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Variabel selektivitet. 
är det allra nyaste inom mottagartekniken. Det är 
förvlinansvärt att d nna sak ej långt tidigare slagit 
i genom, En lOkalmottagare sI a ll ha stort frekvens
område, sträckande sig ä nda upp till 8 000 a 10000 
p/s, varav följer a tt selektivite ten ej får vara 
a lltför stor, E11 dis tan smottaga re däremot skall 
ha litet frekvensområde, av skuret vid kanske 4000 
p/s, detta för att mottagningen skall bliva någor
lunda s törningsfri, och , lekt i\riteten skall i över
ensstiimmelse härmed ,'am tor, En mottagare med 
»fa-st» selektivitet måste dä rför bliva en kompro
miss, ty ma n vill ju i regel använda en och sa mma 
apparat för distans ocl1 lokallllol tagning. Motta
gare med f lera olika ' el ktiv i tc t 'grader ha funnits , 
men iclealet är ju a l t kuuna Köra selektiviteten 
precis å stor som i olika f all rford ra , varvid 
mun alltid f :"u' bästa möjliga ljUdkvalitet. Denna 
princip var tillämpad i den ilv ~ "Virel es. ' " rorld» 
konstruerade »Single-Spall ll -motta garen, av Popu
lär R.'ldio beskriven i nägot modif ierad form under 
lIamnet »AmatörSUpel'll», 

Med delta nnmmers pl'enumel'an tupplaga följer 
en blaukett för rekvisition al' »Radioteknisk hand
!Jok», del II, som uu är utkommen. Vi hänvisa tm 
annons 1 detta nummer. 

Populär Radio. 

E f TE R TR Y C K AV ARTIKLAR HELT ELLER DELVIS UTAN ANGIVANDE AV KALLAN FÖRBJUDET 

Ett radiofabrikat, 
som Populär Radio h ar kunnat rekommen
d era, kan Ni kö pa m ed f u llt förtroende. 

Säg att Populär Radio rått Er att köpa det. 
a vara annonsörer.Gynna i Ert eget intres se 



178 POPULÄR l'tADIO 

POPULÄR RADIOS V ÄGLÄNGDST ABELL 
. VAg!. oeh Effek tVAg!. och Effekt Station InställningStat ion Instilllnlng frekvensfrek,'ens kw k w 

m kelsm kel s \ \ 

2000-1000 m (150-300 ke/_) 

1935 155 
1875 160 
1807 160 
1724 174 
1648 182 
1,,71 191 
1500 200 
144 2 208 
1389 216 
1339 224 
1304 230 
1293 232 
1261 238 
1224 245 
1154 260 
1107 271 
1071 280 

882 340 
845 355 
800 375 
748 401 

578,0 519 
569,3 527 
559,7 536 
549,5 540 
539,6 556 
531.0 565 
522,6 574 
514,6 583 
006,8 5112 
409,2 601 
491,8 610 
483,9 620 
4"76,9 629 
470.2 638 
463,0 048 
455,9 658 
449,1 668 
443,1 677 
437,3 686 
431,7 695 
420,1 704 
420,8 713 
415,5 722 
410,4 731 
405,4 740 
400," 749 
395,8 758 
391,1 767 
380,6 776 
382,2 785 
377,4 795 
373,1 804 
368,6 814 
364,5 823 
3GO,6 832 
356,7 841 
352,9 850 
349,2 859 
345,0 868 
342,1 877 
:l38,6 886 
335,2 805 
331,9 904 
328,6 913 
325,4 922 
321,9 932 
318,8 941 
315,8 950 
312,8 959 
309.9 968 
307,1 977 
304,3 986 
301 ,5 995 
298,8 1004 
296,2 1013 
293,5 1022 
201,0 1031 
288,6 10 ..0 
285,7 10fiO 
283,3 1059 
280,9 1068 
278,6 1077 
276,2 1086 
274,0 1095 
271 ,7 1104 

Kowno 
Brasow 
Lnhtl 
Moskva 
Radio-Paris 
Zeesen 
Droitwich 
Minsk 
Motala 
' Va r schau 
Luxemburg 
Charkov 
Kalundborg 
Leningrad
Oslo 
Moskva 
TitUs 

100~OO m (300-500 kel.) 
Sarutov 

Rostov 

Sverdlovsk 

Moskva 


600-200 m (~OO-l500 kel·) 
Hamar 

Ljubljana 

Vil na 

Budapest 

B 'romiinsoter 

Athlone 

lIlUblaeker (Stuttgart) 

Riga 

Wien 

Sundsvall 

Florens 

Brlissel I 

Trondheim 

Prag I 

Lyons 

Langenberg 

North Regional 

Sottens 

Belgrad 

Paris P _ T_ T. 

Stockholm 

Ro m I 

Kiew 

Tallinn 

Miineben 

Vi bor g 

Kattowlce 

Scottlsh R egional 

Toulonse 

Leipzig 

L wow 

West Regional 

Milano 

Bukarest 

Moskwa IV 

Berlin 
Bergen 
Strasbourg 
Poznnn 
London Regional 
Grnz 
Helsingfors 
Hamburg 
Toulouse 
Briinn 
Briis se l II 
Göteborg 
Bres lnu 
P a ri s 

B elra st 
Gen na 
Hllversum 
Bratislava 
Midland Regio na l 
Barcelona 
Hell sberg 
Leningrad 
SeottIsh National 
Bnrl 
TIras pol (Odessa Oukhta) 
B ordeaux P . 1.'. T . 
Fa lnn 
Mad r id 
Mndona 

I' 

269,0 1113 
267,4 1122 7 

100 265,3 1131 
2(;'1.2 114000 

rlOO 2Gl.1 1149 
75 259,1 1158 
00 207,1 1167 

255,1 1176 
35 

150 
2,,3,2 118" 

15U 251,0 119J 
12U 249,2 1204 
150 247,3 1213 
10 245.5 1222 
UO 243,7 1231 

100 241.9 1240 
6U 240,2 1249 

100 238,5 12,,8 
35 236,8 1261 

2~15 , 1 1270 
233,5 1286 
231,8 1294 

20 230,2 1303 
~u 228,7 1312 
riO 227,1 1321 

100 2~;; , 6 1330 
224,0 1339 
222,6 1348 

'0,7 221,1 1357 
210,6 1366 

16 
Ii 

218,2 1375 
120 216,8 1384 
100 215,4 1393 

60 2U,0 1402 
100 212,6 1411 

15 211 ,3 1420 
120 209,9 1429 
10 208,6 1438 
20 207,3 1447 
15 206,0 1456 
20 204 ,8 1465 

120 203,5 1474 
100 202,3 1483 
100 201,1 1492 

50 200,0 1,,00 
25 

2,/1 
7 

lilI 
50 I
35 
20 KORTV ÅGSST A TIONER 100 
13 
12 
50 VAg!. Anrops- SpoleS t a t i on I Kond_
2 m algnal N:o iradtal 

120 I
16 

50 

110 
 58,31 
12 50,26 

100 50,00 
100 49,83 

1 41l,58 
35 49,40 
16 45,38 
50 38,48 
7 37,33 

10 31,55 
100 31,54 

60 31,38 
32 31,31 
15 31,29 
10 31,28 

100 30,89 
60 25,63 

25,53 
1 25,49 

10 25,"0
20 25,28 
13,5 25,25 
50 24,41 

3 23,38 
60 19,84 
10 19,81 
50 

I 
19,74 

20 19,68 
10 16,89 
30 16,88 
2 16,86 
7 16,10 

5u 13,97 

Morav8ka Ostravu 
' yiregyhaza 

Hörby 
Turln 
London National 
Koslee 
Monte Ceneri 
Köpenhamn 
Charkow 
F'rankfurt 
Prag II 
Lllle P. 'r. 'J'. 
Triest 
GIeiwltz 
Kiruna 
;ruan-Ies-Pins 
Kuldiga 
NUrnberg 
ChrJs tlan sand 
D resden 
ö s t e rriki ska s tu :c.r 
Danzig 
Svenska stn :er 
Budapest II 
Nordtyska atn :er 
Montpelller 
Internationell vAg!., 
Italienska 0 _ norska 
Krakow 
Schweiziska stn ;er 

'Varschau 
Franska stn :er 
Svenska stn ;er 
Bukarest 
Finska o. jugoslav. 
Internationell vAg!., 
Nyiregyhnza 
Spanska stn ;er 
P ur ls 
T YSka stn :er 
E ngelska sto ;er 
Sovjetstationer 
Internatlonell vAg!., 
Internationell vAg!., 

11,2 
O 

10 
7 

20 
2,0 

Hi 
10 
10 
17 

ri 
60 
10 

5 
0,2 
2 

15 
2 

0,7 
1,5 
0,5 
0,5 
1,3 
0,8 
O,rI 
5 

typ 1 
stn ;er 

2 
0,5 
2 

-
0,4 

12 
stn ;er 
typ 1 -

6,3 
-
5 

-
-
-

typ 2 -
typ 2 -

. 


Prag (Tjeckoslovaklet ' 
Rom (Va tikanen; !tullen) 
Moskwa (Sovjet) 
Zeesen (Ty skland) 
Daventry (England) 
Skamlebaek (Danmark) 
Moskwa (Sovjet) 
Rad io Nations (Schweiz) 
R aba t (Marocko) 
Melbourne (Australien) 
Daven try (England) 
Zeesen (TYSkland) 
Radio Nations (Schweiz) 
Daventry (England) 
Sydney (Anstrallen) 
Rugby (England) 
Pontolse (Frankrike) 
Daventry (England) 
Zeesen (Tyskland) 
Rom (Italien) 
Daventry (England) 
Pontolse (Frankrike) 
Rngby (England) 
Rabat (Marocko ) 
Rom (Vatikanen: italien ) 
Daventry (England) 
Zeesen (Ty skland) 
PontoiBe (F r ank rike)
Zeesen (TYSkland) 
H ulzen (Holland) 
D avcntry (England) 
Rugby (E ngla nd) 
Daventry (Enl:land) 

OK1MPT 
HVJ 
RV59 
DJC 
GSA 
OXY 
RW72 
HBP 
CNR 
VK3l1lE 
GSB 
D;rA 
HBL 
GSC 
VK2 
GCA 
E' YA 
GSD 
D;rD 
2R O 
GSE 
FYA 
GBV 
CN R 
H V;r 
a SF 
DJB 
FYA 
D;rE 
PHI 
aSG 
GBJ 
GSH 

I 
1 
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Televisionen I 
• England 

Av ingenjör Erik Hullegård 

Forts. frå n nr 7 

B
aird fÖl'cslär att 240-linjel'ssystem skall till
lämpas vid den nya londonsäudaren, men 
säger samtidigt att han även kan anviinda 
400 eller t. o. m. fl cra l in jer, vilket han 

dock ansel' skulle onödig t fö rdyra mo ttaga rna. Hans 
mest bckanta tidigal'e försök hänföra sig do ek till 
180- och 120-linj ' l' ystem samt naturligtvis t ill det 
av E.E. . använda 30-linjers y ·temet. F ig. 4 visar 
Bairds stÖ tTe mottagare för 180 linjer. Apparaten 
a rbetar med kat od tr iilröl', vars fluorescensskärm be
t r ak ta via en i det lIppS ällda locket placerad spe
gel. Bild tan ä r 30 X 35 cm och bilden är så ljusstark 
a tt den framt rädeJ' d il i normal rum ·belysning. 
Färgen är helt \'art och vit. 

Fi g. 5 visar ctt komplett schema för en televisions
mottagare för 30-linj er ystemet med användande av 
spegeltl'umma samt Bairds s. k. »grid cell». Denna se
nare består a v n glaskol v innehållande en kerrcell 
jämte två nicolpl'ismor, fig. 6. Spegeltrumman synes 
monterad å fig. 7. 

Mal'coni-E.M.l. 

Marconi llar tillsammans med RCA-Victol's engels
ka dotterbolag Elcctri 'al a nd U u i allndu tries, Ltd, 
bildat ett nytt företag Marcolli-E .• J .I. Television 
Company, Lt d, i vilket 50 % äges av vardera före
taget. Som upptagningsorgan använder man det av 
Zworykin uppflllmu ikonoskopet, Yilket ytterligare 
fullkomnats i E.M.I.-s laboratorier i Hayes. En av 

,Pig. 4. Ba.irds t elevisionsmottaga.re med katodstrdlrör. 

dess stora förd elar jämfört med Farnsworths »image 
dissectol'» är den höga kä nsligheten, som tillater an
vä ndande av relativ t obetydli cr förshirkning. ~'farco
ni-E.~I.I. föl' slår att I..ondonstationell u t rus tas med 
ett system som anges ha 405 sammanflätade linjer 
och 25 bilder pr sekund. Enligt tillgängliga uppgifter 
synes systemet \'ara aven typ, som med hittills bruk
lig terminologi skulle anges ha 50 bilder pr· sekund 
och 2021/2 linjer 111' bild, med linjerna för val'annan 

http:televisionsmottaga.re
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Fig. 5. Schern.a tör BMrds spegeltl'tWIIr/l.ottagare. 

lJild belägna mellan linjerna på den närmast föregå
ende, Metoden är flera ål' gammal och är givetvis ej 
begränsad till blott två bildföljder, men har veter
liat hittills ej fått någon användning. Marconi-E.~I.I. 
har emellertid nu, under några månaders försök, er· 
hållit goda resultat med detta system vid sändning 
från Hayes till London. 

Det kan synas egendomligt att kommittcn rekom
menderat samtidigt användande av tvtt system med 
olika analyseringsfrekvenser, sedan man först fast
slagit, att båda sändningarna skola kunna mottaga. 
på samma apparat. lilan har emellertid nöjt sig med 
att konstatera möjligheten att konstl' uel'a en appa
rat, som kan mottaga båda -ändningarna. Om det
ta kan ske utan onödig prisförhöjning åtel'står dock 
att se. 

Tidigare har NIarconi-E.M.I. företagit utsändning
ar av såvä l ljudfiilm som direkta scener med ett 180
linj erssystem med 25 bilder pr sekund. Sändningen 
har ägt l'um på en våglängd av 6,8 m med en effekt 
av 200 W. På mottagarsidan amändcs ett katodstrål
rör som ger en bild på 20 X 25 cm. Medelst ett lins
system erhålles 3-faldig, linjär förstoring, varför den 
slutgiltiga bilden uppgår t ill 60 X 75 cm. Någon fär
dig mottagal'e har ännu ej släppts u i. på marknaden. 

Stereoskopisk t elevision. 

Marconi har även u tarbetat ett system för överfö
ring av tredimensionella bilder. På sändarsidan an-

Pig. 6. Ba.il'ds »grid cell». 

vändas två katodstrålrör motsvarande en åskådares 
båda ögon. De båda l'ören ur- och inkopplas omväx
lande med :stOl' hastighet, så att endast ett rör i taget 
användes, Växlingen åstadkommes aven växelspän
ning, som tillföres rÖl'ens wehneltcylindrar med 1800 

fasförskjutning. I mottagarell projicieras båda bilder
na på en gemensam skärm framför vilken finnes en 
genomslönlig ridå med ett stvrt antal lodräta, mörka 
streck, vilka för vartdera ögat bortskymma en del av 
bilden, Den stereoskopiska effekten uppstår därige
nom att åskådarens ögon mottaga samma ljusintryck 

Fig. 7, K omplett spegeltrumutl'lIstning, 



P OPGLÄTI HA DlO 1S1 

Fiy, c' , S('(Jjlll mlygYS! c lll els tralip! ur lllade prislIla, 

'O lll tl'i"iffat "'lIt oelt ett (1\' ue !J,l da npptugning~' 

o l'gu llen \'id :siindul' n. 

'l'elev il>i o/t. ,dcm uilduppdelning. 

En UUllall i n tres~ant princip, som lika ledes uheck· 
la t s U\· 3Ian .:onibola O'ct, och som kanske i framtidell 
kall kom ma at helt omgeRtalta hela televisiunstek , 
uiken, nf göres rl\' et t icle\'i :sionssys1rm utan uppdel-

Fiq, D, "C 01)/1011/J lil o t!((ga re fiir SO-lhljcrs7Jildcr , 

lling a\' bilden i linj er. H ela bildytan överföres sam, 
tidigt, \'arTid n:ll'je bildpnnk t mot!:)varas aven fl'e
);:\'ellS, meua n ljtl.' in t ' nsitet en mot~ \'aras a v modul e
l' illgsdjupet. Anordni ngen ski lj '1' s ig f'r ~lli ett tidigare 
känt liknande fö r lag huvudsakligen genom den en
];:plhet i upphyg-gnaden, som erh, Hit genom den ele
gau1'a konst'rnktiollcn <1\' ·ändarapparaiu rell. Som 
uppiagn ingsorgall anväuues eH el 'k tronrör i Bark, , 
hnll sen ,Kurz,koppli ng. Gallret 0(;11 an()den äro emel
lpt't id ej pa J'a llella , \'al'för på ol ika punkter olika hö
ga frck\' n. el' · I.'lt< lla~ berocnne pä el en olika vä ;rliln'Yd 
e lekt ronern a ha att tillryc'ga liio'ga. Ka tollen u tgöres 
l ik , om i Fa l'll !'i \\'orths image di ', cetor aven foto
('lpkh i"k pla Ha Vå \' ilkell bilden ka!'i1 as. Den från var

1-'ig, lO, ScO p!t.(!II!J8 /illll,yälldal'c jul' [ 20 lillj c l', 

je punkt utgående elekit'onsb'{illllllell blil' si\lunda till 
sin intensi tct beshlmu a \' det infallanue ljuset, me
dan dess hek\'(~n .' IJestä mme,; a v elektrocl ernas u t , 
f()l'luniug. I mottagaren um'i.indes et katodstrå ll'ör, 
dilt' ka toden utgörp:- m' en indirekt 1I1'pvilrmd pla tta. 
PÖl' in teu"iteh:-;1j'l'ningcn HU\'älldes !'i neU sUUlda styr
elektl'ouer pft mOLSYH rall(le sä tt , om i silndarcn . 

ScophollY· 

E t t unikt system, u pp(unLH~ <} \ ' G. \V. \Va!to l1 , all
\'ände:' av Scophony,holaget. Bilden projkiera~ ])1'1 

ett Rpeciellt pr'isma med t rappformiga a vsatser, \'ar 
odt en motsvarande en bildrad (se fig. ). Härige
nom blir yarjc rad av bil dcn förskjuten i sidled i för
hc Uande till de öniga , Srt att ll ela hilden uppdelas i 

Fig, .lf, Mi/w l !I ,TI 'a /lli 8 12.0,[i IIj C /'S1ll otlag(u'e, 
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en enda lång linje. Denna endimensionella bild, vil
ken av uppfinnaren erhållit namnet stixograph, anu
Iyseras därefter exempelvis merl en vibrerande spegel. 
)Jun kan tlVen vända på förloppet, så att prismat får 

r ig. 12. IlIlenwliollal T c7cö ision. Corporalions 120-linjcrs 
filll/ säl/dare. 

Yibl'em och ~pegeln blir stillastående. Ett stod antal 
,-m'ia tionsmöjligheter finna s . Gemensamt för dem al
la }lr dock, att endast en synkroniseringsfrekvens er
fordras i st. f. hr!. I mott3gal'en å teruppbyggrs bil
lien med am'ändande il ,. samma optiska system som 
i sändaren. Om prismat iiI' noggrant slipat, erhålles 
knappast något synligt raster på lJilden, enligt upp-

POPULÄR RADIO 

de meu en ouetydlig föriillllring av det opti ska syste
met. 

.lfiha ly-Tl'au b. 

}lihalys system med stationär spegeltl'umma och 
en plan roterande speo-el hal' n tveckl a ts ,-idare a v 
E. H. Trauu ,-id International Tele"ision Corpora
tion, Genom att ersiHta den enkla spegeln med en 
tl'tlmma med 6 a 10 st., hal' T I' i.lU b lyckats eliminel'a 

rig.- l". BdiSOll-Bclls I e/c ri ' ionslllollug(/I'('. 

Fil/. 1.]. Gardilll' J"8 s!lsl r ll! 111 (' (/ nilJkolr,.ki1/ (/. m ed glindumprll'. 

gift ej elis vid S;l gl'OI' uppdelning som 30 linjer p" 
bild. Vid en mottagare föl' 120 linje,' är bildstorleken 
3:3 X 4G ('m, Dell största bild mun llittills erhi'tllit är 
1RO X 210 cm. Fig. 10 "isnt· en filmsiindan~ för 1~0 lin
jer. ]';l grund al- systemets höga optiska verknings
gl'all behö\'er man t'udast am'iinda en glödlampa på 
32 ,V, En 180-linjp]'s filmsiindare hal' samma utseen

sWlTe delen a y den statiouii n1 ringen. AnvHndas 8 
speglar på den ime tnJllllnan erfordras endast fjär
dedelen a v rlpn yttre. Fi g. 11 visar en 120-linjersmo
dell a ,- U('t nya systemet. Al'uetpn pägä med byggan
det al' en 240-linjers apparat som beräknas ge bilder 
på 30 X 40 un, samt ytterligare en annan för stol'pro
jektion il" hilder på 240 X 300 cm. Samma metod kan 

j.'ifl· 1[i, Lew'is' I c7,' visiollslnotla.garp. 
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Pi,/. lu. Jlilldrc f.ulcl:i8iollsnlottagcwc mc(/. niplioH:skiva. 

även användas på :-sänuarsiclan. En anllan av sam
ma firma, men efter mera traditionella linjer byggd 
120·1injerssändare för film vi~as å fig. 12. 

GOSSOI'. 

Co:>sor hal' Yiuare utl'ecklat dei tidigare hm'uelsak
ligen av Thun och v. h denne behandlade linjest yr
nillgssystemet med modulering av katodstrålens has
t iohet i st. f. d 's intensitet. Med ett dylikt system 
erhålles betydli ..,.t större ljusstyrka än med intensi
tetsmodulering, emedan elektronströmmen hela tiden 
har full styrka. En av nackdelarna ~ir emellertid svå
righeten att erhålla tillräcklig variat ion av ljusin· 
hyckel. Det är egentligen häri Cossors förbättring 
ligger. Det är nämligen svårt att variera hastigheten 
mer än i förhållandet 1 :5. För' god kontrastverkan 
erfordras emellertid åtminstone en variation på 1 :30. 
Genom att samtidigt med hastighetsmoduleringen an
vända en i mot tagaren tillsatt SI-ag intensi tetsmodll-

P iy. 1/:. En allnan cngelsk fclev isiu"lIslIIot/uga/,c IIIC(/. fill/a
I({'/Id c eX/I'/'Wr. 

18:'\ 

lel'ing hur man l.yckat. fijrbättl'a kuntra,;t'·el·kan. FÖl" 
att ej "il mtidigt försiimra "el'kningsgraden :11' anord
ningen utförd s;i , att den endast för', "agal' ue mörka 
partiel'Da men ej ill '-e l'kar på de lj nsare. Goda re;;;n 1

tat lära ha uppnåtts Illed ett 120-li ujerssys tem. 

,indr(/, system. 

Ett lu:; igt sy :;;t l'm, angi"et a,· E. L. thn J iner, \'lqS 

i fi g. 1~ . E n nipko\\':>ki\,l är i st. f . hål för .·cdd med 
snl< glimlampor utan tilledniugm·. "id periferien, p. 
en yta något stöne än den mottagna bilden, om fa t
ta8 skiyan a,- tI· ;"t högfrekyen s!'ipolul', sim ma ta.' fl'< u 
mottagul·eJl. :Kär en lampa kommer in i det högfre
henta Liltet mellan spolarna, lyser elen upp ]!L"0POl'

Fil!. 18. 'l' ul co isiol/.wwffagu/'c mCll liafod_~träll"iir. 

tiow'llt mot ström:>tYl'kan. Ljus. ·tyrkall uppges bli 
betydligt :-;Wrre iiu meJ en normal nipkowski"n. 

Förutom ovan nämnda finnor finne ett 'Lort autal 
andra, som mer eller mindre kraftigt bidrugit iIl te 
le,-isioJlens utreckling. Fig. 14 visar EdisOll B e1I s 
mottagare, som innel![tll 'l' ett horisontellt liggande 
katodstrå lrör llled en bildyta av 23 X ::1O cm. Fig. 15 
,-i ' ar eu av firman Lewis' mottagare föl' ~O linje!', 
likaledes med katodstl'ålrör. Fig. L6, 17 och ]8 "isa 
pto\' på några yanliga typer av mindre mottagare för 
30-linjerssystemet. Som motsit ttning till de ~ . a små 
moHagar'e kan nämnas att man i Lun 'a:sltirc plalle' 
rar byggunJ.et a y yäddens första televisiollslea ter 
med 2 000 sittplat~er. 

http:byggunJ.et
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Hur den händige amatören själv till
verkar stativet till sin reiszmikrofon. 

V 'd ljudih'c r-föl'illg o('h granuuofonillspel
Ding hal' mikro[oneus placering fl'amföl' 
tlen eller de npptriidallde en vis: betydelsc. 
Vanligtv is hal' man mikrofonen ::;tående 

på ett bOl'd, Den m, :s te då ha ett mjukt underlag att 
vila pä. ):Iell blir Jet fraga om sång eller musik, så 
tir ett gohA ativ bättre, uiil'föt' att ett s; dant kan 
flyttas i mmmet till den plat::; man önskar, utan att 
lllan behö P l' shilla möblerna P< vdl'anrlm för aH HI. 
m ikrofonen lagom högt. 

H äl' neda n beskrives dels ett borus-, del s ett golY
st, tiv föl' J en Heisz·mikro[on, som iiI' beskl'h'en i Po
pllhi.r Radio lll" 2, l!):i:!. 

Bo/'dssta ti'!.:et. 

BOl'Clss tatiyet i:i t' hitt att tillverka, Det består av 
hå stycken tl'iiplattor, som hållas samman av ett par 
rundsta\'ar ay trä eller ebonit. En Idi:imma av ebonit 
fa stlul Iler 'ln dama från mikrofonen, så att dell inte 
ramlar nc!", om det skulle bli någon dmgnil1g i de.'sa, 
På ÖYl'e träplattau fastlimmas en gummisvamp (van· 
lig tvä tts l'am Il ) , Den skall ha en tjocklek av omluillg 

1-' ilJ, J. ne i ~.:"I1likrojo llcn ]J ä si /t s /a/i'v , :l1il.:mjnJl en kun m c
dc{,~t cll WII" !J1/ll/IJ/·i!WI/,1 f a s /s/J(il/lIu", "irll.:na/l]JIIl' l/lt 'i !! /a lirul , 

~O mm, så att mikrofonen står nppf'iiU men iindå 
mjukt. Ett par knappar fastdragas i övre häplattall 
mitt föl' mikl'ofouens uppltällgllingsskI'uvar, o.:h mel· 
lan de 'sa och mikrofonen spiillnas ett par gummi
band , Stat ivets utseende framgår ay fotografiet och 
mMten a l ' fig. 3. 

(J () lViitnthct, 

Gohsta tivet hal' i ii\'cl'iinden en ]'ing, gjord m' ett 
st,Yl:ke 2X15 mm bandmiissing, 6 O mm lå ngt, som 
Ilitas illOP gl'llom at.t l'tt s t:yckc ny samma mässing 
Higgc>; under SkHI'\'CIl llå ringen, )iit t i skarven borras 
sedan ett bå l föl' (' U hihkl'll\', som fastdl'ages i ('n 
tl'iiplugg, yilken inslagit: i ett l'tl JOO rum långt, J!) 

mm malld l'illrör, (Alla rör i beskri\'Il ingen äro ma n
driliJ'ijr, ol'h alla mMt i t exten gillla yttcl'diametCl'1l 
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iii' ej uh'ifatl. J[(Ut i m·m. 

ho < ri)/'(:~t.) :XiiI" ringen iiI' hopsatt, fa ·tllitas fyra 
stycken kroka l' i ringens övre del. ( 'e fig. 3. ) 

'ed. rör, det ena ~O och uet anura 21 mm, ;tv>;ågu 
t i il cn liingd ~w 770 mm. I öHe änuen på llct förra 
fa stlöd ' , som förstärkning ett stycke grövre rör. På 
andra rö rets ö\'C'l'ii nde fastlödes en ldammcl', och 
röret upp" gas ett st ycke, så att det kan klilmmas 

ihop kring d 't mn lar'e röret. Hören gå således i val'
an!lra, och det smala röret kan fastklämmas på lämp
lig höjd_ 

På övr e del Il av s lati\-e L fastlödpl-i, om mall s[t vill, 
en liten hylla för eH signallampa, avsc!ld a tt använ
das vid grammofonin speln ing. Hyllan kan göras av 
en 1 mm tjock mii ssingsplå t, !)O mm lång och 60 mm 
bred. Knnterna vika ' upp:\t. (Sigllallampans använd 
ning skola vi behandla en annan g, ng.) På hyllans 
bakre del fa s t 'iittas ett par krokouilkliimmor, pi'! 
vilka Hinderna filat s trubbiga. De 'sa fasth;"tlla t r å

darna från mikrofon och signallampa. Trådarna dra
"as seelaIl uuder ett av stöden på ,· tatire1>; fot, s, 

behöver man inie vara riiild att dra omkull " at.in~t. 
Till höger i fig. 3 vi sas hyllan för siguallampan, kläm
man pet 2:~ mill -rö ret ~am t foi-platt an, a11 lsammans 
"pt uppih. n . ta t ivfoten är U\· 30 mm tjockt trä. 

Den s; ,gas nmd t ill 0n (liamdel' il\' 270 mm. Sft 111' 

IS;; 

holkas LIen pä u lId ' rsiuall () cl! fy lle:' lIled ton an el , 
så att den få r (' Il \' ik t av min ~ t 2 kg. Und l' botten
plattan fast limma' 1"11 R mm t jock ply \, oodski\' a, som 
då inuestiillger ,anden. ~li tt i fo plattan borras ett 
hål för ett 22 mm grovt rör ; hi ng-den ph dplta rör 
är 150 mm. Som stöd för !'liret anbringas en l'nnd 
platta av tr~i el1 et· mason it, i vilken lu"ll UOl'l'U S pre i' 
lagom för [·Öret. I denna trä platta fastskruvas fYI'n 
s tychn stag av 25X1,5 mm l)andj~irn eller mässing 
som med sin andra ilnde fast 'huvas i fotplattan. 
22 mm-röret fas 'limmas i !-;töd- och fotplattan, edan 
det iupas ' ats i rät vinkel mot des,'iL Stative t ~ nedre 
del 111< las i nl\.gon lämplig fiirg och ål' fänl igt. 

~\likrofoJ1en upphänges i ~ta ivets ring meu en häng
se lstropp. R ingen med 1l) mnl-rijr ' t tir löstagbar från 
stativet . Likaså kunlla de uilg rre lå u 'H. rören lösta ·ra , 
fr'ån fotpla ttan . P [I s~ sätt t nger s1athet liten plats, 
n~ir dd ej an\'iLndes. 8. ThurUn. 

P ir;. 8_ -'k i";~ till !lo lr .~ t([fir , all riillduul'l fö r /lpphii11!Jllill!J a v 
ulika s[a[1 ((Ii mikrofolI ei'. F o l en B fy llr',q med san(l i IIrh olk
n-in{ml'lItl A. Bly kan liven al/riindas. 
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Olika utföringsformer av rör med glimkatod samt 

deras praktiska betydelse. 

Av professor F. Schröter, ur »Die Telefunken-Röhre ». 

funnct av J. Niellhold och benämnes »Kopfshomvel'
s1i[r);:('I·». Glimnrlafldningen sker mellan elektI·o

I 
det följande skall !wlwndla s gasfyllda förstär
karrör med samma fnnktion som de ,-anliga 
hög,-akuumrören. Ett dylikt gasfyllt rör skiljer 
sig från högrakuumröret genom den »kalla» 

katoden. De elektroner, som bilda anodstI'ömmen, 
komma ej från en upphettad ledare (glödkatod) utan 
från en mellan särskilda elektroder underhällen glim
urladdning, som sker i den gas, varmed röret är fyllt, 
t. ex. hellum. Vid rör för större effekter crsättes 
glimurladdningen aven ljusbågc, företrädesvis i 
kvicksilverånga. 

Figurerna 1 och 2 \"isa schematiskt t"enne till prin
cipen olika glimCörs tärkarrör. Det i fig . 1 ä I' upp-

A 

1--.......... -- 4 
5

(\J -
+ - J 

2 

derna 1 och 3, av vilka 1 uigör den »kalla» katoupn 
och ;1 det s. k. emissionsgallret. Jonerna slå ur ka
todcn 1 ut elek troner, vilka pä grund av den posi
tiva spänningen i röret få stor hastighet i riktning 
mot gallret 3. De stöta härvid samman med gasato
merna och slå ur dessa ut nya elektroner, d. v. s. en 
kraftig jonisering in tr'äder i glim 'kiktet 2, varige
nom glimurladdningen vidmakthålles. Pil grund a,
elektronernas hastighet kila dessa i stort antal i~e 

nom maskorna på gallret 3, utan att uppsugas a ,
detta . De elektroner, I'om kommit igenom, bromsa s 
upp framför stYl'gallret 4, som har en svag negati ,· 
spänning i förhållande till katoden 1, och bilda där 

+ 

I 


o o 
Fi(J. 2. i'chcmalisl.; bild, (IV !Jlim!örstärl.'ol'1'ii/· enliot »~Va1!d

Pig. 1. , 'ch eowti8k bilrl av OlillttÖ /'stiirliarrör elll ig t "Kopt stro'll/ »-prin c ipcl1, l.' »l.all» l.atod, 2 : (jlilllskil,;'t, 2' : (Jlirll
sf /·ulII»-!Jrineipen. 1: »kall» kalod, 2 : {lli.msläkl , 3: ClIlission8- pelare 1'11(' 1' »plfl8/1/({», J' : iljiill)(1.1lOd tör l/lillls!1·ucl.an, 4: styr

(Joll<J/' , 1: sflfr(Jflllcr, .i: anod. oall r r, 5: (/'//oit, 

http:l/lillls!1�ucl.an
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Fig, .'3 . G/i.mtörstörh:((rrör 11/ etl ätlc1rlastyllnill.g och al1.ali· 
m ctallkalod en1ir;t Jlm·,z'. - Vinjettbilden vi~ar ett gas/ör· 

8tii r Jm rJ'ör 111 cd l.' vicksi lrer/;a lo(l cnl. L 'iibcke, 

en virtuell katod. F rån den scnare utgå de elektro· 
ner, som \'ia slY1'galll'ct 4 gå till anodcn 5 och som 
11 tgör'a fÖl' stäl'karrörets anodström. Denna styres på 
van ligt s~i tt genom en \'~ixclspiinning på gallret 4. 
F öl'.· tärkarsystemet u tgöres all tså a v den virtuella 
katoden mellan elektroderna 3 och 4, styrgallret 4 
samt anoden 5. 

Röret i fig. 2 benämnes »Y\Tandstromvcl'::5tärker». 
GlilllUl'laddningen sker här mellan elektrodel'l1a 1 
och 3'. E-lektronerna sugas från sidorna ut ur glim· 
s tl'iickan i pilarna,- riktning. Styrgallret 4 och ano· 
den 5 ha samma funktioner som i fig. 1. 

Praktiska 'li t!örings!orm er. 

RÖl'e t enI. fi g. 1 har ingående bearlJetats av J. Ni
cnhold, E. l1a1'x och W, Kossel, det enl. fig. 2 föl' 
stora effekter :1\' E. Ltibcke i Siemens & Halskes 
forskningslaboratorium. Figmema 3 t. o. m. 5 visa 
exempel på försöksrör, utförda av dessa uppfinnare. 
IWret i fig. 4 har en »kall» glimkatod, bestående av 
ett med barium överdraget nickeltrådsnät, och ~ir 

huvudsa.kligen uppbyggt enl. fig, 1, d. v. >l. har mel
lan emissionsgallret 3 och anoden 5 en endn styrelek· 
tl'od. Röret i fig . 3 är mera komplicerat och har ej 
mindre än tre galler, nv \'ilka det nea ersta iiI' emis
Rionsgallret och de båda anura stYl'galler. Röret i fig. 
5 arbetar efter en mel'a in yecklad metod och har bl. 
a. en inbyggd hjiilpmagnet fiir orientering av eIck · 
tl'ouuanorna. 

1ST 

Vinjettbilden visar ett förstärkarrör (lY den andra 
typen (»\Vandstrom\'erstärker»), vid vilket glim
sträckan i detta fall ersatts med en lj usbåge. Läncrst 
ned i röret befinner sig katoden a v flytande kvick
sihu, och högst upp ses hjälpanoc1en (3' i fig. 2). 
Styrgallret och fÖI'stärkaranoden omgim ringformigt 
ljusbågen. (Anoden ses innanför glasväggen unge
fär pil mitten a v röret.) 

:Jled dylika rör hal' Ltibcke uppnått en maximal 
branthet av ö\'er 2 A/ V (ampere per \·olt). Dessa 
rör \"01'0 i första rummet Hinkta som slutrör i stora 
kraftfön;tärkare och lämpade sig för detta ändam' l 
på grund av bl. a. det ringa anodspänningsbehovet. 
Vid utarbetandet av lämpliga nätanslutningsaggrc· 
ga t till dessa förstärkare tvingades man emeUertid 
av ekonomiska skäl att gå in för rclativt höga anod
spänningar och mots\"ara nde lägre strömstyrkor, \'il
ket minskade glim[örstärkarrörens fördelar gen t

emot de \'anliga llögvakuum·glödkatodrören. Detta 
gäller i synnerhet efter klass B·förstärkaren till· 
komst, då denna möjliggör uttagandet av betydligt 
större effekL än förut ur normala rör. 

Av se nare datum än de ovan beskri\'na rörcu iiro 
de av de tyska uppfinnarna G. SeilJt och H. Blcy samt 
av amerikancn A. Hund konstruerade glimföl'i:lt iir
karrören, vilka ej kunna hänföras till nagon av dc 
o\'an beskri vna typerna. Vid dessa nya rör är mellan 
förstärkargalIret. (4 i fig. 1) och d el< tl'onkällan (mas
korna i cmissionsgallret 3) insatt en skärm, som av
stänger' elen direkta \'ägen mellan glimsträckall och 

Tig. 4. GlimfijI'8/Ö1'karrör rig, J. Glitntörstihka?'}'r;1' 
e rtl. N ienhold. m ed Itjiil/JIIIUljil et el/ I, 1(088 'I. 
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:-; t}T~<lllre ( och ~ålllnda i möjligas e mtlll himlnl!' de 

ha~tiga, energirika eleldl'onerua f l'~ il att i rörets för
:-;1"iirkal'del ge uppho\' ti ll alltföl' m rtuga skadliga }lo' 

sillY;) joner, Yilka inve rka ofördelaktigt på rörets 

flInktion, 

Fig, 6 \"isa r ett ho ri!:i()}JtalSl1itt gt'llom Seibt-l'örets 
elektro Is:)'s em, fig. 7 (] Cll j)l" ir)(jpiel1a uppbyggnad en 
H\' Unml·r<il'et. 

.lIal/ trodde) aU det kulla rorct skull e kOlll1lla. 

(Jlimförs tilrkanören lm "id liimlllig (limen ione
l'ing av elektt'ou"ystemet samt »J' ikiig» gasfyDning 

(se lJ eda n) jämförebcYis t or hra11th t och rilJga inre 

mol·.'Hllld , detta l'cda u \'id h g ri los tl'öm ocl! du 
an odspiiuningm' lång t under 100 Y. Denna egenskap 

fiirklaras däl'igenom, att I'ymdladdningen n eutl'ali

sel'as av de ständigt fön'kommande po:sitiva jonerna. 

D etta har gjort, aH mall allt emellanåt i labo

J'a tol'ierlla nppn;'it t syunel'Ugen goda l'esultn t med 
ayspende p:\ fiir:<;l'ärkuingsgrade ll , nU'jämte rören 
l1Iöjlig/!jort enkla kopplingar. DärföJ' fick man ock· 

Rå rä tt ofta höra , atL det »kalla» rörds infömnde 

nu' ni:i J'a föresb'\ende. P å gl' ll nd av ka tOllclIS l l'tga 

;!rul'L, temperatllJ' trodde man "idan', att röret sImIle 
It a ouenrilnsacl li\'f;J~iJlg(l. 

Glimföl'8tärko/'rijrcll8 l1a ckd ,la/'. 

Hm förhå ller det s ig lIll i yerIdigheten med d essa 

J'ör'! {'n(l 'r"öka Yi föl'st elektl'onkällan, St visar det 
Rig om ecl elbm·t, att Il en »kalla» kat oden endast ä r ett 

::;Iagor·u. El ektronemi,-'siollen hö.n "lektroden 1 i fig. 

l. ('!lcr 2 sker ingalunda Hian cffektförurukning, utan 

lliirföl' erfordras el! s t iindig glimurladdnil.lg, som 

11 ta Jl att uli insta hi l s kall k ullna a vge erfol'der ligt 

a Il t-al elektroIH'r t i II l'örNs fÖl'si~irkal'del. Borti:ie Yi 

hiil' frän l'ör m ed glödkatod samt så d::ma med Jjns

Il: ge oc h \'issa andnl speci e lla anol'dningar, s:1 kom-

nr/, G, Se-ib /-r urels cl " Urod8ij8 I em , J- r " : g/.i,ml;;alodtnidu-r, 
:?-~"' : negat iv t gli,ms l;;ik/ . S- "': hjiUpanodcr tör gu,m
s /rä ckan, //l ed 8kiil'lIlni1lg8 Ve l'J.-a/l , 4: styroa/ler , 5: a,nod, 

6: {J/asba7lu1l0, 

mer . för moitn ga l'l'ÖI' endast de ll nlnliga glimurlallfl 

ningen ifdlga . U lim:-;tr}i<'kHn 1'OI'I1I-a1' hiin'icl ca 100 V 

spMlfling, och d ~ ej Hlla elek t l' oue['lla kUllIla utnytt· 

ja::-, bl ir effekte n i glimstt'iickan stö r'l'e iin anoc!ström· 

mens maxirni\'ärcle X 100 V. Gi'lr auodströrnmen ex

emjJeh is upp till 30 mA, fordr'as mins t 100 ><50/ 1000 

= 5 \\' föJ' glimstrackan. Ett "anligt rör mcd ox id

katod o-r r 50 m A/ W eller mera och iiI' HlltS, mins t 

!'em gi n ger m era ekonomi'skt i (letta m·seende. D}irtill 

kOlllmer, att den »kalla» katode n gel' ö\'eniigamle 

hastiga eIck troner, ~om m flt-;l e uppbromsas, inlla n tIe 

:shlppas in i föl'stärkarsystemet , \' ~lflPntl i gt gynn

samm:ll'e äro fö l' h:11landena "id rör m ed t. e X'. glöt!

katod. 

Vidare m ås te de n likl'i];:lade strömmen till gl im

st6ic-kan silas mycket omsorgsfullt. föl' al-t anod

st' römmell I!j skall bli s iörningsmodlllerad, U nder lId 
att \'id en indirek t upph etta d glöclka tod \' ii.I'lm~trög

heten , i solef'ing' l1 fl': n näte t, den elekh'ostati,-'ka :w
'kiinnllingeu sa mt· frih eten frim magll eti~k im'crkall 

från glödtråden möjUggöl' a llYiindanclet ay Yii.xel

si röm till glörltr:\ den, 111:\ste vid glimföl'fltiirkarrö r et 

växe lströmmen likJ'ikta s och dH,refter växelstriinlR

k ompo 'fl n ten ool'tfiltrerns m ede lst dYJ'a fil teranord

Ililwa r . 
,Tiimföl'U \' i alla iiniga u t ' lagsgi "<l nd e egenskaper 

h Ofl gJimfö['~tiil'karr':il'et med \'anlig g limul'laddllillt:{ 

och »ka]1» katod med dem hos ett indiJ'ekt upphetta t, 

högcvakuerat radiorör a \' \'anlig typ. ,.,å uPlw isar 
g li mförstHl'karröret följa nde nackdelar: 

1. Den av jonisPJ'i ngc n Iwti llgacl e högre I>tö l'llings

sjJ~ilJningen (»rörUl'lls»), som nell siittel' den uppnåe

li ga totalföl's iiirknillgen i mottagarell . 

2 . Anoclspii nningen oc h diinnell deu uttaglJam ef

fekt en begl'i'in sa~ ay d(>n llJe(l anod.·piiull ingen ökande 
Fort" u si ll. 2CO 

? 

I II E~ 

Rig, 7. llund-l'ör el S principi ella 1I-ppbyogna,tl. 1: axiell f/lim
7.'alodtn'1d, S: perforel-ad hjälpanod tör oli'IH lS träekan. med 
lSl.'ärmningsz:erkan, 4: stY1'g(Lller, 5: anud, G: 1110ungstratl s!07'

malal', "/ : u/gång8Iransformator. 

http:glimurladdnil.lg
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iJ~· 
1',\ Lcipzig--lllii ~S fl ll d s n,l ps ('n flpl nya t~' ~ka 

llilnuliomoUagnrc, , ' ilka t illdrogo s ig ~ t ur t in
t:l'e~S ' , Mall lark ~:ir skilt mUrke till d en sl'nbilR 
lIPI)lJ~'gg-nHd ell, D ' Il t y 'ka lJilradiomottagarcn 
iiI' i allmiinhet en ·l,rörs s uperhe terodyn, utru ~

ta ll ll1 d a ll ra nraste , pecia lrör. Den to ta la f ör
,' tiirkuiu?"e u har gjor ts llly cket s tOl', "u rIör ef
f pk t h ' a n t om atisk \'olymreg lering oclL go ,I (lag~

mottagning uppuätts , B ilderna \'i sa Körtin g-s 
e li nss i och ma uöverorga n m ed sta tionsnamn p:l 
..knlnll Sl\m t Rlnupun k ts mottagar e, 

Billh'n \'i~:n a ,' s i U um ing~kollde ll S:l LorCI'llI1 l, 
ele n amerikanska firman ll fl mmarlunds kort
'" gssuper, 2-,r;angkonu en atom har mycket ringa 
k a p acitet, uch \' I\l'j e sek t ion iiI' dessutom upp
dela d i en stöLTe och en mindre de L I 'Il mindre 
del en :.lu\'fincles \'id de Ui<'sta \'åg ltin.'\,Lle l'lla , Om
koppling il" kondensaloJ'Jl k el' a ut.omatisk t "iiI 
isättn ing a" spolH rnfl , 'om ii ro utlJytbara , ~le cl 
,l e tn1 vritlkond eusa torernn på panelen in s tliller 
mnn mol !.n g-a ren p, ett \'isst \' , glii ngclsbun<l. 
\'ureftc l' man mer! gnllg-konclensa tol'lI hek \'Hmt 
" liimllle r n" inom u t hi band, 
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Radioteknikens 
ABC 

10. Den gaUerlikriktande detektorn. 
låg anodspänning ger överbelast
ning och distortion. 

E
ll detektor lUed galledikl'iktlling är ej svflr 
att komma undel'func1 med. Det finns inga 
kriti ska spänniugar som behö\'a injusteras. 
Gallret får automatiskt Sill rätta spänning 

genom gallerläckan, nus \'äl'de ej ~ir kritiskt. Anod
:,;pilnniugen kan \'arieras inom mycket \'ida gränser, 
t. ex. mellan 20 och 100 V, och detektorn fungerar 
fol'tf:ll'aude. Och dock är det just hi:ir som den ömma 
punkten ligger. En detektor med sil låg anodspän
lling som 20 V kan tänkas fUllgeea tillfredsställande, 
ifall ett lågfrehenssteg med hög förstärkningsgrad 
fillllPS mellan detektorn och .<;lutröret, eller om slut
röret eudast skall ma ta ell hörtelefon. Men skall 
denna detektor direkt mata slutröret i en normal 
motLagare, blir resultatet mycket nedslående. 

Vi skola SOIU exempel taga ett aven amatör kon
struerat detektorst eg, som visas i fig. 1. Vederuö
rande hade läst en artikel om Clough-kopplingens 
ston. fördelar och ansåg, att han måste ha denna 
fina koppling i sin mottagare. Då denna hade två 
högfl'ehenssteg, ansågs återkoppling onödig. (Ater
koppling är dock viirdefnll med hänsyn till selekti
\'iteten, i1\'en om förs ti1l'lmillgen iiI' ti1lrilcklig utan 
i'tterkoppling.) Anodspäuningcn \'ar i detta fall en
dast 100 V. De anväuda "ärdena framg{l m' texten 
under figuren. 

Slutröret \'ar en triod, som fordrade relatiYt stOl' 
signalspänning på gallret. Detektorn måste därför 
:1\'ge ell ej föraktlig d istortionsfei u tg' ngsspän ning, 
fOr att slutl'öret skall lnlllna fullbelastas. Vi måste 
sålunda am'ända en -s. k. kraftdetektor, d . v. s. en 
lletektor med hög anodspänlling. 80 V på anoden bör 
räcka, och mera kunna ,-i knappast lägga på utan 
att skacla röret. Vi böra hålla oss vid övre gränsen 
föl' a t t "a1':I siikra på att ej få detektorn ö\'erbclastad 
före slutrö1'ct. En 'piluning av t. ex. 40 Y \'ore alltför 
liten i detta fall. 

En kl'aftdctektol' med 80 \' anod 'pänning ch'ar en 
a nodstl'öm n \' kanske 4 rnA. (Anod;;;tl'ömmcu,' . ·tol'le];: 

Fig. 1. E.[('iI! pc/. på t eld im clisioncrat (/clektor.steg. AnodspiiJj

?tillgen lir ndast 100 V. 


0 1=100 cm. 03=500 " Jr/. 05 =3 l i P. R2=0,03 m ego/ulI. 

0 2= 500 CIlI . 0 4=0,5 /-,P. 1(,1=0,25 m cgolll1l.Ra=0,02 m ego/lIl/ . 


iiI' ueroende av triodens föl·stärkningsfaktoI'.) Vi se 
nu av fig. 1, att om röret skall ha 80 V spänning på 
anoden, så ska11 sammanlagda spilnningsfallet i R2 
och R3 vara 20 V. (Spänningsfallet i högfrekvensdros
seln kunna vi bortse från.) För kon trollens'kull 
kunna vi undersöka, hur stort. spännins-sfallet i R 2 
och R3 blir med en anodstl'öm av 4 rnA. Vi få då 
enligt Ohms lag: 

V=IXR=4/l 000 X 50 000 = o.iX50 = 200 V. 
Spänningsfallet blir alltså 10 gånger så stort som 

d.et får \'ara och till och med stöITe än hela den till
gi:ingliga anodspänning(·ll. Detta är ju orimligt, d. v. 
s. anodstl'ömmen kan naturligtvis aldrig bli så stor 
som 4 rnA, då Yi cnda;;;t La 100 V anodspänning. Detta 
betyder il andra sidan, att röret ej kan få så hög 
anodspänning som 80 V, ty härvid skulle det draga 
4 mA i anodström. 

Anodspänningen blir i sjäh'a verket mycket låg 
i detta fall. Om vi på. försök antaga, att anodström
men bli l' 1 mA, så. skulle spänningsfallet i R2 och R3 
bli 1/ 1 000X50 000=50 V. Härrid skulle röret få 50 V 
på anoden. Troligen är den verkliga anodspänningen 
ännu lägre. 

Vi se alltså, att \'i pä grund av det totala mot
ståndet av 50000 ohm i anodkretseu ej kunna få till
rätkligt hög anodspiillning. Clough-kopplingen är 
hel t enkelt olämplig i detta fall, eftersom den nöd
viindiggör ett extra mots tänd p i'l 30000 ohm i anod
kl'et:;en. Vore anou.gpänningen 300 V, så. skulle den
na koppling kanske med fördel kllnna an\'iindas. Men 
vid 100 ,r anodspäuning går det ej, för'utsatt att 
det ek t01'n d il'ekt skall ma ta slutröl'et och detta forel
l'ar f'i ,or ingång ·.·piiuning. 
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Ingen kompromiss längre mellan 
selektivitet och ljudkvalitet vid 
mottagarkon struktion , 

D en allt mer tilltagande trängseln i etern, 
s~eciellt p~ rundra<li Odl.glä~~gderna, I.:ar 
gjort att man år efter a r stl'avat att gora 
radioapparatel'lla mer och mer selektiva. 

:Ue senaste ftrens spolkonstruktioner och de högfre
k\' 'n, rör, som numera allmänt am'ändas, ha bidragit 
t ill en ul\'eckling i denna riktning. A tt supel'hetero
uyJlen komlIlit aH slå ut de fle,· ta andra mottagare
typer torde till »tor del bero ptt dess egenskaper i 
fr" ga om se lekti \' j Leten. 

~Ued de resul'ser, som numera sUl. till buds, torde 
man vara i stfi nd att göra en radioapparat, som är 
så selektiv, att iiv il den häsnaste stationsjägare blir 
llöjd, och detta till och med utan avskräckande kost
nader. Men ' hur blir c!et i ett sådant fall med ljud
k\aliteten? Den måste i en dylik motL agare betecknas 
l:Iom underhaltig. De höga tonerna saknas totalt, och 
föl' att ljudet ej skall låta allt för do\' t äro kanske 
ii\'en de låga tonerna undertryckta. 

Det ä r emellel'tid fel a lt säga, att man helt lämnat 
ljudkraliteteu åt sitt öde i dc moderna mottagarna. 
T\'iil·tom har man gjort åtskilligt för att rädda det 
lllc"ta möj li ga a \' de höga frekven serna och därvid 
llegagna t sig a \' sådana anordningar som bandfil ter 
i hög- och mellanfrekvensen och tonkorrektion i låg
fl'('k\'cnsen. 

HF-Fi,.st;,.
kQrfl 

Fig. 2, Alcr l,opplillU i jurCl/ing m ed alltomati~k, 'folllllll,:onl r ull 
kan a lll'ii/1das 80111 scld,·til: it ct skontroll , 

Fi,q. l, Sel ektivitcten hos en kret s kan 1;arieras med.c l.~ t ett 
scriclI10tst tlnd ellcr pa.rall ellmotstånd. l :Ja:empel fillne~ pd att 

elek /t"o ll rör använts 80m variabl(~ p(1/'(111ellmols/tilld. 

Som Yi veta ligga rundradiostationerua inom \'åg
l~ingdsoml'ådet 200 till 600 meter på ett avstånd från 
yarandra av 9000 perioder, och inom det långa OIn 

rådet ligga ,sLationel'na på en hel del ställen pa. en
dast 7 000 perioders avst änd. Detta gör, att det knap
past gäl' för sig att låta en mottagare återgiva mera 
än ca 4500 perioder, om den inte skall bliva beskylld 
för att vara behäftad med »obehagliga pip» på och 
speciellt mellan sta tionerna. 

Då numera en stOl' del av EUl'opas runc!radiosta
tioner modulera med frekvenser upp emot 10 000 pe, 
rioder, är det en brist hos mottagarna att icke kunna 
tillgodogöra sig den ljudkvalitet, som bjudes. 

Det enda som kan vidtaga med mottagaren är at.t 
förse dcn med \"ariabel selektivitet, och detta kan ske 
på olika sätt. I England och Amerika har man sedan 
ett eller två ål' haft ett fåtal större och dyrbarare 
apparater utrustade med sådan, och även i vårt lalllI 
har en mottagare med t\'~l olika selektiviteter fram, 
kommit. 

Problemet att giva en radiomottagare inställbar 
selektivitet kan lösas på flera sätt, och vi skola nu 
gå igenom de tekniska anordningar, flom hittills an
vänts för ändamålet. 

Jrctod(')' a tt variera selektiviteten. 

Som bekant är det godheten hos de kretsar, som 
ingå i mottagarens hög- eller mellanfl'ekvensdel, som 
är bestämmandc för selekti \'iteten. Det är därför helt 
naturligt, att man just här försöker åstadkomma en 
variation. Enklaste sättet är att i de avstämda kret
sarna inlänka variabla motstånd och med dessa göra 
a \'siämningskurvan för mottagaren bredare. MotsLån
den kunna läggas dels parallell t och dels i serie i 
respektive kretsar. En försämr ing av selektiviteten 
medför en sänkning av fö r, tärkningen. 

En normal krets kan även förbättras, och detta 
sker medelst återkoppling. Som man sett, hal' nndel' 
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en lilng följd a\' ar mottagare med två ellel' tre krc t
sal' varit utrustade med återkoppling och volymkon
troll i an tennell eller vid hi.i :rfrekvensröret. Härige, ' 
nom hal' det \'arit möjligt att få f ram en i viss mån 
\'ariabel selektivitet. Mcd åter'kopplingen på s\'äng, 
lLingsgränsen och volymkontrollcn strypt är motta
gaJ'cn åtskilligt selektivare än med full volym och 
utan återkoppling. Det ~i.r märkvärdigt att denna sak 
ej mera påpekats i reklamen. 

Snlluna histol'ia har man sett utnyttjad mera di

l'eld, i det volymkontrollen gjorts automatisk, Au
ordnincrcn vel'kiu' sä, att återkopplingen dir(~kt be
gagnas som sel ' ktivitetskontl'OlL Ökad återkoppling 
gel' ilkad högfl'ekvensspö nning' efter detektorn, vilken 
scr1an au tomati .'kt på vanligt 'ätt drager ned högfre
h ensför tärkllingeD. Det kan ju tHnkas, att en dylik, 
\'elativt ofll11ställdig konstruktion kan ha framtiden 
föl' sig för billiga nppara ter. 

I dc större och dyrare appaI':1 tCl'nil, företriides\'is 
superheterodynerlla, ligger det niirmast till hands att 
anord na den variabla 'clektiviteten i samband med 
hnu d.filtren, Så hal' iiven skett i de typcr, som hHtill s 
utrusta ts med denna modernitet. Det är alltså kopp
lingsgl'aden och llärIned dubbeltoppcn bredd hos 
banrl filtrcn som varieras, I vissa appara ter sker detta 
i samband IJwd en ändring av kretsarnas diimpningf;' 
mo ts t:. lid, 

I den må ll man användcr olika !:lätt att anordna 
dcn c l' fo l'd e r1i~a elektriska kupplingen i bandfiltren, 
fillll('S det olika siitt att utföra v:Iriationen i kopp, 
liugen. Snh' ighe1 CD ligger i att få den var'iabla kopp
lingen sådan, att den itke påverkar aysHimninglm, 
Så t, cx. IIH stp ~' id iilldl'ing ar fo1knpaciteten C i band

filll'ct j rig, ~\ il ,nstii Illllillgen Wnskjll tas , Lika ~ rl 

vid iindr'ing a\' imluk tansl! ll L i fig. 0 c, 

Vi '](o]a nu se hm man i ell del fall gått t illväga 
'föl' att, s tadkollllll<1 den variabla kopplingen. Det Hl' 

\'id sup r hetel'oclynel'n<l vanligast at t am'ända 1n

tluk th ' koppling 1 bantlfiltI'eu, (wh därföl' hal' man 

illl'iktat s ig pa att göra den induk t ir<1 kopplingen 
\'HeiaLei på olika siHt. En amerikansk firma tilh' er
ku l' föl' uLlrva ra nde uandfiltel', elär s polarna äro för, 
skjutbm'a i förh li llal1lle till \'a rulH]r<l, ocl! c]p kurror, 

F ig , 1, Dit [llIl crika'1lskl balldfnl e)' m etl luflisolerade tt'imriu' 
() 'h t örskjlll 'U(lI'(I , polo,. f ii )' /'I//'ialion av 81" kfirilel c'/I, 
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L'i!l, " , R C801/ (1I18 h'IlI'I;OI' ful' m d lanfl'c kG cl/ slransfot'il/a/ol'l! 
,i i(!, 1, Då ,'I. ijka s, kOlIlIna spola l'na 'lliil'llwre -o ara-ndra-. 

;;om visa s,> se till ta lande ut. KUll truktio ue u hamg,1r 
,l\- fi -r . 4. De n ena spolen ä r salunda förlJUuden med 
ell gäu!lad axel, :;om "id \Tidning förskju ter densam
lI ta. 3Icdeht koniska ku gghjul ~iJ'o sedan samtliga 
Imlldf ilte l' förbundna och kunn a skötas med en enda 
l·aU. Vi ll CIl alJ lJan apparat [l"hldkolllmcs den eua 
.'pol ens fö rr;kjutnill g medelst en uiflbar, spiralfor
mad l'k h·i1. 

I dcn sH'nska a pparaten med variabel selektivitet 
iiI' i ":'lI'j e bandfilter den ena a\' spolarua vridlJar. 
Sedan iiru alla de nidlJara spolarna mekaniskt hop· 
kopp1ade med ett hil\'. tång ~sys l l:'m. 

E n mycket intressa nt konsiTuktioD iII' nyligen pub
I iI' rall i CJI amer ikansk tidskrift , och hill' am'iindas 
helt ,-a nJiga lJal1dfilter med svag koppling. Omedel
bar t tllJder de 'sa ha r man placera t i';må tillsatser med 
Högra koppliug I'<IIT, sum kunna \-Tju RS i förh ttll a ncle 
t ill varand ra . Fö l' a tt få bort gt'open i handfilterkur
Y:Hl har en h ets gjorts fast och lagts in mella n ett 
jlHr Ill C ll ~Ill( I'ek \'f~ nsl·()r. Hela. l1lo ttaga l'ells l'esonan .'· 
kurva ha l' llädör fått en fUl'llJ, som icke mycket skil
jl'l' s ig 1'1'< n den l'el{ b ngn lära. 

3Ied lIuvanUI cl e t rängsel i etem iie det tydligt, at t 
den variabla selektiviteten hal' mflnga fördelar att 
bjuda, Om det iiI' något , 'om malJ alJ>;u lnt \'ill ay 

l.r ;;,~nn , s: finns det möjlighe1 att gå ned llIed h:l nd· 
bl' "uden och blin-t fri fl' ~lI1 bred,'idliggallde s törande 
,'tat iolll'I' och l ida det goda ljude t g, förlora t. Lys, · 
11<11 ' ma ll däl'emot sut på k,'iillen, nHr en hel del s ta· 
t ioller sln tat ' in s ~indlling, till ell kOlJSCl't, Sil hal' 
1lI<l11 miijligltet a t t ,-iclga nlOHagal'ens fl' C' krell ;;oul

Fi{j, G, L"celll/Jf' / /Jd 'I'(f/'iabcl selek/id/ c t CH (//II c rikU l/sT. 
III.ottO{j(l/,u, 

rtlde och få fram ett "erkiigt gott ljud. Samma gållel' 
~h'en lokalstationen, Det är ju ganska onödigt att 
ständigt behöva lyssna till dovt och stympat ljud, 
bara för att man då och dil. vill giva sig ut p:l strö,'· 
tåg i Europa. 

KomlJinerur malJ sedan ratten för den va['ialJla se
lek t idteten med ratten för klangHirgskontl'ollen, sa 
behövCf' ingen komma och pit,ta, at· apparatel'llG bli, 
vit mera sv:. rskötta genom detta nya p:. hitt. Det iiI' 
fö r övrigt mycket lämpligt att ha just de ' 'a l'egl e, 
l'illcra l' gemensamma, ty det iiI' alldeles onöfligt- ntt 
för s t släppa igenom en massa höga f['ekvenser, >;om 
sedan skäras bort när de väl kommit igenom den be 
' ,'iidigaste delen av mottaga ren . lillnu finna s m,. nga. 
som icke kunna uppskatta de höga toue1'lla i en ra· 
dioappa rat. 

Man behöver nog icke tvidn pa, att (len ,-al'jubla 
selektiviteten kommer, 'Lven i relat ivt billiga mot ta 
gare, och frågan är om det icke lJlir ganska snart. 
Det ty!'ks dröja länge, inuan det blir lJ rlgon 1'örlJ~itt 

ring i trii.ngseln prl l'uudradi()\'ågliingderna , och där· 
för få r man anse, att (}en rariaLla sclekt iv,iteten ha l' 
en stor mission att fylla. orh iiI' en nallldig länk i 
lJ1.,-eddingens kedj,L 
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SieIlIens' lilla mätsändare fÖl' 
trimning av mottagar·e. 

Bn liten behiinrlig miilsiindure ener 
s ignalgenerator [iiI' radiuhandlare och 
radiorcp: lI'atörcr hal' n" Siemem: nyli
gen ntsliivpts i lIwrknaLl en, För rcpara
Wrcn lir s iglIalgenerHtorn ett oumbär
ligt hjiilpmedel, och för radiohandlaren 
ruöjliggiir den oLJjcktil' jiimförelse mel
lan olika mottagare, 

Vid kOli , truktionen a" den ol'an
l'ä1l1lId a SieDlclls-gener:t torn har man 
utgått i r r:~ n att göra en pii samma 
g: ng pttlitlig, liitt ,,!;:örL och prishilLig 
llliitsiindare, D en umfn l'tar ej blott de t 
I'ltuliga runrlradioom!':"ldet u tan ii H' n 
klH'tv ågsområdet, linlla från 15 till 
:! 800 mete r, Detta iiI' a" stOl' betydeb e 
,'id trimning a" alIYflgs- och kortvllgR
mot taga re , Ka librering,'lwrvor medföl
ja, sum ange I',tgliingllen ,id olika in
stii lInin ~a r, 

l\!ä t:' iinllal'en ii t' tuocl nlerad med 400 
p/ s till ca 30 0/0, Den hal' en högfr c
l,ycn sspiinningSLlelare med tl'å Omrtl
d en, vilken möjliggör reglering av ut
gängsspänningen mellan 10-100000 
f'V . Skilrn1JJingen av ,',häl s jiilva mät
sii ndaren som högfn~k\'enskabeln till 
mottagaren är mycket omsorgsfull, för 
a tt ingen utstnilning a\' högfreL,yen t 
energi från generatorn skall förekom
ma, som skulle kunua ih'entyra mät
resultatet, En inbyggd kOlt~tantenn 

fillnes, Miitsändaren är helt n~itanslu
ten föl' yäxelström, 110-240 V, GO p/ ", 
Dell se" i Q\'ans tående bild omedelbart 
till höger om mottagarchassiet, som 
iiI' undt'r trimning, 

KOl'tslutning i nä.ttransformator, 
.'11/ i 'lI!!, n, Segel' , 

Yill reparationer och und ersökning
ar a " radiomotlogare stiillps ma n oHa 
inför illtrL'SSallta spöl'::;ml 1. och Öll 
;;ka r jag i det följande belysn ett 11,"
lik!', 

Föl' kort tid seda n ficl, jag för re
pa 1':1 tiOll eu "äxelst römsmottnga re, 
~nart konstate rades på nl1ttransfor
lllatOI'll en olikhet i högspänningsllfll
I'urna s ohmsJin motstånrI. Sålulldn be
failli S LI en ena hah'a ll ha ett lik ' tröm s
Illot.-;ttlnd a \' GOO ohm och delt a ndrn 
4,10 ohm , Yid första påseende sJ,ulle 
mall tycktl. a l't GO ohm a" den seua r' 
It a lyall a\' uågon allleclnillg blll' it kort
"llltun, IJtl~ Ll Utut st:lnLlsskillnad en som 
fiiljd , 1M totala lindning, mot tl ndet 
lIppmätte,.:, lJE>fanns detta L' mell e rtiLI en
,la st \'IHa 350 ohm , ~t Inllda sIwlIe 440 
+ ;::;00 \'ara lika med 350, Yilkct ju lir 
orimligt. KOl'l :-; lutningen m,i $(p sMuuda 
\'lUll mera komplicerad, 

~ltltlga , so m r:lka på ett ll,l'lik t fel , 
IW"l',(,l'a helt siike rt tmnsformatorll 

l:iom indikator kan Yi,.,oel'ligen l1tot
tagarelts högta lare allYiindas, men 
lttllgt effektil'ar är ett instrument, 
t, ex, en I'iixelst römsyoltm eter, Denna 
illkopplas antingell ö,'er högtnla l'el1 el
ler över ett liimpligt belnstningsmot
stånd, ,;om erRiitter högtalaren , Detta 
lIlolst{tnd kan dock ej inkopplas direkt 
i s lutrörets allollkrets ptl grund a" 
det stora spiiuningsfall, som ,::kulle 
uppkomma, I bilden ovnn am'ändes 
som indikator (Iilngst till höger) en 
Siem~ il S ' tonfrekvensl'oltmeter, som 
hal' ett freln- ensurnr: dl:' a,' ]0-]0000 
p/ s, 

DC'n beskriv na mätsäudaren kan un
I'ändas för nndersölmiug a v mottaga
r 'U S klin slighet på olika yrtgllingder 
samt i viss omfattning ä,'en för IUiit
ning av seleL,tivite ten, Vidat'e kan ltlUlI 
undersöka utgllng 'spänningens ellpr 
el', utg:"lI1gseffektens beroende ny ill 
gå ng";:plinningclI, d , y, s, bes tämma 
öyerbl'lastningsgränse n, :"lIed tillhjiiIv 
:l\- dc medföl ja nde Y:lglängcb;kllrl'orllH 
kall man lätt kalibrera motl agare eller 
kontrollera, att dera s !l ,'s tiil1lning ska
lor s i iiruma, Yid trimnin;.>; a" motta
ga re ns ;;tiimkretsar är ttliit ~ i111d:lren till 
d t'u allra ,tö r::;ta nytta, 

]"ig , l, IJ///'C88a1l1 fall ur kor/N/II/"i"!1 i J/iit/rUJ/sfol'lIlator, 
där högspänniugslin dn;'lqens ltal/;ol' bctU1111~ ha högrc lik

sfröll1811wl81dlld än Il ela lil/ilningcn , 

utan atl niil'm-a re sl ude ra falle t, Drt 
f jj religgunde fnll Hl' Ry nl!e rligen intres
,;ant, skola Yl gö ra en ha ::; t ig ucräk
ning ö,'er 'Imr kortsllltnillg-en är gjord , 
M(jjlighctemfl äro m;"lllO'll, mell om y j 

utgå ifrall, at t nå got Iindnillg:shrott d 
iigt rum utall att endast 'kortslu t ning 
f i.; rCligger , knnna d göra följand e u t
l"f'dning-. 

Eftersom lota lmotst i't odet iiI' lika 
Forts, il sill, 200 
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Nya Tungsram-rör, identiska med Philips- och Telefunken
rören. Beskrivning av de nya rörtyperna. Blandaroktod 
samt dubbeldiod-triod för batterimottagare. 

E
nligt me(lrlelande håll S\'euska Orio lJ För
säljnings .1,-13 , fa de nya TlllJgsram-rören 
för säsongen f; umma typbetcckllingar som 
I'h ili ps ' och Telefunkrn;; motsyarande rör, 

doc-k med bokstaven T f cumför, Sa är t, ex, Tnngs
l'mns TAK 2 en direkt motsvarighet till P hilip AK 2, 
'l'ungsram'l'Öl'en ~iro ä\'en utnl f; tade med samma soc
kel :som Philips- och Telefun]{C'n-rören, P-sockeln, 

Eu ny förpackning för Tungsrum-l'Ö rt' ll, å väl av 
äldre som nya re modellc!", kOlDmer att i Ilföras, Denna 
hill' större hå llfa sthet och mindre dimensioner än den 
tirligare salllt medgiver provning av rören utan att 
plomberingen bryte " 

Yi fOl'tsiHta h~i!" nedan beskri\"llingeH av de nya 
Philips-l'öl'ell, \"ilken p; börjades i föregilende HUlll-

Phil iZ)s nyn 1/ä,7;clström 8;-;f)"·ic. 

AJ( 2, den nya oktoden, är speciellt utvecklad med 
tanke på am-ändningen i mottagare med kor-td\.gs

område. Den utgör en förbättring av AK 1 i detta <1 \"

seende, Data äro för ö\Tigt. samma som för AR L 
Förbättringen beJ:ltår helt enkdt <läri, att AK 2 för

setts med en anod av plåt, då AR 1 i st~lllet har en 
anoeL a v metalltrådsnät. I praktiken erhålles på kort
våg en ,-iss gallerström, som ofördelaktigt påverkat' 
elen automatiska \'olymregleringen. Genom införandet 
av plåtalloden har man lyckats reducera clenna gal
lerstl'öm till en femtedel, vilket betyder en stor för
bättr-ing. 

"1H 1 iiI' en hexod, avsedd att i kombination mecl 
tJ'ioden AC 2 användas som blandarrör i superhetero
dyner. Elek troderna äl'O från katoden räknat: fön,ta 
>5tyrgaller, första skäl'mgaller, andra styt'galler, an
dra skiirmgalJer samt anod, Signalspännilwen införe, 
på första styrgallret och oscillatorspänningen på an
dra styrgallret. Röret har variabel branthet och den 
a n torna ti ska YOlymreglerillgen sker på första iS tYl'
gallret. 

A_C 2, en triod, är a \'sedd att [Invändas som oscilln 
tor i kombination med. hexoden AH 1 eller en pentod 
som modulator, De!'sutom är AC 2 lämpligt som låg
frekn'nsföl'stärlmre. Det h[lr en normal brant.het a \ C 

2,5 mA / V. 

AP S är en skiir-mgallerpen tod med. variabel 1>1'[1 n 1:

het, en »:selekt ud» , Vill konstruktionen av detta rÖr' 
hal' man nedlagt. stor omsorg pi\. att få minsta möj · 
liga kOl'smodlllering och <listortion vid giveu maxi
mal förstärkning. ])etta medför a andra sidan, att 

Fi!l, 1_ j{ällfg('llfofo.!1rafi ar 'l',l1\. 2, TIIII .qsrall/s nya blandal'- röret ej iiI' lika effektivt för automatisk volymregle
ok/od fö" r(i,tc78trömxmottag01'e. ring som t. ex, AF 2, d, y , !,;, AF 3 fordrar stör re reg

http:kor-td\.gs
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1-'i{f. g. Philip.s" blullllo/"o l."lor! ]'ij/" baf/crill/,o l/({{f(lrc. JiJ\ 2, 
'([/llt deoSs el cklrot/81/sl III. 

lCI'iIlgSl:;l'iilllling ~iu .\1<' 2. Emellertid finnes möjlig
het aLt im'crka på denna sak genom att iindra sld/'u!
gn.ll rspiinningeu . En lägre skärmr'allen'l}ilnniug ger 
skarpa re ktijku iug a \. auodström ·ga llel'spitn uings 
kurvan och gör chirigeuolll att elen för YlS :;; förs t ärk

uiugsmi Il skn ing erforderUga l'egleringssplirmingen 
hlir miJldl'e, lDPn "umfidigt få r Ulan större ko/'·snwdu
lering och distor t ion. D E' t giiJler a11t.· .. att gijl":1 en 
Wmplig kompromiss_ 

Den liig/"(; korsmoJuler iugeIl "iJ AF 3 \"id a miin
L1unde a \. full sk ih'mgallel'spiin ni ug gÖl' a it man eL 

kall crsiitta <I d fÖI'e ett högf reln'cnsrör \'anligen ei"
furdetliga baudt:ilh'et meJ eu enkel siil mk/'e ts. 

E nlig t uppgift ger L\F 3 mycket god fÖl'. Wr1;:ning 
ii \'en P;l kOi"td'tg, iillc1a ned ti 11 en n gl iillgd a v 12 m. 

,t E :2 i1 r en dubbeldiod i e tt i förhållande tj l1 före
gåellde siisongs A B :I urlgot fören];: la t 11 tföl"illllle. S;\· 
lund H hal' den anod, som .'ka ll am' iindas föl' likrikt
ning a\' s ignaleu, ej Srl~l)lll rid AB l förblIndits med 
en kontakt j loppen a\' glaskoh en utan med en kOll 
takt på .·ockeln liksom alloc!en för au tomaii sk \"Olym
kontrolJ. Detta har gjort.· för aH mau skall slipP;i 
(len II ngn , skiil"made ledn ingen till. toppkonl·aktel1. 

Kapncij-vt C> 1l mellan dc b; da anotlerna hur nedbrin 

gat:,; till 0.5 .n,uF. D; :1I1odel1 för au tomatisk \"Cllym
l'eglel'ing auslul'cs till pl"il1li[ren ]l;i det framför lig

gaude mdJ a n(rpk\' e ll ~ua ntlfi Ltr'ct, diket \"lwligen ill' 

fallet, iii' el >t a\' \' ikt för filh'ets rii Lta funkt ion att 
denna kn [lad tel ~ir- ]j tell . 

.H' 7 äl' en skäl'mgallerpentoJ utau \ar'iabel bnlllt
Il et. Den är a r sedd att unvi.indu · som högfrekvells- el· 
j'r: rudlanfu:ln' 'nsWr:,;tiirkarrör, då ingen fö r sUiJ'];:

lJings l'eglel'ing i rÖl"et eJ"fonli'as, samt som detektur 
uch H\.gfl'ehellsfö rsutrkar·e_ :\Ietl AF 7 som gallerlik

rik la nde detektor med clrosselkopplillg erb1ille' stOl' 
fön;tiirkning och stor utg .. ugsspälluing. Dc röret an
\·Ulllle.· som enU<1rt 1{IgfrekvellsCör, ·tiir·knre, kan mot
s iåndskoppliug med fördel nyttjas. 

A,BO 1 är eil dubheldiod-triod, avsedd som dioJrle
teldm' med efterföljande lågCrekvenssteg. FÖl'sUirk
II illgsg rud cn i triodsyste lllct iiI' \'i(] motsUlu<]skopp

liug omkring 20, ': . ledes gnnska Hlg \' ilket emeller
l il] iii' Hr fördel ur ljudkvalitetssyupunkt. Som Yi 
reclall t idigare framh rtl lit ger dioden minsta disto{'
tion \-id stor sign<1]sp~inuillg, mell är förstärkningen 

d ter dioden mycket s tor, rilket hittills vanligen Hu·it 
fallet, kall man f>j liigga på s;\ haftiga signaler som 

~ir önshärt. 
'l'l' iodsysiemet iiI' olUsor'gsfnllt skärmat från tIe bå

da diods triickorna. Det gäller a tt hålla mod- och tri
odsystemell y[U åL· kilJa ~ive ll utanför röret. SålUlI(la 

böra tiIlednilwama ski.it"llI f1s . 

..:iL 1 iii" en direkt upphettad s lutpentod med 9 "IV 
11 nodförlus t. Den maxima la distol'tiolls fria effek te n 
ii.r 2, " vV (5 % distoJ"ti.on) och di ;"dlcs \id en illgångs

sp~inuillg p;i ga ll ret ;w ,"oh Y dL 

I·' ir} . .1. :-;/oiirIIfIjIII!ITlwu/IJf!CII '/".\ F 'r 1101" t)1I1~lIrq~f l//I ;111"(' 
,;!;t'i rllllfill f/· 

http:distoJ"ti.on
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A.L :2 är en indirekt upphett a d slutpentod med 9 W 
anodförlust. Den maximala distol'tionsfria effekten 
ä r 2,2 ,V (50/0 distortion) och erhålles vid en ingångs
spänning av 7,1 V eff. Yid 10 0/0 distortion erhålles 

3 9 "w. 
A.L 3 är en högeffektiv slutpentod av indirekt upp

hettad typ. Anodförlusten är 9 W. Röret har en nor
mal branthet av ej mindre än 9,5 mA/ V. Den maxi
maJa distortionsfria effekten är 2,9 ,V (5 0/ 0 distor
tion) och crhtllles \'id en ingångsspänning a v endast 
2,5 V eff. Detta rör ~il' alltså utomordentligt känsligt. 
Yid 10 OJa distortion erhålle~ 4,5 W fÖl' en ingångs
spänning av 3,5 V eff. 

Detta rör kan i många fall följa direkt efter diod
detektorn, varvid aUtså lågfrekvensförstärkarröret 
bortfaller. På grund av den stora brantheten måste 
man vara på sin vakt mot högfrekvent självsväng

ning i röret . 

.tlZ 1 är ett helvrl gslikriktarrör med direkt upphet
tad katod. Högsta anodspänning är 2 X 500 V, varvid 
man kan ta ut 60 ill .\, Virl 2X 300 V kan uttagas 100 
mA och vid 2 X 400 V 75 mA. 

"l11ströms- och b i./J-ören. 

Som O\'an omtalats äl'O allströmsrören identiskt 

}i" ~g. 4. Htt intressant l'ön/genfolo av Tungsl'ams dubbeZdiod
tl' iod, TABa 1. Man ser (l e båda (riodanoderna nedtill i röre t , 

omgivna av 8in n edåt öppna skännZclda. 

Pir;, 5, En modern slutpen tod, T 'lIngsT(!JJl/ S TAL 2, m ed in
direkt upphettad Teatod . 

lika med motsva rande rörtyper i den nya växelströms
serien, naturligtvis med undantag för glödtråden, och 
detta gör att allströmsrören ej behöva särskilt be
skrivas. Detsamma gäller oro bilrören, ä\'en i 6,3 V
serien. 

D e nya batterirören. 

KK :2 är en blandaroktod, vars gl ödtråd förbrukar 
0,13 A vid 2 V. Den är liksom oktoderna i övriga se
rier konstruerad för aH arbeta bra även i mottagare 
med kortv~ gsområde. Anodströmsförbrukningen är 
vid användning av strömbesparande koppling, varvid 
röret endast gal' på mellan- och langvåg, något över 
3 mA, vid nor mal koppling för kort-, mellan- och 
långvag ca 6,5 mA. Detta är sammanlagda ström
men till anod , skärmgaller samt oscillatoranod. 

Röret har variabel branthet, som kan utnyttjas för 
automatisk volymreglering" vid användning på mellan
och långvåg. Skall röret även arbeta på kortvåg, får 
styrgallrets spH,nning däremot ej varieras, ty här
\'id uppkommer en alltför stor frek\' ens~indring hos 
oseilla tCH'n. 

KBC 1 är en clubbeldiod-triod. Den förbrukar ca 
0,1 A vid 2 V. Den ena diodanoden ligger kring mi
llusänden av glödtråden och är avsedd för likriktning 
av signalspänningen, den andra ligger kring plns
änden av glödtråden och är avsedd för automatisk 
volymreglering. En bestäIlld ände av glödtråden är 
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rig. 6. Dubbelcliod-frioclen ABC 1. På högra biL(Zen 8e8 dc 

båda 1'ingformiIJa d-ioda.notlerua, o1l1giwnde katoden8 


nedre del. 


avsedd t ill minns~inde, Då diod anoden för automatisk 
volymreglering genom si tt belastningsmotstånd sät
tes i förbindelse med negat.iva glödtrådsänden, er
hålles en fö rdröjd reglering, beroende på a tt diodano, 
den är 2 V negativ i förhållande till glöJtrt dens plus
ände, som är katod, I själva verket blir fördröjnings
spänningen på grund av speciella förhållanden vid 
direkt uppvärmda katoder ca 3 V . Samma förhål
landen göra, att diodanoden för 'ignallikriktning 
genom sitt belastningsmotstånd måste sättas i för
bindelse med glödtrådens plusände i stället föl' dess 
minusände. Vid en gallerlikriktande detcktor gäller 
detsamma om ·tyrgallret, som vid ett indirekt upp
hettat rör genom gallerläckall anslutes till katoden 
men vid ett direkt upphetta t r ör ej till glödtrådens 
minusände ntan till d plusände (för bästa detek
torverkan ). 

Om diodanoden för signallikriktning anslutcs till 
minus glödtråd, erhålles ingen likriktning \'id svaga 
signaler. 

Diodsystemet ä r liksom vid dc indirekt upphettade 
rören av denna typ väl skärmat från fÖl'stärkarsyste
met. Skärmen är ansluten till minus glödtråd. Kapa
citeten mellan dc Mda diodanodcrna har hållits låg. 

Tri.od ystemct är ärskilt avsett som drivrör till 
kl a.·s B-röret B 2-10 men lämpar sig Liven för vanlig 
transformator- samt motståndskoppling. I sistnämn
da fallet erhålle mcd ett anodmotständ på 0,2 meg
ohm en förs tärkning av 9,5 ggl' vid 90 V anodspän
ning och 11,5 ~'gr vid 135 V anot'!:::ipiinnillg. Vid 10 V 
eff. utgångsspänlling är distortioncll resp. 5 och 
1,4 %. Vid klass B-koppling skall driv transformatorn 
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ha ett omsättning.stal av 3: 2 (primären : hela sekun
dären) , då B 240 användes. 

Önskas kraftigare fördröjning av den automatiska 
volymregleringen än 3 V, kan detta åstadkommas 
med tillhjälp aven extra nega tiy förspänning på den 
ifrågavarande diodanoden. 

1\ ya 'Pelefunken-rör·. 

Telefunken har i ål' huvudsakligen inriktat sig på 
att förbättra rörens konstrukt.ion. Sålunda har den 
mekani. ka uppbyggnaden gjorts stabilare och den 
elektriska jämnheten hos rörcn i avsevärd grad för
bä ttrats. Jämnhcten är som bekant en sak' av myeket 

tOI' betydelse vid mottagal'fabrikation. Vidare hal' 
Telefunken nedlagt mycket arbete på att ävcn i an
dm avseenden förbättra rörens kvalitet, såsom hcträf
fande mikrofoneffekt, S-effekt, isolation m. m. 

Telefunken kommer i år med nya type r av växel
ströms-, allströms- och batteri rör. Liksom föregående 
år iil'O typbeteckningar och data desamma för Tele
funken- och Philips,rören, nU'Wr vi få hänvisa till 
ovanstående beskrivning av de olika l'örtyperna. Ävcn 
bilrör ha i ål' levererats av Telcfunken, med data hu
vudsakligen mots,'arande allströmsrörells men med 
6,3 V glödspänning. 

Vi komma i ett följande nummer att uärmare redo
gÖl'a för en del av de intressanta och betydelsefulla 
undersökningar på mottagarrör, som gjorts a v Tele, 
funken -la bora toriel'lla. 

Ffg . 7. Elcf.: tl'oa.~ !/8temct hos skii.nnlJa,llerpcnfoden AP 7, sa/ll.

Illa 'rörfyp 80m pd. 1'öltfgcnfotog'/'afiet i. fig. a. 
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Från vårt laboratorium 

Negadynvågmeterns användning för uppmätning av mindre blockkondensatorer. 

.b'örs t till principen föl' mä t ningen. Antag, att vi ansluta 
börtelefonen till n gmet rn ocl! bringa den senare i l'esonans 
med lokalsändaren. Vågmetel'll får sl-linga bögfrekvent, så 
a tt vi fil fram den vanliga iulerferensvis:·lingen. Lokalsän
dan~n kommer jn direkt p ft v[igmeterns spole, vilken funge
rar som ramanlenn. Antag nu, att vi parallellt över vågme
terns I'l' idkondensa tor inkoppla en fast kondensa tor på 100 
cnl. Det är då klart, att kapaciteten över vågmeterspolen 
blir 100 cm för s tor, ocl! vi ha ej längre resonans med lokal
sänduren. För att å ter få resonans, måste vi vrida avs täm-O 
ningsratten, så a tt vridkondensatorn blir 100 cm mindre än 
förut. Vi ha dä dels lagt till 100 cm, dels tagit bort 100 cm, 
varför kapaciteten över vågmelerspolen är lika stor som 
fö ru t, och vi ha å ter r esonans med lokalsllndar n. 

Antag nu i s tä lle t, a tt vi ej kiinna kapaciteten hos den 
kondensa tor , som a n lu tes parallellt med \' ågme terns vrid
kondensa tor. Vi kunna då be"tiimma den na okända kapacitet, 
blott vi veta, bu r många cm vridkondensatorn måste min
'kas, fi ir att vi iL t "r skola f å r esona ns. Den anslutna kon

densa torns kapacit t är ju n ämligen enligt ovan lika med 
m iuskningen i vri(lkond 'nsa torns kapadtet. Flir a tt kunna 
bes l!imma denna minskning, måste vi ha vågmeterns vrid
kondensa tor kalibrerad , d . v. S. vi mås te ha en kurva över 
kapac i t~' ten som funktion a v gradtalet på a vstämningsratten. 
Yr idkondensa torn kun man få ka libr md (vi lämna giirna 
uppgift på firmor, som åtaga s ig dylika saker), men lämp
ligast är att vid mätningen använda en sär,,;kild »normal
kondensa tor» med halVCirkelformiga skivor. (F ör ama törbruk 
lä mpar sig t. ex. en äldre Baltic-konden, a tor, som kan köpa s 
fö l' ca 1 krona i realisationsaffärer.) D'enna inbygges i en 
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Gradfa/ 
F 'ig. 1. J(alibrer ing81cu'l" va tör en M anen s' vridkondensator på 
600 cm med. haZrcfrkelforrn'iga 8kivor. K urvan är utom vid 
n oll och m.aximum en r ät lin je, vars förlängning gill' nästan 
gen om origo. ·olllw.pacl t et en ä,· 29 cm.. I v crkUgheten upp
r i ta s kali br erill gsk1ln ;an lJ{l m:m -papper i m -in st dubbelt sd 

stor ska la. 

liten låda, helst av metall, och förses med en stor skalskiva 
med noggrann gradering, vareftcr wan låter kalibrera kon
densatorn. Den som nöjer sig med ungefärliga mätresu lta t 
kan upprita en kuna en!. fig. l, som gäller för en konden
sator med balveirkelformiga skivor. Till maximikapacitet 
måste man taga den hos den kon den ator, man har , och 
denna kapacitet är ju vanligen l.änd. Mi nimikapaciteten kan 
man UPPSkatta till omkring en tjugondel av maximikapad
tcten. K ondensa torns ro tor anslutes till en klämskruv, som 
är i kon takt med metallhölj et, statorn till en frå n höl jet 
isolerad klämskruv. 

E'ig. 2 visar rnä ta norduingen. :tNorm alkondensatorrn e, 
kopplas till vAgmeterspolens kontakter medelst s tyva kopp
lingsträdar, varvid man måste tillse, att rotorn R blir an
slu ten t ill den kontakt på spolen, s om är jordad. (Vågmeterns 
jordkontakt anslutes till vatten- eller värmeledning.) V11g
meterns vridkondensator inställes ilå noll (rotorn helt ut
vriden ur s tatorn.) Den koudensa tor, 02, som skall mätas, 
anslutes medelst ett par j a lltför lå nga trådar (hög~t l 
dm) med krokodilklällllllor i ä nda rna till sta torn och rotorn 
på normalkondensa toru eller till ile s tyva trå da r , som gå 
till statorn och rotorn på denna . 

H ärvid göres förs t enbart furbindeLse med rotorn, och el 
vrides, tills resonans uppniis med loka lslinilaren. lila n avläser 
gradtalet pa el. Diirefter göres förbindelse iiyen mellan C~ 
och statorn, och '1 vrides, tills r esonans åter uppnås med 
lokalsändaren. Även detta grad ta l p il. el antecknas. n tilg, 
at t dessa a vlästa gradtal ä ro resp. 75 och 30, och att kur va n 
i fig. 1 gäller f Öl: e l. Vi se då u v kurvan, att vi d 75 grader 
iiI' e, på 263 cm, vid 30 grader på 112 cm. Minskningen ii I' 
alltså 263~112= lGl cm. Alltså ba r C2 en kapacitet a v 151 cm. 

Den som ej h a r någon lokalsllndare a tt tillgå få r plocka 
ihop en liten oscillator för ä ndamå let. Ma n kan ä ven använda 
en mottagare med å terkoppling, som sättes i svängning. An
tennen mlis te härvid frå nkopplas, så a tt man ej stör lltå t. 
Har mottagaren skärmade spolar, f å r man a nslu ta en t r å d
s tump till den svän gande kretsen, vilken t n d fungera r som 
sändarantenn. Oscilla torn bör ej placeras omedelbart intill 
vågmetern. 

I nästa ll1Jmmer skola vi redogöra för de svårigbeter, som 
kunna uppkomma \"id den beskrivna mätmetoden. 

L 


Jord Tel. 
P ig. 2. A.nordn ing för mätning av kondensatorcr m ed tillhjä lp 
a ven '"'ågm eter samt cn norrnalkonäcnsator C t. L är v t'lg
m eterns spole sallit C2 den k onden sa t or, -var s 1w .paci tet 8kall 

ll1äta s.(Vdgmetcrn besk rev8 i f ör eg. f l1l fmn er.) 
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Radioindustriens nyheter 
Ccntrnm-Rad'io, Stockholm, har b r tt oss tillfälle att titta 

pil. de nya mottagarmodellerna för siL ongen. Det blir fyra 
nya modeller, tv il för växel. tröm och tvil för allström. 
Chassiet är detsamma i samtliga modeller, utom att det i 
ena fallet är utfört för växels tröm, i andra fallet för all
ström . Det rör sig om en fyrarörs superheterodyn med hep
tod som blandar rör, skärmgallerpentod som mellanfrekvens
rör, dubbeldiod-pentocl som detektor samt en kraftpentod 
som slutrör. 

Kopplingen uppvisar en hel del intres anta fines er. Hep
toden föregås a v en enkel stärnkret , och på långvåg inkopp
las i antennen ett spegelfrek,-en. filter. i\1ellanfrekvensen har 
vults till G16 kc/ s. En ,iss grad av återkoppling är införd 
i mellanfrel<vensförstärknren. Aterkopplingsgraden inställes 
Yid fabriken pit ett liimpligt Yiirde, sa att risk ej finnes för 
sjiilvsvängning vid rörbyte. Denna < t rkopplingsanordning 
ger möjlighet a t t justera den totala förstärkningsgraden . i 
mottaga ren och diirmed kän slighet n, "ilket gör att man 
kan få mindre a nikelser mellan de olika exemplaren, som 
gå ut från fabriken. D . ~utom bidrager ju återkopplingen 
till att öka såväl känsligheten som selektiviteten hos mot
tagaren. 

I allströlllSmodellen finnas tYå likriktarrör. Det ena matas 
med 110 V och lämna r ström till högtalarens fältmagnet sam t 
till rörens skärmgaller. Skärmgaller 'pänningarna samt ström
men till högtalaren är alltså oberoende av nätspänningen. 
Det andra likriktarröret, som matas med högre spänning, 
lämnar anodström till rör~n. AnOdspänningen blir alltså högre 
Yid högre nä t!'<pänning, och mottagaren fär här större käns
lighet och större utgångseffekt. 

Omkoppling för olika lliitspänningar sker medelst en vrid
bar skiva. Man kan siilunda stiilla in på var tionde volt 
mellan 10 150 samt mellan 200--250 V. Störningsskydds· 
drosslar samt kondensatorer finnas i nätleclningarna. 

I dessa nya Centrum-mottagare anvunclas u tesl utande ame
rikanska rör. I nllströmsmodellerna sitta följande typer: 
6A7, 6D6, 6B7, 12M; samt likriktarrören ~5Z5 och 12Zil. 
Enligt uppgift äro de amcrikanska rören utomordentligt jäm
na, vilket ju är av den allra stör,;ta betydelse "id mottaga r
fabrika tion. 

Det behöver knappast påpekas, aU spolarna i de nya mot· 
tagarna äro av typen med järnpulverkärna. I detta fall an
yunder man Siemens' kärnor. 

Betruffande mottagarnas yttre utförande har man i år 
tvil olika modeller. D n ena av de . a har högtalaren placerad 
i taket av lådan, med öppningen uppåt. Detta gör att lådans 
dimensioner kunnat avsevärt reduc ra -. Denna modell är 
utrnstad med en modUi rad aeroplanska la av tilltalande typ. 
Visaren med lju palt iiI' placerad bakom den halvgenom
:;kinlign skalan med Yliglängder och sta tionsnamn. På fram
sidan fi nnas blott t"å rattar. Den ena sköter avstämning 
samt yåglängds- och grammofonomkoppliug, den andra vo
lymreglering samt till- och frånslagning av strömmen. 

Kil11sligheten är enligt uppgift hos växelströmsmodellen 
10 fLV, ho ' allslrömsmodellen 20 fLV eller bättre. Selektivi
teten ur 10 ke/ s från resonans]: 1 000. Mottagarna komma 
även i utförande med kortvåg område. 

Under värt besök demonstrera des även en annan sak av 
stort in tre. se, en modern katods l räleo 'cillograf, avsedd för 
studium av bl. a. mottagares resonanskurvor. En motordriven 
vridkondensator am'ändes härvid för att åstadkomma den 
erforderliga frekvensvariationen. Man planerar att använda 
dylika oscillugrafer för trimning ii" ' n ,id fabrikationen, dä 
de möjligo-öra en bättre och snabbare trimning än andra, 
hittills II In'ända metoder. 

GLIl\f]j'öRS'.rÄRKARRöR. 
Forts. frun s id. 188. 

joniseringen i r örcts försWrkard l. 
3. Uppträdandet a v neo'uti,a gallermolstå nd, vilket kan leda 

till instabilitet hos för~tlirkaren. 
4. Trögheten vid mycket höga frekvenser, beroende på de 

mellverka nue jonerna. 

POPULÄR RADIO 

5. Svårigheten at.t ,id s riefabl'ikatioll fylla rören med en 
gas Ilv noggrant bestHmrl renhctsgrad eller med en gas
blandning med noggrant känd samma nsiittning. 

Då redan ytterst små variationer i gasens sammansiitt
uing kunna inverka betydligt på rörens data och dessutom 
entyd iga miitmetoder ·sak nas. skulle en fabrik för tillverk
ning a v dylika glimförstiirkarrör stå inför utomordentligt 
stora svå righeter. 

Anod spänningsbegränsningen enligt punkt 2 ovan göl' 
röret med »kall» katod och normalglimurladdning oan
,-ändbart som slutrör, emedan den numera erforderliga stora 
distortionsfria utgtwgseffekten skulle förutsätta en mycket 
stor elektronemission, som ej kan komma ifråga vid den 
~kal1a» katoclen med de's dåliga ekonomi. DC';;:sutom vore 
det bes,ärligt att åstadkomma en fullständigt filtrerad lik
ström med så stor strömstyrka. 

Med hänsyn till anvlindningen som högfrekvensförstär
kare lugg r jontrögheten hinder i viigen. Glimförstärkar
rör med glödkatod, \'Uka tillåta ringa gastryck, kunna dock 
använda:; som högfrekn'nsförstär!<ure och o:<cillatorer ända 
ned p~ kortvågsområ det. Detsamma gäller om rör med 
ljUSbåge och kvicksilyerkatod . 

Som anod likriktande detektor sk ulle ett glimförstärkar
rör med »kall» katod möjligen kunna användas, men stora 
sY{lrigheter möta härvid. 

För rundradiomottagare ha glimförsl.iirkarrören ingen sär
skild betydelse. Intet låter förmoda, att ett undanträngande 
av det nu använda hög"ukuumröret är förestående. Därmed 
är dock ej sagt, att glimförstärl<arrören sakna alla fram
tid!'<mÖjligheter. Som generator· och kraftförstärknrrör skulle 
de mycket väl kunna räknaR till dc nyttiga nyheterna på
rÖl'Området, åtmim;tolle om man tänker på rören med glöd
katod, som ge relativt god ekonomi. 

KORTSLUTNING. 
Forts. frun sid. 19+ . 

med 350 ohm, är summan ay motstånden i hal"ornas icke 
kortslutna delar också 350 ohm, och ·för att 'halyorna var 
för sig skola kunna vara 440 resp. Goo ohm, mäste en kort
sl uten slinga adderas till resp. hah·a. 

Kortslutningen lir allts t'i gjord på det siit t , . om framgår 
av fig. 1. Vid punkten D ha ert par va.r\' fd\n ,-ar sin halva 
av lindningen råkat komma i kontakt med ,·arandra. Sanno· 
likt har detta inträffat vid ena :indall av transformator
bobinen, kanske bf'roende pil lit t mellanlägget mellan lind· 
ningarna ej gått tillräckligt långt ut i kantRn. 

I praktiken har felet yttrat sig på det sättet, att trans
formatorn gl'ttt varm "trax efter mottagarens inkoppling 
till nätet, varjämte naturligtvis likriktnrröret fått alltför 
Irlg anodspänning. 

Den matematiskt intre.-scrade kan nu räkna ut, hur stora 
delar av transformatorlindningarna, som äro kortslutna. Hur 
denna uträkning göres, framgår av följande tillägg. 

TWägg. 

Vi anta, att motstånden hos de kortslutna delarna av lind
ningen äro x och y ohm. (Se fig. 1.) x och y liro parallell
kopplade och utgöra tillRammans x· y / (x +y) ohm, som 
frulldnlges de båda halvurnas upprniitta värden, 440 resp. 

GOO ohm. De icke kortslutna delarna ha så lunda 440- x·y 
~ x+y 

resp. 500- x· y ohm, som skall \'ara lika med det uppmätta 
x+Y 

tota lmotJ'lttlndet, 350 ohm. Vi erhälla sålunda ekvationen: 

350 =440- 2.L +500- ~-. 
x+Y x+y 

De~sutom veta vi, att de båda Ilögspiinningshalvorna en 
felfri transformator äro lika, vilket ger ekvationen: 

440- ..2.:1.... + x =500-~+y
x+y x+y 

Vi ha allt.·, tyft ekvationer och tVtt ubekanta, ,'arför vi 
kunna lösa ut x och y, som bli resp. 6~1 och 561 ohm. ?lfot
ständet i transforma torlindningen I fr)[ri tt tillstånd blir 766 
ohm per halva. 

Nordi.k Rotolrnyr, Stockholm '911. 
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i den nya superfemman Luxor 775 D 
Ta ck vare syn nerligen goda kretsar, konstru erade enligt m..: dernaste 

pri nciper, v ilka sa mmansatts till väl anpassade bandfilter, ha r sele kt iviteten 

kunnat drivas mycket långt utan att ljudkvaliteten bliv it lidande därpå. 
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Denna bok bör enligt min mening 
icke saknas på någon svensk 
lantbrukares bokhylla, 

då den utgör den bästa och enda allsidiga väg' ledning, 
som finns ~fråga om rationellt bedriven spannmålsodling" 
skri 'er befen fer Sveriges Utsädesförening professor H. N I L S S O N -E H L E om den 

a\' profe or ÅKERMA N och agronom 1. GRA N HALL författade boken 

E N LÖNANDE SPANNMÅLSODLING 
Det 	är.' den första bol en i serien 

No/rdisk Rotogravyrs Handböcker för Jordbrukare 
i vilken serie bl. a. följande bö ker komma att ingå: 
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r e kvire ra r undertecknad att sändas mot pos tförsk o tt : 

A ll. l 	 rlr 2 ; b vck c r. so m ing:l i fö rs ta s t; ri e n av No rd isIe R O lO~TU V \' r ~ han J 
b i.kk n [{jr j ord brukare. (U b i_ic k cT b rrak n ;! '!! u tk om m a !'trli gt." n)_ Döckn nu 
",ko Ju 1(' n "' [' 1'" 1118 bundna i he la linn l:' ba nd t i ll e;: Ll p ri b 0.\' kr . 2 ; 75 pr 6t yC "

A lt. 11 E N LÖ NAN D E SPA N M ALS O D L J NG Il\" proft='MiOr A. i\ ke rrOl)n 
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O "'-· S! De1lna 'rekl' isitio·1I. iir b;.,ultlll.tle. 

lm,, : 

Titel : 

A dreS8 : 

Den förn ämliga stab av för fa ttare, som förlaget lyckats 
knyta till sig, utgör en garant i för att serien kommer att 
stå på h öjdpunkten av vad som kan presteras ifråga om 
populä rt upplagda h and böcker på ve teuskaplig grund. 
Vad beträffar prisbillighe ten torde ett förmånligare er· 
bjudande aldrig h a förekommit , då varje bok i denna 
se rie endast kostar k r. 2:75 häftad och kr. 3:75 för bunde t 
exemplar. Ytterligare p risredu ktio n uppn · genom a bonne
mang på sa mtliga böck e r. Då r håll e r ' i nä mligen alJa 
böcker bundna till samma pri s. ;:om Ni elj est betalar 
för dem häftad e. 
R kvirera i dag p:t närslutna kupong denna boksene 
e lle r, om Ni ej om edelbart önskar b inda Eder fö r h ela 
se ri en. å rekvirera den fiirsla b ok n, och , 'i ä ro övertygad 
om att ' i sedan ej vill lInevara någon en da av de ö\Ti~a. 
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