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ett pålitlighetens kännemärke 

Sylvanias främsta strävan har varit att tillse 

att varje rör håller uppgivna data. Detta 

har lyckats och det lönar sig att begagna 

~-rör 
6 Finnas hos alla välsorterade radiohandlare och servicemän. 

./i..... /J OoFabrn;b,ep';e~;IO A.-B • 
I .. _ SVEAVÄGEN 55, STHLM 
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Nytt år! Nya priser! Nya tag! 

D e t gl: id pf oss att ku n nu IlH'lld e ln vrtra li rad e Ii.unde r. 
att vi lIa kunna t nedsätta p r iserna för on hd del a rtikla r . 

B cgli r g-rat i s och f rallli.U \" :I r liYU lJrh[iirlrck n i nO' och 
n1r rea lisat ionsli s ta 1Q38.· o 

Den nya follihögtala l'en har inkommit. 
8" (203 m m d iam.) Elekt roclyn . högta · 

l are, 1" cl iu m. tu b'[){) le . no I'olt ellpr 
220 Y'olt; in·kl. t ran sfo rmato r .... IiI'. 14: 50 

6'h" (165 mim. d iaom.) amerikansk ,högta
la re ll1pd .fris l·iingande anka r e , den 
l äl11']lli g:l ~ic t~'llell föl' Ed er bat ter i, 
mot tu g'a r e. Kra ftig oell ldin sli !?; .. » 5 : 80 

D I",ktrog-ra m m()<foll 'i bal,r li tl i'lda med 
kiill i'lig pi C'k u p .. " .... » 65:-
Olll ~i Hnn.u ('j e r hallit \'ii r nya 19:38 ; I r~ lwtalo g b egi-ir 

de nsam m a, nJke n sa ndc!'I g ra tis o . fran k u. 

NATIONAL RADIOFABRIK 
Kung s gatan 53 , Stockholm - Tel. 208662 

J a, in te ä r det hennes fe l , all det låter hemsk t ! 
Det ä r oh a rö re n, som fördä rva e tt an nars go tt 
program. Låt radiohandlaren fö rst som sist se 
över appara ten. Han kan göra något bätt re ock
så 
derna 
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FRÅN REDAKTIONEN 

Inspelning av grammofonskivor 

är mycket popuhir t för nän ·arande, och avsä ttningen av 
-ki var ha r ökat kolossalt, sedan det blivit bekant att 
verkligt goda resulLa t kunna åstadkommas. Vi publicer a 
i detla nummer n artikel aven auktoritet pil omd det, 
ingelljör Erlk Lindström i Svenska Radioll'ktiebolaget, 
och vi tro a lt denna artikel skall vara av stort int.resse 
för al la som syssla med skivinspelning. 

Högtalaranläggninga r uv både stationär och transpor · 
tabel t yp ha på de senas te år en fått ökad anvälldnin g. 
En intressant konstrnktion pL-Iletta område beskrives 
av civi ling. . Dahl tedt i Aga·Bult ic Radio A.·R. Det 
är denna firm a uuiver ' uJ(örstärkar e deL här gä ller. 

Den ka todslrå leoscillograf med miniatyrrör som be· 
skrives i detta nummer ha vi själva varit i tillfälle alt 
avprova. Trots skärmens litenhet få r man enli gt var 
mening en fu ll t användbar bild, och även om en t(irr 
sk,inndiameter naturli gtvis är a lt föredraga , ,m mh te 
man j u taga hänsyn till den rin ga kostnaden i detta 
faU för rör och nätaggregat. M nga kunna ej offra så 
slora summor på d ylika instrument. 

Pa °Tlllld av ulrymmes käl må le andra delen av 
Lyråingenjör S. ÖLergs l·eferat frän den internationella 
fyrkonferensen i Berlin överstå till nästa nummer. 

lFTERTRYCK A V ARTIKLAR HELT ELLER DELVIS UTAN ANGIVANDE AV KALLAN FORBJUDlT 

I, 

Serviceinstrument av modernaste konstruktion 
Sig n.llgencTa to r fö r serv ice.ändamå l. Vlglängdso rnrlde c:,a IO-) CK>O m . Module ring 400 per. 
Noggrannhet 1 % . Stor lättläst skala., direkt graderad i kc. Med 3 rör . För \'.lxelström. 
Bä", oc:h billi~a5'. Pris Kr. 195:  brutto. 

UniversalInstrument 
Volt .. , oh-n" och mA. meter. 16 mätornddcn. Inre mo tstånd 1 0('0 ohm /volt. 

Volt växe ls tröm och lik ström 1 0- 50-2 S~-500- 1 000 v. 
mA lik s tröm t - l0-50-250 mA. 
Ohm 0-300, 0-250000 ev. 2,5 Nn. 

A lla shunta r och motst and inbyggd d. An " änJb.u som outputmeter. 

Bäs' och bil/i~..s'. Pris Kr. 16S.-. 
N :ir Jet g äller mä tins truOl t! nt v:.lnd Eder med fö rtroende till o ss. Å terfö rsälj a re crh l lla god raba tt. 

Odengatan 56, Stockholm. RADIOKOMPA'NIET • Tel.: 313114, 322060 

--------1 1 
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DET FRISI(A 

HJÄRTAT 
Katoden är radiorörets hjärta; " Miniwatt"-rören ha 

katoder, som emittera ett maximum av elektroner 

och giva mottagaren de behövHga krafterna, 

för att ernå ett gott resultat. En vit stav i rörets 

mitt med en hos slutpentoderna respektabel 

diameter på 4,5 mm bildar genom sin höga 

elektronutstrålning förutsättningen för "Miniwatt"

rörens överdådiga arbetsprestationen. 

Scott 

30 - rörs Philharlnonie 

VÄRLDENS BÄSfA RADIOMOTTAGARE 

Fö rsäl jes geno m 

Fi rma JOHAN LAGERCRANTZ 
Strindbergsgata n 51 , Stockho lm - Telefon 61 3308 

Har Ni inlresse 
ocb lu s t att pa led iga stu lHl e r sjilIv 
t ill ve r ka b ft Lu r , kauoter , möb le r , tUlt, 
g ralJlll1ofonc r och radioa ppa rate r 
m . m . så Itu vi r it n ingar och hand
böcker t ill hundrata ls olika saker . 

Dela r och materi a l, som :-I i e j kan t illve r ka sjä lv, ha vi 
i stor sorter i ng till lä g sta p ri se r . Vi't r lOO-sidi ga k ata log 
uppta ger dessutom tu sen ta ls ol i ka a r ti klar s ' som : ve rk 
tyg , för t r i[ och meta ll , radiodela r , g rammofondela r , 
sva g- o h sta r ks t r öm sma terial , fiSk reds ka p, t:ilt- och k ll
notma t r iul, ka m ro r och t ill behör, mate r ial rö r teck ning
och må lning , expcrimenta r t.ilda r, elel, t r iska m oto re r , 
1<10 ko r , leksa ker m. m., m . m, - Katalogen sändes 
g ra t is oc.b p or tofr it t , Rekvire r a den r edan l dag f r ä n 

CLAS OHLSSON & C:O. A.-B•• Insjön 

Rent 

med 

störningsfria 
kabel 

Passande konstruktioner 
för varje slag av förläggning 

Begär katalog 

Repre s entation och lager: 


Zanni Holmberg, Stockholm, Bergsgatan 39 




N:r 1 JANUARI 1938 	 X ÅRG. 

Metall- eller glasrör?

ID et ä, nu n'g" " .ed" de ,m,,;k.n,ka met,ll

rören framkommo. I Amerika gj ordes till en 
börj an stor reklam för dessa rör, och en hel 

rad appara ter utrustades med metall rör. Emellertid fann 
mall senare, att de för-delar som metall rören el;bjödo även 

kunde fås fram vid glasrör, och därför finns nu som be
kant en hel ser ie glasrör , som till sina data helt motsvara 
metall röTen. Ell'li'Tt metallrö'rens motslåndaTe var den 

nya sockeln (»octal base» ) det enda goda som metall
rören för,de med sig. 

Att metallrören till en börj an voro behäftade med en 
del fel, som hängde samman med den helt förändrade 
fabrikationen, var naturlig t, men numera har kvaliteten 

hlivit tillfredsställande, och en ligt uppgift har det bland 
amerikanska radiofabr ikanter under år 1937 legat så till , 
aLt de dyrare appara t rna företrädesvi utrustats med de 
något dyrare meLallrören. En blandning av metallrör och 

gl asrör i samma appara t har varit ga nska säll synt, spe
ciellt vid de mindre appa raterna. 

/ B/LLIGA APPARATER 

o 

JO , 5 

1937: 

1938: 

5J 

~ 


Av figuren, som är hämtad ur den amerikanska tid· 
skriften »RADIO TO DAY» , framgår , hur förhållandena 
ar 1937 gestaltade sig i Amerika. En tredjedel av de bil
ligare apparaterna voro utrustade med metal'lrör, medan 
ca hälften av de dyrare apparaterna hade glasrör. Som 
synes ligga siffrorna för 1938 års modeller något annor· 
l unda till. De billiga re apparaterna med uteslutande me· 
tall rör äro endast 6 %. Apparater med både metall- och 
glasrör ha ökat fr ån 9 till 41 %. Anmärkningsvärt är 
meller,tid att glasrören relativt sett kommit till större 

användning i de dyrare appa raterna. 

För något år sedan fr :1gade den amerikanska allmän
heten efter vad slags rör som subto i mottagarna, men 
numera tycks det endast vara teknikerna som ha intresse 
för saken. Det kall bli intressant att se vad framtiden 
bär i sitt sköte i fråga om nya rörkonstruktioner. Kanske 
få vi rör av helt ny konstruktion , om gör att frågan om 
glasrör eller meLallrör alldeles fall r bort. . 

- TO. 

/ DYRA APPARATER 

O 10 20 JO 40 50 60 70 BO 90 100~ 

36 

1937: 

1938: 

... MeTALL - OCH 6LA5RÖR BLJlNOAOE HFO I'fETALLRÖR 

~ ~J.ANOADE GLASRÖR 

~ GLASRÖR 

.. GLASRÖR 

O'IIERI/;iGANOE 

Ett d iagram, upp "jorl 	 eft er en statistik i de n. amerikanska tidskriften »RADIO TO DAY». Telldensen alt an vällda enbart m c· 
taUrör har tydligen. gått kraftigt tillbaka i fråga om säL'äl billigare som dyrare apparater. 
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e här 
PHILIPS nya 

PENTHOD PE 1/80 
Den ger 1 1 0 Watt i klass C vid 80,5 ,G( verknings
grad. För full utstyrning fordras endast 1,6 \'{1. Elek
troderna äro stabilt uppstagade och den stora anoden 
utstrålar under låg temperatur en betydande del av 
anod förlustens värme. Anodanslutning sker i rörets 
topp. Den stifdösa fattningen tillsammans med standard

sockeln håller förlusterna nere. 

PHILIPS 
7 cm ikatod'strå'lerör 

ett litet, mycket händigt rör för experimentbruk, 
som med små medel möjliggör utförandet av 

alla de mätningar, som annars erfordra stora 
och dyrbara utrustningar. Philips har 

en hel serie btodstrålerör med ända 

SVENSKA AKTIEBOLAGET 


upp tiU 39 cm skärmdiameter. 

--___MATlNSTRUMENTAVDELNINGEN - STOCKHOLM 6 
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;JnJjJPlnintp

S~{JVOR 
deras fabrikation och 
användning 
Av ingenjör Erik 'lindström 
(Svenska Radioaktiebolaget, Stockholm) 

Först en återblick på tillkom ten och utvecklingen 
av amalörinspelningsskivorna. 
Före den elektriska inspelninlYens tid fanns det 

visserl igen en o h annan enklare apparat, där lllan ge
110m aU tala i en tratt fick något som skulle föreställa 
den egna rösten .förevigad på en vaxrulle. Proceduren var 
h lt mekanisk. Man lyckades aldrig eliminera de besvä· 
rande resonanserna hos tratten och oTaverdosan. 

Lj udvågo rna som sådana h ar man i alla tider haft svårt 
för alt bemästra. I och med att man kunde omvandla de 

akustiska svängningarna till elektriska och dessa i sin 
tur till mekaniska, dessutom förstärkta till l ämplig grad, 
fick man ett mellanstadium, där korrektion för i det när
mas te alla felaktighe ter kunde ske. För amatörinspelning 
betydde detta ett sto rt steg framåt. Med en kolkornsmikro· 
fon av enklaste slag, et t par rörs förstärkare samt en pick
up som graverdosa fick man fram en acceptabel kvalitet. 

Men vad graverade man in Ij udvågorna på? Någon 
mellanprocess med matriser och pressningar har man 
varken råd eller tid med. Vaxet, som forl!farande använ
des som för sta stadium vid de kommersiella inspelningar
na, är för amatören för ömtåligt, ohanterligt och tål dess
utom endast et t par avspelningar llled extra lätt pick·up. 
I slutet på 1920-talet började man i ställ et använda skivor 
av metall , främst aluminium och zink. Skivorna kunde 

avspelas omedelbart efter inspelningen med trä· eller 
fibernålar. Två metoder för graveringen användes, dels 

uppskärning av ett spår med skarp gravernål, dels intryck
ning av spår t i den jämförelsevis mjuka plattan med en 
trubbig sa-firnåL Den förra metoden, som i fÖl,bättrad 
form fortfarande användes av en del fin nor på grund av 
de billiga skivorna, gav större register men mera nålbrus. 
I den s nare metoden va r nålbruset mindre, men de höga 

lonerna saknades totalt. En utveckling av denna senare 

Eu förstklassigt illspdningsaggregat med dubbelt graveruerlc. 
Längst till vänster ett fl ar kristallmikr%ner. Till höger därom 

mikr%n· och huvud/örstärkare. 

metod var de skivor, i vilka spåret på förhand var pres
sat. Ma terialet var celluloid, graverdosan styrde sig själv 
i spåret och tr yckte in ljudvågorna med en trubbig nål. 
Frekvensområde och styrka voro mycket begriinsade. 

Modernare skivor. 

nder tiden arbetade olika firmor på att få fram en 
massa, som i möjligaste mån liknade vaxet. Gravernålen, 
som skall vara skarpslipad, måste skära upp ett segt, 
sammanhängande spån, och spåret måste visa en starkt 

refl ekterande, glänsande yta. Skivan skall u tan några in
vecklade procedurer omedelbart kunna spelas upp samt 
utan alltför stor kvalitetsfö rsämriII" eller ökning av nål· 
raspet tåla vid ett 25-tal avspelningar med stålnålar. 

Gelatinet visade sig en tid fylla alla anspråk. Med en 
skarpslipad gravernål, ställd i 75° vinkel mot skivan, 
fick man upp ett t j ockt, sammanhängande spån. Fre1.-vells
området var tillfredsställande, men på grund av gelati. 
nets jämförelsevis grova struktur blev nål raspet rätt be
tydande. Dessutom påverkas gelatinet i högsta grad av 
fuktighet och värme. Dessa skivor bliva relativt billiga 
och användas fortfarande med tillfredsställande resultat 
av nybörjare bland amatörerna. Avspelningen sker med 
böj da ståln lar, och för att få minskad friktion mellan 
nål och skiva ingnides denna efter inspelningen med 

vaselin. 
I och med framställandet av acetat· och cellulosaski· 

vorna tog amatörinspelningen eller nu rättare sagt atelje· 
inspelningen riktig fart. Inspelningsateljeer hade redan 
tidiga re börj at uppstå i alla större städer i Europa och 
Amerika. Här i tockholm kunde lilan på Gröna Lund 
få sin mänskliga fåfänga tillfredsställd genom att avnjuta 
den egna rösten. Skivan är en talets spegel. . 

För rundradiobolagen betydde tinkomsten av Iörstklas
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Fig. 1. Uppkomsten avekojenomen "enom dejonnerin.g av väggen 
till jöregående spar. 

. iga inspelningsskivor ett oerhört framsteg i reportage· 

t j änsten. Visserligen hade det experimenterats mycket med 

olika sorters band av stål, film och papper, och först· 
klassiga bandapparater slå numera till förfogande för 

upplagande av längre program. Fördelen med dessa sys· 

tem är att de kunna spelas i timtal utan avbrott, och för 

upplagning av t. ex. teaterpjäser äro de idealiska. 

Vid ett reportage är dock förhållandet annorlunda. Där 

vill man ofta ej sända ut allt som upptagits, utan endast 

vissa avsnitt. Här visa s.ig skivorna överlägsna, och med 

de uppspelningsapparater rundradion förfogar över kan 
vid utsändningen ingen människa märka övergången från 

en skiva till en annan. För arkivering av mera sensa· 

tionella tilldragelser äro skivorna både bekvämare och 

hållbarare. För bevarandet aven viss inspelning på stål· 

band kopieras denna ofta över på skivor. 
Det var 1932 som Svenska Radioaktiebolaget börj ade 

experimentera med skivor enligt cell ulosameloden. Från 

en ,hlygsam början ha dessa experiment utvecklats till 

en industri. Dessa skivor tillverkas i två kvaliteter och 

fyra storlekar. Bästa kvaliteten har som bärande stomme 

specialbeställd och impregnerad aluminiumplåt, 0,5 mm 

t j ock. Stora fordringar ställas naturligtvis på plåten3 

j ämnhet, då den minsta buckla eller fördj upning omedel· 

bart ger sig till känna på lackytan. Specialskivor med 
0,9 mm t j ock aluminium tillverkas också. Dessa lämpa sig 

bra för matrisering, eller där det är fråga om mycket 

noggranna inspelningar. 

De skivor vilka som bärande del ha papp äro natur

ligtvis billigare. Pappen är glättad och impregneras för 
skadliga luftbildningar inuti pappen. Lackytan är aldr ig 

jämn SOIU aluminiumskivans, strukturen framträder mer 
eller mindre på ytan. Pappskivorna lämpa sig utmärkt för 

amatörer m provskivor och för billigare inspelningar 
i ateljeer samt att sändas som brev. Att sända det talade 

b a 
I l 

h r 
. I i 

Fig. 2. Snitt genom skiva med omodlllerade .Ipär. 

ordet per post är ännu sa länge något aven sensation för 

mottagaren. 

Lacken är lika på båda slagen av skivor. Den måste 
vara hård ulan alt bli spröd, den måste vara mj uk utan 

att verka degig. Ju hårdare den är, deslo mer av de högre 

frekvenseJ'na kan man få med, men det är då r isk för 

att nålbruset blir för stort. En mjukare skiva är del lättare 

att gravera i. Det gäller alt Linna den gyllene medelvägen. 

För alt få en brusfri skiva måste de ingående bestånds

delarna i lacken \'ara av f inaste kvalitet. Särskilt cellulo

san måste förete stor homogenitet. Efter stommens lack
belä()"O"nin o- tillkommer så den besvärliga torkningsproce00 o 

dlIren, då luftens temperatur och fuktighet noga måste 

mätas och korrigeras. Torkningstiden står även i ett visst 

föI1h åll ande till lackytans storlek. Och så finns det något 

som heter damm, den största fienden vid all slags lacke

ring. Den bästa tillverkningsplatsen vore någonstans på 

ett skepp (obs. ej ångbåt) långt ute på havet. Men då 

delta svårligen kan realiseras, måste andra metoder till
"'ripas. Skivorna få torka i torkkamrar, i vilka insläppes 

lagom mängd av naga filtrerad luft. 
N~ir skivan är torr, utstansas flera hål i mitten. Man 

skulle tycka att det borde räcka med ett hål i centrum 

för grammofonens axeltapp, men då skivorna exportera 

till olika utländska rundradiostationer, som var och en 

Fig. 3. Vid gravering av skivor enligt celllllosametoden nUlste nlil
vinkeLn vara niistan 90 grader, för att nålbrlls skall un.dvikas 

vid avspelrlingen. 
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L jltsrejlexbild eller Afeyer- bild, omfattande frek vensområdet 50
JO 000 Ilz och visand e frekvenskaraklerisl iken för förs tiirkare och 

"ra verdosa. Toppen ligger vid 5000 Ilz. 

ha : in fastsättningsanordning för skivan , måste olika möj
1igheter finnas. 

TJur inspelningen tillgår. 

För graver ing av skivorna bör man använda en apparat 
av så solid konstruktion, att avstånden mellan sp åren bli 
i det närmaste lik a_ En amatiir vill i allmänhet få ut så 

myc:ket om möjligt av in skiva, ha längsta möjliga spel
tid. Detta får han j u genom all I ägga spåren så tätt sum 

möj ligt, men fordringarna stiga då på det mekani ska ut
förandet a gr avermekanismen. Det finn s också en gräns 
för hur nära spåren kunna ligga varandra. Denna be
stämmes av moduleringens storlek, lackens elasticitet samt 
säkerheten vid avspelningen_ Om man utg r ifrån att gra
vernålens skärytor bilda 90° vinkel med varandra, blir 
väo"gen tunnare ju närmare spåren ligga varandra med 
samma tyngd på graver dosan (fi g. l ) . 

Det kan då bli risk för att de lägre frekvenserna , som 
giva största amplituderna, skära genum väggen, eller tro
I igare att det uppkommer ett eko. Denna ekoverkan bl ir 
giv t i s ollw änd ; ekot kommer tförst och originalet sedan, 
beroende på att väggen till det förut graverade spåret ger 
efter för nålens svängningar och bildar motsvarande ut
buktningar. Genom motvikt på graverdosan kan man 
skära grundaTe spår och således öka väggens tj ocklek, 
men vid uppspelningen har nålen svårt för att ligga kvar, 
ett, tu , tre rutschar pick-up'en in mot centrum. Erfaren
heten visar att för musikupptagningar bör maximala an
talet spår per cm ej överstiga 36 och för tal 44_ 

E tt fi ckJnikroskop bör alltid finnas till hands vid in
speln ingen. 

Om spållbredden = b, spåravståndet = a och spår

djupet = h blir vid 36 spår/cm Ib + a = 0,28 mn~ (fig- 2 . 
Man avpassar graverdosans tyngd, så att a= b= 0,14 mm, 
och då spårsektionen är en likben.t , , rätvinklig triangel, 
bl ir h= a/ 2= 0,07 mm_ D lackskiktet har en tjocklek av 

' :a 0,20 mm, finnes ingen risk för genomskärning av 

detta. 
En nybörj are på lackskivor finner dessa ofta sämre än 

t. ex. de gelatinskivor han förut använt. Han har hört 
talas om lackskivo rnas frihet fr ån nål bru , men upptäcker 
till sin förargelse att raspet i stället är värre. Det ligger 
nära till hands att gräla på leverantören för »torra» ski· 
vor. Men det är i allmänhet ej så farligt. Vid gra eringen 
av gelatinskivorna vaT nålens lutning mot ski an c:a 75° , 

och de flesta kommersiella inspelningsapparater för ama
törer ha denna inkel oföränderlig. På grund av lackens 
större seghet måste vinkeln vara i det närmaste 90° (fig. 
3 ) . Om spånet 'bl ir matt och sprött, är vin eln felaktig. 

id räLL lutning får man upp ett segt, glänsande sp[lIl. 
Spåret får då sin sl ätaste yta och nål bruset blir minimak 

Viktigt är att ravcrnålen är av god k valjtet samt sI ipad 
på r ätt sätt. I all mänhet användas mest s tål nålar. En safir
ell er diamantllål ställer sig dyrare i inköp men räcker 
till desto fl er in pelni.ngar och ger mindre nalbrus. In
nan man ·börjaT gravera med stål nål bör man alltid skära 
upp ett par spår i centrum på kivan, lägga örat intill 
graverdosan och höra om den skär utan rasp. 

Hur bestämmes amplitu.dens storlek? 

Man tar ett prov på den starkaste musik som kall före
komma och undersöker med mikro, kopet att de största 
amplituderna ej överskridit halva spårväggen. Det enk
laste instrumentet för att under inspelningens gång mäta 
utstyrningen är ett gott öo-onmåtL och en 50-wattslampa, 
helst med en enkel relflektor. Man belyser skivan snett 
uppifrån med lampan och studerar den växande, taggiga 
spegelbilden. Bredden på denna bild blir proportion ell 
mot styrkan hos det inspelade. Dess törsta 'bredd bl ir för 
musik ungefär 20 mm. 

Denna reflexionsföret eelse är en god hj älp vid studium 
av förstärkarens uch graverdosans frekvens·område. I mik
rofonintaget på inspelningsförstä rkaren kan man fr ån en 
tongenerator, som ger konstant spänning över hela fre
kvensbandet, mata in de frekvenser, vid vilka man önskar 
mäta amplituden. Om man går kontinuerligt från t. ex. 
50 Hz upp t ill 10000 Hz, får man fram en vacker, sym
metrisk bild, den s. k. Meyer-bilden_ Denna bild är elt 
påtagLart bevis på vad man verkligen experimenterar med 
och är till oerhörd hj älp inom grammofonteknjken. 

Hur skall nu denna meyerbiJd se ut, för att skivan skall 
låta bra? På grund av att amplituden är omvänt propor
tionell mot frekvensen , skulle, om man avbetade med rak 
frekvenskurva, amplituderna för de lägre frekvenserna 
bli så stora, att sp åren tangerade eller gingo i v.arandra. 
En avskärning av det lägre registret är därf{jr nödvändig. 
Efter omkring 500 Hz faller kurvan sålunda ned mot 
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En rad med torkkamrar. 

50 Hz. Mellan 500 och 2000 Hz är den i det närmaste 
rak och stiger sedan till 6 000 Hz, varefter den faller 

b rant. Detta gäller för en god graverdosa, som är rätt 

starkt dämpad, och fordrar då tillgång till stor utgångs. 

effekt hos förslärkaren, 15 a 20 watt. En enklar e graver· 

dosa gil l' i allmänhet upp till 4000 Hz och kan drivas 

med en 3 a 5 watts förstärkare. Ju högre frekvenser man 

kan få med, desto rikare på övertoner blir tal och musik. 

S·ljuden i lalet kOlllma mjukt och naturligt fram. I prak. 
tiken räcker det om man stannar vid 5000 Hz, då högre 

frekvenser ställa stora fordringar på avspelningsanord· 

ningarna och man således kanske aldrig har möjlighet 

avlyssna ett dyrköpt övre register. 

Speltid vid olika skivstorlekar. 

Som var och en känner till, försämras kvalileten j u n ä r· 

mare centrum på skivan man kommer. net är särskilt de 
högre frekvenserna som försvagas, beroende på mindre 

omkrets, mindre periferihas6ghet med därav följande 

mindre utrymme för dessa vågor, som redan förut äro 

små. Vid aV:5pelningen har nålen svårt 'att följa dem. Man 

bör därför ej gravera ,för nära centrum, helst ej närmare 
än 50 mm. Om man beräknar 5 mm till ytterkant, blir 

pelbredden på en 25 cm skiva 70 mm. Vid 36 spår/ cm 
blir effekliva speltiden 3 minuter. 

De av Svenska Radioaktiebolaget tillverkade inspel
ningsskivorna finnas, S0111 ,förut sagts, i två kvaliteter 

och fyra olika storlekar: P 15, P 20, P 25, A 25, A 30, 

där P betyder stonune av papp och A stomme av alurni· 

POPULÄR RADIO 

nlum. Siffrorna beteckna diametern i cm. Här nedan föl

jer ell uppställning över dessa skivors inspelningstider 

vid 36 resp. 44 spår/ cm. 

Skivt y p /Diam e ter / I,ant /SpellJredd 
1:16 

~p('ltid 

Rp,'r/e lll I H s{lår/em 

p 15 
p 20 
p 2" 
A 23 
A 30 

15 'm 
20 CJU 
~5 ('m 
2:') cm 
31l cm 

~ mm 
:J nun 
;) mm 
G 111m 

"mm 

:!2 lnlll 
48 H1111 
70 mnl 
70 mm 
D5 mm 

1 min. l min. 10 sele 
2 min. 2 luin. ao sek. 
:! mill. :1 mill. 4-0 sel\:, 
!3 min. 3 min. 40 sek. 
4 mill. :; min. 10 sek. 

För ernående av ett gott resultat med upptagningarna 

fordras givetvis en god apparatur: mikrofon, förstärkare, 

graverrnekanism med graverdosa och molor. En händig 

amatör kan med enkla medel få förv ånande goda inspel. 

ningar. Mikrofoner av Reisz·typ finnas till överkomligt 

pris. En kristall mikrofon är bättre och fordrar inget extra 

batteri, men då känsligheten är mindre behövs det mer 
förstärkning. Förstärkarens utgångseHekt har förut be· 

rörts, och anpassningen till graverdosan är det noga 

med. Gravennekanismen :bör vara av solid konstruktion, 

och motorn måste vara kraftigare än en vanlig uppspel. 

ningsmotor. Finns tillgång till 50 per. växelström, är 

en synkronmotor bäst. 
Skivans användningsområde har med stigande kvalitet 

på inspelningarna betydligt ökats. Här kan endast några 

få exempel 1)å auvändningssättet angivas. Förutom för 

amatörer, ateljeer och radioreportage tjänar den ett antal 

olika ändamål. Expeditioner till bl. a. Mongoliet och 

Bortre Indien ha utrustats med inspelningsaggregat. 
Landsmålsarkiven bevara utdöende språkarter på skivor. 

Ett elegant sätt för en firma att sköta sin försäljnings. 
propaganda är medelst skivor. Telefonregistreringen tar 

ett steg framåt tack vare skivorna, då dessa äro så lätta 

att arkivera. För konferenser är skivan den mest idealiska 

sekreteraren. ordiska Reklamkongressens förhandlingar i 

konserthuset t. ex. upptogos till största delen på skivoT. 

Avsyningen är elt viktigt tem.po tillverkningen av skivan. 
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OSClllOGRJ. 

OscilLograjen framijrån. Eu jönster (ej lins) har anbragts fram/ör 
kalodstråleröret, emedan dettas rnetllllhölje är spänningsjörande. 

Il atodstråleoscillogmfen har på senare år bli

vit ett alllmera oumbärligt hjälpmedel vid 

trimning och kontroll av radiomottagare, sän
dare och förstärkare. F{)r amatören blir det emellertid 

oftast för dyrt att 'bygcra en oscillograf med ett katod
strålerör av normal skärmdiameter samt tillhörande hög

spänningsaggregat. Om man dessutom vill göra det hela 

\ å kompakt som möj ligt, får man stora svårigheter att 
skärma av rfrret från högspänningstrans,formatorn. Ibland 

räcker det ej ens att inkapsla både rör ooh transformator 

i 2 mm j ärnplåt, utan bilden på skärmen blir ändå för
vrängd och suddig. 

I den oscillogmf, som skall beskrivas i det följande, 
användes det amerikanska katodstråleröret 913. Detta rör 

är ett metall rör med en skärmdiameter av endast 25 mm. 
Man skulle tro, att det ej går att se så mycket på en 

så li ten yta, men bilden blir förvånansvärt skarp och 

tydlig. Med hänsyn till störningar fran transformatorer 

och drosslar är detta rör utmärkt, emedan dess hölj e 
best r av j ärnplåt. I modellapparalen ha sålunda inga 
skärmningar behövt företagas, fastän transformatorn pla. 

cerats alldeles intill röret. Den största fördelen med detta 

rör är emellertid den låga anodspänningen, endast 250 

till 500 volt. Anodspänn ingen kan därför tagas från sam· 
ma likriktaraggTegat som spänningarna till vipposcilla
tor och förstärkare. 

Genomgång av kopplingsschemat. 

Oscillografen kopplingsschema återfinnes i fig. l. 
Läng t ned til'l vänster synes nätaggregatet. Likriktarröret 

miniatyrror 


Förstärkare för horisontell och vertikal av
länkning. Centreringsanordning och vipp
spänningsförstäJrkare möjliggöra detaljstu
dier på oscillogrammen. 

Av teknolog S. Dahlström. 

är av typ 80. De båda elektrolYlkondensatorerna Cl och 

C2 måste vara gj orda för en ar,betsspänning av minst 525 
volt, emedan den likriktade spänningen är nästan lika 

hög som växel spänningens maxim i värde, som är ungefär 
550 volt. Likriktaren är nämligen ganska lågt belastad, 

Ovanför nätaggregatet ligger spänningsdelaren för katod

stråler{5ret. Medelst PI kan man reglera rörets anodspän
ning och därmed dess känslighet. Känsligheten är näm

ligen approximativt omvänt proportionell mot anodspän
ningen. (Med rörets känslighet menar man ljuspunktens 

förflyttning på skärmen för l volts ändring av spänning

en på en av avlänkningsplattorna) . Anodspännigen får 
emellertid ej gärna sänkas under 300 volt, emedan skär

men då kan laddas upp negativt, så att inga elektroner 
nå fram till densamma. Med potentiometrarna P 2 och Pa 
kan man centrera bilden på skärmen. P 4 och P 5 reglera 
spänningarna på första anoden <loh gallret och alltså oscil 

logrammets skäppa resp. ljusstyrka. P6 kan lämpligen 
kombineras med strömbrytaren Sl. Härvid måste man 

ovillkorligen koppla på så sätt, alt då man sIulit S1 gal

lerförspänningen är så stor som möjligt. Om man kopp

lar på det motsatta sättet, 'brännes skärmen sönder, då Sl 
tillslagits och röret hörj ar bli varmt. Man bör vidare 
tillse, att punkten mellan R3 och P., förbindes med Tätt 

sida av glöd tråden en ligt schemat. 

Oscillogram i naturlig storlek. fotograj erade flå. skärmen till den 
artikeln beskrivna oscillografen. Till vänster vågform hos 50

periodigt växelströmsnät, till höger en Lissajou-jigur. 
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Chassiet nttaget ur lådall . A v de tre metallkliidda ruren är d et 
närmast pan d en gastriod, d e t dl andra försliirh:arrör. De skärmade 
l edn,:ngama till ing1ingspoten liomclrama skulle kunlla förkortas 
betydligt , om poten/iome/rama monterad es baktill på clwssiet och 
försågos med jörlängn illgsaxlar. Det/a jämte liimplig ,noniering (II! 

rören slwLLe utöka jrekvensområdet uppåt, ,nen osciLlogrrrfen skulle 
dii bli mera skrymmand e. 

l Järmast till höcrer om katodstråleröret konllna de två 

förstärkarna, en för vertikal och en för horisontell av

länkning. 5kärmgallerspänningen till de båda 57 :orna 

tages från ~pänningsdelaren R12 R I3 RL" vilken även 
åstadkommer gallerförspänningen för gastrioden eller 

thyratronröret längst till höger. 
Vid A inkopplas den spänning man vill undersöka, och 

vid B kan man inkoppla en yttre »tidsaxel» om man 
ej vill använda det inbyggda vippaggreO'atet , till exempel 

vid mätning av impedans och fasförskjutning. Medelst 

strömbrytaren 52 kan vippo cillatorn längst till höger i 
schemat efter behov in- eller urkopplas. Man bör leda 

den spänning man vill undersöka till det par avlänk
ningsplattor, som befinner sig närmast katodstrålerörets 

katod, dels emedan känsl igheten på det plattparet är 

större än på det andra, del emedan det är minst utsatt 
för sekundärelektroner från skärmen. Amplituderna i ver

tikal och horisontell led regl eras med potentiometrarna 
Pu och Pj. 

I vippaO'O'regatet användes ett thyratronrör RCA 885. 

lede1st omkopplaren ~, som lämpl igen ~ir av s. k. 
Yaxley- typ, kan man O'rovreO'lera vippfrekvensen. Fin

r egleringen utföres med P o. Tack vare den höga spän

ningen, ca 500 V, håll es laddningsstTömmen någorlunda 
konstant. YIed denna anordning får man naturligtvis icke 
en spänning som stiger absolut lineärt med tiden, men 

den lilla a\ ' ikelsell spelar knappast någon roll vid ett 
katodstrålerör med så liten skärmdiameter som den här 
använda, i synnerhet som vippspänn ingen också förstär-

POPULÄR RADIO 

kes, så att man blott behöver använda en del av vipp

amplituden. Filtrel RH Cl7 är absolut nödvändigt för 
att man skall få en sågtandEkurva, enär spetsarna på kur

van annars rundas av, så alt den blir mer eller mindre 

sinusfOI'Jnad. Potentiometern Ps användes för att syn
kronisera vipp-frekvensen med den undersökta spänning

en frek ens. Ps och 52 kunna lämpligen kombineras. 
Härvid maste man tillse, att potentiometerns kontaktarm 

befinner sig vid den j'Ordade delen av motståndsbanan, 

då Se just tillslagits_ 
De \rippfrekvellser som erhållas vid olika lägen av S3, 

äro föl j ande: 

Chassiet frän över- (Jch Iln dersidan . Pil. den nedre bildcn ses katod
strålerijret i sitt ebonithälje. ",cd en av elektro/ytkondensatorerna 
omedelbart till häger. Sildrosseln befillner sig ullder katodstråleröret. 
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Ffg. 1. Oscillografens kopplingsschema. 111edetst P, och P. cen
treras bilden på. skärm en. P, är Iränsligh etsfwnl,roll. Vid A inmalas 
den IIndersiikla sp"nninr:e;t, vid B evenlnell yttr.e späuning för 
horisontell avlänkning. Med S, tillslagen tjänstgör den inbyggda, 
synkroniserade »tidsaxeln», varvid 57 :an tjånstgör som förstiirkare 

för vippspiinningen. 

JR Ö H . ']C A\']8I JECJLJL 

KatodstrIllerör, lyp 9/3 (glödsp. 6,3 V). 
Förstärkarrör, 2 st. , lyp 57 (glödsp. 2,5 V). 
Gas/riad, typ 885 (glödsp. 2,5 V). 
L ikriktarrör, lyp 80 (glödsp. 5 V). 

Läge ] : 17- 50 p/ s 

» 2: 60- 270 » 

» 3: 250- 600 » 

» 4: 500- 1300 » 


» v: 1 200- 3000 » 

» 6: 3 000- 8 000 » 


Genom a LL koppla in mindre kondensatorer kan lllan 

g ivet is få högre vippfrekvens. Om man t. ex. använder 
en kondensator på 100 cm, kommer mun upp till ungefär 

30000 p/ s. 

Det praktiska utförandet. 

De olika delarnas montering framgar av fotografierna. 

Till modellapparaten har använts en låda från Ingen

~J[1i. ']CJ8H )[ JIi:JLJL)[STA 

p, = 200 000 n, 3 W. C, = e. = 8 ,uF, 525 V (el.-lyt.). 

P , = P, = 0,5 Mn, 0,5 w. e, = c, = 3 000 cm. 

P.= 25000 n, 1 W. C4 =Cs =0,25 ,uF, 1500 V = . 

P, = IS 000 n, 0,.5 W. . e, = e, = 0,5 /AF, 500 V =. 

p, = p, = 0,.5 Mn,0,5 w(log.). e, = 0,5 ,uF, 1500 V =. 

P. = 250 000 n, 0,5 w (log.). c.,= 0,5 u.F. 
p, = I Mn, 1 W. C" = O,1 !,F. 
R ,= R,= .50000 n, 1 W. C,, = 30 000 cm. 

iR .l = 15 000 n, 0,5 W. e" = 10 000 cm. 
R, = R, =2 Mn, 0,5 W. C,.= 3000 cm. 
R. = R" = I 000 n, 0,5 W. C" = 1 000 cm. 
R,= Rll =100000 n, 1 W. e ,,= 25 ,uF, 15 V (el.·lyt.). 

R , = R , = 200 000 n, O,S W. C17 = 25 cm, induktions/rio 

R" = 50 000 n, 3 w, D = filterdrossel , 20 henry vid 

R" = .50 000 oh m, 2 W. 10 mA. 

R " = 1 Mn, 0,5 W. Tr = nättrans/ornullor, primär: 

R" = l 500 n, 0,5 W. 110- 240 volt, sekundär: 2X 

R" = 500 n, 0,5 W. 390 V, 40 mA; l X 5 V, 2 A ; 

R I7= 300000 n, 0,5 W. l X 2,.5 V, If. A; l X 6,3 V, 1,5 

R ,. = 25 000 n, 0,5 W. A (Tjemelds Radio). 

R" = 1 Mn, 0,.5 W. Sia = säk ring (260 mA vid 220 


V). 

jörsfirman Electric med dimensionerna 245 X 215 X 240 
mm. Chassiets storlek är 240X 190X 50 mm. Det har i 
övre bakre kanten försetts med en »valk» för justering 
av längden, så att det passar i lådan. Katodstråleröret 
måste monteras i en ,isolerande kåpa, emedan dess hölj e, 

som är anslutet till andra anoden, har en spänning av 
500 volt till jord. Av samma skäl måste framför skär men 

Forts . a s ic!. 21 
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Kortvågsoscillator för diverse mätningar. Även användbar som 

hete rodyn vågm eter. 

nedan 5kola vi beskriva den i en tidigare 

artikeF utlovade kortvågsoscillatorn, som ävenIHI är 

går alt använda som vågmeter eller frekvens
meter, förutsatt att fordringarna ej äro alltför stora. Som 

vågmeter på en amatörsändarstation t. ex. får man nog 

tänka sig någont'ing bättre; bl. a. fordras stabilare bygg

nad, för att kalibreringen skall hålla. Vidare har man 
tack vare de id amatörrad · on begränsade frekvensban

den möj lighet att uppnå större noggrannhet, om vågme

tern utföres endast för dessa speciella band. Det räcker 

till och med om man har en vågmeter för det lägsta fre
kvensbandet, emedan de högre handen huvudsakligen om

fatta övertoner till detta. Man behöver då 'blott en enda 
spole, som kan göras stabil och bra och d'astmontera.; i 

vågmetern. UtbYl'bara spolar äro givetvis ej lika fördel
aktiga, dä det gäller att få frekvenskalihreringen att 
stå sig. 

Emellertid äro fordrinO'arna p å noggrannhet vid fre

kvensmätning relativt höot uppdrivna inom amatörsän
darrörelsen, och den här beskrivna oscillatorn är till

fredsställande i ifrågavarande avseende för de flesta and
ra hehov. 

Oscillatorns kopplingsschema. 

Kopplingsschemat visas i fig. ]. Om man bortser från 

instrumentet »mA», så är det närmast fråga om en åter
kopplad detektor med av tämninCTsspolen Ll och åter

kopplingsspolen L2 . Dock saknas återkopplingsreglering ; 

apparaten är ju avsedd som osoillator eller rörgenerator, 
d. v. s. den skall alstra svängnin O" ar beständigt. Frekven
sen hos dessa bestämmes av antalet varv på Ll samt av 

vridkondensatorn e l :s inställning. (e 2 kola vi senare 
komma till.) 

Gallerkondensatorn e 3 och gallerläckan Rl ha egent

ligen till uppgift att åstadkomma en automatisk begräns
ning av svängningsamplituden och därmed även alt sta

bili era oscillatorn i frekvenEhänseende. (För stor fre
kvenskonslans fordras svaga svängningar.) I serie med 
R1 kan inkopplas en likströmsmilliamperemcter »rnA=», 

) Laboralorieinstrument», Populär Radio nr 7--8, 1937. 

till vilken vi även skola återkomma här nedan. Om denna 
milliamperemeter ej är inkopplad, så isättes i stället en 

kortslutninO"sbygel mellan kon takthylsorna. 
e 4 är en passagekondensator för högfrekvensen. I anod

kretsen till röret kan inkopplas en hörtelefon, oeh om 

denna ej användes, isättes även här en kortslutningsbygel. 

Verkningssätt som heterodynvågmeter. 

Om vi sätta i gång oscillatorn och lyssna i telefonen, 

komma vi vid vridning aVel att höra visslingar i den
na, om andra oscillatorer arbeta på våglängder, som ligga 

inom det område vi kunna täcka genom vridning aVel. 

Dessa främmande oscillatorer - eller det kan vara radio
sändare, om de äro så starka att de påverka vår »åter· 

kopplade detektor» utan att antenn behöver tillkopplas
giva var och en upphov till två visslingar, av vilka den 

ena, som går från en mycket hög till en mycket låg ton, 
hörs då vi närma oss den främmande oscillatorn i fre

kvens, och den andra, som går från en låg till en hög 

ton, sålunda varierar i tonhöj d åt motsatt håll mot den 
första visslingen, hörs då vi avlägsna oss från den främ

mande oscillatorn i frekvens. ,Mitt emellan dessa båda 

visslingar, där det ej hörs någon ton, har vår egen oscil-

Oscillatorn med inkopplad gallerSlrömsmiilare. l hörtelejonuttaget 
sitter en korlslutningsbygel. l 
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lato r samma ·frekvens som den främmande oscillatorn. 
Är vår egen oscillator f rän början kalibrerad, kunna vi 
alltså med densammas hjälp 'bestämma frekvensen hos 
den främmande osci llatorn. Detta är prinoipen iför he
terodynvågmetern ell er - eftersom vi ha talat om fre
kvens i stället för våglängd - heterodynfrekvensmetern. 

Oscillatorns praktiska utförande. 

Som framgår av för sta bilden är oscillatorn byggd på 
eLt aluminiumchassi av möjligast enkla utförande. Den 
mekaniska sta,biliteten är ej fullt tillfredsställande, varför 
ett par sidosträvor mellan frontplattan och den horison· 
tella delen av chassiet rekommenderas. Delarnas placering 
framgår bäst av det fotografi, som visar chassiet uppifrån. 
Vridkondensatorn har två sektioner, som enligt kopp
lingsschemat kunna parallellkopplas (Cl och C2); detla 
sker endast på det högsta våglängdsområdet och helt auto· 
matiskt, då ifrågava rande spole sättes i hållaren. Det 
femte benet i rörsockeln, p å vilken spolen är lindad, har 
utnyttjats för denna automatiska omkoppling av konden
sa torn. På högre våglängd kan man JU använda en vrid
kondensator med större kapacitet, detta vid samma pro
centuella no<Ygrannhet i frekvensbestämningen, och man 
får därigenom ett mindl'e antal spolar. Å andra sidan 
finnes den visade kondensatorn på 2X 160 pF näppeligen 
numera i marknaden, men en motsvarande kondensator 
torde kunna erhållas, eller också kan man nöj a sig med 
en enkel kondensator på 160 pF eller så omkring. 

Spolarnas tillverkning. 

Spolarna äTO tre till antalet och ha lindats på so<.:klarna 
till urbrända radiorör. Data för spolarna samt våglängds
och frekvensområden återfinnas i tabellen nedan. Rör· 

Fig. 1. Kopplingssch em.a för oscillatorn.. • parallellkopplas auto· 
maliskt m ed e, på det högsta våglängdsomradet. Hörtelejon och 
gallerströmsmötare användas omvä.xlande om indikatorer vid fre· 

k!;ensmätning. 

C,=160 pF. e .= IGO pF. e ,= 100 pF. e .=500 pF. R,= 1O 000 n. 
Rör; A 415 (anodsp. 60 V). 

Delarnas placering framgår tydligt av denna bild. l spolMllaren 
sitter spolen jör det lägsta våglängdsområdet. Röret är urtaget lir 
sin hållare. Gallerkondensatorn. måste monteras stadigt, så att den 
ej kan mbbas lir sitt läge, ty detta skulle inverka på kalibreringen . 

socklarnas diameter är 34 mm. Spolarna L 1 och L2 ha 
omkring l mm inbördes avstånd. Tråden på L1 är dubbelt 
bomullsomspunnen, på L 2 dubbelt silkesomspunnen. Spo
len för lägsta våglängdsområdet har Ll lindad med varv
mellanrum, som framgår av fotografierna, och induktan· 
sen j lIsteras genom att man ökar eller minskar avståndet 
mellan varven, tills lagom överlappning med den när
maste spolen i serien erhålles. Efter denna justering, som 
eventuellt får utsträckas även till ll.varvsspolen (man 
lindar från 'början 121/2 varv och avlindar sedan 1/ 4 varv 
i taget), indränkas lindningarna med celluloidIösning 
(celluloid löst i aceton) eller liknande, dock ej shellack
lösning, varefter spolarna få torka. Denna impregnering 
avser främst att fixera lindningsvarven på spolröret, så 
att de sedan ej kunna -förskjuta sig, ty härigenom skulle 
kalibreringen ödeläggas. För att få säkrare fäste för bin
demedlet kan man med sandpapper ell er smärgelduk av
lägsna den blanka ytan på rörsocklarna, innan lindningen 
påbörj as. 

" terkopplingsspolen L2 skall placeras vid den j ordade 
änden av L 1 . För a lt .svängning skall erh Il as, måste 
strömmen gå åt r ätt håll i L 2, alldeles · om fallet är vid 
en återkopplad detektor. Om man tänker sig en ström 
gel fran anoden genom spolen L2, skall denna gå åt mot
satt håll mot en ström som t änkes gå från gallret genom 
spolen L1 . 

D TA FÖR SPOLARN 

Anta l n i n' o. t r '"J·Vfl0'1ii ngu FrekvclI s Ko ud . ,li:lUl, (mm) 
ffi i\I C/S pli" 

L , L. 

14.()-21.n 21,5-13,7 160 21/ 2 \' ,0.8 G1/4 v , 0,3 
21 .0--42,0 H,:{- 7,OO 160 {i 3/4 v. 0 ,8 f; 114 v. 0.3 
'ID,' 103 7 ,~o-2, !)O 320 11 314 v. O.:{ I S 1/4 v. O,S 
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SpolhåIlaren har av praktiska skäl monterats så, att 

spolen skjuter ut på högra s idan av chassie t. Man kan 

då vid behov åstadkomma mycket fast koppling mellan 

oscillatorspolen och en annan spole. Gallerkondensatorn 

C3 , S0111 är av keramisk typ, har monterats på chass iets 

översida, gallerläckan R1 samt kondensatorn C4 på uno 

dersidalI. Kopplingstråden bör vara grov, åtminstone 

1,5 mm, ly om ledninga rna rubbas efter kalibreringen, 
kan denna fördärvas. 

Avstiimningsskalan ,bör helst vara en speciell instru· 

mentskala, om ,oscillatorn skall användas som vågmeter, 

ooh den kan med fördel ha fininställning. Baktill p å 

chassiet finns en kontaklhylsa för j ordning av såväl chas· 

siet som negativa g lödtrådsänden. Chass iet har följ ande 

måll: höj d 80 11111l, bredd 125 mlll , dj up 155 111m. Front· 

plattan är 21O X 125 mm. Pl ålljockleken är 1,5 mm. 

Gallerströmsmäta,rens funktion. 

Millialllperemelern i gallerkrelsen tjänstgör vid en del 

11l ~4 tn ingar som indikator i stället för hörtelefonen, t. ex. 

då det gäller a tt bestäm rna vilket trekvensområde man 

kan täcka med en viss spole och en viss vridkondensator. 

Då oscillalorn arbetar, flyter en likström genom galler. 

läckan, prec is som vid en gallerlikriktande detektor, ehu· 

ru ga Jl crlikströmmen vid oscillatorn är m ycket större, 

beroende p å att växelspänningen på gallret är större. 

Milliamperemetern isar sålunda ett utslag pa kanske 

0,5 mA. I sj älva verket anerar utslaget, dock ganska 

oregelbundet, med inställningen på CI ; en variation mel· 

lan 0,05 och 1 mA kan förekomma. Att gallerströmmen 

på detta sätt varierar med avstämningen har ej någo t att 

betyda för här ifrågavarande mätningar - det visar blott 

att oscillatorn svänger olika kraftigt vid olika irekvenser 

- hlott gall erströmmen ej gå r ned till alltför små vär· 

den, ty därvid blir det svår t att iakttaga den ändring i 

galler trömmen, vilken skall tj äna som ind-ikering. Emel· 

lertid är det av vikt att gallerströmmen varierar fullt 

kontinuerligt. Språngvisa variationer få ej fö rekomma, 

ty om man vid mätning aven krets råkar komma på en 

sådan punkt, har man ej ll ågon nytta av gallerströms· 

l1l ~i taren. 

Vid den beskrivna o_ci llatorn erhöll os fr n början s&· 

dana sp rångvisa variationer i gallerströmmen, och det 

vaf nödvändiot att reducera motståndet i ga Ilerläckan 

R~ till 10 000 ohm, för att de skulle försv inna. 

M illiamperemetern skall inkopplas med minusklämman 

vänd mot ga ll ret. Ga llerström flyter, då ga llret momen· 

tant är positivt, varvid de negativa elektronerna gå i rikt· 

Ilingen g lödlråd- galler- R1- mA·meter. Den positiva 

strömriktningen är då olllvänd häremot, och inkopplingen 

av instrumentet blir som ovan angivits. Mätområdet kan 

lämpligen vara sådant, att fullt utslag erhålles för 1,5 il 
2 m . Detta gäller för A415 vid en anodspänning av 

omkring 60 volt. Gallerströmmen uppgår härvid i me· 

deltal till 200 f iA, d. V. S. 0,2 mA, men stiger p & vissa 
ställen av skalan till mer än 1 mA. Idealet vore en någor· 

lunda konstant gallerström, och en förbättring i detta 

avseende skulle säkerligen kunna ernås genom omsorgs· 

fullare dimensionering av å terkopplingsspolen. 

Att gaIlerströmsrnätaren ej inbyggts i oscillatorn beror 
p , alt man ofta behöver !instrumentet för andra ändamål 

t. ex. i rörvoltmetrar. Då mätaren är inkopplad närmast 

j ord, följer knappast någon olägenhet av att ha den 

utanför oscillatorn . 

Ett rör av 2.voltstyp kan lika väl an vändas, men samma 

rör som sitter i oscillatorn vid kalibreringen måste sedan 

bibehållas, ej endast samma rörtyp utan även samma rör· 

exemplar. Vid rörbyte nr ste kaJ ibreringen göras om. 

I nästa nummer skola vi ytterligare beröra oscillatorns 

anvä ndning. W. S. 

• 

POPUl;t.\R Rj.\f))O 
• Är saklig, vederhiiftig och opartisk 

• Utkommer regelbundet den 15 varje mdnad 

• lnnehllller tekniska beskrlV1lingar över goda kom· 
mersiella mottagare 

• Be. kriver pi ett Jättfo.ttllgt sätt nya uppfinningar 
och prlnciper 

• JnneMller det minsta möjliga av teoretiska ut· 
läggningar 

• AvhB.ndlar i form av populära konstruktionsbe
skriV1llngllr den praktiska tlllllmpnIngen av nya 
konstruktion principer 

• Ger amatören utförliga beskri\"Dingar över in tres· 
anta experiment och o.pparater inom radions och 

niirbeslllktllde omr1lden 

• Avhandlar allo. nyheter pA radloomrAdet 

• Är den idealiska amatörtldskrlften 

• UppSkattas av fackmannen pil grund av sin veder· 
härtlghet och opartiskhet 
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J.\GJ.\-BJ.\l·r 

UJ 

Av civilingen jör S. Dohlstedt 
(Aga-Baltic Radio A.B.) 

LtlUbli' .'dd"" " d,u ,m,""u,b b,u'muiug'" 
på högtalareanlä rrg ningar i allmänhet, egentli

o-en dock sådana som användas då det gäller aH 

tal a tillelt stort auditorium. En mängd yrkesmän ha 

redan vetat begagna sig av sådana anläggningar inom 
sina resp. m-beL områden. Musiker ha förstått att öka or

kest'erns effekt O'enom att, tillämpa lj udförstärkning, talare 

ha i stor uLsträt;kning använt sig av förstärkareanlägg

ningar vid idrottsevenemang, politiska möten och för re

klamkampanj er. Även för rent kommunikationstekniska 

ändamål har Ij udförstärkning använts. Så ha t. ex. j äm

vägsstationer utrusLats 'med förstärkareanläggningar för 
utropande av tågtider, förseningar o. d., och st,ora före

tag ha inmonterat högLal areanläggningar för efterlysning 

av personer i stiille t för det tidigare använda Ijussignal

"y"temet. 

Alla dessa anvitndningssä tt ha utomlands, särskilt i 
merika , la tt en myckeLtörre spridning än i vårt land. 

Det är därför naturligt, att det där ute finnes ett stort 

antal ändam Isenliga konstruktioner på detta område. De 

stora firmorna ha sl äpp t ut typer, som både vad återgiv. 

ning och driftsäkerhet betr äffar mo tsvara mycket högt 

ställda fordringar, men dessa ställa rrivetvis också stora 

fordringar på kunden plånbok. En mängd mindre fir

mor ha tillverkat billirra förstärkare med ka nske ej så 

god driftsäkerhet och ljudkvali tet, men som dock ha så 

stor eHekt, att de äro tillräckliga vid de flesta t illfäl1en. 

De konstr uk tioner, som funnits tillgängliga ä d en sven

ska mark naden, ha hittills legat i den första kategorien. 

Orsaken Ihärtill var, att man sökte anpassa redan be.fintliga 

förstärkare för det nya ändamålet. Dessa för&tärkare ställa 

sig i allmänhet för dyrbara för den stora allmänheten, och 

pu<blic-address-ve rksamheten kunde därför ej nå den ut

sträckning som den rätteli Cfen borde hava. 

Fig. l. Förstärkarens exteriör. På d et uppfällbara locket 
(iro gmmmofonmolorn med s1civtallrik samt kristall-pick

up'en monteracle. 

Den i deL följande beskrivna konstruktionen är gjord 

för att råda bot på ovan på talade brist. Det har gällt att 
få fram en förstärkare på den svenska marknaden, som 

har den billiga amerikanska konstruktionens fördelar, hög 

effekt och god återgivning, men ej dess nackdelar. Den 

ska'll kunna anpassas för svenska <förhållanden, olika nät

spänningar, olika mikrofoner och högtalare, den skall 

vara mekaniskt hållbar och beröringsskyddad, så att iiven 

en teklliskt obildad person kan anv~inda den. 

F örstiirkarens exteriör. 

Förstärkaren har utförts i form aven sluten låda med 

sned fra m5ida. (Fig. L ) Det har varit önskvärt att göra 

lådan sluten för att skydda rören och giva förstärkarens 

yttre ett elegant utseende. För aLt göra kontrollorganen 

lätt åtkomliga, har framsidan gjorts lutande, så att man 

lätt kan överblicka de olika rattarnas instä'lIning. P å för

s tärkarens ovansida finnes ett lock, där ett elekLriskt gram

mofonverk är inmonterat. Detta lock kan fällas upp, var

efter man kommer åt rör och tabil isatorlampa, då utbyte 

behöver göras. (Fig. 2.) ] övrigt är själva förstärkaren 

monterad prl eLl inuti omhöljet beiintligt och med detsam

ma hopsvetsat chassi. Della gör konstruktionen mycket 

stabil. Alla kopplingselement äro åtkomliga fr ån under

sidan , då lådans botten avtages. 
Den ti'I1 förstärkaren hörande grammofonen har syn

kronmotor, vilket rIleclfi)r den fördelen , .a Lt "vaj ningarna 

bliva de minsta tänkbara. För denna förstärkaretyp har 

en kristalI-pick-u'p specialtillverkat , vilken har <lcn för
delen att skivslitaget blir liLet, emedan nålen är mycket 

lättrörlig och nåltrycket det minsta tänkbara. 

Den å för stärkarens framsida befintliga skalan har f)Ta 

inställningsrattar och två glimlampor. (Fig. 3.) Skalan 

är upplyst bakifrån, så att lllan iiven vid mörker kan man
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Fig. 2. På undersidan av det uppfällda locket ses synkronmotorn 
samt nere i lådan rör, transformatorer och elektrolytkondensatorer. 

övrera förstärkaren. Den i skalans miLt befintliga ratten 

är huvudinställningsorgan. Vid vridning av denlHl åt hö

ger tillslås först strömmen till förstärkaren med en knäpp. 

Kvarlämnas ratten i det vänstra läget sedan strömmen 

påsläppLS, är förstärkaren inkopplad för mik

rofonförstärkning. Förstärkningsgraden injus

teras därefter 1ned den nedtill i mitten be

fintliga raLten, märkt »Mikrofon volym». Vid 

grammofonspelning vrides huvudra~ten åt hö

ger, varvid man så småningom kommer över 

från mikrofon- till grammofonförstärkning. 

Detta har den fördelen, att man mitt under 

pågående grammofonprogram kan långsamt 

dämpa ned grammofonen och börj a Lala i o~ 


mikrofonen, uLan att först behöva prova in

ställning av mikrofonvolymen. Denna inställ

nin" kan näm ligen göras redan i förväg. 


n ömse siclOl·.om huvudratten sitta has- och 
diskanlkon tro ll er. Baskontrollen är till ovär
derlig hjäl p för talare med grov röst, vid för
stärkning i lokaler med haftiot eko och vid 

Fig. 3. Den 
grammoionspelning. För tal bör baskontrol

len i allmänhet stå i mittIäget, och vid grammofonspelning 
åt höger. Diskantkontrollens funktion är att filtrera bort 
nålbruset då ålderstigna gr.ammofonskivor spelas. 

De bada glimlamporna ha var sin funktion. Den vänstra 
är helt enkelt en liten stabilisatorlampa (mera härom 
nedan), men den visar samtidigt att rören få anodspän
ning. Den högra, som ej lyser då förstärkaren är i vila, 
Minkar till vid starkare impulser, då man talar i mikro
fonen eller spelar en grammofonskiva_ Blinkningarna upp
träda så fort effekten från förstärkaren uppgår till 10 W, 
d. v. s. något mer än halva den effekt förstärkaren kan 
avge. Man har härigenom eJl mycket användbar kontroll 
på förstärkarens utsLyrningsgrad och man kan med litet 
övning, även om man ej hör det förstärkta ljudet, ställa 
in förstärkaren så, att högtalarna få full effekt utan att 
distortion inträcl'er. 

Högtalamas inkoppling. 

Kontakter för förstärkarens inkoppling finnas på de 
båda kortsidorna. På högra sidan återfinnas nätanslut
ningskontakt (vanlig strykjärnskontakt) , säkring 6 A, 
tvenne fyrpoliga högtalarekontakter i specialutförande 
samt en plint för omkoppling av impedansen till de båda 
högtalarekontakterna. (Fig. 4.) Varje kontakt har sin 
omkopplare, bestående aven skruv med bakelitknopp, 
som kan fl yttas i fyra olika hål. De fyra hålen äro märkta 
l, 2, 5 och 10, och dessa s iffror angiva antalet högtalare, 
s~ alt då proppen är insatt i t. ex. nr 5, skola fem hög
Lahre med vardera 500 ohms impedans anslutas för att 
förstärkaren skall avge hela -sin effekt till högtalarna. De 
båda högtalarekontakterna äro givetvis parallellkopplade, 
så att det är l ikgiltigt till vilken ansl utningen sker, om 
båda propparna sitta i läge 5. Önskar man däremot taga 

(; , 1> 

.'5 ' . '5"'~ , , , , ~ 
o 

" 
"20 "70",.0 

DlIKAHT 

bakifrån upplysta manöverta vlaI! med glimlampor samt bas·, dis
kant- och volymkontroller. l mitten huvudkontrollen.. 

http:siclOl�.om
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Fig. 4. Inkopplingspanel för högtalare, 
med anordning jör impedansanpassning 

längst till vänster_ 

ut olika effekt till olika högtalaregrupper, måste proppar

na sättas i 01 ika håL För att fa. förstärkaren rätt anpassad,. 

bör man härvid beräkna den effekt man önskar tillföra 

varje höO"talare. Antages för enkelhets skull att den totala 
effekten från förstärkaren är 20 W, kan förstärkaren till 

varje högtalare, ansluteu till läge l på högtalareomkopp

larna, avge 20 W, till läge 2: 10 W, till läge 5: 4 '\ 

och till läge 10: 2 W. 

Exempel: Skall t. ex. fe rn högllalare med vardera 500 
ohms impedans anslutas, varav två skola ha högre effekt 

än de tre övriga, gör man på följande sätt. Antag att de 

tre med lägre effekten behöv-a 2 ardera_ Omkopplare 

l insättes då i hål 10 och de tre högtalarna anslutas till 

kontakt J. Den effekt dessa tre högtalare taga från för

tärkaren är då 6 W. Alltså återstå 14 W, vilket uppdelat 

på två högtalare blir 7 W per styck. I läge 5 kan för

tärkaren avge 4 W och i läge 2 10 W till varj e högta

lare. Egentligen borde man nu ha ett meJ-lanläge, men 
det går i allmänhet lika bra alJt välja ettdera av uttagen 

2 eller 5 för högtalareproppen 2 och anslu ta de båda 

högtalarna till kontakt 2. Genom lyssningsprov kan kon

stateras vilket av de båda alternativen som är lämpligast. 

Den felanpassning som uppkommer, sedan man gjort 

en beräkn ing på ovanstående sätt, är i a'\lmänhet av un

derordnad betydelse. Det gäller endast att se till, att sum
maeffekten ej överstiger 20 W_ 

På förstärkarens vänstra sida återfinnes mikrofonkon

takten, som är trepolig men har tvenne stift j ordade, efter

som mikrofoningången går direkt till första rörets galler. 

Då mikrofonkontakten es framifrån med det ensamt lig

gande hålet uppåt, är det vänstra av de häda närliggande 

hålen gallerkontakt. Äl- man osäker, kan man lätt kon

statera detta genom aU peta med en penna el. dyl. å galler
stiftet, varvid ett kraftigt surr höres i högta~laren om för

stärkaren har strömmen tillslagen och volymen pådragen. 

Förstärkaren utföres i flera olika typer, vilkas huvud

sakliga skillnad ligger i de organ, om äro placerade i 

närheten av mikrofonkontakten. Då förstärkaren leverera:> 

utan grammofon, sitter här ännu en mikrofonkontakt, av

sedd för inkoppling av pick-up. I vissa fall leverera. för

stärkaren med inbyggd avstämningskrets för lokalmot

tagning och med uttag för foto cellförstärkning. I kon

takrbrunnen till vänster finnes då en omkopplare med 
lägena »mikrofon», »fil!l1» , »mellanvåg» och »långvåg» . 

Man - an då använda apparaten på vilket som helst av 

dessa fyra lägen och samtidigt blända över till grammo
fonen sorn förut beskrivits. För inkoppling av fotocell å 
biografmaskin finnes en särskild lägkapacitetskabel. Av

stämningsratten för lokalmottagaren sitter inti~l appara

tens omkopplare i kontakVbrnnnen. En särskild potentio

meter för inställning av foto0ellspänningen vid filmkör

ning är åtkomlig, om man öppnar apparatens lock. Juste

ringen ulföres med en skruvmejsel. Antenn- och jordkon

takterna sitta även i vänstra kontaktbrunnen. Nätspän 

ningsomkopplaren sitter p å apparatens baksida och är 

av samma utförande som högtalareomkopplaren, då den 

vanliga för radioapparaterna använda »spänningskaru el
len» ej ansetts till räckligt robust för detta ändamål. 

Tillbehör till en förstärkareanläggning. 

Förstärkaren är utförd för anslutning av kristall mikro

fon, varav ett flertal typer finnas i marknaden. Den billi

gaste är utförd med ett eller två aluminiummembran, vilka 
påverka kristallelementet, varigenom hög känslighet er

håI-Jes, dock i någon mån på bekosLnad av kvaliteten. För 

Fig. 5. Förstärkarens kopplingsschema. Rören äro från ingångs
sidan .- l.-a spänning förstärkare 6C6, 2.-a spänningsförstärkare 76, 
drivrö.. 76, slutrör 6A3, likriktare 5Z3, likriktare för slutrörens 
gallerförspänning 49 (i diodkoppling). Av speciellt intresse äro 
de båda glimstabilisatorerna för l.-a rörets anod- och skärm galler
.spänningar (ink/. fotocell ens anodspänning) samt slatrörens gal
ler förspänning. Obser1!era även ingångskretsen för radiomottagning, 

varvid l:a röret fungerar som detektor med gallerlikriktning. 
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Fig. 6. Förstärkarens fr ekvenskarakteristik. 
Dcn .\treckade ytan visar regleringsomrädet 

hos oas- och diskant/w Tltrollerna. 

kvalitelsåtergivning bör därför den s. k. 

tryekmikrofonen användas, vilken en· 

dast innehåller kri slallce"ll er, som di· 

rekt genom I j udtrycket ås tadkomma 

3pänn ingar, vilka tillföras förstärkaren. 

Ett fl ertal modeller och storl ekar med 

olika känsligh etsgrad fi nnas. Som all 

män regel gäller, att j u närma re för· 

stärkaren -ro ikrofon en kan p'lace ras, j u 

bill igare mikrofon kan man använda. 

Mikrofonens känslighet sjunker nämli · 

gen snabbt med mikrofonkabellI s längd. 

Då det gäll er kristallrnikrofonen h ar 

här vid endast kabelns kapacitet bety. 

delse. Man använder dä rför kabel , SolU 

konst ruera ts särskil t med tanke på l åg 
kapac itet. E n kl en kabel, ;) mm i di ameter, för bo rdss ta· 

ti v o. dyl. ha r i allmänhet en kapac itet (1\' 300 pF per 

meter, under det att en grövr e kabel, 8 il 9 mm i diame

ter, som användes för golvs tat i\' , har en kapac ite t av 175 

pF per meter. För fast förl äcrcrnin cr finnes även en kabel att 

tillgå med en kapacitet understigande 25 pF per meter, 

varigenom tio gå nge r så lång ledning kan an vändas som 
med de böjliga kablarna. Med den bästa mikrofonen j 

marknaden kan man sålu·nda an vända mikrofonavst ånd 

på upp till 500 meter, men tyvärr är denna kabel endast 

an vändba r Iö r inomhu fö rläggning. Med de böjliga kab
larna får ma n i ställ et inskränka sig till 50 meter vid 

dyrare mikrofoner och för de billigaste mikrofont yperna 

till endast 5 il 10 meter. 

Till för stärkaren finns ett flerta l olika hög talaretyper 

för inomhusbruk, väggbaffl ar i olika storlekar, spec ial · 

hög talare i gol vskåp för mycket högkl as··ig återgivning, 

samt ampelhög,talare, vilka kunna hängas i t aket på myc· 
ket stora lokaler. För utomhusbruk kunna ~iv en »rundstrå· 

lama» m ed fördel användas. Dessutom finn as ljudriktare, 

såväl billiga av pressad alumin iumplåt som dyrare, gjutna 

i lättmetall. För transpor tabla ändam· I kunna de lätta 
ljudriktarna ell er speciell a väskhögtalare användas. F ör· 

stärkaren utföres även i väska för po rtabla anläggnin ga r. 

Högtalareledningens längd kan även vid så klena areor 

50111 0,75 mm2 få vara fl era hundra meter, då så hög im

pedans som 500 ohm användes på för stärkarens utgång. 

Fördelen härmed är att ledningsmaterialet blir billigt. 

F örSlärkarens konstruktion. 

För dem som önska nä rmare taga del a förstärka rens 
elektriska kons,trukti on skall schemat i korthet genomgås. 

Det i fig. 5 visade schemat avser en appara t med om· 

kopplare för mikrofon, radio och film . Längst till vänster 

å schemat lägge r man märke till fotocellkontak ten med 

omgivande anordningar fö r silning av fotocellens anod

spänning. Den förut omtalade potentiometern för inställ· 

ning av fotocell spänningens storlek synes längst upp till 

vänster. Avstämningskretsarna för lokal mottaga ren med 

tillhörande omkopplare synas därunder. Samtliga om· 

kopplingskontakter manövreras med den förut omtalade 

ratten. Då förstärka ren anvä ndes för mikrofon för stärk

ning, är endast kontakt l inkopplad till första rörets gal

ler. Emellertid är samtidigt kontakt 4 sluten för att för 

hindra eventuellt inställd radios.tation att kapacitivt kopp

las in på gallret o(;h störa mikrofon utsändningen. Vid 

filmkörnin g är kontakt 2 ansluten till första rörets gall er 
och kontakt 4 fortfa rande sluten. Vid an vä ndning av för

stärka ren för radiomottagning är kontakt 6 sluten, varvid. 

kontakt 4 öppnas. Vid långvåg äro samtliga övriga kon

takter öppna utom kontakt 5, men vid mellan våg slutas 

kontakterna 3 och 7. Kontakt 5 är sluten då apparatelli 

an vändes för radio, för a ~t koppla bort apparatens gal

"lerförspänning, så att första röret arbetar som gallerlik

riktare. Då detta rör arbetar som förstärkare, får det sin 

negativa galledörspänning genom det i katodledningen 

inkopplade motståndet, s. k. automatisk gallerförspänning. 
Motståndet är p . vanligt sätt avkopplat medelst en elek· 

trolytkondensa tor, va rs värde bör överstiga 10 ,uFo För 

att ernå hög förs tärkning vid liten brusni vå har valts ett 

rör med skä rmgaller. Ins tä llningen a skärmgallerspän

ningen är av betydelse för att detta rör skall fu ngera till· 
fredsställ ande. MälJlinga r visa, att om skärmgallerspän

ningen hålles för hög, sj unker förstärkningen i röret ka-
Forts. å sid. 24 
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IIIG 
vid motståndskoppling 
Sylvanias spänningsförstärkningstablå ger vägled

ning vid konstruktion av mottagare och förstärkare

ID ,n p, om"' ,nd, ,id. hdintlig. t.hl'n, 'om 
uppgjorts av ylvania-fabriken och gäller för 

spänningsförstärkande lågfrekvensrör i mot

st· ndskoppling, är avsedd aH användas i samband med 

den i nr 9, 1937, publicerade tablån över utgångseffekt 
vid ~lulrör. 

ied ett spänningsförstärkande l'ör avser man ett sådant 

som ej behöver avgiva någon effek t - praktiskt taget 
till nästfölj ande rör, utan enbart spänning. Så snaDt det 

efterföljande röre t arbelar utan gallerström, d. v. s. i 

klass Al eller klass AB l , fordrar det ingen effekt på in

gångssidan, och lågfrekvensröret framför arbetar som 

spänn inO'sförstärkare. Slutrör i klas B eller klass AB~ 

fordra däremot en viss effekt på ing1ingssidan, och det 
föregående lågfrekvensröret arbetar då ej längre som spän
ningsförstiirkare utan som drivrör (på engelska »driver»). 

Hur ett sådant rör ulväljes framgår av den till ovannämn

da effekttablå hörande artikeln. ppgift om den på in· 

O'åll 'ssidan erforderliga effekten vid 01 ika si utrör finnes 
i 4 :e upplagan av Sylvanias »TechnicaI Manual», även

som uppgift om erforderlig ingångsspänning vid slutrör, 

arbetande utan gallerström. Den sistnämnda uppgiften 
skall användas i samband med den nya spännjngsförstärk

ningstablån, varför »Technical Manual» kompletterar 

även denna. 

Förutom förstärkningsgraden i 'lågfrekvenssteget ger 

tablån uppl ysning om under vilka arbetsförhållanden för 

röret förstärkningssiHran gäller. Dessutom angives den 
maximala distortionsfria utgångsspänningen. Denna är 

uttryckt i effektivvärde (på engelska: »root mean square 

value», förkortat : r-m-s value» eller »RMS value» ) . 

SpänninO'sfön::täI1karrörets utgångsspänning, uttr yckt 

maximal värde (effektivvärdet X lA), skall vara minst li

ka stor som slutrörets negativa gai'lerförspänning. (Gäller 

endast slutrör, som arbeta utan gallerström.) Ofta är den 
på olika sl utrör erforderliga ingangsspänningen angiven 
i » echnical Manual» . Ibland är den emellertid uttryckt 

i eHektivvärde (»r-m-5» eller »RMS»), ibland i maximaI

värde (»peak voltage» eller »peak vo'lts»), varför man 

måste ha nppmäl'ksamheten fäst härpå. 

En annan uppgift j tablån är maximala ingångsspän

ningen (signalspänningen) på späl1l1ingsförstärkarröret. 

Denna svarar mot maximala distortionsfria utgångsspän

ningen, i det att den senare, dividerad med spänningsför

stärkningen, ger ingångsspänn ingens eHektivvärde, vilket 

multiplicerat med 1,4. ger ·det i tabellen angivna maximaI
värdet. Man ser av tablån, att ingångsspänningens maxj

mal värde måste hållas betydligt lägre än värdet på ne
gativa cyallerförspänningen, för att distortionen skall bli 

ringa, speciellt vid rör med hög förstärkninO'sgrad. 

I tablån äro de olika rörtyperna uppställda i ordning 
enter den spänningsförstärkning de giva. Vid lika spän

ningsförstärkning iiro de ordnade efter avgiven utgångs

spänning. För varje rör typ äro värden på anon- och ka

Lodmotstånd angivna. Si ffran för anodspänningen gäller 

ej spänningen på rörets anod utan den totala tillgängliga 
anodspänningen, d. v. s. spänningen över både rör och 

anodmotstånd tillsammans. 

För andra anodspänningar än de i tablån angivna kan 
man approximativt beräkna maximala utgånrtsspänn ingen 

samt ingångsspänningen, varvid man utgår ifran alt dessa 
äro direkt proportionella mot anodspänningen. (Det är 

fortfarande fråga om totala anodspänningen.) Detta a111
band gäller dock endast vid automatisk gallerförspänning 

(åstadkommen medelst katodmotstånd) och i tablån an
givna värden samt vid högs.t 50 % variation uppåt eller 

nedåt i anodspänllingen. 
Spänningsförstärkllingens storlek vid andra vär{len på 

anodmotståndet än ne som angivits i tablån kan beräknas 

enligt en formel, som med hänsyn till att ej alla Populär 

Radios läsare äro matematiskt intresserade meddelas i ett 
särskilt appendix eller tillägg till denna artikel. Härige

nom blir det ej något avbrott för den matematiskt osko

lade vid läsningen av artikeln. 
Vid dimensionering a v ett spänningsförstärkarsteg mås

te man även taga hänsyn till det efterfölj ande rörets gal
lerläcka, vilken kan tänkas parallellkopplad med spän

n ingsförstärkarstegets anodmotstånd.1 Gallerläckan bör ha 

minst dubbelt så stort motståndsvärde som anodmotstån
det. I annat fall uppkommer distortion (amplituddistor

l T}'värr ~akna upp gift härom från ylvania, men vi skola vid 
tillfälle å terkomma tiLl ahn. - Red. 
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Sylvanias spänningsförstär,kningstablå 


• 


Förstärk. Spän, Max. Anod, Total Skärm, ; I Katod, Negativ Anod, Ing, ngs, 
n ing ningsför, utgångs, Rörtyp motstånd anod, galler, motstånd gallerfor, ström spänningca stärkning spänning spänning spänning spänning ca 
dB Veff g V V l' !J V mA Vm•1X 

6 5 1H4G 50000 45 ,I 1,5 0,3 1,2 
16 6 10 37 50000 100 2700 3,0 1,1 2,4 

7 8 1H4G 50000 67,5 2,0 0,5 1,7 
, 7 17 1H4G 50000 100 3,8 0,8 3,5 
i 7 36 37 50000 250 2800 8,0 2,9 7,2 

7 21 I lH4G 50000 180 5,0 1,8 4,2 
9 24 6]7 G l 50000 250 1800 4,5 2,5 3,7 

20 10 6 76 50000 67,5 2500 1,4 0,6 0,9 I 

10 13 76 50000 100 2300 2,5 1,1 1,9 
11 

I 
13 6R7G 50000 100 2100 2,3 1,1 1,7 

11 44 6R7G 50000 250 2700 6,5 2,4 5,7 
11 44 76 50000 

I 
250 2500 6,5 2,6 5,7 

22 13 4 6C5G 50000 45 2700 1,0 I 0,4 0,4 
13 9 6C5G 50000 67,5 4100 1,6 0,4 I 1,0 
13 16 6C5G 50000 100 2500 2,3 0,9 1,7 
13 16 6J5G 30000 100 1500 2,3 1,5 1,7 
13 16 lH6G 200000 135 2,3 0,2 1,7 
13 43 6C5G 50000 250 2300 5,5 2,4 4,7 
14 2 6J5G 30000 45 1100 0,8 0,7 0,2 
15 6 6JSG 30000 67,5 1200 1,2 1,0 0,6 
15 SO 6JSG SO 000 250 2300 5,5 2,4 4,7 

IHi 21 9 1D5GP 100000 67,5 22,5 0,8 
I 

0,3 0,6 
21 13 6N7G2 100000 100 1900 1,5 0,4 0,9 
24 17 lD5GP 100000 100 45 3,0 I 0,6 ' 1,0 
25 3S 6N7Gt 100000 250 1200 2,8 1,2 2,0 
27 10 1E5G 100000 100 22,5 0,8 0,3 0,5 
27 38 6N7Gi 250000 250 2300 2,8 0,6 2,0 

, 27 48 I lD5GP 250000 180 45 3,5 0,4 2,5 
28 6 lE5G 100000 67,5 22,5 0,5 0,3 0,3 

30 31 13 1F7G 100000 180 45 1,4 0,7 0,6 
34 12 6K5G 

I 
100000 100 3000 1.1 0,4 0,5 I 

35 10 6Q7G 100000 
I 

100 2800 1,0 0,4 0,4 
38 27 1DSGP 100000 180 4S 2,0 1,0 1,0 
39 14 6K5G 2S0 000 , , 100 S 200 1,1 0,2 0,5, 

'I 
I

32 40 11 6Q7G 2S0 000 100 5000 1.0 0,2 , 0,4 
40 17 lE5G 2S0 000 180 45 2,0 0,7 0,6 
42 18 lE5G 100000 180 4S 

, 

1,S 1,0 0,6 
42 24 6Q7G 100000 2S0 lS00 1,6 1,0 0,8 

I 43 9 6F5G 100000 100 2900 0,9 0,3 0,3 
33 45 19 lF7G 2S0 000 180 

II 
45 2,0 0,5 0,6 

45 26 6K5G 100000 250 lS00 1,6 1,1 0,8 , 

46 26 6Q7G 2S0 000 250 2900 1,6 0,6 0,8 
I 48 27 6K5G 2S0 000 250 2800 1,6 0,6 I 0,8 

I 
52 22 6F5G 100000 250 1700 1,4 0,8 0,6 
53 11 6F5G 250000 100 5000 0,9 0.2 0,3 

36 63 27 6F5G 250000 250 

I 
3000 1,4 0,5 0,6 

85 42 6J7G 100000 250 50 1100 1,3 1,2 0,7 
42 I 125 44 I 6J7G I 250000 250 50 2400 1,7 0,7 0,5 l' 

') Triodkoppling. ' ) Alla värden utom pa katodmotstå ndet gälla för vardera systemet för sig. 
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tion) . andra idan f r motstånd t i gallerläckan till 
det fterföljande röret ej över tiera e tt visst värde, va rom 

uppgift lämnas i instruktionen fö r röret. (Se »Technical 

Manual».) 

I tabl ån finns även en kolumn för förstärkningen i deci

bel (dB) . Beträffa nde betydel en a \' denna enhet få vi 

hänvisa till art ikel i nr 6, 193-. Det gh j att direkt av

lä a tablån för meIIanliCTerande dec ibel värden ; dB-siffror

na stå mitt för de för stärkningstal som de motsvara. 

AP P E DIX. 
pännin gsförstärkningen vid andra värden på anodmotståndel 

erhålles approximativt ur fö ljande ekvalion: 

F - F . R. (Ri+R J ) 

. - l R, (Ri +R,)' 
där F. = förstärkningen med nya anodmolståndet, 

F , = förstärknin g enligt labltn, 
R,= nya anodmolsl1\ nd et , 
R, = anodmot st:!l. ncl enli gt tablån, 
Ri = rörets inre mol tånd under g;illancle arbel förhållanden. 

(Ert med eh'ä rdef1ir taga .) 

Vid nytt värde på anodmot sl nd t "älla ej !:ingre de i tahlån 
lämnade uppgif terna om negativ 'allerför pällning in· och ut· 
gångs pänning, anodst ri;rn och kalodmOl ·lånd . 
....................... .. .......... .. ..... ... ................ ..................................................... 

••••• , • • ••••••••••• ••• •• • a ... . ..... .. ...... . ......... . ........ . .... . .... u ••• a .................. . ................ . 


o CILLOGRAF. 
Forts. frll n sI d. II 

placeras ett fönster av <rIas eller celluloid, så att man 

j u tifrån kan komma åt rörets metallhölje. Hållaren 

måste dessutom vara vl'idbar, så att l injen, som alstras 

av pl attorna för horisontell avlänkn illg, kan <röras våg

rät. Drosseln D s itter rakt under katodstråleröret. 

På vinj ttb ilden ser man de t io kontrollerna. De äro 

från vänster till hög r: i nedre raden P7, S3, Pil och Ps, 
i mellersta raden P v, P .!, P 3 och P~ samt överst Ps och 

PI. I modellapparaten ha 57 :orna och deras gall eri ed

ningar skärmats. Thyratronröret bör även skärmas. Man 

ser på fotot av baksidan förutom ansl utningskontakterna 

även en hållare för säkring. Vid 220 V kan en dylik för 

260 mA användas. Det bör anmärkas, att thyratronröreLs 

sockel p å den skiss, som medföljer detsamma, är sedd 

uppifdln och ej underi frå n, som j u är det vanliga. Oscil

lografens ikt uppgår till ungefär 7 kg och materiel

kostnaden ti ll 160 il 170 kr. 

Oscillograjens användning. 

Beträffande oscillografens igångsättning och manövre

ring skola ett par saker omnämnas. Sedan huvudström

bry taren S1 till lagi ts, bör ma'n lå ta oscillografen stå 

med Po in f 'lld på maximal gallerförspänning under 

ca en hulv minut, så att alla rör hinna bli ordentligt 

uppvärmda. Först därefter minskar man försiktigt <ral 

lerförspiinningen, ti ll s man fått lämplig Ij llsstyrka. Den

nu bör i allmänhet yara rätt låg, emedan man då får 

de skarpaste hilderna. Därefter regleras skärpan och 

cenlTer ingen. Den spänn ing man vill undersöka inkopplas 

vid A, eventuellt över en kondensa tor på n ågon t,iondels 

mikrofarad. Sedan inställes en lämplig vippfrekvens me

delst S3 och P n, ilken senare justeras så, att kW'van på 

skä rmen står någorl unda stilla. Däl1på ökar man lång

samt synkroniseringsspänn ingen med Ps, tills kurvan stan

nar alldeles. Synkroni seringen bör ej drivas längre än 

absolu t nödvändigt när annars kurvan lätt blir förvrängd. 

Man bör alltid ha vipposcill a torn eller någon annan tids

axel inkopplad, så att ej den lysande punkten står stilla 

på skärmen. Denna kan nämligen då lätt brännas sönder, 

om punkten är lj ussLark. Kän Hghetsregulatorn P l bör i 
vanliga fall vara inställd på minsta känslighet, d. v. s. 

högsta anodspänning, emedan bildskärpan då hlir bäst. 

Om man vid något tillfälle använt en yttre tidsaxel ocr 

därpå vill övero'ä t ill den inb g<rda vipposcillatorn, måste 

man för t koppla ifrån den fö r [nämnda, enär annars 

ippfrekvensen endast ö\'erlagr as p å den yttre tidsaxeln . 

På ett av fo togra'fierna visas ett par oscillogram, som 

upptagits med en vanli,,- kamera med bländare 8 och 

exponeringstid 15 ekunder. Den vänstra figuren är en 

vanlig sinll 'kurva från 50-periodigt växe1strömsnät och 

den högra en s. k . Lissajoll-lfigllr, som användes för 

mätn ing av fasförskj lltning och impedans. 

Bland de m. nga an iindningarna av katodstråleoscillo

grafen kunna föl j ande nämnas: spiinllingsmätnin'g, mät

ningar på högtalare och mikrofoner, undersökning av för

stärkart~, trimning av mottagare, mätning av 1110dulations

grad vid sändare _amt undersökning av transformatorer, 

rör och fo to ·eller. 

STOCKHOLMS RADIOKLUBB 
En sammanslutning av radioteknlci och amatörer. 


Räknar flera a v vårt lands f rämsta radiofackmän bland sina medlemmar. 


Aktuella föredrag och demonstrationer var 14:e dag. 


De bästa utländska facktidskrifterna finnas tillgängliga. 


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

upplysningar erhållas vid hänvändelse till klubbens skattmästare, civiling. Ernst Hultman, Atterbomsvägen 48, Stockholm. 

Medlem savgi ften, kr. 10: - pr år, för studerande och teknologer kr. 5: - pr or, kan inbetalas å postgiro nr 50001 
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' I 

En trrulsporlabel iele\'isions
sända.re i Ameri\<a. 

ationaI Broadcasting Company i New York har j dagarna tagit 
i bruk en transportabel teJevisionssändarc, vilken eft er mönster 
av de engelska hjälp ändarna skall ha till uppgift att överföra 
utomhusuppt ag;nin g;ar till den egentliga televisionssändaren. An
läggnin gen be;: tå r av två autobllssar, av vilka d n ena inneh 1iller 
upptagningsapparater Iii r ton och bild och den andra sändarappa
ruturen. Sänd aren, som arbetar med en frekvens av 177 000 kHz, 
har en r'1 kvi dd av omkrin" O km. En tr dje bil bar tm uppgi ft 
att överföra ljudet- Tio ingenj örer tjänstgii ra i d n transportahla 
sändaren. 

N.B.C: televisionssändare befinn er ig i Empir State Building, 
ew York hög ta byggnad. Bolaget har uppställt 100 televisions 

mottagare i N 'w York, vilka äro avsedda för mottagning av för
s,ikssändni ngarna. 

Planer Ilå trådtelevision 
i t~ngla nel. 

Inom »J.nstitution of EJ ectrieal Engineers» i London har i da
garna ett proj kt offentl iggjort s, w m behandlar frågan om infö
randet av trådl 'levi ion i England. Projekt et betecknas som en 
av de vikti gas te förut . äuningarna för en verklig populari sering 
av televisionen. Blott pa den na väg anser man det vara möjligt 
att på kort tid kunna skapa samma utbredning å t televisionen som 
rLmdradion för nä rvarand e åtnjuter. 

Utvecklingen a·v den engelslm 
televisionen. 

Televi ionsavdeJnin gcn inom brittiska radioväsendet, vilken av
delning hittill Ila f t att kämpa mot per onal- och penningbrist 
jämte tekniska varigheter, har trots detta förmått att höja tele
visionsprogrammen i Lonrlon ti ll en ståndpunkt, som enligt upp
gift ännu int natt s i Il< got annat land. JuJaft.onsprogrammet om
fattade ett dra ma , en amer.ikansk kabaret, operan »Hans och Gre 
ta», en fotbollsmatch och fl era andra saker. 

Försäljningen av tel e,'isionsmottagare har särskilt under de se 
naste veckorna - främ ' l tack vare d utmärkta Londonprogram
men - gjort jätl ·fram teg. tslagsgivande härfö r yoro de stor
slaget lyckade ö"crförin «arna av överborgmästarens i London p ro
cession och fe tli gheterna till minnet av vapcnstill tåndet, som 
med gott resul tat k llnd mot tagas inom en omkrets av l)Ver 120 km. 
Enbart en firma m 'dd lar, att des- föreäJjningssiffror tiodllbblats 
efte r dc nämnda överföringarna. På grund av teJevi ionens i Lon
don stora framgungar räknar man med en ökn ing av dess budget 
på ytterligare 200000 pund sterling per år. 

Inom den allra närmaste framtid en kommer den hitt illsvarande 
.. ändaren i Alexandrapalatset a tt er ättas med en ny, vilken skall 
ha tör re räckvidd . t. Georg- ·llan, va rifrån B.RC : kabaretut 
sändningar äga r 1.1 111 , utrustas nu för televi&ionsöverföringar, så 
att man i framtiden in te blott kan höra IItan även se B.B.C :s 
berömda kabaret r. Man kan också med säkerhet säga alt pro
grammen, som för nä rva ralldt: omfatta två timmar per dag, und er 
1938 komma att öka till ex timmar. 

Den p lanerade televisionsstationen i Binnin gham torde inte kom
ma att öppnas ännu. On<a k n härtiJl är att byggnadskostnaderna 
äro höga. Man beräknar d ' m till 250000 pund , och för närvarande 
torde B.B.C. i.nte hmua uppbrin ga denna summa. 

· k "High Note
Celestions Permanentdynamls a Speakers" 

med 5" t ratt. för specie1l1tergivning- av dc höga 
frekve nserna 3000-12COO pis. T l l" 5 Watt, 

I eng ros ho A K T IEBOLAGET ELT RON 
Kung,holm.g, 62, Stockholm. Tel. 507993- 94 l 

http:s�nda.re
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RADIOINDUSTRIENS NYHETER 
::::::::::::::::::::!!!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

M cissners avstäm nin gscn heter. 

National Radio/a/n i/L StocT.ho{m , för i marknaden en avstäm· 
nin gse>n h t för a ll vå'~'smottagarf', tillver kad av d en välkända arne· 
rikan ka firma n l\[e i ~s n r Mfg Co. E nhet n är avs dd för en 
superheterod n med lt högfre kvc nsrö r före blandarröret och täc · 
kande ett vårrlängdsorn räde av 7,5- 2140 m. Avstämni.n" enheten 
innefattar polar för fem våglän gdsLand, gangkondensator med 
ringa minimi kapucitet sa mt våulän gdsornkopplare och är färdig· 

ko pplad och f;irdi gtrimmad,å a tL man blott har att hå Ua reJa 
pa x utgående trådar fö r ansltltning till en melJanfrekvensför· 
st;irkare för 456 k I . Av:t,imning; enheten omfattar följande våg~ 
liingdsomr de n: 7,5- ·20, 16,4 51, 48,5- 177, 167-555 och 732
2 JAO m. 

tflirandet är my 'ket om-orgs fullt. Trimkondensatorerna äro av 
lufti solerad t p (koncentriska cylind rar som gå in i va randra) och 
ha hättre konstun. än de van li ga , gl imlll 'ri ·olerad · typerna. Ska~ 
lan ä r a\' s tor, oval typ och grade rad i ke/ resp. Mc/ s, en l igt upp· 
gift p :l ± l u/ u nä r. Den har tvu hastigheter 18: 1 och 100 : l samt 
mikrometervi;;are för noggrann avläsnin g av inställning n. 

Enhe ten är försedd med rörhållare för högfrekven., blandar~ 
och o5c illatorrö r (6K7, 6L7 och 6]7 r esp. ) oeh innelu lI er alla 
kopplingsdetalj er (mot.s t. nd och kond ' nsatorer) f(jr d estia steg. 

Denna enhet "ör ett mycket v d erhäftigt intryck och kan re· 
kommenderas de a ma törer, OIll ön ka bygga s ig en förstklassig 
supcrhCl erod yn utan allt för Slort besvär och vilja und vika svå rig· 
heterna med all få kretsa rna att f,iljas å t ordentligt och skalan 
att. stämma. 

Siemens' potent;ometrar. 

Elelrtriska. Aktiebo{aget Siemcns, Knngsgatan 36, Slo ck/wlm, har 
i fl e ra år tillverkat potentiometrar för radio· och andra ändamål. 
Fr n och med i r har d "nn8 faLrikation utökats, och fl era typer 
finna tillo"ängliga.. 

~Iall skiljer mellan tV!l hu.vud type r: skiktpotcntiom etrar och kar· 
bowidpotenliometrar ; lyp SP r e fl . KP. Typ SP kan belastas med 
upp till 0,4 W och säg . "ara prakti ' kt taget bru sfri. Släpkon· 
takten ä r utfiird av en ko llege ring. Ylterdiametern är 40 mm och 
djupet 16 HUll . 

Typ KP ,ir av- cdd för högr ' hela tningar. MotstandsLandet ut· 
göres av ett på en purs linsk rop p under hög temperatur a nbragt 
kol skikt (Karbo\id·!örfarand e) . tr ömavtagningen ske r e nOlll en 
tunn metall kiva m ed spe 'ialbchandlad yla. Denna anordning är 
praktisk t la<Tet induk tionsfri. Ytt erdiametern ä r 43 mm, djupet 
17 m m. 

Pote ntiometrarna till verka · med olika mot tåndskurvor; det finn s 
ti o .tycken olika alt välja emellan. 

Nya kataloger. 

R(/diokompaniet, Odengata.n 56, StockhoLm , ha r ut~lVlt en ny 
katalog l'"er rad iocle talj er, m,itins tru nH'nt , >;c n cic"upparat"r fil. Ill . 

Katalogen har fran föregående· r ut ökats med ett l rettjota l sidor, 
vilk , t är ett go tt t e ken (la atl amat örintresset h511er j sig. 

Bland de i btalogen upptagna nyheterna skall hiir Llott om· 

en nyhet 

för alla kortvågs~ 
entusiaster / 

Amerikas mest kända kortvågssändare 

Collins 32G 40 W 
för telefoni och telegrafi 

ColJins 32 	G har tack vare sin effektivitet vunnit 
den största spri dning världen runt bland 
sändarea matörer. 

De höga krav på tillfö rl itlighet so m 
Collins 32 	G uppfyller bestyrkes även av dess 

dominerande användning av mil itär
och polismynd igheter, veten skapliga 
expeditioner etc. 

För närmare upplysningar angående 
Collins 32 G til lskriv eller vänd Eder till 

Firma JOHAN LAGERCRANTZ 
STOCKHOLM 

St ri ndbergsgatan 51 Telefon 613308 

- Distributör 	 för ledande amerikanska radiafcbrikanter 
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nämnas en och annan av speciellt intre' e. TraubaHlar finnas fijr 
20, 25 och 30 cm dynamiska högtalare. Bland stationsskalor mär
kas flera nyheter, bl. 3. ett par med balanshjul samt n med tvA 
utväxlingar, 8: l och 150: 1. En 2-gangkondensa t r P' 2 X 45 cm 
bör kunna finna använd ning i amatörmottagare, och glimmerkon
densatorer med 5000 V provspänning och i kapaciteter från 50 
till 10000 cm finnas för sändare. Tyheter i . pola r och omkopplare 
unnas även,' liksom i fråga om högfrckvensdros. lar. Av spccial
saker lägger man märke till skärmade skarvkolItakter för l dnillgar. 
Den amerikanska push-back-tråden gör kopplingen av en apparat 
bekväm och är J1Iycket tidsbesparande. Vidare m'lrka n ya typer 
av mätinstrument samt instrument och apparat er för radio rvice. 

::::::::::::::::: :; ;:::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::: :::::::::::: ::::::::::::::::::: :::::: ::: ::::::::::::::: 

Stockholms RadioklublJ. 

Höstens sista sammanträde ägd -. rum ti sdagen den 14 december. 
Det inleddes med ett föredrag a\' civilingenjör Torsten Elmquist 
om Telefunkens stora superheterod n, modell 7001, vilken ingåen
de beskrevs. Apparaten i fruga visade sig vara ynnerligen kom
plicerad, och kopplings chemut uppvisade en slidan mångfald de
taljer, alt enda t eu mindre del åt gången kunde visas i ballopti· 
kon apparaten. Största intr 'sset tilldrog ig anordningen för auto
matisk frekvenskontroll. 

Efter föredraget demonstrerad e ingenjör Elmquist apparatens 
utomordentliga egenskaper. Vi hoppas få tilLfälle att Il terkomma 
med en närmare beskrivning av denna intressanta mottagarkon
struktion. 

Härefter vidtog jtdoamkväm, till vilket ordföranden, civilingenjör 
Erik Cronvall , hälsade de närvarande välkomna, uttryckande sin 
glädje över att se så många medlenunar samlade. Till den glada 
stämningen under kvällen lopp hidrog bland andra ingenj ör Ar
vid Kjörling genom att föredraga en av sina absolut auna he
rättelser Irån uppfinnarfronten, och herr K. E. ThorselI [örhöjde 
ytterligare stämningen genom att bidraga med valda delaT ur 
sin kända och livligt uppskattade repertoar. Samme talare, som 
varit med sedan Stockholm'; Radiokluhb bildades, erinrade um 
klnbbens tidigare år och hyllade i varma ordalag ordföranden, 
i_ngenjör Cronval!. Den musikaliska WIderhåIlningen per radio och 
grammofon bestods av Telefunken med modell 700l. 

'är man fram på småtimmarna åtskildes, var det med glad 
tillförsikt inför det stundande, nya aruetsåret. 

D, detta skrives, har just ett styrelsesammanträde utlysts att 
äga rum den 12 januari, varvid planerna för det nya årets arbete 
skola dryftas och sammanträdesdagar bestämmas. Det första sam
manträdet konuner sannolikt all äga rum tisdagen -den 18 januari. 
Den fastställda tidpunkten kommer liksom fö rut att bekantgöras 
för mcdlemmarna genom en personlig kallel • 

Stockholms RadiokInbbs sammanträden hållas va rannan ti sdag 
på Restaurant Gillet vid Brunkebergstorg. Tiden ä r kl. 8 cm. Nya 
medlemmar kunna där anmäla ig hos klubben sekr eterare, ingen
jör . E. Berg tröm, eller ho skattmästaren, civiling. Ernst Hult, 
man. Arsavgiften, h . 10: -. för 't uderande och tt knologer kr. 
5: -, kan även inbetalas p li klubbens postgirokonto nr 50001. 

:::::::::::::::::::::::::::::::: : :: ::::: :: ::::: ~: ::::::: ~: :::::: ::::::::::: :::::: : : :::::::::: ~ !::::: ::: ::: :::::::: 

AGA·BALTICS 1 IVER ALFöRSTÄRKARE. 
F orts, fr 1\ n sid, 18, 

tastrufalt. F ör en viss skärm gallcrspänning, lUot;varunde ungefär 
halva den tillgängliga anodspänningen, uppnår för tiirkllingen maxi
mi\'ärde, för att sedan långsamt avtaga och bliva i det närmaste 
noll, då skärmgallerspänninrren är noll. Värdet på anodmotståndet 
har också inflytande Il gynw'ammaste värd et p skänngallerspän· 
nin gen. J Il högre anodmotstånd, ju lägre skärm gaU rspänning. Vid 
ell meLlallli ggand värde, i allmänhet n got överstigande 1/ 3 av 
anodspänningen, arbetar röret med lägsta distortion. 

Den föru t omtalade labi lisatorlampan, som sitter till vänster 
på apparatens kontroll panel, ateriinne ' i schemat märkt T 91740. 
Genom spänning' fallet i motståndet ovanför lampan till höger å 
schemat kan lampan hålla spänningen plI anoden och skärmgallret 
till första röret sam! till fotocellen konstant. Man blir härigenom 
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oberoende avevent uella, från slutsteget härrörande variationer, 
\,jlka uppk lUma vid full effekt, d. v. s. lågfrekvent återkoppling 
undvikes. Första röret är motstånd -kopplat till nästföljande rör, 
en vanlig triod. Här äro emellertid volymkontrollen och överbländ · 
ningen (»mixcfU») för grammofonspelning inlagda. Överbländ
ningsanordnill gen är speciell för denna förstärkare och b står av 
tvenne potentiometrar il samma axel. D den till gallret på andra 
röret kopplade glidkontakten star i vänstra läget, d. v. s. uppåt 
på schemat kommer mikrofonen in med full styrka. Är den däre
mot i högra läget, kommer grammofonen in med full styrka. Andra 
röret är motstandskoppJat till ,drivsterret, men i mellankopplilJgen 
är baskontrollen inlagd. Som var och en vet undertryckes basen, 
om kopplingskondensatorn mellan tvenne rÖr väljes liten. Är däre
mot kopplingskondensatorn stor, återgives även basen med fuU 
styrka. Genom att koppla tvenne kondensa torer i serie, den ena 
stor och d n andra liten samt överbrygga den lilla med ett regler
bart motstånd, kunna alla mellanliggande värden erhållas. Det är 
givetvis av vikt, att gallerläckan p det därefter följande röret har 
valt med hänsyn tiU kondensatorernas storlek. Driv tegets funktion 
är att för"e slutriirens galler med en tillräckl ig wrspänn ing för 
alt för tärkaren skall ge full effekt. I denna förstärkare har en 
transformator inlagts direkt i drivstegets anoJkrets. Man brukar 
vid en dylik koppling ha svårigheter att få tillräcklig induktans i 
transformatorn , d likströmmen i anodkretsen givctvis nedsätter 
induktansen. Vid den här gjorda konstruktionen har induktansen 
klll1 nat halIas uppe sa pass att [rekvensknrvan är rak praktiskt 
taget ned till 30 perioder. Transformatorns sekundär har två lika 
lindningar, kopplade i push-pllll till slutrörens galler. 

För diskuntkontroUen har transformatorns läckning utnyttjats. 
Lidming är ju en sak som lllan i allm,inhet önskar undvika i 
tO[Jlrekvenstransfonnatorer, men den gamla regeln, att det fillIlS 

intet ont ~om inte har nå rrot gott med sig, har även här sin till ämp· 
ning. Kopplas en konden, ator över sekundären, bilda läckindnk
tansen och kondensatorn ett filt er med skarp avskärning av högn 
frekvenser. Genom a tt kondensatorn inkopplas via ett reglerhart 
motstånd kan graden a\' avskärnin rr lätt regleras. I detta fall, då 
tvil sekundärlindningar finnas, är det lämpligt att dubblera an
ordningen, så att lvå konde n atorer inkopplas till tvenne motstånd, 
vilka regleras med samma ratt. 

Mittpunkten på transformatorn är kopp lad till en särskild ström
källa för gallerförspänning tiU si utrören. Den koppling som an
vänts ii r tämligen unik. Pil lämpli rr t avståud från mittpunktsuttaget 
pa nältran~ormatorn s anodspänningslinclning har en glöd tröms
lindning inla gts, vilken matar ett litet, direk t uppvärmt mottagare
rör, typ 4,9. DA det blott gäller a tt skaffa en mycket liten likriktad 
ström kan det enklaste tänkbara rör kOlllma ifråga. I detta fall 
har ett skärmgallerriir valt , men genom att koppla samtliga galler 
tiJl auoden, fungerar det enhart som likrikLarrör. De få milliampere 
som h,ir uttaga, filtreras medel t motstånd och kondensatorer, och 
den filtrerade pänningen stabiliseras medelst en stabili&ltorlampa, 
märkt 991 i chema t. Fijr det ifrågavarande llltsteget är det av 
mycket st r betydelse, att galIerfiirspänningell hälles konstant vid 
62 volt för att full ff kt , kall erb< Ila . tabili satorlampan listad
kommer detta på ett enkelt vjs utan onödig effektförbrukning. 
Denna lampa är i apparaten placerad under locket invid likrik
larerören. jälvu s!utstC>T t. 2 st. typ 6A3, innebåller i övrigt ingen, 
ting anmärknin gsvärt. Utgangstransfonnatorn av specielJt kisel
järn har hög induktans, sil att god basåtergivning erhålles. De 
förut omnämnda hiigtalarekontakt erna och omkopplingspluggarua 
synas i schemat på sekllnd ärsidan. Utstyrningsindikatorn syues 
även, märkt T 91739. 

T ill sist behi;ve r endast nämnas, att likrikta.reröret, ett 5Z3, 
förutom anodström till förstärkarerören kan lämna 100 mA magne
tiseringsslröm till högtalarna , vilk et är tillräck*gt för två små eller 
cn större högtalare. nvändas [l era högtalare, måste sä.rskild mag
netiseringslikriktare tillkopplas dem, eller också kunna högtalarna 
vara permanentdynamiska. 

Förstärkaren [rekvellskarakt l'ri sti k framgår av fig. 6. Här har 
även ba~a\'skärningen och diskanta V'S kärningen vi sats genom ett 
streckat ollLrade, som täckes av dessa kontroller. Fiirstärkaren läm
nar 18 W vid 10 0/o di tortion och kan fullt utstyras med mindre 
än 5 m V på första röret - gaLl er, vil ket möjliggör ett avstånd mellan 
talal'en och mikrofon en p~ ca 1/ 2 lIleter och vid musikåtergivning 
dt avstånd mellan ork e-tern och mikrofonen på 2 il 5 meter. Fr n 
nätet drar förstärk aren m d ma"netis ' ring 180 W. Den är byggd 
[ör 50-periodig växelström, men oluformare möjliggör likströms
drift, då detta kommer i fr ga, 

Nordi sk Hotogruvyr. Stockholm 1D38, 



Studiehandboken 
innehåller en utförlig redogö
relse för radiokursen och de 
övriga tekniska kurserna och lä

roämnena. 

Rekvirera 
dag Studiehandboken. Lättast 

gör Ni det genom att insända den
na kupong. Vi sända boken gra
!:i, och utm förpliktelse för Eder. 

Allt om radio 
- även de senaste finesserna - kan Ni lära genom vår nya radiokurs 

Knappast något av teknikens många arbetsfält uppvisar väj en så snabb 
utveckling som radiotekniken. På detta ha de stora uppfinningarna och 
de m ånga små förbättringal"l1a kommit slag i slag. 

Vår just nu från trycket utkomna kurs i radioteknik omfattar allt 
radioteknikens ABC likaväl som de senaste framstegen. Kursen ;ir skriven 
aven av vårt lands experter 

civilinge Mats Holmgren, 
för de praktikens män, som vilja ha ett gediget teoretiskt underlag för 
SItt arbete. 

Är Ni radiotekniker, reparatör, service-man, försäljare, demo!1Suatör, 
återförsäljare eller amatör, då bör Ni hålla Er il jour med utvecklingen, 
skaffa Er gedigna kunskaper och ingående kännedom om de senaste 
rönen genom att studera vår nya kurs i radio! 

BREVSKOLAN 

Sverges tekniska korrespondensinstitut 

K U D O N· G 
Brevskolan, Stockholm 15. 

Var god sänd mig Eder studiehandbok. 

Namn· 

Adress 
P. R.1.38. 

Post., dress : 

i 



IvorInspe/ningssk • 
framställda enligt cellulosametoden. Själv här

dande, brusfria med stort frekvensområde sJ.mt 

oberoende av luftens fuktighet. Sedan åra

tal tillbaka i bruk hos rundradioföretag och 

statliga institutioner i Sverige och utlandet. 

Bästa och samtidigt billigaste hjälpmedlet 

för effektiv och pålitlig arkivering av ljud. 

Finnes i s. k. ateljeförpackning (spe

cialförpackning innehållande 25 st· 

ski vor a v samma dimension) till 

nettopris för ateljeer och amatörer. 

Fabriksmässig framställning av skivor 


enligt cellulosametoden 


Sänd mig uppgift å pris pr ateljeEörpackning inne- Tillverkare: 
hållande .. cm. ski vor enligt cellulosametoden. 

SVENSKA 
Namn : 

RADIOAKTIEBOLAGET 
Adress : 

STOCKHOLM 

Klipp ur denna kupong och sänd den till Svemka Radio
aktiebol:!get, Skivavdelningen, A lströmergatan 12, Stockholm. 


