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\!isuell-Irimning 
av mottagare med katodstråleoscillogral 

Förs ärliare lör 440" 

Ca "W effekt. Nätljudskompenserad 

Serlfiteinslrumenl 
Mätsändare, utgångseffektmätare, rörpro~ 
vare samt enkla rörvoltmetrar 
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SEM 
s må transformatorer 
garantera en ekonomisk, driftsäker och 
störningsfri energidistribution . 

Ti llverk ni ngsprogra m: 
Full~ och spartransformatorer alla slag 
såsom: transformatorer för likriktare , 
förstärkare och laboratorier; 
neon transformatorer; skyddstransforma~ 
torer ; tänd transformatorer för oljeeld~ 
ningspanno r, nät~, ingångs~ och utgångs, 
transformatorer för radio n.. ffi. 

SVENSKT SEIt\. KVALITETS. 
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bc~ök där" valde 
som kan inhcs" 

rJdiohandlare och 
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mellan- cch 
lJ.ngvågl·n p .i. ft'rot 
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Pris Kr. JO.

Vid vårt 
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isol. 
med 
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ll ög effektiv 
vasalspo le för kort., mel
lan- och 
vj.=:c n 
frekventa, 

DE:-: V ..\LSOR"IERADE R~D IOF I RMA:-'; 

RADIOKOMPANIET 
ODENGATr\N 56 _ AVD. r 

Tel. 32 20 60 S T O C [{ H O L M Tel. 31 3114 
Lägsta priser - Största sortering - Först med nyheter 

Radiokatalogen erhålles GRATIS mot insändande av 15 öre 
i frimärken HlI porto. Agenter antagas. 

DANSKA KEDJAN GÅQ HIM'. 
vÄNSn,RVHERN FÅR BCLLE"N .. 

SPRiNGER .... SKJUTER ... 
PRRFT •... PLUTT!II 

SE OM Er radio i tid! Fackmannen-radiohandlaren 
I)."o\,ar rören utan Iwstnad och sätter in nya, frisim 
'J'uugsramröl", där så behövs. RörteIUli!<en hal" gått 
framåt med S t0I111 steg, och ett model1lt Bariumrör 
uträtt-ar ofta, underverk med en gammal appa."a,t! 
:\-len se till att Ni får Ttmgsr,lnl Bariunu"öl" - de 
dl"iftsäkil"a! 

SVENSKA ORION, STOCKHOLM 12" 

- också för ER radio! 
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Diskussioner och föredrag. 


För radiotekniker och amatörer. 


FRÅN REDAKTIONEN 

l detta nummer 

pUblicera vi en a rtikel om iustrument föl' radio
service, av edd alt giva den oinvigde en uppfatt
ning om vilka apparater som erfordras, deras kon
struldion och användning. I en annan artikel 01))'

tal as hur man åstadkommer en rörvoltInet r , till 
vilken ej erfordra något högklin ligt instr ument. 
En Mayometer eller dylik t inslrum ent duger myc
ket bra, och ett 'ädant är ju i alla fall nödvän
digt fö l' andra miitningar. 

lUn mycket lnll'e sant sak är katodstriUeosdllo
grafen för t r imning av mottagare. VI Ibeskriva i 
detta nummer dess pr incip och skola [l terkomnra 
till det praldi ka utförandet . 

Den moderna radioindustrien oc11· de produk
ter lir givetvis av allra största intresse för vära 
läsa re. Vi publicera i detta nummer en ingående 
teknisk beskrivning över en av å rets mottagarmo
d Iler, 'il fyrarör 'uperheterodyn, byggd aven 
av de främ ta fabrikerna i landet. En annan ar
tikel handla r om ett be ök hos en radiofabril,ant 
och om de intressanta saker som där \'01'0 att se. 

PopuJAr Radio. 

lFT E RTRYCK AV ARTIKLAR HELT ELLER DEL V I S U TA N ANGIVANDE A V KALLAN FORBJUDlT 

-1937 års stora nyhet 
En 7-rörs växel- och likströmsmottagare med möjlighet att utnyttja alla 
en växelströmsapparats givna fördelar. Genom specialkonstruktion107WL
med nättransformator har man erhållit denna markanta nyhet. I denna 

Våglängdsband: kortvAg 18- 50 m, modell äro förenade alla tidigare nämnda förde'lar och framhålla vi 
mellanvåg 190- 560 m, dessutom: baskompensation, dubbelfartsinställning, gummiupphängt
langvAg 720-1900 m 

chassi, effektiv skärmning m. m. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111 11 1111 11 Återförsäilare antagas pA platser där vi el redan äro representerade 

MOON RADIO A\B - Sveavägen 55, Stockholm, Telefon 308839 
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~Suru195(J 
7-'rö'rs 7-krets Octod-super med variabel bandbredd 


E.n av E.uropa-marknadens 
yppersta radiomottagare! 

Våglängd: 15-55,200-600,750-2000 meter. Känslighet: 1 mikro
volt • Utgångseffekt: 15 W. Frekvensområde: 30-9000 per.• 
Kontinuerligt variabel klangfärg och störningsdämpning • Orto
skop i instrumentform med visare • Permanentdynamisk kon
serthögtal'are, triodmatad, lämnar hitti.lls ouppnådd Ijudkvaltitet • 
Apparatlåda i mörkbrun »piano» - polerad jakaranda, med 
nysilverinläggningar. Begär broschyr! 

Elektriska A.-B. SKANDIA 

Göleborg - Malmö - Nässjö - STOCKHOLM 3 - Gävle - Karlslad - Sundsvall - Umeå 

Väqe/1TOL, 
BÄTTRE RADIO
MOTTAGNING! 

Framhåll för 
Edra kunder de hyper

radiorören 

"6ECOVALVE" 
Tillv erkare " 

The M. O. VALVE Co. Ltd" London 

moderna 

Generalagenter för S'verige: 

AKTIEBOLAGET CALVERT & CO. 
GOTEBORG 

Telefon 71190 (rodioavd. direkt 35058). Tel .·adr. : .Calver!> 

1IIIIf)"------

Stö rnin gs f ri a nte nn . 

Alla säsongens nyheter 
i s tö r s ta urva l f inne r N i i n r nya 1037 i'trs kntnlog, v ilken 

vi s ii ncla g raU. p å b e gli r nn . 

Utd rag u r kntu loge ll : 
J{ombinernd d~tektor.po

le m. järnkii rnu 
K r . ~ : 75 brutto. 

Detektors pole f. 3 v A. gJ. 
Om r . m . ko r t våg och In
bygg d 0 111 kopp la r e 

Kr. il: 50 b r utto. 
E leld r od y na misk h ögta 

Io.r e . .. K r. 14 : 50 b rutto. 
Sto r 1I1lja ls ka l ll Ul. sta 

ti ons uam n 
Kr. 8: 50 brutto . 

" å hl, el ektrolytko nd. 8 
Mfd. 500 volt 

Kr. 3: - brutto. 
Po tentioDletrar, olika vä r

d e n .. . Kr. 1: 7~5 b r utto . 

Allt för ,lnteDDeD 
[uomhllS s mulba.nd Sl 

1l.lI t enll kompl. m . ned
ledn ing och isolatorer 

Kr. 3 : 15 ne tto . 

Yer t ll<o l 1)8,ndantenn fö r 


taket, n y a ste up p f in 

ni ng, m yck et effektiv 

Kr. 19: !ro netto . 

Störningsfr i n-utenn fö r \' llglängtler 15--2000 m eter . KO ll 


s true r l:lfl e fte r nyaste yc teusl\n p li ga r ön !{ r . 35 : - netto . 


I so lato rer . IJ !ix t ' kYdtl , s kHrmatl ncd lc c1 nings kabel m . m. 

NATIONAL RADIOFABRIK 
Kungsgatan 53 Avd. 19 STOCKHOLM 

http:d~tektor.po


15 NOVElV1BER 1936 8:e ÅRG. 

Modern radioservice 
En ej, föraktlig instrumentutrustning nödvändig för den moderne servicemannen 

U IItl 'r tlc scnaste ru'cn ha, ford r ingarna, på 
d~n~ S0111 ut~iil'a scr,?cc på radioapPilr~t~1' 
Sti gIt bclyUligt. Rad.lolllottagarnRha bllVIt 

ganska kompliceratlc, bland annat genom den auto
lllat iska vo1ymkontrollpll oe11 avsHimningsindikatorn, 
Sllperhetcr'odynens seger 1wr medfört a t t h 'imningen 
blivit mycke hesvii rlio'nre iLn förut. )[au måste ha 
något slags igmtlgener a or och till d.cllna höranrle 
»Out-plltmctcr» för a t t med f ra Ill ,,'å ng kunna jus tern, 
moderna l'H ll ioa,ppara tel'. Tidigarc funnos endast 
stora o -h dyr bara signalgeueratorcr, avsedd a föl' 
fabl 'ikantcJ', men p~ r elativt kort tid ha kommit i 
marknaden ett stort antal miirken ocll typer av sm' , 
billiga serviceoscillatorer, himgcncratorer eIlel' vad 
de nu kallas, a,v vilka en d ,l äro riktiga sm, tekniska 
und crverk, bl. a, lUed t ankc på de sru;\ dimensionerna , 
Mn u behöver enclast vriLla på en r att för att ställa 
in frekvensen och på eu aunan för att s tälla j n sig
Dal piLnuingen. I nga u tbyt lJara spolar behövcr man 

hi uka prl. Dessa smf t signalgenel'a torer äro ju ej av· 
seJda föl' J1; gra noggranna miltningar p, mottagare ; 
härför erfordrn s bättre saker. 

• om »outputmete1'» eller u tgållgsvoltmcter kan 
man a Il\'~inda en vil xeJs trömsvolt metel' av typen med 
metallikl'iktare. Det ta gi.iUer enbart fö r t rimning; 
ska ll mall miHa e1lol' ii tm illstone uppskatta känslig
het och utgängseffekt , forc1nul en utgå ngseffek tmä
t'are, Så a tt ma ll kan stiilla in på den standardiserade 
urgtmgseffckten (50 111'\Y) r esp. miita effektens stor 
lek, all t vid optimal anodbelastning på slutröret. 

Hörpro l'al'en bHr på grund av den stora förbist
ringen i fråga om rö rso 'klar ga nsk a, dyrbar och 
komplicerad, Den i.ir emeller t id l ika nödvändig som 
si gnalgeueratol'n urh »outp lltmetern». ,r et man ej 
att l'ören liro felfria, så ka n DlUll riskera an a möj
l iga fcl pn l'all iouppara l'cn. Dessutom måste ju seI'
I'icemullllen knn ua prova sådana l'ö r, som lämnas till 
honom föl' undcr sökning, 

STOCKHOLMS RADlOKILUBB 
En sammanslutning av radioteknici och amatörer. 


Räknar flera av vCirt lands främsta radiofackmän bland sina medlemmar. 


Aktuella föredrag och demonstrationer var 14:e dag. 


De bästa utländska facktidskrifterna finnas tillgängliga. 


Klubbens organ är tidskriften Populär Rad io. Prenumerationspriset för densamma ingår i medlemsavgiften. Närmare 

upplysningar e rhålla s vid hänvändelse till tidskri ftens redaktion. 
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»Revolutionerande uppfinning» 
eliminera,r srorn.ingar. 

Det är ju ofta så, att de största 
uppfinningarna också Hro de enk
laste. Ur tidskriften »Folket i. . 
bild» ha vi tillåtit oss att saxa 
följande, som torde ha sitt in
tresse för närvarande på grund 
av de många klagomålen om in
bördes störningar mellan radio
s~tionerna. Tänk, att ingen har 
kommit på det förut. 

»ÄndarnålsenUg fonn på rad·ion. 

Den ovan avbildade och nägot 
ovanligt utstyrda apparaten lär 
förebåda ingenting mindre än en 
ny epok på radioområdet - det 
Hr, åtminstone enligt amerikansk 
uppgift, 'den verkligt ändamåls
enliga mottagaren'. 

Särskilt utmärkande för appa
raten är som synes den långa och 
snäva geografiska skalan som 
upptar över hälften av framsi
dan. Konstruktörerna mena at t 
detta system medger ett mer än 
tillräckligt stort utrymme för an
givandet av de olika utsändnings· 
stationernas läge; avståndet mel
lan namnen är så pass t illtaget 
att alla störningar elimineras på 
samma g~ng som bokstäverna 
obehindrat kunna läsas. 

Apparatens understycke uppta
ges aven omsorgsfullt akustiskt 
avstämd högtalare, som förmed

lar mottagning från praktiskt 
taget alla världens stationer.» 

Registreraude apparat för uu
dersökning av lyssllingsinten
siteten. 

I Amerika, d~ir rundradioverk
samheten finansieras genom re
klam, har man stort intresse av 
att få reda på i hur stor ut
sträckning vederbörande program 
avlyssnas och vilka tider radio
mottagningen är som intensivast. 
Man har där mera gått in för 
principen att lyssnarna skola få 
det program som de själva önska 
och på de tider som bäst passa, 
och ej sasom i Sverge, där höga 
vederbörande bestämma vad som 
är lämpligast för åhörarna, utan 
större h~insyn till allmänna ön
skemål beträffande progrumval 
och sändningstider. Att avlyssna 
den allmänna stämningen be
träffande dessa saker genom en 
förfrågan hos lyssnarna i stil med 
vad radiotjänst gjorde för åt
skilliga år sedan torde knappast 
ge något riktigt resultat, emedan 
radiolyssnarna då i förväg skola 
yttra sig om program, som de ej 
ha åhört. Bättre är att observera 
hur ett antal lyssnare reagera 
för en längre tids progl'am. 

För att möjliggöra detta senare 
har professor Woodruff vid 

POPULÄR RADIO 

Massachusetts Institute of Teeh
nology konstruerat en apparat, 
som är avsedd att tillkopplas en 
radiomottagare och som registre
ra r då mottagaren användes, vil
ken s ta tion som avlyssnas oeh 
den exakta tiden härför. 

,Voodl'uffs apparat bestär av 
tre huvuddelar, nämligen en syn
kronmotor, med vars hj iilp en 
noggrann tiusregis trering kan er
hållas, vidare en skrivpenna, som 
pil ett av synkronmotorn drivet 
papper ritar en linje då radio
mottagaren är inkopplad men 
genom en elektromagnet lyftes 
från papperet då mottagaren 
bortkopplas, samt slutligen en 
mekanisk koppling till mottaga
rens avstämningsskala, som in
ställer den ovannämnda skriv
pennan pil en punkt pil axeln 
vinkelrätt mot papperets rörelse
riktning, svarande mot den av
lyssnade stationen. 

Dil man nu löst problemet att 
erhålla en exakt bild av hur en 
famil j brukar ilhöra radiopro
grammen, gäller det sedan att 
lägga upp en plan för att använ
da instrumentet för att bestäm
ma de allmänna vanorna beträf
fande radiolyssning inom ett visst 
distrikt, varvid det erfordras att 
ett relativt stort antal registre
ringsapparater utplanteras hos 
personer, representerande sä vitt 
skilda samhällsklasser, intressen 
etc. som möjligt. En del under
sökningar ha redan företagi t s i 
Boston. 

Det insamlade materialet torde 
erbjuda åtskilligt av intresse för 
en statistiker och har 'säkerligen 
sin stora bet ydelse Yid träffan
det av det lämpligaste program
valet. De fortsatta amerikanska 
undersökningarna på området 
kunna därför emotses med stort 
intresse. 

(Radio Engineering, maj 1936.) 
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PR-förstärkaren modifierad för 440 

volt likström. Fördubblad utgångs

effekt. Nätljudskompenserad. 

För att slutrören skola få full anodspänning 
är P. R.-förstärkaren enl. nr 2, 1936, ombyggd 
såtillvida, att den kan anslutas till 440 volt,,; 

nät. Genom tillstånd frän Elverket kan man få denna 
spänning indragen till en lämplig kontakt, varvid 
man har möjlighet att få högre anodspänningar. När 
man skall bygga en förstärlou'e för 440 volt, får man 
val'U noggrann med isolering av ledningarna och 
endast använda fullgott m aterial. 

Den nya förstiirkul'en har till största delen samma 

Fiins /ä"karen8 oha88i f1'l1n i.i-l; or- och ltndersidan. TW höger 
Il a bild n t ärs t ii T' lu LI r ä" et IfF' l. lin t' ;in.s t er do bdda ~ lut
t u,. n P P .}.:;O, 80m äro lwrallelllGO P1Jlade. P å, une/erS'idan ses 
ar/.O rdll inrl r' /[ a r dc nå sl.rumbrY /(/,1'na, 8um 'll tanÖrl-eras m eli 

en rat/. på, fruniplalla n . 

koppling som P. R.-förstärkaren. Anodströmmen ut
tages från + 220 volt genom en särskild spännings
uelare, R23 och R24. (Se fig. 1.) Glödströmmen och 
skärmgallerspänningarna uttagatl frtlll nollan. Glöd
strömskretsens minus är ansluten till - 220 volt. 

Vid denna förstärkare itr det svårt att använda 
transformatorkoppling på ingångssidan, ty då in
kommer nätljud på grund av den .. tora förstii.rkuings
graden. På grund av mikrofoneffekt i första röret 
lämpar sig förstärkaren ej för inbyggd hög talal'c. 

Förstärkarens koppling och detaljer . 

Förstärkaren är byggd på ett väl tilltaget alami
niumchassi av storleken 400X200 mm. Plåttjockle
ken ~i l' 1 mm. 

Som första rör användes Philips' KF 1, som slut
rör 1'ullgsrams PP 430. De bägge slutrören måste 
ha fullgott vakuum för att kunna arbeta i denna 
koppling, Vid dåligt vakuum st iger anodströmmen 
efter en stund till mycket höga värden och rörct 
fördii.l'vas. 

Glödströmsmotstånden Rl, R2, R3, R4, Rö och Rr; 
tillverkas av 250 ohm/m trad. Hl, R2, R3 och H5 upp
mätas i ett sammanhängande stycke med uttag till 
förs a rörets glöd tr:: d m. m. l\lotståndstråden upp
lindas på lämplig stomme som fotografierna visa. 
R23 och R 24 tillverkas av 2000 ohm/m tråd, som upp
lindas p<l en säl'skild stomme, placerad e tt stycke 
fr ån den först nämnda. 

Strömbrytarna Sl och S2 äro monterade på ett 
stycke ba ndmässing, som böjts i U·form. I bandmäs
singen är en fl . "el lagrad., på vilken en rund t.rissa 
~i.1' f 'lSb"kruyad. I trissan äro ett par skr uvar fast
sat t a, som skola, passa in i gafDarna på strömbry
tarna. Skl'UVU1'n<l fastsätt as s:"t, att vid 'Tidning på 
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Fig. J. l((j1l111ing8schem a för ntitljudslwmpensera(Z 440 V förstärkare. PÖl' jämförelse av 8Ghclnat mctl P. R.-fö1"Stär7carens 

ha samma beteclcniltga4' för motstånd oc!' /.;ondcnsatorer bibehäUits. 

1=0,1 I'P Os = 10000 cm R11 = O, ,? m.egohrn (1 TV) RIS = 100 ohm 
C2 = 0,1 ",P C9 = 10 000 cm R .• = ca 20 ohm RIZ = SO 000 ohm Rl9 = 100 ohm 
U., = 0,1 /-,p OJQ=O,l.uP RG = ca 170 ohm Rl3 = 0,5 megohm R20 = 35 ohm 
OJ = 1 p.Ji' C11 = 1 I'P R7 = O,lmcgohm Ru = 0, 5 megohm R2! = 0,1 megohm 
Or. = 2 l' li' Rl + R2 = 600 ohm Rs = 0,1 m egohJn Rl" = 0, 5 mcgohm Rn = 50 000 ohrn 
OG = 200 cm R3 = 15 ohm R 9 = 0,1 rnegohm RJG = 5 000 albin R~3 = 1 100 ohm 

7 = 1 I'P Rl = 70 ohm R IQ = 0,1 megohm Rol7 = ;; 000 ohm R21 = 1 800 ohm 

axeln skall först SI sluta och diirpå S2. Vid bryt
ning blir förhållandet mo tsatt. (Se fotografiet.) I 
för"ta momentet få slutrören anodström från nol
lan via R24, så att man ej riskerar att överbelasta 
sldirmg,lllren. 

Eh vid "'Il!:s galler är en enpolig tvåvägsomkastare. 
Alla tre ledarna från nätet inkopplas till förstiir

karen. Siikringarna. märkta med E i fig. 1, skola ha 
följande viirden: vid minussidan 0,3 amp, nollan 
0,3 amp och plussidan 0,1 amp. Kollans säkring kan 
undvaras om man så vill. Fotografiet visar hur an
slntningen till nätet iiI' anordnad och hur siikringar
na iiro placerade på en vinkel av ebonit. 

MutsWuden R'ls och R19 vid slutl'öl'en lindas bifi
lärt med 0,1 mm dubbelt bomullsomspunnen konstan
tantråd på var 'in li ten rulle av ebonit. 

Användes en signallampa L för 0,3 amp., som sche
mat visar, så måste len ha en hunt R20, annars får' 
den för stOl' strömstyr ka nilr strömbrytaren SI sIn
tes, ty då går en del av strömmen genom R24 till 
sintrörens anoder och en liten del till första röret 
genom R23. Nitr S2 "Iutes, blir strömstyrkan över 
signallampan L med shunt ca 0,3 amp. 

Ledningsdragningen ut.föres med vill isolerad tråd, 
sä att chassiet blir spänningslöst. 

Strömbrytarna SI och S2 utföras som en rattström
brytare med två lägen. Som förut nämnts inkopplas 
glödströmskretsen i första läget, varvid mA-metern 
gÖl' utslag för ca 30 mA. När glödtrådarna blivit 
varma inkopplas S2, varvid rören få full anod::;pän
ning och mA-metern visar 40 mA. Glödtrådarnas 
nppvHl'mning tar en tid av omkring 4 sekunder. 

I glöclströmskret.'lcn ha vi shnntarna R5 och R6. 
Röret V1 skall ha 2 volts spänning; härför avpassas 
H5 till lämpligt värde. R6 släpper förbi anoclström
men från V2. Nii r glöd tl'ömskretsen ~ir fiirc1ig, kan 
man som provinkoPl)1a en skalbelysningslampa för 
4 volt 0,3 amp. i V2:S rörhållal'e och uppmäta spän
Ilingen över denna. .iir spänningen 4 volt insättas 
alla rören pit sina platser varefter spänningarna 
kontrolleras på VI och V2. V3:S glöclspiinning kon
trolleras först sedan hela apparaten är klar och 
gallerförspänningarna till slutriircn just erade. Spän
ningen regleras dä med RIl, som injusteras till lämp
ligt värde. 

Gall rförspänningarna till sInirören uttaga::; från 
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R4, sil. att varje rör fa r 20 mA a nodström. Detta till
går på 'amma si.itt h ~ir som vid P. R -försUirkaren. 

N iiUjudskompensat-ionen. 

Förstä rkar en är utförd med nätljudskompensation. 
Den är ej sVU' att få fri från niitljud, trots att glöd
trådarna hos rören ej ligga p<. jorllsidan av n~ite t. 

Det kan kanske tyckas att någon av de flyttbara 
anslutningarna för kompensation n kulle kunna gö
ras fasta, men det har visat sig att likst rämsnäten 
äro något olika ifråga om störningar. Äro anslut
ningarna flyttbara, är det möjligt att injusteru dem 
så, a t t förstärkaren blir absolut fri från nätljud. 
Flyttas förstärkaren till en annan plats, så måste 
man eventuellt omjustera dessa anslutningar. När 
de en gång äro inju terade kunna de fastsättas per
manent, om appara en skall användas på samma 
plats. Ledningarna e, f och g för kompenseringen an-
lutas på liimpliga stiillen pil Ri och R2, som i 

v r kligheten utgöra ett sammanhängande motstånd 
P' 600 ohm. 

Anslu tningen h reglerar gallerförspänningen t ill 
fÖI'sta röret . Denna an ' lut.ning justeras så att biista 
l judkvalite t erhålles. 

In- och utgångskopplingarna. 

Ingångskopplingen för mikrofonanslutning är här 
anordnad med kondensatorer och motstånd. (Se fig. 
1. ) R22 är anodmotstånd fÖl' mikrofonföl'stäl'ka l'en. 
Volymkont rollen Ra ä r egentligen onödig, ty i van
liga fall har man j n en dylik på mikrofonförstärka
ren. Vill man uteslut a denna kontroll, så inkopplas 
ett fao t motstånd i st~illet för Rg. 

Vid G inkopplas grammofonen, som har volymkon
troll på vanligt sätt. 

I modellappal'a ten användes en utgångstransfor
mator '1'. Vanlig drossclkoppling med kondensatorer 
kan också användas. 

Den na bild 'viMU' tydligt hur den dubbla strömbry tal'en är 
lcon.M1·u,cr a iL. 

F ör kon troll av slutrören användes en milliampere
meter föl' 50 a 75 mA vi d fullt utslag. Sammanlagda 
anodstr ömmen för slutröl'en är 40 mA. Utgångs
effekten är ca 4 watt. 

Vinjet tbilden visar förstärkaren inbyggd i n rym
lig och väl ventilerad t rälåda. Vänstra ratten är vo
lymkontrollen. Övre högr'a ratten hör t ill omkastaren 
för grammofon och mikrofon och den nedre till 
nätströmbrytarna. 

MikTojonens 'inkoppling till !örstii1"7caren. 

Modellföl'st~il'kal'en är avsedd för ljudö el'för ing 
och grammofoninspelning. Som mikrofonförstärknrc 
användes den i Populär Radio nr 4-, 1935, beskrivna . 
Är leclningen mellan mikl'ofonförstä rkaren och hu
vudföl'stärkaren kod , kan oskärmad ledning använ
das. Är ledningen mellan mikrofonen och mikrofon
försti.irkaren låner (ca 10 m), måste skärmad ledning 
anv~indas . Skärmningen anslutes till miluofonför 
stäl'karens chassi eller skärmlåda. Denna i sin tur 
ans~ltes till huvudförstärkarens chassi. Skärmningen 
är alltså fri från Mde nät och jord. Ledningarna från 
förstiirkaren till gravermaskinen eller högtalaren 
kunna vara oskärmad , om de ej placeras i när heten 
av ledningarna mellan föl' ärkarna eller mikrofon
ledningen. 

Den ovan beskrivna förstärkaren är så pass käns
lig, att en ordinär tvårörs mikrofonförstärkare gott 
räcker att mata densamma, när en Rei z-mikrofon 
anviindes. 

S . Thurlin. 

A nIJnln inrl en m ed (le 11'0 sei k l'i n.llar na tär ll ljj .~ l e ltnin!7e1i., 
n ollan och minu,sledwin.ll cn I·es/l . TUl höge,· ses elen trepoliga 

sUclclcont alä en i än den av 1I iitsl (l(ldcn. 
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Av ingenjör Gunnar Johnson. med katodstråleoscillograf(Centrum-Radio, Stockholm). 

D en som prövat på alt met! tillhjälp av sig
Halg~nel'ator taga upp totala reson:ll1sku.l'
van för två eller flera kretsar, specIellt VId 

bandfilter med fastare koppling än den kritiska, ha t' 
iakt t agit hur svårt det i praktiken är att trimma 
dt;Ssa kretsar så, att de få exakt samma resonan.3
frekvens. Då emellertid selektiviteten hos ifrågava
randc kretskombination är i högsta grad beroende 
av denna överensstämmelse mellan kretsarna, måstt! 
man ofta taga upp flera resonanskurvor, sedan någo G 
eller kanske till och med alla kretsarna omt rimmats, 
innan man slutligen får en ymmetrisk kurva. -V~lr.i( ) 

ny kurvupptagning tar å tskillig tid i anspråk, och 
det är ofta y t terst svårt att få samma resultat vid 
olika tillfällen. Då det gäller filter med fastare kopp
ling än den kritiska försvåras trimningen ytterligare 
därav att resonanskurvan har flat topp eller kanske 
till och med dubbeltopp. Man anv~inder sig då ofta 
av knepet att under trimningen dämpa kretsarna med 
tillhj~ilp av parallellmotstånd, så a tt kopplingsgra
elen genom förlustökningen kommer under det kri
tiska v~irdet och dubbeltoppen därmed förs vinner. 
H ar man då tur, erhålles vid bortt agning av dämp
motstånden en symmetrisk kurva. 

Avsikten med fast kopplade bandfilter är stor se
lektivitet med bibehållen god ljudkyalitet. Om filtret 
emellertid är felt rimmat och allts:. kurvan osym
metrisk i toppen, kommer följden att bli en avsevärd 
fö rvriingning av sidobanden, och den ef ter s trämde 
ljudkvaliteten uppnås ej. 

1"1. 1." 

FIg . J . P rincipiell a.norcln ing fut· visuell t r imning av ett tUt e,·. 

Ovan angivna metod för kontroll av trimninge a 
ställer sig givetvis alltför tidsödande och besvärlig 
för att kunna användas annat än å enstaka apparat
exemplar vid laboratorieundersökningar. Det är där· 
för glädjande att det under de senare åren utarbetats 
metoder, som möjliggöra en »avsyning» av resonana· 
kurvan under trimningens gång. 

Principen för anordningen. 

Den apparat som användes för denna visuella 
tl'imning består i huvudsak aven katodstråleoscillo
graf med kipposcillatol', kombinerad med en fre· 
kvensmodulerad oscillator för matning a v det under
sökta filtret samt en likriktare för likriktning a\7 
den högfrekvens som genomsläppes av detsamma. 
Arbetssättet är följande: 

Med tillhjälp aven motordriven vI'idkondensator, 
inkopplad över avst ämningskretsen till en r · ro cilla
tor, bringas frekvensen hos denna att variera inom 
det band, för vilket man önskar känna resonanskur
van. Frän denna frekvensmodulerade oscillator er
hålles en utgångsspiinning med konstant amplitud 
men varierande frekvens, som antingen direkt eller 
via ett rör inmatas på det nI ter som skall undersö· 
kas . Efter filtret följer en likriktare, eventuellt med 
ett rör som »buffertsteg» mellan filter och likrik tar!~ 

för att llpph i.i.va den senares dämpande inverkan. 
rrögfrekvensen efter likriktaren bor tfiltreras, och den 

Fig . 2. Resonan~ Tc·l/Jl'j; Or för band/il'ter 111ce[ fast koppling. 
D en helwragna lin.ien visar den Till/T a ·om erhölls vid t t'im
nin.Q m ed k at odstrdleoscillogl·c(f. D en strecka.cle linjen anger 
/.;u rlXWS ttlseende, äa k r etsen mala ts meel en signal av l;;on 
slan t frek ve ns och t1'i mmats t ill maxirItal, oulput meet outVltt 

mcter . 

http:llpphi.i.va


POPULÄR RADIO 

I~'~~----------~~--------~ 
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t------------ /ml'-"''p ' ! f/)~r 

R~~/I..ra",o/~ ~,/eoIA

//qa"~s~~As~ka~"..",, 

Fig . 3. Ku"voj"1~a ä.skääZiggöl·a de oliTea tör-Zopp cn 1:'id trim.
n'ingsosciUogmt mcd cnk01 bi ld. 

likriktade spänningen tillföres det vertikala platt
paret i ett katodstrålrör, vars horisontalplattor få 
s in spänning frän en kipposcilJator, som arbetar 
synkront med den förut nämnda r oterande vridkon . 
el nsatol'll. (Se fig. 1.) 

Om nu kipposcillatorn »fasas ihop» med vridkon
densatol'll så, att arbetspunkten å katodstrålröret 
befinner sig i ena y tterhlget på horisontalaxeln sam 
tidigt som vridkond 11satorn är exempelvis helt in
vriden, kommer alltså arbetspnnkten att förflyttas 
efter horisontalaxeln samtidigt som den åker i ver
tikal led till följ d av filtrets a rierande utgångs· 
spiinning, då frekvensen varieras genom kondensa
torns vridning. Om vridkondensatorn har sådan skiv
form att frekvensändringen är lineär i förhålland() 
till vridningsvinkeln, kan horisontal axeln kalibrera.,; 
direkt i kilocykler, och man får på skärmen en helt 
vanlig resonanskurva. (Se fig. 2.) Varje ändring j 

trimningen av någon av de ingående kretsarna ger 
en i samma ögonblick synlig ändring av kurvans ut· 
seende, och då Jllan en gång iakttagit hur liten änd
ring aven kret s om behövs för att ge en på kurvaH 
fullt synlig men på outputmetern knappt iakttagbar 
ändring, inser man genast hur värdefull denna metOll 

verkligen är. 
I enklaste fall »ritas» all t å .en kurva varje gång 

vridkond nsatorn varieras från helt invriden till helt 
urvriden, d. v. s. under det ena halvvarvet, medan det 
andra går »tomt». En i flera avseenden värdefull 
förbättr ing erhålles om man anordnar så att frekven 
sen bringas att "m'iera från min. till max. under 
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för-sta halvyarvet och frå n max. till mill. under andra 
hal vvarvet, medan arbetspun kten förflyttas efter 
horisontalaxeln i samma r ikt nin g uuuer M.da hal\'
varven. Man uppnår därigenom att på skärmen bildas 
två kurvor i stället för en per varv, av vilka den ena 
är spegelbilden av den andra. I stället för a tt man 
vid eukel kurva måste kontrollera dels att kurvau 
ligger mitt emellan gr änsfrekvenserna och dels a tt 
den är symmeh'isk förenklas det hel<L till en kont roll 
av att de båda bilderna helt sammanfalla. 

Vi ha ltittills icke nämnt något om bandbredden 
hos den frekvensmodulerade oscillatorn. I regel ön· 
skar lilan ju känna resonanskurvans utseende inoITI 
ett område av 10 a 30 kels på ömse sidor om resonans
frekvensen, och man bör även ha möjlighet att kon· 
trollera resonanskurvan inom hela det frekvensom
råde, t:lom innefattar rundradiobanden. Det enklasb~ 

sättet att ordna frekvensmoduleringen är det tidi 
gare nämnda med den roterande kondensatorn, in
kopplad direkt över signalgeneratorns avstämnings· 
krets, men denna anordning har den nackdelen, at1: 
frekvensbandets bredd blir beroende av hur stOl' delL 
fasta kapaciteten i kretsen är och varierar alltsh 
för olika lägen av signalgeneratorns avstämnings· 
kondensator. Detta omöjliggör frekvenskalibrer ing fl 
fluorescensskär men och ger i allmänhet alldeles fö r 
stor bandbredd vid hö a frekvenser. 

En elegantare metod består i att man använder 
två oseillatorer, vilkas utgångsspänningar tillföra;:; 
ett blandarrör. Den ena oscillatol'll kan då hLlllpligeu 

Forts. å sid. 262 

;t;;PI'J/Q;''''~ 

~----~----~----~----~~,~ 

V t-----------/"9.-s~.I.;;/,I,., 

v 

R<vc;/"''''Qn~ ~'"/.,,/Qo 

l'/uo,~c~~Ss~Q~~~n 

Ji'(g. 4. K 1I1"V01'IW äsl':(i äliggö1"(t dc olika, jijr l oppcn '/ii(l osc-ilLo
graf mc([ dubbel bil(l . Pör t ydlighcts slw ll 1:i8a8 i ilet ta jal l 

lW/"1;o'/'na fur ett slledfrinunat tUte1·. 
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En orienterande artikel om signaIge
neratorer och andra mätapparater 

D en tid är förbi, då radior 'paratören lmn
de klara sier med en kruvmejsel, några 
tänger och en voltmeter_ Nog finns det 

fortfarande folk som försöker reda sig med så enkla 
hjälpmedel, dock sannolikt utan större framgång så 
snart det gäller mera invecklade apparater. 

Vi skola här behandla de viktigaste för radio
'ervice if 'ågakommande mätapparatern a . Dessa 
kunna i fråga om såväl kopplingen som det prak
tiska utförandet variera i hög grad, och det är ej 
alltid lätt att avgöra, vilka som äro dc mest ända
målsenliga, I det följande skall givas exempel på 
några olika typer. 

Det kan tyckas at t verkliga mätningar av radio
apparater kån lighet och selektivitet är något som 
ljgger utom servicemannens område, men fö r att 
arbetet skall bli av högsta klass miste han ha möj
lighet att kontrollera appiu'atens eercnskapcr, så att 
dessa verkligen motsvara el avsedda. Det räcker 
härvid knappast a tt undersöka, hm många sta tio
nel' man få r in vid ett lyssningsprov. A andra sidan 
är det ju ej alldeles nödväneliot att ha en signal
generntor, exakt kalibrerad i mikrovolt, utan -jäm-

Fig. 1. Den enklaste an01'dni n{/en för reg le,' ing av utgt'tngs
8vänni ngen frän en 8'ignCLlgeneTator, Potentiom tern, som ä" 
pil 5 c1 50 ohm, bÖl' 'Vara logari tmisk , f Öi' at t ej alltföF 
litet ,'cglerin,qsollwålle s/eaU erhdllas. I smmna schema visas 
en anordning, som genom m ätning av galler, t r öm1nen i 
o8cUhltor n möjliggö,' instäUtlling av utgdngsspänninuen pa 

'Viss t normalvärde, 

förande mätningar av stor praktisk betydelse kunna 
utföras med ganska enkla appar'ater. 

Signalgene'ratorer. 

Signalgcneratorn cller mätsändaren är service
mannens viktigaste hjälpmedel. 'l'idigare användes 
oskärmade högfrekvensos illatol'er, som uppställdes 
i ett höm av rummet o h fingo påverka mottagaren, 
vars antcnn och jordledning \'01'0 anslutna, Dessa 
oscillatorer ha flera nackdelar. Bl. a, vet man ej hur 
stark signal som kommer in på mottagaren, och vi
dare kan mätoscillatoI'll förorsaka störningar i när
boende lyssnares apparater. Den är ju intet annat 
~in en liten privat radiosändare P' r undradio äg
längd, och sådana ä ro förbju dna. Således må te mä 
siindaren V:U'fl väl skärmad, sä at t den ej kan störa 
utåt. Dctk'l, villkor ä r uppfyllt vid alla moderna sig
nalgcneratorer, där ;ignalen ej fo r påverka den pro
vade mottagaren annat än via högfrekvenskabeln och 
konstantennen, Detta är av stor betydclse, och myc

l 

Fig. 2. D et inre aven modern al1wl'ikansk sir/nal!lenc)'ator 
[iii' serviceiindcunål. (Olough-JJl'en!lI.) Spo lanl.a iin) mon
t erade på en vri dbar s/;;iv a., som 1l!tmih;roras mede/st väg
liingdsomTcopplaren. 1: stor dl'ift ~ii/,erhe t genom detaljet' av 
högsia 1i;'liaHtet, 2 : stab'ilt rnetaUchassi, 8 : hf-oscUlator, 4: lf
oscillaZoi/' snmt UlCl·.-röl., fj: slci:i1'made spOlar, (j : kontakt-

f:iiidrar . 
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Fig. 3. [[Ö!1!rekt:ells8Pi:inninqstZclar e n/i mot8låndst1JP. Medel t 
OIllIWIJp[aren in ställes på öns /w ,t spiinninr;sornräde, Hu'ef t er 
,'er/1cring av ul,[Jan08spänningen 8ke7' m ed potenti 01net ern , 

p(lnningen över denna i nställes fra n början pd ett -z; iss t 
nor mahänle medels t ,'ö/ToL/mel ern RV eUer med hjälp av 
ett t ermoinstntment , om spii:nn-iugen iiI' m1Jcket liten, D enna 
t1/P av spånningsdelm'e ä" ?n1Jcket vanli g i 8'ignalgeneratol'c,' . 

ken omsorg m} ste nedläggas på att få signalgencra
torcrno' ti lIr~ickligt strålningsfeia. Det finns alltid 
må hål eller springor i det skärmande höljet, genom 

vilka en del kraftlinjer tränga ut och bilda ett läck
fält utomkring generatorn. Dell tillåtna styrkan hos 
detta fält är mindre, ju känsligare mottagare som 
skola provas, eller, med andra ord, ju längre ned 
generatorn går i fdlga om utgt ngsspänningens stor
lek. Signalgeneratorer för mycket låga utgångssp~in
ningar ha ibland tredubbla skiirmlådor och extra 
skärmar kring oscillatorspole och högfrekvensfilter. 

En signalgencl'ator består hnvud akligen aven 
högfrekvensoscillator, en låg fl'ekvensoscilla tor föl' 
modulering av denna samt en högfrekvens pännings
delare eller »dämpsats» för reglering av den utgå
ende, modulerade h ögfrekvensspänniugen. Generato
rer avsedda fö l' mätning av mottagare kä nslighet 
ha ett mätinstrument av ett eller annat slag för kon
t roll av utgångsspänningen. !.nklast och billigast är 
att använda en rörvoltmeter. General Radio har en 
sådan i sin senaste signal generator, undcr motive
ring a tt man härvid slipper ifd\.n ri sken att då och 
då bränna sönder det eljest använda termoinstru
melltet. En röryoltmeter är j u mer eller mindre på 
litlig, men lUan kan förutsätta att den som General 
Radio byggt in är a v det mera pfilitli O'a slaget.1 

Bland gen >ratorer utan mätinstrument äro de 
biista graderade i mikrovolt på u tgångskontrollen, 
och den ut.,;ående spänningen är därför ungefärligen 
känd. De ta är a stor t vä rde vid bedömning av en 
provad mottagares kä nslighet. 

zo 

1 I eu nu nun, speciell si llulgenerntor för kortyug använder 
General Radio en MlO rdning eul. tig. l för koutroll uv ut
g n ....s llHlluin gen , 

P·ig . .5. Det praktiska n l!öra,J,det nu spänningsdela-ren i fig. 4. 
D en är uppdelad pd två trdn varandra s/cä1'macle se/cUone,' 
tör u.ndvikande av kapacUiv öVCI'tjj,-inrl av spänningen mellan 
de f ärsta oeh si sta stegen. M otstdnden äro lindaae med /elen 
trdd 1J(L tlLttna strimIO/' av isolennat erial, -z;urigenoln fle 

bliva till1'iickl igt indtllclans- och ka.,paciletstd a. 

Högfrekvensspänningsdelare för signalgeneratorer 
finnas av olika slag. Fig. 1 visar den enklaste, använd 
bl. a. i en av P opulä r Radios konstruktioner (nr 4, 
1935) . Nackdelen lUed en enkel potentiometer som 
denna iiI' att regleringsoml'ådet blir mycket Legr~in
sat, Emellertid duger ( en bra fö r enkla trimni ng 
generatorer. E n logaritmi -'k potentiometer ä r att 
föredraga framför en liJleär. 

Fig. 3 visar en ordinär hf-spänningsdelare av mot
st<. ndstyp. Denna reglera r den utgående spänningen 
dels stegvis, dels kontinuerligt. Dessa r egleringar 
ske med skilda rattar på generatorns frontplatta. 
Varje steg i dä.mpsatsen efter potentiometern ned
sätter pänningen tio gånger . Varje sådant steg är 
av kärmat från dc Ö riga vid riktigt fina generato
rer, så att ingen högfrekvens på kapacitiv väg skall 
kunna. överföras från ett föregående steg i chimpsat
sen till ett efterföl jande, ty i så fall skulle ju ej , 
spänningsdelningen på 1 : 10 stämma, 

Motståndsvärdena i dylika dämpsatser äro små, 
t . ex. av storleksordningen 10 ohm, detta för att sig
nalgeneratorn skall få ringa illl'e motstånd. 

En annan typ av högfrekvenssptinningsdelare ä ro 
de kapacitiva. En sådan av enklare slag visas i tig. 6. 
Två seriekopplade kondensatorer äro anslutna över 

Fig, 4. Snmma typ av 8pänni ngsdelar e 
som i f ig. • men icke 7conUnuerliqt 
relllerbwr. U tgdngsspänningen r egler as 
st e.Qt;i8 mellan 1 och 20000 !,V. (Ti tt
hlh' den i P 01Juliir Raflio 1/.1" 9, 193.~, 

be 'kd olla si[il1a, lgener atorn.) 

A·ISn 
J'!·21f1. 
C,2~~.... 
J:)-~On 
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F((J. 6. KallaciUv hög!l'elv l; e-nsspiinn in!}Srlelare, nvsed(~ för 
enklare 11Ii.itsändeLl·e. M eclelst v l'i dl.;onrlensatorn på 500 pF' 

Teglcra s lIfgånr;SSl)[i,nn i nr; en. 

spänningskällau. Över den ena, som är av högre stor
leksordning än den nndra, il ttages den reducerade 
spänningen. I fig. 6 följa t vå dylika »steg» efter var
andra. I det sista är den större kondensatorn regler
bar. Med densamma regleras utgångsspänningen. Då 
kondensatorn sUlr på minimum är spänningen störst. 

En kapacitiv spUnningsdelare med »pistongkon
clensator » har tidigare beskrivits i PopuHir R.adio 
(nr 10, 1934). Siemens ha konstruerat flera signal
generatorer mecl (lylika spänningsdelare. I deras ser
vicegener ator (fig. 7) användes en specialkonstrue
rad vl'idkondensator, ingående i en kapacitiv spän
ningsdelare. Högsta spänningsområdet erhålles med 
denna vridkondensator seriekopplad med en större, 
fast kondensator, över vilken spänningen uttages. 
P å litgsta spänningsområdet kopplas ytterligare 
ett »steg» emellan de båda förs tnämnda kondensa
torerna. 

Philips' signal generator, som visas i fi g. 9, arbetar 
enlig t samma princip som interferensgenel'atorer föl' 
tonfreh en,-'. (Se n~irmaI' e Populiil' Radio nr 8, 1936, 
sid . 170.) Den omfattar (, tt vfi glängllsomrllde av 
200- 15 000 m (1600- 20 kc/s), 

• 


Dtgångsejjektmiitare. 

Att t rimma en mottagare efter starkaste ljudet i 
högtalaren ger ej tillfredsstiUlanc1e r esultat. Man bör 
ha något ins trument som visar när effekten på mot
tagarens utO'ångssida i.ir störst . Gtiller det enbar t 
trimning, kan man mycket väl reda sig med en \'iixel
strömsvoltmeter av vanli g typ, som inkopplas paral
lellt med primärCD på u tgångstransformatorn. I serie 
med voltmetern måste inkopplas en blockkondensa
t or av storleksordningen 1 pF. MiUsändaren måste 
vara modulerad, så att man får en ton i högtalaren. 

De flesta i marknaden förekommande s. k. output
metrar äro endast avsedda att användas för trimning 
av radioapparater. De kunna. på svenska himpligen 
kallas utgå ngsvoltmetrar eller utgångsspänningsmä
tar e. De giva besked om spänningen på mottagarens 
utgållgssida, men man vet ofta ej hur stor belast
ningen är, varför man ej kan bedöma utgångseffek
tens storlek. Dylika instrument med mycket ringa 
egenförbrukning kunna naturligtvis inkopplas över 
et t kiint motstånd och effekten sålunda beriiknas 
( = V 2/R). 

Det finns emellertid i marlmaden dylika »output
metrar» med någorluuda konstant inre mots tänd, 
d. v. s. detta har alltid ungefär samma värde, obero
ende av vilket mätområde som a nvändes. E t t vanligt 
värde är 4000 ohm, vilket an es som ett br a meclel
värde för i praktiken förekommande anodbelast
ningar. Detta är nog gott och "äl då det gäller trim
ning, men för mätning av ntgång:;effekt vid olika 
slut rör eller för mät nillg av mottagares kiimlighet 
är ej heller ett dylikt instrument tillfredssWl1ande, 
för så vi t t ej slutrörets optimala anodbelastning rå
kar va ra omkring 4 000 ohm, varvid instrumentet in
kopplas ,i stället j ör högtalaren och dess transforma
tor och sidställes med drossel och kondensator eller 

Pir;. 7. Siemens' si[tnalgenerato'/", om mOJ
Ii,qgör m utning av känslighet och selektivi
t et lIlecl 1"t:lal'iv t sto ,- noggran nhet. Mede~8 t 

1'attcn S4 i nlust el'as i nstrumentet I till ett 
d sst nOti'rnalut slag, 1:arefl er 1tlgdngsspiin
ningcn " egleras '1)/ ed v r idk ol1,densatol'n C1,1, 

sOln 'ingår ,i en /,(I,lJacitiv spiinn ingsdelare. 
D enna har två S]Jänning~o'lnräden, inställ
bewa m erlcls t S •. M ecl konden,~atorn C, j,1/,

ställes ul/skrlfl frel.ven8 (vd,gliingd) . Gene
l'atorn är f örsedd m d inbyggrl lågfrel,;vens
osc illator ! U(f' modu lering med 400 p/s , m en 
ytt,·c mOclll~e1'in!! kan anv änrlas i stiillet för 

f i(l elit etsmåtni ngg r (omkoppla,t·en S3) . 



POPULÄR RADIO 

Fir; , 8, En .si!Jnalgenem t o?' av änflamå lsenlig lcon~ t ?"1l ktion 
(» Ultralll un», D cn är omkopplil1f/sbar m ella.n 11- 3 000 Tn, 
F ö?' m ät n ingal ' på lågf rok r ens! örsl iir1;a l"(} lC(1n spänni ng trtln 
Iägfrelc-l/en8o.~c i.lla torn ulta fj as o<;h r egleras t: ia högfl"ek-I;ens
8/länn'ings äelar n et, ( Se PopUlär Radi o ?bI" 6, 1936, sifl, 11/e) , 

med en t ra nsformator på 1:1. Utgångsspänningen 
a vhises på instrumentet och effekten i belastningen 
på 4 000 ohm beräknas, Transformatorn bör ha myc
ket sm~t förlu ster, 'å att felet genom denna ej blir av 
bE·tydd e, 

Man kan emellertid genom att välj a en transfor
mator med lämpligt oms~lttningstal ändra belast
ningsmotst åndet storlek, Antag att slutröret har en 
optimal ;modbelastning av 16000 ohm, så kunna vi 
anviinda en t ransformator på 2: 1 och ansluta instru
mentet me 1 4 000 ohms inre mot s tå nd till dess sekun
diirsida. Det till pl'imärsidan överreducer acle mot
ståndet blir då lika med 22 4 000 = 4 X 4 000 = 

16000 ohm. Effekten berä knas liksom förut i belast
ningen på 4000 ohm. 

Beträffandc m~itning av känslighet etc, på motta
ga,rc hänvisas för övr igt t ill artikla rna om »Mät
metoder för bedömning av runc1radiomottagare» 
Populär Radio nr 9 och 10, 1934, 

R ö'rprovare. 

J!'l'ågun om lämpliga a pparater för provning av 
radiorör SkRll endast i kor t het beröras, Det enklaste 
provet ~l r ju att undersök::t r örets emission eller rät
tare anodstl'ömmens storlek vid viss spänning mellan 
ka toden å ena ~iclan och samtliga övri a elek troder 
sammankopplade å andra sidan. F ör ett viss t rör i 
(Tott skick skall utslaget på instrumentct igga över 
ett vi sst värdc, i annat fall är röret mer eller mindre 
nedgånget. En mätning av brantheten är mer utslags
givande och utföres genom att gallerför 'pänningen 
iindras fr' n exempelvis noll t ill - 1 V. Den härvid 
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cl'llåll na a nodstl'Ömsä ndringen utgör branthet.en i 
mA/ V. HÖl'et böl' givas vi ,' et s Lallllar cliserac1e spän 
ningar pä tivri g::t el ekt l'oc1er, t. ex. 100 V pe anoden. 

En mycket viktig sak, som ofta fö rsummas, är 
pl'OVnillg av rörets vakuum, De flesta i ur nk \'arande 
rörprovare torde ej medgiva dylik mätning. Har r ö
ret cl å]jO't. vakuum, uppkommer galler. h örn (j on
ström ), som dels ka n giva upphoY till dkimpniug oelt 
dh;tortioll, dels kan medför::t ådana föränd ringa r i 
rörcts arbetsförhållanden, som leela till rörets full
ständiga förd ärvande. Om likströmsmotstånclet i 

gallerkret sen till ett s[ldant rör är några hundra 
tusen ohm eller större, ger jonstl'ömmen upphov t ill 
så stor positiv spä nning pil gallret, att den normala 
negativa gallerförspänningen delvi~ upphä ves. Detta 
leder till ökad anodström mcd åtföljande ökning av 
jonströmmen, och förloppet fortskrider tills röret är 
förd ärvat. Ändå uppvisa r ett sådant rör intet fel, 
om det undersökes i en rörprovare utan anordning 
för va kuumprovning, 

För direkt m~itning av jonströmmen fordras en 
känslig mikroamperemeLcr, men en indirekt metod 
finnes, där man åstadkommer en gallerspännings, 
ändring genom inkoppling av e tt högohmigt mot
stånd i gallerkretsen. Ändringen av gallerförspän
ningen åstadkommer även vid svag jonström en fllllt 
tydlig ändring av utslaget på en i ;;lnodkretsen in
kopplad milliamperemeter. W. 8. 

li' ig , 9, Phi lips' ,~ ig lla lg e)l (! I 'a t o r, 111Jön l en /i lf t S(L1 /WUL lJo1' incip 
som in l crfel' n~u /l e,'ettOl"l'na f ör låg/rek !; il S. I( , ii I' t:t1g
liin,r;dsOml wPll l a.r cn och K , aV8tiim 1t i,n!!~ ' !.;u /(tn , försed,(Z med 
s pcciell mil,:r oinstiillniny. 1(3 f /l c,z!/cr nO.'lg'rann ?'eyl ori n,r; av 
f r ek-J:enscn I" Z si dan Oln reson ans och ii1' ljl'(L(l er a.(l till 
± 1,5 k ej 8. J[d J'pgl er ar och Jh m ii/cr !/.t ot1nll",~pännin!/en, 
80m sedan Ul )p tlelu8 1n ä(}/st }.-,;, K s ?'e!J l e1"et1' m O(lul cring8

yl1'(u len 'IIl clla,n 15-50 % och ] 11 m iit er d nS(/,IIlIIW , 

http:branthet.en
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Om batteridrivna rörvoltmetrar med mindre känsliga li.kströmsinstrument. 

R öI'voumeteI'n iiI' ett av radioteknikerns 
mest värdefulla instrument. Att den hit· 
t ills ej fått någon större utbredning bland 

servicem~in och amatörer är beroende på flera orsa· 
kel'. Bland annat erfordras i många fall ett mycket 
känsligt likströmsinstrument, salU betingar ett avse· 
värt pris. Vidare finnas så många olika typer av rör
voltmetrar, att det är svä.rt att veta vilken som bör 
välj as. Vi ha sålunda rörvoltmetrar för batteridrift 
och nätanslutning, med anod- och gallerlikriktning, 
rÖl'voltmetr a r för mätning av effektivväl'clen och så
dana för miHuing av toppspänningar o. s. v. 

Idealet för eu rörvoltmeter ä r nog en växelströms
driven sådan med anordningar för utjämning av nät
spänuingsvariatiouerna. E t t par dylika rörvoltmet
rar med likströmsinstrllment för 3 resp. 10 mA vid 
fullt utslag äro beskrivna i nr 12, 1934. Finns ej 
växelström tillgänglig, får man använda batterier . 
En batteridriven rörvoltmeter med reflexkoppling 
beskrevs i nr 11, 1932. Den som kan anskaffa ett 
känsli?,t liluitrömsinstrument har möjlighet a tt 
bygga en rÖl'voltmeter av synnerligen ändamålsenlig 
typ, vilken endast erfordrar en 8 V ackumulator för 
driften. (Se beskl'hning i föreg. nllmmer.) 

Pig. 1. KOPIJI-i1tg8schetna t ör anodlilJrildande "ö""voltmeter 
m ed liksl-rurnsin8trument för 1 a 2 mA.. 

01 5000 em (glimmer). R 2 = 10 a 15 ohm. 
~ 2 "l!'. P = 100 Ii 200 ohm. 

Rl = 5 mcgohm. Rör: fl 405. 

I sin mildaste form är lien batteridrivna l'örvolt
metern mycket lätt att :1stadkomma. Den som ej 
har ständigt bruk för ett dylikt instrument kan 
koppla upp det provisoriskt på en träplatta. Föl
jande detaljer erfordras: ett rör, en milliampere
meter för 1 a 2 mA, ett par fasta kondensatorer, 
några motstånd, ett anod- och ett gallerbatteri samt 
en ackumulator. 

ilutorncttiskt skydd för Ukst1·ömsinstrttmentet. 

Som exempel skola vi här nedan beskriva en rör
voltmeter, avsedd för en milliamperemeter med fullt 
utslag för 1,5 mA. Mall kan också anviinda ett in
strument för 1 mA eller ett för 2 mA, varvid anod
spänningen gives ett lägre resp. högre värde ä n vid 
det beskrivna instrumentet. Genom att ej använda 
högre anodspiinning än behövligt eliminerar man 
risken för överbelastning av likströmsinstrumen tet, 
om ingångsspän ningen på rör oltmetern skulle bli för 
stOl'. Detta gäller under förutsättning att gallerkon
densator och läcka användes. Vid för stor ingångs
spänning uppkommer gallerström, vilken på grund 
av spänningsfallet i läcka n gör gallret mera nega
tivt, varigenom ökningen av anodströmmen motver
kas. Vid viss, mycket för stOl' ingångsspänning bör
jar anodströmmen i sj ~ilva verket att minska. Den 
kan alltså aldrig överskrida ett visst värde. Man 
talar om att gallerlikriktning inträder och motver 
kar anodlikriktningen. Ett praktiskt fall illustreras 
av den streckade kurvan i diagrammet, fig. 2, där 
anodströmmen ej kan överstiga 0,8 mA. 

Enkel rÖl-voltmeter för batteridrift. 

Kopplingsschemat för den ovannämnda rörvoltme
tern föl' 1,5 mA instrument visas i fig. 1. A och B 
äro ingångsklämmorna, av vilka B alltid skall före
nas med mätobjektets jordsida. Gallerkondensatorn 
01 har till viktigaste uppgift att hindra eventuell 
likspänning mellan mätobj ektets kHimmor från att 
påverka rörvoltmetern. Via hickan Rl erhåller röret 
sin gallerförsp~inning. Kondensatorn et kortsluter 
anodkretsen föl' v~LxelstI'ölll och förhindrar härige
nom anodåterverlmn, som skulle medföra dämpning 
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Ii'i{). 8. Iialibrcringskur vo r t ör 1'iirFo !tmetrar m ed 'r ör en fl 405 
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1,5 
spä
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Rör 
A nodspiinn. V 
Gallerf(jr sp. V 

B 405 
S8 

-7,1 

A 415 
105 

-5,5 

B 424 
115 

- .~,35 

B 405 
84,5 

-4,35 

på mätobjektet. Om r örvoltme'lern skall användas 
för högfrekvensmätning r, bör C2 shun tas med en 
mindre kondensa tor (t. ex. 0,1 ,uF) av induktions
fri typ. 

Med 1st potentiometern P injusteras mA-meterns 
noll utslag. P invert a l' på anodspänningen. Denna 
är fr< n början så vald, att den tillsamm ans med en 
lämplig gallel'förspäDning ger ett nollutslag i n~lr

heten av 0,1 mA. Finjusteringen sker medelst P. 
Dessföri nnan skall glödspänningen i njusteras med 
hj~Up aven voltmeter, ansluten direkt över glöd
iråden, 

Ett r ör med ringa för stärkningsfaktor (B 405) 
har v lt , emedan anod pänningen då kan vara re
lativt liten. Det r äcker med ca 40 V, varför anod
battcl'iet blir litet och lätthanterligt. Glödspänning
en kan med fördel vara lä gre än den normala, t . ex. 
3,G a 3,7 v, ty röret håller sig då konstant under 
lång t id, el. v. s. kalibI'crin en blir pålitligare. Där
emot måst e man hålla ett öga på anodbatteriet, som 
får s tort inre motstånd då det blir gammal t och 
därför möjligen på grund av spänningsfallet vid be, 

2,,3 

lastning kan förorsaka r cdu Cl'at u t lag på instru, 
mentet, även om batteriet vid nollins tällningen häl
ler den erforderliga spänningen. Ietoden att flytta 
upp anodproppen då battcriet börjar bli svagt bör 
därför j anlitas i alltför stOl' utsträcknin g. 

Mätområde ca 1-5}5 V eff. 

Diagrammet i fig. 2 visar r örvoltmeterns kalibr 
ringskurva (kurva I) eller rättare anodströmm n 
som funk tion av den pålagda växelspänningcn. 'uJlt 
utslag på inst rumentet erhälle för en växelspänning 
om 5,4 Veff., motsvarande 7,6 V amplitud vid sinus
formad spänning. Gallerförspänningen är - 7,1 V, 
varför någon gallerström kan väntas flyta, och kur, 
van böjer också som synes av redan vid ca 5 Veff., 
vilket ä r tecken på inträdande gallerström. tan 
gallel'kondensator och läcka böjer kurvan givetvis ej 
av på detta sätt. 

Den streckade kurvan IV g~illel' för samma rör
voltmeter men med endast 24,5 V anodspänning och 
- 4,35 V gallerförspänniuO'. Nollutslaget är även ett 
annat. Dessa värden skulle passa till ett likströms
instrument med fnllt utslag för ca 0,6 mA. Att ut
nytt ja den återstående delen av kurvan vore olämp
ligt med hänsyn till gallerströmmens dämpande in
verkan, fö r så vitt ej en viss grad a v dämpning kan 
tillåtas vid måtningen. 

För att närmare gå in på denna sak så förorsakar 
rörvoltmetern alltid en viss om ock å ringa dämp
ning, dels pfi grund av gallerkondensatol'll och lä c
kan, dels på gr und av förluster i rörhållare och r ör
sockel, speciellt vid högfrekvens. Även om röret av
socklas kunna dåliga dielektrika eller bristfällig 
isolation inuti detsanuna medföra d~impning. 

PTOV med andnt Tör än B 405. 

Dubbelgallerrör borde vara ärskilt Himpliga t ill 
batteridrivna rör voltmetl'ur på grund av deras l· ga 
anodspännil1gsbehov. Ett sådant rör (A 141 ) prova
des också. Med högsta tillåtna anod- och hjälpgaller
spiinning (20 V) kom man upp till ca 0,5 mA med 

Forta. , sid. 258 

8 V S"V p. 

F ia. 8. An01'dninll fU" l.al'ibrer ing av l·öl'voltmetl'ar . Poten
tio1llcler1t PI kOlmlas ötier 3-, 5- ellc1' -'w !tsltttaget pI! trans
f or-matom an t ef ter 7'ört>o ltrnet en~8 1IIiitområ(Ze. En 1wg.qram~ 
v ii:J:eI8trÖ'lI S1;oltmeter ( V) bör (I,m :(i.nrIas. Sedan u tslaget tÖI" 
t:iss vuxelS1Jiinninrr av[ä.sts på li/.;8f:wömgins f r llmentet, bö,. man 
genast kontrollera ntt vii xcl811änrvingen ej uncler tiden ändrat 

sig. Kontakt en B pd. rörc;o ltmetern bör jordas. 
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Moderna mottagare 

Concer'ton V 70/71/72, en 4-rörs 
superheterodyn med intressanta konstruktions
detaljer. Negativ återkoppli1ng ger bättre fre
kvenskarakteristik och mindre distortion. 

Stern & Sterns mottagare äro kända för sitt 
gedigna utförande och sin goda ljudkvalitet. 
~:Ian undrar ej därpå sedan man gå tt igel10m 

fabriken och tagit del av hela tillverkningsprocedu· 
ren. Många omsorgsfullt tillrättalagda prov sörja 
för att varje del är perfekt innan den monteras 
på chassiet, och många, nästan omärkliga små fi
nesser göra att apparaterna ur kvalitetssynpunkt 
bli fullödiga. 

Vi skola här beskdva de tekniska detaljerna hos 
den största växelströmsmodellen, V70/71/72. Kopp
lingsschemat visas här nedan. Konstruktionen är en 
fyral'örs superheterodyn med baudfilter före hlau
darröret (på kortvrlg förbikopplas som vanligt första 
bandfilterkretsen) . Antalet mellanfrekvenskl'etsar 
är fyra. Detektorn tir en dubbehliod-lriod, transfor
matorkopplac1 till slnt rÖret. 

'l'abellen till vänster visar funktionen hos våg
Hingdsomkopplaren, vars enskilda kontakter i sche
mat äro numrerade från 1 till 10. E t X i tauellen 
betyder att ifrågavarande kontakt är slu ten. Med 
omkopplaren il1st~illd för kortvåo· äro alltså. kontak
tema 1, 5, 7 och 9 slutna, de övriga öppna. Omkopp
laren ha l' ett hige föl' grammofom tergivning. 

Om vi börja ' id antennhylsan, så ha vi först ett 
par förnngningsspolar Ll och L2, (l'irav L l verkallde 
på. mellanväg och bilda tillsammans på långvåg. An
tennen iir sålunda avstiimd till en våghingd, liggande 
över det mottagna området. Ingångsbandfiltret iiI' 

induktivt koppl::tt; i första kretsen illgål' en liten 
kopplingsspole r~J, som ~ir kopplad med andra kret
sens spole L;;. KOl'tvåosspolen Lu läg,O"es helt enkelt 
parallellt med andra kretsens spole, då apparaten 
omkopplas för kortvåO"smottagning. Den har en hög
induktiv primärspole L 7 o'h en extra, mycket liten 
kopplingskondellsator till toppändan för de allra 
korta -'te vågorna. 

Första mf·trlll1sformato"rn T!, som ligger i AK2 :s 
anodkrets, har reglerbar bandbredd såtillvida, att 

Concerton V 71, en goZ ]; lnodell, 1/trusiadmed 10" högtalare 
med kurvnwrnb1·an. Chassi,et ä.r detsamma 80m i modell V '"/'0. 

två olika värden på bandbredden kunna erhållas. 
:Hed kontakten X sluten äro pl'imären och sekumlii
ren relativt löst kopplade med varandra, varför litell 
bandbredd, d. v. s. stor selektivitet erhålles. Med kou
takten Y sluten inlänkas en extra kopplingsspole i 
serie med prim~iren. Denna spole medför at kopp
lingen blir betydligt fasta re och bandbredden där
för större; insHillningen lämpar sig således för 
lokalmottagning, där man vill ha med så mycket som 
möjligt av det högre registret. Kopplingsspolen iiI' 

lindad med motståndstråc1 för att giva en mincl!-c 
toppig resonl:1nskurva. 

Denna banllbrec1dsviiljal'e iiI' mekaniskt kopplad 
med tonkontrollen på sådant 'iitt, att omkoppling 
mellan X och Y sker i tonkontrollens me\lelHiO"e. På 
den »möI'ka» sidan om detta är X sluten, på den 
»ljusa» sidan Y. 

~lellanfrekvensen är 136 kel , all tså ganska låg, 
som vid de flesta av åee ts modeller. Detta gör att 
varje kortvågsstation kommer in på två punkter p:1 
skalan, som ligga ganska nära värflndl'a. I frekvens 
räknat ~ir a,7st l'lndet mellan de sa punkter lika Jlleu 
2 ggr mellallfrekvellseu, alltså i detta fall 272 kels. 

Av schemat kan Ill<m se, att avkopplingen av mf
kretsarna och sk~Lrmgallren är gjord direkt till resp_ 
rörs katoder i shillet föl' till jord. För avkoppling 
anväp.uas relativt små, illduktiout>fria kondensatorer. 

Potentiometern P 1.jiinst<rör som manuell volym
regulator och är verksam även Yid grammofon, ter
givning. Den automatiska volYll1regulatol"n verkar 
på blandanöret och mellanfrekvensriiret. 
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En trevI ig sak iiI' »a vstänmingskorseb> eller »det 
magiska ögat», som mot svarande anordning kallas i 
Amcrika. »\"\"sj ~~umingsl{Qrset» utgöres av ett katod
sirålcrör i miniatyr (i schemat betecknat med AM1), 
sammanbyagt med en triod, vilken tjänstgör som lik
s t römsIörstiirkart5. Anordningen är en avstämnings
iu(likator och ::;tyres av den likriktade spänningen 
frå n vänstra dj odanoden. Lågfrekvensen fil trems 
hort medelst filtret RI 0 1, så att endast likströms
\"ariaLionerna nå fram t ill indik torrörets styrgaller. 
Il och R2 bilda en spänningsclelare, varför endast 
en elel av liksp~Lnningen över dioclmotståndet P på
verkar indikatorröret. 

Lågfrekvenstransformatorn T3 är sidstäHd medelst 
motståndet R3 och kondensatorn 02. Den senare är 
så vald, att den med primären ger resonans vid ett 
ga nska lågt periodtal. Härigenom förbättras basåter
givningen, samtidigt som dämpningen av de mycket 
låga frekvenserna blir större. Detta är av stor bety
delse, ty lågfrekvent äterkoppling, medförande själv
svängning med mycket låg frekvens, ej'hålles eljest 
lätt via oscillatorn, som moduleras med den från 
sIntröret via anodspiinningskällan återmatade låg
fr,kv ' nsen. F ör att ytterliga re minska risken för dy
lik själ vsvängning är i oscillatorns anodkrets inlagt 
ett avkopplingsfilter R4 03 för lågfrekvens. 

På transformatorns sekundärsida ligger tonkon
troll(~n , i vilken ingå motstånden R5 och R6 samt kon
densatorn O~. Den utgör samtidigt störningsdämpare 

och selektivitetskontroll, så mycket mer som den är 
kombinerad med den ovan beskrivna iJallllbl'eddsväl
jaren. Spolen La och kondensatorn C~ utgöra ett 
filter för piptoner, som uppkomma genom intel'f!
rens mellan närliggande stationers bärvftgor. Kon
takten 11 slutes vid intryckning aven knapp på vo
lymregl ringsrat.ten, varvid stumavstämning med 
hjälp av avstämningsindikatorn möjliggöres. 

Motstånden invili slutrörets styrgaller och skärm
galler äro dämpmotstånd, vilka förhindra högh'e
kvent självsvängnin rr, som eljest lätt uppkommer i 
högbranta slutrör. 

En alldeles ny sak vid radiomottagare är den nega
tiva återkopplingen i lågfrekvensförstärkaren. Denna 
ästadkommes med hjälp av kondensatorerna 06 och 
0 7 samt motstånden R7 och Rg. Man förlorar något 
i förstiIr'kning men fär i gengäld mindre distortion 
och jämnare förstärkning över hela tonfrekvensom
rådet. På grund av närvaron av kondensatorn 07 
blir elen negativa återkopplingen svagare vid högre 
frekvenser, vilket gör att mottagaren, då tonkontrol
len står i ljusaste läget, fär en s. k. stigande karak
teristik mot högre frekvenser . Härigenom kompen
seras siclibandsavskärningen i avstämningskretsarlla, 
och en mera naturtrogen återgivning erhålles. Med 
tonkontrollen i mörka ste läget får man å andra sidan 
mycket mörkt ljud; denna kontroll hal' sålunda ett 
mycket stort rcgleringsområde, och varje lyssnare 
kan få den klangfärg han tycker bäst om. 

Ko pplingsschema fUr m odell V 70/ 71/ 12. RÖren ä,·0 P hili ps, Tel ef un7cen eller Tnngsram. 

D i7,rikta1v-ör iir 506, R GN 1054 ellel' P V 495. 
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Praktiska konst'/'uktionsdetaljer. 

Mottagaren har tre vågHingdsområden: 16,5-51, 
1!)5-595 och 680-1970 m, Sta tionsskalan är nästan 
frekvenslineär, varför s tationerna bli jämnt förde
lade. Utväxlingen är 1: 24 för att medgiva bekväm 
ins tällning på kortvåg. Skalan har knivvisare, och 
ser man på den rakt framifrån, så stämmer grade
ringen mycket bra. 

Även kortv' g polarna äro försedda med järn
pulverkärnor. Bobinerna äro a,~ trolitlll. De tre spo
larna i varje spolsystem äro stabilt hopmonterade 
till en enhet, u t anpå vilken skiirmbnrken passar. 
Ledni.ngarna i avstämuingskretsarna äro grova oeh 
förankrade i flera punkter för att de ej skola knnna 
förändra sitt läge, ty även en mindre ändring genom 
slag eller stötar skulle kunna förrycka avstämningen 
pä. kortvåg. Den automatiska volymregulatoI'n iII' 

på kortvåg verksam endast pä. mellanfrekvensröret, 
emedan den vid påverkan av blanc1arröret kulle 
åstadkomma en alltför stor . frekvensändring hos 
oscillatorn. 

Med slutröret AL 4 erhålles i detta fall en utgä.ngs
effekt av nära 4 VV. Högtalaren är i apparatmodellen 
V 70 av 8 tum):) typ, i V 71 och V 72 användas 10 
tums högtalare. Fabrikatet är Magnavox med kurv
membran. Man nedlägger sårskilt stor omsorg pä. 
provningen av högtalarna, innan dessa sättas in i 
apparaterna. Varje exemplar med den minst a defekt 
kasseras. Det betyder oerhört mycket för en radio
fabr:ikant att ingen enda mottagare släppes ut med 
defekt högtalare; hans apparater få stadgat anse
ende för sin goda ljudkvalitet, och ljudkvaliteten 
spelar numera en ganska stor roll. 

Mottagaren har enligt uppgift en känslighet (föl' 
50 mvV utgångseffekt) av ca 10 pV på mellan· och 

Concerton V 70, en allvd{}s-superhet arodyn med se.v stäm
kret sa.r och fyra furstärTcande rör. Chassiet ·i denna mot

tu{}are beSkrives i t ext en. 
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SterIL ,f S /erns r'udi ogr(I1nmofOn i bonlsmodell, COILcerto)~ 
l' 't'J, som genom kombinat ion tn6(l ett siirskilt underSkåp 
kan tö·/' z;an dlas tal n praTct'is k {}ol1i1nodell. Chassiet är 

samm a 80m i morZ eU 17 ,O. 

långvåg, ca 25 fN på kortvåg. Selektiviteten är fö l.' 
»smala» och »brechl» liigena hos bandbreddsväljaren 
50 resp. 30 db på mellanvåg och 60 resp. 40 db pä. 
långvåg, riiknat 9 kcls från resonans. Fideliteten är 
sådan, att i »ljusaste» läget hos tonkontrollen och på 
mellanvåg år effekten vid 50 och 6 000 pis 10 db lägrj~ 

än vid 400 pis, detta mätt utan högtala l' . 
Varje apparatfabrikant som vill vara med sin tid 

använder numera katodstråleoscillografer för trim
ning a v varje enskild mottagare, som går u t från 
fabriken. Hos Stern & Stern finnas stora, präktiga 
katodstrålerör uppmonterade i de små provnings· 
hytterna, och på deras fluorescensskärmar kan man 
iakttaaa resonanskurvorna för mellanfrekvensfiltrenb 

eller för hela mottaga ren med all önl:lkviird tydlig
het. En kristalloscillator, som frambringar ett helt 
spektrum av övertoner, användes för kontroll a v 
stationsskala.n; övertonerna skola passa in på be
stämda, pä. skalan utsatta märken för att allt skall 
stämma. Kristalloscillatorn är tillsammans med en 
hel rad andra oscillatorer med olika, fasta frekven
ser uppställd i en central, från vilken skärmade led
ningar utgå till trimningsplatserlla. Ett ledningsnät 
föl' mellan- och tonfrekvens, ett annat högfrekvens 
och musik. I en hytt snurra två skivtallrikar dagen 
i ända och matas med grammofonskivor. 

Gangkollllensatorer och spolar provas och trimmas 
var för sl·7 med stOl' noggrannhet. Endast två man 
äro sys 'elsatta med att taga vara på sådana appa
rater, som visa sig vara felaktiga vid slutprovet, 
och detta talar för stOl' omsorg och noggrannhet 
tillverkrLingen. W. S. 
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Modern radiofabrikation 

Ett besök hos Elektriska Industri-Aktiebolaget 


Elektriska Industrl-Aktiebolaget i Stockhollll 
iLe Svel'Cres äldsta radiotelefonfabrik. Blan(l 
raclioin tre ~seratle och amatörer är »Eia» väl

känd för sina r auloclelar och byggsatser och har gjort 
mycket för att sprida upplysning och s timulera radio · 
intresset. Som ett exempel härpå \rilja vi nämna 
E.LA:s Radiohandbok, som ärligen utkommer i ny 
upplaga och vilken HUt mycket stor spridning. 

E.LA. tillverkar ett flertal typer av rundradiomot· 
tagare, från enkla lokalmottagare upp till stora su· 
perhetel'odyner för distausmottagning. Vid vårt be
sök företogo vi med E.I.A :s chefkonstruktör, d
,·Iingenjör Mat H olmgren som ciceron en rund
va ndring genom fabriken. Vi fillC'O se hur de olika 
delarna i tur och or dning montera e på chassierna 
efter att först ha undergått dc nöd\Tändiga proven. 
Både montering och ledningsdragning voro speciali
serade och uppdelade på månaa händer. Vid en bänk 
sutt o fyra fli ckor i rad, av vilka var och en hade siml 
speciella l dningstrådar att koppla in. 

På en särskild a delning tillverka högfrekven!,;
spolarna . En m, ngfald olika linelningsmaskiner äro 
här uppställda vid sidan av varandra. LindningelI 
och mrclig tällandet aven spole gfir Illed förbluffan-

E tt hörn av lindni nusavdela ino 1l-. Via f önstret en a1Jparat 
för juster irng av spolarnas i nduktans , 

I n teriör frdn lalio·rator'i.et . 

de snabbhet och precision. Sär. ·ld lt intrc c tilldragJ 
sig mellanfrekvenstransformatol'erna med variabel 
kopplingsgrad. Detta är mycket enkelt ordnat. Man 
drager i ett snöre, så fikel' elen ena spolen ifrån den 
andra. Vi skola nedan fiterkoillma t ill denna sak. 

Omfatlan de arrangemang äro viutagna för prov
ning av de färdiga chassierna. På ett 11Ögt stativ äro 
en hel rad av s~lndare monteraue. Varje sändare är 
kl'istallstyrd, för att Ulall skall vara säker på att all
tid ha exakta frekvenser för kalibrering etc. En gram
mofon med automatisk skivväxlare är ständigt i gång 
för modulering av vissa pro sändare med musik . 
Provningen av appa.raterna sker i små hytter, däl' 
man har olika väggdosor för högfrekvens, musik o. 
s. v. Styrkan hos den högfrekventa signalen kan reg
leras i hytten med en ratt, som manövrerar en enkel 
kapacitiv spänningsdelare. 

Rätt vad det i.ir komma vi till en mystisk dörr, pä 
\7ilken står : »Förbjuden inaån ». Här innanför ha vi 
laboratoriet, där för varje säsong ue nya modellerna 
nlc."perimenteras. E n av vå ra bilder visar en interiör 
av detta laboratorium, där det finns en mfingfald av 
alla llpptä nkUga mätinstrument . Pl bordet ses längst 
till vi.inster en signalgenel'ator för mHtning av k il.m,· 
li ghet och selektivitet. Till höger därom se vi ett 
moitagarchassi under pro\7Lliu rr, cu frekvensmodllle
l'ad signalgenerator samt en katorlstråleoscillograf, 

http:lalio�rator'i.et
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En bild Il'an 11lontcrin!Jsartlclningen. 

på vilken man mr fram mottagarens resonanskurva. 
Selektivitetsgraden kan direkt avläsas, ty frumföl' 
fluorescensskärmen l:!itter en rutad glasski\'a, grade 
rad i kels. Detta är ett av de finaste instrument, som 
radiotekniken framuragt. 

På väggen över bordet ses två stativ, på vilka pa
neler med olika mätapparater äro monterade. H~iL' 

finns bl. a. en in terferensgellerator för tonfrekvens 
samt mätbryggol' för olika ändamål. De smala pane· 
lerna med fyra eller fem i rad sittande rattar är" 
dekadmotstånc1. 

Slutligen c1emonstrenlr ingenjör Holmgren för OS:3 

elen mest exklusiva bland årets modeller, en fyrarör:,; 
snperheterodyn med kontinuerligt variabel band
bredd m. fl. fines -'er, Den ovan omtalade mellan
frekvenstransfol'matorn med reglerbar kopplingsgrad 
är kombinerad med klangfiirgskontrollen genom en 
sinnrik mekanisk anordning, Stationsskalan på den
na apparat är nil.got alldeles nytt, i det stationsnumn 
m. m. äro tryckta direkt ptl en tjock glasskiva, SOIll 

enliat cn redan förut tillämpad metod belyses från
'" 

kanterna. Ljuset reflekteras kors och tvärs inuti sld
van, och texten blir utomordentligt jämnt och vae
kert belyst. W. S. 

FRÅN VÅRT LABORATORIUM. 
li'orts. fr!\.n sill. 252 

4 Veff. Anodströmmen kom ej högre än ea 0,7 mA, 
där den började gå nedåt. Högre auodspi:inning tor
de kunna användas i detta fall, men röret kommer 
att geL nästan för fullt, vilket ej iiI' lämpligt vid en 
J'örToHmeter meJ hiinsyn till konstansen. MeJ et.t 
kiilU;ligal'e likstrÖlusins b'umen t till hands blir det 
naturligtvis en anurt!1 fråga. 

\])dra l'ör som pl'ovats äro :\ 415 oeh B 424, vilka 
p, grund av deu högre fiirstärkningsfaktorn fordra 
högl'e anodspiInning än fl 405, resp. 105 och 115 Y. 
Xven kalibrerinO'skurvol'na föl' dessa rör tlterfinnas 
i diagrrtmmet. )[an sel' att rörvoltmetern blir DC got 
känslig~,re med dem iin mell B 40;), d. v. s. mall kan 
miHa något mindre spi:lnningar, men man kommer 
å andra sidan ej så högt upp. Mätområc1et blir unge
J'iIr lika stort i alla tre faUen. Observera dock, att 
al'betspunkten (nollutslaget) val ts ganska godtyek
ligt och lika för alla rören, ävenså är ju övre grän
sen, som skall markeras genom gallerströmmens in
tl'iidande, vald mera på kiiun. 

Vid varje rörtyp fordras ett visst minimum rtv 
auodspänning föl' aU man skall få fullt utslag på 
instrumentet u tan nämnviirc1 gallerström. De an
gh-na anodspänningsväl'c1ena iiro mätta till minus 
glödtråd på röret. Gallel'spiLnnhlgsvärdena gälla för 
resp. 5, 4 ocb 3 celler hos det anvilnda gallerbaUeriet. 

Kalibreringen kan utföl'as enl. fi c . 3, varvid por 

tentiollletern PI (på. några hnmlr'Cl ohm) lämpligen 
anslutes till femvoltslindninaen på en till växel
strömsnätet inkopplad ringledningstransformator. 
Om sedan glödspänning och nollutslag före varje 
mätning injustel'as noga, kan man lita på kalibre
l'inaeu förutsatt att anodbatt ,riet är i gott stånd'" , 
och att gallerbatteriets spänning ej märkbart sjun
kit, sedan kalibreringen utfördes. Om rörvoltmetern 
kalibreras med 50-perioc1ig spänning, gäller denna 
kalibrering med tillräeklig noggrannhet även vid hög
frekvens, om vi bortse från den inverkan som föl'
lusterna kunna ha på måtresultatet. 

Den ovan beskrivna rörvoltmetern arbetar med 
ul10dlikriktning trots närvaron av gallerkondensator 
och lilcka, och endast på övre delen av skalan erht'tl
les en viss grad av gallerlikriktning, här icke önsk
värd, vilken motverkar anodlikriktnil1gen och åstad
kommer kurvans avböjning. Anoc1likriktning ilr det 
enda möjliga då det gäller mbltning på avstämnings
lu'etsar. En rörvoltmeter med gallerlikl'iktning skulle 
cliimpa alltför kraftigt. Beträffande vågformsbero
ende etc. få vi återkoDlllla härtill vid något anllat 
tillHille. 

Förutom genom förlus ter irörhållare, rörsockel, 
ime rörisolation etc. kan dämpning på mätobjeklet 
uppkomma genom dil.ligt vakuum i röret. Det är där
för av vikt att välja ett rör med ""ott vakuum. Har
man ingen möjlighet att kontrollera denna sak, bör 
man i val'je fall al1v~incla ett rör av välki:int. fabrikat. 

W. S. 
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nERNEm~" 


Det är inte bara räckvidden som stäl· 

ler denna radiomottagare i särklass 

- ljudet är även något enostående 

* * 

* 


Nya återförsäljare antagas där vi för 

ut icke äro rep resenterade. Tjernelds 

Radio, Hudiksva/lsgatan 4, Sthlm 

1IEIIEID 

KVALITETSRADION 

Vet N i 
att svenska radiofabr i 
ke r föredra SYLVA NIA 
Sylvania, inget annat än Sylvaniarör 
anvä ndas av de stora svenska radio
fab riker som bygga sin a mottagare 
med amerikanska rör Det är eme
dan bättre rör än Sylvania över 
huv ud taget ej ku n na frams tällas. 
Av Sylvania fi nnes ingen "and ra
sortering». H os all a välsor terade 
rad iohandlare. 

RA D o R R 
M OO N RADIO-A.- B. 
Sveavägen 55, Sthlm. Tel. 308839 

Den i n:r 1 0 av Pop. Radio annonserade Sylvanias Tekniska 
Handbok har rönt sådan enorm efterfr~gan. an vi tyvärr 
ej kunnat fullgöra arla rekvisitioner. y upplaga utkommer 
dock inom kort. Vi bedja dem som få tt vänta ha överseende 

Alla delar 
för 

Brygg
mätningar 

(figu ren vi sa r en 
Precisio ns - S jäl.vin
dukt ions - No rmal) 

D ekndnl o ts t:ind oc h illduldionslriu. m ot s tund ± 0,1--0,5 0/0. 
Sjä"· i n d ll kt i o Jl s-:S· orlD (l l ~r in t ill 5 ilen r y ± 0,2-1 ' I•. 
J{n ..a c it c t s -Xormll le r , fa sta oC h va r iab la ± 0,2- 1 ' I •. 
Skiirmnde vddkond eusa.tor er , rä t lin ig ka paei te t sv ariatio n 

me d k a li b l'c r iu gsku rnt :: l 0'•. 
Tonfr el<,·ens ::enera t orer 800 lIer 1 000 her tz. 
E nl<la t elefoner, iso lerat h a nd ta g , 5 oc h 2000 o h m . 
Pred s ions omkopplnre, strijmbr ~· t ar rj O. k l Um s ],;:r u\,nr t11 . m . 
KUllucitchsmätare , direk t o. d lis o ing f l" n 5 uuF. t ill 10 uF o 
Specie lla , enkla k a paci te tsbryg go r ti ll t rimnin g" nv t vil. 

oc h trcguu g kondellsuto r ' r. 
U t gun gscffekt m ätnre, hög - e lle r I rq;~ o lll11stY [le n , tu . Jn. 

T eknIs k fu llä n dnIn g - mod" r ut" pri ser. 

B e " iir offe r t ocll l,a tn Iog. 


V.PRAHN 
Elek trom t" k~lni sk Etab lis e: mcnt 


T eglgaa rd.s tr",d e 4 - K"peobavn K 
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AJll;(tlJsmotla!JaI'e tö?' 1.'0111111 /'siellt och ama.töl'bruk, 

A."JI , Antrue!, .')lur:l.:holm, hal' föl' os. demonstrerat ell 
:lIl1crikHn~k mottu .(!are il '- miirket ~Silrgenb), omfattande vål!
Iängdsol1lrtule· 9,:'\- 20000 meter. Deu tlicker stUuucltl th'eu 
amatörerna n igliLl1gd sbul1c1 utom 3 m och diinllll'lcr, men för 
dessa ul t rakor ta n lgor an \'ilu cle r man ju \'unligen special
byggda appa raLer. I f.r:. ga 0111' kopplingen är »Sargent~, UlO' 

dell 11, Pil 4- r(jr s rak mottagare Ill e, l tt hr-steg, llterkoJ.l'p' 
lart detektor samt h'å If-steg, Den lIar t ä sk alor på front
plattun, den ella f(jr avsUimning inom rle mod en omkopp
lare in ~tiillbara nio våg1i.ingc1solurådcn a . Den andra skalan, 
~onl lIlan(jvrcrar an;Uiuming 'kontl eusato l'ns stator, tl s ta(\
koulIne r lHHlll spriClning på alla Hma (öI'IJaIlll('u. Den tir gra
derad i Me/s, yilkpn gradering gim er f(jr vi ssa bes tUlllda 
in stii llniugar av lluvmlskalau . 

Förlltom "olyUl- oell återkopplin;::skontroller finns pil 
frolltplattnn en korrf'k t ionsratt för föl' ta stii I:nkretsell. ~[ot
('::I;::a1'en , som iI r Illyeket s tabilt bn~,g'Il och gör ett ,·eLle rIJiif
tig t intryck, dr h ·es fdill viixels tl'(juJsniit. 

Rc!(!iodula/jer. 

A.-R. 'l')'(lko, S/" 'kholm, !lir i lUarknaden en U1 åugfa ld iu
lre:;sa n ta l':ulioll e taljer. »Co:; l.11oeord» nftlmikrofon er (pick
ups) liro tre"ligt ulförda i bakeli t-. :1Iodellerna 156 oell 250 

Ila en från ca 300 p/s mot lägre frekn;u:;er sUganlIe l,aral;
teristil" yarWr en "is;; kompeusation f(jr elen otillriickliga 
liasen [1:1 graulI1lOfolJskh·onla erh1\.lIes. Vicl 70 p/s ligger 
,;pihUlingen H dll (j"er medelnivån, SO Ill ilr 1,5 V. Vid 4000 
p/ s ligger spiilllliugeu :~ db ocll dll G000 p/s 8 db under 
nretlelnh,ln. ~Iodcll 500 ii r en enkel llosa för fastsättning 
p:"I vanliga touarmar. 
»nola~ lIugt.a lare förns i ett fledal ty per. De liro av Yiil

klint falJl·ikat. Modell G. 12 Ilar en!. lIJlJl.gift ett frekvens
omfllug u,' 50--1~ 000 p/s. Diametern Hr 12". De n fiLltlllatatle 

tYPt:1.l tar 15 'V lil,ströl1lseff el,t och utföres f ör spiillniwrar 
ll1~IIUIl 105- 310 V, Både cleuna och den perlllallentdY~fl
mlsl,a typen ha talströmspoln l' prl 8 ii. 9 obm Yid 400 p/s. 
Dessa tYller äro kmftilugtalul'e. 
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Slutligen bör nilLuna. (le ameri kanska elektrolytkondensa
torerIIU a v llIiirket »Aero\"()x» sHUlt »SH tor»-poteu tiometral' 
i trippel utWran(I,' . 

A.-B . 'l'rako Ur ih'eu repre~entHnt för El ec trollie Labora
to ri es i AII:·erika , som tilIyerka dbratoromfol'lllure för dri
,",1I1tle av YiixelströmSa p[larater från likströlllslliLt. RIII. upp
gift nl1\'iindas rlessa olUformal'e a,' flera storu amerikanska 
mottagarfuhrikauter samt a" ett flertal andra fabrike r för 
olit,a iindamål. 

JJJ iUinstl"1I11l en t. 

'l'jcr ncZds Rctdio, ,'Iockholm, för i marlmac1en radioservice
ins trument a " det amerikanska miil'ket »'l'l'iplett~, FÖljande 
typer förtjiinu framlIiUlas: 

Rör1lrOntre, IH'P 1501, f ill' proYL1in" nv amerikanska glas
och metaUrör. D et inbyggda instruwentet kan allYiindas som 
yoltlueter (1000 ohm/volt) och lIlilliamperemetel' (O-
10/30/250 rnA) f(jr lil" tr"l1l , \·oltmeter för yiixelström (400 
olllu/\'olt) samt ohmme ter mellan 1000 ollm oell 10 megohl1l, 
gli glimlampa finne s föl' proyuIng av kOlldensatorer. 

R,öl'l'roral'c, t1l1l 1,.10 A, för yäxelströmsdrift. Visar direkt 
om röret hal' full god emission eller ej, 

yolt-, ohm- ooh mWiaJII.]Jcrcmcter, typ 1200, utgöres ay två 
~HllIlIJanbyggda instrument, Olika mätområden inställas me
d(;lst en omkopplare, Det ena instrumentet Ur en yäxelströms
voltmeter, det an(]ra en vol t- och milliamperemeter föl' IiI,
s tröm, Voltmetern hur 2000 ohm/volt. Millinmperemetern 
hal' områdena 0--1/10/50/ 250 mA . 

.1na,lysafor, typ 1220 A·, avsedd att användas i kombina
lion med typ 1.200 för mätning av spiinniuga r, ~trölllstyrkor 

oeh mot stånd i apparater med um cl'ikam lka rör, 
S ilJnal ll encrat01', Iyp 1 ,,2 , omfat tande 100--30000 l,e/s i 

~ex orul',lden. U otlnl e rad med 400 p/c. Uttag för lågfrekvens, 
1!'rel"'ensnoggrannlIet en!. uppgift 1 0/0 upp tjll 1500 kC/s och 
3 °10 (\iirövel'. Förseclc1 med regUlator för bögfrekvensspii.n
nillgell. 

Dessutom nIii.rkas en del eul,la mätinstrument, 8å80m \'olt
metrar, mikl'oamperellletral' samt utaångsvoltm et rar. 

IlIlJeniöl'sjinnan II-t/(Jo 'l'illq/tist, Stoc1,;holllt, för i markna
den en ny isolationsUliit.are utan iI1l1nkt.or. 500 V !il,spänning 
,1stadkOffimes medelst nägra ficklampsbatterier samt en yi
hra toromfOl'lllUTC med mekanisk likriktare. En glimlampa 
visar nUr spiinnio'-'en fallit un(ler 450 V, varvid batterierna 
ulbytas. 

Av intresse iir Yillurc ett clirektvLaurle instrument för 
llIiitlling av fintstyrkan bos permauenta uraglleter föl' hög
talare. 

Alldra intressauta iu s t rlllllent av Harlmaun &; Brauns till
"el'kning äro två elekt ros tnti. ka voltllletral' med IUiltomr:'l.deu 

1(j0 r esp. 0--20 V, Dessa iiro Clm·i.iudhal'fI för frekvenser 
upp till 10 Mc/s. Kapaeiteternn iiro 10 resp, 12 em, 

Bland radioin iitr llluent llIiirkes en ulg:"lugsl'oltmätare med 
~.i II mii tområll en frun 1,5 till 1(j0 V, Dernw voltmeter har ett 
kOlIstant inre 11l 0tstti nl1 av 7500 ohm, varför utgångseffek ten 
liitt berUkn,r, St snart spänningen uvlii s ts. Vi hfinvisa föl' 
övrigt till artikeln i d elta .11 II 11 1111 el' 0111 »Instrument föl' rallio
senicc~. 

Samtliga oi'an !Je. krivnil in:stnunent iiro :lY Hart.lllanll &; 
Brauns ,·äll,UllLla t ill\· erkning. 

.1nlen17 er. 

National Radiofa.bril,:, 8foG7.:I/.Ol))l, ful' i lI.Hlrknadell en 
trallsformatorantenll IlV det engelska miirket »Belling-Lee~, 
Transformatorerna, som t i II det ytt1'e göra ett vederhä.ftigt 
intrYCk, omfatta förutom mellan- or:h långvåg även kortvågs
området 10- 60 meter, Av fabriken pnblicerade kurvor visa 

http:iI1l1nkt.or
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»R(t<lio Piclrl SelT-ice Data» Ur na mn et på en bok, utgivcn 

av Röldio .\: Techni ca l Publishing Company i Amerika, som 
utgör ett SUI)plcmc nt till dell tidif,'11re på . Mn.ma förlag 
utkomna ~Modern Radio Serl"icin CT». Båda. böckerna äro för
fattade av Alfred A. Ghiranli , känd genom sin »Radio 
P hJ'si Com se», till Yilk 'Il Yi skola återko~ma . 

»Morl ern Rrulio ScrliicinV» i.ir ett verk på l 300 siuor med 
(iyer 700 illn. trationer. Det I,an rekollJmenderas alla som 
iinska hlinl fö rtrogna me l lll odern ra(li o. e rl"ice och de biir
till e rfo nl erli;.:a instrumell tell. Den flir sta trecljeflelen a \. 
boken avhandlar ut!örliNt ullitiJl strUllll~ llt för radio, ohm

att llllmpu iu"en [lit mcllon- oeh längdig iiI' mindre lin G db, 
likaså på kortl':l/!" mellan 17- fJ2 m. Detta glLl ler Ul eu en ned
ledning på 50 cng. fot. "\ id lO m är dlim pningen enl. knnon 
fl db . 

alUma firma för i marknaden en antenll uv s t:ntyp, dUT 
staven ii .. omgil'eu a v en spolformi g kropp, hest:lende a l' ett 
llleta llbal1d, lindat ett flertIll gånger upp uch ned. ÅI'sil,ten 
är att öka ta I'ens effektil'i tel SOUl uppsamlande organ. Den
na a nteuu llr avsedd att Ilnbringas pfL taket, i toppen al' en 
hög mast, så att den effektiva höjden blir så stor som möj
ligt. För att den ur störniU"ssynpunkt slmll bli tiIlnlirmelse
yi lika god SOlU en antenn av yanlig typ (med tl';l illaster), 
måste CH betJ'dligt hÖ"re mast nnl'ilnda till enl1la . tal1tel1nen . 

Vidare märkes en inolubnsantenn i blIndform, a I'sedd att 
lUonterns pil i solatore r, så att metallbal1c1et kom mer ett litet 
s tYCke f r i\n I' t[ggen . 

En ny ,·a.llioji,·rna. 

Ra.d·io lwnt ,·oll, S:t Pa1/.lsgatan 17, Stoc1;;holm, lir en l1J'sta r
t ad peeialfirma i radiobranschen. Firmans chef och t ek
ni ske ledare lir ingenj ör Åke Carlsson, som hittill varit 
verksam ' m ratliokol1 t rukWr och hal' ett fle rtal år erfa
renheter frfln proYl'nm och laborator ier. Radiokontroll har 
til l lindamitl a tt driva handel med radi omottaga re, förstär
kare och högtalareanlltggninga r samt att utföra rad iorepa
ra t ioner. 

me trar, kapacitet mätare, ut~. ngsvoltme l.l·ar, rörprovar , 
~anaIYStltorer» och mli tsiinc1a re. Av stort in tr se lir en 
lUill1gfald komIller iella dylika apparater, SOlll' besl,rivas 
llIecl lwpplings.'l'hema, Vida re liLml\ll.' IIlwisuiugar fö r kon
:;lrukti on al' s{ldana miitapparater. Ven ancli'a tredjedelen 
innehå llm: anl' isuingar fö r eniee på ull a slag a l' Ulottagare, 
.i uste ring a v deu nII tomatiska I" OIYlnkoll t rollcu , uppl etande 
a v fe l på olika sillt, lrill1n ing a v lllo ttagllre wed si 'Yllulgelle
rator och ka tods trä leos illograf o. s. 1'. Bokens sIsta te dje
(I ..,l al"hancllar bil- och Ibåtlllottagal'c, a lll', "smottagare, hö 
fillelitetsmottagal'e samt störning eliminering. Ett kapitel 
behandla r affiirsteknil,: »How to Il your senice». 

Denna bok lil' \'is ::;e rli '~ en skril"en för uIJJerilmnska fÖl'hfLl 
landen, men netta har föga att betYllu . Priset ä r 4 dolla r . 
Den senas te upplaga,n utkoUl i januari (.letta år. 

Av ~Rad i o Field Servi ce Data» fö reli gge r nn en ny upp
la"a. Denna innehåJlel: i tabellform uppgIft Oul mellanfrek
n~nsens s torlek i alla amerikansL,a superheterodyne r, ,iven 
1!)37 å rs modeller. }';11 stor del uv buken om talar SY llllJlolll 
uch annoEka fel i 1 500 a merika n ka mottagare av olil,a 
märken och typer. Des a nppgil'ter iiro gruutlade p erfa ren
heter från serv icea rbete. Vicla re behandlas metoder för av
störning a v olika billll ii rken , spe 'iellt sii rl ana som erbjuda 
s vårigheter i clelta avseenlle. Slutligen finnas eu delrördata 
och tabeller ~a lll t svar t ill num eri ska övningsexcmpel i :.> i\10

dern Radio Servicing» . Priset iiI' 2: 50 dollar illl,lu sil'e ~uPJl
lelll cllt under ett a r framåt. (Bok en iii' i Iiisblads ystelU .) 
En hroschyr i tl'å.färgstryek kan e rhtlllas från Radio & 
Tecllllical Publishillg Co" Dept'. l) 1~, 4G Astor Place, New 
York, N. Y., . S. A. 

NY TEKNISK .l30KKATA LOG. 
A.-B. Hem'ik Lindståhls BOlvhandcl, Stockholm, har utgi 

vit en 60-sidig katalog över nya re s vensk teknisk och veten 
skaplig litteratur. Katalogen itr mycket översl,ädligt upp
s tälle!. B land arbetcn i ma tema tik mlirkes professor Huben
llieks nya bok : »Diffe reutial- oell iu tegral kaJkyl. ett verl,
tyg för alla», ,il7 en<lt en ny bok av Bo(llllnd & T 11"borg : 
»Matemntik föl' elekl.:ro teknil,e l· jHlllte yUgledlllng I' iel an vlin
elande a l' riilme.-ticka» . Blallfl de ma temat iska arbetcna lll' 
upptagen professor Liljeströll1S utomoruelltl igt iu tressan ta 
bok: »Tekuikens naturretenskavli"tl g ru nder», utgörande 
lIel I av ppfinllingarnas Bok. ]Ju siirskild avdelning av 
katal ogen upp tager böcker i svagst röm, telegrafi , telefoni och 
radio. nder »AILUlän elektrotekn ik» miirl,es pl'Ofessor Lind
st rölllS bok : »Teoretiska grunder för elektrotekn iL,en», tiorn 
utk m 1935. 

Lexikon och uppslaNsh&:ker upptaga en a "delning i kato
logen, och hiir UJ fi l' l,;a . en hel del unrler de senaste årcn ut
komna , Uloclernll spn 1;: lexikon. SIntIigen fillne en förteck
ni ng över Ingeulörsr etenskap:;akadem ien:; skrifter . 

NYL1 RADIOKA T.t1.DO GER. 
FJleTct1'isTca Aktiebolaget Skandi a, Stoc/. holm, har lltkoltl

Jllit med sin radioka ta l o~ fUr 193G-37, inl1ehlillaml mftuga 
intressanta artiklar, såsom ampelbögtalare, skiviusp lnjllg. 
apparater och -lITat rial , mikrofon er, högfrekvens polar och 
mi-transfo rmatorer, kortvåg" polar, t r lidLin(lalle volymregu
latorer m. UJ. 

TjC1'nelds RacUo, Stoclcholm, hal' utkommit med sjlltte 
upplagan ay sin katalog över mdioJllatel'iel. Bland uyheter 
av in tresse märka. tl' irnl;:ondensaturer. mf-bandfilter föl' 
105- 130 l,c/s, induk tiousfria kondensatorer, Idirnbl eck för 
drossla r och tran formatorer, Magnavox-högtala re föl' s tora 
effekter, llletall skii r lU'a r fö r amerik anska rör, topplJiittor, 
kri stl\llmikrofoller , högt alande telefonan liiggning m. Ill. l\liit
instrument nI' miirket »'l'riplett» liro oyan beskrivna . 

National R ad<iolabl'ilv, Stockholm, liar utg ivit -in nllUo
katalog för 1937. Den innehåller en hel del a v intresse f ör 
amatörer och reparatörer, såsom ett a I' stii Jllningschassi för 
allv1\~, feTrocart pOlar med korty l\.g,-oUlr'lde, mf-h'an,sfor lllll
torer, dels för 11 130 och del fö l' 45:>--470 kels, ltf 
drosslar för stö rnings l'S'eld, monterac1e på 2 0.1 I-' {i' kOll
densator, Ya.xl ey-omkopplare, kalor a l' olika moll lie r, Yi'lg
fäll or och tonkontruller, mout rin pl intar för lllo lstå ntl och 
konclensa turer UJ . ID. 
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Diskussioner och 
~ föredra g CV\A3 
 aUlatörer 

s tockholms Railiolvl'llbb. 

Som redan i föregående numme r omta lades hölls samman
tri-!de de n 13 oktober på Tekniska Högs kolan, diir den vä rlrl :;
bekanta korlvåg siinda r ell, som by;.;gts uv telmologerna Ryd
beck och Stol"llalll, dewon strerad es. 

T. f. ~rofe ·or Erik Löfgren lämnade först en oriente ring 
0111 tilndIPA'l rbetet ' b ·drivande vid ~'eklli,;ka H ög kolan. Innan 
eleve rna få sit t al·" ång:;oetyg ··Olll cIvillngelljör er I,:ola de u t.
föra ett självsWncligt examen sarbete och dtirmed \"i sa nrt et e 
I'erkligen Uro dugliga in"enjörer. Kort vi't sUnuaren p. »Tek
nis,> val' just ett dyllkt exawewi ur1.>e te men som sådan t oer
hör t omfat tande och k riivande . Endast de t förhå llande t att 
de bilda teknologerna redan förut ' · 01."0 t riiuade kortdlgs
amatörer gjorde a tt prof. Löfgren gav sitt sumtycke till exa
mensarbetet i fråga. 

r.reknolog Rydl)eck höll dUrefter ett mycke t intressn nt fö
redrag 0111 sändare,n och b skr ev steg för steg hur den var 
kOIlslme rad a m t vilka v1\.righeter man haft med densamllla, 
innun man lyckats uppn~l ett fullgott resulta t. Även Hvhllncl 
ladci'. frflga n om antenner för Stindning till olika viirld: delar. 
Efter föredraget demollstre ra d-es mycket. ingä.ende både ~·1i n
daren och de för mot taguin O" a ndl llcln kortv:l.gs.suprarna. Det 
he la var ut()ll1onle utligt in tre. ·aut. Vi kola i ett följande 
nummer publicera en ar t ikel o.m .;iincl:nen och a lit vad tiH 
clenna hör. 

Vid sammanträdet den 27 oktober val' anorduad en di '·lms
sionsafton om mätapparate r för scr,ice'll1i..iu. T ekniske sekre
teraren inledde llled ett anförancle om »Bnkla signalgellern
torer och andra ins trumeut för rac\io-erl"lce», val'efter di sInI ' 
s10nen vidtog. F1n hel del synpunkter av inLt'esse fnIllllwmlllo 
nnder denna. Inlecl ni ngsallföra nde t åt rgive und er rubriken 
1I Instnunent för rad ioserv lce» i det ta nummer. 

SOUl redan meddela ts med lemm a rna per brev ä r det t il l den 
10 november utlysta ll m'll1 an t riide t f r.uuJlytta t till ti dao·en 
den 17 november, d ~ s amling s kel· u ta nfö r Sve nska llaclio
aktiebo1aget, Al s tröm ergatun 12, kl. 7 e. m. i ol:h för b-eseencle 
av lIeu bekanta televisions3nda re n. Siiudning sker med ringa 
effekt och mottagning demDn t reras i en- angränsande lokal 
inom fa s tigheten. 

Nästa Sa'l11111antI-ilde tiger rum ti ·dag n den 24 november, 
varvid ingenjör Eril, Hullegård b1lller ett fÖredI·a,r över Hm
net : ) I)en engeIslm televisionen h a r ta r tab> . E,'n in"ående r e
dogörelse lälIlnas över de .nya anordningarna i Alexanclra
palat <;et, där Bainls och l\'[arconi" televi ionssä ntlare äro in
stalleracle vid sidan a \' varandra. 

Meddelande om följande samm a ntl'iiclen sker ""enom Sven
ska Dagbladet, StockboIUl S-'l'i,lui ngen, Dagell · -""J·beter och 
Social-Demokraten. Noti. en inför s a v LiclIli.ngarllll i regel pit 
miindag, någon gä ng p il tisdag, 'men ej a ll t id umler radio
rubdkerna utan på annan: leuig plats. 

VIS ELI. TRI1L.~ING, 
Forts. frän siu. 247. 

vara beSkaffad som en yanlig s i<>nal"enerator, d. v. s. med 
alla erforderliga frekl'ensomr- den, medan den auclra har fa st 
frekvens, som endast I·arieras plus minns exempelViS 20 kels 
lll"ed tillhjälp aven roterancl e lTitlkonclensntor. I blanclarrö
rets anodl,rets får mall då bl. a. sU llll1lafrekvensen, som gi
vetvis också varierar pin ll.1'inus 20 kels o1.>eroencle av första 
oscillatorus insUillllillg. 

Vi ha nu i huvudsak redogjort för princIperna för visuell 
trilllning a v filter o. dyl. OC!l Skola i ett sena re nummer 
:'iterkomma med en del praktiSka ynpunkter fö r ibyggandet 
a l' den hilrför erforderliga apparaturen. 

Ur broschyr n »T lnlis ka synpunkter b-el räf
funde Stem & Ste ms radiomottagare för sä
·on""en 1936/1937» : te rgiva vi m ed tillåtelse ne
danstående, om gii ll er i lika hög grad för racl io
mottagare av alla miirken och tir av in t res·e för 
sädl il terl"ör iil jarna ~0 111 allllJiinlIetell . 

»Luxemb1tJ"!!s ffcklen» - (fIL ny ~tijrll1in!!sorsak. 

Sedan Motal'::l ökat s·in effekt ullr el ,t från ollka hå ll ino111 
lnudet, men siirskilt fr :1n ned re Norrland, till oss inrappor
terats fu ll al· e" naTtade s lörni n"ar. D e ·a yttra sig däruti, 
att vid ly sning å utliLn,ls ka taUone !" man vid pauser i des
sas siindn illg ofta hör det svellslw llrograwmet. Speciellt de 
tyska s tationerna ä 111ellaul-[u-,= iiro llesviiralle a l· störo in'~a rn a 
S0 111 iblaud kunua bliva så ~starka, -att det utländsl,a pro: 
granJlllet blir onjulbart. 

De t rör sig hilr il"ke Om bris tfln lIe selektivitet, då feno
men et är lika mlirkbart il a lla mottagart~'pe1" samt uppträ
(ler ii platser , som ligga h ng t fn n svenska sändare. Or sa 
keu iir ett relat il·t nyupptäCkt förb å llancle i det s. k. Head
sideskil,tet eller ionosfiiren, som för·t obsen·erades våren 
H)34. :\Ian märkte, att den kraftiga Lllxem'burg ·tationell 
störde ·tationer vitt skilcla i vågliiu"d från deuna oeh före
triides\"is sådana stationer, som lågo i linje med Luxemlll.lrg 
sa mt borto m clenna. F enom enet har sedan varit föremål för 
omfattallde under sökningar 1.>1. a. i IlolIuncl och TysklilllCl. 
Mllll. hur kOllImit till den slutsatsen, att nuder vissa förhål
landen vågoma från en st atioll viu pas age aven annan 
siindure. i SYlln rhe t OUl cleu lIa iir en kraft ig sliudare (100 
- 200 kW) på lå ngl·åg, i iouos:[,ir n ovanför den seuare sän
daren nnderg<l påverkan (modUlation) a v denrla s s'indning. 
Kiir den ·tÖrande sä nd a ren ligger mitt emellan elen önskade 
sta tionen och mot taga ren, Ur fenomenet mest utprli,glat d· ju 
i så fall rymd vågen just brytes mitt över den störanLie sta
tionen, där fless fält är starkast. 

Se vi på kartau finua vi 1.>etrilffal1de syensl,a förh ll lla n
den, att i ungefär ritt linj e med t. ex. Berlin och Motala 
ligga Härnösand och Umeå på approximativt samma al-slånel 
fråu Motala som Berlin. Uncler den gångna siisongen ha 
också klagomålen över stömingar från sl·enska program
Illet på tyska statiouer varit sUrskilt talrika fr[lll just dessa 
trakte r, en erfarenhet som (Tj orts ä I·en a'· anclra r ad iofirmor 
samt bekräftats 11 l· Teleg raf l'erket. 

I Stockholm trakten kan man ofta lwn statera fenomenet 
vid lyssning å Kalundborg, .,Olll ligger ungefiir på det kri
tiska al· l111111et. Lathi sWr pii. _amma siH t ibland Lenin
g racl. I regel är ljudet fI"'ll1 elen töran de sta tionen mycket 
»mörkt», då »l11odn laliollsgr :1Clcn» falle r fö r de höga fre
kvellser na. 

Dä. LUXeJllburg~effekten be ror prI iOll o fil rens e."enskaper 
för t illfiillet, och d . sa SoUl· bekant 1·:Hiera i hög ~racl fdin 
clag till dag och tU" till 111', är det givet , alt effekten upp
triider mycket oregel bundet, 

Av det ova n sagda fram gå r, att mall i fall cliir Luxell.l
burgsei'fekten upptriider icke genom a t t s tegra motta:--arens 
selektil"ite t llled någon yågfiilla el. elyl. kan få 1.>ort effek
ten. Oll.l man medelst speciella flute.nn er kan reducera den
Sal1lIna ilr icke utrett, ej heller 0111 dcn varierar inolll ett 
Ulinclre område, mell (let för efall er j t rolig t. 

RNl'TELSE! I artikeln 0111 ConcertoIJ V 70/ 71/ 72 skall i 
sista menin"ell st· : ) ... sft f1l1na apparater, som visa sig yara 
felaktiga del trimning: och slu tp rol' . ..». Sill. 255, Y. sp. skall 
stå: » . . li'tgfrekvent ilterl,oppling lJå kortvågsomrftdet, llled
f örande sj ä lvsvällgl1iug meLi låg frekl·e ns, el·h iUle -· eljest lätt 
via oscillatorn, som frekvensurodnleras llled ..». 

Nordisk Rotosravyr, Stockholm 1936. 
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IfLOCKANÄII NU IJ ..23och40 
_____... /3...23 och 50 

HEMMETS "FRÖKEN UR" 
Siemens synkronur drivas med växelström. 

De finnas stilfullt utförda i mahogny, valnöt 

m. m. och kosta el mer än vanliga ur. 

~ 
SlEMENS 

SYNKRONUR 

D eff1of1s lre rtls och jöni!jtlJ liV : 

ELEKTRISKA HEMAPPARATER A.-B. *»Fröken Urs» tid pa sekunde n anger Siemens 

synkronur, somApelbergsgatan 31 STOCKHOLM Tel. 109203, 109223 går utan uppdragning. 

Superflex MWD3k 
fljr ,·<i,,,· ls t r iiltl <il' en r rf lf' x kopplnd s u perhp e r odyn m ed 
:i + l rljr (v (l ra,' e tt d u bbel rii r). Me d sinn s j u kret sa r och 
(,tt dubbeh"e rkanuc Tt;r ii ... <l e n jllm f örba r m e d e n f~ID
riireapparat. Den har b(:ly c~ .. lll tion sska lu, ,· olym · och 
klal1;.,dHrgsk ontroll :-:;nflJt dynull d ak högtalare med. u t-
11l:i rl\t yac kc r t och fyll igt ljud. 

SERVICE 

INSTRUMENT 
Rörprovare, mätrör, 
mätsocklar, preClSl0ns~ 

mätinstrument, signalgeneratorer 

Prosp ekt på begiiran franco 

Ing. Eric Andersen· Radiolaboratollium 
GASVERKSGATAN 27 TEL . 6717 HÄLSINGBORG 

P r i s K r o n o r 2 2 5:-. 
)[ot e tt tillägg' av ](r. 35: - han apparaten ih'en leve re
"HS med I~ O R T V .Ii. G 19--JO m . 
p, ven på avbetainin ;; !) 

Fnh,skilj, ifyll och posta nedanstående kupong-. 
Gör det DlI! 

Till ELEK'l'l{ISKA I NDUSTR I -A. ·B. , Box (jOH, thlm 6. 
SiilId mig nHrmare u pp lysningAr och utförlig b es k rivning 
"" filt r~l1att.·

fI"" ~IWD3J'. 
och fö r siiljn ill g-svill l,or beträffande Super

"'nlnn: ........ 

Hos tra1: .. ... .. .. .. .... . 
•\llr~ "~ol't ............................. .. .. ................ PR 10 . 


detta nummer, visa det 

då för Edra vänner som 

äro intresserade för 

RADIOTEKNIK 



HERR JOHN ANDERSSON 

KöPINGS EL . AFfÄR 

KöPING p • 

Vid Centrums Radiofabrik arbetas 
för närvarande både dag och natt 

Kvalitet skapar efterfrågan - ett faktum som 

bäst bevisas av att Centrum-fabriken nu sys

selsätter nära 600 arbetare och tjänstemän. 

Centrum-fabriken erbjuder denna säsong en 

mottagarserie av allra yppersta klass. Den 

typ, som även i år visat sig vara en succe, är 

modell "Royal de Luxe" vars geniala skalan

ordning i form aven europakarta med signa

lerande stationer blivit en av radiohandlarna 

synnerligen uppskattad detai'j ur försäljnings

synpunkt. Royal de Luxe har i år förbättrats 

avsevärt i det den försetts med ytterligare)l 

rör samt kortvåg. Dessutom är skåpet utfört 

i högglanspolerad mahogny. 

Den mottagare, som torde beteckna höjd

punkten av vad radiotekniken kunnat åstad

komma, är Centrum "Imperial" samt "Impe

rial' de Luxe". Detta är en Il-rörs superhete

rodyn med exklusiva, tekniska finesser såsom 

t. ex. "det elektriska ögat' ;, en anordning, 

som visar, när en station är rätt inställd. 

Priset för typ Imperial är satt så lågt som 

kronor . 485:-. 

Begär Centrums katalog över samtliga 1937 
års modeller, som sändes gratis och franko. 

:, ... . 
,- ' . 

:,> ..... \': ' 


',.:. : '.- . ' ...• 
Reg elll 

H. 	M. Konungl n5 H. K. H. Kronprflls&ns H.) , H. KronprinstSSllIS 

Hovl eYflr:anlör Hovlflveranlö , HovleverantÖr 


RA DI O 
motlagaren med den underbara lonen lmper ia l 	 Roy al de LlJ x ~ 

Tillverkare: AKTIEBOLAGET GYLLING & C:o STOCKHOLM 


