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I varje önskat utförande 


AKTIEBOLAGET 

SVENSKA ELEKTROMAGNETER 
ÅMÅL 

Telegramad,..: Magneter - Telefon: 104 

Dyn. högtalarchassi Radiola 22 cm kon. 
220 \". Talspole 10 ohm ...... ................. 9: 75 

Dyn. högtalal'chassi 150 mm. 220 v. m. utg. 
transEormator ................................... 12: 50 

Penn. dyn. högtala.rchassi 170 =. m. uni
versal utg. transf. Högsta kvalitet......... 23:

:3-gang. JiOnll. med kullager, matchad ......... 5 : -
l{olldensat.orblocJ, Alpha 1500 \'. 2 + 2+2+ 

0.5 mI,' . .... ..... .... ..... ... ... .. .. ........ 3: 50 
Lllivel'sal utgållgstra.nsf. för Ii'Lgohmig dym. 

högt. om k. bar. l: 10, l: 15. l: 25, kraftigt 
ntföraucle. ::\Iax. belastniu" 4D mA .... . 4:

!\ä.t.transformatol" med kon ta ktlist, olllk bar 
110-260 v. seco 2X.'lOO Y. 80 mA, 4 v. 
1,;) A, 2 >< 2 ". G A. Bli sta ." ' . fabr. .. !) : 75 

Yoltmeter för 1"äxel- och lik ström 0--6 Y., 

0- 240 V . helt i bakelit. ............. 6: 50 
Sildrossel för likstr. app. ca 80 ohm, max. 

belast. 200 mA ... .. . ....... ... 2: 50 
Pot.entiometer med strömbry tare. Låg kuna 

GO()() ohm-O,5 meg ohm ........ 2: 95 

R efl lisa tion sli s ta sändes m ot porto 10 öre. 

RADIOKOMPANIET AVD. P 
ODENGATAN 60 _ STOCli.HOLlII • TELEF. 322060 

o 

ASKSKYDDET 

"PROTEKTOR" 
- en lättsåld artikel 

under den "döda" säsongen 


"PROTEKTORN" 
1) Sllydda.r liv o('.h egendom 

2) Håller ställlligt a ntclInen .ionla.c1 IItan att hinda"a mottagningen 

:3) Gi,r antennlWPlJling överflödig 

-l) fl \' l etler atmosfärisim stÖl11ingal', som pljt'st. fl'amllalla 100a.st.nlllde oljud 
i mottagaren 

5) \'el"llar alltomatisht och behö"er tlärfi:ir ingen tillsyn 

Framhåll dessa fem stora. 0('\1 påtaglig'a fönlela,r för E(l ..a lmllller 
Ht' iit' broschyr från 

ELEK T RI SKA A KTIEBOLA G E T S KANDIA 
Malmö - Göteborg - Wäxjö - Karlstad STOCKHOLM Gävle· Sundsvall - astersund - Umeå 

Typ NP V. 
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I N N-E H Å L L S F O R T E C K N I N G FRÅN REDAKTIONEN 

En enkel vågmeter 

Fr~ n vart h bo raro rium 

Televi sionen i England 

M:i tmer der tör bedömning av hö gtala re r 57 

I)( 'skril 'es i llef:ta 1l\11l11110r. E'II \ 'i'l ,l!;lll t'le l' iir 'ilIlllhii l'
Jig fö l' se l'y ice mi1ullPII och till s t ,,]' nyna föl' <l eu 
expC' ri m e n te rnllllf.' :IIIla t(i r eu, De n heskri\'lla \' tl):~
lllete rn iiI' liiU ar t tilh-erka och hal' l rq.!,' s tl'iilllEiil'
hrukning, \' al'fiir ,l l' u rn ed fördel kan gij ra s )lor ta
I i\', I "u HllllHIl knns t ruktion~ue 'I,rivllill~ omtalas 
hur mall l'j biir ui fön1 en l' L: f! pxllloltagul'e, och hii r 
fil l' den I'XPl"l'illle llte r:1nt! p :uu:'tt,ir ell ~~l hel rid 
Yi i l'lldulla n d , 

En en k el ~gmetel' 

ya rör helt a v metJ ll 

>, Rcfln,-tv h n" 

Dc nya blandarrören 

Högfrekven 'sv:ingningar i slutrör 

RJdioteknikens ABC , 

R ,\diodok rorns prakti ska r3d 

Rörn yheter 

Radioi ndu stri ens nyheter 

r62 

[66 

L7! 

172 

173 

175 

Ej Jllindre iin fyra l'ijrar t ildar inget i deUa !lUIlI
m e r. Tytt :1" dessa u\-hancl! a ti e lIya alll c riknn sl, a 
m c l'a llriin'l! sam t fJe förs ta nya cu \'o[lei ska \'ören 
f iir s ibö lI "C'n , D CIl t\'edje ar tikeln utgör :ly,'lutuiug 
l"l »l)c Il>-a lllalllJarröreu» i februurlulllllre t oc:h 
,len f jiinl e aY hillHl!ar e ll llu,l l' r s li lmi ng a\' hijg
'f r f' {(ye n, 's \-ii llgniugflr ! .' lulrör, 

,.\kllstiska lIlii t ninga r Hr c tt olllr' l(le, SOlII iiJlnll 
!'j Illlllni t g,' llolllu r);das, ri jlublicera hill" !'Il ar
likel, "orn Id a rgöl' hul' ltlll gt man hunnit ifrö,g:l 
O!ll mällliug a v högta la r es e 'e l1 .'kapel'. Dcnna ar
tikl'l inlldtt Iler ell J1 e l ,l el : flk e r om högtalare, 
~OI1l kunn a ntra a ' ,'iinie uU ldin na till. 

\;i for I' HUll dell i 1ll11j !lllml" 't. ll'lbö t'jufle se riell 
0111 (ple \"i"lon IlIc,l el! I'eclogrirel e fiil' den engelska 
l el e l' i:iO\1E'Il _ 

Populär Radio. 

Ef T ERTRYCK AV A RTIKLAR HELT ELLER DELVIS UT AN A N GIVANDE AV KALLAN FO R BJUDET 

I1I11 

-Ett radiofabrikat, 
som Populär Radio har kunn~t 
d era, kan Ni kö pa med fullt 

rekommen
förtroende. 

Säg att Populär Radio rått Er att köpa det. 
Gynna i Ert eget intre sse våra annonsörer. 
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Upptagning av 
resonanskurvor 

Forl~. fri\n fö rcg. numnlCr. 

7,'iiiIl87ig!t cI med och Illan uan(/.fi/.t cr . 

Som avslutlling p rl dessa miit
ningar gjorde~ ett enkelt pro,' f(;r 
att utröna bandfiltrets inverk::m pn 
mottagarens klinslighet. (Relati';a 
lIlti tningar av både känsligh l: t och 
selektivite kunna mycket " ,il gu
ru s med den be 'krinu signa Igeue
ra torn och äro ofta a v mycket tOrt 
l"iirde.)

Först kopplades mottagaren med tdi. kretsar ellligt ovan. 
Härvid befa nns det, att Ilögfrl'l;:v · nspotentiometern p,l sig
nalgeneratorn m,lste vridas upp till siffran 0,7, för att llet 
normala utsla get (10,0) sImIle erlIftllas "id resonans. (Po
tentiometern fullt påvriden motsvarar siffran 8. Ratten är 
graderad u,'e r ca 7/8 av omkret "en med 0-10. Siffran 8 
mot varar en vridning a v 3/4 varv f rå.n nolltiget.) Därefter 
kopplades mottagaren för t re kretsar (L2C2 ollltrimmas!), 
n lrvid poten tiometern må.ste ökas till s iffTan 1,1, för att 
'amma utslag 'ku lle erhållas P,t mA-me tern. Våglängden 
"ar 350 m . 

Uetta prov visar, alt mottagaren fordrar nå.got högre 
s ignal:;pänning, dl bandfilter anvlilld . Den blir med audra 
ord något mindre käns lig. Detta ä r en k~ind sal" Vad man 
vinner i ljudkvalitet, förlora r man i klinslighet. 

Ku får man ej li ta föl' mycket på de erhållna siffrorna, 
ty högfrekYenspotentiornetern iir ju ganska primitiv i detta 
fall. Huvud aken ii l' dock att wan flh' riktiga resultat i 
stort sett. En förutsä ttn ing hlirför iiI' at t man vid före
komsten av dllbbeltopp i mottagarens r son anskllrva stäm
mer av pi\. en av topparna (om de äro olika p elen högsta) 
och ej mitt emellan !lem. Vid 350 rn hllr denna sak i före
liggande fall ingen betydelse, emedan siinkan mellan top
parna ä I' mycket Obetydlig (se fig. 2), men s killnad en kan 
i andra fall vara betydande. Vid en mätning som den ovan 
omtalade bör man därför varje g,l ug tiimma a v mottagaren 
efter s ignalgeneratorn pft samma sät t som ovan i 'amband 
[ned upptagningeu a v r esonanslwryor . 

iTu?' 1n';kl·okonden8aton~ ',;alirwera8. 
Niir man hunnit så. längt ~om till kUl"\"orna i fig. 2 och 

3, tycker man alt det sknlle yara mycket intre"ant att se 
[l es~a kunor i s in naturliga bredd, d. v. s. med frekvens
gradering utefter abskissan. Man skulle då kunna bedöma 
lllottagarens sel eHivitet vid olika vaglä nn-der sa mt g raden 
a " \ul(lertryclming a v de högre modul eringsf rek,·ensel'lla. 

För l s t~ldkommande ay en fr I;:vensgradering på. abskis 'an 
ronIras att mikrokondensatol'D C2 kalibreras, vilket kan 
göra " med t illhjiilp aven vågmeter, glima kalibrerad i fre
kyell.· i 'Wllet för vi'tg-längd. Vi be'kriva på annat ställe i 
uettu lIllInmer en mycket enkel dylik vågmeter eller fre
I,yellsmcte r . Egentligen skulle en noggrannare vågmeter er
forura s för kalibrering av , men i föreliggande fall lJe
11'.;,·a fordringal'l1a ej vara så. s tora. 

'å viil vid inställning av s ignalgeneratom på vi ss önskall 
y,lglängll eller frekvens som vid ka librering av C2 uppslälles 
vug"lll etern strax intill generatorn , o h locket på dennas 
~kiirmlå.da avtages. (Avståndet mellan spOlen och skärm
lil.da ns lock li r i moc1ellapparatcn 5 mm, och generatorfre
kvensen ändra r ' ig mycket Obetydligt, dä locket a v tages.) 
Här id höres interfel'enstonen mellan vågm etcru och gene
ratorn kraf t igt i dcn till vågmeteru anslutna hörtelefonen . 
Då vågmetcrn frekvens emellertid ändras, ifa ll vågmetern 
uppställes strax invid gener atorn, ökar man avståndet till 
0.5 å 1 meter, va rvid iuterfercn tonen fortfllrancle skall 
h,;ra ~, om också s rngnre lin föru t. V1\gmetcrn och genera-

Från vårt la 'boratorium 

torn äro i resonans, el. v. s. a vs tlilnda t ill samma våglängd, 
då man lJefinncr s ig pä det tys ta område t mellan de tVlL i 
lonhö.id ökande vi sslinga rna . Vrider man ' a "stämningsratten 
en aning frun den na pnnkt, hurs förs t ett bl"Um eller [' n 
läg ton, som viel fortsatt vridning blir aUt högre. Det skall 
vara pu samma sätt, oheroende av om man vrider ratten åt 
l1öger eller vänster. 

D en re "onanspnnkt som man flll' på detta sätt är visser
ligen ej så noggraun som den man kan få med andra, mera 
im'ecklade metoder, men i föreliggande fall räcker nog
grannbeten tilL. Man f.inner, a tt det tys ta området har en 
\"i $8 uls trli ckniog, och det enda man kan göra för att 
uppnå s törsta m"jliga grad av Iloggrannllet i inställningen 
är att ;' tii lla in Slt niira som möjligt pi't mitten a v det tys ta 
OIll rådet. 

Diagrammet i fig. 4 förklarar, hUI' kalibreringen ny C2 
tillg:1r. Först bestli mmer man de frekvenser eller vågläng
der, vid vilka man vill ha möjlighet att ta upp resonan~
kurvor, Hl.mpligeo 600, 1000 och 1400 kels, motsva rande 
vågWngdcrIla (iOO, 300 och 214 meter. En av de vid ovan 
besl{rivna m~itningar am'ända våglängderna var 525 meter, 
motsvarande 572 kels. Vågm etc ru ins tälldes med ledning av 
el 's kalibreringskurva pii 572 kc/s . D ä refter a vsWmde$ 
s ignalgeneratorn , med C, s tiilld prl 500 , till vågllleterns fre
kvens. Des förinnan h:t[le Ujlpgjor t · nedanstående tabell: 

Våglil ngt!: 52:") 111. Frekvens : G72 kc/ s. 

Ins tällning Hotsvarande grad- Frekvens 
på C2 tal hos n'igl1l et(~rn ke,js 

50 61,8 ,,72 
O 59,9 :;84 

20 GO,;; (iSO 
40 G1,3 575 
50 61,8 "72 
GO G2,3 570 
SO 63,2 367 

100 63,!) 564 
Kondensa torn C2 inställe~ i tur och orduiug på gradtalen 

O, 20, 40, GO o. s. v .. och för varje gång a vsUlmmes vågUle
tern till resona ns metl generatorn, och gradtalet på vägme
terns skala avläses och införes i tabellen. Därefter gå vi till 
vi'tgmet rus kalibrerillgskurva och avläsa de mot dessa grad
tal svarande frekvenserna. 

Som framgår av tabellen är det lillräcldigt att kalibrera 
C2 för var 20 :e grad. Gradtalet 50 hal' tagits upp även i 
miitserien för a tt man skall få en kontroll på att intet lIftr 
ändrat sig under de tre ffirs ta avläsningarna. 

Gradtalen på C2 a "sättas n u efter a b 'ki ssan (sc fig. 4) 
och frekvcn 'cn efter ordina ta n. Därefter inpriekas de er
håIl.na viirdena, och kurvan uppritas. Som synes är kurvan 
i detta fall en SlDllla oregelbunden, vilket även är att vänta. 
Det fin ns m å nga f elkiillor. Skivorna på C2 äro kanske ej 
alldelcs halvcirkelformiga, eller de kunna vara böjda, så att 
kapac itetsva ria tionen ej blir lineär. C2:8 skala kan vara 
dåligt graderad, så utt delstrecken ej överallt äro lika 

] 'o rts. 11 sIll. 175 
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Fig. 1. '{lr.: ,[" alldrapaZolscl, dii/' lien lIY(( 1, o /ldollsii'lll'/(/ '/'cn s1;a/l i1l81(///(; /' (/ 8. 

Televisionen I 
• England 

Av ingenjör Erik Hullegård 

D
en 18 mal'; 19840 t illkännaga\'s i engel
ska undel'husel, att ett utskott ti llsatts 
med uppgift att inkomma med försla'" för 
ordnandet ,w en offentlig televisionstjiin;:: t 

i England. Efter nära ett års arbete samt s tudi('I'l'
~or t ill rr,yskland och Amerjka a\'ga\'s kommitlt~ns 
I'apport i december förra året för att slutligen offeut
liggöras den 81 januari i år. Efter en l'euogöl'ehle för 
Lie fÖl'::;öks~ändningal' som B.B.C. (Bl'i t ish Broad
c:1 sting Corporation) >icdan hösten 1929 låtit 

Baird utföra från LOl1don~tal'ionell P~l 261 ffi n g
längd och med E'lHlas t 30 lin,jer pr biill 0\.:11 121/ 2 Ilil 
der pr sele, föreslås byggand,t <1\' en 1I11Takol'i\,;t"'8
sändal'e i London, fn n \'iIken B.B.C. u;tgligl'lI ~k1l1lt, 

utsända tele"i . 'ionsprogram med all\'ändande n\' vi t: 
sys tem med minst 2400 linjer pr bild sa mt 25 Lil(1et· 
pI' seIL Kostnaden föl' den fÖl'c~laglla [öl'söksperiolll'll 
intill utgången a\' 1936, då B.B. C' :8 kOllce ,jOlt t1Lp t·, 
beräknas uppgå till 180000 puud och föreslås tii.cb" 
av licensmedel, dock ntan höjning av li.cen8e ll. Ba il'd 



l'Ul' UIJÄl1 HAUlO 
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Pi!! , 2, E I/!!clsk a f Cl c liis i ol1 ,y/."oll1 111 iUcn be: CI" H crlill Siin([a1"c lL 
III/ el c r l cell/i l/[j li V n 'r lJ(l 1111 , il.~ ( I, h .) , 

o t:h 11art: oll i I"'kn Il e oll\vii xl<lllll e rii IJl'gaglla .l'ö1':>ö ks

s ta ti olle u fÖl' I> iua. sijnduing m', I'anid så d a na ::;.Ys lc m 

skulle <l lwilnda l> a t-t m o ttagni n g i h{lIla fal!PIl k a n 'k l' 

IlH.'dels t s aUlIn<l appam t , Yida n' skola fi 1'1ll0 rll a 

m o L t'oyal t y :-; l'iilla :;i llil )J,lf e n t t ill f öd uga lld e föl' 

öl'l'ig a f alH'ika n fel' in om la 1ll1e t' , 

F ö l' pla te t'in ge ll al- den IlYa. ;sii I1tlareJl h a l' mall fllll 

lIprat dels på d et 83 1lI llöga södra tO l'lld till kl'i :,;tall 

palai:>e t , 220 111 ö n : t Ila v('t, ",u 'i [ tflll B ai rd fö l,etagi t 

sina lI h:; i.in d nin" a l' och tl !!ls pä de t J l-:O 1II öI'e t' ha veL 

l.Jeliigwl 44 m böga \l exa l1 drapala t sd, )lall hal' ~iI'ell 

ha rt planel' p il <l tt hygga Cll 300 m hö g Illa ::; t , i I'a n ; 

10pp :sUudare n ,.;kulle pJa tC rD ;;: , ::\11 hal' kommi ttell 

(,Illcnl 'di (l uCf; tiim t sig föl' t' ll [U(l:s t vid .\l e x<Ju lll'<.tpa ' 

la lsr t , i V<\I' S t opp, ~()O IU iil'e r hav e r, ;\n1'(' llneH pla

'era s , EuJigt uppgif t "knll !! llcll föl' 1.0 kW tlimc ll s iu

IlcJ'ati c :'iintiurc n ig;[tllg- i:i ~l ltas r e tl n ll .i ltiil'jau a\' 

J1on'mhe t, ](ommit. tc JI fii l'esl at, l"idal'C at t hild s~lnd

lIiug l'11 föl'ctagl'i:i \:i ii ett l'1'tglii llgd ,II' (Uj 1Il oc h att 

dl' t tillhiinllltl e ljudet :o:iiulll' s p; l,:.! Dl. 

t:uin/ , 

Hail'fl ,lIll' iilltll'I' fi i l' siua fiil'sök e n 2:10 " . ::;ill.1tl<1l'c 

med Cll I'ågli iu g tl a l' Ö HL ])d t illhöJ'a llde ljudet u t

s ilndes på G,,25 m l' ågliiug l1. Siillllniu" c n Wl's iggå l' 

nulli ge n .i CIl lIlötk s !ullio, d iil' tle uppt.rä da nd e a eti s" 

1"I"1'1la ge llUlll CII J1ipk ow , kil' <l i1e lys ns Ilw tl !! n laa fti g 

i1aglarupa , E tt a ll t.al j olika l' iJlk lal' Vlat ' 'I 'ade f ul u

t' clll'r ul'p f'rlllga det L't' fleklenule lju:sct ot: !J ()\'(:! I'l'()1'<l 

II1O tSl'ill'3 11Ue e lck U'iska jmpuLcr t iH :-;i-illdareu, F i)I' 

1I tomlI lISll pp t agu i II).!: il lid uLlps ett m e llaufil ILl s ,\' :ste lll , 

SOUl ::;kilj e t s ig fl' rllL (kil al' tlel lUt'd Uaj J'(l bola get SalU

;nhetautl' F e rl.1se h .\ <.:f lI h ll'lJl' tatl e w e(:otl e n hlHud

sakli ge lI diil'ige u o llI , aH filllll'lI all l it! nppspol a ;s fr)! ' 

arkil' e r i ll g i ::;t, f , a lt ollwrl c ll,.ll' i- ('f t t'I' ,llIl'iilldllinge ll 

ad I'ii tl " ,; ol'h hega g ll a s p, Jly tt, Dd t l' e tlj l' tH'lt II,\' 

ast e lIvpiagllillgs::;ystp m d , t i ll I"il ke t s im'" fiil'llOpp 

IIiug al' klIyta::; , kUlIIIII e l' fl' ;lII Hail'di-i llJll l' rik<llI,.;ka fii/' 

IlilldeJi:ic,F'U'llsll'orf.h Tell'l'isioll Compa ny or ,\ wc l'il'a , 

lI t: lt lI l gö l' e:-; al" den m :tng't)lII ,' kr'inl:l » im;lgc d i:sse\ ' , 

t or'n», I' ilk e ll r; o 111 he kullt lIi'göl'CS HI' t' jt k a 1o(j,';(l' ft l

röl', tliil ' ka i odell hest< l' ;1\' Pli fo t'oplpkil'isk platta p[1 

l' iJk l' 1l lJiJtll'1I kasta l'(, udt l'al'ifl'i'11I ett (']pldro llstl'al 

kn ip pe Il lg i't r , SOI1l i I';uj e pllllk t iiI' pi'op o r t. io ll ellt 

111 M d e ll ue lysnillg- SO nt i \'iit'fal' lip II s ;1 IllLlla , :.\1ed hjiilp 

al' Il hlllföl' röret be fiu t liga adiiukllillgsspolur fl~' tta " 

hela elck tl: llllkllil'pc t ['1'<1 111 0 (']\ ti l lbak a sam t llPP ot: lt 

lied i ta k t IIlpd al'sökllill gs l'l'l'kn'IlSl'rllCl , I'al'fiit, e n i 

;ultha iindau Ll \ ' rÖl'et l le fi lltl ig Ill1lJk U'o l'lnig <l1lt1\1 

SU('('pssin Il'ii ffa l> a y de [r ~ul n u'je l.Ji lt.l plInk i II t~ iin 

d a e lektL'o u l! rna , Hörd finn es l eH [Je", ~tl olika 11 1. , 

förHIId e n , IH t kiilll'li gh cle n ii\' S ~l 1; IS aH u lgå ll gs :o:p iiu" 

lIillge ll li ggcr i uiYå lIl p (l nO\'lIIal t l'öl'unt s, II; l ' lIIall 

1',lI'i t Lnll1 ge n att utarbeta fiin,;hirkllingsall o l'dlli ngal' 

" ta ll gliidka (0(1 Ol'h h a l' hiinit1 kommi t [1';1111 till CIl 

kOIl ' tr llk t iOIl l_allad »p!P "' LtUII rnullipliel'» , som bl. a , 

uyg"'el' p;t a ((" l' l1 ph Ha :>0\11 t riiff'a s a l' en e l ek 1 rOIl 

s lri.i m kan fås nit ll ts iilltla fl er a :,:eklllHh[ ['(ll ektl'o n e r 
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En redogöre lse för de amerikanska 

Av civilingenjör Åke Rusck 

Det är numera. ej ovanligt att elektroakus
t iska apparaters (hög talares och mikro
fo ners) egenskapel' angivas siffermässigt 
eHer medelst en kurva, Detta är enbar t 

(l t t häl a med t illfreds Hillelse, då det kan ge köpa
ren en h~itt r(' uppfattning om n l l'iln i fråga, under 
för nt lUtning a U hau kan bedöma de före tedda upp
giftcrna pfl r ätt sät t och \'et hur m~itresultaten er
hå Ui t '. Då el t . tora fl ertal t torde stå tämligen 
f l'ä ll1Jn;lllue inför m. nga häl'med samhörande aker, 
. kall därför i det följande lämna ett referat av de 
promillgsföl'c keifter för högtnlal' e, l'om meddelats 
;1\" »Tlte Iustitu te of Radio E ugineel' '» i »1933 Re
pod of the Standards Committee», 'amt en del syn
punkter fra mhålla , .'om kunna vara ;I V intre:se och 
\"ä n le Wr lii ekretsen. 

nlcktroalcu stiskn mätningar i allmänhet. 

I fr!l.ga om clcktl'OHk u~tiska mätningar har t eImi
ken H'tngt i rran sa~ t sista ord t, u tan snarare kan 
mU ll siiga nU bum skorna knappast ännu ä ro ut tram
pade. Därför Hl'O de n dan beskr ivna, av IRE fram
ställda J) l' o\"ning 'normel'lla ej att anse som föreskrif- r-- ---- - --- --- -- -
ter, som slav iskt 'kola följas, uian d ha tillkommi t I 
meJ'a f öl' aU ge n fastare utgån nspunk t för den fort- I 

sa tla for sknino'en, för att HI. vissa begl'epp fixerade, I 
fö r at t utpel -a en del förut ~lttn i ngar, som i:iro nöd- j 
\'iLudi I'a att iakttaga för aH resultat n ej ,'kola bli 
all tför mycket ph c1'kade av ovidkommande fakto- I 
1'e1' och för att framh< Ila ett sMt, på vi lket data och I 

normerna för högtalarprov. 

givas. I allmänhet kunna de angivna mätmet oderna 
'äga ge de uppgifter om apparatel'lla, som nä rmast 
ammanhänga med dera ordinarie användning. Be

stämmande t av många av de a egenskaper innebär 
mycket komplicerade akustiska mätningar, va l'föl' en 
tr~i n g standardisering av hithörande provningar vid 

en tidpunk t som denna ej 'kulle vara ti ll fördel. En 
full tilndig beskrivning a v en användbar m~ltmetod, 

som med amma l'esultat l:1te l' sig upp t' pa av olika 
personer, på olika s tä ll en, skulle bli så invecklad, att 
d :;;kll11e vara omöjlj ot att hålla fast vid denl'am
ma i l ilngJen, om det ns skulle g< att fil elen mera 
allmänt autacren, 

G nom de nedan l.lc.'krivna mätmetoderna och de
fi nicraue egenskaperna kan dock en viss uppfattning 
crh<"tlla ' om de elekt roakustiska apparat r na, som 
under fö ruti';ä ttning a v kännedom om de förb:1lltUl
den, under vilka mätningarna företagits, med,n'iva 
vissa jämförelser och slut satser som ej kunna erhål
la genom su bjektiva lyssningsförsök. Trots att s<"t le
ue ' i de fl e ta fall godheisgnuk n hos elekt roaku s

- - l 

(nrm el arnhönmde nppgiftcl' himpligen böra an-  - -- -- - - - - , 

Tonfr"k "' t; n~
genCrJlor 

Utg,ln~s 
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tiska apparater härigenom kan bestämmas, måste 
man dock ha klad för sig att fullgoda mätresultat ej 
nödvändigtvis innebära en allt igenom tillfredsstäl
lande apparat. Vi skola ta ett exempel. En högtalare 
kan ha en mycket tilltalande kurva över ljudeffekten 
som funktion av frekvensen och samtidigt alstra syn
nerligen intensiva övertoner och störande ljud, som 
totalt fördärva ljudkvaliteten. Om ol'saken härtill 
yore för' stor pålagd effekt och fenomenet försvann 
vid lägre belastning, skulle det upptäckas vid under
sökningen av erforderlig ingångseffekt för överbelast
ning. Rärrör emellertid ej felet från överbelastning 
utan förefinnes även vid små ingängseffektel', skulle 
ej något av de nedan beskrivna proven ubrisa högta
larens otillfredsställande funktionerand e. Det är myc
ket svårt att definiera och besWmma sådana egenska
per som den ovannämnda, och i de amerikanska nOr
merna ha ej heller försök härtill gjorts, dels med tan
ke på dessa svårigheter och del. med tanke på att de 
övriga, lättåtkomligare egenskaperna ännu ej vunnit 
tillbörligt beaktande. 

De flesta egenskaperna kunna med fördel uttryc
ka s i den logaritmiska enheten decibel, varigenom 
flera fördelar ylnnas. Vid jämförelse mella11 ljud av 
likartad sammansättning motsvarar en decibel unge
fär den minsta ljudförändring, örat kan uppfatta. 
Användandet av decibel förenklar dessutom jämfö
relsen mellan olika kurvor, därigenom att kurvans 
form ej påverkas aven ändring i medelnivån. 

Vi komma nu till de amerikanska mätmetoderna 
för högtalare, vilka metoder erbjuda mycket av in
tresse. 

H ögtalarens eff ektivitet. 

Uppmätning av den rela-Nn[, effektiv iteten innebär 
en jämförelse mellan de akustiska utgångseffekter
na från två högtalare, obsen-erade av örat i en viss, i 
förhållande till de två högtalarna specifierad punkt. 

.rät ningen tillgår så, att i serie med jämförelse
högtalal'en inlänkas ett motstånd RI, lika stort som 
impedansen hos den strömkälla, från vilken högtala
r en är avsedd att matas. På denna krets lägges en 
spänning El. I serie med den högtalare som skall un
dersökas inkopplas ett motstånd R2, motsvarande im
pedansen i den krets, till vilken densamma är avsedd 
att a.nslutas, och spänningen E2 över den sistnämn
da högtalaren och motståndet R2 inreglcras så, att 
högtalaren ger samma ljudstyrka. Den relativa effek
tiviteten är då: 
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eller uttryckt i decibel: 

101 El' R220 . og--' 
E2 ·R1 

Orsaken till att den högtalaren tillförda effekten 
uttryckes medelst elektromotoriska kraften (tonfre
kvellsgeneratorns spänning i obelastat tillstånd) och 
inre motståndet hos strömkällan i stället för ström
men genom högtalaren, spiinningen över densamma 
eller den upptagna effekten är, att härigenom mera 
korrekt hänsyn tages tHl högtalarens förmåga att 
absorbera effekt från utgångskretscn. Exempel: en 
högtalare, som har en normal impedans med en stor 
reaktiv komposant, kan upptaga en relativt liten ef
fekt, och den akustiska effekten måste även bli liten, 
ehuru mycket väl förh ållandet mellan akustisk och 
elektrisk effekt ka 11 vara stort. En sådan högtalare är 
emellertid ej att anse som mera önskrärd än en, som 
kan produ~era mera akustisk effekt genom konsum
tion av ett större belopp elektrisk effekt. Genom att 
uttrycka den elektl'iska ingångseffekten medelst 
strömkällans elektromotoriska kraft och impedans 
framhål les bättre den relativa önskvärdheten av de 
ovan ci er-ade fallen. 

Mätni ng av den relativa effekti vi teten ger pi\. ett 
himllgen enkelt sätt en möjlighet att jämföra olika 
hÖ Cf talure vid olika slag a v program, t. ex. tal, orkes
termusik, enstaka frekvenser etc. Ehuru en kurva, ut
visande den absoluta effekt'ivitete'n som fllnktion av 
frekvensen, gel' ett uttryck för den ljudstyrka, som 
kan väntas från e l llögtalare ä r d t sv' r t att göra 
jämförelser mellan de resultat, som äro att vänta från 
två eller flera högtalare, emedan frekvensområdena 
kunna vara skilda och kurvornas form mycket olika, 
och i ett sådant fall är proyet pi\. den relativa effek
tiviteten av större värde_ 

.Att jämförelse g()res mellan den högtalaren till
förda effekten vid samma ljudstyrka och ej mellan 
ljudstyrkorna vid samma effekt beror på örats oför· 
måga att distinkt ange förhållandet mellan två tjud
styrkor. Däremot kan örat med ganska god noggrann
het avgöra, när två ljud äro lika kraftiga. Bäst vore 
givetvis att rent objektivt, utan örats hjälp, kunna 
genomföra jämförelsen mellan hå högtalare_ Detta 
är dock ej för närvarande möjligt. 

H ögt(Llarens f1'ckv enskurva. 

Högtalarens frekvenskurva erhålles genom att vid 
olika frekvenser uppmäta den avgivna ljudstyrkan 
vid en vis>; specificerad e1ektrisk ingångseffekt och vid 
uppgivna akustiska förhållanden. Härvid uppmätes 
ljudtrycket p i en viss punkt eller det resulterande 
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medelljudtrycket i flera i förh ållande till högtalaren 
angi\rna punkter vid en spänning E ö\-er högtalaren 
och ett i serie med densamma inlagt motstånd R, lika 
stort som inre motståndet hos den strömkälla, till 
vilken högtalaren är avsedd att anslutas. 

Förhållandet ~ uträknas och är vad på en-
E/yR 

gelska kallas »the response of a loudspeaker». Något 
gOlltaget svenskt ord för denna egenskap finnes ej för 
närvarand e, men för att undel'liit ta framställningen 
införes hä r benämningen »reaktion-s-faktor». 

R eaktionsfaktorn kan antingen uttryckas direkt i 
enlighet med ovanstående formel eller också i decibel 
i förhåll a1lde till en referensnivå, svarande mot E= 
1 volt, R=l ohm och }J=l bar. R.eaktionsfaktorl1 
blir då, llttl'yekt i decibel: 

J 
E/YR P20 . 1 °100- - -- = 20. 101og - - · 

o _ 1 _ E/yR 
llYI 

Vi skola llU se hur denna storhet uppmätes. Fig. 1 

vi sar . chematiskt den erforderliga mätutrustningen. 
Högtalaren som skall u ldersökas placeras tillsam
mans med en kondensatormikr ofon i ett mätrum. 
(T ill della skola vi 'enare återkomma.) En tonfre
kvensgenel'ator, vars ulgångsspänning kontrolleras 
med en rönoltmeter, kan anslutas antingen till hög
talaren via en anpassningstransformator eller till 
kondensatormikrofonens krets över en spänningsde1a
I'e med konstaut in- och utgångs impedans. I mikI'ofon
kretsen ing. r vidare en mikrofonförstärkare, ett va
riabelt lågfrekvensfilt I', en slutföl'st~irkare och ett 
i nstrument föl' ob, eI'V at ion av utgllngseffekten. Kon
densatormikrofonen mäste vara kalibreI'ad i elektro
motorisk kraft i vort som funktion av effektivt ljud-
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hyck. Den variabla utg:: ngstransformatorn gör det 
möjligt att anpassa högtalaren till tonfrekvensgene
ratom. Denna transformator bör väljas så, att impe
dansen, sett från högtalarsidan, så nära som möj
ligt är rent ohmsk över hela det frekvensområde, 
inom vilket mätningarna företagas. Det variabla låg
frekvensfiltret är inlagt föl' att säkerställa, att m~it

ning endast göres vid den från tonfrekvensgene
ratom föl' tillfället inmatade frekvensen. Filtret s 
instiUlning måste sålunda ii.ndras samtidigt med 
tonfrekvensgeneratorns. 

Vid själva mätningen förfares pä följande sätt. 
Tonfrekvensgeneratol' och lågfrekvensfilter inställas 
föl' en viss frekvens, och i obelastat tillställd obser>
veras generatorspänningen renom rörvoltmeterDs ut 
slag. TOllfrekvcnsgeneratorn kopplas d~i_refter till 
högtalaren, och slutförstäI'kar'ell inreg1eras s!l., att 
ett lämpligt utslag erllålles på utgångsmät in strn
m -n tet genom den av ljudtrycket i mikI'ofonen alstra
lie spiinningen. Tonfrekvensgencl'atorn omkopplas 
sedan till spänningsdelaren, som in regleras så, att 
Se mma utslag som förut erhålles på utgångsmätin
strumentet. 

Vi skola nu se hur vi ur 'pänn-illgsdelarcns instiill
uing och mikrofollcns kalibreringskurva kunna uträk
na r eakt ionsfaktorn. Antag, att tonfrekvensgeneru
torn gel' en spänning i öppet tillstånd av E volt, a tt 
densammas utgångsimpedans är Uka med spii.nnings
dc1arens ingftngsimpedans. Detta är även det mot
s tå nd R, till vilket högtalaren anpassa ts. Antag vi
dare, att kondensatormikrofonens kalibreringsknr
va visar en känslighet av m yolt/ bar. 

Eftersom tnnfrekvensgellera torns och spUnnings
delarens im pedanser voro 1i lea stom och den a vgi Y1la 

spänningen i obelastat tillstånd hos tonfrekvensge
nera torn (elektromotoriska kraften) var E volt, blir 

P irf_ 2_ Frekve1l8ku1-Va tö1' clek
trot/lIl1 amis l.: högtalare, vi ande 
»rea ,..ti oll .~tahto-n1» 80 111 tU l/ kt ion 

av trekv nscn. 
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" .ingångsspänningen på spunlllngsdelaren -E . Spän
2 

IDngsdelarens inställning antages motsvara en spän
ningsomsättning lika med k gånger, d. v. s. den från 
tonfl'ekvensgeneratorn till mikrofonkretsen inmatade 

..' bl' E·kspa nlllngen II' - - volt. Då samma utslag på ut
2 

g1i.ngsm~itinstrumentet inreglel'ades i båda fallen, är 
denna spänning lika med den av mikrofonen i första 
mätmomentet alstrade. Det effekt ira ljudtrycket er
hålles då genom division med mikrofonkänsligheten, 

uttryckt i volt/ bar. Lj udtrycket blir stUedes ~~ 
bar. InsHttes detta jämte E och R i formeln för re
aktionsfaktorn, så blir denna, uttryckt i decibel: 

E · J.; )fR
reaktion faktorn = 20. 1010g = 201010g- + 

. 2m .E/ l'R 2m 
+ 201010g k. 

Men 20· lOlog k är omsättningen hos spiinnings
delar en, utt ryckt i decibel. Vi s sålunda, att reak
tionsfaktorn helt enkelt erh ' lles genom att till ut-

t l'yclLt 20 . lolog yR lägga det \" ~iI'de i decibel, som 
2m 

a vläsc ' på spiinni.ngsdelaren. Mätningarna upprepas 
för ett flert al frekven eJ', varefter högtalal'ens fre
k\'cnskurva kan uppritas. 

Ett anl1 f1 t sätt finnes, som mö:liggör en "nabbal'e 
uppta gning och eventuellt en automatisk uppritning 
a v fr ekveuskur\'an. Därvid inreglel'a tonfrek vensge
neratol'l1s spänning, då generatol'l1 Ur a nsluten till 
högt alarcn, så att et t l a:"om stort ut 'lag erhlUle p<l 
utg[lll:rsmiLtill trumentet, och vid val'iation av frc
kvensen adäses på detsamma iLndeingen i reaktions
faktorn. Kalibrering verksti.Llles i .-tor t sett på samma 
sätt S OlD vid uppmätningen _ eg för steg, Genom att 
göra utgångsmiitinstrumentet regis trer ande och 
koppla pappersframmatningen till tonfrekvensgcne
ratorns ins tiillning axel erlt:111es direkt högtalaren s 
frekYenslmr vu. Denna meLod förutsätter dock att 
mikrofo n och fö rstärkar-e äro frekvensoberoende, vil
ket innebiil' att kunan över utgång spänningen som 
funktion a v frekvensen för mikrofonen skall "ara in
\-er.-a funktionen till motsval'ande kurva för först är
ka1'11a. Då det h ~Lr ej kan bli f r; ga om a tt gå när
mare in jJå llliitmetoderna, nöjer ja mig med denna 
summariska red o'örelse för det ist omtalade till
väo"agånCf sä Ltet vid upptagning aven högtalares 
frekv nskurva. P r in 'ipen är i stort sett d nsamma 
l'lom vld den för tnii mndu sieg-för-stegmetoden. 

Fördelen med de Leskri\"na miitmetoderna är, att 
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endast spänningsdelare och mikrofon' behöva vara 
kalibrerade. FÖl'stärkarna och instrumenten använ
das endast för jämförelse av mikrofonspänningen 
med spänningen över spänningsdelaren. Vidden för
sta metoden erfordras dessutom ej någon viss fre
kvenskarakteristik hos förstärkarna, vilket dock är 
ett villkor för den senare. Vidare bli ej re ultaten 
influerade av även ganska stora variationer i ut
gångs -"pänningen hos tonfrekvensgeneratorn, d. v. s. 
om högtalaren ej överbelastas. En ändring i utgångs
spänningen påverkar både ljudintensiteten och spän
ningsdelarens utgångsspänning i samma proportion. 
Högtalarens ljudintensitet kan få ligga var som helst 
mellan överbelastning."gränsen och den på grund av 
störningar minsta. till- tliga nivån. E n sak att obser
vera är dock att mikrofon piinningen måste hållas i 
närheten av det värde, mikrofonen kalibrerats för. 

]fät rurnmet. 

\Tid högtalarmätningar är det önskYärt att i så 
stor utsträckning som möjligt kunna eliminera mät
rumme s inverkan. Visa nämligen mätresultaten en
das t högt alaren' egenskaper och ej högialar'ens in
klu h'e mätrummet , kan åtminstone något så när 
hi.-insyu tagas till de förhållanden, under vilka hög
talaren 'kall användas, och man får en ung(~färlig 
föreställning om d s lämplighet . Beroende P" det 
reflekterade ljudet från gol v, väggar och tak hos 
miitrummet kunna nämligen vi tt kilda mätresulta t 
erllåll<ls under olika miitrörhållanden, dels emedan 
summan av d t direkta och J' 'flekterade ljudet kom
m r att mätas och dels emedan s. k. stående VågTÖ

r elser ku nna uppsh, vilka snabbt ändra sig med 
änlhad frekvens, varigenom trycket på mikrofonmem
br anet genomlöper en serie maxima och minima, som 
skilja sig vitt från maximi- och niinimiintcnsiteterua 
hos det från högtalaren direkt utstrålade ljudet. 

För att minska denna inverkan på mätresultaten 
och göra deSRa oberoende av mätrummet må te sär
kilda åtgiil'der vidtagas. Avståndet från högt alare 

och mikrofon till rummets väggar böl' "ara så stort 
som möjligt. Allra bäst är '[(lunda att företaga mät
llingarna utomhus, men då man här igenom blir bero
ende av väder och vind etc" företagas tIe flesta mät
ningar inomhus. Rummet s väggar (inbegripet tak och 
goly) öyerdragas di med ett lager av ljlldabsorbe
rande material, \"arigenom d t r f lekterade l judets 
i ntensitet nedbri ngas. Mikrofonen placeras nära hög
talaren, och om av tåndet dem emellan är avsevärt 
min dre än avståndet t ill rummets väggar, ge miit
ningaI'na i det närmaste ett korrekt "ärde på det 
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direkt utstrålade ljudet. ~1ikrofonen får dock ej pla
ceras alltför nära högtalaren. De amerikanska nor
mer na föreskriva ett minimiavsUmd på d2 _ f/4 500 
fot, där 2 d är den ljudutstrålande ytans största ut
strbickning i fot och f är den högsta mätfrekvensen 
i p/s. 

För att komma ifrån inverkan av stående våg
rörelser brukar dessut om mikrofonen bringas att 
rotera i 'u cirkel framför högtalaren. Cirkelns dia
meter skall vara min t lika med den undersökta fre
kvensens halva våglängd. Härigenom erhålles ett me
delviirde av ljudtrycket inom mikrofonens rörelseom
dlde, som kan avläsas direkt på utgångsmätinstru
mel1tet om detta är tillräckligt trögverkande, t_ ex_ 
ett t ermoinstrument. 

Hur långt man måste gå ifråga om mätrummets 
godhet är beroende av vilka mät ningar som skola 
göras och av den undersökta högtalarens karaktär. 
Om högtalaren hal' stor riktningsverkan och man 
enda t önskar mäta l'eaktionsfaktorn inom det kon
centrerade ljudfältet, blir förhållandet me1lan direkt 
och reflekterat ljud betydligt större än vid en hög
t alare med mindre utpräglad riktningsverkan eller 
då. det gäller uppmätning av reaktionsfaktorn i olika 
riktnin gar, för erhållande a v en lj udfördelningskurva. 
I des 'a senare fall må te betydligt större krav 
stiillas på reflexionsfriheten hos mätrummet, och 
upptagning av ljudfördelningskurvor torde i allmän
lll~ t få göl'as utomhus. 

I fiO'_ 2 visas en frekvenskurva för en amerikansk 
elektrodynamisk högtalare, försedd med en baffel av 
stod ken 5X 5 fot. Kurvan til' upptagen i enlighet 
med det nys be krivna tillvägagångssättet. Mätrum
met s storlek yar här 30 X20XlO fot och alla ytor 
VOro betäckta med ett en tum tjockt lager av hårfilt. 
fikrofonen roterade i en cir kel med 6 fots diameter, 

med ccntl'um 10 fot rakt framför högtalarens cent
rum. Inre mot st åndet hos strömkällan \'ar 4000 ohm. 
Som synes varierar l'caktionsfaktorn högst avsevärt 
med frekvensen_ 

Variationer i reak Lionsfak tol'n med fre]nen"en är 
den för närvarande vanligast förekommande orsaken 
t ill distortion i kommersiell a högtalare . Strävandena 
inoDl högtalartillverkningen gå också friimst ut på 
a tt undertrycka detta fel, och det ä r därför av vikt 
att kunna uppmäta frekvensl UITan, som visar hög
t alarens prestation vid olika frekvcnser och troligen 
är den mest värdefulla upplysningen, då det gäller 
att bedöma en högtalares för- och nackdelar. En kor
rekt upptagen, entydigt bestämd frekvenskurva är 
dä rför av synncrligen stor betydelse. 

Bestämning av överbelastning effekten. 

En högtalares överbelastningseffekt vid en viss 
2 

frekvens är E watt, där E är det maximala värde,
4R 

till vilket den högtalaren påtryckta spänningen, mätt 
vid öppen kret s, kan ökas, innan någon märkbar för
ändring i det utgående ljudet, med undantag av in
tensiteten, kan förni~mas. R är motsti.l.ndet hos den 
strömkälla, till vilken högtalaren är av edd att an
slutas. 

Sammanfattning av önskväl'd,a högtalo1"prov. 

I allmänhet kan det enligt The Institute of Radio 
Engineers anses önskvärt och av värde att följande 
prov göras på högt alare. 

1. En frekvenskurva för en viss mikrofonplacering, 
yanligen rakt framför högtalarens mittpunkt. 

2. En serie ljudfördelningskurvor. Dessa kurvor 
kunna antingen vara uppritade i polära koordinater, 
visande reaktionsfaktorns variation vid konstant fre
kvens med olika mikrofonplaceringar i horisontal- och 
vertikalplanet, eller också kunna de val'U vanliga 
frekvenskurvor, uppritade i rätvinkliga koordiuater 
för var och en av flera mikrofonplaceringar. I fö rst a 
fallet skola frek\'ensinterval1er na vara så små och i 
det senare mikrofonplaceringar na så när varandra 
att ku rvornas gradvisa uppgående i varandra kan 
iak ttagas. 

3. E n kurva över den absoluta effektiviteten som 
funktion a v fr ekvensen eller, om jämförelser gjorts 
mellan två högt alare, data på den rela tiva effekti
viteten_ Den absoluta effekt h 'it eten definieras 80m 

förh ållandet mellan den utsända akustiska effekten 
från den provade apparaten och utgångseffekten från 
den ideala elektroakustiska apparaten under samma 
omständigheter, och uttryckes antingen direkt ener i 
decibel. Ett samband finnes mellan reaktionsfaktorn 
o h den ab oluta effektiviteten hos högtalare. Den 
absoluta effektivit eten är lika med ytintegralen, över 
en sfär med högtalaren som centrum, av kvadraten 

på reaktionsfaktorn ~In' multiplicerad med 10-8_ 

E/ rR 
Den absoluta effektiviteten kan sålunda beräknas ur 
de förut omnämnda ljudfördelningskurvorna. 

4. En kurva visande överbelastning effekten som 
funktion av frekvensen, och i samband därmed upp
gifter om högtalaren s kapacitet är begränsad av t. ex. 
störningar av ett eller annat slag, över hettning, ka
dor på grund av mekaniska vibrationer et . 
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en i det följande beskrinlu vågmetel'n, 

som är mycket välkänd, är grundad på en 

oscillatorkoppling, angiven av Numan. 

Samma koppling har liven a nvänts i mot· 

tagare och därvid benämnts negadynkoppling. Nu· 
manoscillatorn har åtmin tonc namn om sig att vara 
mycket frekvensstabil. Frekvensen skall sålunda vara 
relativt oberoende uv variationer i spänningarna på 
röret, ett dubbelgallerrör. I \'arje fall har en våg
meter, ntförd med denna koppling, vi s, a andra för
delar. Sålunda erfordras intet uttag på svängnings
kretsens spole, varför denna kan göras lätt utbytbar 
eller omkopplingsbar med en enpolig omkopplare. Vi
dare behöv'r anodspänningen ej vara högre än ett 
tiotal vol t, varför anodbatteriet lätt kun inbyggas. 
Slntlirr n kan \'ågmetern utan extra anordningar fås 
modulerad, vilket är av betydelse vid kalibrering av 
mottagare. 

V ågmet erns kopplingsschema. 

K opplingsschemat för den av oss byggda vågme
tern visa i fig. 1. Avstämningskretsen utgöres av 
spolen L och kondensatorn Cl . Kretsen högfrekvens
iIuda ~ir direkt ansluten till rörets rymdladdnings
galler, det galler som ljoger närmast glödtråden, samt 
genom en kondensator C2 ansluten till rörets styr-

Avsedd för !kalibrering av 

mottagare eUer identifIe

ring av okända stationer. 

Modulerad eller omodule

rad efter önskan. Utgör 

även ett användbart la

borator.ieinstrument . 

• 

galler, yjlket genom gallerläckan R! är förenat med 
glödtrådens negativa ända. Rymdladdningsgallret 
stftr i förbindelse med anodbatteriets pluspol, under 
det att anoden iiI' förenad med glödström ackumula
torn positiva pol. Anoden har säIunda en positiv 
spii.nniIlg av endast 2 V. Ofta anslutes anoden till 
glödtrådens positiva ända och fär hHrvid ännu lägre 
spänniner, mcn vid av oss använda rör (både A 141 
och Å 241 av Philips fabrikat ha provats) kunde 
svängning ej erhållas mcd denna koppling. För sv~ing
ning erfordras en glödspänning av ca 0,5 V vid A 141 
och ca 1 V vid A 241, varför en ej oväsentlig skillnad 
i anod. pänning erh!l.lles vid de skilda koppling sätten . 

I serie med anodbatteriet kan en hörtelefon in 
kopplas (klämmorna T ). Den är shuntad med en 
kondensator C3. Hörtelefonen användes som indika
tor. Då vågmetern i icke modulerat tillstånd kommer 
i resonans med en annan oscillator eller en sä ndare, 
höres interferensvisslingen p[l båda sidor om reso 
nanslägct i hörtelefonen. Då vågmetel'n är modu
ler ad, höres moduleringstonen i hörteicfonen. 

Glödströmsreostaten Rz iiI' a v myckct stor betydelse 
vid negadynvågmetern . }Ied denna reostat inregle
ras nämligen vägmetern t ill svängning. Den svängel' 
blott iuom ett visst begränsat område på reostaten. 
ökar man glödspälll1ingen successivt, kommer man 
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F ig. 1. Kopplingssc ll ellUk för negadynvåll'metern. Vid behov 
inkopplas till kontaktcrna T en hörtelefon som indikator. 

01 = 450 å 500 cm. 

0 2 = 200 d 300 cm. 

0 ,/ = 1 000 d 2 000 Ont. 


Rl = 1 megoh,n. 

R~ = 30 ohm. 


först t ill det område, där vågmetern svänger hög
frekven t utan modulering. Detta omd.de är mycket 
litet. Därefter vidtager det område, där v<1gmetern 
svänger högfrekvent med modulering. Genom att änd
ra litet pil reostatens inställning kan man allts<1 f<1 
vågmetern modulerad eller omodulerad efter önskan. 

Punkten mellan stämkretsen L01 och hörtelefon
uttaget är a nsluten till en kontakt, avsedd att för
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Spolarna, sammanlagt tre stycken, utgöras i detta 
fall av honeycombspolar. De ha valts därför att de 
funnos till hands vid vågmeterns tillverkning och 
därför att fordringarna på frekvcnskonstans ej voro 
så stoea. Att tre spolar erfordras för att täcka mel
lan- och långvågsområdena beror på att vridkonden
satorn är mindre än 450 cm. Den har en kurvform 
liknande »square law» , vid dlkcn väglängden blir 
proportionell mot vridningsvinkclu. En »frekvenskon
densator» ·vore att föredraga. En kondensator med 
halvcirkelformiga skivor är ej lämplig, emcdan in
ställningen blir mycket kritisk nära nolläget, d. v. s. 
vid de higsta våghingderna inom varje våglängds
område. 

l\fellan vridkondensatorn och panelen har lagts en 
skärmplåt av koppar, vilken gör kontakt med kon
densatorstativet (rotorn). 

Det i vägmetern använda röret, A 141, skall ha 
högst 1,3 V glödspänning. För att undvika överbe
lastning av glödtrådcn har reostaten försetts med ett 
stopp, men ett extra fast motstånd i serie med reo
staten kan användas för samma ändamål. 

Anodbatteriet utgöres av tvft serickopplade fick
lampsbatterier. Dessa äro fastgjorda upptill i lådan. 

På lådans översida ses klistrad en smal kartong
remsa. Denna gÖl' samma tjänst som spegelskalan 
på ett mätinstr'ument. En fininställningsskala av den 
typ, som använts till vågmetern, hal' ofta avläsnings
strecket placera t på ett stycke genomskinligt mate
rial, som fastgjorts på något avstånd från skalskivaIl. 
Härvid blir det avlä, ta värdet beroende a,' om ma n 
läser av mitt framifrån eller litet från ella sidan, 

Forts. il sio. 176 

enas med jord (,·a tten-, ev. värmeledning) . Till denna 
punkt är vridkond nsatorns rot or ansluten. Rotorn 
blir allt å jordad varigenom man undgiir ändringar 
i vågmetern frekvens genom handkapacitetens in
verkan. Vid inkoppling av hörtelefon blir dennas ena 
sida jordad. Då hörtelefon ej anviindes, måste tele
fonuttaget kortslutas. 

Vågrncterns praktiska tttjör-ande. 

Vågmetern är uppbyggd på ett vinkelrnontage, be
sUtende aven basplatta och en frontplatta, båda av 
trä. Det hela ~ir inskjutet i en liten låda. P å dennas 
öyersida är vågmeterspolen anbragt i en hållare. Till 
vi:inster på fron tplattan sitter avstämningsra tten och · 
till höger glödströmsreostaten. nder denna ses kon
takterna för hörtelefollen och i nedre vänstra hörnet 

F'i{j. 2. Vå!llnef ems ,inre. Kopplingst,·åclanw tlil 1ipolhållat·enjordkontakten. Vågmeterns ime framgår nv ett av 
och anodbatter iet ha lossa ·~8, sa Mt cha8siel. har l';lIll na.t 

fotografierna_ dmljas ut u r l!i,dall. 
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E
n av de största nyheterna inom rörteknikens 
område har nu offentliggjorts. Vid ROA:s 
l'örfabrik, där de bekanta Radiotronrören 
tillverkas, har sedan något ål' tillbaka bedri

dt ett intensivt arbete med att konstruera och sätta 
i tillverkning en serie mottagarrör av ny typ. Rören 
äro så gott som fullständigt gjorda av metall, och 
glas amändes endast som isolation för tilledningstrå
darna och där i mycket liten mängd. Man kan säga, 
att de nya metallrören utgöra en vidare utveckling 
av de kända Catkinrören, varvid man nu visserligen 
hållit fast vid att söka få bort . ii mycket glas som 
möjligt, men av tillverkningsskäl UHit anoden vara 
inneslu ten i en bägare av metall, som lätt kan svetsas. 
Rören äro egentligen mycket lika de va nliga rören 
med glasballong, men utmärka sig särskilt genom sina 
smit dimensioner. 

Det är tack vare nya metaller med praktiskt taget 
amma värmeutvidgningskoefficient som vissa spe

ciella glassorter som man lyckat · konstruera dessa 
nya rör. För att rören skola bli billiga i tillverkning, 
mdste de göras av stål i största möjliga uts r äckning, 
i·y de kunna då lättare bearbetas mell automatiska 
maskiner. Tilledningarna kunna föras in i röret på 

ställen, som äro lämpliga ur elektri.sk synpunkt. Ge
nom att metallkolven kan svetsas vid foten får man 
perfekt tätning, och hela proceduren behöver ej taga 
längre tid än en tjugondels sekund. 

Röret uppmonteras på en basplatta, tillverkad av 
ett material med namnet fernico, som består av järn, 
nickel och kobolt. I denna basplatta finnas hål, i 
vilka de små glasrören med tilledningstrådarna in
sättas. Trådarna komma på å sätt längre från var
andra, vilket bl. a. gör att kapaciteten mellan elek
troderna kan hållas nere. Till yttermera visso är 
styrgallrets uttag placerat i rörets topp, givetvis 
isolerat på samma sätt. . 

Elektroderna svetsas direkt fast vid genomförings
trådarna på samma sätt som vid rören med glasbal
long. Sedan sker fastsvetsningen av metallhuven vid 
basplattan. Detta sker som sagt helt på maskinell 
väg, och samtidigt smälter glaset i de små genom
föringarna, så att fullständig tätning åstadkommes 
även här. På liknande sätt förfares med toppkontak
ten, där sådan finnes. 

Pumpningen av rören sker genom ett metallrör i 
ba splattans mitt. När tillräckligt vakuum uppnåtts, 
knipes röret av mellan käfta rna till en svetsmaskin. 

F 'ig. 1. Fem av de nya metallru" eni jämförelse med mot8varande giin.qse typer. Fn],n j;äJ/sler likriktare, slutl'öl', hög
frckv enspentod, trio(l oeh dubbeldiod. 

http:elektri.sk
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All svetsning sker medelst motståndssvetsning, och 
strömmen uppgår .t. ex. vid hopfogningen av höljet 
o 'h ba plattan till mellan 50000 och 100000 ampere. 
Denna sorts vetsning har den fördelen, att oxida· 
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Pig. 2. Vä?-mellll; iflgnings7.:lIl'VOl' tör speeia /glas och feTnico· 
leger ing. 

t ionen blir rclat iyt liten , Samtliga svetsmaskiner kon· 
trolleras av t hyrc tronrör. 

Sockeln bes tl r aven rund platta a v isolermaterial, 
i vilken ett antal Jjka stora stift sitta i ring. Stiften 
sitta så, att dc förut omtalade tilledningstrådarna 
kunna ledas dil'ekt ut t lll dem och på vanligt sätt fast· 
lödas. I mitten på denna isolerande platta är gjord 
en pinne med en vårta, som skall pa a i motsvarande 
urtagning i mottagal'cns l'Örhållare. Detta underlät· 
tar i hög grad in.-ättandet av rören i en mottagare. 
Den isolerade sockeln kan i en maskin hitt fastsättas 
på sin plats under rörets basplatta med sina tråd· 
genomföringar . Genom denna konstruktion har man 
kunnat nedbringa rörc t otala höjd åtskilligt. 

Fig. 3. Jämförelse mellan elektTodfästen av gammal och ny 
typ. 

f65 

Av rörets storlek kan man sluta sig till dess anod· 
förlust. Sålunda är t. ex. dubbeldioden mycket liten, 
medan slutröret ej är avsevärt mindre Hn ett vanligt 
slutrör med glasballong. Tills dato har man inriktat 
sig på tio olika rörtyper, vilka tillsammans skola 
kunna hicka alla r imliga b hov för en fullt modern 
mottagare. De rör, som rcdan äro i fabrikation, ä ro 
följande: 6AS: heptodblandarrör, 605 : detektor· och 
förstärkaretriod, 6D5: triodsiu trör, 6H6: dubbeldiod, 
6J7 : högfrekvenspentod med stor branthet, 6K7: hög
frekvenspentod ·selektod. Redan dessa typer räcka en 
god bit på väg. f a n lägger märke till, att alla äro 
utförda med 6,3 volts glödtråd och för 0,3 amp. glöd· 
ström. Det är glädjande att se, att man fått fram 
en enda serie rör, som skola användas både i rena 
växelströmsmottarrare och i allströmsapparater. Ett 
likriktarrör, som ännu ej döpts, finnes även. 

De nya metallrörens fördela,1', 

De nya metallrören ha en hel del fördelar. Ren,t 
elektriskt kunna vi notera att anod·gallerkapaciteten 
kunnat nedbringas ytterligare. Skärmningen mot ytt· 
re inflyt elser får man så att säga gratis. Vidare är 
man fri från en rad fenomen, som i vanliga r ör här· 
l'öra från den s. k. O'lasemissionen. Tack vare den 
robust a inre uppbyggnaden kunna rörens data något 
förbättras och dessutom lättare innehåll as. :Man räk
nar alltså med större jämnhet hos de Nsa rör. Värme· 
strålning n är mycket god, och man ser av bilderna 
att de nya rörens dimensioner äro åt -Iålligt mindre 
~in hos motsvarande rör med glasbal lon rr, vilka i sin 
tur äro mindre än de rör, vi äro vana att se här i 
Europa. 

Iekaniskt uppgivas rören vara myckct starka, viI· 
ket är fördelaktigt för både fabrikation och trans· 
port. Priset kommer till en början att hållas vid 
samma nivå som för d äldr e typerna, men sedan 
fabrikation t agits upp av flera typer och det hela 
kommit igång or dentligt, är det möjligt att sänka 
rörpriserna något . 

. enom att dessa met allrör framkommit har fabri· 
kationen av radiorör Jetts in i nya banor och kommer 
att mera än hitt ills skilja sig från fabrikationen av 
glödlampor . För den kommande säsongen skola de 
nya rören enda t användas för bestyckning av Gene· 
ral Electr ics egna mottagare, men det är att hoppas 
att de snart bliva lössläppta för att småningom även 
leta sig fr am till vårt land. Säkel't bliva de en ange· 
11äm bekantskap, när den tiden kommer. 

-TO. 



166 POPULÄR RADIO 

~ 

tv~ 

Kritik av amatörbyggd reflex
mottagare. Til'l nytta för den ex
perimenterande amatören, som 
gärna konstruerar och bygger 
på egen hand. 

E
tt par gånger tidigare ha vi publicerat kon
struktionsbeskrivningar, av dda att visa 
hur en mottagare ej bör u tföras. Dylika be
skrivningar kunna ofta vara av större värde 

för amatören än de ordinarie mottagarbeskrivningar· 
na. Vi skola här nedan taga en amatörbyggd rcflex
mottagare under besiktning, både vad kopplingssche· 
mat och det praktiska utförandet beträffar. 

0 5 .s 

L+ 
R9 

R" 

22011= 

Vi skola först gå igenom kopplingsschemat, som 
visas i fig. 1. I antennen är inHinkad en \'ågfälla, 
LC. Differentialkondensatorn C2 tjänstgör som vo· 
lymkontroll och är kopplad på vanligt sätt, med kon
densatorn C3 motsvarande antennkapaciteten. Den 
högfrekvcnta signalen kommer via stämkrctsen LiC6 
in på första rörets galler. Detta rör tjänstgör sam
tidigt som hög- och lågfreh cnsförstärkare. I anou

,. 


Fig. 1. ]{opplinggschellla [ör 2-'l"urs l'eft c.T"/I!ottagarc, v ars kO ll st r uktio1t nårlllare s/.:iirskåda8 ·i denna oTtikcl . 

C, = 200 cm C8= 25 pF' C,o=10 000 CIIl C,,=100 r m R 2=0,5 m egohm 

C7= 200 cm C9= 200 CIn CJ1=l {,F' H, = 0,5 m egohm R,=O,S tnegohm 
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Fig. 2. R ejlexmottaga'ren 8crLd fl·ån ba.ksidan . 
Avsfånrlct mcllan spala1' lla ä.r ej tWräekl'igt 
stort tör att eli minem koppling mellan kret· 

sarna. 

Dämpade stärnkretsat' och i,ngen åte'r
koppling, därför dålig selektivitet. 

I schemat äro endast de väl'den ut
satta, Rom ha med reflexkopplingen att 
göra. Om vi först tänka på selektivite
ten, se vi, att motståndet Rl är relativt 
litet och därför kommer att ha en viss 
dämpande inverkan på första stäm
kretsen LICa, detta s:l mycket mer som 
spolen är lindad med litztråd och k("et
sen sålunda av edd att vara en lågför
lustkr ets. Den erhållna försämringen 
av första stämkretsen är dock av un
derordnad betydelse i jämförelse med 

kretsen ha ri först ocll främst de högfrekventa kopp
lingselementcn: dro ~eln HFD samt transformatorn 
L2, var~ sekundär tillsammans med vriclkondensatorn 

'13 bildar andra sHimkretsen i mottagaren. Högfr-e
b·ens ·t eget ~ir som synes »dl'oSS lkopplat». 

Till stämkretsen 1'2013 iiI' ansluten en metalldetek
tU I' Y med sitt bela.' tningsmotstånd R4 , shuntat med 
den vanliga kondensatorn 09. Ö,'er belastnin"'smot
ståndet uttages på vanligt sätt den genom likrikt
ningen el'hållnH lågfrekventa signalen. Denna signal 
skall tillföras gallret pli rör-et VI, och kondensatorn 
CIO amt motståndet R2 utgöra gallerkondensator och 
»Hicku» t ill detta rör _ Motståndet Rl bildar i förening 
med ];::ondensa turerna C7 och 0.5 ett bögfrekvensfilter, 
tW ·ett a tt oortfiltr 'ra den efter likrikt ningen kvar
t ående högfrekvensen. Tänker man på röret VI som 

högfrekv nsförsti.irk are, utgör C5 och Rl gallerkon
densa or o h »läcka» till detsamma. Negativ galler
förspänn ing f t l' röret via RI och R2, tack vare spän
ningsfallet i R 3. 

Den lågfrekventa signalen förshirkes nu i röret, 
ty detta hal' i anodkr et sen även ett lågfrekvent kopp
lingselement, best ående a v lågfrekvensdrosseln Dl. 
Den fÖl"stärkta lågfrekventa signalen inmatas p~ 

sintrörets galler. R9ClG slutli" ell ile en klangfärgs
kOlItroll. 

För övr igt finnes in tet av större intresse i schemat, 
om man e.i skall framhålla det omotiverade i att ut
taga slu trö rets skiirmgaller ·tröm efter förs ta rörets 
anodfiHer. D enna anordning kan betraktas som va
rande ganska olämplig. R ll borde l st:iillet anslutas 
till punkten mellall D~ och H7. 

den försämring av andra stämkretsen, 
L2013, vilken erhälles genom metalldetektorn . 
1\ ven den anara spolell iiI' lindad med l itztråd, 
vilket vid den visade koppl.ingen är fullständigt bOI't
kastat. På "'rund av att metalldetektorn, som har 
relativt ringa motstånd, är ansluten över hela spolen, 
dämpas kretsen mycket kraftigt. 

Om man nu haae haft någon återkoppling att ta 
till för att min.ska dämpningen på andra stämkret
sen, skulle selektiviteten kan, ke ha blivit acceptabel, 
men återkoppling kan ej gärna anordna' i detta fall 
på grund av frånvaron av detektorrör. Därför står 
man vackert där med en selektivitet, som kansk ej 
ens motsvarar den hos en enkretsmottagare med å ter
koppling, trots de Mda litzspolarna. 

Dålig. förstärkning, därfö1' god stabilitet. 

De amatörer, som äro v~il förtrogn a med dct prak
tiska utförandet hos moderna mottagarc med hög
freb'cnsförstä rkning, fäst a sig säkert vid a tt oskär
made spolar anviints i detta full och undra, hur mot
tagaren kan vara stabil. Spolarna ha ju cj cns mon
tera ts med axlarlla i rät vinkel mot varandra, vilket 
man vanligen gör, då det gäller att undvika kopp
ling mellan oskärmade spolat,. Vidare brukar man ju 
ha en kärmpllit mellan spolarna för undvikande av 
kapacitiv koppling. 

I detta fall er ' ättes skärmplåten till viss grad av 
gangkondensatorns metallhölje. Orsaken till att bäda 
spolarna monterats stående Ur dcn, att de ha gemen
sam våglällgclsomkopplarc. Den kapacitiva koppling
en mellan spolarna förhöje~ genom de oskäl·made t ill
ledningarna till gangkonclensatorns statorkolltakter. 
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I ett fall som detta finns det blDtt ett s ~i tt, på 
vilket,man .kan få mDttagaren stabil, nämligen genDm 

att hålla förstärkningen i höO'frekvenssteget nere. Vi 
skola nu återgä till schemat Dch se, i vilken mån 
vederbörande lyckats härmed. (Vanligen vill man 
ju ha sä stDr förstärkning SDm möjligt, men hellre 
än att få mDttagaren instabil skär man naturligtvis 
ned förstärkningen.) 

Av schemat framgår, att i skärmgalIerpentDdens 
anDdk'rets ligger, sidställd medelst högfrekvensdrDs
seln, primären till spDlen L 2. :Med hänsyn tagen till 
att kretsen L2Ci3 är å kraftigt dämpad, betyder 
detta att förstärkningen i högfrekvenssteget blir re
lativt Dbetydlig. (Primären har betydligt färre varv 
än sekundären. ) Förstärkningen är kanske lagom li
ten för att högfrekvenssteget skall bli stabilt, och 
vederbörande anser sig ha åstadkDmmit en bra kDn
struktiDn, som fungerar lugnt och behagligt, utan 
minsta ll.terkopplingstjut.Men skulle man börja mäta 
mDttagarens känslighet Dch selektivitet enligt mDder
na metDder, skulle nDg uppfattningen bli en annan. 

KDpplingsschemat med de under detsamma an
givna värdena säger des ' u tDm ej all t om förstärk
ningen. Denna är även berDende av skärmgallerspän
ningen ,och det kan vara av intresse att se, hur stDr 

denna är. Spänningen efter sildrDsseln är ca 205 V. 
Denna spänning delas upp a v spänningsdelaren 
RaRJ, där Ra är på 0,1 megDhm Dch Rs på 50 000 ohm. 
Redan dessa värden säga, att skiirmgalIel'spänningen 
ej kan vara stDr. En överslagsräkning ger vid han
den, att skärmgallerspänningen ej är högre än ca 
60 V. HögfrekYenspentoden är alltså utnyttjad till 
mycket ringa grad. Det är ej nDg med att den starkt 
d~impade stämkretsen i rörets anodkrets medför då
lig förstärkning, utan därtill är först ä rkningen ned
skuren genDm att röret arbetar med underspiinning 
på skärmgallret Är det så, att denna underspänning 
betingas av att röret samtidigt skall arbeta SDm låg
frekvensförstärkare, så är detta tydligen en nackdel 
hos den användareflexkDpplingen. 

Med tanke på metalldetektDrns ringa mDtstånd Dch 
llet stDra inre mDtståndet hos skärmgallerpentDden 
Vi ligger det nära till hands att tänka sig en annan 
koppling av spDlen L2. Vl:S anod skulle sålunda via 
C12 anslutas till tDppen av kretsen L2C13. Är högfre
kvensdrosseln gDd, blir dämpningen av kretsen ringa. 
Metalldetektorn skulle i stället anslutas till primä
ren, varvid en nedtransfDrmering skulle erhållas Dch 
dämpningen av stämkretsen bli betydligt reducerad. 
HärigenDm samt genDm kopplingen med avstämd 
anDdkrets skulle en mycket högre grad av förstärk-

POPULÄR RA.DIO 

Ffg. 3. ilfetalld,etektorn (inom den rek/an(Jltlära ramen) tar 
ej stort utrynwne i anspråk men är m era motiverad i en 

8t1perheterodyn än ·i denna enkla 2-rÖrSJnottagare. 

ning erhållas. För bästa resulta t skulle varvtalet i 
primären (nu tjänstgörande SDm sekundär) väljas 
med hänsyn till metalldetektorns mDtstånd. En bety
dande förbättring av selektiv)teten skulle ernås med 
denna kDppling. Emellertid blir selektiviteten trDligen 
ändå Dtillräcklig pä grund av aysaknaden av åter
kDppling. 

Oskär made spola1- böra undv'ikas. 

KDndensatDrn C12 får ej göras alltför stor, emedan 
den utgör en shunt till lågfrekvensdrDsseln Dl. 

Metalldetektorn är kDpplad på sådant sätt, att den 
får en viss pDsitiv förspänning, vilket ju är en smula 
Dvanligt. Om R4C9 läggas till minns i ställ t föl' t ill 
katDden, kDmmer detektDrn att arbeta på vanligt sätt. 

En nackdel med de D kärmade spDlarna är, att 
mDttagaren blir synner ligen oselektiv i närheten av 
en kraftig IDkaisändare, berDende på att dennas sig
naler uppfångas av andra avstämningsspolen Dch så
lunda kDmma direkt in på andra stämkretsen. En 
vågfälla är visserligen angiven i kopplingsschemat, 
men denna kan ju ej utestänga en si.gnal, som går 
direkt in på andra stämkretsen. Att bygga flerkrets
mo ttagal'e med Dskärmade spDlar lönar sig sålunda 
ej längre, bDrtsett från svårigheten att fä en mDt

tagat'e med dylika spDlar stabil. Okärmade spDlar 
bDrde endast säljas till enkretsmDttagare. 

SDm slutDmdöme kan sägas, att reflexkDpplingen 
knappa:,;t har någDt berättigande i en m Dttagare SDm 
denna, ifall man söker spara in ett rör gellom att 
använda metalldetektDr. Den förlo.;t man gör genDm 
slopandet av återkopplingen kan ej ersättas. Med ett 
extra, återkDpplat rör som detektDr skulle mottaga
ren kanske bli bra. I så fall Dch även vid ändring av 
spDlen L2:S kDppling enligt alternativet Dvan måste 
naturligtvis mottagarens praktiska utförande bli ett 
annat, Dm full stabilitet skall erhållas. 
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Av K. Steimel, ur »Die 
Telefunken-Röhre» 

II. Förstärkningen i ett 
blandarrör. Mätning av 
transponeri n gsb ra ntheten 

f!1kH~ 

F iy. 1. A.1lordnin g tör 1niillli llg av t t'aIl8[J onail1f/sumn thctcn hos ulandarTör. En oUm
stabilisator användes för att n(Hla de vi ktigaste spänningar'na kOM /anta. 

D 
et i;if Linuamåh;enlio,t att definiera för 
st'" rkuill geu i ett blaudarrör på samma 
·ätt Olli förstärkningen i ett m nligt hög
frekven röl', el. Y. S. som fö rh' llandet mel

lan växelspä uningarl1:l p, anod och gallet'. Vid blan
tIarröret ing1'l i de l ta förhåJlande hå kil da frekven
ser, nämligen P' anoden mellanfrehensen och pil. 
gallret ignalfr h D. en. 

I 

l\.(an kan ej angi\'1l. f ÖL'shil'imiugcu för ett blandar
rör ui. n att amtidigt omtala, för vil ken belast
n ings impedans i anod kretsen den angivna siff ran på 
för stärkningen "'liller. För t ärkning 11 är nämligen 
u1. a. beroendc av hur tor impedan . meIIanfrcl vens· 
bandfiltret i tlllodkretsen har. 

I början mätte man för. tä rkningen i ett blandarrör 
på de t siittet, a tt IDan gav mottagaren så stor in
gängsspii.nning, att man fick den standardiserade ut
gång effekt n . Därefter miitte man spänningarna på 
gallret till först a mcllanfrekvensröret samt på gall
r et t ill blandarröret med tillhjälp av en rörvoltmeter 
och angav förstärkning n i blandanöret som för 
hållandet mellan de sa MeIa spänningar. Härvid fick 
man emeller tid med dämpning n i förstu melIanfre
kvcnsbandfilt l'et, yilken i ..ryunsammaste fall, vid 
h iti Jr koppling, uppgår till 50 Ofo. Detta gjorde 
att man fick ynnerliO'en låga värden på fö rst ärk
ningen . I det följ ande skola vi fa th ila vid den 

oran givna defini tionen, var vid lllellanfrckven.-spiin
nillO'en alltså mätes direkt p~ anoden. 

iJIiitll ing av transpon-erings1.n'an thet och int'e mot
stånd,. 

Det är mycket enkelt a tt mäta tran. ponering 
brant heten hos hexoder och oktoder, emedan de a 
ha myck t stort inre motstånd. Är bela tnin cr mot
stånuet i anodkretsen mycket liLet i förhållande till 
inre motsti'rndet i r öret, så blir transponeringsbrant
heten helt "ukelt lika me(l förhållandet mellan för
-t ärkning n och belastning mots , ndet. 

Transponeringsbran hetcn är den brant het, som be
stämmer först ärkningen i blandarröret. Den definie
ras om förhållandet mellan mellanfrekvens trömmen 
i anodkretsen och högfrekven pänningen på styr
gallret. Förstärkningen i blandalTöret benämnes ofta 
t ransponeringsför täriming. 

En enkel mät apparatllL' för mi-itning av transpone
ring 'branthet n Yisa i fig. 1. Både triod-h xoden 
och ok .oden kunna mätas P1\.' samma sätt. Från en 
signalgenerator, helst · med l1\.gohmig utgång, t i I
föres styrgallret on omodulel'ad högfrekvens. pän
n ing av m~itbal' storl ek. sciIlatordeJen skall arbeta 
på för ifrågavarande rö r anbefallt sät t. Karakteris
tiskt för miHme oden är, att som belast nil1gsmot
st· nd i allo<lkret en användes ett ohmskt lUOt tänd 
på 10000 ohm. För att vid mätningen f<1 med endast 

Ports , Il sid. I i6 
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,• 
Av Dipl.-ing. Heinrich Kalmus 
(Orion - fabriken, Budapest). 

Då sllutröret i en radiomottagare över
belastas, vilket ju ofta förekommer, 
uppstå i detta rör högfrekventa sväng
ningar, vilka kunna ,inverka störa.nde 
på mottagningen. 

I 
det följande skall beskr ivas ett fenomen, som 
lätt kan förorsaka . tärn ingar i racliomottagare 
med stor känslighet. Då en rundradiomottagare 
med en känslighet av 40 f-tV inställes för mottag

ning inom lå ng\- ' g området och man \Tider upp vo
lymkontrollen så mycket, att lutröret övel'belastaB, 
så kall man, ifall sluträret och ledningen från detta 
tillllögtalaren ej ä ro sl{ärmade, märka en återverkan 
från slut tege t på mottagarens in ångssida (antenn
sida ), som ger sig till känna genom ett knattrande 
ljud i högtalaren. 

En liknande företeelse, som är mycket välkiind, 
uppkommer då högfrekvensfiltret efter dioddetektorn 
är otillräckligt och de efterföljande lågfrekvensrören 
ytterligare förstärka den efter likriktningen kvar
stående högfrekvensen, 'om till slut utstrålas via 
slutröret eller hög talarledningen. Ledningarna till 
och från slutröret tjänstgöra alltsä härvid som sän
darantenner. I det ovan angivna fall et inträffar 
emellel·tid CIl dylik utsträlning av högfrekvent energi 
från slutröret även dä den efter likriktningen kvar
stående högfrekvensen ytterst omsorgsfullt bortfil
trerats. Det finus antsä endast en förklaring: det 
överbelastade slutröret alstrar självt högfrekventa 
Yiingllingar, vilka u tstrillas i rymden och påverka 

mottagarens antenn. 

Ett belysande e.'1!periment. 

För att utröna om denna förklaring var riktig 
gjordes följande försök. En lilgfrekvensföl'stiirkare, 
bestående av cn skiirmgallerpentod (högfrekvenspen

tod) i motständskoppling samt ett pentodslutrör, 
matades från en pick-up. Slutröret hade i anodkret
sen en normal utgångstransformator, vars sekundär
sida var belastad med ett motstånd, ersättande tal
strömspolen i en elektrodynamisk högtalare. Från 
slutrörets anod drogs en ledning till antennkontak
ten på en 4-rörs superheterouynmottagare med 20 ,uV 
känslighet . I denna ledning yar inkopplad en kon
densator med endast 1 cm kapacitet. 

Superlteterodynmottagal'en och förstiirkaren sattes 
i gilng, och ingängsspänningen från pick-up'en in
reglerades till ett så uant vHrde, att sIntröret i för
stärkaren ej blev överbelastat. Härvid kunde ej ett 
ljud höras i mottagarens högtala re. Därefter ökades 
ingång spHnningen på förstäl'kal'en så mycket, att 
slutl'öret blev överbelastat (detta kontrollerades med 
en mA-meter i anodkl'etsen), och nu kunde man i 
snperhelel'odynens högtalare avlyssna grammofon
skivans innehåll. Ljudet var kraftigt men förvriingt. 

E-n direkt överföring av lågfrekvensen synes av föl
jande orsaker vara utesluten: 

1) Superheterodynen halle »aperiodisk» antenn
krets. Antennspolens nedre iinda var joruad. 
(Se fig. 1.) 
2) Ljudet i liögtalaren inträdde plötsligt, så 
snart slutl'öret i 2-l'örsförstärkaren överbelas
tades. Så länge detta rör ej var överbelastat, 
hördes ej ett ljud i högtalaren. Forts. ä sill. 176 

Pill. 1. Expcl'im entunordning tör på1:isanllc a'v högfrekvens
s'viingninga1' 'i slutrör. Da graJnmojonföl'stiir/;;a.r en ö-verbelas 
tas, kan grnmm ofowlIll/.siken nv lysslWS i. motta.garens hög

talare. Kondensatorn O hm' cnrlast 1 en~ J.;npacitet. 
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Radioteknikens 

ABC 


9. Olika slag av detektorer och deras 
kopplingar. Diodens likspänningar. 

S
eri n »Radiot ell:nikens ABC» är från början 
så upplagd, att amatören skall ha största 
möjliga prakti ka nyt ta av densamma. I vara 
yanliga konstrukiionsbeskrivningar omtalas 

direkt, vilka v~irden det skall vara på de ingående 
mot te nden, för a tt rören skola få siDa rätta spän
ningar. Dock kan det intriiffa, som i föregående 
nummer visades, att de erhållna spänningarna på 
grund a v toleranserna vid motstånd och rör avvika 
betydligt från de r ätta värdena. Diirför måste ofta 
YlS a mot tåndsvärden utprovas a v amatören, för att 
fullgott resulta t skall erhållas. 

Emellertid stå r amatören ofta hjälplös, då det gäl
ler att på egen hand modifiera en koppling. En dylik 
modifiering kan t. ex. vara betingad av att ett annat 
rör än det i konstruktionsbeskrivningen angivna kom· 
mer till användning. Många amatörer konstruera 
dessutom gär na pä e en hand. I dessa fall är det 
av stor betydelse, att ama tören kan utföra enklare 
beräkningar och är i stånd att någorlunda bedöma, 
huruvida ett l'i)r i en viss koppling arbetar under 
normala för hållanden eller ej. Sålunda är det ofta 
möjligt a tt genom logi kt resonemang och enkla be
räkningar få fram den rä tta storleksordningen på de 
i kopplingen ingåen de motstånden. Rar man väl kom
mit så l i\. ngt , ä r det edan lätt a t genom praktiska 
prov fe fram lämpliga värden. Vi skola i fortsätt
ningen lämna exempel härpå. 

Som av de tidiga.re artiklarna framgått, lägga vi 
i denna serie särskilt stor vikt vid rörens likspän
ningar. De flesta fel i amatörbyggda mottagare bero 
på, att rören arbeta under oriktiga förhållanden, d. 
Y. s. med felaktiga likspänningar på elektroderna. 
F ör ::; ta villkoret för att ett rör slmll fungera tillfreds
·tällande är att d t får riktiga likspänniIJgar. Denna 
sak är alltså av mycket stOl' betydelse. Växelspän
nino-arna på röret, d. v. s. signalspänllingarna, skola 

/'1FT 

,, 
_ _ _ ...J 

vi ämlll ej ingå på. Des. a ha populärt behandlats 
tidigare artikelser ier i denna t id krift. 

Olika slag av det ektor·er. 

Man kan indela detektorer-na efter olika grunder, 
såsom efter likriktningsmetoden, efter rörtypen samt 
slutligen även efter kopplillgsmetoden (motstånds
koppling, trallsformatorkoppling etc.) . Man hör så
lunda talas om skärmgallerdetektorer , drosselkopp
lade detektorer o. s. v. Dessa namn säga ju ej mycket 
om, vad föl' slags detektor man har att göra med. 
Den huvudsakliga in delningen ä r den, som tar hiln
syn till likriktningsrnetoden, och man kan här skilja 
mellan diod,- galler- och anodlikriktning. Diod- och 
gallerlikriktning är dock egentligen samma sak, men 
dioddetektorn har vissa fördelar i j~imförel se med 
den gallerlikriktande detektorn, bl. a. den, att diod
detektorn praktiskt taget ej kan överbelastas. (Vi 
tänka häl' på en separat diod.) Anodlikriktningen 
skola vi ej närmare ingå på, då den under givna 
förhållanden medför större distort ion vid djup mo
dulering än diod- (gallel'-) likriktningen. Des utom 
blir en anodlikriktande detektor mindre känslig än 
en gallerlikriktande detektor. 

Som detektorer användas följande l'örtyper: diod, 
triod, skärmgaUerrör och skärmgallerpentod (hög
frekvenspentod). En slutpentod kan även användas 
som detektor. Med hänsyn t ill kopplingen t ill det 
efterföljande lågfrekvensförstärkarröret användes vid 
dioden i regel moist åndskoppling. Vid trioden (med 
gallerlikriktning ) användes motstånds-, drossel- eller 
trallsformatorkoppling. Skärmgallerrör och skärm
gallerpentoder ha oftast motståndskoppling. På 
grund av dessa rörs höga in re motstånd Uimpa de 
sig ej för transformatorkoppling, annat än om trans
formatorns prjm~ir parallellkopplas med ett relativt 
litet motstånd (20000 fl :10000 ohm). E l jest blir 

F orts. il s itl. 176 

http:tidiga.re
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Stationssimla. 

Bilden vi sa r ett fö rslag t ill en sta
tionsska la f ör hemt illverkning. På 
gangkonuensatorns axel sll tter man en 
ga rv ka lrmg visare. 'om f il r röra si ,'" 
Byer en rektangulä r ska la , tillver ka d 
av t. ex . vi t Jmrtong oell inra mad p1l. 
liimpliot sä tt pI\. mottagarens f r am
sida . För varje station sätter man et t 
litet märkc i f orm av ett kort stre~k 
i sanuna riktning som visaren. Fr1'tn 
detta miirke drages ett llori son tellt 
s t l' ech: fra m t ill l' sp. s ta t ionsn amn. 
l\Uirlw na a nbr ingas rnnt en k ring yi
sar'en uppritad ram a y den f orm, som 
fi guren visa r. Denna r am har iW pr a k
tlska. ;'klil ej gjor ls hah·cirkc1f ol'lnig. 
Mella nvåg. stationerna sä ttas u tanför 

~are 

Ratt 
lJ t'dixl.-anordnin g 

Ram .......... 

l'a mnpI1\t 

:l:' r ö lta, . ' ~ 
Iwub,I,ly t o r . ~~ ~ 

~~~ 

~~ 


Blyacl,wmJl.atoms s\{ötsel. 

Eftersom vi n iirma oss den tid, dil 
t ranspor tabla mo ttaga l' börj a använ
das, kan det 'a ra skli1 att p~lmil1na 

om vrrd som är a tt irrk ttaga med hiin
SY ll til l ackumul:l torn. Som bilden vi
sar bli kontak tskruvar och kabelskor 
lätt friittn av sy mn, om de ej dfl och 
lä insmörjas med fett, t. (' x . Yil seJin. 

:E'ör övrigt skada r det ej at.t behandla 
kontaktproppilrlla i anod- och gaUer
ba t te riel'll:l på samma sii t t , d l!. de a ll
" lindas i en transportabel mottaga re 
till sammans med en acku \11 uh tor. 

';\ snart syra n i aCkumulatorn har 
sjunki t under plåt a rnas överka nter, 
bör dest illerat vallen, ej : yra , påfyl
Ii . . t ills syran ll {ll' upp ö\'er plåtarrw . 

ramen, ltmgvågss tationcrlla innanför. 
F rAn bör:ia n sk river ma n ej in nilgra 
statiousnamn utan ta r in de stationer, 
som lllun siikert kan identi f iera, och 
sät ter mä rken mitt under visil r en. T ill 
en början kan man sätta sm [ l siffr or 
yId de. sa miirken, a llt ·l!. llum rer a dem 
med l , 2, 3 o. s. v. Sam tidig t an teck
nar man prl ett papper, vilka stationer 
dc olika sif frorna representera . Då 
IDan få t t in ett fle rtal s ta ti oner , tar 
ma n l o~s na Illnplåten o Il tex tar in 
sla tionsna mn ell m ed t u ch med led
n ing av den uppgjorda f örtecknini!:en. 
Kartougskil'an lIled s ta tion sl1amn bur 
a ll tså gUr: [LS löstagbar , m en den m,h te 
Jm nn::t s~i l las in pil exakt Sfuum a pla ts 
igen, ty eljest s tiimmcr ej k a l ib re
ringen. 

Kallödning och riktig lödning. 

I figuren visar a ett exempel på 
ka llödning a v en kopplings trå d till 
ett lödble~k. F elet kan emellertid också 
ligga däri, att trådänden och lödblec
ket ej ordentligt r engjorts före löd
ningen. Rengöringen kan ske med ett 
st.ycke fin smärgelduk, med en fil eller 
med en kniv, varvid ma n skrapar trå 
den runt om och lödblecket på bäda 

sidor sam t eventuellt ä\'en inu ti lti't
let. D lirefLe r pastl'ykes syrafri löd
pas ta eller »löclvattcn», varef ter löd
ningen g(ire. med cu lagom " a rm ocll 
" äl f örteu t kolv. så at t tennet fly ter 
u t ordentlig t enligt b. Då. lödniugen 
ka llna t, ka n man ID .d för del prova 
med en f b ckUng, a t t t rådändell s it ter 
ordentligt fas t. .Ha n d rage r i t r åden 
och böjer ii " en litet å t idorna f ör a tt 
se, om t n den event uellt k an vridas 
lo. s Ill ed t ången . 

D(;n and ra f igu r eIl visar, hur tv1l. 
tr[lc1 al', som skola sammanlödas, kunna 

fäs ta s ihop för e lödni ngen för att un
derlä tta deIlna. Emeller t id lurar man 
si'" ilJland häri "ell om t y då man pro
Y~ med tånge~ , håila t rådarna ihop 
il\'en om lödningen är dåli g, varvid 
dil1ig kontak t . rhi''dles. Ma n få r allts!t 
ta i ga nska hårt med tången och \'rida 
o 'h bända en hel del pii. skarven för 
a tt se, om den iiJ.· rik t ig . 

Löd n llten Li lll'erkas VlL så sä tt att 
man löser upp harz i denat urerad 
spri t . Lödya ttnet strykes på löds tiillet 
med en li ten pensel. Kolven f:l r ej " a r a 
alltf ör kall inen ej heller alltför het. 
ty i seIlu re fa llet gå r förtenningen p,I 
kolvspetsell bort, och man ka n ej lU cIa . 
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Rörn yheter 

Nya Phi lips-rör fö r säsongen 1935/ 36. 
Helt ny växelströmsserie. Blandar
hexod med separat oscillator. Kom· 
binationen diod-förstä rkarrör åter 
till heders. Pentodslutrör med brant
het 9/5 mA/V. 

F
1" II Syell"k ,1 .\ kli('llolagpi- Ph ilip,:, hn Yi Illot 

t~~gi t lltfÖI.'li~a. data. öyer ll e llylider i ~)!tilips
lOJ' , 'om l H L' kommit a! ( ll tslappat; 1. Jllark 

11;\11 1'11 . F 'lll olika seTil,[, ;i1'O att <lllte{'kll<l : 

1. K ,\' 4, \- Y;ixdsll' iilll""e ric, 

') :?OO ID .\. alL:< h 'öm s- U / " ·- ),Tl'i l '. 

3. 1:; \' bil s(' L' il) ( I" ' L' 1.i-t'l'l l ig al'kn lU llLd oL'). 

J, fj . :~ y !)iJsCl·ie (föl' ~I - (: ' lli g ackulIlula tor) . 

,). :l V k l U cr iscl'ic , 

S ;Iullll ;III1 a g l kOlllwa I'j miudl'e iiu tjllgo llya röj', 

rörd elad. ' 1l1l'11<lu dess;l ,'e]'i e l', J) e uya riil'typc r'n<l ;iro 

l'iilj a lll1c : 

-4 V rii:rclst/'äIl/8/,ij)· . 

. II( 2, oktod ; hl a m1anöl' (os l',-JIlo llul.) . 

_Ilr l, lH'xu,l; llHKlula t onöl' (rllhad IlJodulat ol'). 

l-'i 'l . / . !'J!c k/ l'ud8 lj s / e ll/f't Jt ll " u l,:tud" 1( _\ II. ). _LII UdulI iiI' I/ilr 
bori ,,1.' 11 1't'1l , /"(l r [ii r "/" (II L .'1 r 1/1//1 .~('.I; ljullre L, Ollllji.raud c ka 
tut/ eli . D CII rll ll da lj/ioun 1", I." i 1" (111 '/I pptiU ,I/Jdc /, 1Jw t {/Ias /Jal· 

/ O)/.{/CI/ 8 uc)"(; , /I c.~·/J/ I/IJI(lI/(l c del. 

.1 (! ;. ) ll'iou ; o~(;ilJatol' el. TJ1<'- f'iil' s Lil'k a l'\'. 

. 1l" :1 .. s kiitlllg'-l'e lltod lIled ya l', l.>nllllltet. ; HF- el. 1\ 1Li' 

fÖl' ~tij l'bu'e. 

.1 N 2} Lltluue1dioLl ; <1e tekf ol' . 

.lP l } skiil'lllg·.-pen(o!1 ; 1,1". ('1. I U '-fijl ',· lii l' k<tl'l'. 

..111(; l) Ilublehlio([-lri oLI ; delektor oclI LF·fiindiil '· 

kal'(~ , 

A [ 1 1} pClltoLls lutl'(j]', (lil' . tlpp h, k nio d, 

.lL 2, PelIi:OIl:;lllit'ÖI' , illllil', llVpll. lw lod, 

.'iL ;], pen Loclslll I rör, i Ull il', LIpph. 1\<1 t lld ( 1Iiigl'ffpk

ti \' t ) , 
.1 Z J , 1Ield'tgsI ilaik LalTÖI ', dir. uppl!. ka lo Ll . 

::00 JJl , \. a.f7strum srär, 

CH 1, llexllt1 ; JlIot1ula(ol'l'ijl' (ellbatl lllodulatol'). 

ue ~} triod ; Qi:;!'illatol' el. JJf' ·föl' :; tiil'kal·p . 

CP 3, skiil'lllg.·pellLuLlllled \,;11'. ln';\JIL!Ipt ; I1 i-' - p!. ""\1 1"

föl' 'iill'ka r . 

on 2) dllbLcldiotl ; del ektor, 

el" ~ "i, skiil'1I1g·.- pcntod ; LF- ('l. lll~-j'ör"bl'l{ a ['l'. 

(...'nu 1) dubhddio (/ -l r i() /l ; del eklot' o . L1"' j'Öl'''; (ii l'ka l'I '. 

I,j ~ . IJilrör , 

l:;a11l111U iype l' "OUl 1:~ \ "-rö]'ell 

"trörnss >ric, 

6/ 1 Y bi/räl' , 


LlI 1) hexotl ;. lllodulal()!'t'iil· (c lIulll'L lllodlllatol' ). 


r:o. } l l'iud; o:;<;ilJ;llor el. L F -för ·hil'k.ur . 

,3 V u(fticril'iiJ'. 

AH r2} oktotl ; blallllani)l' (o s l.:. -lllodu1. ) . 

KBC t, c111l>!J!'I,Iioll-t l' iod; dl' lektoL' och LF'·lör, tii.l' 

ka l'e. 

http:hil'k.ur
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Fil/ . 2. D en H lJlL d nuucldioden AB 2 och dess eleklrodsyslem. 

A. 1I1i1(illl1(~ r gellskc/,lJer hos' dc 11yet rören. 

De u,Ya Philips-rören Uro "å konstruerade, att de 
skola ge stö r~ ta möjliga driC lsiikerhet. Genom en 
fÖI'enklad ilU'c konstruktion ha r ;lI<1n enligt uppgift 
lIppll< tf stötTe jåmnhet i fabl'ikatiollen, så att a v
dkelserua mellan olika exemplar ay samma rörtyp 
hlisi t milldre. Genom att dektrocl~ystemen gjorts 
mindre ha rörens elektriska egen:>kaper förbättra ts. 

F ÖI'cgåend c ,r~ a Jlströmsserie ha r enligt uppgift 
\i sa t sig bes itta s tor driftsäkerhet. Dessa rör \'01'0 

kOll l:-i iruel'ade ellligt nya metoder och känneteckna 
fh~s särskilt u\· de små dimensiollerna, möjliggjorda 
bl. a. genom den nya P-sockeln med sidokontaktcl' . 
Arets nya växelst römsserie ~ll' en motsvarighet till 
(l elll1a allströmsserie. 

Några principiellt nya rör ha ej frambragts, d~1 

man red an förra ::;äi'longen i och mpd oktodens ut
\'t'ckling förfogaue över el'(orderJiga l'örtyper för 
oJika Undamål. Dock finnes inom yHxelströmsserien 
\'id sid a n el\' oktoden en kombina tion aven hexod 
Illed variabel bra nt.heL sa mt en triod, best ående av 
r" f1 skilda rör, AH 1 och A C 2, Mots\'arande kom
binat ioJl finnes ii \'en inom a ll shöms- och bilrörsse
riel'l1a. 

En nyhet ~ir att rören i den nya växeli';trömsserien 
förse tt :> med en ka tod fö r hast igare upphettning. 

ppviil'mning::;t id(' n Lar sålunda nedbragts till ca 15 
s pk under- mot ca 5;) s kunder vid tidigare \'ä xel
s(l·ömsl·ör. St;y rgaUl'(~ t är liksom vid all ströms rörell 
all slu tet t ill kontakten i toppen av glasballongen. 

Rören i den nya \'iixel i> trömsserien äro irlenti ska 
med rnoti> \'ur ande r ör i allBtl'Öml:-isel'ieu, vilket är av 
stor betydelse för mottagarfabl'ikanten, då han ka n 
allvtlnda samma moHagal'konstruktion för bå de växel
ström och allström. Samma koppling, samma spolar 
och even tuellt samma chas i kan användas i bå da 

IJIOHaga dypCl"IlH, End a t glödsrröUl:>lnet"clI och uät
'lw·dutningen mäste göras olika . För detta i.inrlam, l 
har ä\'en allströms::;el'iell kompleHl'ra ls, .'å a tt den 
IIU innehåller samtliga de röl'Lyper, som f innas i 
\"äxelströmsserien. 

.ii. vcn de nya allstl'ömsl'öu.' l1 ha kortare Il PP\'är'll\ 

lIillgs tid, men på grund a v seriema tnillgen a v glöd· 
tl'lidal'lla blir skillnaden här ej så stor som "id yä xel 
s trömsrören . (Vid scriematIling lJegl'älli;:lS strömstyr
ka 11 a \. förkopplingsmotståndet. ) 

Samtliga 13 V-rör i a llströmsserien kunna a nYiiu 
das i bilra diomottaga re. 

l 2 V-battcrisel'ien komma tvll \'äruefulla nya rör, 
nämligen en oktod samt en dubbeluiod-triod. Det blir 
uu möjli gt att lJygga en modern batterisuper med 
fördröjd automatisk volymkontroll. D iodrörets triod
system kan användas som drivrör före klu ' S B-röret 
B 240. 

l lletraktande a v att Philips förra {1I'ct lansel'adc 
dioden f-;om separa t rör kan uet synas egendomligt, 
att ue nu komma med en duhbeldiod-triod inii sta ll 
samtliga serier. Anledningen är emellertid den, a tt 
lUan i nllströmBscrien dels önskade en triod Rom lä/!
frekvensförstärkare, dels ansåg det rara en nack(lel 
att dioden tog bort hela lH V av del! tiJl giingliga 
spiillllingen, t. ex. då man Yill göra ('n superhctcl'odYD 
ned mäng<l rör. Då rören i alls t röm. - och riixels t röms
serierna skola vara idcnt i:>ka , fordra di's clii iiren i den 
i . tnämnda serien en dullbeldiod- t riod. I lJatteri 'e rien 

ansåg man en separat diod omoth'erad pi't gr und av 
den extra glödströmsföl' bl'ukningc ll. 

F orts . i lli:i::.,ta llUmm er. 

r iff. S. ]': Zelclrod81/ .<r l cm CIl hos 87.. iil'lll {jal!eI']Jcnt oden .lF 3 sam t 
den höycficktiw sl ll t!JC lftoden i l!, 8, 80m har en i /Or"nl a) brol/ t 

het av 9,5 11ld./V. 
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s to ra. Vid kalibreringen kunna fel uppkoulma, i det man 
ej tillräckligt noggrant kan läsa av vågmeterinstUllniugen, 
Ileh vid a vläsning av frekvenserna från vägm et rns kali
I.JreriDgsk urva blir noggrannheten ej så stor, i det vågme
tern ttieker eLt synnerligen, tort frekvensområde med varje 
spole. Det kan också finnas smärre oregelbundenheter i 
Yltgmeterkurvau, ,' ilka kunna inverka betydligt på resul
tatet. Kunde man borts f rån felen hos G2, skulle det vaj"a 
Himpligt a tt jämna ut den i fig. 4 erhållna kurvan en hel 
del. C2 kan naturlig t vis kalibreras , så a t t man får reda på 
hur kapacite ten va riera r med n idningsvinkeln. IDn större 
gradski\'a pi Cz vore j alldeles omotlvera d. 

·Av den i kcl gra derade ordinatan se vi, att 1 mm (pap
peret ä r millime terpapper) motsvara r 1 kels. Eftersom re
sonanspunkten ligger vid 50° på G2, s kall 50° motsvara 
O kcls frun resonans. Denna punkt föra vi u t på högra 
'idan a diagra mmet. Genom a tt räkna delstrecken på mm
papperet kunna vi från denua nollpunkt avsätta frekvens
a \'stt ndet från resonans både uppåt och nedåt. Uppåt blir 
denna gradering positiv, emedan frekvensen ökar uppåt 
(j ämför vän"tra ordinatan), nedåt blir graderingen negativ . 

Vi ha allt ä nu Hl tt C! g raderad i »kcl från resonans» 
"id 572 kcl s C~0 m) . Visserligen sträcker sig graderingen 
nlott till +12 r e p . ---8 k els, men vi kunna lätt utsträcka 
området enligt den metod, om angivits tidigare i denna ar
tikel, va rvid na turligtvis hela det erh' llna områ det måste 
kalibreras i kel s från r esonans. Pä sa=a sätt som ovan 
angivits kalibreras C2 vid de andra v1\glängderna, där man 
önskar ta upp re onanskurvor. 

Selekti uitet.8ku1"v er . 

För att visa utseendet hos resonanskurvol'lla i fig. 2 och 
3, d i1 absId sun är gradCl'ad i frekven., ha \'i kalibrerat G. 
på modellgeneratorn även vid våglängderna 210 och 350 
meter . Därefter ha kurvorn a i fig. 5 uppritats . Taga vi 
om xempel kurvan för 525 m (den med utbuktningen) i 

fig. 3, så motsvarar t. ex. punkten C2= 200 enligt vad vi 
kunna utläsa av kurvan i fig. 4 en frekvens av +S kcls 
fd'tn r esonans . Denna punkt inprickas i fig . 5 (betecknad 
lued X). P il samma sätt inprickas samtl iga punkter för 
denna vågliingd, och kurvan upprita . (Ordinatans grade
riug lir densamma i fig. 3 och 5.) 

Av kun an med utbuktningen se vi, at.!: fig. 5 ä r omvänd i 
förhållande till fig. 3. Det ta. beror på att f rekvensen l\1inskar, 
då C2 vrides f r å n noll till 100. Genom att vrida C2:S ratt ett 
hal vt va l'\' i f örhå llande t ill kondensa toraxeln för man fre
kv ensen a t t öka IDelI ·' rader ingen. 

'rack vare fr kvensgl'a deringen pil abs k issan kunna vi 
nu jämföra äyen sådana kurvor, som upptagits vid olika 
" ågläugder, med a v. eende på selektiviteten. Vi upptäCka nu 
att m ottaga r u \id 210 m ä r betydligt mindre selektiv, åtmin
stone p!'t ena sidas om r esonans, än vid 525 m. l fig. 3 såg det 
ut att vara tvär tom. P å det heja taget förefaller selektivitetell 
att vara otillräcklig, om man betänker att frekvensavståndet 
till de tvii närm as t ligga nde stationerna blott är + 9 och 
·-9 kels resp. Vi få emellertid komma ihåg, att dessa kur
vor ä ro upptagua utan å terkoppling, och som bekant är 
ftterkopplingen a v a "görande betydelse för selektiv iteten vid 
en dylik mottagare. 

Kun'ornas allra neder ta del har i fig. 5 skurits bort, 
emedan värdena där äro osäkra, beroende pil att nollinställ
ningen pii den improviserade rörvoltruetern ej kontrollera
lIcs unller m fitningarnas gång. Om <le erhållna kurvornas 
fonn är en smula oregelbunden, kall detta helt enkelt bero 
pfl de mindre noggranna mätmetoder, som här kommit till 
a n\' iindning. En punkt på kurvan kan härigenom komma litet 
vid s idan av det läge, den borde intaga , och man får då gi'L 
li te t på 'idan om punkten för att få en snygg kurva. Så 
t. ex . b rde punk tell C2 = (JOo i fig. 2 (majnurnrct) ha legat 
någon millimeter läng re ut vänsler eller, riittare sagt, 5 il 6 
mm liingre ned, varvid knyel{en på kurvan hade undvikits. 

Har man i fö väg u ppgjort kalibrering:;kurvor för G2 i 
likhet me(~ f ig. 4, uppsUillel' man lämpligen en tabell enl. 
nedaa för ",uj sä r skild vågHingd. 

Vågliingd: G2fi m. Frek\' ens : ;37~ kc!~. 

kels fnln reSOllll n~ JlI .. nillning på c" 
1:! O 
8 :W 
r; 2!) 

4 il(; 
2 43 
O .JO 

- 2 tiO 
~.)

I 

i S ' 
8 JO\) 

-12 

I lIenna tabell, SOIll för Illollellgenerato rn giHlcr viel 572 
kcl s (525 m), ha de \'iinlen , vie! "ilka avliisning 'kall göms. 
valts gOdtyCkligt m en på ~å dant si itt, att mall f å r tillr/ick· 
ligt må nga pn.nkter på kUf\'an. (Vid en kurva föl' t. ex. C1l 
enkreL mottagare äl' det ju onödigt att göra a\'Hisuing virl 
",1l'annan kel s.) Den ll10tsv!lrancle instiillniugcn ptl C2 erh!Hles 
ur kunan i fig . 4. Då man sedan tar upp resonans!;:u ['\'o l', 
ser man av tabelleu hur mycket C2 skall vridas för att ge 
sä och så många kc/R från reSODan " och man kan direk t 
ta upp kurvor med abs kissan graderad i frekveus. 

Det är av stor vikt alt instiillningen av generatorns huvnd
ra tt ej rubbas under upptagning a v en resonanskurva, ty iiven 
om man på nytt ställer in huvudratten, Il kan detta dock 
betyda en rubbning i kurvan, ty man fär ej exakt Sa nllll:L 
inställning som förut. 

Angående jämförelsen mellan kUl'\'orna i fig . G med a ,"seen
de på selektiviteten skall sintUgen f ramhålla s, att kurvoma 
borde sträcka sig längre ut på sidorna om re on<lnspunl, ten, 
ätminstone ut till ±60 a SO kcls f rå n resouans. E IIiellertid 
ä r den ovan beskrivna metoden ej llimplig för upptagning a ,· 
dylika kurvor. Vi kunna dock av dc i fig. 5 erhållna k UrVOrlltl 
sluta oss till åtskilligt angående bandfiltret funktion, elek
tiviteten vid olika våglängder samt återgivningen av de högre 
moelulerin,ysfrekvellserna. Det . istnämnda är naturligtvis 
ii\'Cn beroende av mottagarcns lågfrekrensdel. 

AI B Svens ka L'lektro'ln(l!Jlicl cl' •.f lllåt, hal' utkommit med 
en n y prislista, ur 11, öyer niit t ran"forll1atorcr av Y:lnlig 
sam t autotyp, neontransformutorer, sildrossla r, lågfrel(yell iS
transformatorer samt utgå ngstransformatorel'. .\"ät lT!lIl ';
formatorerna, av edda för radioappllrater, spänllingsprovas 
m ed 1 GOO volt växel ström under l rnillut, dels 1lI ' lIan li1ld
ningarna inbördes, dels mellan linduillg-arna och ldrnau. 
En s tatisk skärm finnes mellan primH 1'- och sekundärlind
ningarna. Denna har till uppgift att hindru störningar f ri'tn 
att niitYäg0n inkomma pä mottagar en . 

L{tgirekvens transformatorer finna s med omsät tniugstal 
från 1 :3 till 1 :6. Även typer föl' pusb-pull-koppling tillver ka s . 
Utgängs transformatorer till q,rlw , men omsiitt' lIingstal 1:1, 
27:1 och 30:1 samt för PUSh-Pllll-kopplin~ med omsäUlli1lgstal 
30:1, 40:1 och GO :1. Andra omsä ttningstal kurllJil givet:,·j,; 
erhållas på be.·Wllnillg. 

Birger Ca1'lson If C:o, AIB, S toeTeholm, har tillstiillt oss 
data över nyn Dralowi<l-produkter. 

Dralowids mot" tånd och poten tiometrar till ,'erkas Il \I 
fyra olika typer, därav tYll. med isolerad axel. Dessa typer 
kunna erhållas med släpkontakt av l,yi cksilver i stället föl' 
kol , el[[ största mÖjliga stö rnillgs frihet ön .- kas. Både skiir 
made och oskärmade typer finnas. HÖ"'sta uelas tning lir 0,5 
\V. Även sammanbyggda typer med tvii. potentiometrar fin
nas, dill' dessa äro helt sklirmudl' fdLll ,al'undl'U. En pe
eiell typ hur tyll potcntiometral' m ed skilda , koncell t r i. ka 
axlar, varvid potr'utiornctrnrna m erlel s t en dubbell'a tt kuulla 

i 
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in~("iill a ,~ 1':\1' 1'iir sig, ]) e fl e~tn t '-- lIN na k Ullna. " rh , Ila ~ nH'd 
olher n tan s t riimbrytare. 

lJ ra lowirls hiigfrrkn;n~kiirnOl' , » Ilral opNJll», J'innfl ~ i (~tt; 

l'll~ rtal olika tnlc!'. " a mtliga l1l(,ll g l\' :l f inj u" te ring ay d (> 1l 
fiirdiga ~po ll' n s intlllk ta 11 " , lJ r n ('frek t iHl perme a hi lite te n 
ii I' be r oemie 'w k iil'llLYl'l'l1 och ya ri e ra l' m ell a n 2,3 och '1, 
F iir I'i ~s kiirnt ,Yp iiI' ]ll'rlll eahilit eb;tol rl'<11 1 ~en r nligt 1lppgift 
1o10 tt ± l ,,) °/0, 

nE K L ·\ UfJ.'L"TL\RRi)REK. 
I 'ort" U;1 n siol, 169, 

Ilpll iin ~kac1 e III ,' lian f l' f'k I' n"cn ,i l' lll"lI a n hl 'ln,' ln in g"lllo[" t i'Ln 
d d o<:h ud " fl ' l'fiiljall(]e f iil',; [ii l'k a rröl'l,t in koppla t d t llleJ 
1<111 frCI; l'rrl" lI<lnd fill e l' , a I',' tii nil I iIl llen iins k" li e frl'kl' r nsen, 
niir l" lll pIl". 1'<lllligt 11l (' lln n t' r ckl'pu , ila n(/ f il t er nnl' iillLla s , hl oi t 
lila n g iir k OI'plin g-s kond c lI , 'a tOl'll t illr iiekli g t. lile n (3 ,II ,/d'), ~i l 

al t e j !'i)r, la hn ll tlf ill a kr('t"l' n d iilllpa s av Ile lfl s tII in gslll o t
si :' lI c1et , 

Fiir a tt Ul r n cnk ,,1 och t illfi il'li t li g ilH1i!;a t'tll' hal' eJ' l ('L' 

hnnflfillrd i Jl ,'atl , d l t'öl'stiirkaJTÖI'. D l'1I l'ö rBliirkta l'iix r~ l 
" "iillllillg,.1I lIIii! ,.i< ,'Qda lI lll ed ('1'1 riin' olllllcLe l' lll e(\ d ulJl'e l
di od, .\n o]'(\ningell k:l!ihre r a s, ,;å all ma n I'el \'ilkpt llb lag 
hos r ijn oll m e lPl'n som Ill O(:S I' :l1':.lr l!U I'i~ s ,' iixebplian ; II g 
" Tt bl fl Udn l'l:örels :l uod, Diirefl c r u nd e r söker tUnn, hUl' s for 
" iglllllspii11l1ing som (' rfo n]rn s " Ii Iil all<l a ni irds s ty rgnll (' !' fi it' 
att ge sa mma 1Il' ~ la g pi'l riir\'oHlll f'te l'1l , :Iran 1'1'11' (I :l fram 
t'ii r,; li i rk n illgeu och l;all ~ e,lan liift. (' uli Nt U\'ilU be riikna (ra ns
" one l'i ngs b rll n l heten, Ma n I;an I'jda r l! s tuc1 e ra. t l'a ll >i pone
r ing'slll'lllllltdf'nB bc roenc! c a v lik ~piinJling,,' n pa s tyrgulll'pl', 
ot:!t ui,irigenom bedöm :l (kn an tom a lis ka. \' o l.}' lIIreglc riagl'n, 

B s tiimn iugen av inre lIl o t ' ti'IJldC't ho,' e t t hlanllaniir bl; 
l'l'll e r i ngn SVlH'i<Ylu:! Le r , om mau kan f öru t:sii tta, a t t. osc illa 
I"rfl'eknm seu Ilar tilld 'Idi got ~ lo r a\'\' ikelsc f r;'\ u lll e llan f re 
I; \'('II"e ll , I d r l'hl f all I;an ma n m iil a inre m ots l'I nd et m ed 
~1'ii11 "a llfl c o:'c illato r oc h fii t' d,l f ram tt korrekt , 'iil'lle på 
l]P t~amllla, Eltlda s t lir a tl iak t taga , \'iUwn llll cH]s tröm siind 
I'ill,t;' som c rll,"t lles fiir en best ämd a nod "plinni ngtiii. lIllrin<Y, I n r c 
ll10 tstil nd c t n r d :"l lika 111("[ fiil'lt ;lll anr\et lue llan unocl s piin
lIin gs' Odl a n (j d s Lr iilll ~iilldrill ga],l1 a, 

HöU I?REKVEN S. L\NU~JNGAH,. 
Forts, från s ill , 170 

öl'f'I'fii l'ill grn I'a r ,<Ia rk a~t , d ii, , 'll pe rbe lerodyn "n insl ii 11(/1'" 
pii IIingl';lg', 1ll,I"ck(' t s tark:n'(' iin pi\. k orl l'iig och III l' 1I a II ri'tg, 
~ tij r s l:1 Ijllfbty l'!;an r!tiill s l'i,1 'a :! 000 JU \, ' l;.,dijngrl. 

1"(; II. (JlJl cll c l ~ förkla rin g , 
'Uc r lig:1 rc flir~ijk ha yj ,nt, n ll d CJt i ~llltl' U re l nlst ra de 

Iliigf l'ek\' c ll sen uppk olllnw r rlii l'igpnolll / n I t ,il'8I'l one r ti ll Ii\ g
1'1' 'kW'll srn l.Jilda s \"id öl'Nl!e lal< llIingt:n, D e.ssa ,jv()!' ton e r 
slriicka s ig iinll,l. in iil' et: dct ltögfrek\' C' n ta oBlr:"ldet. D e ligga 
>;;1 h itt inrill I'llrandl'a, n l L man I' il\ ITi dl dng fi l' s lJpe l'h~Lc ..o, 
d,' IIf'nS :l l' s tiilnnin g:; ratf' fli r S'lmrna iniTyck som om de t 11:1 
alla \, ;lg liing (/ f' 1' funn e,' ~iilHI:trr, moclnl rn rl e m erl SH l1ll1lfl 

Jll'ogl':I nI. .\ 1t ii" el'rHI'in gen hlir kl'tl [Ugnre 1),1 Hi ng\~åg för 
kl a ra s c1i i J':tI' , a t' [" ii l'r rt oner llfl hii l' lig-g;a niinn :1re g l.'u nd to 
nC'1I och llii rfijr ii r o s t:ll'lm rc , 

n r ! // I! rl ~ c i/Will IIlO ti"U(frl e" lI ik lJ )/, 
I';l g rullell' :ll :11' OYlIll.'I" en(] e kllll [liljalll1" ~ iig'lb \'iU :! yik 

Ik r fl l i. in k ttnga yi,l !; on~tl'lll;ti o n nI' m oLl,a garc, 
\ ' i r1 ki in sl iga m ol ta g'fH e lll:l "te II t~l l' :"il n i ng :lX hiigf r ',In'ens 

fri't n .:I ntrö rp t fiirhilldrn ", ,' Iutri il'et h,ir ,tllt"å ,ldLnll :1s i 
l il,h et rn QLI Jl ug'f r ek \'(" n srijl'('n, Vid; [r e Jll ,i .. tc ledningen t ill 
h iigl :tln n ' n !'« lll lt Ida II g fii l'gsk on t r oll n s (1('l a l' (m otst:1 1Hl och 
kO lHlcllsnt or ) om so rgsfullt s k;irlll a~, a ll bil Il:.t ml'liga delar, 
som s t:l i f' iirhindelse m ed s ln l l'öret.. a u od, I liig l'"hll'(' ns c ha ssi 
hiir Himplig(' 1I j o rda " 

EN KEL LV;METEn. 
F or ts. f r~ 1l " id, 16} , 


el. y, s, !Jnra ll:1XE('1 uppkoml ll!' r, U ' nom atl riil'l ' '.l\'lii s ningCll 

rikta in iiga t i lillj · m ed kal'l (l n ,~ t rimia ll Llndl'i],e r mall 


POPULÄR RADIO 

el dl a fpl. Ilar Illall I' ilglll et l' ll " I:],'ll<!e P;l ho nId, IJtir al' 
lii Sllillgen of a hpS \,lirlig, be rocn dl ']l: att tininsl' iillllillgs~kalall 
" iUc r \'(~ r[jl;a rr, En pla " l'ing al' d e ll ll a i ea ,;:.0 \'inke l mot 
hord et \' o re m e r;! ii lld 'lm il. IS!;' n Ii,:::', i\ l nn Id anlr s ig' YHnligen 
gen olll nt t .. liilla \' :"1g m ' h' l'll iniigot hak ,i.t ln rnnde " tiilltling, 

Vill. lll a n giira P li l'rl ,~Tll e l: ' r m e(l ~ t OJ' n ogg ra n n!.t ('t. ur tl en 
l' f'~ kri\'lJa pla t: erillgen :'iI' s polen oliirnpli g', i det den iel;c 
:iu]'(I :J(le IcrlniIl gPll till " pol e n k a n iimlra " it. t Itig-e i fiirh lU
landc till d elar -o('h a n(]ra led ninga r, Hiil' v ill ii l1l1 r:H ,~ i ,C; krN 
~l; II ~ 1l() Ilk:t pnr i tl~ 1' oeh diinueu l;nliu r , ring(:n, :'tra n h,j r ii ll ~('. 

rtt t den na ledniug hi'tll er s ig p tl största l,lI öjlig-a <1\' st ,i lld { r i Lll 
(l e la l' o 'II :lIHlra Il"dniltgar, d,:,! l'Iig m e te l'll in ~kju /('s i Itlrlan, 
D essu l-om Itiir:l le(]ningnrll[l, \'fl1':1 g rOl'a, Srl at l: d c' e j iindl'fl 
IH g -, "id Il ll og:gT fl nn Yi gnl et(\l' lu itsf:e 8auJtliga <h.. lar Ill () ll 

t e r ns p [[ ett och samm a und erlag, sri af"l pj dylika rubh
llinp;:lr IalllllD nppk0l11111H. 

pr, (Iuhhelg-a lll'l'l'cir!'t iir r YlIltll [] ,\ rlning-sgalll' t ,in~lu t't till 
s id nkon taktcn ]l:l socke ln or'h s i rrgallrl't till del: o rclinn ri c 
gall e rbe net, 

A " koppling ,.: sch c ll1<1 t f ram g:"ll' , a tt a uolliJaiteriets miuu ;: 
po l ,il' an luten lill ack llllllllal ol'll ' Il !LlS1101. I1iin'iel Ur m a n 
2 V hög re anolls piinlling liu om (l e b:'lCl a miuu s polem fl s kulle 
fö re na s, oeh Ill[]n hii r nal lUlig;l l' is n l u,l'ttj 'l del lill a allod
hat tc ri et p it hii s ta iHt, D tl g liids t rumsfiirbrulwin gen iiI' sy n
nC'rlig-c n rin ga, k a n ett ri n g'ledning-selem en t myckct viU au
" HuLI a s f UL' g löds l l'ömlJl eu, FI iil'\'i r\ crfor,l l' :1 5 ej ~topp pil 
r eos la ten e lle r fa s t lllo ts l il nll , m en m il n hör ej v rill a [Iii 
J'llll t, c! il e lem cntet iiI' nytt, Gcnom !llorllll ' rillgStOllCl1 i h Ul' 
(: "lefOllC'!1 h fl r m a ll g od k ontroll p:l gliid ~ piinniJlge ll, j'öru t,' a tt 
a ll a nodbat t erie t c j Ul' s lut. 

R.\D10'l'EKN JKEKS ABC, 
Ji'o r l s , [r: t ll s id, 171. 

ha sl' r-g'i sITl' t llurl (' rlT,' c k r, n,' t fi ll " ,' Ic; l'i,l r1" ,,~a ri ir ii I' PIll c']" 
le rti<1 drossplkopplill g, ('lU NIan li iiJ'l'id 1I :"l(l e hiig Iikspiillning
p il DlI oclell (J cl! Hi or t " <: I" st llill;!;"lll o l ;:; I ~ lId ( l'iix"l s tri;tn~rLl"I
s tit ll ll ) i a noc!krct"rn e rh ;' lI e~ , 

Oio d cll s li7,-8pii.l1 n illg((J', 

Vid en llio rl ha l' man !tlolt pn c!l (' r II' ;' li k~ l1(i nlli " g,1I' att 
1I:111a r t' (]:l P:l, he r oe' nll p :II' om tle't ii I' ('n PIlI;('[- el! r (' II dlll>
he ldi orl. V i. ,'e rligcn ~ k:tll c1ioll C' 1l e j Ila n '\go ll a n o(! s piillllillg 
i egplI l lig !11 lI ill g , w e il ano de r na llla ~l e l ik l' iil h a hc" liillllla 
"piinniw': ll' i f iirh rtl la ll ll e till ka tod en , 

\'illje lt hiW n d s a r en r1llltllf'l!1iod, an\'iin(l i P il !';upc rh c
tT'rody n ~ ,)m ,1(' t"l; to l' Ra m t fö l' :tnl'O!lla ti sk l'oIYllll'('g- le l'illg, 
D p!1 \'iin t ra diotlanod en stril' gellom lIl eLlanfl'ekl' e ns tTrLwf rll' 
Illa to rns ~ e klllldii l' .. a mt bel a :; n iII gS ll1ots t i'ulCl cr n r i fiiriJin
,l else lll cll (liorlka trHl ell oc h ha l' nllt'" il "ammn lik s piillllillg som 
lle llna , d , inge n s ig n fI l in];O!l1nH'r, ( Iktta iiI' blo tt tillniir 
m c iSed s rik t ig' L) EftC' r~om Iwl:nll ' lI alltie! riikllfl S som 11011

pnnkt i ett r ö r, Il a l' j'Uns t !'a a nr (1 1' 11 n ll ts:, nollspiiJlllillg, I>ell a 
iiI' i.i\' e Jl rikli o-t. då LI en \iin ~ITR rliod st l'ii t:knu anl'iilHl c" n ir 
likl'ikt ning- U\" siglla}(,l'na. 

1),'11 hi igru llioe] ~t ri.i ckan i f'igUl'l' Jl nnl'linues f~il' fiil'flriijd 
a ut() lllat i ~k \' ol,I'nlJ'l',c;le l'ing, Hiirvitl s ka ll ::\ll Od ell h' l C' l\ ne
g'al'iI' fö r"piilllljll ,g i J'örbii llalt(l e till kal'oll e n , D CIIll:l fijl' s piin 
II ing 1,1 nH S 1'1"1Il ,-h' t el'te rföJ;j a ude li'tgfr ek\'c ll 'fö r~l i i l'l;arr"l'I' t, 
till l' i1. r 8 katod rli ndka torlc Jl iiI' flJJ ~ lllt f'1 1. Den negat il"l fij r 
,' pi.iunil.lgeJl t illfiire ' högrn tli odanot1 cn g-(~ Il om lI! ol'sl'lllde t [( '-" 
pil. "ml1Jllfl s iill som de n till fi) r s IlIgf r l'kl' erl. ru rels ;,!;nlle r ge 
nom Jll ot. s t l\ n cl ct HL Genolll 1b f lyte'r ingen l röm , d rl ingen 
" ignal ink0111111 N' ,' ia Ce, och C' j h ellcr \'id s l'llga s ig na le r, 
(]('tta P:"l g rund a l' d e ll n eg'1 1il'a f i'!'>S\l iin n ingel1 P' l a nod en, 
D enna fu r ;-;piillllillg hli r n lll ~å lika m ed ; [liin ning;; falI et Öl' 'l' 
H5 nl:1t (liirfiir iil'en lilm. m ed gall (' r f iir ~piill l1 ill ~Pll p tl fiir s liir 
kaJ'J'urc t , om c1 el.fa r j npPI'j"a l' Ui't .!!;/tll ;;a ll e l' ~( rötn , (1. \" ~ , 
hill' gol t \'nkuuIll, 

Vi se all t :1, lUll' de ll e ll a ll iu(l , tl' ii ekan arlle lar m ed pra/; 
I' isk t la get llolbpiinlling ll,i allOlI cII, uIH.l e.r (l et a t t dPll andra 
hat en n cga t il' fÖ I''' flii n llill~' al' llligl'a \' o lr, Om IIi olI en iiI' 
"nmnHlnbyggd lll e (1 e l t I' lir ~ liir/;ars~.'s tem (L1ubbelilioel-t riod ) , 
uLLnges d e n lI('gal' il'a fiit' ~"iinningen iil'r r ITiod ~'y" t f' lll ct;; kil
tocl mots t I'l 11(1. 

Nordisk Rotogrovyr, Stockholm 1931, 

http:O(:SI':l1':.lr
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III POPULAR RADIO 

Elektrolytkond. 8 Mfd. 525 vo't Kr. 2: 85 
D:o 25" 25" " l: 15 

2-gang kond. med kullager, 


matchad . . . . . . . . " 5: 

Elektrodyn. Högtalare 160 mm 


diameter . . . . . .. "12: 50 
Motstcmd m. lödändar, 0,5 wall" O: 20 
NATIONALS billiga radiorör med ett 
80-tal olika typer. 

Radiokatalog samt var nyut'wmna 

SOMMARKATALOG med maSSQr av 

andra intressanta artiklar, sändes 

GRATIS p::r begäran. 


NATIONAL RADIOFABRIK, Kungsgat. 53, avd. 37. Stockholm 

dena nummer, visa dec 

då för Edra vänner som 

äro in tresserade för 

RADIOTEKNIK 

RADIOSANOMA 


RADIOFABRIKANTER 
Om Ni vill få avsättning för 
Edra tillverkningar 

I FINLAND 
bör Ni annonsera 

I RADIOSANOMA 
Begär provexemplar och 
annons(ariff från 

RADIOSANOMA 
Helsingfors 
Luo(sik. I I A 

Förmånligaste annonsorgan 


B I L L I G A annonspriser 


I 
f 

Största radiotidskrift i Finland 
II 

För att framställa en kliche av hög kvalitet erfordras en serie 

av noggranna och minutiösa arbetsprocesser, som var för sig 

kräver specialutbildad personal med mångårig erfarenhet. Vid 

varje arbete vi åtaga oss för våra kunders räkning, kommer 

mer än 30 års erfarenhet av klichHramställning dem till godo, 

och garanterar ett förstklassigt resultat. 

För vilket ändamål Ni än skall använda en 

kliche, kan Ni med förtroende vända Eder till 

II I n
IIII " A-tt

II MU 

HOFVING & MYRBERG - LUNTMAKARE GA TA N 19 - STOCKHOLM - TEL. 11 21 88 



- - J ~.I: . ~ .... U N 

K·JP 1; ·:1'3 ELE KTR ISKA 
A F F Ä ! 

V älj då 

WBIL anodballeri 

och låt 

ADE 
lösa 

glödslröms
problemel 

SVENSKA AKTIEBOLAGET 

FABRIK och KONTOR i SUNDBYBERG 

Tel . 1. 20, 1830. Telegramadre.., lecarbone 

HAR 

NI 

BATTERI

AGARE? 

Kapacitet: 
800 hörtimmar vid 
0,3 amp. belastning 


