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FÖRORD 

Begreppet tonlw1'1'ektion 'innefattaj' allt, som hw' mecL ett vid ö'Ler
fur ing at: tonfrekl/enta siv/utler avsi läligt åstcuZkommet fl'e lwensbero
ende att gura, om mell dettet UI'ses att l,;o1npellsera en v icL samma 
öIJerföring erhå llen freTöt;ensdistol'tion, 

TonkolTel"tionen iiJ' ingen ny sal,,; elen 1/[/1' liillge tiWimpctts inom 
tele/ontekniken, Det iii' IJmellertill först pa SC1wre till, som den på 
nUva I' börjat tiUiimpas inom l 'ctdiotel.;nil"en, D en föl'sta mottagaren 
mecL tonlvorr eldion, v1cL 'LilT.:en gjonles giillctlllle att tonlvoJTektionen 
mujliggj01'lJe ul.:all stömings/rihet mecL avseende på störningal' fl-ån i 
vågliillgll niirligganele slCtlioner , var engelsllumnen elI- James Robin
sons »8tenolle Raeliostat», D enna 1I!ottagctre ha/' vissel'ligen ej l,;w!nat 
infria allct löften, men elen [jCtV eloel,; im1HlIsen till ett omfattande 
/orsT,;nil1[jsw'bete ,inom eletta gebit_ 

D et iiI' reelan l;etensl.:allligt ållagalagt, att ton7con'e7ctionen 1Ilöjli[j
gul' konstruerandet av motfagc!1'e mecL ökad störningsfri het, men elcn 
nnIJamnde, i l /ög grad otillfl'edsstii1lande våglängcLsför(Zelningen mel
lan 1'twdmdios/atiolle1'1la lii[j[jer stoJ-a hineler i viigen för en störnings
fri mottctgning; detta lwttt1"ligtvis helt Qortsett från -de atmosfä1"iska 
och elelärisl,;a stö1'1tinganta, vilT';Ct iinnn ej kunnat l'at'ionelU beTciimp[(s, 

Förf, hal' i demw boT" sökt på ett liittfattligt siitt ,,;lm'göra vad ton
kOl're l,;fionen är och vacl elen ctVser_ Det kan 'icl;e nog stw'kt fntmhållas, 
Mt tonko/'rektiollen i grunden a'vser Mt åslaclkomma en natttrt/'ogen 
ci.tergivning; den meclföJ' sälwHla icke rare sig stÖtTe selelä'ivitet ellcl' 
stÖJTe störningsfr ihet, men "In Ö j L i g g Ö l' ttppnåendet av båda dessa 
suker. 

D e 1!mktisT.a fÖI'sök med tonTwJ'1'eT>.tion som omtalcts tOl'de kunna 
gil/c~ någon ledning åt allct eWllcrimcnt ercmele amatörer, Den i bolwlls 
sis ta l<Clpitel besl';!'ivna l'csemottagaren med tonkol'rekUon, konstruerad 
av elcn engelsJat 1'[(clioiills7.:ri/len »1J"ireless 1101'/(/», är trots sin en
kelhet och äet ringct antMet rör en 'LiiJ'clig representant föl ' c1enlw tup 
av mottr/gare, 
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Vad äl' tOllkol'I'ektioll? 

De flesta radiomottagare äro nu försedda med en s. k. tonkontroll, 
ii\"en kallad klangfärgskontroll, vilken tyvärr mycket ofta användes 
Ila ett totalt felaktigt sätt. Sin första anviindning fick denna ton
kontroll vid den tidpunkt, dit pentodslutrören började komma mera 
allmänt i bruk. Man hade funnit, alt det i allmiillhet var nödviindigt 
,ttt koppla en kondensator på några tusen centimeter parallellt över 
högtalaren, ty i annat fall blev återgivningen skrikig och oren. I 
\"arje fall förstiirktes de högre tonfrekyenserna av.·e\"ärt mera iin de 
lligre, yariör klangflirgen blev onaturligt ljus. Medelst parallell kon
deni<atorn kunde man tlstadkomma en utjiimning, Stl att klangfärgen 
IJley mera natu rtig och de lägre tonfrekyenserna kunde göra sig biittre 
c;"ii lIande. 

I a\"sikt att möjliggöra en kontinuerlig klangfiirgRreglering inkopp
lade lIian i serie med kondensatorn ett variabelt motst:lnd. Samtidigt 
~jonle man kondensatorn större. Då motståndet stod pii noll, var klang
fil rgen på grund av den stora llarallcllkondensalorn överdrivet mörk. 
D,t molståndet slod på maximum (hela motståndet i serie med kon
densatorn). \"ar dess värde så stort, att kondensatorn blev prnktiskt 
taget helt utan \"erkan. llärvid ble\" klangfärgen överdrivet ljus. På 
detta siitt var det möjligt att inreglera klangfärgen så, att I\tergh-
ningen blev Stl naturtrogen Rom möjligt. 

Emellertid lycks det ha blivit praxis bland folk, som ej vet, hur 
\"erklig musik skall låta, alt vrida tonkontrollrn i botten, d. v. s. 
alltid stiilla in pil mörkaste möjliga återgivning. Detta giiller ej blott 
i Syerige utan [iyen i England, där den sålunda erhållna mörka 
klangen glir ul1(ler beteckningen »melJo\\" cello». »Den diir motlagaren 
hn r en sl't underbar celloton», brukar man :;:,iga i Sverige. En god 
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rndioförsiiljare, d. Y. s. en rndioför"iiljure, som iir good affär':lll:ln, 
,rider ay princip alltid tonkontrollen i botten. 

En del radiomottagare ha ej reglerbar tonkontroll utan endast en 
omkopplare med tl'it Iiigen, ett »Iju~tlre» och ett »mörkare». Yid en 
amerikansk mottagare, som förf. hade tillfälle att pro,a under en 
orkesterut~iindninO", försmnn ,iolin. tämman vid öyergi'lng till det 
mörkare tonliiget. 

Det si~ta är niistall alldeles sant. Det behövs utan [Yivei kraftiga 
me(lel för att fil upp folks ögon föl'. att radioapparaten ej :ir ni'tgot 

Högsclcl .. tiv (/islausJllotta!laI"O av »rak» IYll 11lC(~ två slegs högfre
kvenstöI·stiil'lwing. Tvenne ban(ZtilteT, vardera bes.tåenele av två ld{j
tÖ/'ZuslspoZal' i TymUga sldirmbw'7car lIIea tillhijrau(/e avstä4l~llillg8-
kOll(/clI8ntol'CI' av lJ1·eeisiollslYII. ustaelkom.llla elen höga selektiviteten. 

(Philips '/Iloelell 6.'10.) 
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musikinstrument i egentlig mening. Det finns faktiskt personer, som 
kommit med förslag eller påståenden i motsatt riktning, men som 
viiI iir, finns det ingen som bryr sig om vad de sliga. 

Tonkontrollen har ii ven en annan användning, nämligen som stör
ningseliminator. Störningar förekomma yi[} radiomottagningen dels i 
form uy knastrnnde och sprakande ljud, dels i form ay höga yissel-

HanNIIU mottagare 80m ovan l.;omplett i låcla med, öppen baksida, del 
sena·1'e tör' unclvikancle av 8. k. ld,d,lj1tcl. 

toner, uppkomna genom inlerferens mellan närliggande stationer. Dy
lika störningar kunna aysevii rt reduceras i styrka genom inställning
ay tonkontrollen på mörkuste klangfärg. Detta är förmodligen an
ledningen till, att fabrikanterna göra det »mörka» ändläget på ton
kontrollen så mörkt, som det ännu är på många mottagare. En ljus
ning visade sig dock vid provning a II en mottagare av ett av de le
dande märkena. Denna var försedd med en tonkontroll med två lägen, 
och även i det »mörka» läget var naturtroheten i återgiyningen med 
hänsyn till olika musikinstrument god. I det »ljusa» läget närmade 
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::;ig i'tlcrgivllingell idealet och olel' pil vissa ."lillioner till och mell 
nästan allt för ljus, En variaoel tonkontroll iil' kanske iinnn sii. länge 
det lämpligaste, då rundradioauktoriteterna i olika länder och vill 
olika stationer ha di ,ergerande [[sikter betl'iiffan<1c styrkeförhiuran
det mellan hiiga och låga toner, En del >:lationer för. tiirka O:1Rtonerna 
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(7'clefll111 .. en,~ 'IIlocl e71 J ~ .3.) 

mera, andra i stä llet de höga tonerna , och bilda göra det för att 
ii:::tnd komma bii ·ta möjliga återgivning i lyssnarnas mottagare, 

Genom denna lilla betmkte1 se ha ,j cgentligen kommit n:'tgot p~ 
sidan om s.iiil\'a itmnet. Vi skola strax :Hergå till detta men ,ilja 
fiil'i"t lilliigga, alt det tidigare i'ttminstone till ,e]) del torde ha varit 
l!ögllllu1'llns f el, att man giil'l1a velaL ta d!']) mjuka ('clloklnug-cn, MNI 
de goda hiigl:1lare, ~om nu .finnas att fi'l, bör m!lll sIritya cfter fltt 
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få med ä"en det höga registret, ty dett:l har en a"görande betydelse 
för naturtroheten i [llergirningen al' bHde tal och musik. 

Delta alt medelst ett pentodfilter diimpa de alltför m~'ckcL gyn· 
lIade llögre tonfrekvensel'na i iimlamitl alt åstndkoll1111a en vii! ay
"iigd åter~iyning iiI' just ett ~lag a,' tonkort'ektion. ::\1an sIriivar ju 

('lul~~i Iill motlcm fural'urs eli~tctlt~l/!Otta!Jarc för äixelström metl InI, 
Itugeffcktint och ria il/kapslade lIl:stii llwin!J88polar (elen ena liggaJl(le). 
Skiirmbttrkarlla iiro ~unner1igell viii till/agna för alt ej otöl'(/elal,tigt 

ill t'crku pd /Slw/anws cgens lwpcr. (P/lilips moden 'SO.) 

,"llerst efter att nppntl en återgiyning, som lir så lik originalet som 
möjligt, Om det nu iir så, att man t. ex, med en pentod fär de llögre 
lonfrekvensel'l1a starkare ålergil'na i förhållande till dc lligre än de 
iil'O i vel'kliglleten, iiI' det ju helt naturligt, att man på mottagar~idllu 
söker dämpa desstl llögre ton (rekyem,el' i mob:ivaranc1e grad för alt 
få en mera naturtrogen återgiyning. ?lIan korrigerar helt enkelt på 
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detta sätt frek,enskurvan 161' slutsteget i mottagaren, ~å att alla 
tonfrekvenser återgivas likformigt. 

_ u får lllan för den skull ej tro, fl tt ett pentoclfilter alltid bör fin
lias på en mottagare med pentodslutrör. Tvärtom kan pentodfiltret 
ofta med fördel utelämnas. Detta låter ju lllotsägande, men för
klaringen är den, att en större förstärkning av de högre tonfrekven
serna oftfl är önskvärd på något ställe i mottagaren a v den anled
ningen. fltt just dessa högre tonfrekvenser lida en viss förlust i 
mottagarens avsUimningskretsar genom s. k. sidbandsan;kiirning, om 
dessa kretsar äro någorluncla selektiva. Här äro Yi nu framme vid 
den sak, SOIll kOlllmer att uPlltaga största delen av utrymmet i den
na bok. 

14 



Några praktiska tillämpningar. 

Tonkorrektlonen är ingen ny sak. Den hal' tillämpats länge inom 
telefonteknikeno Talimpulserna genom en atlantkabel skulle, om de 
blott förstärktes och finge påverka lJörtelefonen, ej giva begripligt 
tal. Häl' användes regelrätt tonkorrektion, i det i förstärkaren ingå 
avstämda lågfrekvenssteg, som ge en starkt stigande förstärkning 
mot högre periodtal. Det är nämligen de högre tonfrekvenserna som 
försvagas i kabeln i så hög grad, att talet skulle bliva obegripligt 

Moderna p,oecisionskondensatorer tör emoattsavstämningo Pd bilden ses, 
hur väl inkapslad i metall var och en av delkondensato,oe,ona äro, detta 

tö,o undvikande av instabaiteto (Philips mottaga/oe, modell 6300) 



utan denna korrektion. Detta är ett p~rallellfall till den nu så aktuella 
ton korrektionen vid radiomottagare, där man korrigerar för den för
svagning av de högre tonfrekvenserna, som uppkommer i avstäm
ningskretsarna. Äro de senare tillräckligt selektiva, såsom t. ex. vid 
Autotone-mottagaren, blir talet utan tonkorrektion på lågfrekvens
sidan även i detta fall helt obegripligt. 

Ett annat fall, där tonkorrektionen framgångsrikt tillämpats, gäl
ler elektrisk återgivning av grammofonskivor. Som bekant äro vid en 
grammofonskim spärets utbuktningar i sidled (amplituden) större 
vid lägre tonfrekvenser än vid högre (för samma ljudstyrka), sam
tidigt som utbuktningarna ha större längd i spärriktningen. För att 
fä full ljudstyrka 'Vid de allra lägsta frekvenserna skulle man få 
göra avståndet mellan närliggande varv av spåret mycket större, 
d. v. s. använda avsevärt större »stigning», för att få rum med de 
stora utbuktningar i sidled, som skulle erfordras. Men då skulle spå-

Här ovan v isas en dubbelkonclensator av samma typ, på vilken sk,änn
n ingen avlägsnats. Stol'leken kan bedömas genom jämförelse med 

tändsticksasken. (Phil i ps mottagal'e, modeU 830.) 
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rets totala längd reduceras högst avsevärt och därmed även den 
redan förut rätt knappa speltiden per skivsida, För att undglI. detta 
måste man från c:a 200 per/sek och nedåt övergå till konstant ampli
tud, d, v, s, alla toner med lägre frekvens än c:a 200 per/sek ingra
veras vid inspelningen av skivan med en viss maximalamplitud, som 
ej får överskrid'as, Härigenom komma toner under 200 per/sek. att 
återgivas svagare i förhållande till toner över detta periodtal Un 
verkligheten, och de bliva allt svagare, ju lägre periodtal de ha, 

Tl'egangkondensator tÖI' SltIJfrhetel'odunel' med speO'ials]cu1'lta sta
tOl'plattOl' pa oscillatorkondens,fl,torn, Val'je del1wndensutor är Tcups
lad tÖj' sig, Till höger samma TcondeHsator med loeT.et till oscillator-

kondensatorn avlytt, (»Polal'»,) 

Nu är det lyckligtvis så, att de.. flesta pick-ups giva större signal
spänning vid dessa lägre tonfrekvenser, vilket på frekvenskurvan sy
nes därav, ' att denna stiger mot Uigre periodtal, sedan man kommit 
under i runt tal 200 per/sek, Denna stigning kompenserar således till 
viss grad den förlust i ljUdstyrka nnder nämnda periodtal, som en
ligt ovanstll.ende ligger i själva grammofonskivan, Detta är sålunda 
en form av tonkorrektion, 

Föl' att fullständigt kompensera förlusten i ljudstyrka hos basto
nerna konstruerade engelsmannen dl' N, W, McLachlan en tillsats
apparat benämnd »Novotone», a,sedd att inkopplas mellan pick-up 
och förstärkare, Denna »tonkorrektor» har en sådan karakteristik, att 
I'oner under c:a 200 per/sek förstärkas allt mer, ju lägre frekvensen 
blir, i förhållande till övriga toner, ända ned till den allra lägsta 
frekvens som skall återgivas, Det uppges att en mycket realistisk 
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återgivning ernas vid anviindande av »Novotone», och var och en vet 
ju ock sa, att bastonerna i verkligheten betyda ganska mycket. Dock 
är det av stor vikt, att de högre tonfrekvenserna ej samtidigt påver
kas, så att de högre tonerna försvagas samtidigt som de lägsta to
nerna förstiirkas, ty i så fall förlora musikinstrumenten sin karnk-

ST,ännad ldgtörlttstspole till modern distans111ottagare. Ena halvan 
av sT"ännbw·ken är bortsTmrer" tÖI· att visa sIlOlens. kOltstnIT.tion. Pti 
nedl·e delen av SIJoll·öl·et, som äl· av glas, synes den av litztl·åd lin
dade TC01·tvågsspolen oeh överst på I·Öl·et den i fYl·a seT,Uoner lindade 

långvågsSIJolen. (PhUips mottagai·e, modell 630 oeh 830.) 

teristiska klang och talet blir sv:lrbegripligt. » 'ovotone» är i detta av
seende idealisk, i det de högsta återgivna ton frekvenserna efter be
hag kunna förstärkas eller försvagas med en särskild kontroll, så 
att återgivningen blir tillfredsstiillanue. Det blir en kompromiss mel
lan bästa ljudkvalitet och minsta nalrasp, ty ni\lraspet blir starkare, 
ju bättre de hög ta frekvenserna återgivas. 

Denna »Novotone» representerar ett t"ypiskt fall, dill' tonkorrek
tionen kommit väl till pass. Men - »Novotone» finnes endast inmon-
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terad i en enda radiogrammofon pli. den engelska marknaden. Anled
ningen härtill kan vara dels att folk ännu ej förstår att uppskatta 
verkligt realistisk återgivning och dels att det fordras mycket kraf
tigare försmrkare för att vid en viss ljudstyrkenivå de kraftiga bas
tonerna ej skola medföra överbelastning av slutsteget inklusive hög-

En annan modet"n avstämningsspole, montcmd i sin slcännbw·l,;. FÖl' 
att cm'attsavstämning skall kunna användas, mdste aUa spolarna 
vat'a exalct lika. Häl' 1ttjämnas indulctansen m edelst en metallrinu, 
som försl,;jutes i spolens fält och därefter fillJeras. I den högm bilden 

visas själva slcärmburlcen. ('1'elefwllcens mottaga1'e, modell 3."3.) 

talaren. Uan kan tydligen undvara tonkorrektionen i detta fall, dock 
ej fullständigt, ty en viss korrektion erhålles som ovan nämndes ge
nom pick-up'ens lilla egenhet att giva större signalspänning vid de 
lägsta frekvenserna. Detta senare brukar benämnas automatislc ton
korrektion. 

Fallet rörande förlusten av bastoner 'vid grammofonåtergivning är 
beträffande önskvärdheten av tonkorrektion . emellertid mindre trän
gande än det som rör förlusten av de högre mOduleringsfrekvenserna 
genom sidbandsavskärning i avstämningskretsarna. Var och en vet, 
hur mörk klangfärgen blir vid en mottagare, som för sin känslighet 
vid clistansmottagning är helt beroende av återkopplingen, då man 
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söker avlyssna en av de svagare stationerna. Att säga att klangfär
gen blir mörk är för övrigt missvisande; i verkligheten skäres en sil. 
stor del av tonskalan bort, att radiomottagaren ej längre kan kallas 
för ett reproduktionsinstrument i likhet med grammofonen. 

Bortsett från ljudkvaliteten är emellertid en dylik mottagare ej 
dålig. Vid långt driven återkoppling blir mottagaren både känslig och 

Den nya Ferrocm·t-spolen, vm,en pit or·und av sina smit törlustel· skulle 
lämpa siO väl tör en mottaom·e med ton7"on·e7"tion. 'l'ill en enkel de
te7vtor·mottaom·e for·dras givetvis en SlJole m ed åter7vopplinosUndninll. 
Den ovan visade spolen är försedd med inbyOOd vitolänodsomkopplare. 
Det mest utmär·7.ande draoet hos FerToeart-spolama är·o dems smd 
dimens.ioner gentC'lIlo t vanlioa spOlar med lika 00 da ele7,tl"is7ca eoen-

s7capel·. 

selektiv i sil.dan grad, att den skulle kunna medgiva god mottagning 
från ett flertal utländska stationer, vore det ej för den dil.liga ljud
kvaliteten. Tidigare hade man ingen möjlighet att undgå denna för
sällll·ing av ljudkvaliteten vid långt driven återkoppling, men nu kan 
man göra det genom tonkorrektion, sedan man börjat tillämpa den
samma även på detta område. 

Vi kunna ta ett annat fall. För ett flertal är sedan var ramanten
nen ett tag ganska populär, i synnerhet i form aven s. k. väggram, 
som utgjordes av några fä varv grov koppartråd, utspänd på isola
torer över en hel vägg. Biista resultatet fick man genom att ta en
dast ett varv i ramen och utbyta koppartråden mot ett brett koppar
band. Ju mer man på detta sätt minskade motståndet i ramen, desto 
större blev signalspänningen . . Emellertid erhölls samtidigt en allt 
märkbarare sidbandsavskärning, varigenom ljudkvaliteten blev sämre. 
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Man kunde därför ej gå under ett vIsst minimum med motståndet i 
ramen. Ku skulle man kunna göra det, tack vare tonkorrektionen, 
uta~ att fä. försämrad ljudkvalitet. Vi kunna häl' ej ingå på frågan, 
huruvida tonkorrektionen skulle medföra någon vinst i detta speciella 
fall. 
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Selektivitet och tonkorrektion. 

Den form av tonkorrektion, som vi i det följande skola behandla, 
är den som avser återvinnandet av de högre tonfrekvenser, som vid 
en selektiv mottagare undertryckas i de avstämda kretsarna. Det är 
då kanske lämpligt att redan från början fastslå en sak, som för den 
oinvigde kan synas oklar. Vi börja då med att säga, att tonkorrekUo
nen icke medför ökad sele1ctilvitet men däremot möjliggör ökad sele7c
tivitet. Om vi t. ex. i en vanlig s. k. detektormottagare insätta en ton
korrektion s transformator i stället för den förutvarande vanliga låg
frekvenstransformatorn, blir mottagaren ej mera selektiv för det. En
dast om det förut varit så, att återkopplingen ej helt kunnat utnyttjas 

Till vänster' modern differentialkondensator för' dter7copplingsl"egle
dltg, tör"sedd med säl"s7cild 7mapp för" fininställning" Till höger en dub
beZT.ondensatOl· med inbygg(l mikl"okondensat()r för" 7.on·iuerin{l av 
antennkl"etsens avstämning" MilC1'okondensato1"1~ regIm'as med, den lilla 
ratten" Denna kondensator är synne1"ligen lämplig för sådana motta
gUl"e, hos viZT.a verklig enrattsavs.tä1'l1,.ning på gnmd av allt tör stor 
oWehet mellan spolarna ej kan t~ppnå8. Kondensatorn närmast s7calan 

s7call då alltid avstäImma antcnn7C1·etsen. 
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vid distansmoltagning pu grund av att klangfärgen då blivit allt för 
mörk (se föreg. kapitel), är det möjligt att genom insättande aven 
tonkorrektionstransformator uppnå större selektivitet, i det ökad åter
koppling alltid medför större selektivitet. Tack vare tonkorrektionen 
medför emellertid den ökade återkopplingen icke mörkare klangfärg. 

Det är en mycket vanlig företeelse, att klangfärgen vid utlandsmot
tagning med en detektormottagare blir allt för mörk. Vi kunna också 
se saken direkt ur denna synpunkt och säga, att tonkorrektionen med
föl' bättl'e Zjudkvalitet utan att försiimm selektiviteten. Vi ha t. ex. 
en detektorrnottagare med idealiskt arbetande återkoppling, d. v. s. 
återkopplingen kan drivas mycket nära svängningsgränsen, varige
nom mottagaren kan fås mycket kän,;lig och selektiv, men ljudkvali
teten blir dålig. Genom anbringande av tonkorrektion kunna vi er
hålla mycket god ljudkvalitet med denna mottagare, under det selek
tiviteten är densamma som förut. Huruvida känsligheten kommer att 
ändras är beroende av på vilket sätt tonkorrektionen anordnas. Man 
kan mycket väl bibehålla den förutvarande känsligheten och även öka 

. den, om detta skulle befinnas önskvärt. Vi skola i ett följande kapi
tel återkomma till denna sak. 

Vi se sålunda, hur tonkorrektionen rent av kan utföra små under
verk. Att förbättra ljudkvaliteten vid en selektiv mottagare utan att 
samtidigt försämra selektiviteten har tidigare ej Yarit möjligt - icke 
ens vid mottagare med bandfilter. Detta sista uttalande får tydas så, 
att om vi ha en bandfiltermottagare, hos vilken bandbredden i iinda
mål att erhålla god selektivitet gjorts särskilt liten, kunna vi ej 
förbättra ljudkvaliteten (d. v. s. genom en ökning av bandbredden 
få med de högre tonfrekvenserna i större utsträckning) utan att sam
tidigt försämra selektiviteten. Däremot är det ju känt, att vid en 
selektiv mottagare utan bandfilter ljudkvaliteten kan förbättras ge
nom insättande av bandfilter, utan att selektiviteten blir lidande här
på. Men ett bandfilter är en helt annan sak än en to n korrektions
transformator; två avstämda kretsar skola noga följas åt över hela 
·våglängdsområdet, och dessutom bör bandbredd.en vara konstant. 
Sannolikt kommer bandfiltret att ersättas av två till varandra löst 
kopplade kretsar och sidbandsavskärningen att kompenseras genom 
tonkorrektion, blott man kan tillverka spolar och gangkondensatorer 
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med den härför erforderliga precisionen, Detta blir då i princip sam-
ma anordning, som användes i Autotone-mottagaren, , 

Vi skola emellertid ej sysselsätta oss med att framkasta gissningar 
om tonkorrektionens framtida användning och betydelse utan i stäl
let söka tillgodogöra oss densamma för tillämpning på nuvarande 

NO'!;990n •• s6n~~-::''''''''d'S.'- "',' ..... d.S.~";qqon •• sdn""'" 
london (Norlh ~er;J Porls 

ResonanS/ml'V01' (selektivitets/(;Urv01') för högfl'e/cvensdelen hos en 
/cormnel'siell 1lwttaga"e med, ton/wrre/vtion Vd ldgfl'ekvenssidan, 1tpp
tagna vid, ,'esp, 625 och 174 /ciloltertz, K1trVOn~a visa vilken fältstyrka 
en nä,'Uggande sändare mdste ha, tÖI' att elen skall kunna störa elen 
mottagna stationen (London och Paris resp,), Den vita kw'van visar 
/ut/' l'esonans/ml'van s/wlle försämras, om icke vrecisionskondensato
l'er och noggrant matchade SpOlal" användes, (Telefun/cens modell 848,) 

516rsto I<ÖIIj!J9I!el 

lOD SOd Si01llllll1llJ1DOJl104I».IIKI6ODldP,wIfKl/lltll 
~/önqtl,m ___ 

Käns.liflhets/cw'vo,' för samma mottagare, 1ttvisande den fälts tyr/ca som 
eI'forell'as vid, oH/va våglängder fÖl" åstad/conzanande av normal högta
larsty/'/ca, Som synes ä" /cänsligheten något stön'e vid, ele /wrtU1'e än 

vid, de läng/'c vdgol'na inom ett och samm.a vdgläl1gdsoml'dde, 
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'lllottagarkonstruktioller, Vi kunna då till att börja med fastslå, att 
en vanlig detektormottagare med en enda avstämningskrets i van
liga fall kanske ej så väl lämpar sig för tonkorrektion, men att den 
däremot kan trimmas så, att tonkorrektionen blir till stor nytta vid 
densamma, Det vanliga felet med en dylik mottagare är, att åter
kopplingen ej fungerar tillfredsställanGe, Vid ökning av återkopplings
graden går mottagaren på en punkt i svängning med en stark knäpp, 

II ögtl'cTcvenstiltm' i niitledningen till moden~ distans-mottagm'e tÖl' 
Ukströmsdritt, bestående av ett pal' kapacitetstattiga spolal', monte
l'ade ovanpå sildl'ossBln, Ett dyliTct tiltel' ii" önsTcviirt vid alla UTc-

sf1'ö1ns-distansmottagare, ('1'eletunT.;ens mottagal'e, modell 343,) 

och då man sedan vrider tillbaka ttterkopplingskondensatorn för att 
komma ned strax under svängningsgränsen, upphör svängningen ej, 
förrltn man vridit tillbaka ett långt stycke under den punkt, där 
svl1ngningen inträdde. Fungerar återkopplingen på detta sätt, är mot
tagaren olämplig för tonkorrektion, i det man aldrig kan få så hög 
selektivitet, att tonkorrektionen är berättigad. Vi skola emellertid 
:;;trax se, hur vi på enkelt sätt kunna åstadkomma »mj uk» återkoppling 
och därigenom få en bestiimd sviingningsgräns utan »eftersJäpning». 
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Tonkorrektionens berättigande. 

För att giva den icke initierade läsaren ett begrepp om vad tonkor
rektionen egentligen åstadkommer i mottagaren, skola vi i stora drag 
redogöra för förloppet ända från det ljudvågorna träffa mikrofonen 
på sändarstationen. 

Då intet ljud träffar mikrofonen, utgår från sändaren den s. k. 
bärvågen eller bärfrekvensen, som utgör de egentliga elektromagne
tiska vågorna. Då dessa träffa mottagarantennen, induceras i denna 
en högfrekvent växelström med samma periodtal (antal perioder eller 
hela svängningar per sekund) som bärfrekyensen. Denna högfrekventa 
växelström alstrar i sin tur en växelspänning över den första av
stämda kretsen i mottagaren, till vilken antennen på något sätt är 
kopplad, detta under förutsättning att kretsen är avstämd i närhe
ten av bärfrekvensen. Växelspänningen över kretsen blir störst, då 
elen senare avstä.mmes exakt till bärfrekvensen, och minskar, då av
stämningskondensatorn vrides åt endera sidan, d. v. s. då kretsens 
egenfrekvens avviker från bärfrekvensen. 

För enkelhets skull tänka vi oss en detektormottagare med en enda 
avstämd krets och utrustad med en gallerlikriktande kraftdetektor, 
::lom i sig själv är distortionsfri. Vidare antaga vi, att en enda ton med 
en frek,ens av t. ex. 3.000 per/sek alstras framför mikrofonen. Detta 
är ju det enklaste fallet, då sändaren moduleras med en enda ton, 
så som t . ex. då vissa stationer utsända en begynnelseton eller av
stämningston, avsedd att medgiva noggrann avstämning av motta
garen före programmets början. 

Så snart denna ton på 3.000 per/sek ljuder framför mikrofonen i 
sändarstudion, alstras tvenne nya vågor, en på vardera sidan om bär
vågen. Då det gäller sändarens mOdulering, är det emellertid bäst 
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att tala om frekvensen. Sålunda alstras på vardera sidan om bärfre
kvensen en sidfrekvens, vars avstånd till bärfrekvensen är lika med 
den spelade tonens periodtal, d. v. s. 3.000 perlsek. (Vi tänka oss fre
kvensen avsatt utefter en skala.) 

Sidvågorna kunna ej alstra lika stor spänning över den avstämda 
kretsen som bärvågen, beroende på att kretsen ej ä.r avstämd till dem 
utan till bärvågen. Ju längre bort från bärvågen sidvågorna äro be
lilgna, desto mindre blir den över kretsen av desamma alstrade spän
ningen. Eller, om vi »tala i frekvenser», ju högre den sändaren på
modulerade tonen är (d. v. s. ju högre periodtal den har), desto längre 
bort från bärfrekvensen komma sid frekvenserna att ligga, och desto 
mindre blir den av desamma över stämkretsen alstrade spänningen. 

Vi ha nu över den avstämda kretsen tre skilda växel spänningar, 
skilda från varandra därigenom att de ha olika frekvenser. Vi kunna 
nu helt enkelt tänka oss att de två sidfrekvenserna interferera med 
bärfrekvensen, varvid efter likriktning i detektorn erhålles en »sväv
ning» i form aven lågfrekvent yäxelspänning, vars periodtal är lika 
med skillnaden mellan bärfrek\'ensen och var och en av sidfrekven
serna, således lika med periodtalet hos den sändaren påmodulerade 
tonen. Denna lågfrekventa eller tonfrekventa växelspänning blir mind
re, ju högre periodtal tonen har, av den anledningen att den av siu
vågorna över avstämningskretsen alstrade högfrekventa växelspän
ningen även då blir mindre. 

Kort sagt, en ton på t. ex. 3.000 perlsek blir svagare återgiven i 
mottagaren än en på 500 perls ek, även om båda tonerna äro lika starka 
framför mikrofonen på sändarstationen. Detta är naturligtvis ett fel, 
som gör naturtroheten i återgivningen mindre, i all synnerhet som de 
högre tonfrekvenserna mellan 2.000-5.000 perlsek äro av oerhört stor 
betydelse för naturtroheten i tal och musik. 

Det är alltså tydligt, att man på något sätt måste söka få fram 
även dessa högre tonfrekvenser. Innan bandfiltret kom, fanns ingen 
som helst möjlighet härtill utom genom - tonkorrektion. Ett faktum 
är, att tonkorrektionen varit tillämpad ganska länge vid rundradio
mottagare, utan att man rätt vetat om det. Den allra första distans
mottagaren med återkopplad detektor och transformatorkoppling på 
lågfrekvenssidan hade automatisk tonkorrektion enligt en insändare 
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i» Wireless World». Hur detta hänger ihop framgår av diagrammet på 
sid. 28. Utefter den horisontella axeln (abskissan) är avsatt module
ringsfrekvensen från 50 till 6.400 per/sek och utefter den vertikala 
axeln (ordinatan) ljudstyrkeökningen (uppåt) resp. ljudstyrkeminsk
llingen (nedåt) i decibel i förhållande till en viss ljudstyrkenivå (O), 
representerande t. ex. normal högtalarstyrka. Kurvan a , isar sid
ballds!tvskärningen i avstämningskretsell vid långt driven återkopp
ling. Vi se hur bastonerna framhävas kolossalt på bekostnad av de 
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Diagram tm tö,.,clm' ing av den »alltomatiska» tonkorrektionen vid 
en äldl'e återkopplad detelctonnottfJ-gm'e med tl'anstOl'matol' lwppling 
på lågfl·ekvel1ssidan. De tVI'a tl'ekvenslmrvorna gälla tÖl' a) avstäm,. 
ningskretsen vid stark återkoppl'ing, b) låuti'e l,venstörs.täl·kal'en, ej 

högtalal'en och d) mottagaren som helhet: 

högre tonerna, Kurvan b vis,ar förstärkningen i ett transformator
kopplat lågfrekvenssteg Yid anväodning av en~ av de allra första låg
frekvenstr ansformatorerna med endast omkring 0,5 Henrys primär
induktans samt ett av de iUdre förstärkarrören, hos vilka inre mot
ståndet yar jämförelsevis stort. Förstärkningsgraden är beroende av 
hur stort växelströmsmotståndet i primiiren är i förhållande till rö
rets inre motstånd, och först vicl omkring 4,000 per/sek uppnås den, 
maximala förstärkningen, eftersom primärens växels trömsmotstånd 
ökar med periodtalet och först inemot ~,OOO per/sek kan betraktas som 
~tort i förhå llande till rör ets inre motstånd. 

Efter nuyarande begrepp represel)terar kurvan b intet lågfrekvens-
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steg utan ett tonkorrektionssteg, ej så olikt det som användes i Auto
tone-mottagaren, den första mottagaren med fullt genomförd tonkor
"·ektion. (Se populär Radio april-maj 1932.) I denna användes för 
tonkorrektionen en drossel pi\. 0,3 Henry. 
- Kurvan c gäller föl' högtalaren, en av de allra första i marknaden. 
Vi se av kurvanJ att endast toner inom ett begränsat frekvens område 
återgivas med gOd styrka; bi\.de de lägre och de högre tonernn äro 
starkt undertryckta. 

Kurvan d är den resulterande frekvenskurvan för mottagaren i 
sin helhet. Avstämningskretsen hjälper upp bastonel'lla, högtalaren 
mellan tonerna och transformatorn de höga tonerna. Kurvan d borde 
stanna definitivt vid 100 resp. 3.200 peT/sek, då högtalaren utanför 
<lessa periOdtal troligen val' stum, i basen kanske redan vid 200 perl 
sek. De toner, som högtalaren ej förmår att i\.tergiva, komma natur
ligtvis aldrig fram. 

Kurvorna i diagrammet äro särskilt tillrättalagda föl' att giva en så 
god totalkurva som d, vilken ej varierar mer än högst 3 decibel uppåt 
och nedåt från medelläget. Dock visar diagrammet, att tonkorrek
tionell redan i de första distallsmottagal'lla var »väl utnyttjad» för 
åstadkommande av biista möjliga ljudkvalitet. Om man ej åter
kopplade 11i\.rt, t. ex. "id lokalmottagning, miste man bastonerna, och 
unviinde man motståndskoppling i stället för transformatorkoppling, 
gick man miste om diskanten. Dock var nog frekvensdistortionen på 
denna tid ganska betydelselös vid sidan av amplituddistortioneIl, 
d. v. s. förvrängningen av tonerna själva. 

Möjligheten att låta dc i en radiomottagare ingående kopplingsele
menten korrigera varandra med hänsyn till frekvensdistortionen är 
nog känd sedan många år tillbaka, men lustigt nog har man tidigar e 
ansett, att varje kopplingselement föl' sig borde vara frekvensobero
ende inom det erforderliga tonfrekvensområdet. Därför ha t. ex. trans
formatorfabrikanterna tävlat om att framställa lågfrekvenstransfor
matorer med alldeles rak frekvenskurva, och av samma anledning har 
man sökt konstruera bandfilter med' rektangulär resonanskurva. Det 
förtjänar dock påpekas, att Ferranti-fabriken i England redan som
maren 1927 tillverkade mottagare med tonkorrektion, och i februari 
1.928 erhölls vid mätning av ett i en dylik mottagare använt tonkor-
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rektionssteget en kurva, som nästan är identisk med kurvan i dia
grammet på sid. 33. Detta omtalas i Ferranti-boken: »The true road 
to radio», ävensom att tonkorrektionen i denna tillämpning uppfunnits 
av amerikanen Ralph S. Hayes, som 1927 sökte patent på en anord
ning, i princip densamma som i schemat på sid. 33. Den ovan om
nii.mnde engelske uppfinnaren dl' Mc Lachlan demonstrerade dock re
dan i november 1925 samtidigt med den första engelska elektrodyna
miska högtalaren en anordning för tonkorrektion, medelst vilken de 
högre tonfrekvenserna efter behag kunde framhävas eller undertryc
kas i förhållande till övriga frekvenser. 

Enligt uppgifter i »Wireless World» ha dock ett par andra engels
män varit ännu tidigare ute, nämligen H. J. Round och P. W. Wil
liams, vilka redan 1923-24 patenterade anordningar föl' tonkorrek
tion vid selektiva mottagare. Först i och med dr Robinsons »Stenode 
Radiostat» togs ämnet åter upp till behandling. Man tviståde länge 
om grundideerna bakom denna ovanliga mottagare, men så kom plöts
ligt »Wireless World» med sin »Autotone», och så småningom sking
rades dunklet kring »Stenode Radiostat». Dr Robinson är onekligen 
banbrytaren på området, men engelsmännen tyckas ej vilja erkänna 
honom av den anledningen, att han själv ej lyckats åstadkomma en 
teoretisk förklaring över verkningssättet hos »Stenode Radiostat». 
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Tonkorrektionssteget. 

Den enklaste anordningen för tonkorrektion visas i schemat på sid. 
32. Den utgöres av ett treelektrodrör med ett variabelt motstånd R och 
en lågfrekvensdrossel L i anodkretsen, för övrigt samma anordning 
som användes i Åutotone-mottagaren. Det vidstående diagrammet klar
gör verkningssättet. Å är resonanskur'.an för den genom långt driven 
återkoppling mycket selektiva avstämningskretsen (endast halva kur
lcurvan visad). Å v kurvan framgår, att de högre tonerna skulle äter
givas allt svagare, ju ;högre periodtal de ha, om ej tonkorrektionen 
funnes. Kurvan B gäller för tonkorrektionssteget, som i stället för
stärker de högre tonerna mera än de lägre. Härigenom ernås en ut
jiimning, och den totala resonanskurvan för mottagaren blir kurvan 
C. Enligt denna återgivas alla toner praktiskt taget lika bra ända 
upp till 10.000 per/sek. I praktiken kommer man ej så högt av den 
anledningen, att högtalaren i allmänhet ej återgiver toner över 6.000 
a 7.000 per/sek. Vid distansmottagning mäste mun för övrigt ofta skära 
bort alla toner över 5.000 il 6.000 per/sek för att undgä störningar frän 
»niirliggande» stationer till den avlyssnade. 

Schemat pä sid. 33 visar ett avstämt tonkorrektionssteg. Enda skill
naden mot den föregäende anordningen är, att drosseln L är shun
tad med en kondensator, varjämte drosselns induktans och konden
satorns kapacitet valts sä, att den bildade kretsen blir avstämd till 
låt oss säga 5.000 per/sek. Det vidstående diagrammet visar, att för
stärkningen nu ej längre ökar proportionellt med frekvensen, utan lig
ger på samma läga nivå ända upp till omkring 1.000 per/sek .och där
efter stiger mycket snabbt upp till maximum vid c:a 5.000 per/sek. 
Denna anordning är avsedd för mottagare med bandfilter, där den 
totala bredden gjorts sä liten som 2.000 per/sek, d. v. s. 1.000 per/sek 
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åt vardera sidan från resonanspunkten räknat. Här inträder in~n.: 
sidbandsavskärning förrän efter 1.000 per/sek, varför tonkorrektionen 
ej heller böl' inträda förrän vid detta periodtal. 

Här ha vi dessutom ett exempel på avsiktlig avskärning av fre
kvenser över ett visst periodtal i avsikt att minska störningarna frän 
i frekvens närliggande stationer. Den totala frekvenskurvan för mot-
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MODULERINGSFREKVENS 

Den enklaste anordningen tör tonko1'1·ektion, lämpl'ig att använda vid 
mottagare utan bandtiltm·. L lågfrekvensdrosseZ pd 0,3 Henry, R 
variabelt mot8Ulll(Z på c:a 0-25.000 ohm. I diagmmmet är A. frekven8-
kurvan tör avstämnillgs/"1"elsen vid stark åte/·koppling, B tör ton
ko/·rekUonssteget och a tör mottaga/·en sO'/1t helhet, högtalaren dock 

ej inbe/·ä/mad. 
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tagaren kommer sålunda att omfatta frekvenser upp till något över 
5.000 per /sek, men faller sedan brant av. 

Själva tonkorrektionssteget innefattar endast röret med elementen 
i anodkretsen samt gallerkondensator och gallermotstånd till nästa 
rör. Det andra röret i ordningen är sålunda ett vanligt lftgfrekvens-
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Av.stämt tonkon elctionss.teg, lämpligt tör mottagare med bandtiltel', 
däl' totala bandbl'edden i och tör erndende av stOl' seZeläi vitet begrän
gat·s till c:a 2,000 pel'/sek (1.000 per /sek pd vardera siClan om bär
t,·ekve llsen) . L ldgt r ekvensdrossel pd 0,1 il em'y, shuntad m ed en 
lco?!cZensatol' lJd 9.000 m,icI'o-mta (8,100 cm). R va1'iabelt motstdna 
p{t c;rr 0-5.000 ohm, D i agrammet visar tl'ekvenSh;w'van för ett dY-

Z'il"t tonTwl'relctionssteg, 
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rör eller eventuellt slutrör i mottagaren. Vid de visade anordningarna 
får man taga hänsyn till att motståndet R vid reglering även ändrar 
unodspänningen på röret. Denna olägenhet kan man undgå genom 
~tt lägga en lågfrekvensdrossel med stor induktans i anodkretsen 
och flytta tonkorrektionsdrosseln eller tonkorrektionskretsen med sitt 
variabla motstånd till gallerkretsen på nästa rör. Denna senare anord
ning användes i Autotone-mottagaren. 
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Diagmm till järntörelsB mellan trekvenskurvorna tör olika tonlwr
,·ektionsan01·dninga1'. Kw-van 3 gäller tör ett »oavstämt» tonlcorrelc
tionssteg (sid. 32). kurvan 2 tör det avstämda steget pd sid 33. 
KW'van 1 gäller tÖl' ett avstämt tonkon'ektionssteg med en dro8sel 
Vd 0,3 Henry och en shtmtkondensator pd 3.000 mlicro,mtd (2.700 cm). 

Funktionen hos dessa anordningar för tonkorrektion är densamma 
som hos den i föregående kapitel omnämnda lågfrekvenstransforma
torn med 0,5 Henrys primärinduktans. Vid mYCket låga periodtal är 
Yäxelströmsmotståndet hos drosseln litet, och den häl' erforderliga 
ringa förstärkningen åstadkommes genom motståndet R i anodkret-
1ien (fungerar som vanlig motståndskoppling) . Vid anordningen på 
·sid. 32 ökar därefter drosselns växelströmsmotstånd med periodtalet, 
varför även förstärkningen blir proportionell mot periodtalet. Vid det 
avstämda tonkorrektionsfiltret (sid. 33) ökar ej den avstämda kret
sens växelströmlsmotstånd proportionellt med f,rekvensen, emedan 
kretsen är så att säga mera selektiv än drosseln ensam. Ända upp 
till omkring 1.000 per/sek är förstärkningen sålunda beroende enbart 

34 



av motståndet R, men här börjar växelströmsmotståndet hos den av
stämda kretsen att växa och når snabbt maximum vid c:a 5.000 perl 
sek, således vid den frekvens, till vilken kretsen är avstämd. Sedan 
blir växelströmsmotståndet hos kretsen åter mindre. Av detta inses 

,--.....,...."YMIIft-----+B 

--<lo-----4---'--t---- -A 

Enklaste anordning för tonkorl'ektion vid transfOt'rltatOt·koppling. L 
0,3 Henry. R = c:a 0-25.000 olL11~, R, = c:a 10.000 ohm. 0, = 2 mfd. 
En nackdel med denna anordning är, att anodspänningen ändras vid 
I'eglering av kdrrelctionsgraden medelst R. - Till höger konstruktions
f'itning till drosseln L med mått i mm. I spdret lindas 3.000 varv 0,15 

mm emaljerad lwppartråd. 

Iiitt, att även förstärkningen ökar med frekvensen från 1.000 perlsek 
och snabbt uppnår maximum vid c:a 5.000 perlsek för att sedan lika 
snabbt avtaga. 

Den maximala förstärkningen i tonkorrektionssteget blir praktiskt 
taget lika med rörets förstärkningsfaktor. Förstärkningen vid de läg
sta periOdtalen regleras medelst motståndet R. Således kan man ge
nom reglering av R uppnå den önskade korrektionsgraden. 

I diagrammet på sid. 34 visas några frekvenskurvor för tonkorrek
tionssteg av ovan beskrivet slag. Här är frekvensen avsatt efter en 
logaritmisk skala, vilket är det riktigaste. Utefter ordinatan är av
satt den relativa förstärkningen F, och den absoluta förstärkningen 
i steget erhåller man genom att multiplicera siffran för den relativa 
förstärkningen med det använda rörets förstärkningsfaktor. 

Man kan i tonkorrektionssteget även använda en lägfrekvenstrans-
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formator, såsom visas i schemat på sill. 3;:;. Om drosseln L utföres 
enligt ritningen till höge l' i figuren, erh1U!er man ett »oavstämt» ton
korrektionssteg, yars frekvenskurva närmast överensstämmer med 
kurvan 3 i diagrammet på sid. 34. GÖl' man R lika med max. c:a 
25.000 ohm, kan man i detta läge hos R praktiskt taget upphäva all 
korrektion. Då R minskas, blir korrektionsgraden allt större . . 

Ett par tonkorrektionstransformatorer av liknande konstruktion, 
båledes bestående aven lågfrekvenstransformator med inbyggt ton
korrektionsfilter men med yttre regleringsmotstånd, finnas nu till
gängliga i den svenska marknaden. Båda äro avengel'k tillverk-
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Ett.. par !1'ekvenskurvor fÖl' ett tonkorreTdionssteg med Va1"ley »Rec
tatone» tonkor'rcTcfio1tstransformator och ett rör med förstäl'knings
fakTo/' 75. FÖ/'stärkningen är liksom f"ekvensen avsatt i logaritmisk 
skala. FÖ/'stärkningen uppnfk maximum vid 4.500 per/sek och sjwtTcer 
dä"efte/" snabbt, varigenom tillförsäTcl"as större störningsfrihet. In
fällt i diagram/met visas kopplingsschemat för t1-ansfonnaton~ i det 
fall, du pril1Wl"en ej sidställes medelst motstdnd och kondensatOI". JJIed 

motstdndet R regleras kO/TeTctio1tsgraden. 
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ning. På sid. 36 och 37 visas några frek,enskurror för dessa transfor
matorer, resp. Varley »Rectatone» och »:Multitone». Utefter abskissan är 
frekvensen som vanligt avsatt i logaritmisk skala och utefter ordina
tan har avsatts förstärkningen i steget, som li.r lika med förhållan
det mellan utgångs- och ingångsspänningarna, lika med V2I"V. (se 
infällda kopplingsschemat). Kurvorna för de två transformatorerna 
liro här icke direkt jämförbara av den anledningen, att kurvorna för 
»Rectatol1e» enligt uppgift gälla för ett rör med förstärkningsfaktor 
'j'u (inre motstånd 10.000-35.000 ohm under arbetsförhållanden), un
der det kur,orna för »l\1ultitone» upptagifs med ett rör med förstärk
ningsfaktor 20 (inre motstånd 8.000 ohm). Omslittningstalet upp
gives för »Rectatone» vara 1: 7, för »~Iul.titone» 1: j. 

Ndgra frekvensl,;,tt1"V01' för ».lIttltitolle» ton1correlctiollstransformat01' i 
lcomb'ination -med ett '-Öl' med förstäl'lmingsfalvtor 20. Vid inreglering 
pd högsta korrektionsgrad el'lIdlles km'van S. I ett 11ledelläge erhdlles 
kurvan 2, som liknar den hos en vanlig lågfrekvenst"ansfol'11latol', 
och vid vridning av ton7cont1-o11en till det »möl'7ca» ändWget kttrvan 
1, som gcr den mörkaste dtergivningen; genom en inställning mellan 
7.;twvorna 2 och 1 kan man vid gl'an1ll'lwfondtel'givninfJ dstadkol1mna 
'bättre bas och s,amtidigt mindl'e ndlmsp, men tonkontrollen mdste 
användas med nwderation. Vid 70,0mpensering för sidbandsavskänting 
-i avstämnings7cretsantU användes endast Teglerings011u'ddet mellan 
ktt1'vorna 2 och S. Infällt kopplingsschema för »J[ultitone» med sid-

ställd primäl' och a1tto7wJlpling (Olough-lcoppUng). 
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Diagrammet föl' »Hectatone» uppvisar två frekvenskurvor, den ena 
gällande för R = 2.000 ohm, den andra för R = 3.000 ohm. R är 
uet yttre regleringsmotståndet, reglerbart mellan 0--5.000 ohm. Vid 
R = O ohm erhålles högsta korrektionsgrad, vid R = 5.000 ohm läg
sta. I sista fallet blir »Rectatone» närmast en vanlig lågfrekvenstrans
formator med högt omsättningstal. Vid användning av pentodslutrör 
utan s. k. pentodfilter (tonkontroll) inslittes ett fast motstånd på 
1.000 il 2.000 ohm i serie med R för undvikande av allt för stor total 
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Ovan8ldende diagram visar, i vilTcen g'rad en tonkorrektionst1"an8for
mator kan förbättra dtergivningen f,'dn en selektiv distanS'nwttagare, 
vars frekven81curva Vi8as. heldragen. De 8treclcade kurvorna gälla för 
ett tonkorrektionssteg med Varle1l »Rectatone». De 8treckpriclcade 
kurvorna gälla för hela mottagaren, sedan tonlc01'relcti01t8t1'ansforma
torn inbyggts i densanuma. (K1wvorna m(irkta 2.000 och 3.000 ohm 

"ep"esentera en hög,'e l'esp. lägre lWITe lctio1lsgrad.) 
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förstärkning av de högsta tonfrekyenserna, vilket kan medföra in
stabilitet. 

Diagrammet för :.l\'[uItitone~ uppvisar fyra kurvor, av vilka endast 
kurvorna 2 och 4 ha betydelse för oss i detta sammanhang. Korrek
tionsgraden regleras medelst en potentiometer på 0,5 megohm av spe
cialkonstruktion, men en vanlig potentiometer med det angivna mot
ståndsvärdet kan även användas. I det ena ytterIäget erhålles kur
van 2, som representerar högsta korrektionsgrad. I ett medelläge 
l'rhålles kurvan 4, som visar att »l\'[ultitone» då blir till en vanlig 
transformator med något stigande karakteristik" 

32 50 100 200 300 500 1000 2000 4000 8000 

Frekvens per / sek 

Total Ir"ekvens7cfwva för modm"n distanS1nottagare med ton7c01Te7ctions
traT/stor'mator (heldragen). Denna mottagare sa7cnar bandfilter" och 
har myc7cet s7carpt avstämda 7C1"etsar", varför f Te7cvens7curvan, , om ton-
7corr'e7ction ej använts, s7culle följa den strec7cade linjen, vaTvid alla 
tontTe7cvenser över c:a 1.000 pm"/sek skulle s7cär'as , bort och dtergiv
ningen skttlle bli fnga naturtrogen. Tonkorrektionstransf01"matorn 
dstadkommm" emellertid, att fr"ekvens7ctwvan blir jämn ända upp till 
c:a 5.000 per/sek, vil7cet tillföl"sä7ct'ar en synnel'liu'en naturtr'ogen dter-

givning" (Telefun7.ens modell 343.) 
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I diagrammet på sid. 38 visas de två frekvenskurvorna för »Recta
(one», gällande för R = 2.000 och 3.000 ohm resp, (streckade), men 
utefter ordinatan är hlir ej avsatt förstärkningen utan utgångseffek
tt!n från slutröret i milliwatt (m W), gällande för konstant ingångs
spänning på tonkorrektionssteget vid de olika periodtalen. På högra si-

Tonlcol'1'ekt'ionst1'ansfol-mator, s,om möjliggör en högt uppdriven selek
Uvitet fttan att nattwtl'oheten i dtergivningen b lit' lidande. Det är ej 
längre nödvändigt att använda band/Utet' för uppndende av hög selek
tivitet och samtidigt god ljuålcvalitet. Doclc tot'de bandtilt1'et fortfa
t'ande kOl1l1m.a att spela stor roll i Sftperheterodynens mellanfrekvens
törstät'kare, dät' det hat' sitt stö/'sta be/'ättigande, (Varley>Rectatone:!>.) 

dan är dessutom avsatt den verkliga ljudstyrkeändringen i decibel 
(DB), med utgångspunkt från effekten vid 4.000 per/sek, som var 0,8 
watt i detta fall, gällande för tonkorrektionssteget plus 'eventuellt 
Hlgfrekvens teg samt slutsteget i förstärkaren. 

Kurvan märkt 2HF (heldragen) är synnerligen intressant, Den 
utgör totala frekvenskurvan för en mottagare med två högfrekvens
!'teg, Man ser hur utgångseffekten starkt minskar vid periodtal över 
c:a 1.000 per/sek på grund av sidbandsavskärning i avstämningskret-
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surna. Ljudstyrkan har vid ,4.000 per/sek fallit hela 10 decibel jäm
fört med den vid 400 per/sek. En dylik mottagare ger mycket mörkt 
ljud. Naturtroheten i återgivningen är ringa. 

(i. ',. 

Tonkon'ektionst1'ansformator med san~ma eg'enskaper som ovanstå
ende. Medgiver dess.utom ett förstä"7cande av base.n oc7~ försvagande 
av nåZraspet vid grWYI/{motonspeZning, då ton7contl'ollen inställes i 
närheten av det »mö,"7ca» ändläget. 7'ill höger 7copplings8chema vid 
anodströmsgenomflttten primäl', vilken 7wppling 7can tilliimpas, då 
anodst1'ömmen i tonkorTektionSI"iJret endast uppgår till några få 

milliamp. (»Multitone».) 

r-----------------~--1 50V 

Koppl'ingss.chema fö,' »MttIUtone» tonkol'rektionstTanstonnator vid 
sidställning av pr"imäTen medelst motstånd och kondensator. Denna 
koppling bö,' i allmänhet anlitas, sd Sllal·t anodstrihnmen överstigel' 
nå/lm tå milUamp. (Vid 6 milliewnp. är dock primäl'indu7ctansen hos 
»Multitone» ännu uppe i 26 Henry.) Med potentiometent pd 0,5 
megohm l'eglems korre7cUo1lsgraden. Förstäl'kningen i steget är lika 
mad förhdZZandet mellan utgdngsspänningen V2 och ingdng8.8pänning61l 

Vi. Ätttokoppling har ej använts i detta fall. 
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Vi skola nu se vad som inträffar, då. vi sätta in en '»Rectatone»
transformator i denna mottagare. Den totala resonanskurvan för mot
tagaren representeras nu av de streckprickade kurvorna i diagram
met. Vid en måttlig korrektionsgrad (R = 3.000 ohm) erhålles, då 
ntgångseffekten vid 400 per/sek genom lämpligt vald förstärkning på 
lllgfrekvenssidan injusterats till samma nivå som förut (0,8 watt) 
en ljudstyrkeminskning vid 4.000 per/sek av endast omkring 3 deci
bel mot 10 decibel förut. Genom att höja korrektionsgraden (l't = 

2.000 ohm) kan man åstadkomma en nära nog idealisk frekvenskurva 
för mottagaren (se streckprickade kurvan för 2.000 ohm). Ljudstyr
kenivån blir då lägre men kan åter höjas genom ökning av förstärk
ningen på lågfrekvenssidan. 
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Några praktiska försök med_tonkorrektion. 

I ändamål att något litet undersöka möjligheterna för ett effektivt 
utnyttjande ,av ton korrektionen vid enkla detektormottagare har i 
förf. företagit en del prov med en dylik mottagare, för ändamålet i 

, uppbyggd på enklaste sätt på en brädbit, försedd med smärre ebonit) 
skivor vid framkanten för montering av vridkondensatorer, regle-

I 

ringsmotstånd etc. Resultaten äro mycket lovande. För enkelhets skull 
har mottagaren matats från batterier, utom slutröret - en kraft
pentod - som erhållit anod- och skärmgallerström från ett växel
!>tröms-nätaggregat. 

Vi skola litet längI;e fram se på mottagarens kopplingsschema, men 
måste först beröra en sak av mycket stor vikt, som tidigare i allra 
högsta grad försummats. Det gäller återkopplingen och dess utnyttjan
de. Det är utan tvivel gammal slentrian, att man alltid vid batteri
och likströmsmottagare med återkoppling ansluter nedre änden av 
<~allerläckan till plus glödtråd på· detektorröret eller, om galler läck an , 
ligger parallellt ö,-er gallerkondensatorn, nedre änden av spolen : till 
plus glödtråd på detektorröret, vilket är samma sak. l'1ågon enstaka 
gång har det förekommit i fackpressen, att man lagt gallerläGkan 
till en potentiometer över glödtråden eller uppnått tillnärmelsevis 
~amma resultat med två gallerläckor, den ena till plus glödtråd och 
den andra till minus glödtråd på detektorröret. 

Efter vanligheten kopplades gallerläckan på den mottagare det här 
iir fråga om först till plus glödtråd på detektorn. På lokalmottagning 
gick det ju bra. En återkopplingskondensator på endast omkring 200 
cm hade insatts i mottagaren, då denna ansågs böra räcka. Åter
kopplingen blev mycket svag, o.h det fanns inga möjligheter att 
bringa mottagaren till svängningsgränsen. En vridkondensator på 
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475 cm kopplaues meu ett par trådar parallellt över :Hcrkopplings
kondensatorn, och nu erhölls svängning med dep förra fullt och den 
senare nästan fullt invriden_ 

Nu var det alltså klart att försöka med utlandet_ Avstämnings
ratten vreds till dess en svag visselton hördes, dock på behörigt av
stånd från Spångas yåglängd, vid vilken man ej får ha mottagaren 
i sviingning, emedan svåra störningar upptriida i grannarnas lllOt-
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Sidbandsa vskärnlng 
genom återkoppling_ 

..... 
Förstärkning I Återbildning av sidban- Förstärkning i liig
detektorsteget_ den I korrektionssteget_ frekvenssteget_ 

PrinCi1)Schema till den fÖl-sta mottagal-en med, fttllt genomförd, ton-
7wn-e7ction, »Atttotone»_ De tvd stämkretsarna Mo medelst en liten 
7wndensatol- (ej visad, i schemat) myc7cet lÖ8t kopplade till vm-andra, 
varigenom en mycket hög grad, av 8elektivitet erhdlle8 vid, anlitande 
av dtcrkopplingen_ De härigenom 8tm-kt d8idosatta högre modulerings
frekven8.erna t~ppför8tärka8 i korrektionssteget, och l-esultatet blil- en 
jämn dtergivning av hela tons7,alan 8amtidi{lt som den genom 8täm-

kretsarna erhdllna höga selektiviteten bibehdlle8_ 



tagare, då man »visslar» på lokalsändaren. Föl' övrigt blir det samma 
störningar, då man »visslar» på en utlandsstation, för dem som ha 
sina mottagare inställda på samma station. Därför bör man taga som 
regel att endast i nödfall och så kort ögonblick som möjligt »vissla» 
på en station. . 

Nå, visslingen hördes sålunda, och återkopplingsratten vreds till
baka för att få mottagaren ur svängning. Svängningen släppte emel
lertid ej, förrän även den stora kondensatorn var nästan helt ut
vriden. I .samma ögonblick försvann stationen spårlöst. Den hördes 
svagt strax före den punkt, där svängningen vid nästan helt invri
den kondensator åter inträdde, men sökte man få den litet starkare, 
slog svängningen helt plötsligt till med en knäpp. 

Detta med »eftersläpning» på återkopplingen är ett mycket vanligt 
fel vid mottagare, både amatörbyggda och kommersiella av enklare 
typ. En fabrikant kan ej sitta och justera varje apparat föl' sig för 
att få mjuk återkoppling. En amatör har däremot stora möjligheter 
att uppnå ett tillfredsställande resultat, blott han får veta hur det 
skall åstadkommas. 

I föreliggande fall erfordrades blott, att gallerläckan kopplades 
om från plus glödtråd till minus glödtråd på detektorn. Efter denna 
iindring kunde flera stationer avlyssnas svagt på högtalare efter två 
rör, då det motståndskopplade röret (nr 2) tillfälligt utbyttes mot ett 
slutrör, naturligtvis med erforderlig höjning av den negativa galler
spänningen. 

För att de nedan angivna proven skola få n1\got värde måste om
talas, att mottagningsplatsen ij,r belägen i en av Stockholms utkanter, 
där synnerligen goda mottagningsförhållanden äro rådande. Antennen 
iiI' en diagonalt över ett långsträckt rum uppsatt inomhusantenn. 

Kopplingsschemat till experimentmottagaren visas på sid. 44. För 
c-nkelhets skull äl· kraftpentoden ansluten till anodbatteriet, som 
hade 120 volts spänning. Avstämningsspolen är en vanlig s. k. detek
torspole. Vridkondensatorn är av märket Ormond med inbyggd fin
inställningsanordning med utväxling 55: 1. Denna stora utväxling 
lir önskvärd, emedan inställningen ofta är· knivskarp. Kondensatorn 
kan vridas direkt med en huvudrutt och fininställas med en särsli;ild 
mtt, koncentrisk med den förra. 
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av handkapacitet, över högtalaren fanns i experimentmottagaren en tonkontroll av vanligt 
slag, Dete7äorn hade fö,'stät'kninusfa7ctor 15 och fÖI'sta Idgfre7cvenst'öret 38, Slutröret va,' en 

0 , = 
Oa 
O. 
O. = 

50-200 cm, 
200-800 cm. 
100 Cllt. 
50-200 cm. 

kraftpentod, Transformator »Rectatonel>, 

0 0 = 0,5--1 mjd, 
O, = 00 = 2 mfd. 
O. = 5.000 .cm. 
R , = 0,25 megohnl. 

r--

R o = 
Ra = 
R. = 

XR o = 

200-500 ohm. 
0,03 meg07l11t. 
0,03 megohm. 
O,O.§ megohm, 

Ro 0,1 megohm. ~ 

R, 0,02 megohm. ~ 
1 megohm. _ 

'1.& 5.000 07~1n. _ 
R ,o = 0-5.000 ohm. 



Unllel'kondensator ocb galleriäcka ba de vid en kraftdetektor vaD
liga viirdena, 100 cm och 0,25 megohm resp. Gallerläckans nedre ände 
ii r ansluten till yridarmen på en potentiometer, vilken ligger parallellt 
(;\'e1' detektorns glöd t ri'td , Denna potentiometer ur (len viktigaste de
Itlljen i bela kopplingen, En annan detalj aven viss betydelse ur det 
i serie med t'tterkopplingsspolen inlagda motståndet n. Detta tjänar 
dels till att undertrycka parasitsvungningar och dels till att göra 
ii terkopplingen mera jilmn över hela vågUlngdsområdet. I vanliga 
rall mllste återkopplingskondensatorn vridas in längre vid högre våg
liingder un vid lägre (inom ett och samma våglängdsområde) ; med 
motståndet Tt inkopplat blir inställningen av återkopplingen niistan 
densamma vid alla vi'tglängder, under förutsuttning att storleken pä 
H utprovas med detta mål i sikte. Det kommer att röra sig om 200 
fl GOO ohm, 

Detektorn iir kopplad till första lågfrekvensröret medelst en av de 
E,l'Il lonkorrektionstransformatorema, I lindamål att tillförsäkra bästa 
möjliga återgivning ii l' transformatorns primurlindning sidstäJld me
delst motståndet R, och kondensatorn C" Trots att 'man anviinder 
ton korrektion måste man noga se till att få med både de högsta oell 
Ile liigsta tonfrekvenserna, De förra få ej skäras ned genom anyänd
ning a ,- ett allt föl' stort vurde pt't gallerläckmotståndet, de senare ej 
genom att lllan sliipper allt föl' stor anodlikström genom primären 
eller tal' ett föl' litet viirde på gallerkondensatorn (C.) eller gallermot
l'ländet (R.) till slutröret. Vid H. = 1megollm bör Cs ej vara mindre 
iin 5.000 cm o<:h tI'iirtom, ej heller gärna mycket större, då det gäller 
slutröret. 

För undvikande av »motorboatillg» (lägfrekvcnt återkoppling) är i 
detektorns anodkrets inlagt ett aYk?pplingsfilter R.-C., där R. i 
förening med R, uven reducerar anodspänningen till lämpligt värde 

, för detektorröret. I anodkretsen till första lågfrekyensröret finnes 
liven ett dylikt filter H,-C1. I gallertilledningen till samma rör fin
nes ett högfrekvens-filtermotstånd Ho och i gallertilledningen till slut
röret ännu ett dylikt motstånd R., det senare av. 'ett att stoppa eveu
t uella parasitsvängningar i slutsteget. R,o är det till tonkorrektions
transformatorn hörande regleringsmotständet. 

Resultatet som uppnås med denna mottagare vid distansmottaguing 
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är i m~'cket hög grad beroende IW om detektorns glödträdspotentio
meter är riktigt injustcrad eller ej, Dft nidarmen ligger vid positiY:l 
~idan slftr syiiugningen till med en sturk knlipp i högtalaren oeh cn 
kraftig »eflerslllpning» förefinnes. Ju längre armen vrides åt lIeg-a
th'a ;;iclun. desto syagare blir kniippen Yid i; \'tinguingens inträdande 
"amtitUgt som eftersliipningen blir mindre. Vid riktig in,.:WlIning iiI' 
kniippen omtirklig (dtl rlterkopplingsratten ,rides sakta) och efter
:" Iii puillgen ii r borta. 

lnstiillllillgcn ay återkopplingen är sedan Löga kritisk. :\lottagarcll 
ii r betydligt mera lättskött än tletcktormottagare a, vanlig typ, möj
ligen med undantag för sjiilya uystiimningcn, som tir kniVSkarp. Häri 
ligger dock den största tjusningen hos denna mottagare; selektiYi
t",ten tir belydligt öyerliigsen den hos yunliga detektormottagare. I 
sjiilHl yerkct kan man fil mottagaren så selekth', trots att det lJlotl 
finnes cn c\l(la av"Uimd ln-et', att tonkontrollen (reglering 'motstrmdet 
l'[l tonkol'l'ektionstransforll1atorn) måste insliillas strax under det 
)·lj usaste» Iii get. en "kola liingre ned fmgil'a selektil'itetsgrac1en lltl 
~lnnat 'iilL) 

Skulle "id instiillnillg mitt prl en station ljudstyrkan blint lllinllre 
im då av"tiillluillgsratten yrides cn liten aning ät endera sidan. m~lste 
:Hel'kopplingen minskas, till de~s största ljudstyrkan erhälles milt 
pr: stationcn. Detta iir mYt:ket viktigt föl' erhållande a,' god ljud
kntlitet. 

Beträffande 1Il0ltag::nens kUnslighet kunde elt tjugolal stationpr 
~, ,'Iyssna -. pft högtalare inol11 det kortare vågliingtlsområc1et, seuun 
~')1ånga slutat Unda. På långvrlg nU' resultatet betydligt sämre, del
Yis beroende pil den korta inomhusantenn, som använt· vid provcn. 
Endast en statiou kunde bringas upp till högtalar"tyrkn. De;,;sa re
"nItat erhöll os med en o,Jdrmad cletektorspole, 

Selektiviteteu hos en vanlig detektormotlagare med en enda avstUmc1 
krets Ur under lluvarande förbålIanden otillräcklig. äyen om Yi bortse 
från dess oförmåga att utestilnga lokalsänc1aren. Detta giiller natur
ligtvis endast för det fall. att vi fordra god ljudkvalitet ,id c1istan -
mottagning, ty bortse vi helt Lrån ljudkvaliteten, kunna vi göra varje 

, detektormottagare a, yanlig tH) lika selektiv som en detektormottn-
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g-:lre med lonkorl'eklion. Dock mi'tsle motluguren i S'l fall yara ut
rustad med en god spole och ha ldunderfri tlterkopplingsregleringo 
:\lall uppnår då ~od selektivitet, men ljudet blir sil mörkt, att det ej 
iir något nöje utt lyssna pil rltergiyningeno 

Tonkorrektioncn möjliggör emellertid, så om framhöll. i börjnll 
ay denna bok, god selektivitet med ~amlidigt bibehållancle ay god 
Ijudkyalitet. Selektiviteten knn med tillhjälp ny återkopplingen dri
vas upp till maximum för en endn. uvstämd krets, samtidigt som 
IjlHlkyaliteten med tillhjälp uv lonkorrektionen bringas upp till en 
hög ;;landard. De om ej kunna förlika i"ig med den llatllrlign. klang
fii rgen Yid musikålergiyning, 1111. full frihet aU genom en enkel in
,I :lllning' II y 1 onkorrekliol1~ra tlen gii!"ll klangfii rgen mörkare. ::\1't

gM som alldeles speciellt måsle glädja dem il lO alt ljud t yrkan ökar, 
da klangflirgen göres mörkarp. Enbart av denna anledning borde 
dc blinl "iiivilligt slUmcla mot tonkol'l'ektionen. 

A,' ontnståellcle torde klart framg'l, att den tOllkorreklionsl rans-
10rma torn tillhörHnde reglerin~srn tlen fullsti.lndigt ersiitler den 1lU 

]lrl alla mottagare vanliga tonkontrollen. Den förrn. ilr till och med 
bilf tre f<'ISOm tonkontroll, i det mnn kan göra klangfiirgen brlde lju
sare och mörkare än den normala och llUrigenom aUtid få biista 
;tfer~iyning, t. ex. en aning ljusare klangfärg på tal och en anin;:: 
mörkare P'l musile Den vanliga tonkontrollen ger i allmlinhet redan 
i »Iju:::aste» liiget all t för mörk klangfiirg. Störsla rii ttvisan gör man 
nog ('n dylik tonkontroll genom att kalla den enbart störnings);:on
t 10011 ('Uer störningseliminator. varvid man ej får gWmll~, att en 
l!.rlik allticl minska r s törn i ngal'll n. pft bekostnad a \' Ijudkyaliteten . 
Del kan liven tonkol'rektionstransformatorn görfl. Denna kan ,,11-
lelles tjänslgöra både såsom tonkontroll och störningseliminator. 

Ovan nämndes, alt selektiviteten hos experimentmottagaren skulle 
niirmflre angiva o. Emellertid Ur mottngarens ],änslighet Yid anviin
lIanlIe av den lilla rUlUsantennen allt för liten för att möjliggöra ett 
n.ngivande ay selektiviteten enligt Sflmma metod, som nyligen till
liimpn.des vid proyning aven kommersiell mottngare (se PopulHr 
Rn.dio, deco 1932, sid. 378). Endast de stn.rkare stationerna, snm
manlngt ett 20-tnl, kunna nylyssnns med gott resultat. Dessn I'.in
lioner iiro relativt törningsfria, utom de i niirheten av Spiingas 
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våglängd, där den senare stationen höres igenom allt för kraftigt. 
En vägfiilla skulle troligen göra stor nytta. 

För att öka mottagarens känslighet kan man utföra även andra 
steget tran formatorkopplat. I så fall bör primiiren på denna andra 
tl'ansform.'ltor, som bör vara en vanlig lågfrekvenstransformator av 
gott fabrikat, sidställas medelst motstånd och kondensator. Motta
garens kiinslighet är emellertid i hög grad beroende av inställningen 
hos potentiometern över detektorns glödhäd, varför det lönar sig 
att experimentera med denna detalj. 

Ett slirskilt antennuttag med en mycket liten seriekondensatoI' bör 
anvilndas vid lokalmottagningen, som sålunda sker med lHerkopp· 
lingen ett gott stycke påvriden. Härvid iir en särskild VOlymkontroll 
i form a,· en variabel antennkondensa tor överflödig. Ljudstyrkan 
kan s/Humla regleras med återkopplingskondensatorn, varefter klang. 
färgen Injusterfl med tonkontrollen. 
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Resemottag are med tonko('('ektion. 

I »\Vireless World» föl' den juli i 1'tr finnes beskriven en transpor
tabel mottagare ay enkel och trevlig lyp med inbyggd ramantenn, 
yilken trots att den endast hal' tre rör iir avsedd för mottagning på 
högtalare och troligen även hos oss medgiver mottagning av ätmin
stOlle några få av de starkaste utländska stationel'l1a. Kopplingssche· 
mat föl' mottagaren ,Uergives pil ·id. G~. Bi'tde avstämniugs- och äter
kopplingslindningarna (i schemat ritade som vanliga spOlar) ha en 
korlvtlgs- och en liingvägsdel, av vilka den scnare kortslutes vid. mot
tagning på dct kortare v1'tgliingdsomddet. C, iir aysWmningskon<lcu~;l
torn för ram antennen och är utrustad med en mikroratt med utviix· 
liug omkring 9: 1. 

Återkopplingen regleras med differentialkondensatorn C2, som har 
fiuinstiillniug. I serie med i'tterkopplingsspolen ligger motståndet R . 11!'t 
:!50 ohm, vars funktion ovan förklarats. Det uppgives ha särskilt slor 
betYllelsc vid denna transportabla moltagare och fär ej uteliimnas. Av 
slor vikt är att nedre änden av gallerJäckan anslutes till minus glöd
tråd, ej till plus. Ännu något bilttre resultat skulle man troligen kunna 
fil gcnom att använda en potentiomcter enligt ovan, men det blir ju 
Ml en cxtra justering. 

Bilda stegen ,iro transformatorkopplade. I det första användes en 
normal Hlgfrek'lenstransformator med sidstiilld primär och i auto
koppling, varvid. det för sid ställningen erforderliga motståndet jilmte 
kondensa torn ligga inbyggda i transformatorn. Motståndet har ett 
uttag, så att man skall kunna fil elt högre eller ett lägre Yiirue vid 
anslutning a v anodspänningsledningen till övre resp. mellersta kontak
ten pi't viinstra sidan av transformatorn. I »_\.lltotone Portable», som 
mot tagaren kal1a~, har man utnyttjat dcn övcrsta delen nv detta 
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motstånd i kombination mcd den undre av kond ensatorerna C. såsom 
avkopplingsfiJter i detektol'l1s anod krets, och för att yara riktigt p[t 
den säkra sidan bal' man iagt in ännu ett dylikt filter, bestående ay 
motståndet Ro ocb den övre av kondensatorerna C •. (Bl'tda dessa yoro 
i samma block, därav den gemensamma beteckningen.) 

I sWllet för (len ovan angivna transformatorn kan man anYiinda 
en vanlig dylik, som autokopplas (eventuellt), sidställes med 30.000 
ohm och 1 mfd, och »a"koppll1s» Jlled omkring 20.000 ohm och 1 mfd 
i yardera al'kopplingsfiltret. 

L FRONTPL,\TTA 

B:\SPLATT.\ --.. PLATS röR 
RÖI\II ,'iLLi\RNi\ 

I 
nOTTENLIST -:----.. J '----_ ..... 

])c/aljbillZ av lI/Ul/t!lljc,,;il/kcln lill »-1l1lotOIl O Por/able». I foto[/rafiet 
OWIt sltl7' frol/III/attan ·/;cr /i/.'alt . 

Kopplingselementet mellan första li'tgfl'ek\'ensröret och slutröret 
utgöres av den ovan omnHmnda tonkorrektionstransformatorn »::'\Iul
titone». Primären är i detta fall ej sidställcl, beroende på att anod
strömmen uPllgår till knappt 1 mA. ~lotståndet R, och kondensatoJ'll 
C. bilda ett avkopplingsfilter i anodkretsen. Rs är transformatorns 
regleringsmotstrlnd (tonkontrollen), här i form aven potentiometel·. 
Denna är pä intet sätt aysedd säsom vOlymkontroll, fastän ljudstyr
kan som ovan nHmnts minskar Yiu ökad korrektionsgrad. Ljudstyrkan 
får IlClt reglel'<I s medelst å terkopplingsl'a tten. 

Ledningen till högtalaren är skärmad i hel.a sin längd och metall
höljet jordat till negativa glödströmsledningen (-L.T.) liksom även 
metallen i högtalarsystemet. Transformatorernas kärnor iiro jordade 
till - J/I.'. genom anslutning till fu;otsl'l'll"Ul'llD. (prt första tl'Dnsfor-
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matorn i sehelllat finnes dock en siirskild kliimskru, för jordning av 
kiil'llan. märkt E.) 

Den negativa gallel'spänningen till slutröret erhålles genom spän
ning~fa llet i motståndet R, + Re, inkopplat mellan minus ackumulator 
och minus anodbatteri (-ILT.) . Till första lågfrekvensröret uttage.
spänningen över R. enbart, och ett avkopplingsfilter R.-C, är 11iir in
lagt för säkersUillande av stabiliteten. Värdena på motstånden Rs och 
Ho måste rättas efter de anviinda rören; de under schemat angivna 
,iirdena gä lla för »His lIIaster's Voice» (»lII arcoui») 2-voltsröl' av föl-

r
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I ' ... , .... 

L.S 

DcfaljbiltZ av l'amanlcnn ?/lc(l tillhöra ncZc Q;uglängcZsoml(oppl((1'c, vil
l.-a tillsammans med /lii[l lalarcn äro montcrade i viish'al l.8 loelv. 
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jande typer: HL2-HL2-LP2 (slutrör) . Vid amänclning ay andra rör 
får man prova med ,ärden Pll Rö mellan c :a 2u0-500 ohm och eyen
tuellt minska Ro till 200 ohm. 

Anodbatteriet har en spänning av 108 volt. Det kan användas ända 
till dess spänningen sjunkit t ill 50 "l'olt, utan att ljudkvaliteten, blir 
direkt dålig, detta tack ,are den automatiska gallerspänningen. Den 
totala allodslrul1lsförbruknillgen uppgill' Ihl nytt anodbatteri till 
c:a 6 mA. 

Pil sid. u3 yi~as ett fotografi a'- det f;inli.~a rnottagnrd)'lSsiet, sett 
från undersidan eller fdm baksidan, beroende på hur det placeras 
i viiskan. Pil sid. 54 återfinnes en detaljbild ay ,inkelmontaget och 
p,l sid. u3 en lletaljritning till ramantenllen, av vars ram man till 
lJuger i bilden ser ett övre och ett nedre hörn. Det sista iir samma 
som i viinstra figuren nedtill. Hiir iir liven våglängdsomkopplaren 
monterad. Ledningarna + och - L.S. gå till högtalarsystemet. Både 
ramantennen och högtalaren äro inbyggda i det uppställbara locket 
til! väskan. 

På ramantennen lindas avstämningsspolen för det kortare YÄg
längdsområdet med 0,7 mm dubbelt bomullsspunnen tråd, de tre ö,
riga lindningarna med 0,4 mm (lubbelt silkesspunnen tråd. Väskans 
innerdimensioner äro c:a 360X360 mm. 

Vid mottagning ökas ljudstyrkan i erforderlig grad medelst åter
kopplingen, varefter klangfiirgen regleras med tonkontrollen, som 
från början kan ställas i ett medelläge. Betdiffande mottagningsre
sultat kunde man i England ta in tre il fyra utUindska stationer på 
li'mgvåg och efter mörkrets inbrott ett tiotal utländska stationer på 
det kortare Yllglängclsomrlldet, samtliga med god högtalarstyrka. 
Våra mottagningsförhållanden äro kanske ej fullt så gynnsamma. 
men de starkaste utländska stationerna böra alltid konl1lla in. 

* 

Figurerna på sidorna 28, 32-35, 41 (netIerst), 44 och 52- 55 ilro 
mecl stlrskilcl tillåtelse återgivna ur elen engelska raclioticlskriftell 
» lVireless " 'orId». 
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Stationerna ramla 
lekande lätt in, om N i 
går efter den praktiska 

Populär Radios 

Stationskarta 
Pris Kronor 1.25 
Tryckt i 5~färgers offset i for~ 
mat 63 x 85 cm. Fullständig 
och senaste våglängdstabell. 

Oumbärlig för alla radiolyssnare 

I alla boklådor eller direkt från 

Exp. av POPULÄR RADIO 
BOX 450 STOCKHOLM 



HUR ? NÄR? VAR? 
VARFOR 

? 

•• 
POPULAR RADIO 

Magasin för radio och grammofon 

ä 'l- vd,·t lands stö"'sta och 
'lnest lästa "'adiotidsk'l-ift 

Utkommer den I 5 varje månad 
med ett rikt illustrerat minst 34-
sid igt nummer i flerfärgstryck. 

p Il E N U ~I E Il A 'f lON S P Il I S, : 

1 1 ii .. kl', s,:- l ' :! å .. kr. 2:15 t j.4 al' kl·.1:~O 

Lösnu'ln.,ne,,·p.,-is 50 ö"'e 

Expedition : SVEAVÄGEN 4 0, STOCKHOLM 
Postbox 450 Postgiro 9.P Telefon '3 H40 (växel) 

XOI'(li~k RotnJ!"I'H'· ~· I'. Stoch: h o hn 1933. 



POPULAR RADIOS HANDBÖCKER 

AMATÖRHANDBOKEN, del I o, II 
OumblLrlig rådgivare för radlotekniskt intresserade, Illustre
rad. Av ingenjör W. Stoelonan. Pris l>r del Kr. 1: 53 

BÄTTRE LJUD I MOTTAGAREN! 
Rätt.. lösningen av förstärkningsproblemet. Illustrerad, För 
""en ska förhållanden bearbetad av Carl Lindberg. (utsåld från 
förlaget.) Pris Kr. l: 50 

EUROPAKARTAN 
POlluUir Radios statIonskart .. med våglängdstabeller, stations
uppgifter m . m . Tryckt i fem färger. Format 63 X 85 cm. 

Pris lir. l: 25 

HUR MOTTAGAREN FUNGERAR 
En orientering onl motbt~aren" detaljer och deras ver](Dings
sätt. Illustrerad. (utsåld från förlaget.) l'ris lir. l: 50 

MOTTAGARENS INSTALLATION I HEMMET 
Råd , 'id val av mottagare och dess placering för erhållande av 
bäst .. resultat. Illustrerad. Av Carl Lindberg. Pris Kr. l: 50 

l\IOTTAGARE.J.~S SKÖTSEL OCH VÅRD 
Hur man rätt skall sköta och vårda en mottagare och hur man 
fin ner tel m. m . I1hu~trf"rad. För MVf"nska förhållanden benrbe
tad av ingenjör W. Stockman. (Utsåld.) Pris lir. l: 50 

PÅ KORTA VÅGOR 
Illustrerad vägledning tör kortvågssändning- och Inottngning. 
För sven.ka förhållanden bearb. av M. Holmgren. (Utsål,l.) 

Pris lir. l: 50 

RADIO PÅ NÄTET 
En orienterande öyerblick av niitanslutnillgsapparater o('h rnf"d 
dessa sunlmanhörande problem. A," ch'HingeDJör Tord Bohlin. 
:Ny uppl. Pris Kr. 1: 50 

RADlOHANDBOUEN 
Oumbärlig för 1'RrJe JYMsDure l1ndt>r (le t dagliga arbetet vid 
rtUliOnlottagaren. Porträtt uv u.Ila hallåmän. Pris li.r. 1: 50 

TONKORREKTION 
Illustrerad handledning om tonkorrektionens grunder och dess 
tiHämpning i praktiken. Av ingeJljör 'V. Stockman. lllusb'erad. 

Pris lir. l: 50 

NORDISK ROTOGRAVYR STOCKHOLM 

Premiebok t ill 1933 års prenumeranter 
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