
Motala kortTåg ökad till i2 k W 
Av civilingenjör F. Hammar 

Aga-Baltics ))Su-verän 3S)) 
Tryckknappsmottagare med många finesser 


Av civilingenjö r C. E. Granqvist 


Piezo-kristalleo 
Ultraljud - Odling av kristaller för experiment 


Av ingenjör Eric Andersen 


Förstärkare för -växelströmsdrift 
Effekt 13,5 watt. Rak kurva 30-13000 p/s 


Av teknolog S. Dahlström 


Lättbyggd 4-rörssuper 
som byggsats. Vöxelströmsdriven. Tonko mpenserad 

volymkontroll 
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Omfattar 3 nya batteriapp. försedda med de nya 
strömbesparande batterirören. Mascot-modellen är 
en rak 3-rörs reseradio, strömförbrukning 4,5 mA, 
vikt 4 kg, mått 24 X 21 X 14 cm. 'I B är en 4-rörs 
super med hög känslighet och god utgånsgeffekt. 
Kort-, mellan och lå ngvåg. Fininställning. Elegant 
låda i högglanspol. björk. 1 B Rese är samma mot
tagare som l B men inbyggd i väska, storlek 41 X 

34 X 1B cm. Samtliga försedda 
med 1.5 v torrelement, de större 
av luftdepoloriserad typ. Mascot 
har 60 v anodbatteri, Ettan 90 v. 

Mascot Kr. 108:-. Ettan B Kr. 228:- . 

Ettan B Rese Kr. 198:

Samtlig a kampletta med balte rier, 

SKANDINAVISKA RADIO AKTIEBOLAGET ' 
STORA ESSINGEN, STOCKHOLM. TELEFON VÄXEL 233065 

Moderna högeffektiva radioapparater och förstärkare kunna byggas med hjälp av våra bygg at er. 


Byggsatserna äro lätta att montera, priserna enormt låga och kvaliteten d en abso lu t högsta. 


RE KV IRERA I DAG VÅ R N Y UTKO M NA KA TA LOG 

Polhemsgatan 38 Telefon 
oChampion Radio il.-B. • STOCKHOLM 536581 

/ 
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God Jul och Gott Nytt År 
iin,'ka vi härm ed alla våra llisarc, Ill edarbet are och 
annon sörer. 

Populär Radio under 1939 
Poplllär Radio kan i är fira tioärsjuhileum. Det första 

numr t utgavs nämlig n i· januari 1929. Om mall blädd
rar igenom de äldre årgån"arna, ser man hur n:!ycket 
radiot ekn iken utvecklat på de senare åren. Också Po
pulär Rad io ha r utvecklar. under åren.s lopp_ Även 01)1 

man kan ~äga alt liJskl'iften5 utveckling gil. tt i rätt 
riktning, sil. ii I' redaktören väl medveten om den ri sk 
som följ er aven sådan ut\'cckling - att tillskrift en blir 
alltför »vetenskapli g». 

Bearbetning n av det omfattande mat erial, som sva
ren på vårt fråg formulär i marsnumret av Populär 
Radio ut gjorde, är nu slutförd, och i och med deLLa ha 
vi fått en utomordentligt god uppfatLning av läsekret
sens nuvarande önskemål. Resultatet av denna r und
fråga kommer att ha en direkt inverkan på tidskriften" 
gestaltning i fort säLlnin" Il , och då det visade sig, alt 
läsekrct ens önskemå l ej gingo mycket isär, kommer 
tidsk rift en5 värde genom de åsyftade förändringarna 
at t ökas. 

~'T ERTRYCK AV AR TIKLAR HE LT ELLER DELVIS UTAN ANGIVANDE AV KALLAN fOR8JUD~T 

EIA tri u mf 
li-rvr , G-krets s nperhetel'od.l' ll f Öl- tre vi\.gUi ngtlsoll1l'tttlen: 
Hl 51, 1DO-GOO och 6\)0-2000 m ; illl)erbel~' s t gIn kala mctl 
parullellvisure; svällghjulsa'l's tiinming ; magiskt öga ; ou)
kopplingsbar föl' olika 'piiuningar ; fvrdröjd automatisk YO

Iymkoutroll; kontinuerli .... klangfiirgskontrvll; 3 iuterferens
fil ter ; grammofouut tag; 8" elektrodynamisk högtal:ue; bas
reflex fö r framl1il. mnde av de t lägr r egi t r t ( bas n) . åda 
av högglan pol rad f lammig björk. Känslighet c:a 5 m ih"To
vol t. 
V 4066 föl' viixelströn 50 per. Kontant Kronor 250 :  . Avbeta lniug' Kronor 215:-. 
K 4066 för a llström Kontant Kronor 275: -. Avbetalning Kronor 300:-. 

ELEKTRISKA INDUSTRI AKTIEBOLAGET 



•• 

250 POPULÄR RADIO 

HIlIP5 oscillografer 
för service 

För felsökning och kontroll 

En Philips katodstråleoscillograf är det ideala 


hjälpmedlet i Eder radioservice för undersök

ning av ström och spänning i en mottagares 


alla delar. Tillsammans med en frekvensmo

dulerad mätsändare är oscillografen det mo


derna och enda riktiga instrumentet för trimning. 


Rådgör med Ingenjörerna vid Mätinstrumentavdelningen, SVENSKA A.-B. PHILIPS, Stockholm 6 

Oscillograf Iy p Gill 31 53 

PHiliPS 


låt binda in 1938 års år

gång. Pärmar kunna rek

vireras till ett pris av kro 

nor 1: 75 PORTOFRITT 

från Eder tidningsförsäl

jare, eller direkt från tid 

skriften. 

Tag vara på varje exemplar av 

POPULAR RADIO 
En värdefull och nyttig rådgivare i radiotekniska ämnen erbjuder samlade år


gångar av Populär Radio. Sveriges enda tidskrift för Radioteknik. 


Som en nyhet erbjuder vi våra 


läsare i år även en samlings


pärm, i vHken samtliga n um


mer under året kan bekvämt 


samlas. "Populär Radio" i guld- . 


tryck i ryggen och på fram


sidan. Pris 'Kronor 2 : 50. 


Insänd rekvisition till 


Populär Radio, Box 450, Stock


holm I. 


I 
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~{OR·f\/Ja\ G S S;.\t'I f)1-\RE 
utbyggd till 12, kW 

Intressanta konstruktionsdetaljer hos de nya effektförstärkar- och 

likriktarenheterno 

Av civiling. F. Hammar 
(Aga-Baltic Rad io A.-B.) 

Under våren 1938 utökades effekten på Telegraf

verkets fö r söbsändare för kortv ågsrundradio i 

Motala från .')00 W till ca 12 kW antenneffekt i omodu· 

lerad bärvåg. 

Den ursprungliga sändaren, vilken ingående beskrivits 

a\· civilingenjör Folke tranden i en artikel i Populär 

Radi o (nr 5, 1(37) försågs därvid med ett effektförstär

km'steg, b , ggt för dis tortionsfri förstärkning (klass Bj 

a den modulerade högfrekvensen _ 

Detla eH ktEörstärkarsteg jämte tillhörandt! l ikriktare 

och anora tillbehör konstruerades och tillverkades - i 

likhet m ed den ursprungl i0"3 "ändarelI --- av Aga-Baltic 

Radio A_-B. , om J äri (Yenom . tår för den största hel t i 

Sverige konstru erade sändaren. 

Först må erinras om alt i 500 W-föl' ökssända ren hi

stalloscill atorn följ es av e Ll frekvensförd ubblac·teg och 

tva pu.sh-pull-höcrfrekvensförstJärkarsteg, av vi lka sllltste

ge t arbetar med Ph ilips törs la luftkylda pentoder lyp 

pe 3/ 1 000, om bromsgallermoduleras_ Sändaren är 

byggd för snabb omkoppling mellan vågläni!"dernn 25,63 
o ·h 49,4,6 meter. 

Probl erm~ t aLL l!led den fran denna säudare ti llgängI iga 

s l. yreffekten på a 500 W åstadkomma slörsta möjliga 

lllteffekt ulan användande av mer iin ett teg befanns 

lösas bäst genom att i slut teget använda fyra vattenky lda 

pentoder t yp Philips PA 12/ 15_ 
Genom införandet av denna nya rörtyp har Philips 

möj l iggjort ett utny ttjande av pentodernas stora fördelar 

ä ven i de s törre stegen i en sändare. Sål und.a kan detla 

rör i klass -inställning (tekgrafi) avgiva en effekt på 

ej mindre än 15 kW med ell styreffekt pa endasl 250 W. 

Vid k lass B-för stärkning av modulerad högfrekvens kan 

en bärvågseffekt av upp till 3,5 k ' per rör erhållas_ 

Vidare ha des a rör i likh t med d e m indre pentocl typen1a 

så låg an.od-galler-kapacitet, alt all neutra l isering i vau

l ig mening b l ir övenflödig_ Vid rörels användning för 

kort g är det emellertid i geng~ild nöclvändigt aLL seri e

av tällll11a ledningarna för broms- och skärmgall rens hög

frekvensjorcln ing_ Dessa ledningar få Ilällll igen g nom 

s lutstegets stora dimensioner oftast sådan längd, att deras 

reaktans vid höga frehenser ej kall försummas. 

Erforderliga anodspänn ingen för dessa rör är 12000 
volt, och den erh ålles i delta fa ll fr ån en 'l -fas halvvågs

likriktare med Philips typ De G 10/ 15 kvicksilverlikrik

tarrör. Denna typ är försedd med hjälpelektroder, 'om 

möjliggöra en smidig och -förlustfri reetlering av d n av

g ivna likspänn inge n_ 
D n ursprungliga 500 W-sändareIl s fyra ellheler ha j 
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Fig. 2. Exteriör av effektförstärkar en. Övre frä/llre panelen upp
biir kontrollorganen för hiigjrekvenskretsaf/l.(t ; Tl edanjör öiUer ma,, · 

överpu[peteTl. / bal;grunden skYll/ tar likriktaren. 

och med utb yggnaden utökals med två, nämligen en effekt

förstärkarenhet och en likriktarellhet, och en kortfattad 

redogörelse för desEa sena re kan vara av intresse, då del

vis ganska ovan liga konstruktionsprinciper kommit till 

användning. 

EffektfÖrstärlwrenhetell. 

Ett förenk lat principscheIlla vIsas i fig. 1. De -all~kl ig 

heter, som alltid v i-dlåda direkt parallellkoppling av stora 

sändarrör, -speciellt i koptv ågssti lldare, ha krin ggå tts ge-

Fig. J. Före"klat princip
sche/lllL jör effekt/örstiir. 

kareTIs högfrekvens
kretsar. 

/ 


Pig. 3. Interiör av efjekt fijrstiirkaren , uwisande t vå av rörens pla
cering. Man ser hur Iq'lmrwt[aT/la, som iiro upphängda pä calit· 

stavar, sammanbyggts /li ed tankkrets /.:undensa toreTl/a. 

nom alt -de ;fyra rören förd elats på två pu:;h 'pulI ·stelr, 

vilka parall Hkopplats . 

Gallerkretsen iir o'emensalll och arbeta r med myckeL 

lågt L/ C-förhållande. Det l aga v~i]'det betingas i första 

hand av rören.'! s tora ga ll er.katodkapacitet , men är i deLLa 

fall önskvä rt. Ett klass B·steg belastar Ilämligen s tyrstegel 

på ett ,mycket ojämllt sätt und r modulationsperi oden, och 

distortion av den modulerade våg n kulle UPPSld, om ej 

särski lda förs iktighetsmått iakttages. Man hör därför ha 

rikli gt med s tyreHekl , L'lgt Lj C-frirh i't llandc i .,;tyrkr e t ~e ll 

Anl{!I'/n
fud~r 
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Fig. 4. Detaljbild utvisande tankkretsens spole och hur densamma 
är ansluten till kyl vatt ensspiralen. De l jusa plattorna i mitten på 
billlen äro keramiska kondensatorer, som blockera anodlikspän· 

ningen från antennsystemet. 

(motsvarar lågt inr motstånd hos generatorn, alltså god 
reglering ) och slutligen belasta t)'rkretsen med ett mot
stånd, som upptager huvuddelen av styr tegets avgivna 
effekL Detta motstånd erfordras även av den orsaken, att 
det i detta fall bromsga'llermodulerade styrsteget måste 
vara korrekt avslutat, ,om distor,tion skall undvikas_ När

mast ga llren ha insalls motstånd på några få ohm, slhun
tade med mycket små dro~slar (tre varv med 2 cm dia
meter ) om försiktighetsm tt mot parasitära ultrakolt
våCT vänO'ningar. 

Anodkretsarna äro utförda så, att rörens anoder (kyl

f ig. S. Förenklat principschema för högspännings · 
likriktaren_ 

mantlar ), lankkretsarna och antennkopplingskondensat;;n 
b ilda ett block; alla till pa rasi t vängningar inbjudande 
{"rbindning ledningar ha däri"enom eliminerats (j fr 
fi 0-. ) • 

De båda push-pull-tankkretsarna ammankopplas i an
tennkopplin rr ondensatorn, som alltså är gemensam för 
båda » än{l arhalvorna»_ 

Broms- och I>kärmgaller behöva i denna symmetriska 
koppling givetvis ej bokstavligen j ordas' här ha på varje 
rör hjälpgallr'en förenats och fÖl'bundits med motstående 
rörs hjälpgaller med en direkt l edning, i vilken en varia. 
bel kondensator inlagts för bortstämnino- av lednino-enso o 
induktans av orsaker som ovan berörts_ Överhll\'ud taget 
är det förmånligt, alt i push-pull-steg av detta eller lik
nande slag införa så få yttre j ordningar av mittpunkter 
som möjligt och hellre låta symmetripunkten svälla in sig 
själv. Tendenser till parasitsvängningar och till snedbe
lastningar motarbetas genom dessa åtgä rder. På grund av 
de stora inre rörkapaciteterna bli högfrekvensströmmarna 
genom broms- och skärmgallerledninganla avsevärda, vil
ket måste beaktas vid ledningsdimensioneringen och led
ningsförnillgen. 

Alla högfrekvenskretsar i effektförstärkaren äro luftigt 
och fritt upphängda medelst stavar och stödisolatorer av 
calit eller isolautite, och våglängdsomkopplarna äro ut
förda med mycalex som isolationsmaterial. 

Effektförstärkaren är innesluten i ett svetsat stativ, klätt 
med lätt avtagbara aluminiumpaneler. Mitt för varje r ör 
är insatt en glasdörr för inspektion och rörbyten. Enhe
tens exteriör framgår av fi g. 2. 

Likriktarenheten. 

Ett förenklat schema över 12000 volts likriktaren visas 
fig. 5. I denna fyrfaskoppling äro de fyra likriktareIe

menten normal;t slI-ömförande under va r sin f j ärdedel av 
nätperioden. Genom kontroll av spänningen på hj älp
elektroderna kan man på samma sätt som vid vanliga 
thyralronrör bestämma tändningsögonblicket för varje rör , 
och försena detsamma, så att röret bl ir strömförande un
der mindre än en f j ärdedels period; den avgivna likspän
ningens medelvärde minskas därigenom i mot-svarande 
grad. Kontrollen av hjälpelektrodspänningen sker här så, 

}i'orts. i'L sid. 269 

.'loocV 
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FOR AMATORBYGGARE: 

~~-RORS 
växelströmssuper 

med 3 vågl'ängdsområden och bas

kompenserad volymkontro'll. 

ID,n h" ned,n i ko,thet hewi,na mott'g"'o, ,om 
finns tillgänglig i marknaden i form av byggsats, 

utmärker ig framför allt genom den enkla upphyggna
den_ (Se fi g. 2.) Delarnas placering under chassiet är 

så gjord, att kopplingen underlättas så mydket som möj
ligt. Vad som i synnerhet förenklar montering och kopp

ling är den kompakta formen hos spolsystemet, vilket 
med avtagen sk yddshuv visas i fi g. 3. 

På kopplingsschemat (fig. l) finns en del intressanta 
detalj er. Volymkontrollen är av s. k. baskompenserad 

typ. På potentiometern finns ett uttag. Mellan detta och 
j ord är motståndet 0,4 MQ_ (Totala motståndet i potentio

metern är 2 MO. ) Mellan uttaget och jord ligger ett 
filter, beståen-de av en 5000 pF kondensator i serie med 

ett motstånd på 50 kO. Impedansen hos detta filter är 

POPULÄR RADIO• 

vid låga fr ekvenser mycket stor , så att man här heh kan 
bortse fr ån detsamma. Motståndet mellan uttaget och j ord 

är således för bastonemas vidkommande 0,4 MO. Vid 

stigande frekvens sjunker emellertid impedansen, tills den 

vld en viss fr ekvens har samma värde som mot.ståndet en

bart, alltså 50 kO (här är kondensatorns impedans s 
l iten, att man helt kan bortse från densamma). För högre 

frekvenser ;blir således mot tån det mellan uttaget och j ord 
allt mindre, för att över en viss frekvens bli konstant (50 
kQ parallellt med 400 kQ). Detta betyder, att då glid

kontakten står i närheten av uttaget på potent10metern 

(liten ljudstyrka) dämpas hela d et högre registret i för-

Fig. 1. Mottagarens kopplin"sschema. Signal- oel, oscillatorspolar samt våglän gdsomknpplarc utgöra en kompakt enhet, varigenom 
byggandet underlättas. Den baskom.pcnserade volymregulatorn samt klangjärgskontrollcn äro av speciellt intresse vid denn a apparat. 
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Fig. 2. Chassiet jrän undersidan. Till vänster invid panelen ses 
spalsystemet 1ned skyddshuven avtagen. Längst till höger av

stämning.lTatten med svänghjulet. 

hållande till basregi tre t, så att det sistnämnda fortfa

rande finns kvar, när mottagaren är inställd för låg ljud

• nivå. (Örat är då mindre !känsligt för bastonerna, varför 

dessa måste vara starkare.) 

Om motståndet på 50 kQ ej funnes, skulle de högsta 

frekven serna dämpas yu erligare, vil ket vore oriktigt, eme

dan örat vid låg Ijudnivc är mindre känsligt för dessa 

än {(jr de medel höga frekvenserna. Skillnaden är dock 

här e j sa stor som när det gäller bas registret. 

En annan detalj, som har ett viss t samband med volym

kontrollen, är klangfärgskontrollen, vilken utgöres av ett 

vari.abelt mo tånd på l MQ i serie med 5000 pF. Nedre 

änden p å mo~tåndet är emellertid ej j ordad utan går in 

p, filtret vid volymkontrollen. När O' lidkontakten på l 

Fig. 3. Det kompakta spa[systemet med signal- ach asciIlatorspolar 
samt inbyggd väglängdsondw pplare. På översidan ses de ,l.lla trim

kondensatorerna. 

lQ potentiometern står i övre läge t, är anodmotståndet 

till lågfrekvensröret (6Q7G) shuntat med 5000 pF, var

vid det högre r egistret kraf,tigt ,dämpas (mörkt ljud) . 1ed 

glidkontakten i nedre läget bortfaller denna dämpning, 

och i stället kortslutes Jiltrets kondensator på 5000 pF. 

Detta innebär, att filtrets impedans blir lika för 'höga och 

låga frekvenser, varigenom en dämpning av basen erhål

les vid Iåga lj udni vfler, om klangfärgskontrollen ställes 

i lj usaste läget. Detta kan vara tjJJ stor fördel vid åter

givning av tal, vilket ju vanligen ker vid låg ljudn'ivå. 

Mottagarens våglängdsområden äro följande: l 52 
m, 190--{)OO m och 750- 2 000 m. Mellanfrekvensen är 

,1,67 kel s. Känsligheten är enl igt uppgift på mellan- och 

långvåg 6-8 ,tY, p å kortvåg 10-12 ,uV. Stationsskalan 

är av stor och överskådlig typ, och avstämningsratten är 

utrustad med svänghjul. 

Denna byggsats föres i marknaden av A.-B. Champion 
Radio, Polhemsgatan 38, Stockholm. 

~LA\lD>DO 
Sveriges enda radiotekniska facktidskrift 
Radiofackmännens och amatörernas speciella organ 

• Är sak l ig, ved c l'Jliiftig och opal'tisk 

• t k omlllcr re.~cl liuntl ct den 20 varje m, nud 

• Illll Ch:L11N tek n iska besliri\"lIinga r (her gO tta k om
m · fsiellu mOLtaga r e 

• R skrin~r P'l ett liittt':l ttli gt siit r n~'il uppfinningn r 
och jJl'ill r iJlPl" 

• I nue h[tl lC' 1' (Ip(. minJ a rnöjli "'u av teo r(;!:.i ska ut
l ä ~glliJ)gnr 

• Avhandlar i form ay POL1Uliira k n:·truktlollsbe
,;kl'ivnillga l' d en !Jl'u l,ti s l,a t illiimpnillge n av nya 
kon . trukli olJF< principer 

• Gel' a matören ll tförliga be~kri\'nillgar Ö" Cl' int l.' 's 
~ antil eX!l€l'ime ll! och nppal'flle l' inom l'l1c1ions och 
uiil'bes lilld'a de omr:'iden 

• A,vllalldlar all a IIyhdcr pil l'[UliOOlU råd et 

• Xl' den ideal is ka amat ö r t illsk riften 

• pp, kattas a v la ckm:llln en p, g l'und flY s in verkr
hii [ljgllCt ol"h o[lurti skhet 

Org an f ör Stockhol m s Radioklubb 
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tJI ;.\ ~r 1'1 , ~I G OCJ-I BEf) Ot'l1 ~II ~I G 

av rundradiomottagare 
II. Mottagarens injustering för mätning 

Av civilingenjör H. Stockman 
(Tekniska Högskolan, Inst. för radioteknik) 

I juninumret påbörjades en artikelserie om mät
ning och bedömning av rundradiamottagare, vilken 
här fortsötrer med ett avsnitt om hur mottagaren 
iordningställes för mätning. 

Dnnan mottagaren kan underkastas de prov och mät· 
ningar, enligt vilka den senare skall bedömas, måste 

en hel del föreskrifter iakttagas beträffande dess drifts
tillstånd, manöverorganens inställning m. m. 

Man förutsätter vid dylika prov, att mottagaren enda~t 
får göras till föremål för sådana inställningar och juste
ringar, som ifrågakomma' under dess normala använd
ning. Vidare skal! mottagaren arbeta med den av fabri
kanten föreskrivna rörserien. Innan mälningarna påbör
jas, bör mottagaren ha varit ansluten under normala ar
betsförhållanden till avsedd strömkälla eller strömkälloT 
under minst en kvarts timmes tid, så alt fortfarighetstill
stånd är för handen. 

För batterimottagare gäller, att nya batterier med de 
data som fabrikanten föreskJ'iver skola användas. Finnas 
inbyggda batterier, skola dessa kontrolleras. För förhöj· 
ning av anodbatteriets inre motstånd, motsvarande dess 
åldring, inkopplas ett seriemotstånd av storl eken l ohm 
per cell intill negativa polen. Vid nolluttag ett stycke in 
på batteriet ersättes den del av anodbatteriet, som lämnar 
gallerförspänning, lämpligen med elt ekvivalent, separat 
gallerbatteri. Alla batterier anslutas med korta sladdar 
av erforderlig area. 

För kontroll av mottagarens stabilitet inkopplas vid 

Vöxel
.s I r lu1'} $- rv 

näl. 


ett speciellt prov ett ser iemotstånd om 10 ohm peT volt. 
För nätmottagare gäller, att de skola anslutas till före

kriven spänning, som hålles konstant på ±2 % under 
hela provet. Ett växelströmsnät, som skall kunna användas 
som strömkälla, måste giva nära sinusformad ström. Man 
kan här ange avvikelserna från sinusformen genom den 
s. k. distortionsfaktorn (i Amerika: »differential distor
tion facto r» ), som ej får översliga värdet 1,05. Mätningen 
företages med den i fig. l visade kopp lingen, där kon
densatorn C och motst ndet R dimensionerats så, att vill
koret l / R =27rjC uppfylles. A är en termomiIIiampere
meter med litet motstånd Telativt R, och f är växelström
mens frekvens (vanligen 50 p/ s) . Med omkopplaren O i 
Tespektive lägen l och 2 uppmätas strömmarna le och 
fR. Distortionsfaktorn el definieras såsom kvoten 

d = ~ 
IR' 

Den här tillämpade metoden för distortionsmätning är 
särskilt användbar vid nätfrekvens. Impedanserua R och 
1/ 2'l1fC giva samma utslag på amperemetern vid sinus
fOTmad ström. Detta är ej fallet , då strömmen innehåller 
övertoner, i det kondensatorns impedans är lägre för des
sa, varför utslaget blir större med omkopplaren O i läge 
l än i läge 2. Enligt formeln ovan jämför man direkt 
de båda strömmarna. 

Fig. 1. Anordning för matnwg av distortions/aktorn hos växel Fig. 2. General Radios ute/lektmeter S83- A. Med rattarna till 
strömsnät. Om övertoner j,:nnas, gör instrumentet större utslag vänster kan impedansen varieras mellan 2,5 ohm och 20000 ohm 
med omkopplaren i läge 1 än i läge 2. Dimensioneringsvillkor .- och med ratten till höger inställes instrumentet för lullt utslag 

1/ R=2J1:jC. (j betecknar nätfrekvensen.) vid 5, 50, 500 eller 5000 mir. 
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Fig. 3. Westons servlcemslrument modell 772, en kombinerad ut
el/ek/meter, ohmmeter, voltmeter (lik· och växelspänning) samt 
amperemeter med 100 ,uA som lägsta mätområde. Ute/lektskalan 

är graderad i decibel. 

Eventuella j usteringsanordningar för reducering av 
nätljudet skola ställas i gynnsammaste läge. Inställning 
av övriga kontroller måste ske enligt vissa föreskrifter 
eller specificeras i provningsprotokollet, men skola vi ej 
närmare ingå härpå. 

Belastningsmotståndets dimensionering. 

De flesta mottagare äro nu försedda med inbyggd hög
talare, ansluten via uttransformator. Vid dessa apparater 
bortkopplas sj älva högtalaren från sekundärlindningen 
och anslutes ett ekvivalent belastningsmotstånd, förkortat 
ebm, över denna. Med ebm förstås ett själva högtalaren 
(hörtelefonen) er ä ttan de induktions- och kapacitetsfritt 
motstånd, vars värde är lika med den över den fria hög
talarens (hörtelefonens) klämmor vid normalfrekvens, 
400 pi , uppmätta impedansen. Värdet hos ebm blir då 
m,2 ggr mindre än vid direkt inkoppling i anodkretsen, 
om m är transformatorns om.sättningstal och /Il ~ 1. Be

, 


Fig. 4. 1/1estons nle/lektmeter och voltmeter modell 571. Detta 
instrument har konstant impedans, 4000 ohm, och fem mätområ
den : 1,5, 6, 15, 60 och 150 volt. Uttaget till vänster ur ansllilet 

genom en seriekondensator. 

Fig. 5. ReA:s utellektindikator, typ TMV-121-A. Della instru
ment är hnvudsakligen avsett att användas vid trimning av mot
tagare och arbetar med potentiometer och glimlampa. Tre ;n

impedanser finnas, 0,6, 1,5 och 4 ohm. 

laslningsmotståndet bör kunna varieras från l Q upp 
till 20 000 Q och skall tåla 10 watt. 

Saknar mottagaren drossel- eller transformatorutgång, 
anslutes belastningsmotståndet via en yttre drossel och 
en kondensator. Drosseln bör ha hög induktans även vid 
de största anodströmmar som förekomma. Lämpligt värde 
på drosseln är 100 H vid 100 mA och på kondensa

torn 8 ,uFo 
UteHekten mätes i ebm. För mätningen kan såväl am

pere- som voltmeter användas, förutsatt att hänsyn tages 
till egenförbrukning och eventuellt vågformsberoende. 

Ett särskilt instrument för mätning av uteffekten finns 
nu i marknaden, den S. k. uteffektmetern (»output me
ter» ). Såsom indikator användes här ofta ett likriktar
instrument eller eventuellt en rörvoltmeter eller ett in
strument med termoomformare. En dylik l~teffektmeter är 
omkopplingsbar för ett flertal värden på belastningsmot. 
ståndet, så att föreskriven optimal belastningsimpedans 
kan åstadkommas för vanliga slutrör. Oberoende av viI · 
ken impedans uteffektmetern är inställd på, visar instru
mentet uteffekten i watt. 

teHektmetern är synnerligen användbar för sådana 
mätningar som här ifrågakomma, förutsatt att den fyller 
höga fordringar såväl ifråga om anpassningsmöjligheter 

Fi". 6. Schemat till uteflektmetcrn i fig . 5. Transformatorns största 
omsättnin.gstal är 80: l. lntensl:tetsvariationen hos glimljaset med· 

giver optimal instiillning av mottagarens trim rar. 
Fort s. 1\ sid . 268 
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FOR DEN HÄNDIGE AMATOREN: 

f)'S~rO R ~r,O~IS~ 


'~If))~{j.\~rOR 

Avsedd att användas vid grammofonin


speilning för kontroll av spåramplituden 


En distortionsindikator är till stor hjälp vid gram

mofoninspelning och ljudöverfö ring. Man kan näs
tan säga a tt den är oumbärlig. Det kan ibland vara svårt 
att genom I yssn ing avgöra när si utsteget bl ir överstyrt, 
och ännu svårare är det med en hörtelefon. 

Den distortionsindikator som här skall beskrivas består 
av tVe glimlampor, en potentiometer och en strömbry. 

tare. Sammallkopplingen av delarna är enkel. För att 

indikatorn skall kunna anvälldas för si tt ändamål, måste 
slutförstärka ren normalt avge en växelspänning, som är 
högre än glimlampornas tändspänuing (i dett,a fall ca 
100 volt). Skulle inte förstärkaren ge en så hög spänning, 
kan man fr ån en likströmskälla pålägga en »hjälpspän. 

nin lY», men då blir kopplingen mer komplicerad. Avger 
förstärkaren alltså en späl1l1ing på 100 volt eller däröver, 
kan kopplingen enligt fig. l användas. Man får natur
ligtvis även till se alt lamporna ej få för hög spärwing, 
ty i så fall kunna de fördä rvas. 

Konstruktion och användning. 

Distortionsindikatorn kan inb _ggas i förstärkaren eller 

gravermaskin.en, den kan även byggas som en separat en
het i likhet med modellen. Fig. l visar kopplingsschemat. 

Gt och Gz äro två glimlampor av Osrams fabrikat för 
100-115 volt. P är en potentiometer på 0,1 MQ (lineär). 
S är en vanlig enpolig strömbrytare. 

a~---.--------~------~ 

G, 

P <.r---------' 

b 0---_---'(S 

Fig. 1. Kopplingsschem.a för distortionsindikatorn. Gt och G, äro 
signalglimlampor för 100- 115 V. (Det i lamporna inbyggda 
skyddsmotståndet är ej utritat.) P är en potentiometer på O) N/Q. 
Lampan Gt länder, då spänningsamplituden m ellan a och b blir 
lika med tän.dspän.ningen, G, tänder först vid en större amplitud, 

som är beroende av P:s läge. 

Om indikatorn skall användas vid en högohmig graver
dosa, anslutas klämmorna a och b till var sin kontakt på 

graverdosan. Skall indikatorn däremot användas till en 
lågohrnig graverdosa, så får den inkopplas till primären 
på utgångstransformatorn, som fig. 2 visar. Här är Gr. den 
lågohmiga lindningen för graverdosan~ Till klämmorna 
at och bl anslutes indikatorn. I detta fall är visat ett push
pull-kopplat slutsteg. 

När indikatorn är inkopplad och strömbrytaren S är 
sluten, kommer lampan GI att tända för varje kraftig 
impuls, förutsatt att spänningen över primären vid full 
utstyrning har mer än 100 il 115 volts amplitud. Har 
man en mikrofon inkopplad till förstärkaren, så tänder 
lampan under sådana förhällanden vid varj e ord som 
talas framför mikrofonen, blott man vrider på förstärk· 

ningen tillräcklicrt. P å så sätt har man kontroll på att 
inspelningen blir tillräckligt kraftig, utan att högtalare 
eller telefon behöver användas. 

Lampan G~ är den egentliga distortionskontrollen. Här 

regleras spänningen till lampan medelst potentiometern 
P, så att lamp an tänder innan distortionen blir alltför 
märkbar, men senare än lampan GI • 

Var potentiometern skall stå får man avgöra genom 
prov. En graderad ratt på potentiometern kan användas, 

~a, 
+ 

~h, 

Fig. 2. Indikatorn skall inkopplas över utgångstransformatoms 
primärliruZning för att få tillräcklig växelspiinning. Egentligen skall 
Gt tända vid normal utst)'rning av ;örstärkaren, men det är j u 
ej sagt alt växelspiinningsamplituden över primiiren är lika med 
tändspänm:ngen jnst vid denna normala u/styrning. De båda kon

densatorerna hlillna ha värdet 1 t,F. 
Forts. ii sill. 261 
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med negativ återkoppling 

UtgångsefFekt 13,5 watt. Hög fldelitet. Billig i tillverkning. 


Av teknolog S. Dahlström. 


ID,n i d,t följ,nd, b"biv", fö"t',k",n ntgö, dt 
försök att få fram en typ, som är billig i tillverk· 

ning men ändå uppfyller högt ställda anspråk på lj ud
kvalitet och regleringsmöjligheter. Den är lätt transporta

bel, har anordning för anslutning av förförstärkare samt 
är ,försedd med mixer iugång. På grund av den relativt 
låga utgångseHekten lämpar sig denna förstärkare ej för 
större utomhusanläggningar, men för mindre ådana samt 
ej allt för stora inomhusanläggningar torde den vara 
mycKet an vändbar. 

Kopplin gsschemat. 

I förstärkaren ha ett par nyare amerikanska rör typer 
kommit till användning. I de tre för ta stegen ingår så
lunda 6C8G, en dubbeltriod med skilda katoder, och slut

steget beslår av två stycken 6V6G, »strålrör» med mycket 
liten glödströrn.sförbrukning (endast 0,45 A per rör) . 
Första steget tjänstgör som mixer, varvid man t. ex. släp
per in grammofonen på det ena gallret och mikrofonen 
på det andra samt blandar impulserna i lämpliga pro· 
portioner medelst dc bägge volymkontrollerna P 1 och P2 • 

Detta steg lämnar omkring 20 gångers förstärknin g (26 
db). Avkopplingskondensatorn C3 har måst väljas så stor 
som 32 ,uF, enär eljest lågfrekvent självsvängning inträ
der. Andra steget arbetar som fasvändare och ersätter 
sålunda drivrör och drivlransformator. Diskantkontrollen 
Ps- Ca är placerad i detta steg. Fasvändaren lämnar unge
fär 50 gångers för stärkning (34 db). Mellan andra och 
tredje steget sitter baskontrollen PJ,- Cll • Då man önskar 
full förstärkning av basen, kortsluter man kondensatorn 

F örsliirkarens kopplingsschema. 
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Förstärkaren med avtagen skyddshuv. iI1an ser regleringsorganen 
på chassiets jramsida. 

CH genom att helt koppla ur motståndet P 'I' Önskar man 
däremot dämpning av basen, kopplas PI, helt eller delvis 
in, så att en större eller mindre del av impulserna tvingas 
genom C1I • Eftersom denna är liten , försvagas härvid ba
sen mera än mellan- och höga registret. Tredje steget 
användes för den negativa återkopplingen. Denna fordrar 
skilda katoder, när som i detta fall ett dubbelrör begagnas. 
T. ex. GA6 skulle här ej vara användbart. Förstärkningen 
i tredje steget är p å grund av den negativa återkopplingens 
inverkan så gott som noll. 

Slutsteget arbetar i push-pull klass AB l . Dess anod
strömsIörbrukning är vid vila 80 mA och vid full utstyr· 
ning 90 mA. Den neO"ativa återkopplingen nedbringar det 
skenbara inre mot t ndet hos vardera slutröret till om
kring 2000 ohm, vilket medför kraftjg dämpning av hög
talarresonansen och som följd härav mycket god återgiv
ning av basregistret. 

Det praktisk.a utförandet. 

Modellapparaten har byggts på ett chassi med dimen
sionerna 33 X 16 X 9 cm. På bilden av förstärkaren sedd 
uppifrån äro rören från vänster till höger: de två 6V6G, 
likriktarröret 80 samt de tre dubbeltrioderna 6C8G. Ut
gångstransformatorn är placerad längst till vänster (invid 
de båda slutrören ) , och till höger ·därom synes nätaggre
aatets sildrossel. Elektrol ytkondensatorerna för detsamma 
sitta längst till höger, och bredvid dessa är nättransfor
matorn monterad. SOI11 syne har nätaggregatet placerats 
alldeles intill de tre första s tegen, vilket man j u egent
ligen borde undvika. Apparaten blir emellertid kompak
tare med delta byggnadssätt och håller dessutom balan
sen bät re , då man bär den, än om det t unga nätaggrega
tet skulle ha monterats i elIa ändan av chassiet och alla 
rören i den andra. Några olägenheter ur elektrisk SYIl-
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punkt s ' nes monteringssättet ej medföra i d"etta fall. En
dast några få skärmningar ha må.~t utföras: glödströmsled
ningarna till första och andra steget, gallerledningarna 
(till toppkontakterna samt även till det andra gallret i 
första röret) och naturligtvis själva rören i de tre första 

stegen. 
På bilden av förstärkaren sedd snett framifrån äro de 

olika kontrollerna från väns ter t ill höger: diskant- och 
baskontrollerna, nätagg regatet strömbrytare och kon
trollglimlampa samt de båda vol ymkontrollerna. Man bör 
vid ledningsdragningen förlägO"a kon den atorerna CI5 och 
Cl 6 samt motstånden RIs och R I9 alldeles in till slutsteget, 
så att blott en liten bråkdel av anodspänningsvariatio
nerna i Jetta passerar förbi volymkontrollen Pl> som ju 
sitter alldeles intill tredje steget. Resultatet blir eljest en 
obehaglig självsvängning vid vissa lägen av PI. Man kan 
j u givetvis även skärma denna potentiometer. 

På förstärkarens baksida sitta längst tm vän.ster de 
bägge intagen till mixern och längst till höger fyra ut
tag för anpassning av högtalare med olika impedans. 
Samtliga dessa sex ansl utningar bestå av vanliga telefon
j ackar. Intagen äro så ordnade, att då proppen ej är in
stucken potentiometerns övre ände är direkt ansluten till 
j ord. På mitten av baksidan sitter en kontakt för till
koppling av förförstärkare, radiotillsats eller dylikt, så 
att man från huvudförstärkaren kan erhålla de spänning
ar, som äro nödvändiga för drift av tillsatsapparaten. 
Från denna kontakt kan uttagas glödspänning (6,3 V, 
0,7 A) och anodspänning (300 V, 5 mA). Den senare 
bör emellertid ytterligare filtreras före användandet. Jord
förbindelse kan även erhållas medelst denna kontakt. På 
dess vänstra sida sitter nätansl.utningskontakten och på 
högra sidan en bananhylsa för j ordning. Förstärkarens 
säkring sitter inuti chassiet på samma vinkelstycke som 
uppbär kontakten för nätanslutning. Kontrollglimlampan 
bör skärma gen om att ett tunt kopparbleck rullas kring 
densamma, innan den inskruvas i sin hållare. 

Materialkostnaden tör förstärkaren uppgår till omkring 
140 kronor. 

Förstärkaren s dd uppifrån. 
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Förstärkaren sedd snett bakifrån. 

Trimning. 
En dylik apparat med hög förstärkning och kompakt 

byggnad har ganska lätt att råka i sj äl vsvängning, om 
ej kopplingsschemats anvisningar exakt följas, men gör 

man detta, torde inga svårigheter uppstå vid trimningen. 

Skulle trots allt förstärkaren börj a svänga, får man öka 

n got av motstånden Rö, R10 eller R2•1 samt kondensato· 

rerna Gs, G. eller GG' Förstärkarens stabilitet måste emel
lertid undersökas över hela effektområdet, ly det kan t. ex. 
hända, alt den råkar i svängningar vid 7- 10 watts ut

gångseffekt men är tabi l inom områdena 0--7 samt 10
13,S watt. Slutligen bör man kontroll ra att bägge slut
rören lämna samma utgångseffekt. Skulle detta ej vara 

fall et, får man justera motståndet RIt, tills balans in· 

träder. 

Uppmätta data . 

FörstärkareJls egenskaper ha kontrollerats genom mät· 
n ingar. Distortionen är 5 Q/ o vid 13,5 watts utgångseffekt. 

Härvid fordr as en ingångs. pänning av ca 15 mV. Dia

o-rammet visar förstärkarens frekvenskurva. Med en tmå

ten avvikelse av 5 db s träcker sig frekvensområdet från 

25 till 13 000 p/ . Troligen är förstärkaren användbar 
för ännu högre frekvenser än den sistnämnda, men detta 

kunde j kontroll eras, emedan den vid mätningen an

vända tonfrekvensgeneratorn ej gick högre än till 13000 

p/ s. Frekvenskurvan ·tiger inom det högre registret, vil 
ket är fördel aktigt, enär de fl esta högtalares karakteristik 
sjunker inom detta område. 

N'J[A']['J~)~J[ ELJL][ST]1 

P,=P, = pot. 0,5 MO, 0,5 W (log. ) . 
P. = Pj= pot. 1,0 M n , 0,5 W (log.) . 

R ,= R, = 1 500 0 , 0,5 W. 

R , =R, = R ,,=JOOOO n, 0,5 W. 

R. =R,= R. = R ,. = R,,=R,,=O,l Mn, 0,5 W. 
R, =R,,=50000 n, 0,5 W. 
R ,= R II = R ;, = R ,,=R,, = 0,5 M O, 0,5 W. 
R '4= R ,, = 3 000 0 , 0,5 W. 
R,.= R 1,= 0,25 MO, 0,5 W. 
R..= 240 0, 8 W. 
C = C. = 25 ,uF, 50 V. 
C,=32 ,uF, 450 V. 
C, = C,= 8 ,uF, 450 V. 
C,= 16 pF, 450 V. 
C, = 4 pF, 450 V. 
C, = C,,=C,,=O,05 f'F. 
C, =0,025 pF. 
C11 = 500 pF. 
C1. = C",= 0,25 ,uFo 
C1, = C1,= 0,1 ,u F. 
Tr l=nättransformator (2X 350 V, 120 mA ; 

2 X3,15 V, 2,5 A.- l X 5 V, 2 A) . 
Tr 2=utgåIlgstransformator med uttag för 4 · 

6, 8, 10 och 16 Q (» Utah») . 

Dr = sildross el, 22 H vid 110 mA. 

Gl = lcontroltglimlampa. 

Skr = säkring, 0,5 A. 


Förstärkarens lrek venskur va. A med både bas- och diskantkon
trollerna i nolläget, B med bas· och C med diskantkontrollen 

helt inkopplade. 

E_ - DISTORTIOKSI TDIKATOR. förstärkaren ger, kan man använda en upptransformator 
' orts. f rån si ll. 2*8 mellan förstärkaren och indikatorn. S. Thurlill . 

eller också kan ratten mä rka , ~å att man et vilket läge 

den skall ha. 
Modellapparaten har med gott resultat provats vid 

såvälljudöverföring som grammofoninspelning. Om m an 
_jälv vill tala in en kiva och ha mikrofonen i samma 

ru m som för lärka re och g ravermas)..; n, så har man en 
utmärkt kontroll på hu r kraftigt man bör tala. 

id ak u tisk återkoppling mellan gra verdosa och mik

rofon tända bägge glimlamporna. 

För alt gö ra sig oberoende av den växelspänning som 
Det praktiska utlörandet framgår av (l/mna bild men kan varieras 

på många sätt. 
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AUTOMATISK 

FRE'{VE~ISK.O~rrROll 
även på kortvåg 

Aga-Baltic Suverän 38, en tryckknappsmottagare med många 

intressanta konstruktio!",sdetaljer. 

Av civiling. C. E. Granqvist 
(Aga-Baltic Radio A.-B.) 

MI ottaga rtype n Suverän 38, som till verkas både i 

golv- oeh bordsmodell, är utrustad med ett ovan


ligt - tort ant"d fin esse r. Förutom de vanliga denna mot 

tagal'klass förekommande finesserna märkas bl. a.: 


motordri ven trycl-.-knapps i nställn ing, 

automåtisk finavstämning på alla vaglängder, 

dubbelriktad automatisk vo l )'l1Ikontroll , 

treläges variabel selektivitet, 

trelä "e.s basreglering, 

nega~iv återkoppling i lågfrekvensstegen, 

,anordnillg för allslutning av graveringsanordning, 

visuell markering av samtl i"a kontroll er- lägen, 

anordningar för anslutnin o- ,av växel riktar . 


Rörbestyckningen hos denna mottaga re utgör av så
vä l europeiska som amerikanska rör för att ernå den 

lämpligaste rörkomlJinationen och är följande: 6K7G 

(högfrek vensrö r ), GK8 (blandarrör ), 61SG (frehenskon

trollrör ), 6B8G (mellanfrek vensrör ) , EBF2 (mella llfre

kvellsrör ), GH6 (l ikriktarrör fö r A. F. K. ), 617 (J ågfre 

hen för tärkarrör ), 6LGG (slutrör ) , EMl (kontrollöga) 

sam t 5V4G (likriktarrör) . 


MO Haga rens chemat i ka uppb yggnad blir all tsa föl-


Fig. l . Exteriör av "Suveriin 38». Under skalan ser /Il,an raden av 
trycldwappar med tillhörande (atwnsskyltar. 

jande: l högfrekvensförstärkarsteg, blan-darrör, frekvens 

kontroll, 2 mellanfrekvensförstärkarsteg, frekvensde tektor, 
lågfr ekvensförstärkarsteg, slutsteg, kontrollöga odh likrik
tarrör. 

är mottaga ren an ändes på mellan- ooh låno-vag 0 111

kopplas densamma, så att bandfilteringång erhålle . Hög
frekvensröret blir då anordnat för aperiorusk förstärk
ning. Genom bandfilteringången erhålles synnerligen låg 
korsmodulering. Vidare komma förkretsarna på grund av 
bandfilteringången att tillåta en godautomati.sk frekvens
kontroll 'på mottagaren. 

A"Jlul"'"';9 1,1/ ~l(lro Tr~<kK""I'I"';'sl I 
1":/""k""I'1'7" /;'71 I 

~---

C>---- --
illl v,,/tlk,,/7tI. 

--
--- -

T/" 3trd;".,-
9c//er J ?·o 
""F-r&-

6 Voll 

I K"",., 
! 

2 

3 

il 

5 

Fig. 2. S chematisk bild av k ollel.-tom och. lryckknappsanordni/l gen. 

http:godautomati.sk
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Tryckknappsanordningen bestå r aven kol

lektor med borstarna eller kontakterna place

rade i lä""en svarande mot de önskade s tatio

nerna . Inställningen av horstarna kan ske di
re'kt fr fll1 apparatens bak.:Ji da utan att öppna 

bakluckan. 

Kollektorn ar utförd med stor diameter 

(130 mm) för erhållande av stor noggrannII 
~ , he t. Vidare är kollektorn försedd med två 
I ; extra lameller, så att motorns hastighet sän


kes, när kollektorn kommer i närheten av sitt 


riktiga läge. Vid nedtryckning aven tryck

knapp blockeras mel·lanfrekvensförstärkaren därigenom, att ett mellanfre


kvensrör .berövas sin skärmgallerspänning, varigenom tyst tryckknappsin


ställning erhålles. Förutom de 11 normala tryckknapparna är en röd knapp 


anordnad. Vid nedtryckning av denna knapp vrides vridkondensatorn till 

~ ilt ena ändläge, var id mellanfrekven.sförstärkaren på ovan nämnt säll 


blockeras. Önskar man i ett visst öoonblick, att mottagaren skall vara tyst, 


nedtryc'kes den röda knappen. Genom nedtTyckn~ng av knappen för den 

förut inställda s tationen får man tillbaka d ensamma med samma' volym 


som förut. Fig. 2 visar ett kopplingsschema för tryckknappsanordningen. 


Frekvenskontrollen hos den automatiska fininställningen är utförd med 

en negativt . terkopplad triod, vilken via en konden.sator påverkar oscilla 

,tol'kret.sen. Genom anv~indandet av negativ, terkoppling kan impedansen 

hos rö ranordnillgen brin cras ned bill så låga värden, att en god A. F. K.
r eglering även erhålles på kor,tvåg. 

I stället <fÖl' begränsnillgsrör har dubbelriktad A. V. K. använts, vari 

genom frekvensdetektorn tillföre praktiskt taget onstant signal. En annan 

fördel med den dubbelriktade A. V. K:n är, att en utomordentligt god auto

matisk volymkontroll erhålles, så aH den manuella volymkontrollen ej be

höver ändras vid mottagning av starka eller svaga signaler. 
Likriktardioden är ansluten till en kopplings -pole på Irekvensdetektorns 

prjmärs ida, varigenom trimningen av frek veIlsd etektorn blir synnerligen 

eIlkel. Vid trimningen av frekvensdeLektorn edordras så lunda inaen mikro

amperemete r eller rörvo ltmeter, utan trimningen 'kan ske enbart med signal

generator och vanlig outputmeter. Man förfar då på det sättet, att A. F. K. 
bortkopplas medelst omkopplaren på mottagarens baksida , varefter trimning 

vidtages ,i vanlig ordning. Man inkopplar sedan antenn och inställe r mot

tagaren på en s talion, varefter man även till antennuttaget ~ nkopplar en 

till mellanfrekvensen avstämd signalgenerator. Härefler ,tillkopplas A. F. K:n 

ooh Irekve~sdeteklorns ekundärsida avstämmes, så att den i h ögtalaren 

edu lina interferenstonen blir så låg som möjligt. 

DiskanLavskärningen och omkopplaren för variabel selektivitet äro sam

manförda till en ratt med fem Iiigen. Tva av mellanfrekvellstransformato 

rerna äro :försedda med bandbredd -omkoppling. Genom att förs t bredda 

det ena bandfiltret och sedan det an dra erhålles Lre 01 ika lägen. I det bre 

daste läget får mellanfrek\'enskanalen en bandb redd av ca 13 'kc/ s. Diskant
avskärninaen i lågfrekvensförstärkaren är utförd med negativ flterkoppling, 

var igenom det högre regi t ret kan avskäras uLan att p åverka det lägre. 

Basökl1'ingen resp. basavskärninaen sker äV ' n genom föränd ring av fre
kvenskarak teristiken för d n negativa återkoppI ingen. BasrerrisLrel kan å

Forts . " s id. 268 
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Philips-föredrag om m~kanisk mätteknik 

M åndagen den 28 november hade Svenska Aklie
. bolaget Philips inbjudit till åhörande av ett 

föredrag, 'Som holls på Ingeniörsvetenskapsakademien av 
ingenjör R. Veldhuyzen från Holland, chef för Philips' 
m ä tins trumen rlab o r a lorier. 

Den svenske Phil ips-chefen, dir. Hm-b. Kastengren om
tala·de först i elt anförande orsaken till att Philips Ikommjt 
in på till verkning och försäl j ning av mätinstrument. Det 
var så, att Philips sj älva behövde mätinstrument i sina 
forskningslaboratorier och fabriker, och när så samma 
behov förelåg fr ån andra håll, så låg det ju nära ,tiH hands 
att tillverka de till en hög standard utvecklade instrumen
ten .även för försäljning. 

Ingenjör Veldhuyzen genomgick i sitt föredrag först 
principen för katodstråleoscillograienoch kom sedan in 
på dennas mångsidiga användning inom den mekaniska 
mättekniken. Flera olika metoder finnas att överföra me· 

Från vänster för edragshållaren, ingenjör R. Veldhuyzen, civiling. 
O. WägelLs och direktör Herb. Kasl engren. 

kaniSka rörel ser i elektriska ström- ell er spänningsvaria
tioner, vilka kunna iakttagas på QscillogTafens skärm. En 
metod består i att på papper anbringa en grafitlinje. Efter 
en speciell behandling klistras papperet fast på t. ex. en 
j ärnbalk, hos vilken man vill undersöka ytskiktets töj
ning och sammantryckning vid svängningar hos balken. 
Vid töjningen sträckes grafillinjen, varigenom dess elek· 
triska motslånd ökar. Anordningen måste kalibreras efter 
påklistringen, och den är även i viss mån temperatur. 
beroende.1 En annan metod består i att omsätta den me· 
kaniska rörelsen i en elektrisk spänning genom att t. ex. 
en svängande j ärnstav får förstärka och försvaga magnet
fältet genom en spole. På osci'llografens skärm ser man 
bilden aven dämpad vågrörelse och kan genom aU upp
mäta amplituderna bestämma dämpningen i staven. 

Anbringas en liten metallplåt vid stavens ände, får man 
vid svängningar hos staven en varierande kapacitet, som 
får ingå i en högfrekvent s trömkrets i serie med en re
s istans, över vilken spänning utlages ~ill oscillografen. 
Man får på oscillografskärmen en modulerad bärvåg, där 
mooulationen svarar mot stavens svängningar. Åter en 
annan metod består i aU låta j ärnstaven förändra induk
tansen i en spole, som ingår i en högfrekvensgenerators 
svängningskrets. Generatorn Mir {lA frekvensmodulerad, 
ooh i en till densamma kopplad och något sidoavstämd 
svängningskrets får man en ström, var,s variationer av· 
spegla stavens svängningar. SlutItigen ha vi den piezo
elektriska kristallen, vilken är utmärkt användbar för 
omsättning av såväl mekaniska s tötar som lj ud i elektris· 
ka spänningar. 

I · Philips egna fabriker har man vid flera tillfällen 
haft stor nytta av de sålunda utvecklade mätmetoderna. 
En 80 tons hydraulisk press för framställning av burkar 
till elektrolytkondensatorer blev utsatt för onormalt stora 
påkänningar genom »parasi tsvän& ...in o-ar». G.enom en liten 
kondensatorplatta, som plaoerades intill olika delar av 
pressen, samt en oscillograf kun{le man lokalisera stör· 
wll'gskällan och eliminera felet. En annan press gav upp' 
hov till en ton om ca 8000 p/s, som var så stark att den 

1 Måhända skulle det i fackpressen nyligen omtalade elektriskt 
ledande gummit lämpa sig hiittre för ändamålet. - Ref :s anm. 
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Fig. 1. Principschcma jör 	 motordriven viixelriktare med trans
formator. 

fördärvade öronen på arbetarna. Med hj älp av oscillo
grafen kunde man stra klara även denna sak. 

Synnerligen instruktivt var att under föredraget få se 

de olika apparaterna ·demonstrera.de. Det var civiling. O. 
Wägeus, chef för Philip' mätinstrumentavdelnino- här

'" städ -, som svarade härför och vi ade olika oscilloo-ra
'" fer i arbete, bl. a. en där elektronstrålen periodiskt bröts 

med hj älp av en tongenerat.or med konstant frekvens, så 
att man på skärmen fick en prickad linje med viss bestämd 

tidsskillnad mellan prickarna. Detta är den s. k tredje 
koordinaten, som möj liggör exakt tidsbestämning vid olika 

förlopp. För registrering av mekaniska och ljudvibratio
ner an-slöts en liten tillsats till en av standardoscillogra

ferna, och till denna kopplades vibrations-pickup resp. 
en vanlig kolkornsmikrofon. 

För mätning av motståndet i vätskor användes mät

bryggan »Philoscop», i detta fall dock matad från en spe

ciell l 000 p / s generator för alt hindra polari-sation. Ge
neratorn är på 100 mW och matar endast -j,älva bryggan. 
Förstärkaren och indikatorn drivas som vanligt från växel 

.strömsnätet. 

Ny vöxelriktare för stora effekter. 
En tysk f irma, Techn. Laboratorium Wun-derlich, Ans· 

bach, Bayern, har i marknaden utsläppt en växelrik-tare 
av ny typ, där den vibrerande tungan ersatts med en elek

tromotor, ilken åstadkommer rörelsen hos de kontakter, 

.som -sluta och b ryta likströmmen. På motoraxeln sitter 
en excenter -kiva , om påverkar de på var sin sida om 

axeln placerade kont ktarmarna. Verkningssättet framgår 
a fig. L 

Sj älva kontakterna äro utförda i ädelmetall , och kon
taktytan är mycket stor, 19 mm2• Strömstynkan kan därför 

uppg till mycket större värden än vid vibratoromfor
mare, utan att kontakterna bli fördärvade. Genom kraftiga 

Fig. 2. Oscillogram visande våg/ormen hos den nya viixel,,:ktaren. 

Fig. 3. Motor och kOlltaktanordlling åra vibratiollsfritt upphängda. 

fjädrl!r pres-sas· kontakterna vid slutning hårt mot var
andra. Genom l,ämplig formgivning åt excenterskivan har 

man uppnått att brytningen sker snabbt, varigenom gnist. 
bildningen reducer.as. Då kontaktarmarna äro tvångsstyr

da, finns ingen risk för att kontakterna skola klibba ihop 
vid överbelastning. Kontakterna kunna lätt bytas ut, om 
så erfordras. Motorn behöver ingen tillsyn. De fasta kon
takterna äro reglerbara, varigenom sllltningstiden kan 
inställas och vågrformen hos den avgivna v·äxelströmmen 

sålunda påverkas. Att vågfor~en hos denna nya växel
riktare är gynnsam framgår av fig. 2. 

Det praktiska utförandet av motorn och kontaktema vi
sas i fig. 3. Det hela är vIDrat,ionsfritt upphängt i en yttre 
metallcylinder, och denna i sin tur är isolerad fr n under

laget genom gummibllssllingar. I fig. 4 är detta aggregat 
inbyggt i en låda tillsammans med en transformator enl. 
schemat i fig. L Dessutom innehåller lådan bstörnino-s

skydd S8Jmt en på motoraxeln monterad fläkt för kylning 

av kontakterna. 
Växelriktaren tillverkas för följande likspänningar, 

varvid även den maximalt uttagbara växelströmseffekten 

är angiven: 
6 volt 80 watt 

12- 24 » 180 » 

110 eller 220 » . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ca 250 » 
Verkningsgraden är hög, ca 80 0/ O• Frekvensen är 50 p / s 

± 8 %. Den håller sig ej absolut konstan t, men typer 
med konstant frekvens kunna dock levereras, ävensom 

typer för större effekter, speciellt när det gäller likspän

ningar på 6 och 12 volt. W. S. 

Fig. 4. Komplett viixclriktare enl. jig. 1 med inbyggt st.örningsskydd. 

http:reducer.as
http:tongenerat.or
http:demonstrera.de
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P1EZOKR1~rrJ.\llEi'1 
Alstring av ultral,judvågor. 


Av ingenjör Eric Andersen. 


Dveckopressen har ,tid efter annan publicerats fantas
tiska artiklar om »,dödstoner», som tyst och snabbt 

50111 ,tanken pulvrisera s täder, luej a ned armeer ()ch sätta 
tan ks odh kanDner ur funktion. Dessa f ruktans\rärda vapen 

exis tera än så länge endast i novellförfattarnas fantasi. 
Åtminstone äro ,de ej p å långt niir s å farliga som man 

på sina håll gj ort g ällande, och tills vidare gör man 

klO'kt i aH taga alla dylika sensationsartiklar med reseT
va tion. 

Fysikaliskt sett ärO' »dödstonerna» identiska med has

tiga mekarl'iska vibrationer, vilka ligga över hörbarhets· 
gränsen O'ch omrat,ta ·frekvenser från 20 000 Hertz till 
150 il 200000 kHz. En piezogenerator för alstring av 
s dana ultraljudvågor visas schematiskt i fig, 1. K är en 

kvartskristall , sO'm genom spolen L 1 ~ r induktivt kopplad 
till avstärnningskretsen eL, iV ett lläta<Yg regat O'ch V ett 

vanligt sändarrör. Vid resO'nans s änger piczokristaIlen 

synkront med .den på try<.:kta HF-spänningen och förs.äLLe r 
härvid den omgivande luften i motsvarande vibrationer. 

Med en HF-genera tO'r p å 2 kW kan man enligt denna 
metod alstra svängningar med en amplitud av ca l / l 000 
mm, mO'Lsva rande en ljudintensitet av 10 watt per Kvcm. 
Ett s ådant enormt ljudtryck - det kan j'ämföras med 

styrkan hos 10000 kan Dnskott - kan intet mänskligt öra 
uthärda, ty ett ljud är tydligt hörbart då pa nti1klarnas 

svängningsamplitud uppgå r till milliO'ndelar av ell milli
meter och tryckändringarna hos vågen utgöra blott n ågra 
tu sendels mm Hg. 

Ultraljudvågor !Ded en frekvens av 300000 il 400000 

Fig. 1. Enkel piezogenerator av den typ, som i" om, industrien an
viindes för sterilisering av dricksvatten, kondensering av rök och 

koaglllering av ge/cartade viilskor IIJ. m. 

Framställning av kristaller för experiment. 

(Forts. från nr 7- 8.) 

Hertz ,ha mycket kraftiga biol()giska verkningar. Insekter 

och smärre djur, som placeras i närheten aven med denna 

frekvens svänga nde piezokr' tall, dödas Dmedelbart, O'ch 
samma öde drabbar grodor O'ch mindre fiskar, Olm den 

svängande kris tall en nedsänkes i vatten. Genom alt ul tra

ljudvå'gorna genomtränga .den organiska substansen, rub

bas j ämvikten i cell ernas molekylbyggnad, och djuren 
slitas i stycken. Få vibrationerna under någon längre tid 

inverka på den mänskliga organismen, kan detta ha till 
följ ,d att nervsystemet ruineras och viktiga centra i hjär

nan .förstöras. I förbi gående kan nämnas, att nerve rna 

utsättas för liknande påfrestningar dåen griffel föres över 

en skiUertavla ell er en spårvagn gnisslar i en kurva. 
Experiment som utförts p å »Institut fiir Schwingungs

for:schung» i Berlin ha g ivit vid handen, att ultraljud· 

vågornas fortplantning.mas tighet i fa<5 ta , flytande och gas· 
formiga substanser ,beror av mediets elastiska egenskaper. 

Denna ,upptäckt har revO'lutionerat materialforskningen 
och öppnat nya vägar för hepäkning av elasticitetskon

stanterna. I genomskinliga kroppar, som utsättas för ultra

ljud, uppträ.da dessutom höjnin~sfenomen , i det att ljud

vågorna verka som 'böj ningsgitter för det Ij us, som sam
tidigt passerar genom krO'ppel1. De ,diagram, som härvid 

erhållas, kunna läggas ~ill grund för viktiga undersök
ningar och anal )'ser. 

Fort ~ , å s i i!. 270 

ix 
Fig. 2. Piezoelcktrisk seignettesaltkristall, med t;ilken nUlnga in· 
tr essanta och liirorika för sök kunna at föras. Som m.iitinstrament 
anviindes ett galdblads~leklroskop. som 'kan tillverkas aven glas· 

jlaska , en rniissillgslll u och en strimla iikta bladguld. 

http:upptr�.da
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Ny Hammarlll nd-slip er. 

Firma l ohan Lagercrantz, Strindbergsgalan 51, StockhoLm , som 
är generalagent i Sveri ge för bl. a. HammarIund Manllfactu ri ng 
en. i Amerika, meddelar os' alt nämnda firma jus t utkommit 
med en ny Illoc.lell för · 1939. Typbeteckningen är HQ- I20. Denna 
apparat kOIllmer i en liigrc prisklass ,in den välkänc.la »Super Pro». 

Den nya apparaten hur reglerbart kri stall filt er mec.l fem lägen 
på bandbreddsomkopplaren. Vida re finn s urkopplingsbar s törn ings
elimina tor, ')om alllomati kt tä ller in sig vid varierand e bärvilgs· 
a mplitud, Se alt d 'n med hän yn till in verkan blir oberoende 
uv fading. En sp ec iell , reglerbar a ntennkopplin g möjli ggör bä.~ta 
si " nal!s tiirn in gs förhåUande. 

.Mottagaren har sex hekvenshunc.l och täcker området 540 kc/5
31 Mc/ " Ett mätinstrument visar signals tyrkan i S-enheter, där 
»S 1» mot svarar ca 0,4. /-,V och »S 9» ea 100 ,uV på antennklänllnan. 

Högtalare, mikrofoner, mät,:nsITlunenl, amatördelar. 

Radiokornpaniet, Odengatan. 56, StockhoLm, för i marknaden sto
ra krafthiigtalare för en maximal tillförd effekt av 45 W. Till dessa 
finnas även s. k. tratthafflar av den vä lkända typen. De~öa hög
talare äro av riiltmatad typ. Dessutom finns en stor sortering av 
mindre och medelstora högtalare. Kristallmikrofoner finnas i myc
kel stor sortering. 

En hel del !lya amerikanska mätinstrument ha kommit in. Bl. a. 
märkes ett par kombinerade volt-, ampere-, ohm- och decibeIrnä· 
tare, den ena Illed ett in re motst ' nd av 20000 ohm per volt vid 
spänningsmiitning. Den andra, med 1000 ohm p er volt, mäter 

tipp till 2500 volt och 10 amp ere. En tredj e sådan mätare har 
ett 9" instrument och löstagbar omkopplaren het, fa sthängande med 
en sl add vid instrumentet. Vidare märkes en intre55ant s'ignalgene
rator för service samt olika typer av rörprovare. De sa instrument 
äro av märket »Precision». 

Alla dessa saker äro upptagna i en synnerli gen innehå llsrik 
katalog, om är under trycknin g. Denna upptage r även en stor 
sortering av lö-a radiodeta lj er, ett goll tecken p1t det stora ama· 
törintresse, som f. n. ,i r ddande. Bl. a. kunna n ämnas transfor
matorer för förstärkare, kondensatorer och spola r i ötor sortering, 
byggsat ser för molta"are och förstärkare, verktyg m. m. En liten 
detalj som kan vara svär att få är mot tå nd på tju go megohm. 
Närmaste storlek nedåt är 10 megohm. 

Slutli gen märkes ett nytt katodstrålerör med 30 mm skärm av 
Philips fabrikat. Det har cyli ndrL k form och är blott 110-120 mm 
långt. Hög ta anodspänningen kan vara så låg som 250 V. Priset 
ä r synnerli gen överkomligt. 

::::::::::::::::::::::; :::: :: ::: ::::::::::::::::::::: :::::::::::: :::: :: :::::::::::: :::::::::::::: ::~: :::: ::::::::: 

N Y A KATALOGE R 
:;::::: ::::::::: :::: ::: :: ::::::::: ::::::::::: ::: :: ::::: :::::: ::::: :::::: ::: :: ::::::::::::::::::::::: :: ;:::: :::: ::: 

A.-S. Champion Radio, l'olhcmsgatan 38, Stockholm, har ut sänt 
en ka tal vg över förstärkare, hö«talare, trattar, mikrofoner, bygg
sa t. er t ill motlagarc, transformato rer m. m. 

Rörhand bok n som omnämndes i föregående nummer finns Il U 

till gängli«. 

Moon Radio A.-lJ. Sveat'ägcn 5.5, StockhoLm, har utsänt en ny 
lista över Sylvanias rad iorör, upptagande alla tekniska da ta och 
sockelkopplillgar. 

http:v�lk�nc.la
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:::: ::::::::: ::::::::::::::::::;::::::::::::::: :: ::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :: :::::::::;:;:::: 

TE 'LEFUNKENSUPERN 875 
är en typisk representant för Telefunkenkvalitet 
till Ilågt ,pris. Utmärkt kortvåg. En av marknadens 

mest efterfrågade 5-rörs mottagare. 

Växelström Kr. 238:-. Allström Kr. 248:-. 

TELEFUNKENSUPERN 876 
En 6-rörs Iyx- och världsmottagare av rang. 


Växelström Kr. 298:-. Allström Kr. 298:-. 


SVENSKA AKTIEBOLAGEr 

TRÅDlOS TELEGRAFI, Stockholm 

:::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::: 

Stockholms Radioklubb 

sammanträdde tisdagen den 22 november under ordförandeskap av 
civilingenjör Hilding Björklund. Ämnet för kvällens föredrag, som 
hölls av i ngenjör W. Stockman, var ~Nyare utvecklingslinjer inom 
rörtekniken». 

Tisdagen den 6 december samm antrlidd e klubben ånyo, varvid 
civilin genjör G. Johansson höll föredrag över ämnet: ~Översikt 
av olika mikrofon- och högta larekonstruktionen. Ett referat från 
detta föredrag inflyter i n{sta nummer av tidskrift en. 

Vid sammanträde t den 20 december, 'om tillika är julfes t, skall 
civilingenjör T orsten Elmquist pro O'ramenligt tala om ~Radio som 
navigationsmedel inom luftfarten». 

:::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::2 
o 

FRAGEAVDElNINGEN 
2 . ::::: :::::: :: :::::::: ::::::: :::::;::: :: : ::::: :::::: ::::: ::::::::::: ::::::::::::: :::::::::::::::: . 
R.EGI~ER FöR. F'R.AGEA \'"DELNINGEN. 
Alla. insända fr a. gor b esvarll8 l)er brev. Gäller det en korta,re upplys
n(ng- om fa brikat. tnköl, s käll" ~l1er dylikt, göres detta. i r e gel kost
nadsfri tt. Dubb e l t s l'nrSI)Orto ma\ste doc), bifogas . 
övriga t e l{nlska. r..ä gor b esvarns mot. en lH 'gift, vars storlejt be ror 
1)U, svurets omfa ttning. Iios tnac](:u är 1 allnliinhe t en ii. två kronor, 
om svaret IUln l\\'Cnttns l e n m asldol!lkrlven sida.. 8 )<.0Ia enklare kopp
lingssche mor 11 I'JIHitas , (~ ller skola lind n l n g suppgUtc r för Sl)o)ar och 
tl'allsforlllntorer ut.. rbetu~, t.illluunmer ett liknande belopp. 
I)i\ svuren i)\'e rSUnulls , utta.gas a l'gifterna per pos tförs ltott. ,}~råge
",,,delningens ndrc l s år : Populur Radios Frilget\" 'd e lning, pos tbox 
4CiO, Stockholm. 
.............................. ....... ........ .... ................................ .. .. ............. .... .. ...........
........................... ....................................................................................... 


MÄTNING OCH BEDöMNING. 
Forts. frAn sid. 257 

som mätområden. Vidare bör den vara möjligast frekvensoberoende 
med hänsyn ti ll fid elit prov. Vid användning av Ilteffektmeter 
bör man alltid beak ta des v' gformsberoende_ 

Tidigare har man med hjälp av rördata haft möjlighet att be
räkna di stortionsfria ut effekten vid olika slutsteg. N nmera är 
denna metod allt.för vansklig, i det den förutsätter kännedom om, 
huru slutsteget är avse tt all arbeta - en sak, som vid moderna 
mottagare ej säkert kan bedömas enbart med ledning av rörtyper 
och kopplingsdetaljer. 

Mätning av högtalarens impedans_ 
Högtalaren skall mätas vid normalfrekvens, 400 p/ s, I de flesta 

fall ger en dylik mätning ett säkert värde, men vissa högtalare, 
speciellt sådana av elektromagnetisk typ, kunna uppvisa oregel
bundenheter hos impedaI) skurvan i området krin g normalfrekven
sen, som fö rsvå ra mätnin gen. Emellertid användas ju nu över
vägande högtalare av elektrodynamisk typ, som ha rela tivt jämn 
kurva vid ifrågavarand e frekvens. 

Mätnin gen bör helst företagas med normaleffekt på högtalaren 
och med normal akustisk dämpnin g på membranet. Då impedans. 
värd et ej är kritiskt, kan man ut fö ra mätningen i ett vanligt rum 
med högtalaren p:l. sin plats i apparaten och apparaten fritt pla
cerad i rummet. 

Själva impedansmätningen kan utföras p:l. olika sätt, men enklast 
genomföres den med hjälp av en impedansmätbrygga_ Användes 
hörtelefon som nollinstrument, kan det visa sig nödvändigt att ha 
mätbrygga och hligtalare i kilda rum, då i annat fall högtalaren 
överrösta r hörtelefonen ,å att nagot utpräglat ljudminimum ej kan 
erhållas_ 
.................... .. ... ..... ............... ............ ................. ........................................
.................... .. ... ..... ....................... .... .. ........ .. .. .. ................................... ,..... 

FREK\ . NSKOi\TROLL. 
Forts. f run s iU. 263 

lund a ökas till fyra gånger det normala och sänkas till ungefär 
1/ 4, av det normala. 

Mottagaren kan även med förd l användas såsom graverings
förstärkare. Genom att ställa vngläugdsomkopplaren i graverings
läget kopplas in gångssidan på mottagarens lägfrekvensförstärkare 
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till en på mottagaren uaksida befin tlio mikrofona nsl uln in g. l öt
laga rens II lg ' ngssida kopplas sa m tid ig t till pick-up -a nsl ulni ngen . 

Ko nlfolltiga t bli r p a a mma gå ng inkopplat , så att det t jänstgör 
Sa SOlll ut sl )'rn ing in lruJll cnl. Vida re bl ir ett fjlt er inkopplat för 
Ult kompe nser a d el fall av högre fr ekvcn er , som erl" Iles, då en 
norma l pick· up a nv,ind c' såsom grave rdosa. 

Saml liga kontroll er s Iii " ~ ll mark ra.- medel,1 en innikeri ngsa n
\l rdn ing på skala n, va rigenom mall din'kl kan in ;t ~i ll a de öns ka de 
lägena, r ed a n innan mottulfa rrören hun nit h li va rma. 

T ran s forma lor oc h likrik lara norclllill g ä ro monlerade p å el t sär
sk ilt 'ha , si för unclvika nd e al' brum o. '. v. fr n den na enh et. 
Vidare är den,am ma utru : lad med en omkop plin g"a nordning fö r 
inkopplin g al' en s. k. växelr ik lare, d. v. s. ('n vib ra loromformu r e, 
, Olll lIli'ijli gn-ii r d r il t p,r likström sn' il. 

[ottaga r ' n ka ra kk rise.ra s för övrigt al d t synnerlige n ged iget 
och 'labilt ulförand e. A lla m eHun frek vens lransfnrrna torerna ä ro 
a v~tärnda lIl ed j<i rn kä rn or. Vida re " 1' 1' kOrl v gl:; 'p ola rna ju 'le rad . 
melJ el;t f lyttbara ku r l ~ l ll t n i n gSl' i n ga r uc h ffirokjn t ba ra kupparpla t
lur. En uvanli gt god 10" hÖl! lal a rc med I,ö:; IIöd tii lhe t i ln ft
gape l l}eb 1:'g egf'n frek l'€ns f(jrl ä na r mOllagaren en ena;;l llend c 
Ij ud kl " l ileI. 

:::::::: ::::::: :: ;::::::::::::::::::: :: :: ::: !:::::: :::::: ~:::::::: : :: ::::::::::: : : ::::: ::::::::::::::: :::::::::~:: 

~I TAL KORTVAG. 
F Ul'l s . f r ;lIl si rl . 253 

alt en med r ·sp. a nod p ä rlll in g synkron växel- pänni llg ('lorl eks
ordni ng 200 il 300 ol t) lägges på yarje h jälpelek trod . :1IIedel ct 
en fasregulator av indukt ionsreg ula lortyp k an hj iil pelek trocl pän 
n in gen vridas ur fas relativt anod spän ni ngen och dä ri genom en 
kontinuerli g r eglering av den av"il'THl l ikspänni ngen erb lias . 
Denna !ikriktaranliiggn ing; Jäm nar max imal t 12000 voll , 6 ampere 
och ur fö rsedd med fi lter för ned fil lrerin g av s lör p ä nn ingen , 
Ulll p!jllld t ill ca l ' / ... av li k~p 'lnn i n gen. F i". 6 vi 'ar e n nllrbild 
av l ikriktarrören, om l, a el t ga n,;ka \Jri gi n ~ ll t lit , ·{'nd e. 

Fig. 6. Detalj av likriktarenheten, Ittvisande de l yra likriktarrören 
typ DeG 10/ 15 på .!ina statiu. I bakgrun den högspänningstrans

JVT/natorn. 

::::::::::::: ~ ::::: : ~ ~ ~ ~: ~:: ; : :::: : : :: : :::~ : ::",::; : ::: ::: :; : :: :::: ~: ', : ::::::::: :: ::;: ::! :: ::::: :: : : :: : : : :::: : ::: :: 

BYTE N O CH FORSÄLJNINGAR 
: : : ::::: ::: : ::::::::::::::~.::::~::::::::: :: :::::~: :::: :::: : : : :::~:::::: ~:~ : : !:! :::: ::: :: ~ : ;::::: : :: !:::::::::::: ; 

lJ n dpr d e n na. rubri k IntUr Fopu lär R ad io n nonse r i s t n nda rd iserad 
s to r lek (u t ry m me 12 mm.) med fri stäen d r ub r ik t ill ett ,rI. av 
li r . 7: 110 li r ~t.ng . 

DC"8sutom i n fö ras s t.a.ndn r dh;el'atlc radannon ser av ne-dlLlls t ....cntl e u t-· 
eende till et t pr! . a,v J{r. l 1'1' rad, mlnJmum 2 raders u t r ymme. 

~;:~~:;;;j~'~'~~ "~.'~~. ~t; ~ i:~ ~~..'t; 'il'l:l'..k~:" I 'G';.:.:' I ili~~~~.~ . 10. ~~ ; ~: oo~6~'," I ~o;~'t~ti: ~;l: 
l' ullLJl ock II I. Ill , s iiljcs blt li J;t. }~ Il s Eks t röm, A ,l olfsherg . ...... ... ........ .. .. ...... .... .. .......... .......... .. ..... .. .. .. .. .,.... ..,' .. .. .. ... ... ...... .. ,......,......., 


i . 

Nationals 

1939 


års katalog 

med massor av intressanta 
nyheter är nu utkommen. 
Sändes Eder gratis och franko 

på begäran! 

Allt för förstärkare! 
Ant för radiogrammofoner! 
Allt för kortvågssändare' 

Vå r spec i alite: 
Material för servicemän 

National Radiofabrik 
Kungsgatan 53 Stockholm Telefon 208662 

" 

i l 

Denna 6-rörs super
beterodyn är en lAng· 
distansmottagare utan 
konkurrens i sin pris
l<la ss. 
{n/or dra broschy r, t ör 
s ä l j n hl g 8vi l/kor och 
>lärmare uppl ysningar 
<>m T j ernelds kvalHcl.~ , 

mottagare. 

Hudiksvallsgatan 4, 
Stockholm. Tel. 332001 
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SERVICEMÄN! 
(;11 inte Olist e ont .-l ett il. gratiserbJudande. Siilld efter ett 
('xen1lllar ,H' denna nya. re \'iclcrade J,araldcl"lJ;tn,. Den in
Ih'hiHlcr fullsl"iindig fHl"teeJuliuJ;" och st){·kello.:olllllillgur för 
alla. S:rlnlllia-r(ir, inJ.. ltu] e rande tIe senaste typerna. Pas

~ar rfll,l;l.,iirm Iwh kan \'11(08 i (i(·kt'onnut. 

Posta denna kupong nu! 


Moo" Radio A.-B., Sveavägen 55, Stockholm 


VM god sand mig G R A T I S ex ..1 V Sylv,:mias ny,) karakteris tik . 
~.lmn: .. ..... .... .. . . 

,\dre s~ : . 

Post.1J.res 
D er\'iccm.m o i. tcrfö rs ;i1j ~lre O AmJtör D Privatman 

( ::.tryk det SOm inte avser Eder !) l' . R. l~ . 38. 

POPULÄR RADIO 

Till likriktarenheten hör även n l 750 volt s likriktare för broms
och kärmgaUerspänning samt en rot erande omfor~:nar~ fö.r gall~:
förspänningen_ Att använda likriktare för gal1erforspanI1J~gen. ar 
här mindre lämpligt, emedan ett klass B-s teg fordra r lagt m re 
motstånd ho galJerförspänningskällan , om distortion skall und· 
vikas. 

K)'l.~yst em, säkerhets· och lrontrul/anordningar. 
Kylvattn et till de fyra effektförstiirkarrören tage- fr5.n lå ngvågs

sändarens kyl. y ~t rm . , enom isolerande porslin spiraler t iJlfc;res 
d ,·t anod "rna vi a anocl! a nkk rrt sspola rna , som utförts av dubhelt 
kopparrör 3/ 8". A nordnin gen f ramgar ga nska tydligt av fig. 4. 
Högfrekven _förlu~terna i kyl vattnet bli genom d enna å tgärd lägre, 
t y endas t den relativt 11\<'a hög[rokvew'spänningen på kupplin<Ys
konden sat.orn komme r nu att ligga iiver p orslin sspiralerna. 

S1indaren ,i r för sedd med ett omfat ta nde reläsystem, som dds 
uLltomati scraT start en, dels skall skydrla sänd m'en och speciellt de 
dyrbara rr;ren mot skada pa grund av eventuellt uppståndna fel. 
SAlunda finnes skydd mot bristande kylvattens tillförsel, bortfall 
av glöd-, galler- resp. hjälpgallerspännjngar, vidare tid reläer, över
strömsreliier e tc. 

Dessa rel,ikreLar ,iro jämt e tillhörande tryckknappar och ignal· 
lampol' saml or " an för r "lerin" och k ontroll av d e oljka spän
nin garna sarnnH7nförda till en ~nani;v erpulpe t , som i detta fall 
,;urnmanbyggts med effcktförstärkarcnheten. 

I själva eHektförstärka.renhete n ha inbyggts en till antennkretsen 
kopplad likrikta!"!:, som matar k'mt rollhögtalaren, ~aml en oscillo
~'raf, pil vilken modulati on n kan ko ntrolleras under sändningens 
gång. 

Den utbyggda sändaren h a r Setn t rad ioprogrammet regelbundet 
och IItan driftsavbrott ' dan maj 1938. Den är med avseende p~ 
ut sändninge ns kvalit et (diotortion och slörnivå) flIlIt jämförbar 
med flertalet l'lmdradiosändare på mellanvåg och långvåg. 

Den arbetar till s vidare på det ursprun gliga anteltn ystemct, 
vilket b eskrivits j förut citerade artikel om 500 W·sända ren. An· 
tenn effekt en är ca 12 kW på 4.9·mctersvagen resp. 10 kW på 
25-metersvågen, och i hög grad ökad mottagningsilltensitet har 
också inrapporterats från alla håll, där regelbunden mottagning 
är all förvänta. 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::: ::::::::::: ::::::: :::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

P I ',ZOKRI TALLEr . 
Forts. fl'il" sid. 266,. 

:Metoden att medelst piezokri stalkr bestämma obekanta avstånd 
i vatten har sedan länge praktiserats vid djuphavsmätningar, var· 
vid d e från havsbottnen r efl ekt erade ultraljudvå" orna mottagas på 
en annan kristall, avstämd till sändarkri st'Ull ens egclll'å "längcl. Me
d,eJgt en inclikator av speci ell konstruktion mätes tid en som åtgår 
från lIt sändniugen till mottagningen av vågorna, varefter de t är 
en enkel sak att beräkna den "äg de tillryggalagt. På denna 
princip bygge r det av Langevin oeh Chilowski uppfunna ekolodet, 
SOIU fUHnit prakt isk unv,indnin g inom djuphavsforskningen ooh 
navigationen.1 

Framställning mi krisialler. 
Fi;r stucli e t av de piezoel ektri,ka [enum~n en lämpar sig bäst 

hiigervridande kalium-natrium tartra t, 'om få tt sitt namn därav, 
att d el vrider det polari r ade l j usels plan 1\t höger. Det kristalli · 
serar i ortorombiska prismor med hemiedriska ytor och går i 
handeln under b enämnin gen eignette· eller rochell esalt med d en 
kemiska formela NaCK,H.Ou+4 H ,O. 

l'IJan löser 50 gra m aN del färglösa salte t i en lit er deotillerat 
vatt en, filtre.rar lösningen Varm och uppsamlar filtratet i en \'äl 
rengjord glas burk. För aU kri stall erna skola bli homogena är del 
ll iidviindigt att kri stalli sati onsprocessen r r fortlöpa langsamt och 

l Se bl. a,: Om ekolodnin g, Pupulär Rarli o nr 12, 1935. 

I. 
nYGGNADSnESKRIVl'I'lNGAR TILL MODERNA 

SERVICEINSTRUl\IENT 
kunna endost erl1 tLllws fr1!.n 

Jtl.'" (O '-i' :tn t'!' (.) QIi I 
Ga.sverksgat. 27 HälsIngborg . Tel. 67 17 
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Högtalaranläggningar, förstärkare 
och pick - ups av högsta kvalitet 

WEBSTER ELECTRIC COMPANY 
Raclne, Wiscansln, U. S. A. 

GlJlulralagent tö, Sve,lOc Ingeniörsfirmlll Undbet g, " C4. lI..ltlmabl'1lllalan 54, Sthlm. Til l. 10 50 92 

SEM 
o

SMATRANSFORMATORER 
Vi t illverka fu 11 - och spartransformatorer 

av alla slag fö r upp ti l l c:a 
2000 VA, såsom : 

Handlampstransformatorer, isolerings
transformatorer, Skyddstransformato
rer, Neontransformotorer, Tändtrans
formatorer för ol ieeldning, Provtrans
formatorer, Universaltransformatorer, 
Radiotransformatorer (nät-, ingångs
och utgångstransformatorer, även för 
Push-pullsteg). 
Transformatorer för likriktare, förstär
kare och laboratorieändamål etc. 
Drossiar: för glättningsfi lter, stör
ningsskydd, kortslutningsskydd, spän
ningsreglering etc. 
T ransformatorer tillverkas även för 
3-fas och scottkoppling. 

A.-B. SVENSKA ELEKTROMAGNETER 
AMÅL 

ALLMÄNNA ARTIKLAR. 
'l'('Il fl \ 'is itHI fH' h ratH o~cl' ," i("e i ..lUlI ·rika , j IIlt 'n.il! li te t! .\1 L 
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RADIOAN Li\GGNINGAR. SiiNDARS'FA'I'IONER. 
\ rrid bar riktante llIl du Phili p F; k ort \·a g-s:.; :i n dan· ......... ".... ? 44 
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f ull kom ligt lik formi gt. Burken hi;r dädiir placera i e tt rum med 
nilgurlllnda konstan t temp ralm och Jämnas i fred n gra dagar. 
Kri stallkornen, som hildas på bOlinen av densamma, upptagas för· 
sikti gt med en pinceu, och ndast de \'ackraste xemplaren med 
regeluundna ytor uch skarpa kant pr användas för odlin rrcn av de 
r i kt i ga piezokris taJ lerna. 

För detta ä ndamål up pv;irm '5 moderlut en å teri gen till 50° C, 
m refter _ mycket se i!rnelt salt tillsätt e" a lt lösningen blir över
mättad. I den til l 40° C valnade lut en nedläggas sedan ett par 
kärnor, som eft er niib'Ta timmars förlopp vux it till ansenlig storl ek. 
Kri ·tallerna uppta gas då och d i! för all ren göra,; och befrias från 
\'idhän gand e ·krislall korn . oc h proceduren upprepas till de:;s man 
eft er Nt par dy!!:n erhal lit exemplar p 3 O gram . De färdi rra 
pi ezukri stallcrna torkas ~Iutlirren vid rumstemperatur I)ch för,es 
med pIcktrouer i form a \C tunna koppar· eller almnin iurnhJ eck. 
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POPULÄR RADIO 

~~ ®~ 

SElECTA-S UPER N 

Selecta<kretsarna i Luxor 
1178 giva en selektiv itet, 
räckvidd och ljudkvalitet, 
som sällan förenas i en 
apparat. 

Ni erhåller verk ligt för< 
nämlig mottagning både 
på långvåg, mellanvåg 
och kortvåg. 

TILLV ERKAD FOR SV ENSKA MOTTAGNINGSFORHÅLLANDEN 


Tillbehör för förstärkareanläggningar 
PIONEER - omformare med störningsfilter. 


ROLA - högtalarechassis. 


COLLARO - grammofonmotorer och chassis, skiv< 

växlare av ny konstruktion. 

ASTATIC - kristallmikrofoner , stativ, kristall<pickup 0-7. 

Kom pletta anläggningar offereras på begäran. 

Rörprovare We- DA 238 samt tillsatsaggregat för provning av de 
tyska metallrörstyperna. 

SAJA - skivinspelningsch ass is och motorer m. m. 

B EGÄ R V A R NYA KATALOG' 

ELEKTROSKAN DIA - Stockholm 
GOTEBORG MALMO NÄSSJO KARLSTAD GÄVLE SUN DSVALL UMEA 
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Nytt från Centrum Radio 

-

"GOLIAT" - en ·,a··tte 
Kungliga Dramatiska Teatern, Kungliga Operan och Stockholms 

Konserthus äro några ·av de institutioner, som efter noggranna 

prov volt Centrum Radio Ljudsystem. 

Nu presenteras den senaste nyheten i den ypperliga förstär

kareserien från Centrum Radio, " GOLIAT", en jätte i dvärg

format, hopfälld knappast större än en vanlig reseskrivmaskin. 

Den lilla eleganta förstärkaren hor storslagna ljudresurser och 

dess fö rmåga att naturtroget återge tal , sång och musik är av 

erkänt hög Centrum-kvaliitet. 

· d .. fI varg ormat
·GOLl Ar , -4 wo ·ts po rto be l fö rstä rka re, u/

rusta d med hö gklassig , s römlinjefa rmod kri

s' ol ,ni rofo n kos a kOll1o lett endost Kr. 370 : 


