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Forskarbragd 
och odlargärning 
i modern radioteknik 
Installationsföreläsning av prof. E. Löfgren på 
Kungl. Tekniska Högskolan den 10 maj 1941. 

N är man i denna teknikens ouIdålder vill peka på 

några verkligt revo lutionerande tekn iska framsteg, 

brukar vanligen bl. a. radiotekniken få äran att t j äna som 

exempel,. och detta väl ocLå med riilla. Det lio'ger onek

ligen n, go t för lekmannen t j usande, nära nog övernatur

ligt, dbir i, att man över a\" tånd pa tusentals kilometer 

utan trådar ell T annan materiell förbindelse kan överföra 

ieke blott telegrafis ka meddelanden utan också tal och 

musik, oeh numera genom televisionen till och mcd syn

sinnets intryck. Vad den moderna radiotekniken har fra m

bragt, går långt utöver vad en Jules Vernes fantasi för

.Illi'ldcle uppkonstruera. Vilka gen ialiska uppfinningar, vilka 

'länsande forskarb ragder mil ste det icke vara, som !Yivit 

ll ppho ti ll och fo rtfarande utveckla denna moderna gren 
av teknjken ! Lekmannens f(irund ran och beuIlclran ä r väl 

först[leli u . Men hur ter sig radioteknikens framstegsarbete 

från fackmannens st:'t nclpunkt sett? Delta är den fr ga, 

som här skall tagas i närmare skärskådande. 
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Framstegsarbetets rat iOTlalisering. 

När man nu blickar tillbaka p ii radioteknikens f(irsta 

utvecklingsskede, i syn.nerhet de båda f(irsta decennierna, 

och när man studerar de dokument, som f innas bevarade 

i form av tidskriftsartiklar och framför allt patentskriftcr, 

fil frapperas man av hur trevande och valhänta f(irs(iken 

ofta ha varit. Gång på gång f(i rvilnas man över, alt det 

(jverhuvud taget har varit möjligt för miiIlskliga hj~irnor 

att slä in på så manga vilseledande tankebanor, att fram
f(i ra så mänga ofruktbara uppslag, att f(irbi se till synes 

så sjiilvklara förhällan den. F ör varje nyttig och användbar 

ide finn er man hundratals onyUiga och oanviinclba ra . 

P ionjärarbetet syne ti ll stor del inhölj t i en dimma av 

oklarh et, j a, i mfll1ga fall t. o. 11l . ovederhäftighet. 

F ör en nutida radiotekniker iir det egendomligt att 

tiinka sig, hu rusoll1 lYl a r c o n i, radiotelcgrafiens upp

finnare , länge levde i den t ron, att han använde Ull O'efär 

samma vågElngd, som Hertz hade få tt vid sina f(irs(ik , 
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alltså av storleksordningen några decimeter, medan han 
i själva verket arbetade med en väsentligt mycket större 
våglängd, bestämd av antennens storlek. Ett än mera 
drastiskt fall är d e F o r e s t s uppfinning av treelek
trodröret. Det var många besynnerlirra detektorer, man 
försökte sig fram med i början av 1900-talet. Bland dem 
var också en anordning, som de Forest experimenterade 
med och som bestod av en bunsenlåga, vari han placerat 
tvll elektroder, förbundna med antenn och j ord och dess
utom förbundna genom en krets med batteri och hörtele
fon. Huruvida den nå<Yonsin fungerat, har varit omtvistat. 
Anordningen undergick emellertid en lång rad av meta
mOl'foser, i tur och ordning patenterade. Av bunsenbrän
naren blev en glödlampa; det väsentliga ansåg de Forest 
vara, att mellan tv ii elektroder förefanns en gas, som 
upphettades och därigenom »gjordes känslig». Under dessa 
famlande försök råkade det också komma med en tredje 
elektrod, och denna var i en utföringsform utbildad som 
ett galler mellan glödtråden och en annan elektrod. Med 
denna utföringsform fick de Forest särskilt goda resultat, 
men hur anordningen verkade, hade han ingen föreställ
ning 0111. Så tillkom den u}Jpfinning, som sedermera revo
lutionerade hela radiQtekniken, och även andra områden 
a elektrotekniken. 

Mån<Ya andra liknande exempel på utvecklingens krok
linighet skulle kunna anföras. Många exempel kunna också 
anföras på fall, där alla behövliga premisser legat klart 
upplagda i facklitteraturen men där man likväl under lång 
tid har varit blind för de praktiska tillämpningsmöjlig
heterna. 

är man nu efteråt bellijmer framstegsarbetet i radio
tekniken under detta första utvecklingsskede, bör man 
emellertid betänka de alldeles särskilda svårigheter, som 
inträngandet i ett nytt område erbjuder, därigenom att 
man å ena sidan saknar en invand begreppsbildning och 
å andra sidan måste arbeta under ytterst tunga former 
i frånvaro av utvecklad mätmetodik och rationell mät
apparatur. Detta tir naturligtvis icke specieIIt för radio
tekniken utan har generell giltighet. Lord K e l v i n har 
en "ång, långt före radions tid, uttalat sig på följ ande sätt: 
»1 och med att man kan mäta acl man talar om och ut
trycka det i siffror, så vet man något därom. Men om 
man icke kan mäta det, 0111 man icke kan uttrycka det i 
siffror, dl! är ens vetande av mager och otillfredsstäl
lande art. Det kanske ~ir begynnelsen till kunskap, men 
man har knappast i tänkandet nått fram till vetenskapens 
stadium.» 

Vidare är en rent psykologisk egendomlighet att be
akta. En av pionjärerna inom radiotekniken, greve von 
A r c o, har gjort den iakttagelsen, att det vid inträngandet 
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i nya områden tycks uppträda VIssa affektinstäIIningar, 
som försvåra fördomsfria jämförelser och överläggningar. 
Han säger bl. a.: »Ett särskilt psykologiskt moment torde 
ligga i den andliga strukturen hos de människor, som i 
början ville och kunde arbeta i det av allehanda svårig
heter fyllda nylandet. 1 denna atmosfär gjorde sig endast 
affektstarka människor gällande. Men detta är just sadana 
naturer, som snabbt bilda sig egna - naturligtvis också 
ofta oriktiga - föreställningar och som äro obenägna att 
följa främmande tankebanor. Om de iindl! läsa andras 
arbeten, så kommer huvudsakligast sådant till deras med
vetande, som närmast ansluter sig till deras egna begrepp. 
Det motsatta beaktas icke.» 

Ett karakteristiskt drag för radioteknikens första ut
vecklingsskede är sålunda de trevande och tafatta för
söken, mestadels enligt metoden »cut and try». Men lika 
mycket som man måste beklaga dåtidens radiotekniker 
för de svåra förhållanden , under vilka de måste arbeta, 
lika mycket måste man beundra dem för det frejdiga 
mod, varmed de gåvo sig i kast med problemen. 1 ett 
dylikt pionjärarbete synes det mången gl!ng rent av vara 
en fördel att ej låta sig ledas av alltför mycken kritisk 
eftertanke. Ett konkret exempel må anföras. Den mate
matiska teorien för högtalarna kan knappast räknas till 
det enklaste inom radiotekniken, och man har ibland prisat 
äldre tiders högtalarkonstruktörer lyckliga för att de icke 
känt till de principiella skäl, som synas tala emot möj
ligheterna alt konstruera en god högtalare, nota bene 
innan man trällgt mycket dj upt in i teorien. Om alltså 
högtalarproblemet hade påbörjats på den matematisk-teo
retiska vägen, är det högst sannolikt, att man snart skulle 
ha förklarat problemet för olösligt. Nu började man i 
stället på den experimentella vägen, man konstruerade 
högtalare, som till en början gåvo en ytterst dålig ljud
kvalitet efter modern måttstock, men man lyckades lindan 
för undan förbättra dem, likaledes med ledning av expe
rimentella undersökningar. Det har fått bli den matema
tiska teoriens sak att efteråt förklara, varför det verk
ligen lyckats. Tack vare denna vägledning från det expe
rimentella hållet har teorien sedan utvecklats så långt, att 
den i sin tur kunnat lämna nya positiva bidrag i arbetet 
på ytterligare förbättringar. Denna växelverkan torde 
kunna anses som den normala utvecklingsgången inom 
radiotekniken. 

Redan tidigt gjordes dock ansatser till ett matematiskt 
utredningsarbete. Det område, som härvidlag låg gynn
sammast till, var teorien för elektriska svängningar och 
svängninrrskrct ar, inklusive strålnil1gen från antenner. På 
elektronrörsområdet, som i särskilt hög grad varit bestäm
mande för radioteknikens utveckling, hade man vid in
gången till 1920-talet nått fram till en nöjaktig klarhet om 
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de fundamentala sammanhangen. Därmed var tiden mogen 

för den nya eran j radioteknikens historia. 

och med rundradions uppkomst 1920 fick radiotek

niken en mäktig sporre till fortsatt utveckling. Rundradion 

kom icke såsom resultat av någon ny och märklig upp

finning. Den tekniska möjligheten till överföring av tal 

eller musik hade förefunnits mycket länge. Redan 1904 
uppgives F e s s e n el e n ha varit i stånd att åstadkomma 

telefoni förbindelse medelst en av honom konstruerad hög

frekvensmaskin. "~ven P o u l s e n s ljusbågsgenerator ha

de begagnats för radiotelefoni. Genom elektromören hade 

man f· tt ännu bättre medel för både sändning och mot

tagning. Den egentliga impulsen till rundradiosändningar 

synes dock ha kommit från radioamatörerna. I Amerika 

fanns redan för mer än ett tjugotal år sedan en stor och 

livaktig organisation av sändaramatörer. En a dessa, dr 

C o n r a d, anställd vid Westinghousebolaget, börj ade i 

november 1920 att sända musik från grammofonskivor. 

Saken blev snart allmänt känd bland amatörerna och spred 

sig sedan mycket fOlt. Även personer, som icke voro radio· 

amatörer, började köpa mottagare för att kunna lyssna 

till »musiken från etern». Westinghousebolaget insåg snart 

nog de kommersiella möjligheterna och tog dem till vara. 

Sändarstationer för rundradio började byggas, och lämp

liga mottagare konstruerades. Inom kort var lavinen i rull

ning. Rundradion spred sig från Amerika och ut över 

hela världen, den växte i orrdång och gav upphov till en 

storindustri, den blev en social faktor av omistligt viirde, 

den stimulerades ti ll fortsatt utveckling i tekniskt hänse· 

ende mot allt högre full komning, den å terverkade befruk

talllle iivcn P11 andra grenaT av radiotekniken. 

F ormcrna för det tekniska framstegsarbetet inom radio

tekniken, såsom de utbildat sig under denna nya era, gc

talta sio- väsentligt annorlunda iin förr. l\lIedan utveck

lingen av radiotekniken under dess tidigare skede i över

vägande grad bär prägeln av indi iduella ansträngningar 

av ett fåtal pionjärer, så karakteriseras den numera av 

välorganiserade vetenskapliga undersökningar av sam

arbetsg rupper av forskare. Den individuella insatsen är 

ibland s å r att skön ja, ty resultatet, åtminstone i fär digt 

sk ick , har utformats av gruppen mera än av individen. 

Viii kan man det oaktat fortfarande tala om forskarbrag

der, och detta med minst lika stor rätt som i fråga om 

pionjär tidens lyckokast, men bakom dessa forskarbragder 

ligger vanligen en tålmodig, målmedveten och metodisk 

medverkan i det gemensamma framstegsarbetet, en triigen 

odlargärn in O". Karakteristisk ~ir följ ande definition, som 

har givits av föreståndaren för General Electric's forsk

ningslaboratorium, dr C o o l i d g e: »Ett forskningslabo

ratorium är väsentligen en grupp av människor i en kon

genial atmosfär, arhetande på att villga vetandets grän-
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ser». Först i en sådan kongenial atmosfär - den avance

rade forskningens livsluft - kunna personliga förutsätt

ningar och instrumentella resurser komma till sin fulla 

rätt, ett förhållande som kanske icke alltid nog beaktas. 

Överblick av radiotelmikens arbets fiilt. 

Principiellt vilar radiotekniken på tre teoretiska grund. 

områden: teorien tör elektriska strömkretsar och elektriska 
svängningar, elektroniken och elektroakustili:CTl. Det först. 

nämnda området är till rätt stor del av matematisk-teore

tisk natur; det ställer sig siirskilt tacksamt för matematisk 

behandling, därigenom att de fysikaliska fenomenen äro 

relativt få och enkla och därigenom alt det i huvudsak är 

fråga om lineära samband. Man skulle nästan kunna säga, 

att detta område är de lineära differentialekvationernas 

förlovade land. Ät ett h?dl, antennstrålning och vågutbred

ning, övergår detta område i den matematiska fysiken, 

och åt andra håll hänger det intimt tillsammans med tele

foniens teoretiska grunder. Det senare gäller särskilt teo

rien för ledningar och filter men även på andra punkter. 

Ofta är det så, att helt olika matematiska behandlings

metoder ha utvecklats inom telefonien och rad iotekniken 

för i grunden samma fysikaliska fenomen. Exempel hiirpå 

bilda de kopplade svängningskretsarna, som ingå såsom 

väsentliga element i varje sändare och mottagare o h som 

i princip ej äro annat än bandfilter. Den olika metodiken 

är i regel en praktisk nödvändighet på grund av olikheter 

i frekvens, kopplingskornbinationer och driftförhållanden. 

Det andra teoret iska grundområdet för radiotekniken , 

elektroniken, är aven helt annan l1atur. Sambanden äro 

häl' som regel icke lineära annat iin i vissa fall i en första 

approximation. D t kanske mest karakteristiska iiI' dock 

den stora rikedomen p[1 fysikaliska fenomen, som upp

träda samtidigt och fläta sig i varand ra på ett ofta mycket 

komplicerat sätt - och ibland t. o. m. i för teknikern 

mer än önskvänl omfattning. l detta myller av fysikaliska 

fenomen blir den exp rimentella arbetsmetoden den na· 

t urliga och mycket ofta, särskilt som primiir angrepps

metod, den enda möj liga. Elektroniken är sålunda en gren 

av experimentalfysiken, nH~ll tilliimpnin""ar inom hela elek

tro tekniken men särskilt inom radiotekniken. Den mate

matiska metoden iiI' viiI iiven här ett nyttigt, för alt icke 

"Liga ollmb~irligt hjälpmedel, men endast i dcn mån expe

rimentella undersöknino"ar möjIio"göra en renodling av 

enskilda fysikaliska fenomen, och i den män samtidigt 

fören klande approximationer lillåta cn anpassning efter 

matematikens möj ligheter. I fråga om icke-lineära sam

band äro dessa som bekant relativt sn~iva. 

Det tredje teoretiska grllnelomradet för radiotekniken , 

clektroakustiken, elvs. teorien för elektriska svängningars 

omformning till mekaniska och vice versa, bildar ett gräns
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område mellan elektrodynamiken och den mekaniska dy
namiken. I riitt stor utsträckning äro här strömkretsteo

riens metoder tillämpli<Ya , och detta ej endast på den elek
triska sidan utan också på den mekaniska. En mängd av 
de härvid uppträdande mekaniska svän <Yningsproblemen 
ha prl detta sätt få tt enkla och eleganta lösningar. Feno
menologiskt sett är emellertid elektroakustiken mera kom
plicerad än strömkretsteorien, och till följd diirav spela 

Je xperimentella arbetsmetoderna här en större roll. Ett 
exempel har i det föregående berörts, nämligen högtalar
problemet. 

Det vore naturligtvis gagnlöst alt ställa en sådan fråga 
som vilketdera av des-a tre grunJområden 50m är viktigast 
för den moderna radiotekniken. De äro alla lika funda
mentala. iVlen om man frå <Yar efter vilket av dem som ser 

ut att erbjuda de mest lovande möjligheterna för den 
framtida utvecklingen, då blir svaret utan tvekan clektro
niken. Just på grund av det myller av fysikaliska fenomen, 
som nyss omtalats, och den därmed följande rikedomen 
på kombinationsmöjligheter, är elektroniken en ytterst 
givande fynd<Yruva för n ya tekniska framsteg. Det är helt 

enkelt fa sc inerande, hur man där kan göra sannskyldiga 
trollkonster med glödemission, sekundäremiss ion och foto
emission, med elektronstrålar, virtuella katod r och j on

skikt, med elektrisk och magnetisk avlänkning, med inten
sitetsstyrning och hastighetsstyrning och otaliga andra 
fenomen. Hur lockande det än vore, kunna vi dock icke 
här närmare utveckla detta tema. En konsekvens av det 
sagda vilja vi emellertid fä sta uppmärksamheten vid. I 
och med att framstegsfronten inom radiotekniken, liksom 
inom flera andra delar av elektrotekniken , ligger över
vägande på elektronikområdet och dess tillämpningar, och 
då man där är i främsta rummet hänvisad till experimen
tella arbetsmetoder, så är det uppenbart, att välutrustade 
laboratorier och för laboratoriearbete utbildade tekniker 
och fysiker tillhöra de ofrånkomliga förutsättllin garna för 
ett framgångsrikt deltagande i ut,·ecklingen. 

På de tre nämnda teoretiska grundområdena ~ir nu hela 
den moderna radiotekniken uppbyggd. Här må erinras 
0111 de utomordentliot omfattande tillämpnilJ"sområdena 
sändartcknik o ·h mottagarteknik, som varj e nutidsmän
ni ska delvi kommer i berör ing med genom rundradion. 
Det finn s också miinga och viktioa delar av dessa områ
den, som för lekmannen fö rbli mer eller mindre okända, 

såsom den kommersiella radiotekni ken på fa sta eller rör
liga stationer, radiofyrar och radiopejlino', J et militära 
radioväsendet till lands, till sj öss och i luften llJ . lll. Ett 
tillämpningsområde, som delvis sammanhänger mell sän
dar- och mottagartekniken, är den elektri ska lj udrepro
duktionstekniken, varav Ij udfilmen bildar en utlöpare. Ett 
annat område av elektroakustiken, den s. k. ultraakustiken, 
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har genom ekolodning, undervattensignalering, kemisk
tekniska tillämpningar 111. 111. fått en stor och hastigt växan

de praktisk betydelse. Ett av de senaste tillämpningsom
rådena inom radiotekniken är televisionen, som vi i vårt 
land ännu icke hunnit stifta bekantskap med men som 

under några å r praktiskt prövats både i Enaiand, T ysk
land och Amerika. Televisionen hänger ytterst intimt till

samman med elektroniken, och dess framtidsmöjligheter 
äro ytterst beroende av hur pass enkla och billiga hjälp
medel som elektronikforskningen kan komma att fram

brin rra. Som ett särskilt tillämpningsområde, om än in
gripande i andra , ett område statt i enorm utveckling, bör 
också nämnas ultrakortvågstekll iken, vars medel och me

toder, både de teoretiska och de experimentella, skilj a sig 
väsentligt från d n vanliga radioteknikens. De praktiska 

tillämpninaarna ä ro här i a lltmer ökad utsträckning av
sedda att tjäna andra syften än elektrisk kommunik ation 
i vanlig mening. S0111 exempel m nämnas ultrakortv· gs
terapi , apparater för blindlandning av flygplan , instrument 

för indikering av ett flygplans höjd över marken m. m. 
Av det sagda framgår, att radiotekniken icke är ett 

enhetligt område av elektrotekniken. Den innefatta r ett 

flertal sinsemellan mycket olikartade delområden, som 
vart och ett för sig numera äro sa stora och omfattande, 

aU det endast föl· spec ialister på de sa olika delomraden 
är möjligt att helt behärska dem. I den mån utvecklingen 
fortskrider, måste också dessa specialister bearänsa sig 
till allt mindre sektorer av sina resp. del områden för aLt 
icke endast hinna med att följa utvecklingen genom fack

litteraturen utan därtill - och som huvuduppgift 
kunna ägna sig å t egna pos itiva insatser. 

Radioforskningen och dess huvudcentra. 

Den moderna radiotekniken kräver en oavbruten och 

väl organiserad forskningsverksamhet. Det blev icke så, 
som man till en börj an på många håll var benägen att 
förutspå, att radiotekniken snart skulle nå ett färdigt sta
dium. Tvärtom, den radiotekniska forskningen har visat 

sig vara en källa, som flödar desto ymnigare, ju mera 
man öser därur. Gentemot det praktiska livet har den 
radioteklli ska forskningen icke blott till uppgift att till

godose vissa förefintli ga mänskliga heho , den skapar 
också sj älv nya behov, men skapar samtidigt nya utkomst

möjlighetee Genom de prakti ska tillämpningarna av fo rsk
llingen har Tadioindustrien bIi,ciL i stånd att framställa 

produkter, som fö r millioner och åter miHi oTler män niskor 
gjort tillvaron bekvämare, rikare, tryggare, samtid igt som 
nya verksamhet fält ha öppnat sig för någon million män

niskor: arbetare, kontorsfolk, affärsmän, telecrrafister, in
genj örer, vetell skapsIll .~n , l1lusikutövare m. fl. 

Forskningsarbetet inom radiotekniken försiggå r under 
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samverkan från många olika håll. Helt naturliot intar 
radioindustrien härvidlag en särställning. Den är ju starkt 
beroende i ekonomiskt hänseende av vilken utvecklings
"ång radiotekniken följer. De ledande industriföretagen i 
framför allt Amerika, men även i Tyskland och England 
m. fl. länder, ha inrättat stora och väl utrustade forsk
ningslaboratorier med staber av högt kvalificerade specia
lister, arbetande såväl teoretiskt som experimentellt på 
olika områden. Den industriella rudiotekniska forskningen 
ligger flera år framför det praktiska utnyttj andet av 
resultaten. Ledarna för de största amerikanska industri
företagen P' radioområdet ha öppet förklarat, att forsk
ningens frontlinje måste hållas så långt framskjuten, att 
man ofta nog ännu ej med säkerhet kan skönja de tekniska 
tillämpningarna. Konkurreusen är hård, och det står en 
oavlåtlig tävlan om att komma först med grundläggande 
patent. Med denna inriktning har den industriella radio
tekniska forskningen oftast formen av uppfinningsverk
samhet eller är i varje fall n ~1 ra förknippad med sådan. 
Taktiken påminner i mycket om det moderna blixtkrigets 
strategi; där man antager, att framgångar äro att vinna, 
insättas med all kraft koncentrerade framstötar. 

Vidare förekommer radioteknisk forskning vid mesta
dels statliga driftföretag, såsom Reichspostzentralamt i 
Tyskland och Post Office Engineering Department i Eng
land, ävenså vid statliga anstalter för provning, justering 
och kontroll, såsom Physikalisch-technische Reichsanstalt 
i Tyskland, 1atiol1al Physical Laboratory i England och 
Bureau of Standards i merika. För de förstnämnda är 
forskningens huvuduppgift att utreda de fysikaliska, tek
niska och ekonomiska förutsättningarna för radioverksam
heten i stor , för de senare åter gäller det bl. a. att utarbeta 
och standardisera mätmetoder och mätapparater. I båda 
fallen är det sålunda fråga om en forskning av rätt olik
artad karaktär gentemot radioindustriens nyhetsjakt. Man 
skulle kunna karakterisera den som en anpassning av tek
nikens resultat efter det praktiska livets behov och" verk

samhetsformer. 

YtterIio"are en annan typ av forskning förekommer inom 
militärväsendet. Vi leva ju i en tid då de tekniska hjälp
medlen i yttersta grad tagas i krigets tjänst. I 'ke minst 
gäller detta radiotekniken. För pansarförband, fl otta, flyg, 
fallskänn trupper, överhuvud taget för alla rörliga enheter 
äro radioförbindelserna ett villkor för lättrörlighet och 
dirigerbarhet, egenskaper som ju äro av utomordentlig 
betydelse i det moderna kri O'et. Men användningen ay 
radiotekniken för militära ändamål är långt ifrån begrän
sad till det egentliga kommunikationsväsendet. De många 
och mångsidigt användbara hjälpmedel, som den moderna 
radiotekniken förfog~r över, tillåta en mängd nya krigs
tekniska tillämpningar, såsom för fjärrstyrning, automatik 
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och mycket annat. Särskilt ultrakortvågstekniken erbjuder 
möjligheter av oöverskådlig vidd. Radioteknisk forskning 
för militära ändamål bedrives för närvarande viirIden runt 
med största intensi tet. 

Slutligen komma vi till forskningen vid de tekniska 
högskolorna och till dessa anslutna forskningsin titut. Det 
är emellertid icke därför, att högskolornas forskning vore 
att anse som minst betydelsefull, som den omnämnes sist. 
Studerar man den tekniska utvecklingen i olika länder 
och vid olika tider och jämför den med omsorgen om de 
tekniska högskolorna, så finner man en påtaglig parallelli
tet. Av allt att döma är orsakssammanhanget det, att vad 
en nati on sår på sina tekniska högskolor, det får den 
skörda i sitt näringsliv. 

Mest omhuldade, åtminstone i fråga om radiotekniken, 
äro de tekniska högskolorna f. n. i Amerika. De äro där 
vanligen ej statliga, ha följaktligen mycket höga avgifter 
och ligga i en standardbefrämjande konkurrens med var
andra. För forskning finnas stora donationer, och där
j ämte sker högskoleforskningen delvis i nära samarbete 
med industrien. De förnämsta högskolorna förfoga över 
en hel stab av framstående specialister, som leda forsk
ningen och den avancerade undervisningen. Som särskilt 
slagnummer ha vissa högskolor utanför det ordinarie un
dervisningsprogrammet anställt forskare av stjärnklass mot 
flerdubbel lön. Under dessa säregna förhållanden har den 
radiotekniska forskningen vid de tekniska högskolorna i 
Amerika nått synnerligen högt ; till sin karaktär kommer 
den i många fall rätt nära den industriella forskningen. 

Närmast efter Amerika i fråga om högskoleforskning 
på radioområdet måste man sätta Tyskland. Där äro ju 
de tekniska högskolorna statliga, och arbetsformerna äro 
också andra än i Amerika, mera lika dem hos oss. Hög
skoleforskningen är där mera begränsad till sådana upp
gifter, SOI11 även för oss förefalla alt vara de naturligaste 
för en teknisk högskola : att övervaka den allmänna utveck
lin<Yen, att undersöka ny unna resultat, bearbeta dem, 
systematisera dem och arbeta in uem i deras teoretiska 
sammanhang med utfyllande av uppkomna luckor, så att 
en enhetlig, sammanhängande och överskådlig bild av resp. 
omr de kan meddelas å t studerand och unga forskare. 
Detta är alltså huvudsakligast ett tekniskt-vetenskapligt 
konsolideringsarbete, en odlargärning om man så vill, som 
den j äktade industriella forskningen till stor del måste 
lämna åsido. Det är emellertid ett arbete, som för utveck
lingen i dess helhet, på längre sikt, är av synnerligen stor 
betydelse. Det är icke inriktat på att frambringa epok
görande uppfinningar i direkt mening, men det är inriktat 
på att bereda mark för sådana genom att O'e de unga 
forsknillgsingenjörerna en fast och säker grundval för 

sina kommande insatser. 
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Svenska insatser, återblick och framtidsförhoppningar. 

Efter denna överblick - i all korthet - av det radio· 
tekniska framstegs arbetet i de stora ledande liindema kan 
man icke undgå att fråga sig, hur förhållandena i järn· 
förelse därmed te sig i vårt land. Med glädje kan konsta· 
teras, att svensk teknikerbegåvning också har lämnat sina 
bidrag till radioteknikens utveckling. I ågra välbekanta 
nanm skola anföras. Från den experimentella forskningen 
och uppfinningsverksamheten må först nämnas R e n· 
d a h l, ibland kallad den svenska radioteknikens fader, 
vars konstruktioner under gnisttelegrafiens dagar voro av 
fundamental betydelse. Till de främsta pionjärerna hör 
också den svensk· amerikanske radioteknikern A l e x a n· 
d e r s o n, känd bl. a. för sina viktiga uppfinningar för 
förbättring av de transatlantiska förbindelserna på lång· 
våg, då dessa på sin tid representerade den främsta linjen 
i radioutvecklingen. Senare har en annan svensk·amerikan, 
L i n d e n b l a d, gjort sig känd som en av de skickligaste 
antennspecialisterna ; bl. a. har en uppfinning av honom 
löst det svåra problemet att konstruera en televisionsantenn 
med mycket vidsträckt frekvensområde. Både Alexander· 
son och Lindenblad ha tilldelats den mycket hedrande 
»Modern Pioneer»-medaljen. Från den matematisk-teore
tiska forskningens område åter kunna vi med stolthet näm
na professor P l e i j e l som en internationellt erkänd 
auktoritet. 

Om än alltså vårt land har frambringat flera framstå· 
ende uppfinnare och forskare på radioområdet, så måste 
det tyvärr konstateras, att i stort sett det radiotekniska 
framstegsarbetet har haft en karg j ordm[\I1 i vårt land. 
De goda tekniska anlagen hos vårt folk, som ofta prisas 
och det säkerligen med rätta, ha på radioområdet icke haft 
tillfälle att utveckla sig så som de skulle ha kunnat. Det 
är betecknande, att Rendahls konstruktiva begåvning slog 
ut i blomning under hans verksamhet i det tyska Tele
funkenbolagets laboratorium och att Alexanderson och 
Lindenblad ha fått utlopp för sin uppfinningsförmaga tack 
vare de laboratorieresurser, som General Electric resp. 
Radio Corporation of America ställt till deras förfogande. 
Forskningsarbete har icke varit särskilt omhuldat av radio
industrien i vårt land, men det skall villigt erkännas, att 
de yttre förhållandena ha varit ogynnsamma. Radioindu
strien har varit och är fördelad på ett flertal mindre 
företag, åtminstone efter internationell måttstock, inbördes 
splittrade och ofta inbegripna i bittra patentfejder. Till· 
gången på kvalificerade radiotekniker har varit otillräck
lig. De få mera kvalificerade radiotekniker, som företagen 
förfogat över, ha mestadels tagits i anspråk av de mest 
trängande produktionsuppgifterna och av därmed sam
manhängande, omedelbart aktuella utvecklingsarbeten. Be
träffande radioilldustriens ståndpunkt till ökad forsknings. 

verksamhet för framtiden torde man emellertid i längden 
knappast behöva hysa några större farhågor. Om blott 
vår tekniska högskola blir i stånd att inom industrien 
utplantera tillräckligt många och tillräckligt kvalificerade 
ingenjörer med den rätta forskarandan, då kommer för
visso en allmän förståelse för forskningens betydelse att 
av sig själv bryta igenom och växa sig grundfast. 

Den professur i radioteknik, som vi nu fått vid Tekniska 
högskolan, är endast ett första steg i rätt riktning. Till· 
gången på radioingenj örer med högskoleexamen har visat 
sig ännu icke motsvara efterfrågan ens för produktionens 
behov, och innan detta behov blir väl fyllt, kommer varken 
industrien eller högskolan att få krafter disponibla för 
mera omfattande forskningsverksamhet. Men förutom en 
ökning av antalet studerande vid Tekniska högskolan torde 
även en väsentlig komplettering av vår tekniska undervis
ning vara behövlig för att en livskraftig forskning skall 
kunnat äga bestånd. Vi måste avhjälpa den brist, som ända 
hittills har vidlått vårt tekniska undervisningsväsende, 
bristen på avancerad undervisning, utöver civilingenjörs
examen. Under de fyra år, som ämnet radioteknik har 
funnits på högskolans schema, har det med alltmer ökad 
kbrhet visat sig, att den undervisning, som kan inrymmas 
under professuren i radioteknik, blott representerar en 
bråkdel av vad man på radioteknikens nuvarande stånd
punkt skulle behöva bibringa dem, S0111 skola föra utveck
lingen vidare. Det är icke tillräckligt att hänvisa till fack
litteraturen. Den är heterogen, där finns nog guld att 
söka, men där finns också en myckenhet betydelselöst 
stoff, ofta under en anspråksfull yta. Det krävs mycket 
tid och arbete för att sovra ut det värdefulla och för att 
smälta tillsammans skilda bidrag till en enhetlig bild. 
Det vore god ekonomi med arbetskraft att låta specialister 
på resp. områden hjälpa de unga med detta arbete och 
i föreläsningsform eller kollokvier framlägga de väsentliga 
resultaten. Radioteknikerna av vår generation och därom
kring, som ensamma måst kämpa sig fram genom svårig
heterna, ha ofta haft anledning till bittra reflexioner över 
hur mycken tid som måst offras på eget grubblande eller 
genomsökande av litteraturen i problem, där specialister 
i höjd med utvecklingen hade kunnat ge ett omedelbart 
svar. Det finns visserligen tekniker som anse, att det blott 
är nyttigt föl' ungdomen att få svettas över problemen, 
och en viss sanning ligger väl i detta, men bortsett från 
mer eller mindre skolmässiga övningsuppgifter och trä
ningspraktik måste det vara principiellt oriktigt, att den 
nya generationen skall behöva slösa en myckenhet av tid 
och krafter på redan lösta problem. Vår uppgift är väl 
i stället att föra den nya generationen genaste vägen fram 
över dessa redan lösta problem för att snarast kunna sätta 
in dem i kampen om nya, ännu ~lösta uppgifter. Detta är 
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just ändamålet med en avancerad undervisning. Med vår 
nuvarande ingenjörsutbildning stå vi lärare, åtminstone 
i många fall, inför valet att antingen ge de studerande en 
för vanliga ingenjörer lämpad undervisning, som icke 
lämnar nå"ra väsentliga elementära luckor men som också 
överlag måste stanna ett gott stycke bakom utvecklings. 
fronten, . eller också att på bekostnad av undervisningens 
allsidighet föra den på en och annan punkt upp till en så 
hög nivå, att de studerande få åtminstone någon känning 
med det aktuella framstegsarbetet. I förra fallet få de ut
gående ingenjörerna en för forskningsverksamhet särdeles 
otillfredsställande utbildning, och i senare fallet kunna 
naturligtvis fullt berättigade betänkligheter anföras mot 
de uppkomna luckorna i undervisningen. I delma situation, 
som blir desto ohållbarare, j u längre utvecklingen fortskri
der, torde icke finnas någon annan lösning än att vid 
Tekniska högskolan införa högre utbildningskurser, i kom
bination med forskning, för blivande forskningsingenj ö
rer. Därigenom skulle den inhemska forskningen främj as 
i dubbel måtto, ni-imligen ej blott genom tillfredsställande 
utbildningsmöjligheter för de unga utan även genom den 
åtfölj ande ökningen i lärarkrafter; dessa . kunde då be
gränsa sig till områden av någorlunda rimlig omfattning 
och bleve därigenom i stånd att ägna tillräcklig tid åt 
egen forskning. När här talas om lärare, så menas därmed 
icke, att vederbörande nödvändigtvis måste ha sin verk
samhet helt eller huvudsakligen förlagd till högskolan. 
Man kan naturligtvis även tänka sig den möjligheten, att 
forskare, som normalt äro verksamma vid låt oss säga 
Ingeniörsvetenskapsakademien, Telegrafstyreisen eller Sta
tens provningsanstalt eller måhända inom industrien och 
som där beredas möjlighet att bedriva en specialiserad 
forskning, parallellt därmed skulle kunna tjänstgöra som 
undervisare och handledare av forskning vid Tekniska 
högskolan på sina resp. områden. Å ena sidan finge däri
genom högskolan fördelen att disponera de främsta spe
c ialisterna i landet på skilda områden, å andra sidan 

komme dessa själva i åtnjutande av den oskattbara för
månen av den stimulans, som ligger i att få konfrontera 
sitt vetande med nya generationers vetgirighet. Det är för 
varje lärare väl bekant, hurusom undervisning lika mycket 
återverkar befruktande på forskning som vice versa. 

När den tekniska forskningen i landet för närvarande 
ligger i stöpsleven och när det diskuteras, med vilka me
del den bäst skall kunna främj as, så vågar man väl förut
sätta, att detta också gäller den radiotekniska forskningen. 
Det finnes då i första hand tre åtgärder för Tekniska hög
skolans vidkommande, som synas vara icke endast önsk
värda utan ofrånkomliga. Dessa äro: l) som redan nämnts, 
införandet av avancerade kurser, kombinerade med forsk
ning och ledande till en högre examen, samt i samband 
därmed en ökning av lärarkrafterna, vidare 2) inrättandet 
av nya, välutrustade laboratorier samt 3) anställning av 
tillräckliga hjälpkrafter på laboratorierna. Skulle till även
tyrs den frågan framställas, om kostnaderna för dessa 
förbättringar kunna anses välplacerade, må här blott hän
visas till att hela detta forskningsprogram och mer därtill 
slwlle kunna realiseras för en mycket ringa bråkdel av de 
medel som enbart rundradiodriften tillför statskassan i 
rent överskott. En återinvestering (tV en liten del av detta 
överskott i ändamål alt ge den svenska radiotekniken vä
sentligt ökad livskraft skulle ulan tvivel vara en god affär. 
Veterligen har radioteknisk forskning, varnelst den än 
förekommit, visat sig vara en god affär, i varje fall pi\. 
längre sikt. Frågan synes snarast vara, om vi i vårt land, 
med de goda förutsättningar vi äga i fråga om det för
nämsta råmaterialet, det som kan förädlas till ingen j örer 
och forskare, ha råd att underlåta att tillvarataga dessa 
förutsättningar, om vi ha råd att låta lockande nya pro
duktionsmöjligheter gå oss ur händerna, och icke minst 
om vi kunna stå till svars för att i en tid som denna för
summa att hålla även vår radioteknik i högsta försvars
beredskap. 

Elektron transformatorn 
Av ingenjör Erik HuHegård 

Under de senaste åren ha vetenskapsmännen på flera 
håll varit sysselsatta med att försöka skapa ett helt 

nytt elektronikinstrument benämnt e1ektrontransformatom. 
I a\ rakt an på utförligare redogörelser över hittills erhåll
na resultat, kan det vara av intresse att närmare studera 
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en vid Philips utarbetad konstruktion sådan den beskrives 
i det nyligen beviljade svenska patentet nr 100487, upp

finnare A. Bouwers. 
Först några ord om vad som menas med en elektron

tran~formator . 
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När en växelström genomflyter en ledare, alstras cir
kulärt kring denna ett växlande magnetiskt kraftflöde ![J. 

Ändringarna i detta flöde ge enligt Faradays lag upphov 
till en elektromotorisk kraft, som är riktad vinkelrätt mot 
flödet , d. v. s. parallellt med ledaren, och vars storlek är 
proportionell mot flödets derivata med avseende på tiden. 

dm
E = k· - · (l)

dl ' 
Befinner sig en andra ledare i fältet, kan spänningen E 
uppmätas mellan dess ändpunkter. För att förstärka ver
kan kan man använda ett antal seriekopplade ledare. Vi 
ha då en vanlig, elektromagnetisk transformator. 

Om man i stället för den andra ledaren placerar ett 
elektriskt urladdnin"srör komma elektronerna i detta att 
påverkas av samma spänning E. Man kan härvid säga att 
urladdningsröret med elektronströmmen utgör sekundär
kretsen på en transformator, där primärkretsen är av nor
malt utförande. Den egenskap som utgör elektrontransfor
matorns existensberättigande är att man med den kan 
alstra mycket snabba elektroner utan att behöva använda 
höga spänningar. 

Ett röntgenrör som arbetar enligt denna princip visas 
i fig. L Rörets urladdningsbana är omgiven av ett antal 
parallellkopplade toroidlindningar 6, som matas från en 
växelströmskälla. Elektronerna fn n katoden 2 komma 
härvid att accelereras mot antikatoden 4 av den induce
rade spänningen 

k 
E = el' - (2) 

n.l 

där el är den påtryckta spänningen, k antalet parallell
kopplade toroidspolar och nl antalet lindningsvarv per 
spole. 

Fig. 1. Röntgenrör med rak elektrontran s/ornUltor. 
2 katod, 4 antikatod, 5 jämkärnor 6 toroidlindningar. 

Vid ett annat utförande, enligt fi " . 2, har själva urladd
ningsröret formats som en toroid. Vid dess innersida be
finner sig katoden 3, samlingsanordningen 9 och sugano
den 10. Mellan denna och katoden är en växelspännillg 
anbragt. Toroidspolarna 11 äro som förut placerade ut
efter rörets hela längd och anslutna till en växelspänning; 
synkron med den nyssnämnda på sådant sätt att den in
ducerade elektromotoriska kraften är riktad från sug
anoden till katoden under de halvperioder av växelström
men då suganoden är positiv i förhållande till katoden. 
Antikatoden 13 är placerad intill rörets yttervägg. 

Elektronerna komma nu att genomlöpa det ena varvet 
efter det andra i den cirkulära urladdningsbanan, varvid 
deras hastighet för varje varv ökas proportionellt mot 
spänningen E. Efter t. e~. 100000 varv ha elektronerna 
en hastighet SO Il1 motsvarar den i en sekundärlindning 
med 100 000 lindningsvarv inducerade spänningen. Här
igenom uppnås den stora hastighet som erfordras för att 
elektronerna skola ge upphov till röntgenstrålar när de 
träffa antikatoden. 

För att elektronerna skola följa den cirkulära urladd
ningsbanan användes ett mot deras rörelseriktning vinkel
rätt magnetiskt fält , alstrat av magneten 16 och polskorna 
14, och 15. De få härigenom en mot rörets medelpunkt 
riktad acceleration. Då deras hastighet emellertid ökas för 
varj e varv komma de dock till slut att hamna på antika
toden. För att detta ej skall ske för tidigt, kan man exem
pelvis öka det magnetiska fältet mot rörets ytterkant. I 
föreliggande fall har man valt en annan metod, nämligen 
att koncentrera elektronströmmen medelst ett koaxialt med 
röret förlöpande magnetiskt fält. Detta erhålles på ett 
enkelt sätt medelst den i fig. 3 visade anordningen. To
roidspolarnas järnkärnor 17 ha här ett luftgap 18, som 
isolerar de båda ändarna från val"andra. Medelst elek-

Fig. 2. Rön tgenrör med cirkulär elektrontrallsjormator. 
8 katod, 9 samlingselektrod, 10 sugallod, 13 antikatod. 
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Fig. 3. Detalj av koncentrationsspolen. 
17 järnkäma, 22 rördiggen. 

triska förbindningar 20 äro de olika j ärnkärnorna serie
kopplade med varandra till en sammanhängande toroid

pole. ' är en likström genomflyter denna spole, erhålles 
det önskade, koaxiala ma o-netfältet. 

Ovan beskrivna rör skiljer sig från tidigarc kända lik
nande anordningar huvudsakligen genom uppdelningen av 
accelerationsspolen i ett flertal parallellkopplade delar samt 
genom utn yttjandet av järnkärnorna som koncentrations
spole. 

Med en elektronLransformator har man hittills lyckats 
accelera elektroner till en hastighet motsvarande över 2 
miljoner volt. Det är att vlinta att denna gr~ins kommer 
att höjas betydligt. 

Eltt besök hos R.C.A. 
I två föregående artiklar har vår medarbetare skildrat besök på amerikanska radiolaboratorier och 
rörfabriker." I denna avslutande artikel ges några intryck från apparatindustrien. En förnämlig representant 
för denna ar RCA med en iätteanläggning i Camden, som sysselsätter tolvtusen J:ersoner. 

Av civilingenjör Harry Stockman * 

S
New York i april 1941. 

åsom nämnts i en föregående artikel har Radio Cor
poration of America (RCA) en synnerligen vittom

fattande verksamhet icke minst i egenskap av patentpol. 
Några inledande ord om patentsituationen äro kanske 
därför av intresse. 

ReA License Division Laboratory, New York, N.Y . 

Radjo Corporation of Ameriea organiserades hösten 
1919 av General Electric Company, som var tigare till 
mfmga värdefulla raruopatent, bland dem patenten på 
Alexandersons högfrekvensgenerator. För att skydda de 
olika uppfinninga rna från utländska intressen, bildade 
General Electric ett företag, som till minst 80 % skulle 
äo-as av amerikanska medbor<ra re. Företacrets uppgi ft skul

le bli att kontrollera radiopatenten i USA, etablera och 
sköta de internationella radiokommunikationerna och ar
beta för radioteknikens utveckling och framåtskridande. 
u nder dessa villko r kom Radio Corporation of America 
till, och en av dess första livsyttringar var att absorbera 
Marcon i Wireless Telegraph Company of America och 
Hi n 'ärva dess olika tillgångar, icke minst patent och 
licenser. Bland patenten befann sig Flemings diodpatent. 
.. venså ingick man en överenskommelse med Westin l::lo- 

house, berörande patentfrågan. I november 1932 bragte 
• Sverige·Amerika Stiftelsens och Tekniska Högskolans stipendiat. 
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regeringen General Electrlc och Westinghouse att sälja 
sina aktier i RCA, och på detta sätt frigjordes företaget 
från den elektrotekniska industrien och blev självständigt. 
Från sagda år har RCA utvecklats med aktiviteten helt 
inriktad på radio . Under de gångna nio åren har före
taget vuxit upp till en jättekoncern med stora laboratorier 
och fabriker och med en vältränad stab av ingenj örer oeh 

vetenskapsmän. 
Det må nämnas att över hälften av RCA:s patent här

rör frÄn uppfinningar inom koncernen. Det är d~irför helt 
förklarligt att RCA: s patentbyrå i Radio City, RCA Patent 
Department, sysslar mest med de egna uppfinningarna_ 
Ehuru RCA bedriver storfahrikation genom underföreta
get RCA Manufacturing Company mcd fabriker i Camden 
och Harrison, licensierar RCA samtirugt den övriga radio
industrien, som p så sätt blir delaktio- av alla värdefulla 
radiouppfinningar. När RCA förskaffar sig rätt aU för 
egen del utn yttja nya uppfinningar, upptager företaget 
ofta underlicenser för de licensierade fabrikanterna i 

USA, ett sjuttiotal firmor. På pat nthyrån framhåller man, 
att den royalty fabrikanterna betala till RCA är mycket 
låg i j ämförelse med den summa en fabrikant skulle ' få 
betala, om han själ skyddade fabrikationen genom sepa
rata licensavtal med olika patentäga re. För rundradiomot
tagare uppgives medelvärdet på den royalty som betalas 
till mindre än två procent av återförsäljnino-spriset. 
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Fig. l. Ett par RCA-ingenjörer i järd med att taga ~p'p fidelt:lels: 
kurvan för en televisionsmouagare (ljuddelen) med h/alp av den z 
texten omnämnda apparaten för upptagning av frekvenskurvor. Ingen· 
jören till vänster manövrerar det handtag, som reglerar läget av 

ljusprojektorn, synlig omedelbart över instrumentets skala. 

Det må nämnas att ReA Patent Department ej dirige· 
Tar radioindustrien i USA. Ett annat företag, Hazeltine 
Service Corporation, arbetar paraltelIt med RCA och är 
äo-are till måncya viirdefulla patent. Hazeltine Service Cor· o o 

poration är ett självständigt företag, välkänt i Sverige 
från den tid, då professor L. A. Hazeltine tog självsväng
ningen ur våra mottagare med sin geniala neutraliserings
koppling. Såsom patentsituationen nu är, måste en fabri
kant i Amerika träffa avtal om tvenne licenser - en från 
RCA och en från Hazeltine. Först därefter kan han börja 
tillverka mottagare utan risk att drabbas av åtal för pa
tentintrång. 

Till t j änst för de licensierade firmorna har ReA ett 
laboratorium i ew York, ReA License Division Labo
ratory. Dess uppgift är att furnera radioindustrien med 

Fig. 2. Trajikmottagaren representerar en mottagartyp, som 'speciellt 
i dessa orostider blir av större betydelse för varje dag. Ovan Mr. E. 
Braddock hos RCA - en välkänd »ham» - med AR-77, en modern 

»Communication Receiver». 

Fig. 3. Bild jrån en av RCA:s monteringske~ior för tele~~ionsmot. 
tagare i Camden. Lägg märke till förbindn~ngsschemat over v?"e 
arbetsplats. Var fjärde eller femte »man» fungerar huvudsakligen 

som avsynare. 

tekniska informationer och data till hjälp i konstruktions· 
arbetet och att hålla fabrikanterna il jour med de senaste 
radiotekniska nyheterna. Laboratorieutrustningen är till· 
rräno-licy för firmaino-enJ' örerna för provnin och mätning CYo o o . . o o 

av de olika produkter, som tillverkas. Konstruktion av 
mottagare för industriens räkning faller dock ej inom 
laboratoriets verksamhetsområde, men ibland händer det, 
att man bygger en apparat för ?tt övertyga fabrikanterna 
om en ny uppfinnings ändamålsenlighet. Värdefullt tek· 
niskt informationsmaterial utsändes ständigt till fabrikan· 
terna och har i regel formen aven bulletin. 

Laboratoriet är utrustat med förstklassig apparatur, som 
medgiver mätningar av de olika slag, som ifrågakomma 
inom elektrotekniken, elektroakustiken, televisionen etc. 
Emellertid händer det att lämplig mätapparatur ej står 
till buds för speciella uppgifter, och ingenj örernas första 
arbete blir då att bygga mätinstrument och utveckla prak. 
tiska mätmetoder. Härför erfordras kvalificerad arbets· 
kraft, och uppe på License Laboratory träffar man också 
synnerlio-en »bright people». 

Vid författarens besök sommaren 1940 demonstrerades 
laboratoriets sevärdheter av chefsingenjören, Mr. Arthur 
van Dyck och en av t~levisionsexperterna, Mr. S. W. See· 
le)'. Nå O'!'a smakprov på vad som fanns att se givas nedan. 

I det elektroakustiska laboratoriet kan man snabbt be
ställlina fideliteten hos en radiomottagare. Härför använ· 
der man en återgivningsapparatur med rak frekvenskurva 
upp till 8000 p/ s och utskiljer med filter olika frekvens· 
intervall för jämförelse. Den inlänka de förstärkningen 
eller dämpningen bestämmer inom intervallet läget av 
den undersökta apparatens frekvenskurva relativt den giv· 
na kurvan. Som mätsignal utnyttjar man ett lämpligt 

POPULÄR RADIO 136 



Fig. 4. Bildrören underkastas de mest rigorösa prov, innan de god
kännas för inmontering i mottagaren. Ovan en bild från ett av 
RCA:s provningslaboratorier i Camden med tre televisionsingenjörer 

av bästa amerikanska »go ahead»·typ. 

program från NBC, National Broadcasting Company, vil
ket får modulera den i apparaturen ingående mätsända
ren. Programmen väljas med en fingerskivanordning. 

För upptagning av högtalarkurvor och andra frekvens
kurvor använder man halvautomatisk apparatur. Princi
pen för densamma är, att registreringstrumman föres för 
hand, så att en av densamma styrd proj ektor alltid giver 
en Ij usfläck mitt på deviationsinstrumentets visare. Så 
snart lj usfläcken halkar av visaren, ritar bläckpennan fel, 
men det är jämförelsevis lätt att följa visaren i dess flac
kande upp och ned kring det värde, som representerar en 
rak frekvenskurva. Svävgeneratorn, givetvis synkroniserad 
med registreringstrumman, är av RCA:s, Camden, fa
brikat. 

I televisionslaboratoriet lägger man närmast märke till 
en stor experimentsändare i fem paneler utefter ena väg
gen. Utspänningen är tillgänglig i ett flertal punkter i 
laboratoriet, som förenats med sändaren via koncentriska 
feedrar. Sändaren kan inställas för olika transmissions
normer, så att jämförelser mellan olika system kunna före
tagas. Ett inbyggt »monoskop» ger en provbild, som göres 
synlig på en bildmonitor, likaså inbyggd. Även verkliga 
tudioscener kunna sändas; härför finnes en ikonoskops

kamera. Denna kan även fånga trafikbilder från gatan 
nedanför, då kameran rullas fram till fönstret. 

För televisionsmätningar har man byggt en speciell 
signalgenerator med frekvensområdet 40 till 100 Mc/ s. 
Den kan normalt moduleras upp till en övre gränsfrekvens 
av :3 Mc/ s, i speciell koppling till 6 Mc/ s. Dämpsatsen är 
av induktiv typ och medgiver en variation av utspänning
en från l ,tV till 0,1 V. För moduleringen använder man 
en av de moderna svävgeneratorerna med frekvensområdet 
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Fig. 5. Dubblerad måtpanel för långtidsprov på katodstrålrör. Röret 
under provning synes i öppningen till höger. Det är speciellt för
ändringar i skärmens färgkänslighet och tidskonstant som observeras. 

50 p/ s till 8 Mc/ s. I apparaturen ingå katodstråloscillo
grafer med hög övre gränsfrekvens i förstärkarna (stor
leksordning 5 Mc/ s). Ett annat instrument, som kommer 
alltmer till anvi:indning vid mätning på vidfrekvensappa
ratur, är »the square-wave generator» - kantvågsgene
ratorn, eller vad man nu skall kristna den till på svenska. 

RCA Manufacturing Company, Camden, New Jersey. 

Ehuru mycket experimentarbete göres på License La
boratory i New York, är det dock på de stora laborato
rierna som det egentliga forskningsarbetet utföres. Cam· 
den-anläggningen presenterades tidigare i samband med 
studier av rörindustrien, och vi skola nedan taga del av 

Fig. 6. ReA har byggt ett kamerarör för amatörsändning - ett för
enklat ikonoskop. Sändaramatören å bilden har riktat in »bildkame· 
ran» på st.ationssignalen, W2BRO. Sändaren synes i bakgrunden 

med stämlinje och feeder, mottagaren t.ill vänster på bänken. 
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Fig. 7. RCA iir den slörsta lelevisions/abn:kanten i SA och hade 
mallagare i marknaden redan jör jlera. år sedan. Ovan ses typ TRK-5, 
som. har 3X4 tums bild/önster, 24 rör och allvågsmottagare. De 

flesta. televisionsmottagare i USA öra av golvmodell. 

verksamheten inom några av de övriga produktionsom
rådena. 

Arbetet hos RCA i Camden kan sägas vara fördelat på 
tre huvudlinjer: forskning, speciella apparater, och 
den tredje - mottagare, grammofoner och grammofon
skivor. Forskningslinjen utgör en enhet. De båda övriga 
äro var för sig uppdelade i en konstruktionsavdelning och 
en fabrikationsavdelning. De produktiva avdelningarna få 
uppgifterna direkt från konstruktionsavdelningarna, och 
dessa i sin tur få flera av projekten från forsf...-nings
laboratoriet, som s lunda är intimt knutet till den kom
mersiella verksamheten. Bland fabrikationsprodukterna 
från Camden märkas sändare och mottagare för civilt 
och militärt bruk, flygradioutrustning, grammofoner och 
grammofonskivor, lahoratorie- och serviceutrustlling 111. m. 
På sista tiden ha sändare och mottagare för television och 
hekvensmodulation hlivit stora artiklar. 

Författaren tog tillfället i akt att studera massfabrika
tion i stor skala j Camden. Dagsproduktionen av motta
gare är 2 000 i mellansäsongen och 5 000 i högsäsongen 
- siffror som tala. I stora monteringssalen arbeta hundra
tals flickor utefter löpande hand och arbetsbänkar. Det 
är intressant att se, hur kopplingstre darna formligen regna 
in i chassierna på deras väg utefter monteringskedjorna. 
En mottagare är färdigkopplad, när den når till änden 
av monteringskedjan, och provningen taO"er omedelbart 
vid. Billigare mottagare trimmas med uteHektmeter , dy
rare med katodstråloscillograf. I enklare mottagare ökas 
bandbredden genom sidställning av mellanfrekvenstrim
rama, i finare mottagare genom utnyttning av bandfilter
effekten. 

Ramantennen upplever en renässans i Amerika, och 
såväl bords- som golvmodeller ha första spolen utförd 
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Fig. 8. En. av RCA :s teleuisionsmollagare med baksidan avlägsnad. 
l mitten det kapsLade bildröret, till höger därom rundrrulium.otlaga· 
ren och till vänster televiswnsmotlngaren. m.ed s}"nkroniserillgsenhet. 

Nedtill likriktaraggregat och högtnIare. 

som ramautenn . Tack vare ramen kunna mottagarna till
föras signalspänuing från ett par trådar, som dragits ut
efter det löpande band, på vilket de stå under provningen_ 
Allting går med förtvivlad fart; provninO" och trimning 
äro lika mycket tempoarbete som fabrikationen. 

Laboratorieutrustningen i Camden är en sevärdhet, 

speciellt den i televisionslaboratorierna. Där finns exem
pelvis en apparatur för visuell trimning av televisionsmot

tagare med RCA Video-Sweep Oscillator 351·A som sig
nalgenerator och en RCA osci1lograf 304-A. Den erhållna 
bilden a frekvenskurvan är mycket stor, flimmerfri och 
tydlig och gör trimningen relativt enkel. Signalgeneratorn, 
som har en svepfrekvens av 60 p/ s, ger signalspänningar 
av såväl ingångs- som mellanfrekvens, med både lj ud
och bildkanal inom respektive variationsområden. En 
märkoscillator (en oscillator med fixa frekvenser) ger 
ett på filterkurvan superponerat interferensmönster, så 
att man snabbt kan bestämma frekvensen i olika punkter 
av kurvall. Det är givet att denna apparatur är av stort 
värde för filterkonstruktörerna, som kunna kontrollera de 
tco reti ka beräkningarna genom snabbt utförda mätningar. 
Det är inga lunda lätt att dimensionera ett mellanfrekvens

steg i en televisionsmottagare eller -förstärkare. 
För att lätt kunna bestämma en vidbandsförstärkares 

förmåga att förstärka signaler med transienta förlopp 
använder man »kantvågsgeneratorer», exempelvis RCA 

330-A, i förening med en lämplig oscillograf. Inkopplad 
såsom modulator till en ultrahögfrekvensgenerator ger en 
kantvågsgenerator den totala transientkarakteristiken hos 
mottagaren. Om mottagaren under prov har för låg övre 
gränsfrekvens, aterger den en skarpkantad våg med av-
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Fig. 9. ReA har i sin katalog kompletta televisionssiindare, blmlll 
{lem denna - visad under lej; raf/sprO Il - om 1 kW lItejiekl. 
Med stlldiokontroller och anlenn betin"ar stationen ett pris av 

100000 dollars . 

rundade kan ter. Om fas riclnin o' är för handen, blir distor· 

tionen delvis av annan art, och den tränade mätingenjören 
kan ganska väl avgöra, vari mottagarens brister bestå . 

T . p 350·A har fem hekvensområden, så att olika defekter 

i transientreproduktionen kunna åtskiljas i frekvensavse· 

ende. X ven sinusformade spänningar genereras och kunna 

allv~indas exempelvis för frekvensmarkering. 

'lf nga andra intressanta mätinstrument och apparater 

demonstrerade , men utrymmet medgiver oss ej att inO' 

För amatörbygga:r:e 


Fig. 10. Förstärkarstativ till televisionssiindare under uppb}·ggnad. 
Allting iir liitt eltkomligt jör inspektion och service. Den mekaniska 
konstruktionen jöljer inom biirjrefwenstelejonien tillämpade principer. 

härpå. Dr Zwo rykin visade förf. ett av de allra första 

kamerarören. Vidare dementerade han kraftigt encrelsmän· 

nens p ;;tående, att Emitronen var en inhemsk skapelse. 
HelTlIna i Sverige ha vi nog alltid hyst den uppfattningen , 

att ikonoskopet är urspruno'sformen för kameraröret. :Mr. 

E. W. Engstrom, framstående televisionsexpert, ski ldrade 

organisationen av forskningsarbetet hos RCA i Camden. 

Han är högste chef för forskningslaboratoriet och - så· 

som svenskättling - en värdig representant för vårt land. 

Enkel 4-rörs batterisuper för stationärt eller transportabelt bruk 

Av ingenjör Gösta Bäckström 
(Champion Radio Aktiebolag) 

Denna kO.t~ strukt io ~l ~\'s e r en enkel men effektiv mot· 
tagare for batterlll nft. 

A största betydelse vid balleridrift är givetvis ström· 

fö rbru kningen . Denna apparat dra r i glödström endast 

150 mA, vilket inte iiI' mera än vad ba ra ett slutrör drog 

för nåaot å r sedan. Jlodstriimmen är 8 mA. Trots denna 

r in <Ta strörnförb rukll ing gar appa raten bra. 
Tack var kortvåcf n ha r man möjlighet att ä\7en under 

l jusaste tiden h öra utländska stationer med god ljudstyrka. 

Apparaten har automatisk volymkontroll , vilken verkar 

på både blandar· och mellanfrekvensrör. Därigenom ut· 
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Jamnas en hel del av fadin gen, så att mottagningen blir 

stabilare. Spolsystel11et är av den kompakta typen och 
inkopplas med endast fem liidkon takter. Omkopplare och 

trirnkondensatorer äro hopmonterade med spolsystel1 et; 

som tacrer ytterst liten plats. 
F i:ir dem som önska göra apparaten transportabel kan 

nämnas att en liten antennstump pfl endast 5 meter är 

ti llräcklig ä\'en för distansll1ottagnin o' . 

'lonteringen a\' apparaten är ynnerli o'en enkel, och 

inga särskilda försikti ghetså tgärder behöva vidtagas. 
GaJlerförspänningen är automatisk, så att en nedgång 
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av anodbatteriets spänning åtföljes av sänkt gallerförspän
ning, varvid lj udkvaliteten blir den bästa möjliga. 

Materialjörteckn ing till batterislIper Typ G65. 

l spolsystem, typ 1911. 
l kondenöator, 2X 465 pF. 
1 skala med sta tionsnamn, typ 1778. 
l bocka t och borrat chassi. 
l oktod, DK 2l. 
l IIF-pentod , DF 2l. 
l diod-triod, DAC 2l. 
l slutpentod, DL 2l. 
l högtalare, 61/ 2", permanentdynamisk_ 
lutgångstransformator, oms_ 70: 1. 
l mellanfrekvenstransforma tor med järn kärna, typ 691. 
l mellanfrekvenstransformator med järnkärna, typ 692. 
l potentiometer, 0,5 megohm. 
l po tentiometer, 1,0 megohm, med strömbrytare. 
4 rörhållare, 8-poliga, av bakelit. 
Irörhållare, 4-poli g för högtalaTanslutning_ 
l 4-polig plugg för högtalare. 
l glimmerkondensa tor, 50 pF. 
l glimmerkondensator 100 pF_ 
l glimmerkondensa tor, SOO pF. 
l rllllblock, S 000 pF. 
l rullblock, 10000 pF. 
l rullblock, 0,1 ,uFo 
l rllIlblock, l ,uFo 
8 motstånd , O,S watt , se schemat fi g_ 1. 
l elektrolytkondensator, 8 p F. 
l elektrolytkondensator , 20 il r. 
l m bauerisladd , 4-ledarc, med kabelskor och anodproppar_ 
2 hylsor för jord- och antennanslutn ing. 
4 rattar. 

Diverse kopplingstrJd, lödtenn , sy510fl cx, mullrar och skru var m. m. 


Bygg,at"er till den ovan beskrivna mottaga ren föras i marknaden 
av Champion Radio A.-B., P olhemsgatan 38, lockholm_ - R ed. Fig. 2_ Chassiet sett jrån 'iramshlan samt lIn derijraII . 

I'U. 

Fig. 1. Kopplingsschema för strömbesparande 4-rörs batterisuper. 

i Stockholm med omnejd kunna draga 
stor nytta av die föredrag som hållas iAlla radioteknike.r Stockholms Radioklubb 
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Laboratorie· och serviceinstrument från Philips. 

Svenska AB Philips, Gävlegalan 18, Stockhulm , har utsläppt i 
marknaden en terrnionisk voltmeter (rörvoltmeter ) samt en service· 
oscillator, varj Jmte märke. cn ny modell av den förut bekanta sväv· 
oscillatorn , 

Rörvoltmetern, typ GM 4132, är av typen med inbyggd förstär· 
kare, Frekvensomr1idet är 25- 15000 pi s ocb mätområdet l m V
300 V, uppdelat i 10 områden. Förstiirkaren har två s teg med rören 
AF 7 och AC 2. In lrumentet drives fr['n växelströmsnät om llO-
245 och tar 20 W. För drift från likströmsnät eller ackumulator 
tillhandah1illes växelriktare. 

Ingåog motståoJet är 1,2 megohm. Vid samtidig likspänning mel· 
lan mätklämmorna måste en yttre kondensator inkopplas. Instru · 
mentet säges tåla 30000·falilig överbelastning. Skalan, som lir prak· 
tiskt taget lineär , har en längd av 115 mm. Noggrannheten uppges 
till ± 2 OJa av fullt utslag upp till 10000 pi s, ±3 OJa mellan 10000-
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15000 p/s. En avvikelse i nätspänningen om 5 OJa ger ytterligare 
1 II/O fel. Kalibreringen kan kontrolleras genom en fr u nätet uttagen 
spänning, som stabili seras medelst ett järn·vätemotstånd. (Detta hål 
ler strömmen någorlunda konstant i den krets, som innehåller det 
motstånd, över vilket kontroll spänningen uttages.) 

Servieeosci lla torn, typ GM 2882, llltlste, som servieeinstrument be· 
trnktad och atl döma av uppgivna dala, sägas betcckna ett stort 
framsteg. Freh ensområdet är 100 kIIz--60 MHz (3 000--5 In våg. 
längd ), uppdelat på 6 delomr!lden. Ända ned till 5 m ä.r det grund· 
tonen man får ut. tspänningen kan regleras kontinuerligt mellan 
ca l ,aV och 100 m V medelst en logaritmisk potentiometer. Medelst 
en inbyggd tonfrekvensgenerator fås modulering med 400 p/s till 
30 % . tifrån kan man modulera med frekvenser upp till 10000 p/ s 
och med en modulationsgrad upp till 80 Il10. Lågfrekvensspänning från 
den inbygo-da tongeneratorn kan uttagas för provning av lågfrekvens· 
förstärkare m. m. 

Det me· r. utmärkande för denna serviceoscillator är den höga !re· 
kvensstabiIiteten, som uppnått s genom en koppling med den hög· 
branta pentoden EF 50 samt genom oscillatorspolar med negativ tern· 
peratmkoeWcien t, som upphäver den posit iva temperaturkoefficien ten 
hos kondensatorn. Det förra säges giva en frekvensändring av blott 
0,02 OJa vid 10 OJa niit spänningsändring, det senare en frekvensCind· 

Ph ilips rörvollmeler, lyp GM 4132, uch serviceoscillalor , lyp GM 2882. 

15 wa Us f(ir 
s tHrl"are por
tabel. 

I,RIUMPH·förstärkare 
Kvalitet in i minsta detalj. 
Kraftigt överdimensionerade. 
Ral, frel,venslmn'a mellan 50-10000 per. 
Levereras i följ. st.orlel,ar 10-15-20-30-10-60 
- 120 watt. 
Port.abla modeller i elegant \'äslm. 
Begär offert. 

Kristall och dynumislm ruil,rofoner i stiirsta sort.e
ring. 
l\lilu·ofollstativ. HristaIlpicll ·ups. 

TRIUMPH-RADIO 
VÄSl'MANNAGATAN 44, STOCKH, J : 

Telefon 310025 (växel) 



ring av endast 0,1 0/o vid lO° C temperaturändring. Frekvensvaria
tionerna under drift äro därför små i förhållande till det frekvensfel 
som erhålles pa grund av kalibreringstoleransen, vartill kommer ev. 
av läsningsfel. Skalan är graderad direkt i kHz och ~'IHz med en 
noggrannhet av l % . 

Mellan osc illatorn och utgångspotentiometern fioos ett buffertsteg, 
tillika modulatnrsteg, med röret EF 50. Frekvensen blir därför obe
roende av potentiomeLerns inställning. Vid denna oscillator säges 
praktiskt Laget ingen frekvensmodu lering förefinnas. Potentiometern 
är ungefärligen graderad i ,uV och mV. I änden på högfrekvenskabeln 
sitter en spänningsdelare, som kan in- eller urkopplas (man välj er 
två av de tre klämskruvarna) och som nedsätter spänningen i [ör
hållandet 1: 10. Kabeln är tyd ligen motstandsavslutad. En kon.t 
antenn är inbyggd. <;erviceosci ll atorn ä r avsedd för växelström, 1l0
2'l5 V, 50 pi s och tar 18 W från nätet. 

Den nya modellen av svävgeneratorn, typ GM 2307, har e tt fre
kvensområde a 30- 15000 p/ s. Tv skalor finnas, den ena för 
0- 1000 pi s, den andra för 0-15000 pi s. Den förra möjliggör 
nog ....rann instä llning a lägre frekvense r. Bäda skalorna kunna a n
"ä ndas samtidi gt, va rvid de avlä~ta viirdena adderas. Tio minut er 
eft er starten säges frekvcnsdrift en lu)de r tre timmar va ra mindre än 
20 p/ s, däreft er prakti -kt taget noll. . vävgeneratorn nollinställes 
merl e),t en katodstnl lcindikator ()magisk t öga»). Kalibreringsnog
grannheten säges vara ±1 0/o mellan 20 16000 p/ s och ± 2 pi 
mellan 30- 200 pi . (En frekv en, av 16000 pf,; fii- med bad" ska
lorna p maximum.) tspänningen håll er sig inom ± 2,5 0/" mellan 
3 16000 p/ s. Normal ut eff ekt är 200 mW, törsta utsp,inning 
50 V vid inre motstån cl 25000 ohm. F ör övrigt kan inre mots tå nclet 
(generatorns utimpedans) ges värden på 1000, 500, 250 och 5 ohm, 
och ut gången kan f, s symmet ri sk eller osymmetrisk. teffekt en kan 
vid behov höjas till l W , varvid största di stortionen är 2,5 % 

(vid 225 mW l 0;." vid 100 mW 0.5 0/ O). Nätstörningen är vid 
denna modell mindre än l % vid 15 V ut spänning. En inbyggd 
dämp5ats finns liksom i d en föreg. ende modell en, med en total 
dämpning om 1000U ggr i a tta steg (ca 10 dB per steg) . In
gangsspä lll1ingen till dämp.at~en kan mätas med en yttre Törvolt
meter och utgör normalt hög:;t 15 V. Generato rn ,ir avsedd fiir 
växelström 110-245 V, 4 100 p/ s ch tar 40 W. En nät spännings
ändring om 10 % ger mindre än 2 % ändring i utspänn ingen . 

»All/ormator» för ackw1l lllatorladdning freln likströmsllät_ 

Graham. Brothers AB, Norra Banlorgel 29, Stockholm, tillverkar 
en ny typ av den tidigare om talade växel.rikta ren »Allformator» , 
avsedd för laddning av ackumu latorer fr an likst römsnät. Vi ha så lede 
här att göra med en ljk trömstrausformator, som från likströmsnätet 
drar en låg ström vid hög spänning och till ackumulatorn avger en 
hög ström vid låg spänning. Verkningsgraden blir hög, 7~0 %, 

ungefär samma som vid laddning från växelströmsnät med torr
likriktare. Primär- och sekundärsidorna b li helt skilda åt, varför 
ingen ri sk föreligger att farlig spänning skall uppträda på sek undär
sidan. För leverans från lager finn s en typ för 220/ 6 V och allLin"cn 
3 eller 6 A laddningsström, men typer för andra spänningar kunna 
tillverkas. Alla typer för -es med inbyggt md io, törningcskydd , bak 
ströms pärr samt säkrin gar. I spec ial ll tförande tillkommer s trömbry
tare, glimlampa fiir kontroll 8" polarit eten amt ampere- och volt
meter. 

1
Orkestrar, Hotell m. fl. 
Begär offert å våra förstärkarean läggningar. 
Växelström 10-60 watt. S-märkta med årsgaranti. 
Demonstration på begäran. Vi leverera såväl 
enkla förstärkare som hela anläggningar. 

GROSSISTER! 
Rekv . var katalo g och nettopris lis ta, sörskilt f.5r mätinstrument. 

TELRA - HALMSTAD TeI.3577,3578. 
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I LAGER: 

12." Perm. Dyn. High Fidelity Högtalare. 

2 5, 30 och 40 wa tt. 

»Pam» Portabla system för orkestrar. 

13 rh, 27, 36 watt. Allström. Växelström. 

,.PAM,. Stationära förstärkare. 
60, 120, 250 wa tt. 

Astatic och Brush 

Dynamiska och kri stallmikrofoner samt 
reservdelar. 

Kristall-pic-up Astatic B. 10 

Amerikas förn ämsta modell Kr. 55:-· 

Begär prospekt. 

PAM-SAMSON 
GENERALAGENTUR 

Värtavägen 33 - STOCKHOLM Tel. 612262 

" 

~RAIbOlP>lERM 

Fråga oss när 

det gäller 

järnpulver

kärnor. Det 

lönar sig. Vi 

äro leverans

kraftiga. Be

gär prospekt. 

Rep rese ntant tör Sverige: Civilingenjör Robert Engström, 
lindhagensg. 124, Sthlm . Te l. 511925. Tel!tgramadr.: . Steatit•. 



Kortvägsdetaljer. 

lngenjörsjirmnn Elec/ric, Klippgatan 13, Stockholm, för i lager 
kortvågsdelar av märket »Eddystone» för amatörapparater, såwm 
spolar och spolstommar, variabla kondensatorer, högfrekvensdrosslar, 
böjliga axlar m. m. Vidare förs »Radio Amateurs Handbook» för 1941. 

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

FRÅGESPALTEN 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Pa\, denna anlelniox beS\'llnlS tekniska fme-or liV mera allmänt In
t.resse. Breven miirkns ".'rågespalten" och siindufS under ndr~~s 1)0
puliir Radio, Po.lbox 4W, Stocl,holm. 

E. R., Stockholm. Har byggt den i Populär Radio nr 11, 1940, be
skrivna »Allströmstvåan» och fär bra resultat, men på vi ss del av 
skalan fås å terkoppling även då återkoppJjngsratten vrides helt åt 
vänster, vilket yttrar sig i ell ljud, liknande s. k. »motorboating» 
vid förstärkare. Kan något göras däremot? 

SVllr: Fenomenet beror på all återkopplingen i detta fall åstad
kommes medelst en vridbar å terkopplingsspole. Saken kan klaras 
genom att en fast kondensator på 50--100 pF inkopplas mellan 
detektorns anod och katod. Det lämpligaste värdet bör utprovas. En 
alltför stor kondensator medför att detektorn e j kan fås all svänga 
över hela skalan. 

A. J., Malmö. Har hört av' en erviceman att det. ej skall gå all 
använda utbytbara spolar i en kOrlvågsmollagare, om denna är av 
allströmstyp. Kan ej första della, då ju utbytbJra spolar av många 
anses vara det allra effekt ivaste vid kortv1ig. Kan Populär Radio 
giva någon förklaring? 

Svar: Saken är helt enkelt den, att spolarna kanlIna all stå i ledande 
förbind else med nätet och föra alltså livsfarlig spänning. An de 
ofta vid kortvåg äro lindade med blank tr d gör ju ej saken bättre. 
En allströmsmallagare måste ovillkorligen ntiöras sil., all in ga spän
ningsförande delar äro åtkomliga. För övrigt är det ej omöjligt all 
utföra även omkopplingsbara spolar så, all de bLi effektiva. 

R. L., Göteborg. Vad är det för skillnad mellan en elektrodynamisk 
och en pcrrnanentdynamjsk högtalare? I annonser talas även om 
»P.:\I.-högtalare». Skall det betyda permanentmagnetisk högtalare, 
och vad är i sil fall detta för en typ? 

Svar: När IDan talar om »permanentdynamisb och »pennanent
magnetisk» (P.M.-) högtalare, menar man alltid en elektrodyna
misk högtalare, närmare bestämt en s dan med permanent fältmagnet 
till skillnad fran en med strömmatad fältmagnet (elektromagnet), 
s. k. fältmatad högtHlan~. Ordet »perrnanentmagneti sk» är alldeles 
vilseledande och bord icke användas. En magneti k eUer rättare 
elektromagnetisk högtalare utgör jn en helt annan huvudtyp, wm 
har rörligt jämankare i ställ et för den elektrodynamiska högtalarens 
sväng- eller taJströmspole. 

Ibland användas ullrycken elektrodynamisk och permanen toynamisk 
för högtalare med fältmatn.ing resp. med permanent fältmagnet, vilket 
är alldeles felaktigt. Båda typerna äro elektrodynamiska. Enda skill
naden är, att fährna gneten hos den ftirra utgöres aven elektromagnet 
oel! ho" den sena re aven permanent magnet (st lmagnet). 

Byggsats till batterisupern i detta nummer komplett med rör 
och alla delar enligt moterialförteckn nJ. P: is kronor 102 

CHAMPION RADIO A.-B. 
Polhemsgat~n 38 - 5TOCKHO~M - Tel. 510706, 536581 

~I 

POPULÄR RADIO 

Världens mest eHektiva 
spolsystem nu inkommet 

Geloso typ 1925 med tre kortvågsområden 13-120 m 

samt mellanvåg och långvåg. Ferrocartkärna, lufttrimrar, 

lindning å trolituibobiner. Avsedd för högeffektiva suprar 

med högfrekvenssteg. Apparat med denna spole beskriven 

i Populär Radio oktober 1940. 

CHAMPION RADIO A. - B. 
Polhemsgatan 38 - STOCKHOLM - Tel. 51 0706, 536581 

jätten 


Ny reseradio med 
enastående räckvidd. 
Hela Europa utan 
antenn och jord
ledning. 
Infordra prospe'kt 
med närmare upp
lysningar. 
Återförsäljare an-

UEIIEIDQark-

H u d i k s vall s q a t q n 4, S t o c k h o I m 
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P. J., Malmö. Har köpt en elek,trodynamisk högtalare med trans· 
formutor, som enl. katalogen har 7000 ohm på primärsidan. När jag 
mäter motståndet i primären, är detta dock endast 300 ohm. .Ä.r 
transformatorn felaktig, eller är det högtalaren som ej passar till 
densamma? 

Svar: 7000 ohm är impedansen (växelströmsmotståndet) på pri· 
märsidan, Jå högtalaren är ansluten till sekundären. Det motstånd, 
300 ohm, som Ni mätt, är primärlindningens likströDlsmotstånd. Allt 
är sålunda i sin ordning. 

EIA -SPORT 
4·rÖrs, G·kret. superheterouyn för batteridrift med \<ort-, 
nlellulI- och lllllgvåg; autotJl. dubbel VoIYIll kontroll; ij" 
permanentdYllUmisk högtalare; tre inbvggda rn mulltenner: 
en för vardera v:1gHingdsumradet - kan [h'en användas för 
v.an lig ant~nn ; \lcgamoidkliidd liida mcd lllirhandtag-; I,rar
llgt spcdalllatteri med cxtra stor kapacitet; Idnsllghet c :a 
25 mikrovolt. N :r B 4264 ink!. llatteri. Kr. 200: - ink!. oms. 

Distdktfdrsiil;arf! antaga... p.i fördddktigil villkor. 

Till ELF.KTRISI{A INDUSTRI A.-B. Box 6074, Stockholm 6 
SUnd utförlig beskrivning och försäljningsvillkor. 

Namn: 

Bostad: ................................ .. ...... ..... .... ................... ......... . 


Auress: .. .... ......................... ...... ....................................... .. 

Sänd kupongen i öppet klIvert. - Porto 5 öre. P. R. 5 

F. K., Stockholm. Vid en högfrekvenspentod skall skärmgallerspän· 
ningen enl. rörlistan vara HJO V, då röret användes som högfrekven . 
förstärkare. Vad har det för inverkan på rörets funktion om man 
höjer d.nna spänning till t. ex. 120 V eller sänker den till 80 V? 

Svar: En höjning av skärmgallerspänningen medför en iikning av 
rörets branthet och därmed en ökning av förstärkningen. En minsk· 
ning av skärmgallerspänningen har rakt motsatt inverkan. Observeras 
bör dock att i rörlistorna vanligen det högsta tillåtna värdet på 
skärmgaUerspänningen är angivet, och detta värde bör ej överskridas, 
ty skärmgallret kan då bli överhettat, och röret tar skada. En annan 
ak är att skärmgallerspänningen betydligt överskrider detta ärde 

vid rii r med automatisk volymreglering (»glidande:& skärmgallerspän· 
ning), men detta är i och med att styrgallerspänningen blir mera 
negativ och skärmgallerströmmen som en följd därav minskar. Effek· 
ten på skärmO'ull rct (skärm"allerspänninO'en O'ånO'er skärm"allerström· 
men) komme~ därför att hålla sig inom "tillå~na"gränser, ~y då spän· 
ningen Sl iger, minskar i stället strömmen. 

E. H., Stockholm. Ämnar bygga mig en enkretsmottagare. Önskar 
veta vilken detektor som b1ir känsligast, den med gallerlikriktning 
eller den med anodJikriktning, om båda förses med återkoppling. 
Ämnar använda en högfrekvenspentod som detektor. 

Svar: Detektorn med gallerlikriktning blir känsl igast. Vi,l anod· 
likriktning är det ofta svårt alt få. återkoppLingen att fungera fullt 
tillfredsställande. - Var försiktig med återkopplin gsratten. Om den· 
na är så mycket pådragen, att vissUngar höras vid stationerna, sll 
höras samma visslingar även i andra mottagare i grannskapet, som 
avlyssna ifrågavarande stationer. Av största vikt är att Ni ställer 
återkoppUngen på noll, då Ni passerar lokalsändarens våglängd, ty 
eljest är det risk att Ni s tör alla Edra grannar i de omkringliggande 
kvarteren, som lyssna på lokalprogrammet. 

C. R., Göteborg. Vad betyder »11.i.», som är stämplat på block· 
kondensatorer? 

Svar: »N.i.» på kondensatorer betyder »non·inductive»= icke in· 
duktiv eller induktunsfri (induktionsfri). Ingen kondensator saknar 
dock helt induktans, varför man hellre använder uttrycket induktans· 
fattig. 

Varje kondensator som ingår i en högfrekvenskrets eller som skall 
utgöra en passage för högfrekvens bör vara av indukt8nsfattig typ. 
I annat fall finnas stora risker för misslyckande. 

P. Ln., S--{l. Har i Populär Radio funnits beskrivning pli mottagare 
med ramantenn, där denna har formen av ett band, som ligger över 
axeln och i vilket mottagaren bäres på samma sätt som en kamera 

Transformalorer & Drosslar I 
MaOgnelspolar Omlindningar 
Serietillverkning & Speciallyper I 
E~!KTROTEKNISKA VERKSr!~!~ l, 

el. dyl."? Har sett sådana apparater i amerikanska radiotidskrifter. 
Hur stor räckvidd har en dylik apparat? 

Svar: En dylik mottagare, ehuru med endast ett rör, finns beskriven 
i nr 7, 1936, vilket llllIl~mer emellertid är slutsålt. Ramantennen lig· 
ger här i en slinga över axeln, ehuru den ej användes som bärrem 
för apparaten. Detektorn är Wrserld med reglerbar återkoppling. Med 
denna apparat erhölls en räckvidd med avseende på Spånga·stationen 
av flera mil. Med en 4·rörs superheterodyn (där avlyssningen sker i 
högtalare) blir räckvidden långt större. 

"ilulu;eCUA,d" 
Radiodelar 
och elektriska tillbehör 
Endast till återförsäljare. Begär prislista. 

RUHRLAND G.m.b.H. 
fiir Elektro und Radio 

BOCHUM, Tyskland 
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Populär Radios Handböcker 

Modern tele\lisionsteltnilt 

av chiIingeniör Harry Stockman 


Del I och II Pris per del kr. f: 50 


Utdrag ur facl<pressens omdömen: 

Teknisk Tidskrift: 

»Förfatlaren lämnar på 140 sidor en sammanfattande 
framställning av televisionens nuvarande stadium, delvis 
baserad på studieresor. Kapitelrubrikerna äro följande: 
En återblick på utv klingen, televi eringens princip, tele
vision kameran , televisionsstud ion, televisionssändarens an 
ordning, frekvensutrymme och vågform, televisionsanten
nen, television_mottagaren. 

Boken är enligt -slutorden avsedd att göra läsaren för
trop;en med televisionsteknikens elementära grunder. 

Arbetet läses med behållning, väl också med nöje; man 
kan dock tillåta sig den misstanken, att en förutsättning 
bärför är, att de elementära grunderna äro för läsaren 
dessförinnan bekanta. Detta gäller i synnerhet apparat
beskrivningarna, exempelvis den rätt avancerade framställ
ningen av ikonoskopet i kap. Il!. En alldeles särskild eloge 
förtjäna kapitlen V och VI, där den icke sil lätt förståeliga 
moduleringen - väl den största stötestenen vid ett mera 
abstrakt tillägnande av grunderna - mycket klart och med 
ett detaljerat illustrationsmat rie! serveras. D tta är av 
värde, desto mera som läroböckeruas kost i detta hänseende 
brukar vara skäligen mager. 

Författarens beskrivning av 1/ 2.vågsledare plus kabel 
för mottagnin g vid ultrakortvåg är ut förlig och förtjänst
full och ett av bokens för praktikern viktigaste partier. 
-- -.) 

Elementa, Tidskrift för eLementär matematik, fysik och 
kemi: 

»Med stor sakkunskap, delvis förvärvad genom studier i 
England, det land som torde ha hunnit längst på televisions
teknikens område, lämnar författaren en redogörelse för den 
i verklig mening moderna televisionen. Han förbigår så
lunda de sys tem, vilka arbeta med sådana 'mekaniska' 
anonlningar som hålskivor och spegeltrummor, och ägnar 
sig helt Il t det 'elektriska' systemet, som använder ka.tod
strålar såväl fö r bildens 'avsökning' p sändarsidan som 
för bildalstringen i mottagarens bildrör. 

I frllga om televiseringens princip framhål les betydelsen 
av bildpunktsantalet och biIdfrekvcllsen. Ikonoskopel, sän
darens viktigas te detalj, behandlas med tillbörlig bredd 
li ksom ä en det för televisering speciella sättet för bär
vågens modulering. Ett kapitel ägnas t anordningarna i 
tel -v ision- tudion och ger en god fö reställning om de 
speciella svllrigheter, om här möta, icke minst i fråga om 

belysningen och de agerandes kläder och 'make up'. Mot· 
tagarantennen har gjorts till föremål för en mycket ingå
ende behandling, varemot redogörelsen för själva televisions
motlaga ren kan synas väl summarisk. Författaren anser 
dock, att en närmare behandlino- av den speciella typ av 
kortvågsmottagare, som användes inom televisionen, sku11e 
falla utom ramen för ett arbete, vars huvuduppgift är att 
göra läsaren förtrogen med den moderna televisionstekni· 
kens elementära gl'llnder.~ 

ERA: 

»Huvudvikten i framställningen är lagd på televisionens 
principer och fysikaliska grunder medan apparatkonstruk
tionerna behandla ts mera ytligt. 

Ehuru boken egentligen är avsedd för radiokunnigt folk 
kan den även tänkas ba ett visst värde för den utomstående 
intresserade, som önskar bilda sig en uppfattning om hur 
långt denna nya, i vårt land hitlills praktiskt taget oprövade 
gren av radio tekniken avancerat fram till hösten 1939 
dA. kriget tills vidare satte stopp för utvecklingen i före
gångsländerna England och Tyskland.,> 

Radio Ekko, Danmark: 

~Fprste Delomhandler Televisionens Principer (og For
historie) , medens anden Del kommer ind paa de mere 
tekniske Enkeltheder og omtaler Sender· og Modtager· 
apparater. 

Det lille, srerdeles velskrevne Vrerk vil vrere till stor 
Nytte for enhver, som gerne vii have et klart Overblik over 
Fjernsynsteknikens Virkemaade og Apparatur. Vi kan an' 
befale den paa det allerbedste.» 

Siemens Kundtjänst: 

»Detta arbet avhandlar såväl televisionens grunder som 
de moderna television.systemen. Verkningssättet hos den 
moderna televisionskameran med ikonoskop beskrives ingå· 
ende. Även de ultrakorta vågornas utbredning samt televi· 
sionsantennernas konstruk tion behandlas. H uvudvikten har 
lagts p televisionens introduktion för den, som ämnar mera 
ingllende studera televisionstekniken. Därjämte behandlas 
m' nga praktiska saker, såsom televisionsstudions inredning, 
studiotekniken, televisionsprogrammet m. m.» 

I alla boklådor eller Cdn Populä.r Radios expedition, Postbox 450, Stockholm. 

Prenumeranter på Populär Radio erhålla dessa hand av en del per abonnemangskvartal. (Gäller även postprenu· 
böcker för 3S rire per styck, dock endast till ett antal meranter, om prcuumerationskvitto insändes.) 
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•• ar r d· o användes 
d-er sä is Sy va •I ro-

edande på 
Sylvania - rör 

Sedan åratal tillbaka är Sylvania en av de 
världsmarknaden. OveralIt saluföras nu 

Vilken del av världen det än gäller - där radio överhuvud taget kommer till använd
ning, där finner Ni också Sylvaniarör. I åtskilligt över hundra lände]" ha radiolyssnarna 
Sylvaniarör i sina apparater. Rör, som garantera ett återgivande så rent och störnings
fritt, som det överhuvud taget är möjligt. 

Det finns goda skäl för den uppskattning Sylvania rönt över hela världen. Försäljare, 
servicqnän och fackmän i allmänhet ha fått förtroende för den jämna, höga kvaliteten. 
De veta att det lönar sig att gå in för försäljning av Sylvaniarör. 

Vilken rörtyp Ni än förcdraacr, något ha de gemensamt - -- hög ljudkvalitet och stor 
livslängd. De egenskaperna sätta sin prägel på alla Sylvaniarör. 

g §hJfgiX 
I i NVIV~SW1~n ~ J 1 SQ 

~O SS ~) ONV NHO r ~]H 


