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F R ÅN REDAKTIONEN 

Den akustiska kammaren 

lan erad "S här j lanJ el av Aga-Baltic. Den är ingen 
lIloJenyck ulan en sak , om torde f ll be tående värde. 

i publicera i della numm er en r dorrörelse [ör den 
gnllld läggande prind p Il sam! am'i nin~'ar för beräk
ni og u r esonanslådan. För den om ej tyck r om räk
ningar finns ett diagram, ur vilk t man dire l får låJan5 
Ji mensioner. Här filln ett tillfälle för d 'o som önskar 
lJiisla möjliga ljudkva litet alt komma ett steg framåt 
pit vägen mot f,,1l tändig Jjlldtrohet i återgivn.in gen. Vi 
skola i ett föl jande nummer redogöra {(ir n del expe
riment -om vi förelagil med ett rrrammofonskåp fö r alt 
prQ\a lJasrefJ expri ncip en. 

Vi be kriva även ett »kontTollbord», egentligen avsett 
för inspelnin gsa nläggnin gar i vi lket in g r en enhet -
äveu an ;lndbar parat - med vilken frekvenskurvan 
kan regleras precis efter önskan . Vid återgivning a 
grallllnofon-kivor är t. ex. en höj nin O' av ha en önsk
vä rd , om man " iii ha rellli . t.i k terg;ivning. 

Slutli gen terf inne i della nummer en artikel, som 
klargör priucipem a {ör en celltralant 1l11anläggning och 
ger -11 inbli k i J el prak l iska utförandet av dylika an
li4ggningar. 
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Ultrakortvågen blir aktuell 

II »~,':I~:~~':":O:'~~::' g:;~ '~: :~~~;~"~:: :: 

måste följ as vid konstruktion av mottaga.re för 

dessa våglängder ha nu ett ypperligt tillfälle att starta 

rned experiment. Lumas experimentsändare är i gång 

dagligen mellan kl. 8,30 f. m.-S,OO e. m., även söndagar, 

varför dc som äro upptagna under sändningstiden på 

vardagarna åtminstone kunna Iyssna på söndagar och 

e enluellt lördagseftermiddagar. Antenneffekten hos Lu

ma-sändaren är f. n_ 25 W, men kan höjas till 40 W_ 

Räckvidden är minst SO km. Mottagaren kan vara en en

rör~ eller vid större avstånd t"årörs av superregenerativ 

Lyp_ En sådan mottagare beskrives i detta nummer. 

Det finns mycket att experimentera med v~d dessa ultra

korta våO"or, även om man inskränker sig till mottagning, 

vilket ju de flesta amatörer göra. Så t. ex. kan man prova 

nlt.d olika antennanordningar, från en kort, isO'lerad tråd. 

upphängd inomhus, till en specialantenn av dipoltyp , an

bragt i toppen aven hög mast. 

Den som lyckats få in 'Lumas signaler med god styrka 

kan - sedan han insänt rapport härom (se nedan) 

börja söka efter mera avliigsna stationer, förutsatt att 

han j bor milt inne i en industristad, i vilket fall utsik

Lerna äro små på grund av den höga störningsnivån. Vi 

ha från fl era håll erhållit rapporter om avl yssning av 

ultrakortvågsstationer, belägna på stora avstånd från vårt 

land. Den engelska tel evisionssändaren (den som utsänder 

I j lidet) påstå sig flera personer ha hört mer eller mindre 

regelbundet, dock ej i Stockholm utan i förorterna_ Ame

rikanska telefonisändare ha också av lyssnats. S j äl va ha 

vi vid ett tillfälle hört en avlägsen station, med all san

nolikhet rysk, i närheten av S meter. Den spelade först 

»Internationalen», varefter en herre och en dam turades 

om vid mikrofonen. Stationen kom in mycket svagt, men 

språket lät som ryska_ Mottagaren var en enrörs super

regenerativ med inomhusantenn. 

Polisradion kommer nu inom kort i Stockholm_ Sän

daren på huvudstationen får en antenneffekt av 250 W, 

och bilarnas stationer bli på 25 W. Sändning kommer att 

ske huvudsakligen på våglängdsområdena 100- 200 me

ter samt 7,5-10 meter. Här blir det alltså nya möjlig

heter i lyssningsväg på ultrakortvågsbandet. Ej endast 

telegrafi utan även telefoni kommer att användas_ 

Vi vilja härmed uppmana alla som lyssna på ultra

kortvåg att insända rapporter om erhåHna resul tat till 

oss. Detta gäller både Luma-sändaren och eventuella uL

ländska stationer som avl yssnats. Rapporter om mottag 

ning av Luma skola vi gärna vidarebefordra, men de 

kunna också sändas direkt till Luma, Stockhoim 20. Hörda 

signaler kunna härröra antingen från stationer S011l sända 

inom området 1- 10 meter, eller de kunna vara över

toner till stationer på högre våglängder. I båda fall en 

äro rapporter lika välkomna. 

De som hört avlägsna sändare och önska adressupp

gifter kunna genom dr Siljeholm hos Luma erhålla så

dana. Insända rapporter, vare sig till Luma eller till oss, 

böra vara verifierade, d_ v. s_ underskrivna av två perso

ner, som vid samma tillfälle hört stationen. 

http:mottaga.re
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Fel p.a 
o likriktarrör 

Av W alter R. Jones 
(Hygrode Sylvonio Corporotion) 

Vid utb yt· av etl önderb ränt likrikta rrör i en 

allströmsmottaga re hä nder det ofta, att det n ya 

röret »brinner upp» omed Ibar t 0 111 det insi"it· 

tes. Det måste då tydligen vara något annat fel i motta· 

garen. En undersökn ing visar a tt elektrolytkondensatorn 

efter likriktarrört:l ä r f laktiO", sa att likrikta ren blir kort· 

sluten, och under sådana förhållanden kan det nyinsatLa 

likriktarröre t ej uthärda bel astningen . Det kan emellertid 

hända, att den felak tiga elektrolytkondensatorn ej reage· 

rar omed lbart, då de t nya röret in ätt , u tan för t sedan 

mottaga ren varit i dr ift någon stund , d. v. s. kondensatorn 

har återtagit s in normala funktion edan den föregående 

kortslulnin O'en, men t)'v ärrblott tillfälligt, och r ätt vad 

det är b li r det ån yo kor tslutning i den ·amma, och lik· 

riktarröret förd ärva . 

Det är därför nödv:illd ig t a ll om orgsfullt p r ova elek· 

trolytkondensatorema i filtr et:, innan ett n ytt l ikriktarrör 

insättes i mottagaren. Naturligtvis kan korL lutningen ock· 

sil ligga på något annat h åll , il et j u visar sig då man 

koppl ar ur »elektrol yterna». 

Det ova n omtalade felet uppträder anligen vid lik· 

riktarrören 25Z5 och 25Z6G, och fel t i sj älva rören 

består däri, a tt katodanslu tninoen brunnit upp , nämligen 

den klena metall tI"imla, som förenar atodens metall· 

hyl sa med den tr åd , som g nom glaset leder ut till katod· 

benet p å rörsockeln. Denna st rimla brinner a\' , så snart 

en lröm avse ärt lörre än 1/ 2 a mp re genomfl yter den 

under någo t större Lid morn nt. Denna an lutningsstrimla 

kan ej giva;; större ledningsarea än ·den har : t i så fall 

skull e den leda hort så m 'ck et värme fr n ka toden , alt 

den sistnämnda ej skull uppnå erforderl ig temperatur. 

SÖllderbränning av des a strimlor i r öret kan emellertid 

förhindr as genom inkoppling av ett motstånd p å 50 Q i 

serie med varde ra anoden , utanför rör t, ell er ett moL· 

stånd på 25 Q i erie med båda anoderna. De' sa mot· 

stånd begränsa i regel kortslutningsströmmen å pass 

mycket vid fel i el ektTolytkondensa torn , att likrik tarröret 

håller. Sådana skyddsmolstånd användas där,för i en del 

kommersiella allströmsmottagare. 

l ya mottagare, som legat i lager en ·Iängre tid efter till· 

verkningen, e ller mottagare som ej varit i hruk på flera 

månader kuuna bli utsatta för liknande fel, om de första 

gången inkopplas utan vidare till n ä tet. Överströmmen 

genom första elektrolytkondensatorn, alltså strömstöten 

vid inkopplingen, kan hli så stark, att den flerfaldigt 

överskrider den halva ampere, som likriktarröret enligt 

\'ad ovan sagts tål. Detta beror på att »formeringen» a 

elektrolytkondensatorns positiva elektrod gått bort under 

den långa vilan , så att strömmen Iusar rakt igenom kon· 

densatom. 

Vid likriktarrör av t ypen 80 eller liknande är det glöd. 

tråden som brinner av vid fel av ovan berört slag. Efter 

sönderbränningen finner man en V,formad del av glöd· 

tråden liggande lös inuti r öret. 

För alt undvika sönderbränning av röret kan man uno 

der de första minuterna, då mottagaren på nytt tages i 

bruk, ersätta 80 :an med ett kraftigare rör, t. ex. 5Z3, till 

dess kondensatorn har hunnit bliva formerad på nytt. 

Sedan kan detta rör utbytas mot det normala. Ett annaL 

sätt, som kan anlitas om man har en autotransformator 

med olika uttag till sitt förfogand e, är att i början mata 

mottaga ren med en spänning av endast 60 vol t (om den 

är avsedd för 110 eller 120 volt ), åledes med ungefär 

halva spänningen, och sedan successivt höja spänningen 

till den normala under en tidrymd av ca 15 minuter. 

Elektrolytkondensatorn blir då formerad utan aU draga 

någon för likrik tarröret skadlig ström. 

Den serviceman som gör till regel att in.spektera första 

filterkondensatorn i mottagaren, så snart det är fel på 

likriktarröret, får för det första sälja en elektrolytkon· 

densator, och för det andra spar han de Tör som han 

skull e ha satt in i mottagaren innan fel et upptäcktes. Dess· 

utom slipper han att gå en gång extra till kunden, i fall 

likriktarröret hade gått sönder sedan apparaten levererats. 
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Ur estetisk synpunkt äro antenn anordningarna på 

de större boningshu s, där varje apparatägare 

har sin egen ant ' llll, föga till~alande. Man ser 
en mångfald an tennmaster och ett kaos av trådar, löpande 

kors och tvärs. Sedan man i större uhträckning börjat 

använda de s. k. enmastantennerna, ha förhållandena dock 

förbättrats. Antenntrådarna bortfalla och antalet master 

reduceras till hälften . Där förut antennerna slingrade sig 

genom varandra , finns det nu gott om plats för var och 

Fig. 1. Komplett centralantennanläl5l5ning med stavantenn samt 
/örstär"ar ~ på vinden. (Tele/anken och Sie mens.) 

en. De olika antennerna inverka i mindre grad än förut 

störande på varandra. Enmastantennen är v is~erligen ej 

lika effektiv som L- och T-antennerna, men delta upp

väges ofta av den moderna mottagarens stora känslighet. 

En antennanläggning utförd enligt moderna principer 

med störningsreducerande anordningar blir ej så billicy 

att lä O'aa sig till med. Resultatet blir naturligtvis lids nde, 

om man skall kompromissa i avsikt aH sänka kostna

derna för anläggningen. Om i stället hyresgästerna kunna 

slå sig tillsammans Dm ell antenn, så kan denna utföras 

pa bästa möjliga sätt, och kostnaden för varje hyresgäst 

blir icke betungande. P å hustaket får man en enda an

tenn , utrustad med en eller två master allt efter omstän

digheterna. 

:';cntralant(!nnen maste givetvis uppfylla vissa fordring· 

ar. Först och främst bör den vara minst lika störningsfri 

som en normal enfamiljsantenn. Vidare får signal styrkan 

i uttagen ej vara nämnvärt mindre än den man skulle få 

med en sådan antenn. Slutli~;r~ll bör man ha möjlighet aU 

taga in alla stationer som man kan få in på en vanlig 

antenn. 

Denna sistnämnda fordran Lir man lov att pruta av på 

en smula , ty de nuvarande centralantennerna möjliggöra 

ej mottagning av kortvug;;~ tati oner. Detta förhåll ande be

höver ju dock ej utestänga alla möjligheter till kortvåg3

mottagning; kortvågen är ofta mindre utsatt för stör

ningarän de övriga vaglängderna, och en tråd i rummel 

kan vara tilUyll est i många fall. 
Beträffande signalstyrkan använder man sig vid större 

anläggningar aven antennförstärkare, med vars hjålp 

man kompenserar dämpningen i distributionsle::lningarn a. 

• 
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Anlfnn 

c- - --~--~o_--__ 
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Fig. 2. S chemal,:sk bild av centralantenn med t vå / örstiirkare, ma· 
lal/ de var sin ledningsslinga. Avstämningsskalorna på för st(irkarna 

höra till vt!"jällan. (Siemens och Tele/unken.) 

Förstärka ren är så konstruerad, att den likfor mig l för· 

s tä rker frekvenS'bandet 150- 1 500 ke/ s1 ). Det är kanske 

i fl era fall j ust förstä rkaren som sätter stopp föl' k ort

vågsmuttagn[ng n, ty den släpper ej igenom S' höga fr e

kvense r. En centralantennanläggning utan förs tärkare kan 

dä rför tänkac5 medgiva kortvågsmollagning om systemet 

är sä rskilt konstruerat härför och distr ibut ionsle-dni ngar· 

na ej dämpa kortvågen i alltför hög grad. 

Centralantennens allmänna anordning. 

Man skiljer mellan centralantennanlägan in CTa r med och 

ulan antennförstärkare. Anlägo-ni ngar utan förs tärkare sä 

gas vara avsedda fö r upp till 5 ell er 10 anslutni ngar allt

efte r den använda an tennens effek ti i let. Sål unda möjlig 

gör en sta vantenn kan -kc 3 anslutnino-ar. en stor L- ell er 

T·an tenn med två höga master kanske ett tiotal anslut 

ningar, kan ke fle ra i ärsk ill g yn nsamma fall. Vid an· 

l iiggningar med förstärkare kan man ha upp t ill ett fem

tiotal an ~lul[li ngar och vid användning av fl era förstär· 

ka re fl era gru pper med 50 an lutnirJCfar per "' rupp. Detta 

gi-ill er vid 2·rÖrsfÖr. tä rka re. Vi d fö rstärkare med tre rör 

kan man ha ännu fl era ansl utningar pel: grupp. 

En centra Jantennanl äggning består av n utomhusan· 

tenn av störnin<fsl'educerande t yp, en antennfö rs tärkare 

(sakna eventuell t amt ett distr ibu tionsnät med anslut· 

Ilingskontakter för rc:diomollagarn a. 

A ntennen. 

P å antennen må te ställ as mycket h öga krav, om an· 

läggningen skall fun gera tillf redsställande. Av allra stör· 

sta vik t är e tt gynn samt signaljstörningsförhållande. An· 

tennen och dess nedledning ä ro de mest s törningskänsliga 

oro anen i hela anl äggningen, och nedledningen , som ju 

är mest utsatt för stö rningsfälten, iIlås te utföras lågohmig 

med hj älp av tra rdorma torer för att minska del s dämp' 
ningen och del ' stö rn ingskänsligheten. Antenner med skär· 

') Se PopIIlä r Rad io nr 7, 1LJ36 I kon ;; ;rllkti n!l ~b eskri l' nin g lill an · 
lennförstä rkarc ) samt n r 'I., 1937. 

---'------11 
[ l 

Fig. 3. Centralan lenn utan för stärkare för upp till tio anslutnin· 
gur. (Blott en. anslutning visad. ) T I : ant e/l/ltrans/ormalor, D : an· 
slulningsdosa, T . : mottagaretrans/ormator. Vid flera anslutn.ing· 
ar användas siirskilda transjorllw torer -vid a-vgreningspunktern.a. 

( »Telo.» ) 

nIad nedledning men utan tr ansformatorer förek omma i 
sådana fall , där störningsni vån är l åg och an tingen ned 
ledningen är mycket kort ell er antennrörstärkare finnes. 

Vid anläggningar utan fö rstärka re måste man vidare 

av antennen fordra hög effekti vitet, d. v. s. den måste 

givas slor effekt iv h öjd, för att varj e ansluten mottagare 

skall erhåll a till räcklig antennspänning. 

Förstärkaren. 

Denna är, som ovan nämnts, av aperiodi sk t yp. Den 

har vanligen tv eller tre rör, med motståndskoppling 

mellan rtiren samt transformatorer p å in· och utgångs· 

sidorna . Transformatorerna -ha kärnor av högfrekvens

j ärn. För alt få tillräcklig förstärkning vid de högsta 

rundradiofrekvenserna ( l 500 kc/ s) lägger man h ögfre 

kven ~Jrossl ar i serie med motstånden elle r anordllar spe

c iella f ilter, som utjämna frekvenskurvan. Värdena på 

anodimpedamen bli emellertid små, och rör med stor 

bran thet mås te användas, för att accep tabel förstä rkning 

,ka ll erhållas. Rör med skärmgaller äro gynnsammas t 

Fig. 4. Till vällsler antenntrans/ormator, t ill höger anslutll ingsdQsa 
/li ed inbyggd mottagaretrans/ormator. (» T elo.») 

• 
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Fi". S. Till vänst er centralantenn ulun förstärkare, till höger med 
förstärkare (miirlrt SchAV). Vid antennintaget är anbragt ett 
Gli/OllLa/iskt verkande åskskydd. Längst ned ses den skiirmade an· 

slflfningssladden för mottagaren. (Schniewindt.) 

på grund av den låga ingångskapaciteten, som ju shun

Lar d t föreg' ende rörets anodmotstånd. Förstärknings

graden är v id tvårörsför tärkare ca 20 dB, vid trerörs

förstärkare ca 55 dB. 

Av stor betydel se är förstärkarens linearitet. Om denna 

ej iiI' tillfred ställande för de förekummande signalnivå

erna , uppkommer lätt korsrnodulering, varvid lokalsta
tionelI slår igenom vid utlandsll1ottagning, oberoende av 

den egna mo ttagarcns selektivitet. Det är de starka sig· 

l1alern a fr ån lokal sändaren som sätter antennförsLärkarens 

fig. 6. Tv&rön/örstiirkare med 
fällan kan loka/siindaren dämpas 
/iindska stationerna. Hf·drosseln 
todkapacitet en resonans vid de 
härigenom förstärkningen uppe. 
en (/l1slutnin "sdosa m ed ohmsk 

- - - - - - _._ - - --, 

__ J 

pentod som slutrör. Genom våg· 
ned till samma n ivå som de ut

mellan rören ger med galler-ka
högsta frekvenserna och håller 

Den undre delen av bilden visar 
spänningsdelare .') 

linearitet på prov, och det är därför enk It att avl äg na 

d "tisa slörningar genom en . antennIö rstärka ren inbyggd 

vågfälla , inkopplad före första röret. 

Transformatorerna vid in- och utgången av förstär

karen möjliggöra anpassning, dels mellan antennens låO'

ohmiga nedledning och .förstärkaren, dels mellan den 

sistnämnda och -den lågohmiga distri'butionsledningen, 

som matar alla anslutningskontakLerna i lägenheterna. 

Distributionsledningen. 

Denna kan vara avenkeltrådig eller dubbeltrådig typ, 

l båda fallen försedd med skärmmantel, som j ordas. 

Ledningen har en karakteristik av storleksordningen 

100 Q vid de för ifrågavarande ändamål använda kabel
sorterna. . id tvåtrådig lednin o- göres denna balanserad 

till j ord medelst mittuttag på transformatorlindningarna. 

Härigenom reduceras störningskänsligheten hos lednin

((en. Dämpningen i lednino-en har ej sa stor betydelse, ty 

den blir ganska liten i förhållande till den dämpning, 

som av nödvändighet måste läggas in i anslutningsdosor
na. Mellan två ,dosor vilka som 'helst måste en avsevärd 

dämpning förefinnas, nämligen om man inmatar en spån- . • 

ning (representerande t. ex. störningsspänningcn från en 

aterkopplad mottagare) i den ena dosan och mäter den 
i den andra dosan erhållna spänningen. 

Liksom vid fceder-Iedningar j sändare gäller det hEir 

att undvika s tående vågor på ledningen, vilka skulle 

medföra !ltora förluster samt oj ämn spänningsfördelning_ 

Fördenskull avslutas ledningen med elt motstånd, molsva

rande ledningens karakteristik, således av storl eksordning

en 100 Q , vilket förhindrar reflexion. Om pärm ingen 

faller j ämnt i dosorna mellan förstärkaren och änden på 
ledningen, så visar detta all stående vagor ej för efinnas_ 

Anslutningsdosorna. 

Mottagarnas anslutning till di stribulionsledni ng n iiI' 

tt kapitel för ·ig. Ovan är nämnl 0111 den av -iktliga 

dämpning som är ofrånkomlig i dosorna för und ikan

de av inbörd's störninga r mell an moltuo-arna. Det är 

J • 

'"" f"'.... lI 

I 
I 

I I 
I I I ~I 

" 
a ,. "", } 

Fig. 7. Frekvenskurva för förstärkaren i /ig. 6. Man ser invakan 
av vågfällan, i detta fall avstiimd iiir 841 ke/ s_ Förstiirkllingen är 

angiven i Nepcr. (1 Neper = 8,7 dU.) 



104 POPULÄR RADIO 

Fig. 8. Antennlörstärkare med tre rör (det fiärde är likriktarrör). 
Man lägger märke till dcn omsorgsfulla skärmningen. Den yttre 

skyddshuvm är borttagen. (S venska Radioaktiebolagct.) ' } 

ej nog med all primitiva återkopplade apparater alstra 

störningar vid orik tig bet j äning, utan moderna superhe

terodyner (utan hf-rör) ås tadkomma normalt en viss, 

om också ej så kraftig störning i andra apparater, här

rörande från den egna oscillatorn. En rä·tt utförd central

antenn eliminerar nästan fullständigl sådana inbördes 

störningar mellan anslutna apparater. 

Andra saker att taga hänsyn hll är att belaslningen 

per uttag på ledningen ej får bli för stor saml alt uttagen 

(anslutningsdosorna ) skola kunna kortslutas, utan att 

detta inverkar menligt på oen övriga anläggningens funk

~ ion. 

Utförandet avanslutningsdosorna kan i fr åga om den 

inre kopplingen variera avsevärt. Ett vanligt utförande 

är llled en ohmsk spänningsdelare, där nominellt 1/ 3 av 

, . 

4 

2 -

Fig. 9. Fr ekvcnskurva lör trerörsförstiirkaren i lig. 8.' ) 

z' 

?0il0 " b.. b
A A 


'06(J " 

J J 

A--1 
J ~'" ja,.. ~ :dJ 

Fig. 10. T vn olika sätt jör mottagarnas anslutning till distri lm
tionsledningen. Till höger den av Svenska Radioaktiebolagct an

viinda anordningen m ed nedtranslormator och konstantenn.'; 

spänningen p å ledningen uttages till mottagaren. Ett an

nat, modernare utförande är med en tram:,{ormator samt 

vissa andra kopplingsdetaljer inskjutna mellan ledningen 

och mottao-aren, varvid i vissa fall mot·tagaren blir an

sluten via en konstantenn, nära motsvarande en vanlig 

utomhusantenn , för vilken antenntyp mottagaren från bör

jan är konstruera·d. Antennen inverkar ju ofta pa första 

kretsens avstämning, och det riktigaste är därför alt eIter

bilda antennen vid anslutning av mottagaren till central

antennätet. Transformatorn brukar vara försedd med 

j ärnkärna och mås te givas ytterst små dimensioner för att 

få rum i dosan . 

Anslutningen av mottagaren sker genom en skärmad 

sladd. Skärmningen är nödvändig för alt utestänga stör

llingar , som skulle kunna överföras fri\n belysningsnätet 

eller från andra ledningar i väggarna. Dessutom skulle 

inbördes störningar kunna uppkomma mellan mottagar

na, om anslutningssladden vore oskärmad, i -det att denna 

då verkar som antenn. 

Litteratur: 
") E. T. Glas : Centralradioanlä ggningar med högfrekvensfördel

ning (centralantenner ) , T eknisk Tidskrift, Elektrot.eknik nr 10, 
1936. 

") I. Ahlf!"ren: Högfr kvensdistribution i bostadshus för radio
mottagare, T eknisk Tidskrift, Elektroteknik nr 3, 1937. 

W. S. 

STOCKHOLMS RAD·IOKLUBB 
En sammanslutning avradloteknicl och amatörer. 


Räknar flera av v6rt lands främsta radiofackmän bland sina medlemmar. 


Aktue·lla föredrag och demonstrationer var 14:e dag. 


De bästa utländska facktidskrifterna finnas tillgängliga. 


Klubbens organ är tidskriften Populär Radio. Prenumerationspriset för densamma ingår i medlemsavgiften_ Närmare 

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

Medlemsavgiften, kr. 10: - pr år, för studerande och teknologer kr. 5 : - pr år, kan inbetalas å postgiro nr 50001 
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K.O~ ~rROll
BORD 

med Förstärkare, »mixer» och korrek
tionsfilter För bas och diskant. Hela 
apparaturens Frekvenskurva under 
Fullständig kontroll både vid grave
ring och uppspelning av skivor. 

Av S. Thurlin 

ID , t koot,·oIlh"d :n, d mihofonfö,~""""" 'mix· 
er» och korrekllOnsenhet som har skall beskn

vas kan användas vid grammofoninspelning, 

åter givning av skivor eller ljudöverföring. Hela aggrega

tet best -r sål -des av tre s8!mmanbyggda delar, vilka kunna 

använda' var för ig eller hopkoppla" med kortslutnings

byglar. Mikrofonförslärkaren och mixerenl1eten ha förut 

vari t be"krivna, varför de här endast i kortnet komma at t 

omnämnas. 

Mikro fonförstärkaren. 

G

Denna består av två rör, Vl oc'h Vb fig. l. Vid ingångs

sidan är anordnat för anslutning av Rei sz-mikrofon vid 

A, mikrofon med l g hrnig ledning vid B och kristall

mikrofon vid C. Mikrofonbatteri med s trömbr ytare för 

Reisz-mikwfon äro inbygo-da i mikrofonförstärkaren. Om

koppling mellan mikrofonerna ker med en enpolig tre

vägsomkopplare 0 1 , Potentiometern 9 kan vara försedd 

med en tvåpolig s trömbrytare, som då tjänstgör som 51 
och SL' I modPlIapparaten äro gall rbatterierna Gl och 

J plac fade i var sitt mässingsrör, monterat direkt på 

chassiet (se fotografierna). Som ,lock användes en ebonit

pla LL a, som är försedd m ed ett f j ädrande metallstift för 

att få kontakt med batteriets minussida. 

Blandarenheten eller »rnixern ». 

Därefter följer i schemat blandarenheten. Denna arbetar 

med ett tvåvoltsrör »19». bClcc:knat V3 . Potentiometern 

12 har en inby ggd strömbrytare Ss för glödströmmen till 

röret. Vid K inkopplas grammofonens pick-up. Ta är en 

vanlig lågfrekvenstransformator med omsättningstalet 1:3. 
Med omkopplaren O2 inkopplas antingen tramformatDrns 

5ekund ~ir ener hylsorna JJ för anslutning aven extra pick

»Kontrollbordet» 	 med inbyggd jörstärkare, »mixeT» sam! korreT,:
tionsenhet jör bas och diskant. 

up. Drosseln Dl bör ha en induktans på ca 200 H vid 

3 mA. Dess likströmsmotstånd bör ej gärna överstiga 

5000 ohm. 

Korrektionsenheten ger n)'a möjligheter 

till förbättring av ljudkvaliteten. 

Sista delen av aggregatet består aven korrektion -enhet, 

som har till uppgift att medhjälp av omkopplarna O.~ 

och 0\ samt motstånden 18 och 19 med tillhörande kGpP

lingsdetaljer möjliggöra reglering av bas och di,;kanL 
Den är utförd i överen,,: tämmelse med en beskri\rning i 

den välkända engelska tidskriften »Wirele -s WGrld». Med 

omkopplaren O;J dämpas ba~cn stegvis .och med mGtstån

det 19 kan den för-stärkas. Diskanten dämpa stegvi med 

0 .\ och förstärkes med motståndet 18. Man har allt 

fullständig kontroll över frekvenskurvan. 

Till ·de reglerbara motstånden 18 och 19 an v~indas elt 

par potentiometrar på vardera 25000 ohm (logaritmi kal. 

De inkopplas så, att motslåndet och även motst<l!ld :~ind

ringen per grad vridnino-svinkel ökar vid vridning åt 

högeL Ena anslutningen på potentiometern Llir . ?tlede 

fri . När potentiometrarnas rattar stå på 11011, 5kola mot

stånden ooks~i vara noll. Motståndet 18 kan ha en inbyggd 

strömbrytare för glödstrums.kretsen till VI, ' 
Drosseln D 2 är en högfrekvensdro . I med ferrocart

kärna, Görlers typ F 22. Drosseln Da är ilindad på en nor

mal kärna för lågfrekvenstransformatorer ; plåtarnas s tor

I (~k är 50 X 60 mm .och kärnans t j ocklek 20 mm. Bobinen 

lindas med 3 800 varv 0,2 min lackerad koppartråd, som 

i det närmaste fyller kärnan. Drosseln får då en induk

tans på ca 25 H vid den rådande likströmsbelastning n. 

Röret V\ ger r inga förstärkning i denna koppling; det 
är endast till för att upphäva dämpningen i korrektions

kretsarna . Sku 1le man använda ett av rören i en förut 

byggd förstärkare som korrektionsrör, skuHe totala för

stärkningen betydligt reduceras. 
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Fig. l. Kuntrollbordets koppliII ·'sschema. Till viinster mikrofonjörstärkaren med rören V, och V., i mitten »mixer»·enheten m ed 
röret V, samt till hiiger korrektionsenheten med röret V,. 111ed hjälp av kontakthylsor och kopplingsbyglar kanna enheterna sam· 
Tl!anlwpplas eller användas -var för sig. - M ed O" O" 18 och 19 på noll erhålles rak jrekvenskurva. Med O. 'och 0 1 på I, /I och 
/II dämpas bas resp. diskant allt mera. Då 19 och 18 vridas mot maximll.m (st örsta motståndsvärde) , förstärk es bas resp. diskant 
mer och mer. (Obs. alt lItgu/LgskliimmoTna från VJ och V. iiro anodspiinningsförande.) 

1= 0; i\llQ. 8= 5000 pF (glimmer). 15=0,1 ,uFo 2Z= 1000 pF. G.=1 ,5 volt. 

2= 0,2 MQ. 9=0,5 MQ. 16=0,01 .uF. 23=5000 pF. V,=Philips A425. 

3 =5 [Q. 10 = 0,03 MQ. 17=0,001 f'F. 24=0,1 ,uFo V, = Philips A415. 

4=01 MQ. 11 = 0,25 MQ. 18=25000 Q. 25 = 0,25 MQ. V, =amerik. »19». 

5= 1 I-'F. 12=0,1 MQ. 19=25000 Q. 26=2000 Q. V, =Philips B'J24. 

6=0,05 MQ. 13 = 0,1 flF . 20=10000 pF. 27=0,1 MQ. 

7=2.LlF. 14 = 0,25 ,uFo 21 =3 000 pF. G,=3 volt. 


Praktiska konstruktio/lsdetaljer. 

Chassiet tillverkas av 1 mm tjock aluminiumplåt stor
leken 450 X 250 mm. Långsidorna böjas nedåt i rät vin
kel, så att fram- och baks-idorna få en höjd av SO mm, 

va\wid chassiets översida får storleken 450 X 150 mm. På 
nwdellapparaten äro OJ, 11, 12, 0 3 och 0 4 monterade i 
ovan nämnd ordning, så att de komma under chassiets 
botten. Motstånden 9, 18 och 19 äro fastsatta på ett par 
aluminiumplåtar, som fastskruvats på chassiets framsida 
(se fotografierna). Omkopplarna och potentiometrarna 
måste ha isolerade axlar, och motstånden 9, 11, 12, 18 
och 19 böra vara lDgaritmiska. Om a.pparaten skall in
byggas i 'låda, är det lämpligt alt framsi'dan förses med 
en bakelitpanel. 

Rören placeras å att gallededningarna bli så korta 
s om möjligt. Filterkondensatorerna 5 och 7 samt kopp
lingskondensatorerna 11 och 17 monteras lämpligast ovan
på chassiet. Kondensatorerna 12, 13, 14 och 20, 21, 22 
fastlödas direkt på respektive omkopplare 0,\. och 0'0 
Alla drosslar och transformatorer fastskruvas i chassi

plåten, så att kontakten till -denna blir goOd. Fotografierna 
visa de olika delarnas placering på och under chassiet. 
På rattarna till ornkopp,larna O1> O~ och 0 4 kan man 
märka upp lägen för de olika uttagen , så att man där 
kan se vilka kondensatorer eller vilken mikrofon som är 

inkopplad. 
På chassiets baksida fastsättas 'isolerade kontakthylsor 

för anslutningarna från mikrofoner ooh grammofoner 
samt in- och utgång från de olika enheterna. Omkoppla

ren O2 kan även placeras där. 

Kontrollbordets användning. 

Om endast mikrofDnförstärkaren skall användas, tiH
kopplas glödströmmen medelst 52 0 Hörtelefonen eller slut
förstärkaren inkopplas till hylsorna D. Om blandaren
heten skall kopplas efter mikrofonförstärkaren, insättas 
ett par kortslutningsbyglar vid F Dch G, och O~ 'lägges 
över tiil T8:S sekundär. Utgången från blandarenheten 
blir vid hylsorna M, och glö.dströmskretsen för V3 slutes 
med 58' Skall även korrektionsenheten inkopplas efter 
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Ch assiet jrun över- och undersidan. Enheterna äro monterade i 
samma ordningsföljd som pti kopplingsschemat_ Litngst till höger 
ses drosseln D. samt intill korrektionsröret drosseln D.. Längst 

till vitnster pr! chassiet ses batteriet för R eisz-mikro fon. 

blandarenheten, sättes en kor tslutningsbygel meHan hyl

oma L, och glödströmmen liHkopplas med 54' 
Vill man använda n~gon av de tre enheterna i kombi

nation med nåO'on annan apparat, får man n atur lig tvi 

IIpassa dem till varandra. I ett sådan t fall blir ingången 

till blandarellheten id h yl omu E (eventuel'lt vid H) o<:h 

utg!\ngell v id M. I ngången bill korrektion. enheten blir vid 

h ylsorna N. Utgången från korrektionsenheten kan an-

lutas t1ll en \Slutförstärkare, som har kondensatorer på 

ingångssidan. 

Vinj ettbilden visar kontrollbor.det framifrån. Det har 

'int min dre än å tta rallar. I jäm förelse mcd chemal ha 

vi från viin: ter i övrc r aden motstå nden 9 , 19 och 18. I 

nedre raden fr ån vä ll ster ses Oh 11, 12, 0 .1 och 0 4, 

Kontrollbordet kan drivas från torrbatterier. För glöd- 

s trömmen är det dock l-ämpligast att använda ackum ula

tor. Man få r då gö ra uttag på den för blandarröret, om 

blott skall ha 2 volt. Till modcll apparaten använ des den 

batterienhet, som var beskri\7en i P. R. nr 3, 1937. 
Vid reglering ger omkopplaren 0.1 ku äppar i högtala

r en, varför den m åste inställas i ett bestämt läge och ej 

röras under inspelning av grammofonski\7oL 

Korrektionsanordningarna för bas och diskant ä ro av 

stort v~rde, bl. a. vid uppspelning av skivor då man kan 

korrigera för den naturliga dämpnin O'en av basen i ski 

van genom att vrida upp basförstärknin gskontrollen 19. 
å lhruset kan dämpas medelst O". Vid skivinsl)elning 

kan diskanten med fördel förstä rkas medelst 18, under 

det att basregistret Lör dämpas medelst 0 3, försåvi tt ej 

[ilter härför finnes på annat läll e i förstärkarkedjan. 

Chassiet jrån baksidan. Rörhållaren på kopplingsplinten iir för 
an -Lutning av ballerikabelll-. 

POP Ut).' R R). D O 
SveriO'es enda radiotekniska facktid "krift 
Ra,diofackmännens och amatörernas speciella or.cra Il 

• 	 .l'!'bnndlur I form Il'!' Ihll'ulilr:' kllllqrllk,I"",t,,·• 	 Är saklig. l'ederbiirtig och opurtl"k 
_kri'l'l,llIl-!'ur 111'D I'rllk'iska t1l1iillll'lIill;';l'U ,,,- U.'-II 

konstru kt lonsprinci"er• 	 utkommer regelbundet den 1;) '!'nrje månat! 
• 	 Ger amatfiren ntfiirliga lJe!':k!'hnin::llr iil't'r iDtr..~

• 	 1Dnehåller teknl~ka [)eskri '!'nin:;a r ut'er goda kom ~:Inlll 1':'tl'f.'ritnl·,1[ /Id! u I'IlIlru Il' r i 1111 III r:ltl\ulIs /ldl 
mersiella mottagare niirbesliiktude omrdlll:'D 

• 	 ,\d.lfindlur ull:1 I1rl,l'll:'r (Id ra t!iuulIl n' 111'1• 	 llt>skrl\-er på ett Illttlattligt siin nya uppfinninglIr 
och principer • 	 Ä r ,len Idealiska umil tiirtidlik rlft en 

• Upp~kntta!\ at' fackmannen pi grund:1l' in t'cde r 
läggningar 

• 	 Innt>llI\ller det minsta möjliw.1 av teoretiska ut
häftighrt ocb opartiskhet 

Organ för Stockholms Radioklubb 
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FOR 
4 +1 rörs superheterodyn 

med Plessey's avstämningschassi. 

Tre våglängdsområden. • 
Kortvåg 13-51,5 meter. 

H	är nedan .publicera vi kopplingsschemat för en 

av Plessey·fa'briken ,i England konstruerad 4· 
rörssuper, i vilken ,det i föregåe nde nummer 

under rubriken »Radioindustriens nyheter» omtalade av· 
stämningschassiet användes. Della chassi innefattar ga ng· 

kondensa tor med stationsElkala, anlenn· och oscillators-po· 
lar samt alla erforderliga trim· ooh paddingkondensatorer. 
Inkopplingen av cha ",s iet till d en övroiga delen av motta· 
ga ren underlättas er nom nedanstående skiss, där anslut· 
ningskontakterna äro numr ra de med. siffrorna 1 t. o. m. 
8. Samma beteckningar ateminllas i kopplings chemat. 
Skissen visar även placeringen av ,de .olika spol arna samt 

kondensatorerna på avstämningcschass iet. I stället för att 

ansluta blandarrörels signalgaller till den med 3 märkta 

kontakten på våglänO'dsomkopplaren kan man ans-Iuta det 

till statorn på gangkondensatorns antennsekrion, om led· 
ningen härigenom blir kortare. 

Vi skola här giva en del förtydliganden tiU kopplings. 
schemat, varvid först är att O:bservera, att värdena på alla 
kondensa torer äro angivna på engelskt vis, så att en punkt 

användes i stället Jör decimalkomma, .och dessutom är 
siffran före decimalkommat (punkten) ej utsatt ~ de fall , 

då denna siffra är en nolla. Bete 'kningen . 25 på en kon· 
densator betyder saledes 0,25 ,uF, . 0004 betyder 0,0004 

,/IF eller 400 pF o. s. v. (Enheten pF -- pik.ofarad 
motsvarar ungefär cm. Således är 400 pF = 400 X O,9 = 
360 cm.) 

I antennkretsen användes transformatorkoppling på 

mellan· och långvåg men kapacitiv koppling på kortvåg. 
Om en serieavstämd våO'fälla för mellanfrekvensen (» I. F. 
TRAP» i schemat) lägo es över mellanvågsprimären, skall 

denna amtidigt shuntas med en [ast kondensator på 2.50 
pF enl. schemat. 

Olika avstämning:enheter till v(~ rkas för europeiska och 
amerikanska rör, i del att det skiljer något ri fråga om 

.' 0 ~ ~c 

+' AV-.,vv 

o 
"<o g

'  .. 
~ '" " :? .. ~ 

MA,"IS f'I.TEIl 
C,",KE: CP 19~" 

Fig. l. Koppling.\ schelllrl lör -1 +1 rörs slIperheterodyn med Plessey's avstiimningschassi. De au cirklar omgivna siffrorna motsvara 
dem i jig. 2. "hen betcrknill gart/(I pri spolar , trim· och paddingkondensatorer äro d esamma. 

• 
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Fig. 2. Skiss över ars tämni fl gschassiets undersida, ,;isande place· 
r i ll{{ca av spolar och trim/;oll densatorer. P, och PL äro padding· 
konden satorerna för m -Uan· resp. Langvåg. Mitt på cha.ssiet ses 
vägliingdsomkopplarell . till vä.nstl'f om denna antennspolarna och 
till höger oscillatorspo!arna. i\lI etaUstrumpan 4 ger ejl ektiv jord· 

/l ing av gnngkondensatom. Den skall aNslutas till jord. 

varvtalen på ålerkopplingslindningarna vid oscillatorn. 

Vid köp av avstämning~enhet bör man därför tillse att 

få rätt enhet för det använda blandarröret, i detta fall det 
amerikanska 6AS. 

Våglängdsområdena äro en!. uppgift föl j ande: kort· 

våg 13-S1,5 m, mellanvåg 160- 560 m och långvåg 
700- 2000 m. Fabriken rekommenderar följande trim· 

lIin" ·frekvenser: på kortvå o· trimmas med parallellkon· 

densalorerna T2 och L vid 22 Mc/s (13,6 m), på mellan· 

våg med T3 och TG vid 1 600 kc/ s samt med P l (padding. 

konclen ator) vid 600 kel s och slutligen på långvåo· med 

'1'1 och T \ vid 400 kc/ s amt med PJ vi'd 160 kc/ s. 
Bland anm iirklling värda eller betydelsefulla detaljer 

i schemat kan följ ande framhållas. Den automatiska vo· 

I mkontrollen är av fördröj d typ och verkar vid kort· 

våo·smottagning enda!''l på mf·röret 6K7, emedan den vid 

6A8 skulle giva alltför . sto r ändring i osci1latorfrehen· 
en. Oscillalursekl ionens anodspänning uttages före sil· 

drusseln för undvikande av lågfrekvent återkoppling via 

oscillatorn. Som detektor-, ,lågfrekvens- och AVK-rör 

tjän -tgör dubbeldiod-trioden 6Q7, som har en förstärk
nillg- faktor av 70 och därför ger ganska stor If-förstärk

nin o- . Naturligtvis kommer diod-detektorn då ej fullt till 

sin rätt, även om slutröret såsom i detta ifall kräver rela

liyt stor ingångsspänning, men vid denna mottagare har 

man lagt an mera på kiinsligheten än på ljudkvalilelen 

- mollkop'pling eller negativ återkoppling har man und

vikit - vilket dock ej torde hindra, atl ljudk·valiteten till

fredsställer de -flesta lyssnare. Slutröret 6F6 hör ej till 

de svagaste ; det ger i detta ·fall ca 3 W distortionsfri ut

gångseffekt. 
Trots att nättransfo rmatorn är försedd med skärmlind

ning, har man i alla fall lagt in ett hög·fl'ekvensfilter 

nätsladden, hestående av tvenne drosseIspolar samt ell 

par kondensatorer. Detta filter skall g iv lvis monteras 

inuti mottagaren. 

Enligt uppgift på schemat skall lik riktaren vara i st tmcl 
att avgiva 80 mA vid 350 V. Detta är kanske något i öve r

kant. Mottagarens totala strömförbrukning bl ir omkring 

60 mA, vilket ger ca 90 V spänningsfall över den som 

sildrossel använda "fä-ltmagnelcll. trr r man fr ån 350 

blir ·det all tså efter drosseln 260 V till j ord, v i lkcl är 

gunska lagom. Denna spänning bör absolut kDl1troIlmäta , 

då mottagaren avprovas. 

Med en transformator på 2 X300 V växelspänning kom· 

m~ ' r man närmast den ön ·kade an( d_p iinningen. Med 2X 
350 V blir anodspänningen för hög, della en ligt till gäng

liga belastningskurvor för likriktarröret SY3G. 

Som vi tidigare framhållit i lidskriften bör, när det gäl

ler sI utrör, ida~rören (i detta ~all 6F6G) för dragas {ram

för melallrÖren. 
I fråga om mottagarens trimning bör man först öve r

tyga sig om att alla rören få räl la spännin o-ar på elek

troderna. Dessutom bör oscill a toramplitud ~ n mälas med 

en rön oltmeter eller indirek t med hjälp aven mA·mcler, 

som inkopplas i serie med oscillatorns gallerIäcka och 

närmast katoden. Den största svårigheten på kortvåg lig
q,:r ofta i att erhålla tillräckligt stor oscillatoramplitud. 

PLessey'~ avstiinznin-gschassi , som är anviil/t i den O VGf~ beskrivna 
mottagaren. Skalan med .stationsnamn har ej kommit m ed P(~ 
biLden. Ovanpå chassiet ses gangkonden-salOrn och under detsamma 

spolarna med tillhörande trimkondensatorer. 
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En redogörelse för basreflexprincipen samt ett 

diagram för grafisk beräkning av högtalariådan 

Av civiling. Ste llan Dahlstedt 
(Aga-Saltic Radioaktiebolag) 

För att en högtalare skall kunna utstråla en till
räcklig mängd Ij udellergi vid låga frekvenser äro 
följande punkter av betydelse: 

1. Produkten av kona rean och den vag konen skall 

tillryggalägga, innan upphängningsanordningarna taga 
emot, skall vara stor. 

2. Konens ma a kombinerad med upphängningsanord
ning ns elasticitet skall avstämma 'till resonans för en 
frek cns av ungefär samma storlek som den lägsta man 
önskar återgi'7a. 

3. En aku-tisk vägg (baffel ) måste anordnas, så att 

l j udtr ycksvariationerna på ena tdan om konen ej upp
hä · a varia tionerna på andra sidan. De ha nämligen mot
satt fa - ; en förtunnin g av luften på baLidan då konen 
rör sjrr framåt, uppkommer samtidigt med n tr yckök

ning på framsi dan o·h vice versa. 
Tidigare ha högtalare konstruerats enligt dessa prin

ciper. Härvid har ~törsta svårigheten varit att gö ra baffeln 
tillräckligt ·tor, för alt de lägsta frekvenserna _kO'la åter
ges. vståndet från centrum på baffeln till kanten bör 

nämligen uppgå till 1/ 4 våglängd för den läg ta frekvens , 
som skall återgi as med full verkningsgrad, d. v. s. baf

felns sida skall vara ungefär lika med 1/ 2 vågl·ängd. Anta 

Fig. 1. Schematisk bild av basreflexbaffel. (Sluten högtalarlåda 
med resonanshål.J 

VI att det ar tillräckligt med 50 p/ s, blir baffelns sidor 

344 
S = iOO = 3,44 meter. 

(Ljudets hastighet i luft är 344 m/sek. vid 20° C.) 
Var och en inser svårigheten i en dylik konstruktion, 

och man har endast i undantagsfall använt den , t. ex. vid 
biografer, där utrymmet lb.akom duken till åtit bafflar av 

denna storleksordnirw. 
Då man vel at komma längre än ovan angi,vna gräns, 

har man infört vissa korrektioner för aU kompensera in
verkan av för liten baffel. Dessa ha varit: 

1. Kompensering i för stärkaren, så att den lägsta ba·sen 
förstärkes mer tin övriga toner. 

2. Högtalarkonen ringa dämpad, så att den svänger 
kraft igt vid sin errenfrekven, ·lket ger intryok av stark 
bas, ehuru man hela tiden hör prakti&kt taget samma 

baston. 
3. Lådan eller baffeln gives en 'lämpl ig resonamfz:e

kvens vid ett lågt periodtal, ,rilket förstärker ba-så tergiv

ningen. 
En ut veckling av den 'Senaste principen är den nya 

»basreflex» .högtalaren. 

Fig. 2. Återgivningen från en och samma högtalare, inmonterad 
i olika resonanslådor och på baffel. 
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Fig. 3. Frekvenskurvor för högtnlare, 
upptagna m el Icurvskriliare. Den övre 
kurvan gäller för en basrejlexlåda, den 
undre för en vanlig ba/ielldda med 
öppen baksida. Ordiaatan är i decibel. 

Basreflexhägtalarens princip. 

En rätt konstruerad basreflexlåda ger t. o. m. bättre 
resultat än _amma högta.larsy tern insatt i en stor vägg. 
Genom basreflexprincipen kan högtalaren nämligen 
bringas att å terge toner, som äro avseväl't lägre än högta
larens egenfrekvens. I praktiken vinner man en hel oktav 
i basrecristret. Det egendomliga är att det inte är högtalar
konen som utstr åla r d en törsta effekten, utan ett hlil j den 
låda, vari sy te met monterat _ (Fig. L) 

Högtalaren lämnar energi till den i lådan inneslutna 
Ju f ten , vilken energi vid resonans mellan luftvol Yll1en 
o h den ma sa, luften i liidöppningen utgör, ut trål as som 
ljudvågor från öppningen. Högtal arkonen kan härvid be
traktas som en fast del av lådans vägg, d. v. s. den inver
kar ytterst obetydligt p-å resonansfreh."1Vensen_ 

FiO". 2 visar schematiskt huru högtalarens återgivning 

p venkas av resonanslådan. Som exempel har va,Jts ett 
system, som kan anses representativt för en god radio
apparat. Man inser genast vikten av att vä,lja rätt storlek 
på de ingående akustiska impedanserna. Kurva 4 visar 
högtalarens återgivning i Ibasregistret, då den försetts med 

Komm ersiell högtalare enligt basrejlexpriacipea. Öppai41gea är 
placerad på lådans underkant. 

en stor, plan baHel. Man ser hur den utstrålade ljudener
gin stiger i närheten ~v högtalarens egenfrekvens. Förses 
denna högtalare med en luten låda av normal volym 
(ca 50 liter för detta system) försämras återgivningen 
en l. kurva 5. Basresonansen Iblir ännu mer utpräO"J ad och 

resonansfrekvensen höjs_ Förser man nu lådan med ett 
hål av rätt storlek (i ·detta fall ca 50 m2 ), erhåller man 
en aV6evärd förb ättring enligt kurva 2. Två alldra kmvor 
ha äv Il utritats, nr l för myoket s tor låda, ett fall som 
väl ällanförekommer, och nr 3 för liten 'låda, vilket är 
mera van ligt. S m gynnsammaste förhållande har angi
vits, att lådans vo lym skall 'Väl j as så alt halarean blir 
lika med ,konarean. Detta kan sällan uppnM. Man kan 
ofta klara sig med betydligt mindre hålarea, ända ned 
till 1/ 10 av konarea n. Lådan kan h är id göras i motsva
rande grad mindre. 

Konstruktion aven låda enligt den nya principen. 

Nu uppstäl1er sig frågan, hur den i akusti: ka beräk
ningar oerfarne enkelt skall kunna konstruera en bra 
resonanslåda. Först måste högtalarsystemels resonans- el
ler egenfrekvens bestämmas. Eniklast sker detta genom att 
slå till 'konens 'kant med fingret, en liten mjuk klubba 
eller dylikt. Man kan av den dova ton , som då höres, 
ungefär 'bedöma resonansfrekvensen. En viss vana att be-o 
döma tonhöjd är dock erJor-der1ig. Har man en tongene
rator, sätter man upp högtalaren i en vanlig baffel och 
tilUör lonfrekvensen, helst vid högre impedans på ton
generatorn 'än på högtalaren, så att den sistnämnda ej 
dämpas så mycket. Härigenom utbi,ldar sig den mekaniska 
resonansen bättre, och man kan snabbt bedöma vid vilken 
frekvens den :inträffar bl-ott genom att lyssna. Kopplar 
man en »outputmeter» över ihögtalarkJämITIorna, kan man 
ännu säkrare besrämma resonanS'frekvensen. Den glidande 
frekvensen kan naturligtvis även erhållas från en fre
kvenssk iva . För att räkna ut frekvensen stannar man helt 
enkelt skivan när man hör eller ser aU resonans inträder, 
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räknar an talet svängningar (n) på ett varv av skivan, där 

nålen tår, vilkel är lätt vid så låga frekvenser, och be
räknar frekvensen (j) ur formeln: 

78 

f = 60' n_ 


Far man t. ex. n = 120, hlir högtalarens resonansfrekvens 

78 
11 = 60.120 = 156 p/s. 

Vid noo-cyranna laboratorieprov användas automati~ka00 

kurvskrivare, vilka med hjälp a\- en mikrofon och ton

generator upprita irekvenskurvan för högtalaren med alla 
dess detaljer. (Fig. 3. ) 

Sedan högLalarsystt:mets egenfrekvens sålunda bestämts, 

kan lådans egenfrekvens (/2) bestämmas. Den bör enl igt 

uLförda mätningar vara ungefär /2 = 1/2 h. Lägger man 

h för nära högtalarens egenfrekven iI, blir denna för 
uLpräglad, vi lket resulterar i trumljud, och lägger man 

h för ,långt från fl> får man ett dött område mellan de 
båda reSOllansfrekvenserna . 

POPULÄR RADIO 

' u kan man räkna u-l lådans dimen ioner ur formeln: 

f, ~ 174 V (A V'') 174· VVA~ 
V L+ ~ 

4 

där V= volymen hos lådan ililer, 

A = arean hos öppningen i cm~, 

l = vägo-tjodkleken hos lådan i cm. 

Det senare uttrycket är erJ. approximering, tillräokligt 

nogo-ranll för praktiska behov. Man må te först bestämma 

sig för eLt värde på antingen A eller V. Ofta är volymen 

bestämd redan pa förhand genom aLt lådans storl ek må Le 

heo-ränsas men ibland har man friohet aLt välj a volymen D , 

godtyckhgt. I så faH väljer man öppningen i lådan lika 
stor som högtalarens kOllarea. 

Löses A eller V ur formeln l) erhålles 

A=f~ . V2. 0,11 . 10-s cm? 

V= 3,0.3 . 104 • Y~ liter. 
/.: 

S~MBA~D MELLAN HÖ~!ALAR
LAOA~~ VOLYM ocH opp _ 
NINqEN!!o AIlr:A VIO OLiKA 
RE~ON ANS PR~KVENSER. 

A a f~'t· ~ 0-11 • 1<)8 

A '" AREAN i CM2. 
f2:: f"I\'EK'VEN~E~ 
V • VOL.YMEN I LITER 

f2YÄLIES LÄI"1PU

GEN:: \.i AV HÖCiTR
LAI;IE 11 ~ E 4Etif"R E
KVE N50 

tQO 

Fig. 4. K'/Tvblad för beräkning av akustiska resonanslådor enligt den jörenklrrde JOT/l/{'I". 
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Modern cd/högtalare med bassystemet ut/ört enligt basre/lexprin
cipen. Ljudöppningen är placerad över högtalarkonen. Den i celler 
I/.ppdclrtde tralten ovanpå lådan tillhör specialhögtalaren för det 
högre [onr egistret och har ingenting med basre/lexprincipen alt göra. 

Ex;. J. Antag, a tt vi ha en W' högtalare med en resonans

frekvens av 160 pi . All tså blir 12 = 80 p / s. Denna hög

talar skall insättas i en sluten låda m ed 38 liters vol ym. 

Resonan:'hålels area blir enl. formel (2): 

A = 80 ~ · 38" . 0,11 . 10·H = 6 4002 .14,36.0,1 1 = 63 cm2
• 

Ex. 2. Arean h os högtalarkonen i ex. l är (11/ = 2,54 
cm) : 

8 . 2.54' " 9---J . n-= 104, cm-o2 , 
E n lämplig volym är alll så enligt formel (3): 

104 
V= 3,03 · l Ot. 80 2 = 48,5 liter. 

Diagram tör grafisk beräkning. 

Då det ka n underlätta beräkningen Iför den matemati5kt 

oskolade har en grafi k framställning av dessa forml er 

gjorts. (Fig. 4.) Här har ~ambandet mellan lådvolym och 

h Marea enligt den förenklade for meln uppritats för olika 

Irekvenser. Berä'kningen blir nu mycket enkel. För ex. l 

ovan finner man genast lösningen, om man följer linjen 

~18 liter uppåt, t~lls den träI-far 80 p / s-kurvan. Arean av

läsc.., då i vänstra kanten till 63 cm2 . (Se de streckade l in

j erna.) I ex. 2 har man en dast att börj a på den vertikala 

skalan och sedan avläsa volymen nedtill på ·den hori

' onlala. 

Var h ålet sättes på ,lådan är ej av vital betydelse , men 

Aktuella volymer 

av Populär Radios handböcker 
Selekti",a mottagare (t933) 
Av ingenjifl' W. Stockntan 

En avhandling om superheterodyner och 
raka mottagare. I' inneblUlet: Känslighet 
och selektivitet genom återkoppling. - Ljud· 
kvalitet. - Superbeterodyn eller rak motta· 
gare. - Superheterodynens ,'ugheter. 

TonkorrektioD (t934) 
Av ingenjöt· W. Stockntan 

Hur man med tillhjälp av filter Iwrrigel'ar 
en mottagares frekvenskarakteri tik, Ur in· 
nehållet: Selektivitet oeh tonkorrektion. -
Nllgra praktiska försök med tonkorrektion. 
En resemottagare med tonkol'l'ektion. 

Radioteknisk handbok, 
del I och JI (t935) 
Av civilblgenjö,' Mats Holntgt'en 

Avhandlar beräkningar och mätningar inom 
radiotekniken. Bör ej salrnas pli någon radio· 
telUlikers bokhylla. Ur ilU1ebAllet: MotstAnd, 
kapacitet. induktans, impedans. - i\liitbryg
gor. - Matchning av kondensatorer och spo· 
lar. - Dimensionering av ra.dioapparater. 
Enkel signalgenerator, - Trimning av mot· 
tagare. - Felsökning, - Störningar. 

Radiolexikon 
Av inget.jöt· W . Stoc/~man 

Delta lexilwn, vars fjärde del inom kort ut· 
Iwnunel', lämnar förklaring pli. alla radio· 
tekniska ord och uttryck. - ErlJälles av 
prenumel-anter för 35 öre per del. 

Pris per "Volym eller del kr. 1: SO 

det bör ej placeras ,på bak idan mitt emot högtalaröpp

ningen. I stället bör del sitla inti,ll högtalaren , blutt nå OTa 

em från konöppningen, ell er åt en ,ida, vinkelrät m ot 

den som högtalaren ·är monterad på. I varj e fall måste 

man till se, att öppningen ej blir ställd mot en fast vä rro' , 

golvet e. d. , om ifragavarande hinder befinner sig nära 

ö.ppning-en. E'tt tunt tyg har ingen in erkan på öppnin crens 

funktion. 

Litteratur: 
RCA Review, July 1937: » Jew Features in Broadeast 

Receiver Design». Crandall: »Theory of Sound», el\' 

York 1927, sid. 53- 59_ 
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fOR r).\IIO GJ.\ ~rORER 


Rörvoltmetrar 

Fig. 1. Kom.pensationsrörvoltlll eter. Vid E =2S volt biir P vara Fig. 2. Enkel rörvoltmeter med gallerlikrikt.nill g. Eventuellt bör 
10 000 Q. läckan gå t.ill plus glödtråd. 

Av ingenjör Eric Andersen 

För exakta spänningsmätningar i högohmiga kretsar 

erfordra en vol [meter med mycke t låg egenför

brukning. Ett sådant instrument är rörvoltmetem, 

som använd [ö r matnmg av såväl likspänningar som 

hög- och lågfrekventa växelsp'änningar. Då den dessutom 

kan användas som utgångsvoltmeter och resonansindika

tor, skall h är nedan beskrivas n, gra i praktiken utprovade 
kopplingar. 

I fig . l visa principschemut för en kompensationsrör
voltmeter enligt »slide-back» -principen. I anodkretsen I ig

ger en ,u -meter A och parallellt med gallerpotentiome

Lem P en voltmeter V. Vid mätning förfares på följ ande 

sätt. Först ko rtslu tas ingångsklämlllorna , och poLentiome

tern ställ e pa ett ådant värde, att rörels arbetspunkt 

förEkjutes till ka rakte ristikans nedre krök. Sedan pA 
meterns ut lag notera ts, öppnas strömbrytaren, och till 

ingångskläm morna kopplas den växelspänning, som skall 
mäta . Observerar man nu instrumentets utsla O" skall man 

finna , att , nOdSlrÖl11st) rkan sligit, och för all ,uA-metern 

åter skall vi a normalt utslag, måste negativa gallerför

spänningen ökas. Den sökta växe l spän~ingen rh~Ules där

e fter genom att sublrahera den ursprungliga gall erför

sp änningen fr~lIl den si t avläs ta. 

Exempel : Med korV"lutna kontakter visar vo ltmetern 
,l volt mot varande en anodström på t. ex. 1. ,ilA. Sedan 

växel spänningen tillkopplats och strömstyrkan ater j us te

rats till l ,HA, av läses på voltmetern exempel vis 23 volt. 

Den sökta spänningen blir då '23--4= 19 V illa.>: ' 

+&-----( 

Skall rörvollmetern användas för matnmg av liksp än

ningar, måste pluspolen förbindas med gallret. Därefter 

tillföres så hög nega tiv spänning, alt ,uA-metern visar 

n ormalt utslag, alltså l j.t A. Mätspänningens inflytande 

på anodströmmen är nu kompenserad - därav namnet 

»kompensationsrörvoltmeter» - och dess s torl ek beräk

nas såsom ovan. Under förutsättning att en tillförlitlig 

vridspolevoltmeler kommer till användning, erhållas ge

nom denna metod ganska noggranna mätresultat, dock ej 

vid mätning av små växel spänningar. 

För att ej skada den känsliga /-lA-metern i anodkretsen 

- en mA-meter ger större mätfel - måste man förfara så, 

att mall ökar den negativa ga lledörspänningen till si tt 

maximala värde, innan man pålägger den spänning som 

skall mätas. Därefter minskas ånyo den nega ti a förspän

ningen, till s man erhåller normalutslag på ,uA·metero. För 

att minska risken att skada instrumentet, använde r man så 

låg anodspänning som möjligt, kanske några tiotal volt. 

Hur stor spänni ng man kan mi-ita är beroende av ga ller

batteriets E sto rlek. Om man t. ex. har elt batteri på 150 

volt, kan man miita spänningar upp till nästan de tta värde. 

H ur en enkel batteridriven rörvoltmeter med gallerIik

riktning ser ut, fram går av principschcmat, fi g. 2. Som 

anodströmsindikator användes en mA-meter A ,för området 

5 mA. C I och C,! äro båda på 10 000 cm och läckan M 
på t. ex. 1. megohm. 

Ha r man till gå ng till ett känslig t vridspoleinstrument, 

kan man bygga reflexrörvoltmetern enligt schemat i 'fig. 3_ 
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Fig. 8. Omkopplingsbar rörvolllneler för växelströmsdrift . C,= 
2 pF, e., C. = l (,F, M,= 20000 Q . 

Detta instrument är konstruerat för anslutning till växel· 

strömsnätet och användbart för en mångfald service- och 

laboratoriemätningar. Röret L1 utgöres aven kraftig triod, 

som matas med slröm från en mindre helvågs likriktare. 

Medel. t en omkopplare F kan instrumentet seriekopplas 

med olika slora förko pplingsmotstånd, M1 , M 2 etc., varige

nom erhålles ett flert a l mälområden från exempel vis 5 
till 0- 100 vol t. Gallerförspänningen ökar med strömmen 

"enom M 1 , M ) etc. (reflexrön/oltmeter). 

Rörct arbetar i denna koppling som anodlikriktare, och 

erhålles erforderlig gallerförspänning för lägsta mätom

rådet över po tentiometern P (2000 ohm). Dimensionering

en av förkoppl ingsmo lstånden rättar ig naturliglvis efter 

mA-meteru samt efter det använda rörets data. Vid spän

ningsmätningar över icke slutna kreL'iar 11115te ingångs

kl~inuIlorna shunlas med ett motstå nd på 1- 2 megohm, 

emedan röret i annat fall ej erhåller någon gallerförspän

ning. Vid för efintlig likspänning måste kondensator och 

läcka användas. 

I förb igående kan nämnas, att vridspoleinstrumentet i 

vissa kopplingar kan ersättas med ett »magiskt öga» , vari

genom erhålles en mycket känslig rörvoltmeter, som ej kan 

överbelastas. Med e lt ådant instrument kan man mäta 

växelspänningar fr ån 100 millivolt lill ca 200 volt, med 

frek venser varierande mellan 25 p/s och 30 megahertz. 

Härpå skall emeller tid ej ingås närmare i detta sam

manhang. 

Rörvoltmeterns kalibrering. 

I fig. 4 visa en enkel metod för kalLbrering aven rör

voltmeter. Den härför erforderliga v äxelspännino-en utlacres 

från 4 -voltslindningen på en n ättransformator NT, vilken 

kopplas till mättråden T över reostaten kl. Som mättråd 

anv~indes en 100 cm ] ng lråd av nick elin ell er rheo tan 

med e tt motstånd av 30- 50 ohm. 

Först inregleras med hjälp aven växelslrömsvoltmeler 

spänning n mellan trådens ändpunkter till exakt 4 volt. 

Därefter kopplas rörvoltmetern till klämmorna a och b, 
och motsvarande visarutslag noteras (se tabellen). Sedan 

anslute5 instrumentets ena pol till en punkt G, om ligger 

på ett avstånd av 75 cm från ändpunkten a. Spänningen 

över rörvoltmeterns ing ngsklärnmor uppg r nu till 

O,75 X4 = 3 volt. Till slut kopplas instrumentet till p unk

terna d och e p å 50 resp. 25 cm <lvsl · nd från a, varigenom 

erhållas ingångsspänningar pc 2 och l volt. 

Kalibreringstabell . 

Ingång spänning kaldelar 

4 volt 5 
3 » 15 
2 » 25 
l » 35 

Hur kalibreringtikurvan kon trueras med hjälp av ta

bellen torde med önskvärd tydlighet framga av f ie,.. 4._ 

Denna kurva representerar närmas t en crallerlikriktan

de rörvoltmeler. Den är i verkligheten böj d men har för 

enkelhets skull antagits vara rak i detta falL 

Till rörvoltmete rn i iig. 3 kan använda,s en mA-meter 

på 0----1 mA. Strömbrytaren 51 slu te vid inställnin lY p 

det ursprungliga nollutslaget, t. ex. 0,05 mA, SOl inju s

leras medelst P. 

Den oel'farne tager helst ett lik nande, min dre kä n l ig L 

inslrumenl till kompensati onsrö r vol tmetern . då ri k en a tl 

förstöra ett höcrkänslig t instrument är ganska stor. D n 

gall rlikriktande rör voltmetern (fig. 2) är minst riska 

bel, t , där min skar utslag t, då den spännin cr SO I11 skall 

mätas pålägges. Instrumentet kan så ledes ej överb el a:; ta ~ _ 

Detsamma kan Ft-tadkommas vid anodlikr iktning, om 

anod5pänningen väljes efter instrumentets mälområde.1 

l »BUtl eridrivna rörvoltmetrar», P. R. nr Il, 1936. 

Volt 
4 

J 

2 

1 

10 20 30 ~C so 

r-... 
i'-. 

['" 
I'\. 

'\ 
['\, 

I'. 
I'\.. 

Utslag 

Fig. 4. Schema för kalibrering av en rörvoltmeter med SO-periodig
växelström. Till höger en tänkt lcalibreringslwrva. 
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o e o " ....II »"n, mott,·"" " ,peciellt b)l crcrd för avi v s· 
ning av amatör· och experimentstationer på 

ul trakorta vågor. Mottagaren täcker ett frekvem;· 

område av ungefär 112- 28 Mc/ s, motsvarande ett våg· 

längdsområde av 2,7-11 meter. 

Av ~chemat f ramgår att detektorn är superrcgenerativt 
kopplad o[·h åt.följd av ett transformatorkopplat lågfre. 

kven"5l g. Detektorröret alstrar sj·älv pendelfrekvensen. 

Båda rören äro amerikanska 6,3 volts metallrör av typen 

6C.5. Som detektor kan även 6J5 med fördel användas, 

vilket har större branthet än 6C5. Motsvarande rör i glas 

bör ej användas, enär ledningarna i dessa rör äro längre 

och förlusterna därigenom bli stöne. 
Högfrekvensdelen är så gott som uteslutande byggd av 

delar av märket »Eddystone». För att nedbringa »hand· 

kapaciteten» har avstiimningskoudensatorns axel förlängts 

med ett pertinaxrör. Spolen samt alltennanslutningen äro 

monterade på isolalorer av frekventa. Detektorns rörhål· 

lare, avstämning~kondensalorn Cl, trimkondensatorerna 

Fig. 1. iv/ottagarens kopplingsschema. 
Drosseln HFC kan ojtll anslutas till 
detekturns anod i stiillet för till ett 
uttag pli. spolen. Stämkretsen blir anto· 
liIalisl;t jordar! i en pllnkt, nämligen 
rnittpllnkten mellan anod·katod· och 
guller·/((J.tod·kapaciteterna . Dessa kapa· 
citeter (iro pa ultrlfkorlvag tillriickligt 
Slom för deua ändall!ul. Gallerläckan 
är alls/uten till plus anodspiinning m en 
kan ibland med fiirdel anslutas till 

kaloden på vanligt sätt. 
(;. ,= 20 pF. R, =S a 20 MO. 
[,= 100 pF. R, = 50 kO , 0,5 W. 
C,= 25 pF. R, = 50 kO , 1 W. 
C,=2000 pF. R, = 0,5 tJiJQ, 0,5 W. 
C,= 1 .llF, 500 V. R, = l kO. 0,5 W. 
C,= 25,uF,25 V. V,= 6(;.5 eller 6J5. 
C, =5000 pF. V,= 6C5. 
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U~{V-
~JI O~r~r1-\ G1-\ RE 
med superregeneration 
Av N. Ingvar Söderquist, Bofors 

C.! o ·h C3 ~amt HF·drosseln maste ha isolation av fre· 

kventa eller av material, som har liknande elektriska egen· 

skaper. Ebonit· eller pertinaxisolation är ej att rekom· 
mendera på dessa höga fr ekvenser. HF·dro~eIJl består av 

50 varv 0,3 mm emaljerad koppartråd, lindad på en glas. 

stav med en diameter av 5 mm. DrosselI13 anslutning till 

spolen får man prova sig till. Ofta gilr det br.a att anslula 

dro~seln direkt till detektorns anod. Detta är gj ort i mo· 
dellapparaten. 

Atrrkopplingen regleras med potentiometern Ro! . Skulle 
ej detektorn från börj an verka superregenerativt, får man 

j ustera kapaciteten hos gallerkondensatorn ej till ett 

lämpligt värde. Gallerläckan R1 bör ha st.ort mOlstånd , 

5 a 20\Hl. I modell apparaten har en »läcka» på 10 lVUl 
använts. Antennen kan kopplas lösare ell er fastare genom 

CJ, vilken i likhet med C.! är en trimkondensator. I ställ et 
för kapacitiv antennkuppling kan med fördel induktiv 

koppling användas, varvid en spole om 3 varv och me:l 

en diameter av 20 mm placeras intill avstämningsspol ell. 

Båda spolarna. kunna lindas med 1,5 mm tråd. Ungefär. 

liga data 'för avstämningsspolen återfinnas i nedanstående 

tabell. 

Chassiet göres lämpligast av 1,5 mm aluminiurnpUlt. 
Det har dimensionerna 200 X 24.0 mm med en bockad kallt 
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Motlagaren sedd baki/rå". Tack vare det speriella ffwnlcrill gssiiUet 
bli ledningarna m ellan detektorrör, spole uch u1Jstiimnillgskond en.
satar mycket korta. På panelen ses ölJerst potent.iometern för anod

spönn ingsrculering, diira II der vn/ymkontrollen. 

pfi ~iO mm. Placeringen av delarna framgår av fOlog ra

fie rna. Detektorröret är monlerat på en vertikal plåt för 

all erhålla korta ledninga r till stämkrel en, vilket är en 

nödvändighet på dessa höga frekvenser. 

Till mottaga ren erfordras el!. nätagg regat, som lämn ar 

en väl filt r rad slröm till anodern a. Glödlrådama matas 

med växelström. Drift på l ik trömsnät kan naturligtvis 

ock 'iI tänkas. Mo ttagaren kan även användas transporta

bel, eftersom den har 6,. volt s rör. Den kan dit dri vas 

med en G valLs ackumulator och etl anodbatteri. 

Man ser hiir högJrdevcnsdrosseln fram/ör spolell s stödl~olator sa",t 
till höger aln spolen den i antennen inlänkcule seriekondensatorn. 

Invid panelen lr1gfrekvenstrans/ormatom. 
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Till motlagaren har använls en antenn av ca 5 JI1 längd 

uch en motvikl p å ett par meter. Alt j orda chass iel har 

visa t sig olämpligt. Önskar man använda högtalar , kan 

lågIrckvensrörel ulbylas mot etl slutrör, L ex. 6F6. Ka

todmotståndet skall da ändras lill 500 Q. 

iV! ottagningsresldlat. 

P å ultrakorla vågor kan man ej vän la sig 1: amma l11ul

lagningsresultal lU ed av eend - på antalet slationer 50111 

pa våglängder över JO m. Dessutom ä r mall beroende av 

årstid , tid p å dygnet, hur högt man befinn er . ig över 
rnarkytan med mottagarefl o. s. v. Nä r detektorn fu ngerar 

rätl, hörs etl starkt brus, men delta försvinner , å tminslone 
For ts. :'t sid. 120 

Dessa jota "ra/ier visa tydligt delarnas placering p& chassiet. Ga.l
lerl.-ondensatorn. ses mellan detektorn s rörhållare och vridkonden

salom. Läckan be/in ner sig under gallerkondensatom. 
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I, 

,Kortvågs
materiall 

Allt för baHerimoHagaren I 
brutto 

Söndarekondensotor Nr 2082 15:
Kortvågskondensator Nr 3002 5 : 70 
Ne ufrel iser in gskondensa tor 
Nr 3006 ... 18 : 50 
Spalstammar, keramiska, 5 
kanlokI Nr 3008 2: 25 
Högtalare 6 'h" frisvöng. 
Nr 2002 8 : 25 
Högtalare 5" permanent
magnetisk Nr 3040 .... 15 : 
Hörtelefon Nr 1571 5: 50 
Pick up Nr 1578 god åter
givning .. 9: -
Avstömningsspale för mindre 
matlagare och 2-krels mot 
lagare Nr 2042 5 : 25 

Bygger Ni en 
kortvågssändare, 
en batlerimottaga
re eller en radio
grammofon? 

Ni finner allt som 
Ni behöver till lå
ga priser hos 

NATIONAL RADIOFABRIK 
Kungsgatan 53. Stockholm - Tel. 209662 

., 

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

yR A D o N T T 

.............. . ........................... .... . ........... . . .... . .... . .... . .................. ... , •• •••• ",., ••• 0.0
.................................................................................................................. 


.Jngosladens ende Iwrt.vågsuma
tör skicldiga,(·c än 1101isen. 

Den talangfulle jugoslaviske boxaren Todosic iir lan

dets ende kortviigsalllatör och kommer att t. v. förbli det, 

ty inrät·tandet av p rivata sändarstationer är i lag förbj u

det. Trots att han bor mitt i Belgrad och trots aU tid

ningarna utförligt berättat om hon om, har polisen ännu 

inte lyckats avslöja honom_ Hans sändningar pågå aldrig 

mer än tre minuter. De ha för övrigt till syfte att upprätt 

hålla förbindelsern a med hans bror i Chicago, som också 

är amatör. Sa snart en sändning börjar, ställer han sam

tidigt in en appal'at som visar när myndigheterna siitta 

i gång med pejling, vilket vanligen är fall et efter två mi

nuter. u går ytterligare en minut innan den officielle 

pejlaren fått färdig triangeln genom upplysningar från 

en annan pej lare. Då avbry.ter Todosic sändningen, mon

terar ner sin apparat på 40 sekunder, gömmer de olika 

delarna på skickligt valda gömställen - och återupptar 

utsändningen nästa dag. Sedan 10 månader har man för

gäves gjort för sök att gripa honom på bar gärning. 

Kraftförstärka re 
Vår nya lista omfattande för

stärkare, delar och tillbehör, 

är nu utkommen. 

Rekvirera densamma från 

Polhemsgatan 38 Tel. 536581 

Special'lrma för amerikansk 
radiomaterial. 

Namn: 

Adress: 

Postad ress: '" .... P.R.5. 

Wiens n~'a l'lHliobyggnud. 

Wiens nya radiohus, som för närvarande befinner sIg 

under byggnad, innehåller sammanlagt 17 studiolokaler 

och 12 lyssnarrum, av vilka 5 äro utpräglade regi rum, i 

vilka alla apparater och mätinstrument för reglering och 

övervakning av de olika sludiolokalema befinna sig_ Till 

förfogand e har man även 3 ekorum, som användas för aH 

på konstlad väg ändra på akustiken. Genom ett enkelt 

handgrepp kan man bestämma om man vill ha talet så

dant som det är ute i det fria eller om Ij udet skall mol

svar'a akustiken i en stor dom_ Xven de övriga lyssnar 

rummen äro utrustade med reglerings- och övervaknings

apparater, dock av enklare art. 

Till förf ogande för den musikaliska avdelningen stå 4 
studios, l större och 2 medel stora konsertsalar samt en 

kammarmusiksal. Den litterära avdelningen har 4 huvud

och 2 hj älpstudios, föredragsavdelningen förfogar över 2 
enskilda föredrags rum, och den allmänna program:tj än sten 

har ett centralt studiorLIm och 4 upptagn ingsruIl1 för spe

ciella ii ndamål. Alla s tudiolokaler äro byggda i trapetz

form . Parallellismen mellan de båda långväggarna brytes 

genom såg tan dsform hos den ella av dessa. Syftet med 

denna form är att uppnå likformig ljudfördelning och att 

undvika återkastning av ljudet mellan de parallella 

väggarna, 
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SielllCIIS demons/rera sin konscrtgrallllnojoll lör pressen. 

Helt nyli gen voro vi av Elektriska Aktiebolaget Siemens inbjudna 
all övervara ("n demon~tration av Siemens' »Kammermusikgerät», 
en rauio"rammofon av de t mrsl exk lusiva s lag. Demonstralionen 
,igde rllm i en s tor sa lon g i Restallrant Gillet festvänihg. Siemens 

Stockholm har tagit hi l denna apparat för all visa, hur långt 
man numem kommit på det elcktroakusl iska området. 

Apparal en i fraga har kons truera ts med tanke på all åstad· 
kVll1ma "'Il å te rgivning av musi k , sli nära lika originalet som möj· 
li gt. Vid radiomottagning blir det närmast fråga om lokalmottag· 
nin , och bandbredd cn hos hö"frekvensdclen har gjorts så stor, 
all frekvenser upp till 10000 pi s slippa igenom. Bandbredden är 
enH"lIertid regle rba r, . at(även avl äg- na ta tioner kunna avlyssnas. 
Vid l,'Tammofon ll te rgivning beror resullatet kanske allra mest på 
nå lmikrofonen eller pick· up'en, och denna är här aven mycket 
[ulländad typ med s tor t fr ekvensområde. Dessutom har den en 
permanent safirnål, som gör uälbyte överflödigt. Flera tusen ski· 
vor kunna en ligt uppgift pelas med samma nål, utan att nå gon 
slitning av densa mma kan fö rmärkas. Skivorna slitas också mycket 
obel)'uli"t, säges det , vil k~t beror på att nåltrycket är mycket 
litet, ea 30 gra m, och n1\len yt ters t lättrörlig i sidled, så att den 
lutt följer spärets modulering. Sk ivorna påstås kunna spelas flera 
hundra "ånger ntan märkbar försämring. 

Lågfrekvensförstärkaren är givetvis konstruerad enligt moder· 
naste princip er. Två trioder ADl i push·pull giva en di stortionsfri 
lIt"å ngseffekt av ca 10 W. När man hör de kraftiga bastonerna, 
fiin'å nar man sig över att 10 W räcker till för en sådan återgiv. 
nin g, men Sicmens äro ju special i ·ter på högtalare med hög verk· 
nin "s"rad, så alt här finn er man förklarin [!f n. 

Apparalen har ej mindre än tre högtalar,:, en för basregistret, 
en för mellanregistret oeh en för det högre reg istre t. Bashögtalaren 
har 60 cm diameter, och kone n dri ves via en hävstångsanordning, 
fiir att man skall fil lämplig anpassning till svängspolen. Hög· 
talaren för det högre r egi stret är ytterst liten och försedd med en 
fast kä"Ja, som sprider Ijudv1ignrna utlit s idorna, delta för a lt 
uudvika att de höga frekvenserna gå ut i ett small knippe. De 
Ire högtalarna äro fö rsedda med filter , som d irigera de olika fr e· 
b en. rna till rätt högtalare. 

Bt:irliHande resultatet av demonstrationen kunna vi utan över· 
drift säga, alt apparaten preslerade den biisla å terg ivnin g av gram· 
mofonmusik som vi hill ii I. hÖrl. Pa ski vleknikens nuvarande stånd · 
pLlnk var å tergivningen kan ,;ke till och med näst'an för bra. Här· 
med mena vi, att genum den yll er", rena och naturtrogna å tergiv. 
ning ' u, bl. a. i basregistret , jämnslällde man å terg ivnin gen med 
original et och kunde ej riktigt förlika s ig med den dä mpnin g av 
de hijgsta frekveuserna , som var nödvändi g för all nå lra,spl"l ej 
skull e fr amträda störande. Här gjorde s ig alltså svagheterna hos 
den nuvaranuf' grammofonskivan starkt gälland e. Bastonerna på· 
minde om d em lilan får från en Hammond·orgel, vilket ej vill säga 
lit et, men de stodo givetvis i proportion till hela det övriga ton · 
reg isiret. (I allmänhet "tt>rgiva ju bastonerna för svagt vid gram· 
mofonreproduktion.) Pianomu sik, återgavs alldeles utmärkt. Loka· 
len va r ej alldeles idealisk ; dämpningen kunde med fördel ha varil 

3törre. Vid avspelning aven sångskiva skallade därför ibland toner· 
na mellan väggarna, men det var uteslutande lokal ens fel. 

Den ovan omt·alade begränsningen av tonom fånget uppllt, som 
är nödvändig vid avspelning aven grammofonskiva, bortfaller 
givetvis vid radiomottagning från en närbelägen station, förutsatt 
att störningsnivån på mottagningsplatselI ä r låg. Tyvärr var detta 
ej fallet bär, varför man inskränkte sig till reproduktion av gram· 
mofonmusik. 

Vid val av skivor måste man vara mycket kriti sk. Endast el 
allra bästa inspelningarna kunna komma ifråga, ty en reproduk. 
lionsapparat som denna avslöjar lält bristerna. 

Skandias resemottagare. 

Vi införa här nedan illustration er av de i JÖregll.ende nummel· 
omnämnda batterimollagarna från ELektriska Aktiebolaget Skandia, 
vilka illustrationer på grund av utrymmesbrist ej kund e jnföras 
i aprilnumret. 

Skandia Reseradio »Modell 38». 

Skandias sta"·onära batterimottagare, »Standard KB 710». 

Skandia Resesnper 438. 
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2 tums katodstrålerör jran Da MOII/. 

Civilingenjör Bertil Palm(;, Bland, e ·Talan 6, S tockholm, har till· 
ställt o,s data för Du l\fonl'g lilla katod : tr5lerör l1l el 2" skärm· 
diameter. Detta rör, som har en total längd a ca 19 cm, arbetar 
med 6,3 V och 0,6 A på g]ödtnldcn och maximalt 300 och 600 V 
på resp. l:a och 2 :a anoden. Vid 400, 500 o h 600 V p il 2:a 
anoden, skall l:a anoden ha r esp. 80, 100 och 120 V nnder nor· 
mala arbet sförhiilland en. Känslighet en är i des a tre fall i medel 
tal resp. 0,22, 0,18 och 0,15 mm/V. (Stijrsta kci ns li:r)-.eten erhålles 
som bekant vid lägsta anodspänningen.) Känsli gheten ,ir !ll1gdär 
densamma på båda plattparen. 

Detta rör , som p il. grund av den större skärmdiamet ern (51 mm) 
är bekvHmare och mera användhart än de små 1" rören, har 
redan kommit till an vändning inom den svenska radinimlustri en. 
Då pris.et är lågt, torde det även finna användnin g i 3ma törb yggda 
oscillografer samt i amatörsändare {(il' kontroll av modulerings
graden. 

Röret å tföljes a v ett schema med alla vurdell (ör en enkel 
oscillograf. 

Kortvågsmottagare och kort uågsdetaljer. 

Ingeniörsjimwn Elect.ric, S tadsgilrden 22, Stockholm , för i mark
naden kompletta kortvågsmottagare av märket »Eddystonc», bl. a. 
en populär 2-rörsmoltagare, »AJl World Two», med bandsprid
lling, avsedd fiir batteridrift. Den täcker Olllr det 15,5- .52 meter, 
men spolar finnas även för 50- --200 meter. 

Bandspridning åstadkommes med en 15 pF variabel konden
sator, och de tio olika banden väljas medelst en speci ell vridkon
densator med tio bes tämda lägen, mellan vilka kapacitet s;indringen 
,ir 14 pF. Detektorn är en hf-pentod, Mazda SP21O, och sintröret 
en modern ' trålpentod, Osram KT2. 

Eddystone·katalogen för 1938 innehåller en mSngfald intressanta 
kortv!\gsdetaljer, bl. a. speciella sändarkondensatorer S3mt en stor 
instrumentskala med nonie. 

Siemells' potentiometrar. 

Elektriska A.-B. Siemens, Kungsgatan 36, Sto ckflOlm, för i mark
naden en serie nya skiktpot cntiometrar, vilka kunna e rl!, Ilas med 
dler utan strömbrytare samt med olika reglerin" kn l"Vl\r. Maximal 
belastnin IT är O 4 W 

En alldeles ~y t;p, försedd med tryck- oeh dra g tr ömb'fytarc, 
kommer om någon tid i marknaden. 

Elektriska Aktiebolaget Skandia, Tunnelgatan 14, Sto ckholm, har 
utgivit en broschyr med tile ln »15 minute r<; va f,rst röml> , i vilken 
omtalas all slags signalmateriel för kouto!" och fa hr iker, brand
alarmapparater, kOlItrollanordningar av olika slag, porttelefoner, 
alarmapparater mot inbrott 111. m. 

Prislistor och broschyrer. 

Svenska A.-B. Trädlös Telegrafi, ·lOckholm . Ilar ut,ä nt en n v 
pri,lista över Telefunkeu-riir m d pri sredllkti oncr samt en rörli st; 
fiir 1937/38. 

SlJenska A.·B. Philips, Giivlegatan 1R_ Stockholm , har utsän t en 
intressant lista öve r specialrör, såsom kalndstr:'i leriir, gastriode r 
I thyratronrör) , förstiirka r- och likri ktarrör. stabili serings rör (glim
rör), fot ocell er, termokor3, miniatyrriir för ultrakort v:'ig och för 
hiirse lapparatcr, elektromct nör, pentocl er f ~ir t.,] <=visilllh llH,lttagare 
(S = ;j mA/ V) m. m. 
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Ci vilin genjör Tors ten Elmquists föredrag um »Magnetronrör», 
som h ölJs d en 12 ap61, var av stort intresse. Först berördes mag
net ro nrören kons truktion och egenskaper, varefter talaren redo
gjorde för magnetronosci1\atoTns verkningssätt samt för olika for
skares för sök att alstra allt· kortare vågor med sådana oscillatorer. 
Vid försö k m ed en tv.\slitsmagnetron nppnåddes vid 4,5 cm våg
län gd en verknin gsgrad på endast l "/0, men med fyrslitsmagnetro
ncr har man kommit upp ända till 20 il 50 %. 

Tisda gen den 26 a pril höll Radioklubbcn årsmöte på Restaurant 
Gillet. Klllbbens må ngårige och högt värderade ordförande, civil· 
ingenjör E ri k Cromall, hade på grund av bristande tid bestämt 
a vsagt sig . tenal, varför ny ordförande valdes. Styrelsen fick 
följand e samman ,ittning: 

Ordföra nde civiling. Hilding Björkll!l1d, vice ordförande ingenjör 
.xvid Kjiirling sekrelerare ingenjör N. E. Bergström, skattmäs

tare ··ivilin g. E rnst Hultmau, ledamöt er t. f. professor Erik Löf
gren , dr phil. G. Silj eholm , ingenjör Erik Hullegård, ingenjör 
H obin Hul in !:(t;nj ii r 'IV. S tockman, ,;lIpple~lllter ingenjör Claes 
Jansson, in<Yenjör Olof Josephson. 

Den nye ordfiiran,len, som tidvis beklätt posten som vice ord
förande, är ~ n av vil. r t lands mest kända radiofackmän och åtnjuter 
inom radio kretsar s tor pop nlaritet. 

T eknisk sekreterare är ingenjör Erik Hullegård, bibliotekarie 
ingenjör Olof Josephson, klubbmästare ingenjör Robin Hult och 
intendent herr J. W. Wirström. 

Efter förhandlingarnas slut hyllade klubben med varma ord sin 
avgående ordförande, tiol! vilken klubben står stor t.acksamhets
skuld _ 

Häre fter vid tog a ftonen för edrag, som hölls av t. f. professor 
Erik Löfgrcn oeh handlade om »N gra forskningsproblem vid 
Tekn iska H iigskolans Radioinslitution». Föredraget gay en ytterst 
intressan t inblick i det vetenskapliga forskningsarbete, som be
drives vid T ek niska Hiigskolan i den lltsträekning, som de knappt 
tillmätta anslagen medgiva. J'orskningsarbetet är av dels teOl·etisk, 
del ' praktisk art, ,'arav det teoreti ska kommer på läraren och det 
praktiska på t · knologerna. Professor Löfgren redogjorde i kort
het fijr en del teoretiska n~redningar av olika dis tortionsproblem, 
SOIll han på senare ti d en utfört, oeh vars r esuJtat visat sig stämma 
väl i praktih:n vid prakti. ka för$(ik, som teknologerna få tt sig 
ålagda att utföra OUl examensarbete. 

E tt problem .. om behandla t - iir dcn di stortion vid elektrodyna
miska högtalare, som uppkommer på grund av all svängspolen 
d eli,js rör si g utanför ändarna på luftgapet, där fältstyrkan ej är 
konstant. En a nnat p!"lllllem gäller distortionen i utgå ll gstransfor
ma lurer , id låga Jrekvenser och ett tredje djstonionen på grund 
av vinkelfelet vid nl\ lmi krofon er. Alla dessa problem äro sådana, 
som cif'! iir aV stort praktiskt värde att få utredda, och vi hoppas 
senare få tiLlHill e atl åte rkomma till de praktiska resultat som 
erhallit s. 

KV-MOTTAGARE. 
F orts. f r:ll! si u_ II;·. 

delvi s, vid inkommande signaler. Atmosfäriska stiirningar :ir mun 
prakti skt taget fri ifrå n, men däre mot kunna lokala s törnin"ar 
(ele ktri ska mOlon,r, mot orfordon) helt och hå llet omint etgöra 
lIlottagninge n. Med cl CIlIl:'1 rnotta gare har enge!. ka televisionssiin
daren kunnat avlvssnas. P å 5-m et.ersband et har hland annat ame
rikanska amuti.>rstationer hört s, såsom W4 ED D, Florida, på. t ele
foni. Dessa res ultat ha uppnll tt . utanför Stockholm, vid Sku ru. I 
Stoc kholm blir r esultatet avsevärt sämre, men Lumas sändare, som 
arbetar på 5 111, hiirs dock bra. Den sänder enbart telegraf i. 

I 13ufors lia e tl fl erta l amerikanska amatörer avl yssnat s på 5 lll, 

där·ibland IH gm på telefoni. :Vfottagning3plat scu var alldele ,; stör
ning~ fri. 

DAT A FÖR ST ;i.MSPOLE N (»EDDYSTONE»). 

Antal varv Spoldiam. V gl.-omriidp 

:) 15 mm ca 2-- 1 m 
<I 20 Illlll "lI4 m 
6 20 mm ea6- 8 m 
8 20 Illm ca 8---lD Ul 

Nordisk Rotogravyr, S l ockilolrn 1938. 
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POPULÄR RADIO III 

l!xibc-mttp~tx 

för RADIO 

,.,-BUSCK & Co. A.-B. GÖTEBORG 

Rent 

Ja , det ev iga 
smattret och tju
tet IT(;r Er toki IT 
till ~lllt! Låt ra~ 
diohanJlaren först 
som sist se över 
apparaten och by
ta ut rören mot 
nya, moderna 

med 
Tung~ram Barium, 
som j.!.iir radion"PURA·· frisk igen! 

störningsfria 

kabel 
 • 

,,~;ttifPassande konstruktioner 

för varje slag av förläggning 


Begä r kata log 
 ~ " 
BARIUMROR 

,. "'\ ~============~ 
Rep resentati o n och l a ge r : , 


Zanni Holmberg, S tockholm, Bergsgatan 39 .J 
l 



Strömmen släppes på ... motorn surrar 
.. , iättetänderna av metall börjar tugga 
- farväl t il l felaktiga radiorör! 

Så arbetar krossen . Här är anledningen: 

För att försäkra om en enhetlig hög kva 
litet, prövar Sylvania varje rör ett 80-tal 
gånger ... beträ ffande material ... kon
struktion . .. och fu nktion. Av princip re
pareras ald r ig ett rör som icke uppfyller 
de högsta anspråk utan sändes i stället 
till krossen. Fabriksrepresentant : 
Aldrig släp pes en sekunda kvalitet igenom. n RADIO A.-B. Den fö rs töres i stället fö r att repareras. 

SVEAVÄGEN 55, STHLMmKom ihåg detta då Ni köper radiorör. Telefon växel 230360 


