 

ringa gnistbildningen och den genom de f j ädrande an.;lagen 

ringa förnötningen måste valet av kontaktmaterial göras med 

mycket stor omsorg. Genom långtidsprov har utexperimen

terals, vilka metaller som äro lämpligast för olika effekter 

och spänningar. Lagringen av det vibrerande ankaret är 

ävenledes en detalj, som måste ägnas särski ld uppmärksam

het. Efter många försök kom man fram till en fjädrande 

upphängning, vid vilken fjädrarna få så liten belastning, alt 

de erhålla praktiskt taget oändlig livslängd. 

Allformatorn har ett vidsträckt användningsorruåde, dels 

60m växelriktare från nät- och batteri spänningar , dels för 

ned- och upptransformering av likström. Den användes för 

radioändamål, förstärkare, telegrafi, telefoni, lågspännings· 

belysning, periodomformare och neonanläggningar. Den har 

även givna användningsområden för batteriladdning, kvick

silver- och natriumlampor, television, smårnotorer, elektro

medicinska apparater m. m. 

Glärtnlngs

kondensator 

Fig. 3. »All/ormatorn» som likströmstrans/ormator med självlik
riktande vibrator. Förbrukningsapparaten är ej utritad. 

i Stockholm med omnejd kunna dragaAlla radiotekniker Stockholms Radioklubbstor nytta av de föredrag som hållas i 
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Hur man använder 

med magiskt öga, som beskrevs i aprilnumret 

Av stud. Lennart Bjurström 

[CDJ å många amatörer och servicemän ej aro förtrogna 
med användningen aven rörvoltmeter, skall här läm

nas en del anvisningar härför. Dessa äro liksom beskriv

ningen hämtade ur »Sylvania News»_ 

Diverse prov på andra detektorn och lågjrekvensdelen i en 
superheterodyn_ 

Motståndet 12 (se schemat) och kondensatorn 1 bilda ett 

filter, vilket skall hindra de högfrekventa svängningarna (mel

lanfrekvensen) att nå 6Q7:s galler. Om den högfrekventa 

signalen konuner in på detta rörs galler, överlagras den på 

den lågfrekventa, varför röret snart överbelastas och ger 

distortion_ För att kontrollera filtrets effektivitet, anslutes 

RV-metem mellan 6Q7:s galler och jord, så att gallret på 

6FS i RV-metern kommer till gallret på 6Q7_ En omodule

rad signal från en signalgenerator släppes in på mottagaren, 

och om då någon spänning förmärkes på RV-metern, så är 

denna av högfrekvent slag. Man bör vid detta prov lyssna 

i högtalaren, för att vara säker på att ingen annan signal 

går in på 6Q7:s galler och åstadkommer utslag på RV

metern. Detta är ett fall, när ett skärmat rum är till stor 

nytta. Om man ej har ett dylikt rum att tillgå, måste man 

tänka på, att störningar kunna giva upphov till utslag på 

RV-metern_ Störningar kunna elimineras genom att man släp

per in en krajtig högfrekvent signal från signal generatorn. 

En hög A VK-spänning uppstår då, och denna minskar mot

tagarens känslighet. Vid denna mätning kan 6FS:s galler

ledning anslutas genom en kondensator på 5000 pF (se 

nedan) för att förhindra, att AVK-spänningen, som kan tän

kas läcka igenom kondensatorn 3, ger upphov till missvisan
de utslag på RV-metern. 

Kondensatorn 2 och motståndet 15 bilda ett filter, som 

skall hindra den lågfrekventa signalen från att komma in på 

AVK-ledningarna. För att undersöka effektiviteten hos detta 

filter anslutes 6FS:s galler genom en kondensator på 5 000 

pF (1500 V=, glimmerisol.) till förbindningspunkten mel
lan kondensatorn och motståndet, och en kraftig, modulerad 
signal släppes från signalgeneratorn in på mottagaren. Ingen 

spänning får förmärkas, om allt är som det skall vara. 

Provning av katodkondensatorn. 

För att prova, att denna konden~ator släpper igenom den 

lågfrekventa växelströmmen ordentligt, anslutes 6FS:s galler 

genom kondensatorn på 5 000 pF till katoden på röret i 
fråga (t. ex. 6Q7 i schemat) , och andra sladden anslutes 

till minus (chassiet). Nu släppes ca 1 V SO-periodig växel

ström in på 6Q7:s galler. (Volymkontrollen 26 skall stå 

på »maximum».) Denna växelspänning erhålles enklast ge

nom en spänningsdelare över 6,3 volts lindningen på nät

transformatorn i mottagaren_ En kondensator i serie med 

uttaget förhindrar att 6Q7 får felaktig gallerförspänning. Vid 

det la prov får, om kondensatorn släpper igenom lågfrekven

sen ordentligt, intet utslag fönnärkas på RV-metern. 

Kondensatorn provas för genomslag genom att likspän

ningen mätes på 6Q7:s katod och kontrolleras vara den rätt: 

Mätning av förstärkningen. 

En växelspänning på ca 0,5 volt anslutes till 6Q7:s galler 

på samma sätt som när katodkondensatorn provades, och 

spänningen på gallret mätes. Genom kondensatorn på 5 000 

p'F anslutes sedan 6FS:s galler till 6Q7:s anod och andra 

sladden till jord. Den nu uppmätta anodväxelspänningen di

viderad med gallerväxelspänningen ger förstärkningen i steget. 

Volymkontrollen skall vid detta prov stå på »maximum». 

Provning av kopplingskondensatom. 

För att undersöka isolationen i kondensatorn 5, anslutes 

6FS:s galler direkt till ingångsgallret på fasvändaren 6C8 
och den andra sladden till chassiet. Tag ur 6Q7 ur dess hål

lare. Borttagandet av detta rör hindrar brum, störningar och 

signaler, vilka kunna tänkas påverka mottagaren, att nå 

RV-metern, och spänningsfallet över 16, förorsakat av 6Q7:s 

anodström, försvinner. Om någon spänning nu indikeras av 

RV-metern, så är kondensatorn 5 läck och bör utbytas mot 

en ny. 

Provning av at'kopplingsjiltret. 

Motståndet 19 bildar tillsammans med kondensatorn 6 ett 

filter , som skall sila anodströmmen till 6Q7. För att under

söka detta filters effektivitet anslutes 6FS:s galler genom 
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5000 pF kondensatorn till den ände av 19, som är kopplad 

till likriktaren. (Andra sladden till chassiet.) Brumväxelspän· 

ningen på RV-metern skall vara relativt liten. Anslut sedan 

RV-metern till andra änden av 19. (RV-metern kopplad pa

rallellt med 6.) Brumväxelspänningen skall här vara så liten, 
att den ej kan mätas. Om någon växelspänning förmärkes, 

är kondensatorn 6 defekt eller har för lågt värde och måste 

utbytas. 

Undersökning av avkopplingskondellsatorns isolation. 

För att undersöka om kondensatorn 6 har någon läckning 

tages 6Q7 ur sin hållare, och likspälUlingen mellan mot

ståndets 19 båda ändar och jord mätes. (RV-metern an

slutes direkt.) Om 6 ej läc;ker, skall spälUlingen vara lika hög 
på båda sidor om motståndet. Om den är en elektrolytkon

den~ator, kan en liten spänningsskillnad tillåtas. Genom att 

prova några olika elektrolytkondensatorer, som äro felfria, 

kan man göra sig en föreställning om, hur stor spännings

skillnad som kan tillåtas_ 
Emedan anodspänningen är högre än RV-meterns mätDm

råde, lägges ett motstånd på 20 MQ i serie med 6F5:s 

galler. Detta motstånd bildar tillsarrunans med 6F5:s galler

Iäcka på 5 MQ en spänningsdelare, och det spänningsvärde, 
50111 avläses, måste multipliceras med 5, för att man skall 

få \'eta det verkliga spänning_värdet. 

Mätningar på fasvändaren. 

För att få växelspänningarna i slutrörens gallerkretsar 

180° fasförskjutna till varandra (se schemat), matas en signal 

från det enda slutrörets gallerkrets in på ett extra rör (eller 

ena delen aven dubbeltriod som i detta fall). I detta rör
system sker nu fasvändningen_ De bägge fasförskjutna växel

spänningarna, som gå in på slutrörens galler, måste ha lika 

stor amplitud. Följ ande bör kontrolleras: 
l) Att signalspänningarna mellan 6C8:s bägge galler och 

j ord äro lika stora. 
2) Alt signalspänningarna mellan 6C8:s bägge anoder och 

j ord äro lika stora. 
3) Att signalspänningarna mellan slutrörens galler och jord 

äro lika stora. 
4) Att signalspänningarna mellan slutrörens anoder och jord 

äro lika stora. 
Den viktigaste mätningen här är den som omtalas i punkt 

3) ovan, och denna mätning brukar räcka. 
En skillnad av 10 % eller mindre kan anses fullt till

fredsställande, emedan 10 % obalans ej åstadkommer en 

märkbar ökning av lj udförvrängningen. Är okillnaden större 
än 10 %, kan man avhjälpa detta genom att giva motstån

det 23 ett lämpligt värde, som man får prova sig till. 

11FT 
s 

/6 /7 

~/ 

/8 

15 
AVK -,..-c==r--t 

2 

/9 

~/ + 

Fi~. 1. Detektorn och lågjrekvensdelen i en superheterodyn med IO~/1
fa.~vändare, vilken i artikeln användes för att exe,.nph!Lera, vtlk.a 
[irOL och matningar, som kunna goras med en rorvoltmeter for 

växel- och likspänningsmätning. 

L 100 p-F 
2. 0,02 ,uF 
3. 0,01 /-tF 
4. 25 t<F 

8. 0,01 ,/I F 
9. 25 /,F 

10. 8 uF 
Il. 8 :«f 

I S. 2 Mr.! 
16.0,5 Mr.! 
17. l Mr.! 
18. 2 kQ 

22. 0,5 Mr.! 
23. 20 kr.! 
24. 0,5 Mr.! 
25. 240 r.! 

5.4 000 pF 12. 50 kr.! 19. 40 kr.! 26.0,5 MQ 
6.4 ,I.I.F 13. 0,5 Mr.! 20. 0,1 Mr.! 
7. 0,01 ,u F 14. 5 kr.! 21. 0,1 :\1Q 
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fOR 
Byggsats till 4-rörs batterisuper med 3 våglängds

områden och 1,4 V rör 

IDe utomordentligt praktiska 1,4-voltsrören ha full stän
~ digt slagit igenom, och många amatörer fråga efter 

kopplingsschernor med dylika rör. Vi publicera här ett Eche

ma för en fyrarörssuper med tre våglängdsområden, till vil

ken en byggsats är tillgänglig i marknaden. 

Antennkrets- och oscillatorspolarna äro inbyggda i en ge
mensam box, som även innehåller våglängclsomkopplaren. 

Endast sex anslutningar behöva utifrån göras till hela spol
systemet, varför denna mottagare blir synnerligen enkel att 
bygga. 

Om vi börja vid antennhylsan längst till vänster på sche

mat, ha vi först överst i spolboxen antennkretsarna (primär 
och sekundär) för de tre våglängdsområdena. Vi komma in 

på styrgallret (galler 4) i blandarheptoden lA7G, vars för

sta och andra galler utgöra galler resp. anod i oscill atordelen. 
De tre oscillatorkretsarna med återkopplingsspolar ses i 
nedre delen av spolboxen i schemat. 

Från anoden på lA7G gå vi över första mellanfrekvens

transformatorn in på mellanfrekvensröret lN5G och därifrån 
över andra mellanfrekvenstransformatorn in på diod-trioden 

lH5G, där dioden tjänstgör som detektor och trioden som 
lågfrekv ensförstärkare. Från diodens belas tningsmotstånd på 
0,5 MQ (överbryggat med en kondensator), ta vi ut dels 

den lågfrekventa talspänningen, vilken över en volymkontroll. 

p på l MQ inmatas på triodsystemets galler, dels den över 
belastningsmotståndet erhållna likspänningen, som utnyttj as 

för automatisk volymreglering. Först ha vi emellertid ett 
högfrekvensfilter, sammansatt av ett motstånd på 50 kQ och 

en kondensator på 100 pF. Likspänningen för A VK:n matas 

in på en spänningsdelare med motstånden 10 MQ och 2 :MQ , 

och från föreningspunkten mellan dessa uttages AVK-spän
ning till blandar- och mellanfrekvensrören. Endast en sj ätte

del av likspänningen över belastningsmotståndet utnyttjat; 

sålunda för au tomatisk volymkontroll. 
Fördröjd A VK kan ej åstadkommas med endast en diod 

till förfogande. 
Trioden är motståndskopplad till slutröret lQ5G, som är 

ett strålrör, byggt enligt samma princip som 6L6. Mellan 

lågfrekvenstrioden och slutröret är inlagd en ton - eller 

klangfärgskontroll. Slulrörets gallerläcka är i form aven 

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

Säg att Populär Radio rått Er att köpa det. 
Gynna i Ert eget intresse våra annonsörer. 
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Fig. 1. Mottagarens kopplingsschema. 

Beteckningen »(gl.h> anger 
glimmer kondensator. 

potentiometer, så att en fast kondensator på 0,003 ,uF 
(3000 pF), inkopplad enligt schemat, kan fås att mer eller 
mindre shunta kopplingselementet mellan rören (kombina

tionen anodmotstand-gallerläcka). När poten
tiometerns kontaktarm står närmast j ord (i detta 
fall anodbatteriets minuspol) blir kondensatorns 

.---- shuntande inverkan störst, d. v. s. de högre 
tonfrekvenserna dämpas kraftigast (mörkaste 

L-fV'\----..J.--.JII' klangfärg ) . Då kontaktarmen föres uppåt, blir 
kondensatorns inverkan allt mindre, d_ v. s. 
klangfärgen blir allt ljw:are. 

Ett intre5sant förhållande är , att denna kon"" " '" densator blir parallellkopplad med gallerkon
~ 

~ densatorn, då kontaktarmen står i det övre, 


:g »lj usa» läget. Här kan man Eål unda få en 
~ 

, ,,> höjning av basen samtidigt med höjningen av 

diskanten, genom att den ordinarie gallerkondensatorn från 
början göres avsevärt mindre (l 000 pF eller därunder). 
I nedre, »mörka» läget dämpas då såväl bas som diEkant, 
vilket är som det bör vara. Det kan vara någDt alt experi
mentera med för den, som har intresse härav_ 

Den negativa gallerförspänningen till slutröret är av »auto
matisk» typ. Den utgöres av spänningsfallet över motstån
det på 300 Q, inkopplat mellan glödströmselementets minus
pol (chassiet) och anodbatteriets minuspol. 

Mottagaren har följande tre våglängdsområden: 

Kortvåg . . . . . . . . . . .. 16- 52 m 
Mellanvåg ... ... . . . , 190- 580 m 
Långvåg. . . . . . . . . . .. 750-2 000 m 

Mellanfrekvensen är 467 kc/ s. 

MATERIELLISTA 

l Spol"ystem, N. 208 . . . _ ....... " ... .. .... _. (National Radio) 

l MF·transformator, N. 194· ....... . . ........ - » 

l » N. 198 .. _........ . _ .... - » 

l VridkondenSa.lor, 2X 465 pF, N. 275 ...... - . » 

l Skala med stationsnamn, N. 359 . .. ... ..... . » 

2 Potentiom etra r, l megoh m, med 6t römbrytare. 

l Elektrolytkondensator, 16 ,uF, 150 volt. 

l » 25 ,uF, 10 volt (ev. 25 volt ). 

4 Rörhållare för 1,4-voltsrör (amerik. 8-pol.). 


3 Rörsokärmar. 

Glimmerkondensator, 500 pF. 

» 200 pF. (ev. 250 pF). 

l » 100 pF. 
l » 50 pF. 
8 Kondensatorer enligt specifi.kation i sch-emat. 
8 Motstånd, 0,5 watt, enligt specifikat ion i schema t. 
l HF-<lrossel, '. 237 ... ....... . .. . .... . . _ . .. (National Radio) 
l Chassi, ca 250 X 160 X 75 mm. 

4 Ratta r. 

l Högtalare, »perm.-<lyn .», med 8 000 Q imp edans. 
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REVY 
Av civilingenjör Gösta Johansson 

Augetronen med fotokatod. Au· . 
getronens egenskaper vid hög
frekvens. 

[CD enna nya typ av elektronmultiplikator är en speciell 
utföringsform av den i föregående revy omtalade auge

tronen; i stället för upphettad katod har den nämligen en 

ljuskänslig s. k. fotokatod. Inom televisions- och ljudfilms

tekniken använder man som bekant fotoceller jämte olika 

typer komplicerade förstärkare eller multiplikatorer. Som

liga av dessa fordra kritiskt inj usterade magnetfält, ha elek

troder, som äro ömtåliga för överbelastningar eller uppvisa 

andra slag av svagheter. Fotoaugetronen påstås vara fri från 

alla dylika olägenheter och ersätter även sj älva fotocellen, 

som kan sägas vara inbyggd i multiplikatorn. 

Styrningen av fotoaugetronen sker genom att Ij us i form 

aven fokuserad stråle eller t. o. m. svagt diffust ljus direkt 

träffar den med ett ljuskänsligt skikt belagda katoden, som 

därvid emitterar elektroner. Den uppkommande, svaga ström

men förstärkes därpå i flera steg inom samma system. Tack 

vare att man slipper ifrån extra kopplingselement, blir led

ningslängden den kortast tänkbara, vilket medför en utom

ordentlig frekvenskurva, även vid lju;modulationer om flera 

Mc/ s. Förstärkningen kan med lätthet gö!as så stor, att 

första gallermotståndet i en efterfölj ande rorförstärkare ej 

inför minsta spår av värmebrus. För detta ändamål brukar 

en förstärkning om ca 1000 gånger vara lagom. Man an

vänder då en sexstegs multiplikator med ett anodspännings

behov av ca 2000 volt. Inom ljudfilmstekniken räcker ett 

tvåstegs rör för 300--450 volt. Strömförstärkningen blir i 
detta fall högst 20 gånger. 

Fig. 1 visar en tvåstegs och en tiostegs fotoaugetron. Dia

metern är 5 cm och längderna 10 resp. 25 cm. Ett dylikt 

kompakt och relativt robust utförande är av stort värde vid 

praktiskt bruk av elektronmultiplikatorer. Själva fotokato

den utföres med cesiumbeläggning för artificiellt ljus eller 

med rubidiumbeläggning för det blåare dagsljuset. Fönstret 

framför fotokatoden är vanligen ca 2,5 cm i diarn., och 

eftersom katoden har motsvarande storlek, erhålles stort 

energiutbyte, d. v. s. hög känslighet. 

Beträffande den vanliga augetronens användningsmöjlig

heter meddelas, att effektiviteten är särskilt framträdande vid 

högfrekvens. Orsaken härtill ligger främst hos ingångskret

sens egenskaper. Alla tidigare försök att konstruera en hög

frekvensförstärkare med stor branthet ha resulterat i en minsk
ning av ingångsimpedansen och ökning av kapacite~en. En 

brant televisionspentod har kanske på ingångssidan en im

pedans av 2000 Q och en kapacitet av 20 pF för en brant

het av 8 mA/ V_ En augetron med brantheten 12 mA/ V har 

vid 45 Mc/ s impedansen 15000 Q och kapaciteten 4,5 pF_ 

I avstämda förstärkare för ultrahög frekvens och stor 

bandbredd är det oftast fördelaktigt att låta rörets ingångs

kapacitet direkt ingå i den avstämda kretsen_ Det är uppen

bart, att denna kapacitet ej får influeras av anodströmmen _ 

Inverkan är rätt stor hos vanliga rör men ytterst obetydlig 

hos augetronen. Den effektiva brantheten för en augetron 

sjunker rätt starkt för frekvenser över 10 Mc/s, men det 

har visat sig, att det är i första hand ingångsdämpningen 

och tilledningarnas impedans, som göra vanliga rör mer 

eller mindre obrukbara vid höga frekvenser, och j ust i de!isa 

avseenden är augetronen vida överlägsen. 

Augetronen torde komma att få vidsträckt användning i 

televisionsmottagare. Sålunda blir det oftast tillräckligt med 

en enda augetron för hela högIrekvensförstärkningen i ljud-

Fig. 1. 
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mottagaredeien. En känslig detektor, följd av två steg låg

frekvensförstärkning, inklusive slutsteg, kompletterar den 
enkla mottagarkopplingen. 

(Electronics and Television &Slwrt
Wave World, Febr. & March 194().) 

Automatiska. tidssignaler för 
rundradio. 

En enkel metod att med bestämda mellanrum ge radio

l yssnarna en relativt noggrann tidssignal har lan!;erats av 
den amerikanska radiostationen WSAZ. 

Metoden är mycket enkel och framgår av fig. 2. Ett van
;:gt synkronur med sekundvisare är anslutet till ett frekvens

kontrollerat växelströmsnät. På urtavlan, som bör vara åt

minstone 15 cm i diam., har vid periferin anbragts fyra 

kontaktknappar så, att minutvisaren gör kontakt med dem 
i lägena 15, 30, 45 och 60 min. Dessutom finnes en femte 

Fig. 2. 

kontakt, som sekundvisaren snuddar emot vid varje full 
minut. 

Kontakterna hopkopplas i serie på sådant sätt, att inkopp
ling aven tongenerator för ca 400 p/s sker precis vid varje 

kvartstimme. Tonimpulsen utsändes då automatiskt tillsam

mans med programmet. Möjlighet finnes att koppla bort 
signalen vid de tillfällen, då den skulle kunna verka störande. 

(Communications, April 194().) 

Elel,trometertrioden. 

Om man skall mäta exempelvis tomgångsspänningen hos 
en spänningskälla med mycket högt inre motstånd, måste 
man begagna en voltmeter med ytterst ringa strömförbruk
ning. Mycket svaga strömmar kan man mäta genom att låta 

dem genomflyta ett högt motstånd och mäta spänningsfallet 

över detta. 
I dylika fall kan man använda en elektrometer, som grun

dar sig på elektrostatisk kraftverkan. De förekommande typer-

Fig. 3. 

na, kvadrant- och trådelektrometern, äro både dyrbara och 

ömtåliga instrument. En robustare anordning har man fun
nit i den vanliga trioden, som möjliggör en relativt strömlös 

spänningsmätning (jämför rörvoltmetern). Härvid kommer 

emellertid mätspänningen att belastas, mer eller mindre, på 
grund av uppträdande gallerström hos en normal triod. 

R uvudorsakerna härtill äro följande. Isolationen (kryp

sträckan) vid elektrodsystemets glasfot är ej tillräckligt stor 
för att hindra uppkomslen aven skadlig krypström mellan 

gallret och de övriga elektroderna. Små gasrester kunna 

joniseras av anodströmmen, attraheras av det negativa gall
ret och där neutraliseras, så att en ström uppstår. Den glö
dande katoden uppvärmer gallret tämligen starkt, varför det 
lätt blir elektronemitterande, allrahelst som smärre katod

partiklar ofta förorsaka en fläckvis uppträdande beläggning 
på gallret. Förutom denna termiska emission kan även foto

elektrisk sådan förekomma. 

Den totala gallerströrrunen torde hålla sig under 0,1 j.-tA, 
men för åtskilliga mätningar är redan detta nog för att även
tyra resultatet. Fördenskull har Philips' elektrometertriod, 
typ 4060, konstruerats. Som synes av fig. 3 ha elektroderna 

fått en annan form och placering än den vanliga. För er
nående av lång krypsträcka har styrelektroden (»gallret») 

upphängts i långa glasbyglar, och anslutning har gjorts till 
en toppkontakt. Dessutom ha gallret och anoden, som båda 

äro plattor, placerats på ömse sidor om glödtråden eller 
katoden. Detta medför, att risken för termisk emission redu

oerats högst avsevärt. Anodspänningen är max. 6 volt, varför 
gasatomerna näppeligen kunna j oniseras. På detta sätt upp
nås ett mycket tillfredsställande resultat, för vissa gallerför
spänningar blir gallerströmmen absolut noll, i övrigt rör 
den sig om 10-10 A, vilket motsvarar »bara» 6 000 elektro· 

ner pr sekund. Brantheten är 25 ,uA/V och förstärknings
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VX---. S2 
S,o~---t

So 

'--'-------I----l1 J 

Fig. 4. 

faktorn 1. Dessa värden äro ju obetydliga, om det gäller ett 

förstärkarrör, men ideali~ka för elektrometerändamål. 

Vid spänningsmätningar med elektrometertriod användes 

denna lämpligast för nollindikering i någon kompensations

koppling. Fig. 4 ger ett exempel på denna metod. Mätspän

ningen anslutes vid Vx i serie med en motriktad hjälpspän
ning. Denna regleras så, att med omkastaren i ytterlägena 

So och S2 erhålles samma utslag på galvanometern G. Po
tentiometern R2 skall först inställas, så att galvanometern 

är strömlös, när omkastaren står i läget So. Gallerförspän

ningen Vg är injusterad på rätt värde, om utslaget på G ej 

ändras vid skiftning mellan So och SI' Det exakta värdet på 

mätresultatet kan avläsas på den graderade potentiometern 
Rt, vilket dock förutsätter , att strömmen genom denna alltid 
har ett visst bestämt värde. 

(Philips' Techn. Rurulschau, Febr. 1940.) 

Decimetervågor navigationens 
tjänst. 

För att vid dålig sikt kunna upptäcka isberg eller fartyg 
ävensom för att bestämma deras riktning och avstånd kan 

man använda sig av decimetervågor (2= 16 cm), som re

flekteras av hindret. Bland dessa vågors fördelar framhålles, 

att utbredningen ej påverkas av dinuna och regn, vidare ut
bildas strålningsdiagrammets understa maximum på låg höjd 

över vattenytan, och slutligen är det möjligt atl koncentrera 

strålningen i ett smalt knippe, varigenom den direkta kopp. 

lingen mellan sändare och mottagare blir låg, och hindrets 
läge kan bestämmas noggrannare. 

Specialgraderade 

PANELINSTRUi\IENT,i\IÄT


RöR, INDIKATORKORS, 

RöRPROVNINGSTRANS


FORMATORER etc. 


BYGGNADSRITNINGAR 

till moderna serviceinstru

ment. Bäst och billigast frän 
I 

I ~l;, ., e.) t_,:tll t'-' (.) tJ I i i 
Gasverksgatan '7 HALSINGBORG Gasverksgatan '7 

Om våglängden är mycket stor i förhållande till reflek

lorns dimensioner, framställes den reflekterade fältstyrkan 

genom Rayleighs böjningsformel ; fältstyrkan avtar ungefär 

proportionellt mot våglängdens kvadrat. Är däremot våg

längden mycket liten, kan man räkna med optisk reflexion: 

mottagningsfältstyrkan är oberoende av våglängden och va

rierar starkt med reflektorns riktning. Ju större reflektorns 

skenbara diameter är, desto större är fältstyrkan och desto 

mindre bli variationerna. 
Sändningen sker med impulser, som ha en frekvens av 

15 kc/ s. Den reflekterade impulsen betraktas i ett katod

strålrör, och den direkta impulsen från sändaren undertryckes 

genom blockering av mottagaren. Avstånd mellan 200 m och 
10 km kunna mätas med en noggrannhet av 10 m. Medelst 

en spegel om l m diam. bestämmes riktningen med en nog
grannhet av ±10. Reflexionsförsök ha utförts vid Le Havre. 

Därvid har man med en sändareeffekt av 10 W kunnat be

stämma läget av alla fartyg inom 3 km avstånd, även mindre 

fiskebåtar. På 8 km avstånd kunna endast större fartygs läge 
fastställas på grund av de därvid uppträdande variationerna 

i reflexionen. 
(Bull. Soc. fram;. Electr. s. 345, 1939.) 

Känslighetsgränsen vid radio
mottagning. 

Den ab.soluta känslighetsgränsen vid mottagning utan rik

tade antenner, bestämmes av den minsta fältstyrka vid vilken 

man uppnår likhet mellan signal och brus. Detta senare här
rör från variat ioner i värmestrålningen, varigenom en stör

spänning induceras i antennen. Känslighetsgränsen kan upp
nås för det första om inga extra atmosfäriska störningar 

uppträda, och för det andra om mottagarens ingångskopp

ling är riktigt dimensionerad. Dessutom måste vid försum· 

bart rörbrus antennen vara så fast kopplad till ingångskretsen 

wm möjligt, fastare än man skulle koppla för maximalt 

energiuttag ur det elektromagnetiska fältet. 

Den av ingångskopplingen betingade avvikelsen från käns

lighetsoptimum är lika med roten ur den verkningsgrad, sam

ma krets skulle ha i sändarkoppling. En ytterligare minsk

ning av känsligheten, särskilt på korta vågor, beror på 

bruset i första röret; vid förhärskande rörbrus överensstäm· 

ma kopplingsgraderna för optimal känslighet och för största 

energiuttag ur fältet. 
(Elektr. Nachr. Techn. S. 92, 1939.) 

Transformalorer & Drosslar 
Magnelspolar Omlindningar 
Serietillverkning & Specialtyper 

ELEKTROTEKNISKA VERKSTADEN 
Akarp Telefon 226 

Nordisk ROtogclVyr Stockholm 1940 



POPULÄR RADIO 

PAM exklusiva kvalitet 
bestämde våra leveranser till bl.a. 

AB Svenska Tobaksmonopolet, Skansen, Gröna 

Lunds Tivo li, Sveriges Grand Prix, Saxtorp somt 

till alla våra förnäm

sta restauranger och 

orkestrar 

Ännu idag stor sorte

ring av förstärkare, 

mikrofoner, högta

lare, transformatorer 

och tillbehör. 

PAM·SAMSON 

GENERALAGENTUR 

Värtavägen 33 Stockholm Tel. 612262 

BATTERISUPERN 
med 1.4 volt s rör och 3 våglängdsområden (16-2000 m.) be
skriven i d e t t a n u m m e r kon med lätthet och til! lågt 
pris byggas av varje amatör. 

Vi leve rera byggsat s till denna batterisuper enligt nedan

stående specifikation: 
Kat . t,o. 

1 st. Gangkondensator 2x465 pF N 275 
I " Spolsystem 13-2000 m N 208 
I M. F. -tronsformator 467 kc N 194 

1 " N 198 
1 " Ska la m. stationsnamn N 359 
2 " Potentiometrar 1 Megohm med strömbry tar e N 284 
1 " Elektrolytkondensator 16 mfd. 150 volt N 339 
1 " D,o 25 mfd. 25 volt N 335 
4 " Rörhållare 8-pol . N 385 
1 Glimmerkondensator 500 pF N 314 

200 " .. N 313 

100 " N 312 

1 50 " N 311 
4" Rullblock skondensatorer 50 000 pF N 300 
3 " D:o 30000 pF N 229a 

1" ,, 20000 " N 299 
8 " Motstånd 0,5 watt N 306 
1 " H. ;'. -Droosel 5,5 mH N 237 
4 " Rattar diam. 36 mm. N 368 

Byggsatsens pris är Kr. 107, - netto. 

Högkänslig permanentdynamisk högtalare med utgångstrans. 
formator lömplig för batterisupern. Pris Kr. 14, - netto. 

1940 års katalog sändes gratis och franko på begäran. 

Målaregaton 1 NATIONAL RADIO Tel. 208662 
STOCKHOLM 

CDeltag l 

Svensk 
Mäsfarfävlan för 

anuaförfofografer! 


Kronprinsens pris 

o. Mästorpokal till segraren! 

Tävlingsbestämmelserna 
återfinnas i juninumret av 

FOTO 
TIDSKRIFT FOR FOTO OCH FilM I SKANDINAV,EN 

ii 

N Y volym senen 

POPULÄR RADIOS HANDBOCKER 

Modern televisionsteknik 
Av civilingenjör HARRY STOCKMAN 

ÄR NU UTKOMMEN 

Innehöll, del l och 2 : 

Kap. l. En återblick på Iltvecklingen 

K ap, Il. Televiseringem princip, 

Kap, lIf. Televisionskameran, 

Kap, l V, Televisionsstudion . 

Kap, V, Televisionssändarens modulering, 

Kap. V l. Frt!kvemlttrymme och våg/orm , 

Kap. VII. Televisionsantennen. 

Kap. V fIl. Televisionsmottagaren. 

Bokhandelspris kronor 1:50. 

Prenumeranter på Populär Radio under 1:0 och 

2,a kvortalen erhålla delorna 1 resp. 2 till ett 
pris av endast 35 öre . 

Populär Radio, Nordisk Rotogravyr 
luntmakaregat. 25 STOCKHOLM Postbox 450 

i l 



Ständigt nya segrar 


Genom sin precisionstillverk

ning och i allt överlägsna kva

litet har Sylvania-rören vunnit 

ständigt nya segrar på världs

marknaden. Sylvania har till

försäkrat sig starka försälj

ningspositioner i 124 länder 

världen runt. Och det betalar 

sig att sälja Sylvania, som ger 

Er god förtjänst, belåtna kun

der och förnyad efterfrågan. 

På varje rör lämnas 6 måna

ders garanti. 


