
R u n d r a d i o n och radiostörningarna. 

Högaktuellt föredrag ay byrådir. Siffer Lemoine 

inför Stockholms Radioklubb. 

I detta nurulDer 

KONSTRUKTIONER 

Negativ återkoppling i förstärkare. 

En artikel som klargör många förstärkarfrågor. 

- Nackdelen med pentodens höga inre motstånd, 

eliminerad. 
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Efte rfrågan 
sk apar kvalitet 

Sylvaniafabrikens dagsproduktion är c:a 
70000 radiorör om sammanlagt 225 olika 
typer - ett fulländat Sylvaniarör för var je 
ändamål. 

Ni, som köper och säljer radio se till 
att det är mottagore med Sylvaniarör, Har 
Ni Sylvaniarör i lager för att kunna till
mötesgå kundernas krav? Om ej, till sk riv oss! 

RADIORÖR 

MOON RADIO-A.-B. 
Sveavägen 55, Sthlm, Tel . 308839 

SEM 
s må transformatorer 
garantera en ekonomisk, driftsäker och 
störningsfri energidistribu tion, 

Til/ v e r k n i ngsprogril m: 

Fu ll, och s partransformatorer alla s lag 
ås om : tran sformatorer för likriktare, 

förstärkare o ch laboratorier; 
neont ransformato rer; skyd dstr. nsforma< 
torer; tänd trans formatorer för o ljeeld, 
ningspannor, nät" ingångs, och utgä n S< 

transformatorer för radio m, m, 

SVENSKT SE/t\. KVALITETS, 


FABRIKAT 


A.,H. SVENSKA ELEKTROMAGNETER, ÅMÅL 

Rallioalualörens dröm! 


Hammariund "Comet Pro" ~ världs
lnärket, 

, lljlP['!tc·tc rndYIl , 8 ri ir', l:-;-~jO m rl' , 

Sargent Modell Il, Universal, 
ny f i ir s\,Pl1ska m u rkn ad ' Il , Hak» .- t a~ )il 
motla ga re, Ui, ; :?O ,OOO m C'tr r l llan 
'- [101h" t l', lp ,' , i ol i ka typer fi it" , iixel, 
~ I riim, l i l, ~lröll1 ch ha trprid r i f l. 

T,'ii illcnli.-ka hiigr j',f"kt i,' a m Ol t a g-:l 
r e' , Il" ', till sInt! , l1l~" l) d i ;!;h rr ( ' r , 

['Ojlll1iira l1ri sl ii ~~n ~ 

Generalagent .fbI' Sveri{!.(': 

A.-B. 'ANTRAD 

Norra Rantor'get 29 - Stockholm 
T plefon 21 22 97 Tclc/( raJlJa,1 ress: Antracl 

NI VINNER i längden på att 
använda förstklassigt material 

Värl dens förnäm sta rad io t"abri kc r 

an vinda CEN TRALLABS 

Potentiomelrar, 

Finnas i värden från 
5000 ohm till 2 megohm 

Sola rs vå"rldsberömda eleklm" 
lytkondensatorer å'ro oö verträffade . T aga endast 

hä lften så s tor plats som d e 
fl es tJ övri ga fJb rikat , 

Finnas i värden fr.i n 2 MF 
till 32 .\\ F, 

ORiERS FE RROCART, 
POLAR ÄR DET FÖR, 

!\,Ä,, [v1STA I s rOLV Ä G 

R A DIOKOMPANIET 
OD E NGA TAN 56 -AVD.r 

Tel. 32 20 60 S T O C le. H O L l\I Tel. 31 3114 
Lå"g sl ll p r i.$er - Slörstil s o rfedllg - Först med nyheter 
Radiok~talog.n erhålles GRATIS mot insändand e av 15 öre 

j frimärken till porto. 
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Samm nt6 iden . 7 I 

FRÅN REDAKTIONEN 

Störnings/rågan 
har länge varit aktuell 'långa ,tå undrande Leträffande 
vad som kan och kommer att göras för alt få bukt med 
t. ex. pårvägsstömingarna. Det finns många andra 
frligor: i vilka faU kan man räkna med bidrag av 
statsmedel "id uppsättning av störningsskydd ? Kom
mer Telegraf erket att göra något. åt störningarna vid 
ullandsmot tagning? 

Dessa och m' nga andra frågor klarlades vid byrå
d irektör Siffer Lemoines föredrag den 2 februari i 

tockholms Radiokluhb. Föredraget återgives i förkor 
tad form i detta nummer. 

Den negativa terkopplingen har hasti"t slagit ige
nom och är nu av mycket tor betydelse inom för tär· 
karteknik n_ Vi publicera i detta IlI1rnmer en artikel, 
som uppklarar grundbegreppen och ger den intresse
rade teknikern möjlighet att även kvantitativt behandla 
hithörande problem_ En annan artikel avhandlar den 
aUlomatiska avslämningen vid radiomottagare och ger 
en orientering om de möjligheter som stå till huds_ 

I enli ghet med vilr utfästelse i decemhernumret publi
cera vi i det ta nummer ytterligare ett par mottagarbe
krivningar samt en beskrivning över en intressant hIan

darenhet för ljndiitergivnings och skivinspelningsan
läggningar. 

PopulAr Radio. 

E.fTERTRYCK AV ARTI K LAR HELT ELLER DELVIS UTAN ANGIVANDE AV KALLAN FORBJUDE.T 

Förnya ,Eder prenul11eration 
för vå rkvartalet i god tid . Därigenom har Ni garanti för att tidskrHten kommer 

Er tillhanda 

samma det 

ställas Eder 

i rätt tid utan avbrott. Nuvarande prenumeranter torde uppmärk

inbetalningskort som Inom de närmaste dagarna kommer att till

och medelst vilket Ni utan portoutlägg kan förnya pren umerationen. 
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Sinnens ' nr" spIJ[sa tser. 

/\'Lelruisl" , A.-B, . ' if 'IIlt'lls , Stuc/rhn/III , för i marknad en Il a nlal 
spohsat "'r för J11uderna radi uIllullugare. Dt;;l är samIll a spolar ::'0 111 
a nvullda" i Sic ll1 e l1 , ' mOLIagare. l\lal1 har gJll in fiir en tand:ud i· 
tit~ rin O' av spolarlla uch sam ma type r: anv~indas i samtliga fnott agal'· 
modeller i s tiill ,[ för att man (örul ko nst ru eradl' sä r. kiJda sp olar 
för v" rj e appuralm ode lJ. \ in te n mCI I det n ya 'y$lemct är att 
Jllall k UBnat lägga n ed m 'ra arbete pa a lt utveckla arje spolty p 
sa lan gt som möjl igt ocb g i\a d cn stör 'ta möjliga ·ff ck ti vit c t. Sam
liJig l ha r man ftc rs triivat nkclhet i kontrtlktiOIlt:n. Dc nya spo· 
larna göra ocksa el t mycket gOlt iJ1Lr yck, 

E j mindre än lio olika 'poltyper finn a all tiUga. » Förkretsen», 
typ V, är a v edd som l :a nvs tä mnLngskret" i mo ttaga ren. Är denna 
e n 2-kretsmotlagar', b lir 2 :a kre tsen en »d ete kton;pole» , typ A. 
Vill man utöka ti ll t re h elöH r, e rsutt er man sp ot 'n V lLl eJ ~tt 
»ingä ng"banuEilter», t yp F. För s upcrh eterodyn r fin n es en oscil· , 
Jatorkr~ t , t P , 'tt mellunfrekvell sba ndfilter , typ B, sarnt en 
IL1 c llanCrekven krets, typ K . »S",~kre tsen », typ S, ;ir avstä md [ör 
m ell a n[r kvensen och inkoppla mellan ant enn och jord för all 
förhindra all tatilmer om siincla p å m ella nfrek vensen s töra mot
tag tlingen. Mella n frek en ~n ~ir <168 kel . En annan ~ lIgkrets, 
Lyp H , ä.r av tä.md till 9 kel s uch a vsedd att unde rtrycka pipt oncr, 
som up pkom ma vid mouagare med storL ton f"rekvt;:ns m[ang . Den na 
kret , vi lken lik om den föregAcnd e best!tr av en j ,irnp ul verspolc, 
seri 'kopplad med en konden a tor, k an t. ex, a n ' lu ta parall lit 
meu utgangstran sfornuttorn s lH' i m ~irIilldl1il1 g. 

Slutli gen finnas e tt pa r vågfä llor a pär rkretstyp , a\ ' edda a lt 
inkopplas i seri e med a ntenn n. Den ena har I~n enda krets för 
mellan- eller lång", g, ilket som önska, d n andra har kretsa r {ör 
båda dessa ollll'aden. ung finnas (ör fa ture ell e r lÖSäre kopp
lilL g med antennen. 

1ed hjälp a v d essa spolar kan ma n b)' ''gu UjJp prak t is kt taget 
vilken ll1otta garkoppllllg som hel t. m framgår av fotografi erna 
äro l edninga rna fran skärmuurkarna toppä ndar mycket väl skäl" 
made. O cillatorspolcn har smil dimensioner för att en eH~kl i v 
skärmning av Jt:n samma lätt skall kunna å 'tadkom ma . 

Spiillnil~gsb"griinsal1dc elck/roly/konden Slltorer f1/J turr typ. 

A lrtie[JO laget Truko, Storkholtn, h a r lä lL l lla t: oss upp"i{ter um 
en intressant kondensatorllyh CI, llämli gr:n en 5p ~'l nnin gsh gränsa nd e 

Siemcns ingångsbandfilter, typ F. På det elLa spolröret liggCL mel
lflll vtlgsspo!arl/ a, pu det andra långvågsspolarna. Till hiiger den 

avtagna skärmburken. 

S iemcns' d etektorspole, typ A , m ed lIl ellanvågsspolama n edt.ill och 
langvli,[!sspo!amu upptill på spolröret. Observera den inbyggda 

gallerkondcnSCItorn samt läckan. 

l.orrc1ek t rolytkoncle lL _ator , ,1\ sedd {"i l' n lltaggrcgal e t i väx o;],;trtims · 
mottaga l' '. Denna tOlTa k ondensall r, som till verkas av Plcsscy
fahri ken i En gland, har å luuda , amIlla egen kaper som en vat 
elektrol yt kondensator ffi d hilnsyn ti ll överbel::! lni ngar, d . v. s. 
den ta"e r ej skada av ii vcrbelastllingar, {iirutsatL att d Cösa ej vara 
mer ,in .30 seknnde r, vil ket de van li gen ej heller gö ra i en radja
a ppara t. Dock pås t" r ig fabriken kunna fram"t,illa sådana kon
den 'u torer, som ta la ö,,; rbelastning und er Hin 're Lid, ända upp 
lill 30 minuter. 

Då sp~inni n rren sli g ··r över ett vi:ist kritiskL värde , börjar läc k~ 
nin gsö tr limm en i kondensa torn a tt s tiga mycket snabbt och kan 
uppga till 20 rnA e ller mera vid en 8 flF kondensa tor. En 8 f,F 
kond en sator med en arbet ,spännin g av 450 V likström plus ca 35 
V max . s tli rnin gsspiinni ll" har salunda ~in kritiska p'LJ,k t vid 525 
V. D, spä nnin 2'en stigit lill 560 V ,ir läeknin g trömmeu uppe i 
ca 20 m A ; de n a ri era r g ive tvis med t emperatlLr~n hos k ond ensa· 
torll , sorn >tiger vid överhcla tnin g:. 

H emli gheten Jn ed denna n ya kondeniiator ligger clä r i, alt man 
a nvullIle r pn tunn hinna av ett specialbeha nd lat pappe r SIlIl1 di
elek tri k lLm. Vie! kondensa torer m ed s törre överhl·la tn ingstål igh cl 
an vändes en tj ocka re hinn a. V idare har man l (,k" l '\ lramst,ill a 
en alldeles rpn e t a d l)l ' talJ )' ta på anod en, \,j l k~t betyder ökad 
kapacit t p er . [(' nlr e t. 

Sicmens' o cillatorspole, typ O, med mellan- och l,ngvågspolar på 
vur sin jiirnpulverkörna. Nedtill i stativet ses 

våglängdsom kopplaren. 
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Rundra dion och radiostörn ingarna 
Häröver höll byrådirektör Siffer Lemoine 2 febr. ett föredrag i Stockholms Radio

klubb. På grund av föred ragets längd återgiva vi detsamma i starkt förkortad form. 

,titt föredrag (\\. 'r i ·ke a lt behandla de tekniska me· 

tode r. 130 111 finna~, för a lt göra rundradiolys5ninge!l fri 
[rill1 .lörningar. Dessa melod or iiro Jlum era läml igen väl 

källda . . rwisn ingar ha utarhetat. unde r å rens lopp ge· 

!lom ~ cunarbel delegation !l 11l0t radiQstörningar. Jag ha· 

de ti-inkt alt mer uppehå lla mig vi c! d pr ill 'ipe r, :om 

IIllde r de gånCf na å ren va rit vägledande vid störnings· 

fråga ns behandling: hur denna fr åga l ga t lill , hur dell 

llU li g lO-'r till och de pro bl ' 111 . ~Ot11 före~ t u framdeles . 

Under Tlllldradiorr hiuillsvaran d lid kan lilan upp· 

del a slö rrringskll ll onw i täml i en t pi5ka skederl. Denna 

uppdelning ger tre karakteristi sb pe ri od 'r. Den första 

period ' II I ar nt rkoppl ill gsxase ri ,ts lid, dell andra de 

lIltra vio lelta , de henll11cdi in;::ka appara ternas period, vil· 
kell öve rn-j'k i d n lredje perioden, i vi lken vi alltjämt 

befinna oss, ll liltlligen lark. I:röIlIsstÖrui n<>arnas. ter· 

kopp li ngsperiorle ll innebar att llled två· lI er trerörs en

kretsappura t r Jlledel - l a terkoppling p l" es~a mOlla <Taren 

l ill full höglulaLt) rk" icke lI dast \ ' d motlagning a\' 

lokal a slatio ll er ulan även för rner ell er mindre bra hör· 

barn utländska stationer. O r -akerna I iII a tt alerkoppliu!!S. 

sLö rnino-arna så , mårun o-o m b emttslrade l'orO dels den 

propaganda och uppl y ning. som sp ri dd av alla intres· 

~crade pa rter , el I och haruför allL alt apparaterna blevo 

sa konstru erade, att möj tjo-helen ti Il alstrande av d yl ika 

~ t örnillgar l~lev ut esluten. 

Beträ ffa lld - d ultra ioletla apparat rna kunde man 

r edan på ett tidigt stadium niru lsc, att de i det l ånga 

lopp 't ieke skulle förorsaka be -viir. r ren konstruk· 

lion. )' llpunkt vo ro dc icke h ållba ra odr ej heller så 

konstruerade. att repara lioner 1'0 1'0 möj liga. Detta har 

il ' "a lInat : appara terna h a numera sti-il lt prl h yll an, kan · 

skc ocksa beroende på att d i kc u r medicinsk synpunkl 

l orD ä ffektivu . om rekl amen p, si n tid ville göra 

o-äIIan dc. 

T oeh mcd cle n ä tanslutna radioap pa ratern a genom· 

lm~tt ä ro vi inne p t'l den i ta och treclj c p ri den, näm · 

li ge ll slö rningar, om h ä rröra f rån h l) snino-·rli"i tet. Delta 

problem behiirskas numera tekniskt Ikil1llig n äI, o·h 

1. ch Illed a ll probl 111 t b l1li,i5trats fi nnes ej anledning 

befara alt ie e re Illtatet Se smånin crol11 skall infi nna sicy. 

j\'!:en utvecklill gen sta r aldrib" tilJa. Ell ny te ni·k upp· 

fin ning, Cll ny tekni k utrustnin g på del elektri"ka 0111

rrldet kan för med sig nackdelar för redan befintl iga 

apparaler, lllen drl o-åller också att lin na bOlemedl en på 
möjligasl : lll ärrf ria ätt pa : ätt, 0111 medfö r min,tn()'h 

mbjliga tvån<'>'si ll' repp pa de t p ri ata li vels om råde. Vad 

j ag häl- av r är sådana slörn ingskälln r, som kunna kom· 

ma alt visa ' ig, niir vi en gä llg bö rj a med sändnin ..- pli 

ulLrakortvn"- och möj ligen även I'id fram tida telev i s inll ~ · 

-ändning. 

Det skall ,rilliot erkänna , all vi pe! Slrl lid stodo tvek· 

salU llHl inför de ä a1", so m Lorde beträda för att korn·o 

ma störni ngal' och speciellt "tarkslrömsstö rnin garna 

p tl livet. , tarkstrtimsdriften är sedan läuO'e r glerud av 

lagar uch fö r nrcl nin ar, o h det m as te föru tses, att en 

ny förordni ll g - oavs lt vad det nu gäller - Illåste 

prbvas av fl lI a de instan er , som d n berör. and ra sidan 

låg det i all mänhel n e"et intr , atl en reglerir,g av 

förhållandena l'c!ativt rundradion k m till tånd, men 

a tt den ojordes ni d minsta möjliba friktion . Att i icke 

ging in fö r alt före -Iå lao-stiftnin g had ' si na käL arje 
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framställning till Kungl. Maj:t i ärendet val' på förhand 
dömd att misslyckas, så länge de myndigheter och den 
elektriska industrien, som berördes av saken, ställde sig 
emot en dylik lagstiftning. Icke heller kunde man rim
ligen förvänta, att en lagstiftning skulle bli effektiv, då 
det saknades varje möjlighet till kontroll. Sådana för
ordningar bliva av noll och intet värde. Å andra sidan 
borde förhandlingsvägen först prövas och sedan, om dettn 
misslyckades, lagstifl11ing tillgripas. Alltså slogo vi i för
sta hand in på att försöka förmå de berörda intressena 
att intaga en annan tällning till problemet om radio
störningarna. Med dessa intressen, industrien, el verken, 
~igare till kraftledningar, strömdistributörer i allmänhet 
u. s. v., skapades kontakt under loppet av 1929 och bil· 
dades det organ, som fick nanmet Samarbetsde1egationen 
mot radiostörningar. I denna delegation finns en repre
sentant för Kungl. Kommerskollegium, en för Svenska 
Elektri itetsverksföreningen, en för Svenska Teknolog. 
föreningen och en för Kungl. TelegrafstyreIsen. 

Den enda punkt, som Samarbetsdelegati n n till en 
bör jan var enio- om, var att propaganda skulle göras och 
upply ning spridas. Vid sidan härav gjorde den perso
n 1, om Tele<>rafstyrelsen redan då hade i verksamhet 
ute i bycrderna för att vid personliga besök hos lyssnarna 
instruera dem om hur apparaterna skola skötas, synner
ligen stor nytta. Av propagandan kan nämnas de anvis· 
ningar, som Samarbetsdelegalionen började utge 1930 
och som träffade folk av facket. Dessa anvisningar ha 
givit gott resultat. 

Samarbetsdelegationen ställdes snart inför all varligare 
spörsmål. Det ar frågan om kvicksil verlikriktarna, som 
allmänt började införas i landets större städer. Redan 
på ett tidigt stadium utarbetades av Samarbetsdelega
tionen i samarbete med Elverksförenincren preliminära 
nunner för tillåtna störspänningar hos likriktarna. Vi 
enades om 1/ 2 % störspänning i förhållande till drift
spänningen, mätt med hörbarhetsfil ter, konstruerade en
liot den vanliga Fletcherkurvan. 

På störningsfrågans hela behandling ha vi alltid som 
ledande princip anlagt hänsyn lill de ekonomiska syn
punkterna, som äro förknippade med pToblemet. Det 
still' utom diskussion, att i det nyssnämnda fallet om 
likriktare det är skäligt och billigt, att ett kommunalt 
elveI-k påsätter störningsskydd p 1'l likriktaren för att skyd. 
da tiotusentals radioapparater. Å andra sidan är det icke 
skäl att påfordra, aU tiotusen tals kronor skola läggas ut 
för att skydda enstaka lyssnares intresse medelst anord. 
ningar vid störningskällan. I senare fallet är det givetvis 
Iiingt bättre, att sådana anordningar göras vid mottaga. 
ren, att mottagning kan obehindrat försiggå. 

Beträffande elektriska apparater i allmänhet bli stör-
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ningsskydd, som inb g<ras i förväg, alltid billigare än 
om de insättas efteråt. Redan lidigt gingo vi in för alt 
förmå till verkare av elektri k materiel, framför allt el ek
lTiska hushållsappal"atel', alt för sc dem med störnings· 
skydd vid till erkningen. Detta arbete ha l' varit frukt
bringande. < nligt den för 1935 föreliggande slörnings· 
statistiken befin nes, att störningar från egentliga hus
hållsapparater sj unkit under 5 % av alla störningsan· 
mälningar. 

I samband med denna historiska redogörelse vill jag 
nämna ett par andra resultat. Redan på ett mycket tidigt 
stadium kommo vi i kontakt med störningar från hög
spända kraftledningar på över 100 kV. Där inträder vid 
fuktig väderlek, dimma o. s. v. urladdningsfenomen i luf· 
ten, s. k. korona, som ger ett fruktansvärt knaster i radio
mottagar i närhelen. Koronafenomenet är en högfrekvenl 
lrålnin"- och går 50111 -ådan direkt in i mottarraren o<:h 

kan icke avledas med vanliga enkla rnetoder. Frågan blev 
aktuell i och med Stockholms stads och Krångede A.-B:s 
konce ion ansökan på den uppförda 220 kV Krångedeled
ningen. Avtal träffades med berörda parter, i vilka kraft
ledningsägaren åtar sig att på sin beko tnad ordna för 
sådana radiolyssnare, som bli störda. Liknande förbin· 
delser ha andra ägare till starkströmsledningar lämnat. 
I sj älva verket ha störningar från dessa kraftledningar 
icke vari t talrikt förekommande. Metoderna att bli av 
med störningarna i fr åga äro relativt enkla och föga 
kostsamma. 

E tt annat problem, som i viss mån är motsalsen till 
koronafenomenet, är glimning vid stödisolalorer. Ett ra· 
tionellt siitt alt eliminera glinming,slörningar är alt an· 
vända metallLerade isol atorer, som numera finnas i 
marknaden. 

För alt återknyta till vad jag nys nämnde, nämligen 
att det först och främst gällde att få en sådan inställning 
till stånd hos strömclistributörerna, att frågan 0111 radio· 
störningarna kunde tagas upp med utsikt till framgång 
, 'Il jag nämna, att -redan 1933 fön rdad · Elverksföre· 
ningen i sin Prro..':i i Förhållandet mellan elverken och 
dess abonnenter ifråga om radiostörningar alt intaga en 
paragraf i sina reglem nten av innehåll , att abonnent 
var skyldig att halla sill anläggnin o- i gott skick, så att 
den icke verkade störande p 1'l elverkets eller övriga abon
nenters anläggningar. Hit hänföras också nätanslutna ra· 
dioapparater. Ett visst antal elverk gingo omedelbart in 
för denna förordning, lUlder det att större delen avel· 
verken ställde sig avvaktande. Tveksamheten låg i :fI';I' 
gan om d äldre, redan befintliga apparaterna. Inom 
Samarbet delegationen voro vi 1933 på det klara med, 
att statsmedel måste konlIna att tagas i anspråk för alt 
avstöra denIla äldre elektriska materiel. .. ven sedan vi 

For ts. il. sid. 72 
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--relEV 

från England och Amerika 

Endast ett system i London för närva

rande. Amerika öka r linjetalet till 441. 

Av ingenjör Erik Hullegård. 

Som framrrått av meddelanden i dagspressen har 

man nu i England bestämt sig för att id de 

officiella televisionssändningarna från Alexan

dra Palace endast använda Marconi-EMI :s ystem, medan 

Baird s 'st m slopats. Det nu som landal·d an tagna sy

~ t errlet kOlllll1 'r under de närmaste två åren ej att ändras 

på nagot sätt om skulle medföra en förändr inrr av mot

laITarna. Samtidigt ha alla ledande apparatfabrikan Ler 

sänkt priserna med i vissa fall ända till 40 proc. De 

bill iga Le apparat rna stå nu i 55 och 60 guineas (ca 

l ] 00 resp 1200 kr). Hi Masters Voice hyr t. o. m. ut 

apparater mot en avgift av l pund i v >ckan , varvid man 

dock amtidigt får deponera en mindre summa. I pri. t 

ingår såväl gra tis antcllnanläggning 80m fri service un

der ett år. 

Fig. 2. Blocksclll'lllCl örer R e A:s tele visionss)'stem. 

Fig. 1. H M V: s större televisionsmotta"are. Inn ehåller uven. eTt 
l.-ol/1plett IllhJgsradin . 

Det har väckt allmän förvåning a tt BaiTdbolaget v1 c1 

för ökssändningarna. börj an i höstas ej använde den 

elektronkamera av arnsworths typ, medelst vilken redan 

tidigt lyckade laborato rieförsök utförts. (Jfr heskrivnin <r 

Ö\'er Bairds försöksanläggning i nr 1 av Populär Radi 

1937) . 'lot slutet av förra år t sattes emellertid elek

tronkameran i funkt ion, varvid ändninO' n kval itet lär 

ha ökats ganska av..:evärt. Detla ar dock tydlig Il ej 

ti llräckl igt för att hindra bai rds~ temet att bli uLslaget 

i konkurrensen. 

Med ledning a de re ultat som under de senasLc lir n 

uppnåtts i har nu en av rad iofabrikan tförhundet 
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F/g . 3. iVBC:s t el e1:isioll ssän. dare i Empir e Stat e BLlildill~. 

tillsatt tcle\risionskoJTlmiLte a\7givit ett utlåtande med rc

kommendationer för det fortsatta arbetet. I deLLa före

slås bl. a. alt linjetalet höjes fr !\n 343 till 440 il 450 oeh 

alt 30 bilder överföras pr sekund med r adförskjuLning 

2 till l , S,1 aLL bildväxeltalet blir 60. Vidare förordas 

negativ bildmodulerillg, vilket innebär aLL bärvågens am

plitud iir störst när ingen bild utsändes och i stället min

skar vid modulering. 

Överenskommelse har träffats mellan ett antal firmor , 

bl. a. RCA, Philco, Farnsworth och Don Lee, att företa 

}HOV ändningar med 441 rader. Alla bolagen skola sän

da sådana signaler, att de kunna uppf ngas med samIna 

motlagare. 

En första visning för ett större antal personer äo·de 

nyligen rum i New York, då National Broadcastin cr COOl· 

pan y inhjudit 200 personer till Radio City för alt över

vara en demonstration. Ett blockschema över anlägg. 

nin O'en. om iir utförd av RC ,synes å fig 2. Till vänster 

synas 5 st elektronkameror (innehållande RCA: s ikono· 

kop), av ilka 3 användas för direkts~indningar och 2 

-för filmsänclningar. Därefter komma förstärkare, syn

kroniserings. och kontroll anordningar m . 111. För över

förillgcn fr ån denna upptagningsdel, som ar placerad i 

HCA Building, till den i E mpire State Building p, ca 

1500 meters avstånd belilgna huvudsiindaren, -finnas två 

alternativa överföringskanaler. Den ena utgöres aven 

koaxial hredbandskabcl, medan den andra består aven 

radiosäJldare på 177 MHz, vars antenn mcdelst en metall

reflektor riktar strålningen mot Empire State Building. 

Lfter ytterligare förstärkning utsändas signalerna mcd 

en frekvens av 4,9,75 MHz, varvid det undre sidbandet 

delvis undertryckes. De båda sändarna för ljud och hild, 

Fig. 4. Pr(J1:ning av lIpplösningsjörnu (ta" m edelst Rr:A:s 
el ektron fram prao 

"ilka arbeta )Ja samma antenn , ha båda en bär\';\~seffekt 

på 8 kW. Antennkonstruktionen är ganska märklig så 

till vida att den innehåller ell stort antal våg räta dipoler, 

varigenom den utgående strålningen blir horisontellt po

lariserad. 1\'1an lär på delta sätl ha uppnått en gynnsam

lllare fördelning HY den utstrålade energien. 

Fig. 4 visar . RCA:s elektronkamera framför en prov 

tavla , SOnt användes för alt under försök 'ns gall ~ under

söka upplösningsförlll agan i horisontal- resp. vertikalled. 

Fig. s. Eli (/11 Phileos ikol1vskop {weter tillverkn i/lg. 
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Dubbelrör möjliggör enkel 
anordning med fullt obero
ende volymreglering fö r var
dera mikrofonen. 

.d l j udöverföring eller g rammofon inspelning är 

det många gånger önskvärt alt ha en »ljud·-Vblandare», så att man kall spela upp en gram· 

lJlofollSkiva samtidigt som n[lgon talar framför mikro

fonen och på så sätt få ljudet blandat i högtalaren eller 

pi\. inspelninO'sskivan . DetLa rfordras t. ex. di] man vill 

ha med ljudeffekter eller då man önskar musik som »bak

grund» på en skiva. 

-om »blalldarrör» användes det amerikanska 2 V röret 

ur 19 i en koppling, angiven av firman Shure Brothers. 

Detta rör har två elektrodsystem och är egentligen ett 

klass B·rör, men vardera systemet kan användas i klass 

, 0111 signalspänningen p å gallret är måttlig. 

FiO'. l visar att enhetcn hal' t stycken volvmkontrol· 

ler , m ed vilka Illan kan reglera ljudstyrkan från mikro· 

fon ch O'rammofOIl oberoende av varandra. 

Först an än de en rnikrofonlransf0/'1I1ator i stället för 

Fig. 1. Kopplingssdiema för blandarenhet med dubbelrör. Kläm· 
morna. A och + på. transjormatarn l' skola anslIllas till utgun gen 
[" l mikr%nfärstörkaren (A till anod, + till plus anodspänning.J. 

R, = 0,1 m egohm ({og.). R , = 0,2 megahm. 
R. = 0,1 megohm (log.). C, = 0,1 .uF. 
R. =500 ohm. C.= 2S ,uFo 

mellantransformatorn T i fiO' . 1. Enheten t j änstgj orde 

åledes samtidigt som mikrofonförstärkare, med det resul· 

tatet alt totala försl~irkningen blev för I iten för grammo. 

foninspelning. En s~irskilcl mikrofonförstiirkare Blåste allt

å kopplas före enheten. 

Praktiska konstruktionsdetaljer . 

Lådan iiI' tillverkad enligt beskrivning i P opulär Radiu 

nr 5, 1935. Storleken ~ir 250x 150X 130 mm. Hur d 

larna ä ro placerade i l ådan framgår av fotografiet. I 
modell en är en s ignallampa inkopplad parallellt med 

glödt råda rna; den är ej absolut nödvändig, varför dell 

ej är inritad i schemat. 

Transformatorn T och potcn ti ometrarna R 1 och Rz 
monteras nära röret, sEl att ledningarna från transfo rma

torns sekundär amt rörets gall 1'1 dnino'ar bli ko rta. 

KoppliJlgsschemat, fi g. l , visar hur gTammofon· och 

Fig. 2. Koppli" "5 cheflla för balterie,,"cl"/I , som malar bad , 
l7l ikr%nförstiirlwra och blandarenhet 8enom I.lttagen »M» resp. 
»8 ». Obsert'era' aU skilda gliidstrÖl71sbalterier måste an vändas. 
fall icke båda förstiirkaT/za. ha automatisk gallcrjörspiinn ing samt 
iizJen i tiet jall att d en automatiska galler/örspänrzin.gen ej iir lika 
stur i bådrl jörstiir/;anza, d. v. s. i m.ikrojonförstiirkaren och bLan · 

daren},.eten. 

i 



Blanc!"renh elcn sedd uppilrån, med skärmldc/ans lnck nppjäLll. 
Till höger ses in ~(lllgslrans/omwlorn. jrä.n mikrn!onjörstär!caren , 

IiI! ?'t)lIs ler lrig/rekuclIsrlrosselll . 

mikrofonillta O'en ga in pa var siLL gn ll er j röet 19. T är 
en lagfrek"en tran5formator a\T god kv~li te t m d omsätL· 
Ilingstal l : 3. 

Potenliometrarna Rl och R2 b öra vara l garilmi 'ka 
och Hl förscdd med en enpol io' s trömbrylar för glöd· 
slröm kreLsen. De rnonteras på var sin sida om röret, 
fa t a lta i lildans framsida. Om el ha långa axla r kunna 
de monlera pÄ va r in vinkel a metall , om man ej vill 
kapa axlarna. 

Röret 19 har Lvå glödtrådar, vilka äro ammankopp. 
lade inuti röret. noderna förenas och anslutas till dros· 
seln D och kondensatorn Cl' Drosselns motsLånd bör ej 
överstiga 5 000 ohm, och den bör ha en induktans P' 
ca 200 H vid 3 mA. C2 är en elektrolytisk kondensalo r 
med ar1 >tsspånninO' ca 10 volt. 

En praktisk batterilåda. 

Till rnodellapparaten användas torrbaLLerier, inbyggda 
en låda a ma.on it. Dessa batterier mata ä, n mikro

fonf örstärkaren. Balteri lådans storlek är 270>< 190X 140 
mm. Lådans ena lång-ida kan öppnas, så att batterierna 
lätt kunna utbyta när sa ed rdras. nodbatteriet besLår 
a 24 stycken ficklampsbatterier, varav 12 stycken äro 
pl acerade på lådans bollen och de övriga pa en hylla 

vanpå de andra. Framföi' dessa står glödstriimsbatteriet, 
som består av tre stycken ringledningselement i serie. 
Fig. 2 vi sar hur elementen äro sarmnankopplade, så att 
3 och 4.5 vol t kan erhåll as. Ett par reostater reglera ned 
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spänningarna till re pektive 2 och 4 volt. Reostaterna och 
baLterikonta Lema äro fasL atta på lådans ena gavel , som 
fotografiet visa r. Till batterikontak ter kunna försänkta, 
fempoli o-a rörh lHlare använda'. Femtrådiga baLterisIad· 
dar med stickp roppar förbinda ba tterilådan med appa· 
raterna. om stickproppar kunna r iirsocklar från ka . 
erade rör med fem kontaklbell användas. Allt glas av

Uigsnas fr ån rör o keln, bntLerisladden la.'l lödes vid Ol :' 

kclns ben, var ft r man f Iler sockeln med harts eller 
blltel jla k. För aLt inte bränna glansgarnet på ledningar. 
na med d n varma la ken , kunna korta bitar av sy.::toflex 
påträdas nere i sockeln. Om rörbenen äro urborrade, f r 
man älta i små träslickor för att hindra lacken att rinna 
ut. Till man komma ifrån allt detta besvär, så finnas 
färdiga el lika p roppar med fem kontakter att köpa i 
radioaffär rna. 

Om batter ierna skola mata både mikrofollförstärkare 
och ljudblandare, så blir glödströmsbatteriet snedbelas· 
tat, om mikrofonföl" tärkaren har 4 volts rör. För att i 
någon mån hindra oj ämn urladdning kan man skifta på 
elementen ibland. Man kan naturliglvis också an vända 
kil da batterier för mikrofonförstärkare och ljudblandare. 

DeLta är ofta nödvändigt. (Se fig. 2.) Ackull111latOl'er äro 
att fö redraga framför torrbatterier till glödströmmen. 

Hlandarenhetens inkoppling. 

När lj udblandar n skall användas fö r ljudöverförin!! 
Iler grammofoninsp lning inkopplas grammofonen di. 

r kt till den amma. Mikrofonen måste ha il för tärkare, 
som inkoppl a lill Ijudblandal'en genom tran formatorn 

Fig. 3. Exempel på ingåagskopplillg till hllvlIdjörstiirkarc, driven 
från likströmsnätet . Kontakterna G och F för enas m ed molsva· 
runde kOlllakter pa blundarenheten, 'vars nwlstf)lId R j ; della 

speciella fall kan undvaras. 
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Ball ~rilädall uppfälld. Län gst fram d e tre ringlednillgselemente/l , 
som leverera [ödströmm en. Ba/w m d essa befinn er sig a/lOdbat
leriet . Trävin "en pll {orkets insida håller alödströmsbatteriet pä 

8in plats, dll lådan iir stii/lgrl_ 

T i fig. L Förf_ använder en tvårörs mikrofollförstärkare, 
som är kopplad enligt schemat i P opulär Radio nr l , 
1937. Den är liksom ljudblandaren ansluten till den här 
b rivna batterienheten. led reostaterna på batterien
heten inregleras rörens sp ännincrar till illa rätta värden. 

Blandareuheten anslutes till en hu udförstärkare på 
\"anlia-t säLt. Kontakten G koppla till fÖT:ta rörets gal
l r, F till minus gall rförspänning för nämnda rör. Mot
ståndet ~ i fig. l kan undvaras, om huvudförstärkarens 
ingång är ut förd enligt fig. 3, 11 att första röret ändå 
få r sin rälla galIerförspänn ino-. 

Ljudhlandaren skärmlc da är ansluten till mikrofonför
stärkaren 11\da och till huvudför tärkarens chassi , som 
d ck ej är j ordat. Lednin o-arna frå n mikrofonen b··ra 
,'ara skärmade och skärmningen ansluten till någon av 
skärmlåd r na. Minus o-lödtråd i mikrofonförstärkaren är 
ä,-en kopplad till kärmningen och därför blir också 

BaueriMdclI1S yllre_ 	 Pil "avcfn ses de lvå reoslaleTl/(J. S(//1Il kO I1 /ak
tem a för ballerisladdanlfl_ 

o- lödtråden i ljudblandaren ansluten dit genll l11 batteri
enheten. Hela aggregatet är således helt frit t från jord. 
Ledninrrarna mellan de olika apparaterna böra \'a ra så 
korta som möjligt. n skärmad mikrofonlednin o' kan vara 
upp till 10 ffi l no-, utan alt törninga r förmärkas_ 

Vinj ttbilden visar hur man med hörtelefon ilS hj älp 
konlrollerar I j ud l rkan fr ån mikrofon och grammofon. 
KonlroIltelefonen är på vanHgt ätl inkopplad . h er hu
vudföTstärkaren. Till vänster på billen ha d mikrofon
förstärka r Il, längst till höger huvudförstärkaren oc.h där 
emellan batteriellheten samt Ij lldb1andaren. Med denna 
up pställning bli lednin arna korta mellan apparaterna. 

l 'fed denna ljudblandar , S0111 fungerar oklanderl ig , 
har man stora möjligheter att inspela skämt kivor och 
dylikt. Hur detta går Lill ÖV rlänmas emellertid åt len 
intresserade läsaren alt själv fundera ut. 

. Thll rlin. _ 

Populär Radio Landets största och mest spridda radiotidskrift 
med en minimiupplaga a\' 10.000 exemplar. 

• Xr saklig, vederhii ftlg och opartisk 

• Utkommer regelbundet den 15 varj e måna d 

• ILluebåller tekniska beskrivninga r över goda kom
mersiell a mottagare 

• Beskriver p~ ett lättfa t tligt sätt nya uppfinningar 
och principer 

• I nnehåller det minsta möjliga av teoretiska ut
Higgningar 

• Å vhandlar l fo rm Ilv populära konstruktionsbe
skrivningar den praktiska tilläm pningen a. nya 
konstruktionsprinciper 

• Ger amatören utförliga beskri.n lngar över intres
santa exper iment och a pparater Inom ra dIon och 
närbe llLk ta de områden 

• Avbandla r alla nybeter på radloomrtldet 

• Är den idealiska ama törtidsk riften 

• ppska t tas på grund av sin 'l"ederlJäftigbet och 
opartiskbet ilven av fac km ännen 

Organ för Stockholms Radio k lu b b 
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Moderna mottagare 

Tungsram - Radio 
Intressant 2-rörs växelströmsmottagare med 

kort-, mellan- och långvågsområden. 

O n moderna tvarörsll10ttagaren är tack vare 

de numera tillgängi iga högeffektiva rören 

synnerligen känslig. Fordringarna på selek· 

tivi tet bl iva därigenom större; den stora känsligheten 

mcijli<7(Tör avlyssning av svaga stationer, uch dessa måste 

då åså tillfredsställande kunna skiljas från i frekvens 

närljg(Ta nde starkare stationer. 

Vid den här beskrivna mOLLagarkonstruktionen, s lm 

härrör från Tungsram-Radio, har llIan för att möjlig

göra stor selektivitet, då sådan erfordras, anordnat en 

\·ariabel antennkoppling på mellan- och långvllgsområ

dena. Inom parentes sagt kan denna även användas som 

vol ymkontroll. Vill man uppnå maximal selektivitet, 

gö res antennkopplingen så lös ,;0111 möjligt, va rjämte åter

kopplingen ökas iinda till s man kOlllmer strax under 

svängningsgränsen. Hiir hänger det give tvis på hur mj likt 

återkopplingen fungerar. 

För att utestänga en störande lokalsändare finnas Lvå 

stycken Ve gfällor , ClIIL1 och CIVL~, för långvåg resp. 

mellanvåg. (Se kopplingsschema t. ) 

Viktigare konstruktionsdetaljer. 

l scr ie med an tennen ligger en kondensa tor - b SOIl1 

har till uppgi ft att skydda spolarna i antennkretsen för 

sönderbränning, om lIlan skull e dika få in ~Larkström 

Illellan antenn- och jordkontakterna. Vill man använda 

belysningsnätet som antenn - della är i regel icke att 

rekommendera, emedan näteL är den siimsta antellll som 

finn- ur "törningssvnpunkt - så kopplar man ihop an

tenn kontakten med kontakten N. Kondensatorn C~ gör 

att denna kontakt ej blir spä lJningsfö rande gentemot jord. 

Järnkärn 'spolama L4 och La utgöra mellan- resp_ lång

våo'5_polar i avstärnningskretsen . Dessa spolar äro för

sedda l1Ied cylinderkärnor för att möjliggö ra kopplin tT 

med prilllärspo larJIa L;1 och L.-" dIka sakna kärnor och 

~iro sv~ingbara i förhållande till de förstnämnda spolarna. 

Den mekaniska anordningen framgår av ski ssen ovanför 

schemat. (Måtten äro i ml11.) Spolarna L:1 och Le; äro 

ej av »höginduktiv» typ. 

På kortvåg, där selektiviteten spelar mindre roll, blir 

antennen kopplad direkt till stämkretsens gallerända ge

nom kondensatoJ"Jl C~ , vars kapacitet dock endast utgör 

10 cm. De tre omkopplarn a, märkta Sl, stå här i läget ], 

varvid avstämnintTskondensatorn CJ blir parallellkopplad 

med kortvågsspolen L7 • Äterkopplingsspole för kortvåg 

är L 8 för mellan- och långvå(T Lu resp. L 10 . Som synes 

kortslutas dessa båda vid kort\'ågsmottagning, vade;r å ter

kopplin gskondensatorn härvid får rotorn jordad, vilket 

eliminerar risken för hesvärande handkapacitet. På kort

våg fungera spolarna i antennkretsen som drosslar, var

för stiimkretsen CIL7 kan sägas vara »sidställd» i för

hållande till antennen. 

I detektorns anodkrets ligger i stället för högfrekvens

drossel eLt motstånd R~ på 20 000 ohm. Kondensatorn 

C7 leder den kvarvarande högfrekvensen till j ord. Ytter

ligan~ ett hf-filter bildas av motståndet Ra Qch konden

satorn C". 
Gramlllofonintaget gå r direkt in på slutrörets gall er, 

vilket är möjligt tack vare den stora känsligheten hos 

röret TAL4. Dock får man ej full Ij udstyrka med ell 

nålmikrofon (» pick-up» ) som ger ringa utgångsspänning. 

T det fallet måsLe en transformutor inkopplas mellan 

nålmikrofonen och slutrörets galler. En van lig lågfre

kvenstransformator kan i nödfall användas; ljudkvali

teten försämras härvid ofta avsevärt. 

Högtalarens fältmagnet användes som sildrossel , va r

för en högtalare med s. k. neutraliseringsspole för nät

Ij udet blir nödvändig. Motstånden R" och R IO ha till 



up pgift att belasta likriktaren innan lllOtl agarrören bli 

upp värmda, detta för alt spänningen ej skall stiga till 
ett alltför högt värde. Genom alt uppdela belastningen 
pil tl ä l1HJtstånd kan Jllall klara sig med sådana av 6 W 

Iyp. I annat fall skulle ett 12 W motstånd erfo rdras. 
(Obs. att vissa motstånd .i markn aden, stämplade med 

12 W, ej sLoppa för mer än några f å watt .. ) 
I schemat äro dc spänningar angivna, som upp ll1 ~i tts 

mell an olika p unkter och jord med en voltmeter med 

2.50 000 ohms UlotsL nd, s arande mot en iYlavomet r 
med fö rkopplingslllotstånd för 500 V. Använder man ell 

fö rkopplingsmotstånd fö r 250 V fö r de lägre spänninga r· 
na , visar instrwnentet l ägre anod· oeh skärmgallerspän . 

ning hos detektorn än som angivits i schemat. 
Kont roll av spänningarna bör allt id företagas vid en 

nyb yggd mottagare. Även anodsLrömmen hos slutröret 
bör kontrollmätas. Denna är liksom totala strömmen h ån 

l ikrikta ren angIven i schemat. 

f{"l' pli" gssr·hCI// {[ l ör L-rörs viixelström slll ouagare med variabel all tennkoppling. Hu r denna mekaniskt åstadk umm es jrall/ går av 
sk i:iscn över schem.at. M otstånd uch kondensatorer ha jiilial/de värden: 

0 = )00 pF. c. = 0,1 ,nF (1 500 fl ). c" = 8 .I/.F (500 V) _ R,= 0,3 meguhm ( 1 lP ) . 
(;11 = 100 pF. C. = 1 I,F (1 500 V) . (:,, = 8 pF (500 V) . R, = SO 000 olun (O,S Jr ) . 
r: /Il = 20 00 pF. r ,= 100 pF. C" = 10 000 pF (8 500 V) . R, = SOOOO ohm (0,5 Tfl). 
OV = 20-300 pF. C = JO 000 pF (glimmer) . C,,= LOOOO pF (3500 V) . R, = 0.5 mego/un (0,5 lP) . 
1:, = 2000 pF (3 500 fl) . r: ,= JOO pF. R , = 2 megohm. (0,5 W ). R .• = 150 o/lin (2 lP ) . 
( .= 10 pF. C,,= 25 flF (25 V) . R, = 20 000 ohm (0,5 lP) . R,,= LO 000 ohm (6 lP ) . 
C~ = 2 000 pP (3 500 V) . C" = 5 000 pF (3500 V) . R, = 1,5 m egohm (1 W). R" = /O 000 ohm (6 W) . 
r ,= 100 pP. 

STOCKHOLMS RADIOKLUBB 
En 5amman51utning av radioteknlci och amatörer. 


!Räknar flera av vårt land5 främ5ta radiofackmän bland 5ina medlemmar. 


Aktuella föredrag och demon5trationer var 14:e dag. 


De bä5ta utländ5ka facktid5krifterna finna5 tillgängliga. 


Klubbens ·organ ör tids kriften Populär Radio. Prenumerationspriset för densamma ingår i medlemsavgiften. Närmare 

upplysningar erhållas vi d hänvändelse till tidskriftens redakt ion . 

http:schem.at


liD 

8-rörs batte'l 

1 högfrekvensste 

Pel1toder 

D en i det följande beskrivna mottagaren hör 

till den fortfaTande synnerligen populära ty

pen med tre rör och h rå avstämningskretsar. 

Samma motta ' are kan givetvis kiven u tföra, med tre 

kretsar genom att ett bandfilter allbringas före hf-röret, 

men detta bandfilter bidrager ej n ämnvärt till alt höj a 

mollagarens selektivilet och änk r dessutom i n ågon mån 

känsligheten. Bandfiltrets funktion ä r all förbättra ljud

h 'alitelen genom att g iva resonanskurvan för mottagaren 

en mera r ektangulär form, vilket gör att de högre mo

dulat i nsfrekven erna komm a fr am bättre. 

Så snart det gäller distansmottagning har man emel 

lert id störningarna att tänka p å, och dessa bli allt värre, 

j u bättre de höga frekvenserna återgivas. 

Slutligeu hör nämnas att det ej är så lätt att trimma 

ett handfiller utan instrument, och risk föreligger at t 

selekt iviteten försämras genom felakti '" tr imn ing. 

lJrosselkoppla.t h/-steg. 

Vi skola nu genom rrå de mera bet ydelsefulla detal

j erna i kopplingsschemat. Som synes är hf-röret drossel

kopplat, d. v. s. stämkretsen L2C7 är sidställd medelst 

hf-drosseln HFD och kondensatorn Cr. . F ördelen med 

detta kopplingssätt är att man uppnår större förstärk

Iling i hf-steget än om den mera vanliaa transformator

kopplingen skulle användas. Samtidigt L r man emellertid 

komma ihåg, att förstäJ'kningell ej kan uppdrivas över en 

viss g räns, och denna gräns bestämmes vanligen av hur 

omsorgsfullt skärmningen av högfrekvellsk retsarna ~ir ut

förd. Vi påpekade sålunda i samband med heskrimil 

av 4-rörsmottagaren i föregående nummer, att det b 
gällde att skärma omkoppla rsektionern a fr ån var a, 

R, 

Fig. 1. M ottagarens kopplingsschema. H!--steget är drossellw 
slutröret och 

Gr = 0,1 ,uFo 
C. = 430 cm. 

C, = 0,1 ,uFo 

,=0) ,IIF. 

C, = 200 pF. 
G,= 175 pF. 
C, = 430 cm. 

C.= 100 cm. 

C.= O,1 ,u Fo 

C" = 0,5 ,al". 

Cfl = 100 pr'. 

C,. = 2 000 pF. 

e" = 10 000 pF. 
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' taga re 7ned 
'l 2 stä7nk r etsar.
ra stegen. 

llt ur denna synpunkt d n vanl iga valsomkopplaren 
olämpl ig. id den här be kr ivna mottagaren har 
nls en l iknande omkopplare, ) l n en synnerligen 

......-_--------0... 8 

-8 

L-+-+-_~-----+--+_~ -c 

gilla stor jÖrstärk nill ". En 
enhelen E. 

=100 pF. 
=0,1 megohm. 
::: 0,1 megohm. 
::: l megohm. 
::: 500 a l 000 ohm. 
=0,2 megohm. 

~J 

--~~~~~--4_+-~~------·~~o -~ 
S 

---------------~~----------'__o+R 

sparkop pling iir använd vid 

R. = ca 0,5 megohm. 
R, = .so 000 ohm. 
R. = 2 000 oh m. 
R. = O,1 megohm. 

RII = 100 ohm. 

RII =25 000 ohm. 

Rlf = 0,.5 megohm. 


ffekli skärmning har kunllat ås tadkommas med hj ä lp 
aven kärmplåt, synl ig i monteringsplanen ( hassiet 
underifrån) . Först och främst ha endast k ontakterna vid 
kindam . al' omkopplaren använt , S' att de b da ehio
nerna bli väl åtskilda, o h vidare ha de men ..sta, ej 
an ända kon takterna på omkopplar n j ordat, och känn
pI te ll är placerad tvär över omkopplaren, med ett hål 
upptag L l ör densamma. kärmen skall vara lika djup 
'om chassiet. Den kärmar då ä \len lednincya rna, LilIhö
rande de skil da stänruet arna, från varandra . En metall 
botten under chassiet skulle ytterligare fö rbättra denna 
skärmning men är ej nödvälldig. 

I vi lket fall som h l t må te man ha möj lighet att 
sänka förstärkningsgraden, i fall ej fullstänru cY tab ilitet 
. kulle uppnås. Detta kan t. ex. ke genom att medelst 
ett Illotstand (R2 i chemat) sänka känngullerspälln illgen 
i erforderlig grad. 

'trängt taget borde liksom vid polen L l en k nd n
sator inkopplas i serie med L2 , fö r att kretsa rna skola 
bli så lika som möjligt, men dett, har här ej an~etts 

nijdvändigL. 

Detektorn och återkopplingen. 
Detektorn arbetar med gallerlikriktnin <Y och iir givetvis 

åt rkoppl ad. I tt fall som delta betyder återkoPl lingen 
allt för mo tLarrarens selektivitet. Den inverkar givetvis 
iiven tarkt på känsl igheten, som emellertid reglera med 
vol . mkon trollen Rll, som varierar gallerför pänningen 
pa hf-röret V l . Gallerl äckan är vi ad ansluten till plus 

Fon,. Ö. s iu . 72 
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Fig. 2. iItlonteringsplal! och Iropplillgsrilllin g till chassiets översida. 
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U nder d . na te åren hava lllollao-arna blivit 

alltmer selektiva, och därmed har kravet på 

att en mottagare verkligen blir rä tt inställd 
m iLL på stationen framkommit. Speci lIt alill er detta den 

moderna superheterodynen, som ju praktiskt taget är al

lenarådande bland de selektiva mottagama. Den radio

lyssnande allmänheten har nog hal t svårt att följa med 

i utvecklingen när det gälle I' motta "'srens skötsel, och 

därför har man bl. a. infört avstämuingsindikatorer av 

olika slag, bland vilka avstänmingskorset eller magiska 

ögat utgör sista ledet i utvecklingen_ Trots dessa hjälp

medel är det icke alltid så lätt att ställa in en mottagare 

mitt på stationen, och detta märker man ju särskilt på 

kortvåg. Männi kan är av naturen tämligen rädd för be

vki r och sålunda är det fullt logiskt, att radiokonstruk

lörerna försökt utarbeta metoder att få mottagaren alt 

själv rerrlera in sin frekvens mitt på den mottagna ta 
tionen. Denna alltomaUska frekven. kontroll har ä\ren 

sin stora betydelse för den lilla men ofta obehagliga 
frekvensdrift, som gärna viI! inträda på kortvåg. 

Det ä r i det närma te två år sedan man kunde lä cyo'a 

lIlärke till de första u ppgifterna i d utländska fackti d

skrifterna om hur den automatiska frekvenskontTollen 
kulle anordnas. En av de första mottagare i vilka denna 

frekvenskontroll användes var en engelsk mottagare med 

f järreglerad stationsinställning. Denna mottagare om

nämndes även i denna tidning i samband med referatet 

av den engelska radiOlItställningen 1935. Frekvensiuställ

ningen var motordriven och reglerades med reläer. Det 

r ,k tas att en del amerikanska radiofabrikanter för den 

kommande säsongen infört automatisk Irekvenskontroll 

i ma största mottagare, och därför kan det vara av m

!resse att något gå in på de principer, fler ilka denna 
Ilymodighet arbetar. 

Då numera alla större mottagare äro superheterodYller, 
ligger det nära till hands att hekvensrecyleringen bör ske 

i mottag81'ens oscillator. Vidare är det av naturliga skäl 
l ämpligast att lägga in det indikerande organet, som 

alltid måste finnas, i den fasta mellanfrekvensen_ I fig. l 
il t rfinnes ett blockschema för en mottagare med auto

matisk frekvenskontroll. Sedan signalerna passerat hög
fr ekvensförstärkarell, frekvensblandm'en och mellan-

K.O II ROll 
frek eu-förslärkaren ledas de iu p& ett särski lt . teo ', j 

vilket signalernas fr kvens får verka reglerand på en 

likspänning, som användes för frekvensregleringeIl . Della 

steg i mottagaren kallas i den engelska och amerikaIlska 

littera turen för discriminator, vilket möjl igen skull e 

kunna översättas med åtskilj are. Likspänningen, vars 

storlek alltså är bestämd av hur mycket den till discrj

min<~torn inkommande frekvensen avviker fr än mellan

frekvensen, ledes in på ett frekvenskontrollorgan, som 
vanligen består av ett rör. Detta licycyer så inkopplat över 

mottagarens oscillator, att spänniugsändring på en av 

elektroderna giver oscillatorn en viss freh'ensförskjut
ning, som har sådan riktning, att det fel discr iminatorn 

registrerat motverkas. 
Schemat fig. 2 visar en typisk anordning av discrimi

natorn och des" inkoppling på en mottagares mellanfre

b 'ensdel. Från den genom automati ska volymkontrollen 

möjliga t väl reglerade mellanfrekvensen ulta,;as späll 

ningar till tt särskil t försLärkarrör , som har en i två 

del ar uppdelad avstämd anodkret', vilken är :1\ stämd till 

mellanfrekvens_ Kretsen är exLTa dämpad och har så

lunda n måttliot spetsig reSOllan kur va. Till kreLsens 

båda d lar äro löst induktivt kopplad> t\-enlle andra 

kretsar. Den ena a dessa kretsar är avstämd till en fre 

kvens strax över mellanfrekvensen, och den andra har 

sin resonans strax under mellanfrekvensen. Des' a kret

sars egenfrekvens och godhet ~ir avgörande fö r f rekvens

regleringens område och effektivitet. Ju längre ifrån var

andl'a h et arnas resonallsfrekvenser ligga, desto stön 

är det frekvensband inom vilket den aulomat i~ka fre

kvenskolltrollen verkar. Kretsgodheten bör 9xpassas så 

att r e onanskurvan har sin ~tör5ta branth t ungefiiI' vid 

Fig. 1. Blocksch ema jör d en automatiska /rekbell skulll rollells 
allordnande. Oscillatorjrek /; cll sen iir / " 
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Fig. 2. }), krill/ i ,wlOrt/ S pri/l cipiella anordning enligt en av de 
furst u fwiinda kopplingarna. 

mellanfreh'ell , vilket även tydligt fram ....ar av kun an 
i fig. 3. 

Diser iminatorns båda avstämda krelsar äro kopplade 
till de M d, diodsträckoma i en duudiod enligt schemat 
fig. 2, och när spännin O'ar inkomma på belsarna upp tå 
p vanligt ätt liksLröm i r spektive belastning motstånd 
R1 och R2• Tvenne blockkolldensatorer a till räcklig tor· 
lek örj a fö r alt modulati nen icke vidarebefordras och 
a lt anord ningen tid konstant blir av lämpliO' storlek. Om 
\ i länka o s, att k rets I icke til lför s någon vä: elspän. 
nin 0' , medan däremot melIanfrek n inkommer på kr ~t 
II, få r d iodens kalod poiti spänning genom spännings
fallet i R 2• Inkommer nu mellanfrekvens även p , kr ts 
l, erhålle. ett pänningsfall ocksll. över mo tst&ndet R I • 

Delta spänningsfall har sådan riktning, att det motverkar 
pänn ing_fa Il et över Rz och i det fall kretsarna få samma 

tillförda mellanfrekven. pänninO' och R t = R 2, blir to· 
tal a pänningpn över molståndet RI +R 2 noll. DeLta kan 
ma n allse SOI11 anordnio"'en \'1 läge. Om en frek en för

kj ulning i endera r iktninrren skulle ~e i m otLagarens 
lI an rrckvens, komm r d n ena av kretsarna aU till· 

för a mera energi och den andra mindre. Balansen i mot
tanden R1 och R2 bli r störcl och den spänning, som sedan 

ti llföre freh enskontroll rör t blir an t-ingen positi eller 
n gativ, beroende på åt vilket hål! frekven av ikel-en 

skett. 
I fj g. 3 °lerfin fies en typisk kur a över r gleringsspän 

fli ng il S beroende a frekvensa\ ,j el sen. Det bör obser
\'era- att det frekven område, inom vil ket reglerino'en 
. ker, ej göre törre än ungefär ett sta tionsavstånd på 
\'ar sida om lIledeIfrekT osen. Om realeringsområdet är 

för stort kan det inLTäffa att en svag station, som a lys" 
na " enom fadin O' blir å . vag, att en starkare grann
SLation, 0 111 l igO'er med fr kvensen inum re"leringsområ

det, lager liverhanden och b l ir inreglerad. 'lel!an två 

enligt lig. 2. te/ler den horisontella axell! är nusatt avstunclet 
från mellanfrekvensen. fm i kels, Il tefter d en vertikala a_,<cln den 

frekvensr eglerande spiinningen i volt. 

ungefär lika starka talioner kunna id fading i a kom
pI ikationer tillstöta. Om emellertid recrleringsområdet 

i es en total bredd av 8 a 15 kels torde risken för dylika 
frekvenshopp vara till räckligt liten. 

Den discriminatorkoppling, som i nu sysslat med, är 
j u förhållandevis ko mplicerad och vid systemets trimning 
finnas stora svårigheter. Konslntktionen är nog så pass 
be värlig och känslig för fel a tt den icke kan anses fullt 
lämplig för användning i kommersiella rundradiomo t
tacrar · . De senare , r n ha en del förbättrade kopplingar 

. framkomm it, men åtskilliga av dem hava i ke off ntl ig
ajort eller kommit till praktisk användnin<r. I fi g. 4, 

ftnnes en tämligen ny koppling, som har den fördelen 
alt icke ]låg t extra r ··r u töv r andra detektorn behöves. 
Denna utgöres aven duodiod med separata katoder och 
levererar ~åväl lik pänningen till den automati ka vo
l )mkontrollen SOIl1 spänningen till den automatiska {rek· 

en kontrollen. Alla de tre avsLämda kretsarna i schemat 
äro avstämda till mellanfrekvens. Kopplingens verkan 

grundar sig på fa "kiIlnaden hos pänningarna i primär . 
och sekundärlindningarna hos en mellanfrek venstTans-

AudlQ ond 
AVe vof;oges . 

Fif!, . 4. ryare dislcriminalorkoppling med tre kretsar, vilka alla 
äro a~stiimda till meLlonfrelw ensen. Verkan grundar sig på fas· 
olikheten m ellan primär- och selw" rliirlindn iTl.gens spänningar 
en 171 cllal1jrek venstransjortlllltor. T d ella fall lll " ura.' lindningarna 
av kretsaTJIa B och C. SI1T1W I/l rör anäindes lur Jrekvenskolllroll 

och som (111 dm. d etektor. 

i 
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Fi". s. Fyra kop plingar, diir ett treeleh/rodriir bildar en viss im· 

vedans, ,;ars storlek kan kontrolleras au gallerspiinnin gen. 

formator. 0111 två kretsar i eu mellanfrekvenstrdnsfor

mator äTO avstämda till samma frekvens visar det sig, all 

vektoriella summan av deras spänningar får ett maximi

viirde strax över eller strax under resonansfrekvensen allt

efter den ömsesidiga induktansens tecken. Kretsarna äro 

hiir de med B och C betecknade. Genom att sekllndär

kretsens mitluttag är anslutet till primärkretsen erhålles 

hade po itiv och negativ öm es idig induktans mellan kret

santa, beroende på \7ilken diodhalva man räknar med. 

Vid en frekvens exakt I ika med mell anfrekvensen bli r 

\rerkan i de båda diodhalvorna lika men av motsatt rikt

ning, så att den frekvenskontrollerande spänningen blir 

noll i förh ållande till j ord. Endast likspänningen j punk

ten X ändrar .- ig med mellanfrekvellsamplituden, och den

na spänning får alltså ,;köta den automatiska vo lymkon

trollen. id en frekvensförskj utning i endera riktningen 

ökar mellanfrekvensspänningen i förhållande till jord pd 

den ena av anoderna och spänningsfall t i endera av mot

stånden R1 och R 2 tager överhanden, så att balansen bl ir 

störd och en reglerincrsspänning, SOIU antingen är posi

tiv eller negativ, bildas över R.l + R 2• Genom en 0111

kopplare kan även den »svävande» ka toden i duodioc1en 

anslutas till jord och den automati ska frekvenskontroll en 

bringas ur funkti on. Den koppling, som nu givits exem

p el p å, är ganska svår att dimensionera, men har ett ar

bet sätt , som gör den mera praktiskt anvä ndbar än den 

förut omtalade. 

Vi lämna nu di ""Timinatorn och des arbetsförhallan

den och övergå till all stlldera de kopplingar, 0 11\ kunna 

komma i fr åga för frekveIlskontroHen vid motlagarens 

oscillator. Om vi i första hand tänka på ren t 111 kaniska 

metoder för frekvensändringen, så bl ir cråno-en elen, all 

reglerin gsspänningen från disc riminatorn får kontrollera 

anodströll1l1lcn getlOlll ett rör. Denna l ik tröm Hr ~ 'dan 
påve rka en anordning liknande ett elektriskt vridspolein

~ trulll e nt. vars visare ersatts med en platta i en konden

sat or, om I igo-er över osc illalorkrelsen, eller 'r~atls med 

en plalla av koppar, bel ~igen inli ll oscillatorspolen på så 

, ätt, att denna induktans ändras. Ett ~nnat sätt all ~indra 
oscillatorkretsens induktan s grundar sicr p å rörelsen hos 

pn kä rna a högfrekvensj äm. Ävenledes kan man SO Jll 

sagt tänka s ig motordrivna system, där regleringsslrölII

men fa r påverka reläer- Alla de mekaniska systemen för 

fr ekvensrcglerirJCYen bliva både ömtåliga, dyrbara och 

::;vå rj usterade, varför de knappast kommit till någon prak

tisk användning. 
De rent elektriska svstern , S0 1ll finnas , grunda sig plI 

a tt ett rör kan anses utgöra en impedans av något slag, 

\·ars storlek kan ändras genom spänn ingen p å !lågo n av 

elektroderna, vanligen n got galler. I fig. 5 finnas an

givna de kopplingar, i vilka en triod kan an ändas som 

variabelt motstånd , variabel kapacitet (två sätt ) och som 

variabel induktans. Impedans ariationcn sker n-enOll1 en 

likspänningsiindring på styro-allret ell er vid exernpelvi 

en högfrekvenspentod på lIpressorgallret. I det fall r<i

ret \'erka r som ett variabelt motstånd far det seriekopp

las med en kondensator eller med en spole för att en 

relativl stor frekvensändrin cr kall ästadkomma5. "Cnder 

vissa förh<ll andp.n kan äv n en direk t dämpning v en 

svängnin fYskrets giva irekvensändring. Om röret kopplas 

parallellt över en spole, som är kopplad till sc illator

spolen , kan en viss induktansändring dilr åstadkonnnas_ 

Dock inverkar alltid dessa kopplingar avsevärt dämpande 

på oseillatorkretsen och de använda därför iek an

liga fall. 
]-.'orts_ å .il l. 72 

Fig. o. Hep/ud SO Ill kontrullrör vid (IuloTl/alisk austiilllll ingsl.-ull · 
Iroll. Röret bildar en variabel indu.htans över oscillatorns lerets. 

l' id olika våglängdsområden måste RN och eN lindras. 
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• slutsteg 

D å pen toderna i'i:irs ta gången förd e i handeln . 

<In-iigs de kunna lämna bällTe ljudkvalitet 

än dc di ttill s a nvända triodslulrören. De-sa 

voro sa svaga, alt de i fl ertalet fall hopplöst överbela:;

lmles, och pentoden ga\ till följ d av sin större utgångs· 

effekt bättre re ultat. Man fick vi sserligen en o-unska 

»skriki g» och ljus klang, men detta korrigerades genom 

att shunta högtalaren med s. k. » tonfilter », ell er också 

genom motsvarande ändringar i fr)regående förstärkar· 
ste o -. 

Sedan den tiden ha radioapparater ot.:h högtalare <1\' 

- 'vär t förbättrats och nya tri odslutrör med större ut

gångseffekt fIamställts, v-ilka vid j ärnförelse med pento · 

den visa sig återigen g bättTe ljudkvalite t än denna. 

Pentoden har dock al ltid haft den fördel en att vid en 

viss g iven anodeffekt unna lämna större utgångseffekt 

~in en triod ; med andra ord, den har större verknin gs

grad, varför den i likströms-, allstrilms- och mindre 

viixelströmsapparater alltid föredragits framför tri oden. 

Pentodens stora. inre m otstånd en nackdel.· 

Pentodens na ·kdel är det hö o-a inre motståndet; då 

högtalarens växelstTöm motstånd är större dels vid höga 

toner. d Is id dess i basregistret befintliga resonans, 

hl i de a tone r . tarkUl-e ,te rgivna än det öv1'io-a r eg istret. 

De höga tonerna d[impade på ovan angivet sätt; d iiT

emot dröjde det l än c innan m aJl började finna fram

hävande! av basresonansen felaktigt; ja en del amatörer 

ökade den t. o. Hl. genom införandet av en el ektri~k Te

._Olla11S belägen i basregistret. Genom reSOHUIren fick 

hö ntalaren en stor efterkl anCf_tid. dessutom för vrängde. 

r-- ----- - - --- ---,-_-- +8 

R, 

o---~~-------_+-----~------ o 

'------- ---- -c 
FiK. l. Den enklaste anordn ingen jör n egativ äterlwppling vid 
elt .Ilu/steg. Endast motstlil/d ct R , tilll.-ommcr extra. Lii.mpliga 

uiirden : RJ = O) m ego/ul!, R , = 1 rn egohm. 

alla. tötljud. Obehagligast framträdde delta fel vid tlter
givn ino· av tal. 

~u föreHlg alltså In1gan , om man kunde minska pen

todens inre motstånd och bibehålla dess höga verkni ngs

grad . Detta lät s ig enkla~ t göra nom alt till gallt-el (1 

c terföra en del av anndväxelspänn ingarna. En enkel 

koppJ ing v i~a i fig. J. En del a\' anodväxelspällningen 

överföres genom ett motstånd till anoden på för gående 

rör och genom gallerkondensatorn vidare till slutrörets 

o-aller. I detta fall blir 1/ 11 återförd ; om slutrörets 

branthet är S blir dess viixelströmsmotstånd ungefär 1/ 
. 11. 000 Q. 

För att nå detta resultat måste föregående rö r ha 

avsevärt höare inre motstånd än anodmotst, ndet, Illan 

anviinder därför en hög-frekvenspentod . Genom kopp 

lingen minskas förstärkningen; man måste alltså öka 

signa1st rkan på det första röret. För att undvika ö\'er

belastning av det första röret och samtidigt erhidla en 

tillräcklig verkan måste man välja ett slu trör , vars nor

mala gallerförspänning ej iir större än c:a 1/ 15 a\- den 

för det första röret till gängliga totala anodspän ningen. 

Detta villkor kall uppfyllas av flertalet moderna pen to· 

der. Det fö rsta röret skall arbeta ·om Hlgfrekven för

sLiirkare enbart ; är det av någon anledning ytterl igar 

belastat, t. ex. vid gallerl ikriktning i detta rör. ducrer 

>j koppHng >n. ( I samtliga sk isser än) anordningar fbr 

silning, avkoppling 111. D1. utelämnade.) 

jlIindre distorlz:on. 

Nu visar det sio-, alt den negati\'a å terkoppling n har 

en annan m ycket värdefull eo-enskap, nämligen aLl mill
.--~----------r--~-+8 

~-~~----------4-----~------O 
L..-_ ______ - C 

Fig. 2. Drosselknpplillg al) det jöreg{Jellde röret till i dr /'indrande 
av /llt del.\amma överbelastas. NJots tånden R , och Iw/u/ensa/orn 

C användas för !askorre/aioll. 
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Rr 
o 

!· ig. l Koppli ll g vid an1!iiwlan d e av t riod som jöregn I/ dc riir. 
.Ilots/al/det R iir ar; slorlelcsordn ingen .50000 ohm. 

' , 

o---~----------------_r--+-------O 
L-.---------C 

R,F' 5 r ' d A l' "fl j L G X Ra '.g- . ' (J r enna copplll ffga er orm e n : R,+R, = R.+ R

ka ampli luddigtortionen i slutsteget. Detta har bevisats 

så äl mat matiskt som e. p rimentellt, och minskningen 

distörtion blir ungefär proportionell mot minskningen 
i försHirkning. 

I vissa fall isar det sig önskvärt att öka belastnings· 

förmågan hos förr öret. Närmast till h ands ligger möj

ligheten • tt använda dro' elkoppling. 1en anodsp än
nino'svariati nerna måste återföras i rält fas ; alltså in

före' en ko rrektion för drosselns fasvridande egenska

per. För att nå jämn förstärkning brukar drosseln ara 

hun tad m d ett mot tånd R1 (se fig_ 2). Cenom att in 
föra en kapacitet e, shuntad med ett lika stortmotstiinrl 

Rr , korrigeras Jasvridnin o" 11 om R
1 
~ = ~ , 

" arvid nhet -'rna äro i ohm, henry o h farae1. 

Bortser man från drosselns eg nkapacitet, bl ir den 

R. atedörda spiinningen =----'--c-
Ri + R~ 

av • nod pälll1ingen ; slutrörets !l1re m t tånd bl ir alltså 

R[ + Rs
R[ . S X 1000 ohm. 

I delta ammallhang skall anmärkas, att negativ åter

koppling ej inverkar på det gynnsammaste värdet för 

högtalaren anpassning till slutröret. En god verkan er

nås, om det åstadkomna inre moståndet ä r ungefär h älf
ten a\- anpassningsmot,tlmdet. 

~____________________~__~--+8 

~~+~------------4-------~~------ 0c 
~-------------------

Fig_ 4. Annru! ko pplin g med hugjrelwenspentod som jörrör. Detta 
riir har hiir jast galler/örspänning. R , = 0,1, R , = 2, R, = l 

m egohm, e, = 0,1 ,L< F, e, = .5 000 [IF. 

där G iir jörsliirkning 'n i fön 'Öret. er shall vara stor ([-4 .uF). 

I de föregåend kopplingarna kan mun ej använda 

trioder som förrör' till följd av deras låga inre mot

stånd 'kulle äv n motståndet R3 (fig. 2) väljas mycket 
låO"t, och då skulle förröret bli överbelastat. 

Jcnom a tt införa en viss signalspänning på förrörets 

katod (se fi O'. 3) kan man använda en triod som förrör , 

rnotHånd kopplat lill slutröret. Fördelarna med denna 

koppling äro att belastningen på förröret ej ökas och att 
man ka n använda ett billigare rör i de fall då förstärk

ningen ej behöver vara hög. Motstånden R2 och Rr måste 

naturligtvis dimensionera så, att förröret får en lämplig 

gallerförspänning ; i vissa fall kopplas i serie med R2 

en kondensator av tillräckIiO" storlek för att ej inverka 

på resul tatet men blockera likströmmen, Om man i för

röret utan necrati återkopp ling får en förstärkning 

blir lutröret k nbara inre nu tst. nd vid denna anord

nin " ungefär 

R, + R[ O 
R - ' G . S X 10U . 

t 

Vi ha ej hittills tagit hänsyn till den fasförskjutning, 

som uppstår g nom gallerkondensatorns och gallerläc

kans inverkan; den är i all rnänhet mycket ringa, men i 
vissa fall , t. ex, vid högtalare med mycket lågt liggande 
r sonans, kan det vara av vä rde att undvika denna fas

förskjutning utan att öka tidskonstanten för dessa delar. 
Fig. 4, utg -- r en variation av fig, l ; g 'nom att införa en 

kondensator av lämplig storlek (här ,l l/F ) kompense
ras fasför-kj utningen . 

I fig_ 5, som utCl"ör en variation av fig. 3, är en annan 

metod använd_ Genom ett mot tån d R. av lämplig stor
l k återför dir kt till slutrörets galler en lika stor 

spänninO', som alstras i förrörets anodkrets ; härigenom 

blir gall rkondensatorns storlek utan b tydel se f' r den 
negativa åLerkopplingen. 

Bättre ilning erfo rdras. 

I samtliga f' regående kopplingar tages den återförda 
spiinningen di rekt fr åll slutröret anod. AIlLå återföres 
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Fig. 6. egativ alcrkoppling från /L tgångstran sforrnatorns se/m /! · 
diirlindnin" till förrörels katod. 

aven en del av del nätbru , om kan -f Lml . kva r i slut· 

rö ret· anodspänningskäll a, till gall ret. Med andra ord , 

man må le ila omsorgsfull are för a lt nå samma brus

frih et. 

Man skulle ktuUla undvika denna svårighet geLlOl1l att 

la den ittcrfö rda : päJl ningen {rån lllgå ngslransforma

torns sekllndä rlLndnillg. Nu kan mell an primär- och se

kUlldärspänning fasförskjutningar uppträda, speciellt på 
höga frekvense r till fö ljd a läcklJin cf• Man kall t. o. In. 

ri skera, alt å terkopplingen verkar positivt och åstad

kO lllmer sj iil v 'vängning_ Fö r a tt und vika oeUa inskrän

ke återkopplingen geJlom parallell - och seriekondensa

to rer aU ve rka inom ett relativt litet, inom ba~registret 

beläget område, SOI11 lämpligen sammanfall er med hög

Lalarens basresonans. En dylik koppling vi as i fi g. 6. 
Den i fi guren streckade kondensatorn utelä ll1l1 as i en 

del fall. 

Push-pttll-kopplade slu.tsteg_ 

Hittill s ha i nu behandlat olika koppl ingar vid elt, 

ev. fl ra p arallellkopplade llltrör. Då tillräcklig anod

spänning och -ström . tår till förfoga nde, an vändes oh a 

triode r i pu sh-pull-koppling. Det skulle givetvis vara 

fö rdelaklig t a tt kunna an vända de mera effektiva pento

de rua med negativ li.terkoppling. Fig. 7 visa r en kopp

ling med p ush-pull-kopplade pentoder. SOI11 ingång an

vändes en transformator med skilda ekundärl indningar . 

I serie med sekundä rspäunjJlgen återföres genom mot

stånden R1 och R2 e n del av anodspänuingen. Om brant

heten i rbetspunkLen p å vardera röret är S, blir inre 

R + R 
m ol I ~ ndet = 2 X I . _ 2 • ~_

fr ån anod till anod räknat. Då man vid push-pull -kopp

ling använder rätt laga vä rden ph högtal ar impedansen, 

måste den negativa återkopplingen ara rätt stor. Kon

rlensatorerna C skola va ra l ,uFo Sekundärlindning

am a ä ro shuntade med motstå nd för a tl u'ndertr ycka 

en resonans på höga toner. Man måste s till alt det fö

tia 

Rz +8 

T., C 
R, 

o 
-c 

R, 

Fig. 7_ l'ltsh-pull-kopplat sllttsteg med negativ återkopplin g. Mot
stlllldell R , äru dämplnols tål/{l för illgångstralls!ormatorn . 

reoående röret kan I ämua tillräckI ig utgångsspäJlning ; 

0 111 transformatorns primärlindning skall sidställ as, bö r 

delta hel t ske med drossel o ·h ej med motstånd. 

I fi g. 8 visa en annan koppling. Den utgör en för

dubbling av {i 0". 3 och kräver p ush-pull-ingång, 80m kan 

erhåll as med en transfonnalor ell er, vilket äl' allra häst, 

med elt fa svändarrö r. 

I fig. 9 visas lutl igen hur man skull e kunna tänka sig 

en kl ass R-fö r tärka re med negali v å terkoppling. Här 

återföres en del av spänningen frå n utgångstransforma. 

torns sekundär lilldning lill drivrörel gall er. Då icke 

mindre än Ivå Iran~ro rll1atore r ~iro använda, måste man , 

för a tt förhindra j älvsvängning lill följd av fa 'vänd

ning i Iransformatorerna införa en särskild dämpning 

i sllllstegcl för hö~re loner. Denna dämpning belastar 

dock dri vröret, va rför koppl ingen torde släll a sig något 

va nsklig alt ul fö ra. För a tt visa hur deL kan o-å, illustre

ra,; i f ig. ] O a det enklaste sä ttet all ttstadkolTIlI1a nega

ti v ~tlerkopp ling O'enOl11 en transformator (hä r l: 1). 
Lindningm'lI a äro kopp lade -å, a tt dämpning borde upp

,---------------------.........--T-"--- + B 


R, 

R3 L 
Rz 

O 

R2 -c 

R;j 

R, 

Fig. 8. l detta fall iir även försteget Jl llsh-pull-k opplat. Den /l ega
tiva återkopplingen är anordnad enligt fig. 3. 
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R, 
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fig. 9. Detta schema visar hur /lega/iu återkoppling han anordnas 
vid en klass B·fiirstärkare. 

~l å. Nu har lyvärr va rj e lransfo rmator såväl l äcknin g 

som egenkapaeitel ; se d närmare på rig. 10 b, där dessa 

iiro medlagna, aulal' kopplingen en utseende, som nära 

påminner om en Colpillsoseillalor. Man löp r llled andra 

ord risk alt få sj älvs ångning rH 'n frehell , belägen 

räll högt, kanske utanför det· hörbara om rådet. 

Kopplinga.r som ö/ca. inre lIIotståndet i röret. 

Ovanst< ende kopplinga r ulgö ra endast någ ra exernp, l 

på negativ ålerkoppling. De ha alla den etyenskapen ge

mensam, att de siinka slutslegets skenbara inre motstånd. 

Det fiun es iiven kopplingar, ~Olll i stället i.ika det illTe 

motståndet. _~ven dessa ha ~ivetvi s den fö rdelen. al t de 

Illillska distortionen i slutstecret, men äro i övrigt UIL

minston en!. förf:s åsikt ) ej så vä rdefulla. Della kan i 

sin lur härledas från det faktum. att fl ertalet stora hög

lIrIare äro byggda atl ge j ämn återgivning vid konstant 

spiinuing, ej konstant ström, för 01 ika frekvense r. Det 

förra motsvaras närmast av elt slutsteg 1l1(~d lågt inre 

motstålld. . 
I vissa fall användes emellertid ett slulsteg med högt 

inre motstå lld för att f ramhäva dc genom selektiva för 

kretsar fCi rsvagade höga tonerna. Härvid kvarstå r do k 

basresona llsen odiin lpad, oeh de crenOll1 distortiolI alst

rac1(~ överlouerna fra1l1häva amtidigt mcra , varfi;r 

clenna metocl ej kir alt rekommendera. Bättre, ehuru kost· 

sarnmal'e, är j så fall alt införa tonkolTektion i ell försteg, 

SOI U är så dimensionerat, alt distortion i della ej märk

bart förekommer. 

a 
Fig. 10. Vid a visas ell tällkt anordnill g iör ,Jstadkoflllllalldc av 
negativ ti l erkuf)fJling. t'id b ett CklJlva!mlsr;heow som för/da(nr 

var/ör anordllingen ej fun.gerar eJlcr beräkning. 

Aktuella volymer 

av Populär Radios handböcker 
111 111 11111 11111111111111111111 111 111111111111 11 1111111 111 11 111111 11111111 1111111111 111111111 11 1111 11111111111 1111 111111 111 11111 

Selekttva rnottagare (t933) 
Av in.geJljör W. Stockman. 

En avhandling om · superheterodyner och 
raka m ttagare. Ul' innehållet: Känslighet 
och selekth'it.et genom å.terl.oppling. - Ljud
kvalitet. - Superheterodyn eller rak motta
gare. - Superheterodynens svagbeter. 

Tonkorrektion (1934) 
A vin.gelljÖ'l' W. Stockman.. 

Hur man med tillhjälp a.v filter IWl'rigel'ar 
en mottagares fl·el.vensl.a.rakteristik. Ur in
nehållet: Selel.tivitet och ton.lwrreldion. 
Några praktisl.a försöl. med tonlwrreldion. 
En resemottagare med wnkolTektion. 

Radioteknisk handbok, 
del I och n (t935) 
Av civiliJlgenjlh' Mats Holmg"ell 

Avhandlar beräkningar och mätninga.r inom 
radjotelm il.ell. Bör ej salma.s på någon radio
telmikel's bol.hyl.la. Ur innehållet: Motstånd, 
Impacitet, imluldans, impedans. - fä tbryg
gor. - Matchning ~lV kondensa torer och spo
lar. - Dimensionering av radioappamter. 
Enl.el signalgenera tor, - Trinming av mot
tagal'e. - Felsölming. - Störningar, 

RadiolexikoD 
Al' in.geJljöl· W. Stockman 

OcH.a lexilwu, "al'S tredje del inom lwrt. ut
konunel', lämna l' fÖl'ldaring pi'& alla radio
teklli I.a ord och uttryck. - Erhålles al' 
Ilrenumeralltel' för :15 öre Ilet· del. 

Pris per Tolym eller del k r. 1: 50 

11111111111111111111111111111 11 111111111111 11111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111 

Rekv. genom Eder bokhande l eller direkt från 

POPULXR RÅDIO 
(!\'ORDlSK IIOTOGR.t.V\'R) 

Box i~50 - Stockholm - Postgiro 940 

Tel. Namnanrop : "Nordisk Rotogravyr ,; 


http:bol.hyl.la
http:selekth'it.et
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'h'mef/ s' mellan/re"vellsuandjilter typ B. Avståmningen sker ge
nom ill - eller atskruvning av jiimpulverkämoma_ Kondensatorerna 

(iro au jast typ med stor kapacitetslconstans. 

Sif/n ri.k elektrisk IlfJflara/ möjliggör Tll/ll sgolf _ 

' /ralldinrw iska Gralllllluphon A .-B., Stock fwlm, har för 05 de· 
mOll Irera t en imreosant 11 het på pOrLens omrädc. Tack vaTe en 
ny, s.innrik e lektri sk apparat är det numera möjligl all spela golf 
i ett vanli gt bm;tadsrul1l och därtiJ.l med nästan sa mma behållnin n' 

'om på en riktig go lfbaua. M.an sp 'la r med boll. o· h olika klub
bor precis som i verkligheten. Bollen s itter dock fa st i änden på 
dl nöre, SOlll går in i en li ten lada, p lacerad pa golvet. Snöret 
är inuti ladan upplindat på en rulle, SOIll s tår i förbind else med 
.' fl kontak tan ordnin g av 'amma kOll trllk tion som i en fingerskiva 
p en aut omatt e lefon. Eu fj ,ider sp,inn es då man drage r ut snöre, 
oeh rullor at e r Iangsanll upp detsamma , da det sl"ppes. Snöret 
drage ut vid s lag P' boJlen längre ju I, å rdarc man ·Iår. Sla"ets 
håJ'dhet reg istre ras å luncl a genom det a nt a l. kontakt er, som rullen 
passerar vid sln !l lerrfå ng:. 

Ett tillhörande skap , uppstä ll t vid v>igp;en, >il' på fram 'idan för · 
se tt med en bild a cn go lfbana, edd i fitgelper pektiv. Bolla.rna 
markeras genom lysa nde p unkte r, som {(;rfl ylla s ig utefter ballan 
vid slag på hollen, län f,cre ju hardare laget ä r. Den lilla lådan 
pa golvet iiI' ,iven känslig i id - och hi;jdled. '1 r man snett, 
gal' bollen o 'ksä snett på tavlan på väggen och kOlllmer eventuell t 
utaruör banalL Rakar boll en konuua bakom en b ' rgknall e, måst 
man använda en pe icll klubha så all lllan fa r upp hollen i höj
deu id laget, elje t f [' man linna ;" i all sta nna k a r Il< samma 
f1 ,ick_ 

Det finn s t Il. »bullar» p la lan, \ a l'föl' två spelare amtidigl 
k unna begagna apparat en, om härvid ~ t ,ille om mellau varje slag 
(ör röd eller grf;n boll. Har man fått t it.ta på apparatens inre, s1l
"1' d t hela mycket ' illnrikt men prin ipicllt ~anska eJI kelt , men 
kän ner Ulan ej till fla got i fön 'ä", s1l verkar resultat et min 'l sagt 
förhlu(fan de. 

.... ... ........ , ...... .... .. .. .. ..... ............. ..... ... .. ... .. .. ...... .. ...... .. ..... ..... ....... ............ ..
... ....................... ., ....... ... ........................................... ........ ... ......... ,........... 
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Rad ioama ll;rerna l nt erna ti unella Vänskaps förhund (Th e \Varld 
fri endship . 'od "ly 1) [ Radiu A matt ul's ) kommer all a rrange ra en 
fi; r"iik '" indning lörda ....en d GI1 20 ma rs d . 11. fn 11 tI 11 holländska 
kort vag_~tati o J1 t;: 11 I UJ, b I;; (".,n i DOl'drt!cbl. T v nlika sänd 
nin gar komma alt iiga rllm, d 11 första på 42,.35 rn 't..r (7088 kel ) 
fran kl ockan 15.30 till 16.00 svensk tid och d"n ~ ena re pa 21,18 
meter (14 1M ke/- ) fd\n klocka n 2.3.30 till 24.00. Lyssnare bedes 
meddela s ina mott aaning"re uhat till mr Eric H. Rickett , 28 Cross 
Oak Road , l:Ierkharnstead, Hertfordshire, Englunrl , som kommer 
a tL s~i nd a ulla rapport öre r, som bi lägga en va r~ kllp ollg, en spe
ci ..1I verifika t ion (QSL-kort) p !l. deras mottagnin g. 

.... ... " ............ ,., ....................... .. ...... "- .. ........ ...... , ...................................... . 
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',ockholms Ra.dioklu bu. 

Ti ·du"cn d en 16 febrlIari aml11anträdde tl ckhulllls Hadioklubb 
pa B.e"luurant Cillet. Ej mindre än två fi;r edra g stodu på pro
gra"""el. Pi;r' t talad e ingenjör Lars Lalin Olll » [nopdning av 
grallllJ1ufon.skivor». FuredragshaJJareu rcdogjorde fur s ina erfarcn
he ter från Mu . ika li ka A kademien, där han hal' lI!lpr"llal en in
spelning I.udio, sum användes i undervi snin gen tjiinst. Från t id 
till a nnun f å s1\ lunda c leverna göra inspelnin ga r c ll !::r insjung
nin ga r i syft e aU s tudera s ina egna {el. Metod 'n ha r vi sa t sig 
h 'siua s tura fördelar. In genjör Lalin redogjord' för de många 
6varigheter som mås t ij\'ervinnas, innan resultat et val' fullt till
[red t>illand e. Fordrin lTarna ,'oro givetvis i deUa fall mycket s lora. 

_om avslutning demonstrerades ett par inspelningar med goll 
r ' ultat. 

ivili ngenjör Eri k Arenander talade därefter om »Rörn)'ueter», 
va rvid de allra nyas te typ erna av Philips· och T cl funken-rören 
in g!\end beskrevos. Dessa rör ha avsevärt mindre dimeusioner 
än dc föreg&endc typ erna , men trots della sades de vara lika effek
tiva, E n serie balloptikonbilder visades och en intressanL redogö
r else lämnades föl' ri.;rens inre uppbyggnad. Vidarc demonstrera
des ocb heskrcvos de nya te Murconi-rören, vilka också uppvisade 
en mångfald bet 'dels >fulla fÖ rbiiuringar. 

Föredraget efterfö ljde av en li\'lig di - kussion , som gav rikt ut
b te. 

Tisdagen den 2 mar" am1l1an trädde klubben all ro, varvid pro
"rammet upptog tv!l. praktiska demonstrationer. 

'om för te talare uppträdde fabrikör Claes Jansson, känd radio
man och eu av dem som varit med från början. Demonstrationen 
gällde ,dtrakortvågsapparater av modern konstruktion. Fabrikör 
Ja ns on hörjade med alt redogöra för konsLruktionen hos sändare 
o h mottaga re flir ull rakorta vä"or och visade i balloptikon ett 
antal fö rbluffande enkla kopplingar, som anviindas vid dessa våg
länrrder. 

Häreft er vidtog demonstl'ationen. På tva bord i var sin ända av 
den l· nga salen voro ett an tal apparater av båd e äldre och nyare 
kon truktion uppsLällda , P å det ena bordet stodo sändarna och 
på det andra mouagarna. I sändarna användes vanliga mottagar
rör, vilka giva mycket ringa eHekt. Dimensionerna pil. dessa appa
rat er voro mycket små, om man undantager en speciell typ, där 
spolarna voro r 'atta a , ett par långa mässingsrör, monterad e. sida 
\'id ida. Detta är den ~lIra senaste nyheten på området. Motta
ga rna voro av superregenerativ typ. Demonstrationen tillgick så, 
att ändarna i tlU oeb ordning salles i "al1''', varvid de modulera
des med grammofonmusik. Sändningen tog' upp i andra ändan 
av rummet och återgavs med got t resulta l i en högtalare. Bäst a 
alla sändarna gick fakti kt en, som fabrikör Jansson konstruera
de för eu tiotal ilr sedan och hade med på cn radioll tstäUning i 
SLockholm. Till konstruktionen kilde den sig ej heller mycket. 
(rån de moderna. Denna _ändar" var tydligen langt före sin tid 
d n gången, då den konstrueradt:s. 

Demonstrationer av det.la s lag höra ti ll det mest ollltyckla i 
kl uhben, o·h medlemm arna g \' ocba l11)'ckct kraftigt sitt hi
fa ll till kän na . 

Andre ta lare var in genjör \V. Stockman, som avsåg alt "öra 
.' tt fö r ök all demon ·trera skillnaden i störnin gshänseende mellan 
' n mod ern störnin"s.reduccranrle antenn - den av kluhben ny
Ji "en uppsa tta - och en rumsant enn, he ·tående av n 15 m lång, 
isolerad tråd , upphängd ulefter väggen i sa l11mantr>idessalen. Som 
dernonstrationsapparat anv,ind es en modern radiOlllollagare med 
automati sk volymreglerin g och h" g känslighet. grad . Ol ika s tatio
ner togo in på I· ngvåg, mellanvåg och kortv , g, och för varje 
stat ion växlade man om eL t fl ertal gå nger 111 lian klulJben antenn 
oeh rllnlsantennen. H,esultatet blev följande: på län gvåg var kluh
ben störni ng red ucerande ant nn totalt öv >r1tigsen rllmsante llnen, 
i det att. en station som med nunsantennen drunknade i stör
ninga r k unde mottagas full t tillfred 'stiilland , ehlll'U med Slör
nillgarna som en irriterande bakgrund, vid användning av klubbens 
an tenl1. P å mellanvåg konstaterade kluhbmedlem marna e l! märk
bar skillnad i s törning5hänseende, ehuru mindre framträdandc än 
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på långvåg. På kortvag kunde ingen skjllnad förmärkas. Motta· 
garen måste stämmas om en aning vid ombyt av an tenn. 

Detta försök avsåg endast alt jämföra den av klubben uppsaLla 
törningsreducerande antennen med en vanlig rUIDsantenn, ej med 

störningsreducerande antenner av annat fahrikat. r. gra dylika 
funno ·· ej heller på platsen. Det fabrikat som klubben satt upp 
är på grundval av dels tillgängliga tekniska uppgift er, dels opar· 
tiska prov utva lt bland samtliga de fabrikat, som vid ifr gavarand 
tidpunkt funnos i marknaden, av en av klubben tilisatt tekni sk 
kommitt e, bestående av tre medlemmax. 

RUNDRADlOi\ 
I'~orts. f rån siu. 52. 

voro på det klara därmed, dröjde uet emellertid ytterliga· 
re e l! år, innan åtgärder blevo vidtagna, beroend e p a tt ytL· 
randet från den då arbetande rundradioulredningen icke framlad es 
förrän på nyåret 1935. trax därefter utarbetades också Sam· 
arbetsdelegationens förslag till riktlin jer för använurung HI' stats· 
medel fö r anskaffande och uppsättning av radiostörningsskydd. 
Förslaget vidarebefordrades till Knngl. Maj:t och faststiilldes sam· 
tidigt som anslag på 75000 kr. beviljades att användas lill an· 
skaffande av störningsskydd. Den vägande punkten i uessa l·ikt· 
linjer var att staten åtog sig att utan någon som helst koslnau 
för innehavare av störande maskin eller apparat, anskaffad före 
1930, uppsätta störningsskydd. För åren 1930-1936 sklllle skälig 
fördelning mellan ägare av störande apparat eller maskin och tele· 
grafverket äga rum, och för apparat anskaffad efter 1 jannari 1936 
skulle apparatägaren själv få stå för kostnaden, då elvcrket vid 
denna tidpunkt beräknades ha utfärdal förbud mot anslutning av 
störande apparater. 

( Forts. i nästa nr.) 

FREKVE JSKONTROLL. 
l!'orts. fr fi n sid. W. 

Som bekant är uen effektjva galler· katod kapaciteten i ett rör 
ungefär lika med kapaciteten mellan galler och katod plus auou· 
gallerkapaciteten gånger röret förstärkning, som det Hir tillfället 
arbetar. Silluuda kan ingångskapacitetell i r(iret ändras genom at.t. 
förstärkningen i röret ändras och delta sker ju i rör med variabel 
hranthet med hjälp av en av gallerspäuningarna. Fallet B (andra 
uppifriln) i Hg. 5 illustrerar detta förhållande. Rörets ingångskapa· 
citet ligger parallellt över oscillatorkretsen. 

Denna s. k. Miller·effekt eller helt enkelt. anodåterverkan kan 
utnyttja. på annat sätt enligt. fallet. C i fi gur n. Här inkommer 
icke oscillatorns förhållandevis stora växelspänningar P' kont.roll· 
rörets galler utan på rörets allod. En del av spänningen ledes llled 
hjälp av en spänningsdelare, beSlående av ett motstånd och en 
induktans, in på rörets galler med sådan fas (90 0 förskjuten), alt 
rörets anodkrets i stort sett verkar som en kapacitet, vars slorlek 
kan varieras med förstärkningen i röret och sålunda även med en 
gallerlikspänning. Om spolen i fallet C ersätt s med en lämpligt 
vald kondensator enligt fallet D kommer rörets anodkrets i stället 
att verka som en variabel induktans, som kan läggas parallellt 
,iver mottagarens oscillatorkrets och or aku den önskade (rekvcus· 
ändringen. I fallen B och C blir frekvensen hos oscillatorn ändrad 
olika mycket vid olika stor invriden kapaci tet i själ va osciLlator· 
kretsen, varför dessa metoder mes t äro a v teoretiskt intresse. 

Fallet D i fig. 5 är den koppling, som bäst lämpar sig för fre· 
kvensreglering, ty här blir regleringens ' torlek eller känsligheten 
proportionell mot frekvensen och icke mol frekvensen i kvadrat , 
som förhållandet är, när kontroUröret verkar ' om variabel kapa· 
citet. Speciellt på kortvåg är induktansändringsmetoden atl för· 
draga. Vid övergång frAn ett våglän gdsområd till etl annat bör 
den variabla tillsatsinduktansens storlek ändras, och detta sker 
genom att värdena på kapacit et och motstand, över vilka den fas· 
vända gallerväxelspänningen tillföres, ändras i samband med väg· 
längdsomkopplingen. Vanliga värden äro på IllOt. landet 10 000 
ohm och på kondensatorn 50 pF vid 300 m våglängd, re. pektive 
2 000 ohm och 20 pF vid våglängden 15 m. 

Hur det frekvensreglerande röret med sin verkan som en va· 
riabel induktans, som för övrigt är negativ, inkopplas över osciI· 
latorn i en slIperheterodyn framgår av schemat i fig. 6. Kontroll· 

POPULÄR R ,\.DIO 

röret utgöres aven heptod och dess branthet. regleras av likspän· 
ningen från di sc riminalorn. Genom alt katouen i konlrollröret 
med katoumotslåndet har givits positiv spänning, får gallret i delta 
rör hela tiden negativ gall rförspänning, även när discrimminatorn 
lämnar en i förhållad ti ll jord positiv r egleringsspänning, och 
någon belastning genom gallerström förekommer slHunda icke. 
Kopplingen inneh lI er för övrigt intet anmärkuulgsvärt och del 
gäUer endast a tt se till att spänningarna i discriminatordelen givas 
sådan riktning, att en frekvensdrift i oscillatorn eller en liten fel· 
inställning vid mottagning ger upphov till en r egi rin ITs 'pännin g, 
som via frekvenskontrolli'öret ändrar oscillatorfrekveusen i rätt rikt· 
ning. 

Den aut omat iska frekvenskoutrollen är kanske icke så lätt att 
anordna, som det ser ut av de här angivna principerna. Det upp· 
st· r i praktik n ett fl enal svårigheter i samband med moltagarens 
övriga fuuktion er. Del skulle föra för långt alt här gå in på de· 
taljer, som grunda sig på mer eller mindre full ständiga uppgifter 
om utländ ka erfarenheter. Vi kunna emellertid konstatera att den 
automatiska frekvenskontrollen är på väg alt införlivas med våra 
större rundracliomottagal'e och framtiden får utvisa, om den i prak· 
tiken håller vad den lovar. Kanske blir uen småningom en nöd· 
vändig detalj i en större rundradiomottagare med kortvåg. 

-1'0. 
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glöd tr~J, men vi hänvisa lill vad som sades om återkopplingens 
mjukhet i samband med 4·rörsmottagaren i föregående nummer. 

Motståndet Rl i återkopplingskretsen medför konstantare åter· 
kopplingsgrad övel' hela våglängdsområdet och förhiudrar parasit· 
svängningar. Det gynnsammaste värdet kan utprovas. Motståndet 
R. och kondensatorn CH bUda ett hf·filter i detektorns anodkrets. 

Sparkoppling vid slulröret. 
I denna mottagare har inby'ggts en lilen apparat, som skall med· 

föra en besparing i anodströmsförbrukningen. Den är betecknad 
med E i schemat. Det inre utgöres av ett par motstånd 8amt en 
metallikriktare. Kopplingen i fråga hrukar benämnas sparkopp· 
ling och fungerar på följande sätt. 

Då inga signaler inkomma på slulröret, är detta gallerförspän· 
ning så stor, att anodströmmen ligger lån t under sin normala 
värde. Sli nart signaler inkomma, medför apparaten E att en 
spänning alstras, som motverkar gallerför pänningen, varför anod· 
strömmen st iger. Ju starkar signalerna bli på sl11lrörels galler, 
desto mer tiger anod strömmen fi.ir att slutligen vid fullbelastat 
slutrör uppn sill normala ärde. En viisentlig nedsättning i anod· 
strömsflirbrukningen erhålles, uock i viss mån på bekostnad av 
ljudkvali teten, då det gäller mindre ljudstyrkor. Vid 120 V ano,l· 
batteri har använts en gallerförspänning av 36 V till slutröret. 
Gallerbatteriet inkopplas mellan +C och - C. 

Praktiska detaljer. 
Mottagaren är 'byggd pli ett alulllinillmchassi med dimensionerna 

260X180X 60 mm. Ett fyrkanti gt hål är npptaget för skaldrevet, 
som framgår av mont.eringsplanen. Hålet lir 90X60 mm. 

Ovanpå gangkondensatorn är anbragt en skänllplåt, som {ram· 
går av fotob'Tufierna. Det blir härigenom ej ni.idvändigt att skärma 
ledningarna mellan spolarna och kondensatorsektionerua. Led· 
ningarna till toppkontakterua på V, och V, skola däremot skärmas. 

n Ö R'][')'{.B 18JLJ[.. 

E'abriknt Y, y , v, 
Philips KF 3 KF 4 KL2 
Telefunken KF 3 KF4 KL2 
Tungsralll TKF3 TKF4 TKL2 

SPECIALDELAR 

använda i modellapparaten. 
l st. gangkondensator llled skala, typ 2PN430--PH (Torol.or) . 

1 st. antennspole, typ P- U (Torotor). 

1 sl. detektor pole, typ P-31 (Torotor). 

1 st. högfrekvensdrossel, typ 5 (Prahn). 

1 st. sparkopplingsenh t:t, »Power Punchen) (Varle)') . 
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Marconiphones n,a 

störningsfria antenn t'D 71 


är den högeffekt iva tr ansfor
matoran tenn, som möjliggör en 
störn ingsfr i mottagning på a lla 
vå glä ngdsbanden från 2000 

ned t ill 7 meter 

MARCONIPHONE 
det stora namnet ra dio 
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NATIONAL RADIOFABRIK 
Kungsgatan 53 Avd. 19 STOCKHO LM 

1(an Ni reparera denna 
mottagare? 

Ja, det är den enklaste 

sak i världen, om Ni har 

ti/igång tiLL Moderna 
Serviceinstrument 
o. erhåller lämpligvägledning. 

Ing. Eric Andersen· Radiolaboratorium 
GASVER K SG A TAN ·27 TEL.6717 HÄL SI NGBORG 

Prospek t p.1 beg.å·r",m fr.1nco 

om det gäJJde, u tan vidare 
h( <;yara föl jan de frågor: 

IIllr g Il l' strö lll 'Ul C ll i {'Il (lio d ? 'Pr\. \":'111 sll ft 
ii r f'l e l ~l L'(ld Rr !'ltpme t u pp lJ Y g'~t i 1'11 dintl 
P~' Jlt ou'! JIII\' ye r b::ol' (llI d i (fp relil ill l trUIl:-' ; 
f ll r llla l l)r ',l Vad iir 0n dipolu ntelln '? Yil ka 
oli ka }o; lng fl " di sto rt io n f(irt.~ I,,;:o lJ1Jl1fl i e n fi ir 
sl ii rk a rp '! Va d w eIl:!:' lH NI (li s tu r tions f ri u t 
::,:t Il~ ~C' ff(\ kt '? j\ r en m.\ -uwtf' l' p;i H tli g Sum 
d h-: t ll l' tin nsi li d i 1, fl l or ? ~ (pcl fi-lt· d ros.-(' l1~ npp 
li Jl;.!' t ' n tl~ ~ r:J fiinlf' l llr " i d h i i!-!'fl'l.~ l ~'-C T Histrg-? 

( ;"I' dl llro g~t' ll\. orllln l l: q.!rre k,, (\ n R~ tC' g !:i t i.i r 
1'1' lIt~l i!l;.!~ sp ii n ll i!l~ ;l lL (,tt l11C) t ~ ,;l n (h; l.;:oPJl -
1fT! S{P t!"! Yad iiI.· duhh r l 1' 1'(' kv l' uso Jll \' nnd 
l i n ,g ',' " 'i ll,a oli l..;: a l ~'p e l' a " dllh h f' lh ii ),dn l llrf~ 
f iirekolll lllll oc h \":1d h a tJ I' r iil' ( lf.:'\· I I ~ kup(' r '! 
l:ii r h;-I :-(I' f'~ I.)!l fll l S l'lI ho,,,; t" ' u ~) llIntf'JIfl(h')) h ag' 
t :lla n' Iig'g'a p li ~n III m a (J lI e r sk ilda (r C' k\'t~ n 8p r ': 
] [ ;11' ('11 J li; ~tHln rc nlp (l dl1 h !)('lmrlllhral1 n:\ g' 
1';1 f iird .' j:l i: f l'n m (,iir Ull JlH'l l (' nkdt IIlL' l llhrn n '! 

i köpaOm Pj,. m åste 
tredj e dele n av P OP LÄR RADIOS RADIOL EXIKO N 

.Inp;en radiofackman kan nnclvura 

de nn a värdefl1l1a uppslnp;,ho k 

• Den sllttcr Er i ,I, nd att h esvura 

vi lka ra di o tekni ska f d p;or som h el_t 

av ing(' njör W. Stockman 

• P re numeranter erhålla d e tta uhete 

för endast 35 öre pr del. Bokh.. pr j :50 



Hl~~ JOHN AN Ol RSSO 

KÖP I NGS EL. AffÄ R 

K~P I ,G P. 

'l'aco Antennsystem N :r 200-x (för 
6 ansl.) 

uet bästa \"ägbandssj;il\"l"äljallll(.~ Lrans
formatorsystemet. Tillverkat ay l . ". 
A.:8 äld sta ~pec iaJante nu.fubrik. Le,'. 
bl. a . till Kgl. Tclegrafstyrel sen, Kgl. 
Flotta Il, Sto('kllolm.' HadiO'klnb.J.J. 

Ik 88:
»Kopierillg är ;) ktnin,!!;"fllllt smi cker.» 

Taco Master Antennsystem N :r301, 
det lUOUerllu. ('('lltr;[ lUlll e lln ~y s10mct 
utan' förstiirkal'e. Ob~. ! ~Ie [l kortY:igs
mottagning. Illfonl ra offert! 

HammarIund "Super Pro", 
U '11 eX'ldusL\'a l<ort- och I1ldlu.llyiigs
mottaga r en fö r kommersipI lt. arnatöl' 
och experimen'tbrul<. Le". bl. a. tiH 
Kg!. TelcgrafstYl'elsen, Kgl. Flyglföl'
yaltningen, Meteo-Radio, Bromma 
flygfält. 

Cornell-Dubiliers kondensatorer, 
"ärluens största fa,bl'ik i bran sc'hen, 
etalbl. 1910. Lev. bl. a. till Kgl. Flilt 
t elegrafkåren. 

Amperex' sändarrör. 
Lev. ·bl. a. till Kg!. Lotsstyrelsen. 

U. T. C:s transformatorer och för
stärkarebyggsatser. 

Lev. bl. a . till Kg!. Telegruf: tyrelsen 
( A.-13. Radiotjä nst). 

G. M. Laboratories' fotoceller. 

Electro Voice mikrofoner. 
Lev. bl. a. till Kg\. Telegrafs tyrelscll' 
(A.-B. Radiotjänst ). 

Electronic Laboratories' omfor
mare. 

Lev. bl. a. till Kgl. TelegrafstyreIsen 
(A.;B. Radiotjänst). 

M . fl . kvalitetsmärken. 

Infordra offert! 

Generalagent för Sverige: 

A.• B. ANTRAD 

Norra Bantorget 29 - Stockholm 
Telefon 21 22 97 Telegl'amadress: Antrad 

. . . .•••••••••~ 'J .. .J Jo 1.1 11• ..,-• 

Provningsaggregat ORC/10 

Instrumenttavla 

med alla för Radio-service erforderliga 
mätinstrument 

Rörprovare 
för amerikanska och europeiska rör med 

variabla anod- och gallerspänningar 

Modulerad oscillator 
för trimning 

Adapter 
för rörprovning under drift 

Samtliga instrument med ansluthing för separata 
mätningar 

BEGÄR PROSPEKT 

ELEKTR. A.-B. SKANDIA 
Göteborg, Malmö - STOCKHOLM - Gävle, Sundsvall 


Nässjö, Karlstad, Ume6 
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