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FRÅN REDAKTIONEN 

Amatörradion 

kommer i fortsättningen att behandlas mera ingående i 
Populär Radios spalter än vad fall et varit un der de när
mast iöregående ären. Det finns många för den tekniskt 
intresserad e amatören viktiga frllgor, om äro av så pe
ciell natlu, all de måste behandlas i särskilda artiklar, 
skrivna just för amatören. Vi påbörja i delta nummer 
en artikelserie, »Rad ioteknik för amatörer», som vi hop
pas skall tilltala alla, till vilka den är riktad. I denna 
serie komma vi alt behandl<! tekni ska frågor på sådant 
sätt, aH det hela blir lättbegripligt för amatören. Form
ler skola där undvikas. 

Vi uppmana härmed de amatörer, som vilja föreslå 
ämnen till behandling i denna artikelserie, alt sätta sig 
i förbindel se med oss per brev. Samtidigt vilja vi be
gagna tillfället att tacka dem som skrivit och uttryckt 
si n tillfredsställelse med amatörartik larna i årets första 
nummer. 

Vad beträffar konst ruktionsbeskrivninga r äro vi f. n. 
sysselsatta med att konstruera en enkel och billig 4-rörs 
batteris up er, vilken kan utföras antingen stationär eller 
som resemottagare. Den kommer att utförligt beskrivas 
i ett följande nummer. 

EFTERTRYCK AV ARTIKLAR HELT ELLER DELVIS UTAN ANGIVANDE AV KALLAN FOR8jUDET 

EIA triumf 
G-t'örs, 6-lcrets superheterodyn för tre våglängdsomrilllen: 
1G 51, 190-600 och G90-2000 m; innerbelyst glasskala med 
parallellvisare ; svänghjlllsavstiimning; magiSkt öga; om
lwpplingsbar fUr olika spänningar; fördröjd automatisk vo
lymkontroll; kontinuerlig 1_langfärgskontroll; 3 interferens
filter ; gralllUJofonuttng; 8" elel<trodynamisk högtalare; bas
reflex för framhii Ya!Hle av det lägre registret (basen). Låda 
a v högS-lallspolerad flammig björk. KänsligIlet e:a 5 mikro
"olt. 
V 4066 för växelström 50 per. Kontant Kronor 250: -. Avbetalning Kronor 275:-. 
K 4066 för allström Kontant Kronor 275: -. Avbetalning Kronor 300: -. 

ELEKTRISKA INDUSTRI AKTIEBOLAGET 
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~oo~ 
HÖGTALARSYSTEM 

Philips högtalarsystem äro alla försedda med magnet av 
ett högvärdigt specialsLåI - en permanentmagnet med 
den fältmatade magnetens all a fördelar men ingen av dess 
nackdelar. Djupet på högtalarkonen är optimalt, varige
nom bästa återgivningen av såväl höga som låga toner 
och bästa styvhet erhålles. Resonansfrekvensen går ned 
ända till 60-50 Hz. I övrigt kännetecknas Philips hög
ta larsystem av l ) driftsäkerhet, 2) brumfrihet, 3) distor 
tionsfri återgivning och 4) ingen strömåtgång för fält

matning. 

»MIKROLYT»-KONDENSATORERNA 


skydda mot överspänning. 

Här några fördelar: 

L Våta kondensatorer. 2_ Ringa vik t. 3. Stor 

kapacitet trots små dimensioner. 4. Spännings

begränsande. 5. Överbelastningssäkra. 6. Själv 

helande. 7. Lågt förlustmotstånd. 8. Anod och 

genomföring i ett stycke. 9. Dri ftsäkra. 


BEGÄR PROSPEKT I 



N,r 2 FEBRUARI 1939 XI ÄRG. 

VJ-\D BJUDER 
En orientering beträffande årets nyheter. 

'Intressanta mottagarkonstruktioner. 

I[)}" Iy,h "dioindn, t,i, n "Pp,t'U" n"t.n ,,,je 
år ett nytt konstruktl onsprogram för radioappa

rater i syfle att utn yttja teknikens senaste framste<.Y. Sedan 
får praktiken avgöra , huruvida en ny konstruktion med· 

för så stora fördelar, att den bör föredragas framför andra 
apparatkonstruktioner. Lyssna ren är nu på grund av de 

olika firmorna skickliga propaganda underrättad om de 
nyaste förbätt ringarna och är även i tillfälle aH på ut
stä lln ingar eller genom demonstrationer lära känna för

delarna med den ena eller andra nyheten. På den stora 
Tekniska Mässan och By<.Ygnadsmässan i Leipzig den 5
13 mars 1939 komma ( e nya apparaterna att tå i för· 
grunden för intresset. Hall nr 4, inrymmer all a radio

nyheterna. 
Bland nyheterna mom tysk mottaga rtiHverkning , vilka 

~ärskilt intresse ra utl andet, märkes framför allt de tyska 

apparat.ernas ljudfulländning. Detta j sig självt abstrakta 
men därfö r så mycket viktigare framsteg har möjliggjorts 

endast därigenom, att mottagarens kopplingstekniska ut· 
\reckl ing gått hand i hand med den fortsatta utvecklingen 
av de elektrodynamiska höguft arna. Bland de kopplings
tekni ka åtgärder, vilka medfört detta resultat, nämnes i 
första ha nd den Tikliga am<ändn ingen av bandfilter i in 

gangen och i mellanfrekvensdelen h os de nya apparaterna. 
Dessutom ha de flesta superheterodynerna från senaste 
året en bandbreddsreglering på högfrekvenssidan. Viktig 
är även den oftast använda Ij udförbättrande motkoppliug

en, som förstorar utstyrningsområdet för slutsteget och 

minskar Ij udförvrängningen. A Ila dessa åtgärder i före
ning med högtalarnas förbättring eliminera de obehag
liga bitonerna , vilka förvanska ljudet vid överföring av 
orkestermusik. 

Rak mottagare med automatisk baTuibreddsreglering. 

Del senasl'e årets utvecklin gsarbe te har emellertid ej 

Denna bild avser att åsla"ulliggöra verkningssättet hos den auto
matiska bandbreddsregulalorn i en av de nya tyska mottagarna. 
En starkare signal pressar ned förstärkningen {genom den auto
matiska volymkontrollen} och ökar samtidigt bandbredden. En 
sadan anordning är ett långt steg mot radiomottagarens fulländning. 
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+ 

+ 

Vi satte kurs efter stiärnorna 
.. . och kartlade en okänd ocean 

För dem, som l yssnade på radio för tio år sedan och 
som lyssna i dag, måste radions utveckling te sig ofattbar. 
Vår värld har krympt ... det går lätt att komma i kontakt 
även med fjärran hittills okända länder. Människor, som 
förut varit endast namn, kan Ni nu höra i Ert eget hem. 
Men för dem, som arbeta i Philips stora 1aboratorier, sy
nas dessa framsteg endast som resultat aven naturlig ut
veckling_ Då vi tänka på Philips röda »Miniwatl»-rör och 
på de framsteg, deras konstruktion innebär, se yi däri det 
logiska resultatet av tio års strävanden_ V år kurs var nuga 

NÄR NI 	IDAG VI,LL VÄLJA 
DET BÄSTA, VÄLJ 

PHI1IP5 
1:;1 

utlagd fast den gick över okänt hav. Vi visste att radions 
framtida utveckling skulle bero på rören. Vi visste att för 
att göra radion känsligare och effektivare måste vi göra 
rören känsligare och effektivare. Vi visste alt strömför
brukningen skulle kunna nedbringas till hälften -- våra 
diagram och beräkningar hade sagt oss det och vi visste 
att effekten kunde ökas och störningarna nedbringas. Allt 
detta har blivit gjort - och med de röda »MiniwatL»
rören har radion tagit ett nytt stort steg framåt. De gamla 
rörtyperna ha blivit föråldrade tack vare vetenskapens 
obevekl iga frammarsch. 
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Avstämnmgsanordningen vi4 en 
tryckknappsmottagare med 
m%rdrift. 

endast tagit sikte på ljudkvaliteten utan även på motLa
garnas lättskötthet. Detta gäller framför allt de raka mot
tagarna, bland vilka särskilt tvåkretsapparaten fullkom
nats. Sålunda är en av dessa apparater försedd med en 
anordning, som för varje sändarstation automatiskt in
ställer det mest gynnsamma förhållandet mellan känslig
het och selektivitet. Härvid reglerar den ~lögeffektiva auto
matiska volymkontrollen ej endast högfrekvensförstärk
ningen utan även brantheten hos den återkopplade detek
torn. Detta innebär, att vid svag mottagen signal ökar icke 
blott högfrekvensförstärkningen utan även återkopplingen 
i detektorn, vilket medför att bandhredden minskar. Vid 
stark mottagen signal minskar automatiskt såväl högfre

o 

pa 
idrottsplatser._______ 

Telefunkens markhögtalare i uppfällt läge. Användes bl. a. 

kvellsförstärkningen som återkopplingsgraden, varigenom 
bandbredden ökar. Svårigheterna vid återkopplingens 
manövrering bortfalla således vid denna nykonstruktion, 
där återkopplingen blir helt automatisk ooh ombesörjer 
instäJ!lningen av den för varje signa'lnivå gynnsammaste 
selektivitetsgraden. 

Även vid superheterodynerna har prestationsförmågan 
ökats i hög grad. Detta gäller bland annat med avseende 
på brusfriheten samt apparaternas kortvågsdel, där för
delar erhållits genom användning av de nya stålrören. 
Genom kortare ledningar inom röret ernås minskad in· 
duktans hos dessa och minskad inre kapacitet hos röret, 
något som vid de höga frekvenserna inom kortvågsom
rådet har ganska stor betydelse. Enär även de yttre led
ningarna blivit kortare, kan kretsarnas nollkapacitet re· 
duceras i hög grad, varigenom kortvågsområdet blir stör· 
re. Sålunda täcka de nya apparaterna hela området från 
12 tiU 120 meter (två kortvågsområden). En ytterligare 
fördel med stålrören är att den långa, skärmade galler. 
ledningen till toppkontakten bortfaller. Den reducerade 
glödströmsförbrukningen är även att notera. 

Den utländske radiohandlaren kommer att finna en hel 
del nytt och modernt i Leipzig. Även framstående fabriker 
i den tyska Ostmarken, det förra Österrike, konuna att 
vara representerade i Leipzi,g, ty just den f. d. österrikiska 
radioindustrien har sedan många år tillbaka intagit en 
aktad ställning inom den internationella konkurrensen 
och åstadkommit många tilltalande konstruktioner, vilka 
speciellt funnit anklang i utlandet. Det Jirvliga deltagandet 
av Ostmarkens radioindustri blir utan tvivel ett värdefullt 

inslag vid radiomässan i Leipzig. 

.- ---. 
i Stockholm med omnejd kunna dragaAlla radiotekniker Stockholms Radioklubbstor nytta av de föredrag som hållas i 
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MÄTTEKNIK: 

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

ItJ, häd,d"i"g'" av d, i fö"g'"d, "tik" i "m· 
. band med bryggmätningarna angivna formlerna 
(4) och (5) synes vara av intresse, har den medtagits 
härnedan. Bryggekvationens uppställning gäller generellt, 
ehuru tillämpningen hänför sig till det speciella sohemat 
i fig. 10 a, som i princip är lika med schemat till vänster 
i fig. 5 i föregående artikel. Vi betrakta först bryggan 
som sammansatt av fyra impedanser enligt fig. 10 b. Var 
och en av impedanserna är här uppbyggd aven resistiv del 
och en reaktiv del, ehuru endera delen givetvis kan vara 
noll eller i det närmaste noll. Sålunda är tillnärmelsevis 
den reaktiva delen lika med noll vid ett s. k. induktans· 
och kapacitetsfritt motstånd och den resistiva delen lika 
med noll hos en kondensator med högvärdigt dielektri· 
kum, om mätningen sker vid tonfrekvens. Generellt skrives 
bryggekvationen : 

Zl Z3 
(12)Z2 = Z~ 

Deulla likhet innebär, att kompensationsvillkoren för »tyst 
hörtelefon» äro uppfyllda. Uppställas uttryck för impe· 

• Föredrag i Slockholms Rad ioklubb den 2.5 oktober 1938. 

Gen. Gen. 
'\.; "'-' 

a b 
Fig. 10. Bryggkopplil/g jör målnin g al! inre mOlståndet (!. För här· 
ledning al! kompensllti<Jl/ slJillkorcn ha grenimpeclaflsema enligt 

fig. b betecknats Z" Z,. l ., uch Z f. 

(Forts. från nr 11, 1938.) 

danserna i de fyra bryggrenarna och införas dessa uttryck 
i ekv. (12) , erhålles: 

R1 R (l + jcoCQ) 
R2 Q(l + jll) CR) 

Denna ekvation kan skrivas: 

eRt + jwCReRt = RR2 + jwCeRR2' 

Då här de reella delarna måste vara lika för sig ooh de 
imaginära delarna vara Hka för sig, ,få vi de tvenne ekva· 
tionerna: 

Ro 
(I3)e=R/' 

R2 C C 
R] = Cr Cak + Cag' (14) 

enär storheten Cr representerar summan av rörkapacite. 
tema Cak och Cag• Som synes äro ekv. (13) och (14) iden· 
tiska med ekv. (4) och (5) i föregående artikel. 

Att ekv. 12 i sj älva verket innehåller tvenne ekvationer 
är lättförståeligt med tanke på, att den utgör en vektor· 
ekvation - en ekvation mellan symboliska vektorer. Då 
en vektor Z enligt sambandet 

Z= b+ la = /Z/ /cp 
för sin bestämning fordrar tvenne storheter, en reell och 
en imaginär term b och ja resp. ett talvärde rZ I och en 
fasvinkel cp, måste ett vektorsamband för bestämning av 

.. 

f 
~ 

II! 

IL 
I _ I-

V 
tO 

I 
V 

ro V 

alt , 

o 6() 6IJ 60",'" _Ove,ro",nol' n 

Fig. 11. kh·kun;a jör omräkning al! övertonshalt i klirrfaktor och 
omvänt. Som synes äro avvikelserna av någorlu.nda försllmbar 
storleksordning, så länge man håller sig linder 20 % distortion. 
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Fig. 12. Uppkoppling för distortionsmätningar på slutrör. JlJed 
ledning av utslaget på instrum entet till höger kan distortionsme· 
tern instiillas entydigt, varefter distortion en avläses på dess i dis· 

tortiollsprocent kalibrerade ratt. 

en däri ingående, okänd vektor kunna skrivas såsom två 
p-kvationer mellan icke vektoriella, skal ära storheter, så· 
dana som b och a eller IZ I och cp. 

4·. Distortionsmätningar på slutrör. 

Man angiver distortionen genom ett procenttal, distor· 
tionsprocenten, som kan uttryckas genom övertonshalten 
h eller klirrfaktorn k, vilka storheter vid ringa distortion 
(ej över 20 %) äro praktiskt taget lika. De definieras 
sålunda: 

V~n V2 
..... v = 2 'j! 

h = '100, (15)

V~:= l V1~ 


V~n p 

..... ,1' = 2 'j! (16)k = V . HJO. 

1 

Vi kunna även formulera definitionerna i ord: 

Med övertonshalt förstås förhållandet mellan överto· 
nernas resulterande elfektivvärde och det totala eflek· 
tivvärdet. 

Med klirrfaktor förstås förhållandet mellan överlo
nernas resulterande eflektivvärde och gnuultonens 
effektiv värde. 

Summationen från 2 till n i täljaren blir utskriven 
form 

°2 

,
0.25 C

KR K" 2 

Fig. 13. Det undersökta slutstegets koppling. För erhållande av 
tillräcklig gallerväxelspiinning på slutsteget föregås detta av ett 
rikligt dimensionerat förs/ärkars/,eg, försett med en volymkontroll· 

potentiometer P. 

~ n ve = V 2 + V 2 + 17 2 + .. _+ VO ..... .~, = 2 l' 2 a 4- n • 

och representerar tydligen kvadratiska summan 8Y över· 
tonsspänningarna. Vid stigande distortion går som synes 
övertonshalten mot gränsvärdet 100, under det att klirr
faktorn går mot gränsvärdet '" (oändli'gheten), varför 
övertonshalten är trevligare att använda, enär man vet 
ungefär var man befinner sig på skalan, när man ser en 
distortionssiffra angiven. Vilken av de två storheterna 
man skall tillgripa beror dock nännast på, huru den 
använda distortionsmeternär kalibrerad. Emellertid kan 
man lätt överräkna den ena storheten i den andra enligt 
sambandet: 

k = -;:-;---=h== 
(17)V (h )2

1- 100 

Överräkningen sker enklast på grarfisk väg med hjälp av 
den i fig. Il angivna korrektionskurvan (h i 0/ O). 

Ofta kan det vara lämpligt att uttrycka distortionen i 
neper eller decibel. Man inför då distortionsdämpningen 
h, som definieras 

100 
b = ln h neper (l8) 

eller 

IDO 
b = 20 log h decibel. (19) 

Övertonshalten h är här som tidigare uttryckt i procent. 
Man kan ju också nöja sig med endera av de två form· 
lerna (18) och (19) och Iäkna om sorterna enligt sam· 
bandet 

nepertal . 8,7 = decibeltal. (20 

Vanligen använder man sig av diagram, där ek". (18) 
eller (19) uppritats på logaritmiskt papper såsom en rät 
linje. Ur ett dylikt diagram kan man direkt erhålla dis· 
tortionsdämpningen då distortionsprocenten är given och 
omvänt procenttalet då dämpningen är given. 

En enkel ooh praktisk uppkoppling för distortionsmät· 
ningar på slutrör angives i fig. 12. Schemat för förstär
karen med slutsteg och tillhörande likriktare visa~ i fig. 

S" 

l,oo p/a 
In 

Högp..... 
tiltor 

_I-_..-=ö.:..:,",:.::.r~-~ _ IQ Gr\llld.b 
~O'Ilar tcm 

le 52. Indikator 

Fig. 14. General Radio:s distortiollsmeter 536·A. Med hjälp all 
den visade filteranordningen är det möjligt alt skilja övertoner 
och grundton och att åstadkomma en jämförelse med lednin,g av 

ett till utgången anslutet indikatorinstrument. 
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Fig. 15. Distortionskurvor för trioden 6ASG och pentoden 6F6, 
upptagna vid optimal belastningsimpedflns, 2 SOO ohm resp. 7 000 

ohm. Som synes giver trioden mindre distortion än pentoden. 

13. Slutröret, som skall undersökas, har sammanbyggts 
med ett motståndskopplat förstärkarsteg, i vilket en pen
tod Et, Sylvania 6J7, användes. En belastning R är an
sluten i serie med en amperemeter A och en stor konden
sator. Slutröret tillföres från potentiometern P via röret 
El en reglerbar gallerväxeJ.spänning, och den i belast
ningsmotståndet erhållna effekten beräknas ur värdet på 
belastningsmot.<;tåndet R och ut.<;laget på in.strumentet A. 
(Uppgår mot.<;tåndet i grenen RA till r ohm och har ut
slaget värdet l ampere, så är den utvecklade effekten 
rf2 watt. Vanligen kan mot.<;tåndet i amperemetern för
summas, varvid r=R.) Den över belastningen uttagna 
signalspänningen tillföres den efterJöljande distortions
metern och distortionen avläses på dess i distortionspro
cent kalibrerade ratt. 

Som distortionsmeter kan en General Radio »Distortion 
Factor Meter», typ 536·A, användas, se fig. 14. Anord
ningen med ett stort seriemot.<;tånd, 150 kO, på in.sidan 
gör kalibreringen oberoende av spänningskällans impe
dans. Distortionsmeterns in impedans har värdet 175 000 
ohm. Mätomr·ådetär 380----420 p/s, i det distortionsmetern 
är avsedd för en generatorfrekvens om 400 p/s. 

Distortionsmetern kan med hjälp av omkopplaren S' 
inställas för ett högre eller ett lägre mätområde, 30 % 

resp. 3 % distortion. 
Vid distortionsmätningar ställes först distortionsme

terns omkopplare Sil på »Harmonics» (övertoner). Brygg
förstärkarens uteffektkontroll varieras, tills ett lagom stort 
ut.<;lag erhålles på galvanometern. (Se fig. 12.) Uteffekt
kontrollen får sedan behålla detta läge. (Distortionsme
terns ratt skall stå på noll.) Omkopplaren S" föres där
efter över i läget »Fundamental» (grundton), och ratten 
vrides, tills anuna utslag som förut eIihålles på galvano
metern. Det på ratten avlästa värdet är då distortions
procenten hos den tillförda spänningen. När Sil står i 
läget »Harmonics», tillföres indikatorn via högpassfiltret 
en övertonsspänning lika med täljaren i det nedan an· 
givna uttrycket. När Sil står i läget »Fundamental» till-

Fig. 16. Distortionskurvor vid konstant klirrfaktor, 2 0J0 resp . .5 0/0. 
Ur dessa kurvor kan optimala ,'uerimpedansen avläsas. Såsom 
framgår av diagrammet mrierar denna med gränsen för tillåtna 

distortjonen i det den ökar med minskad klirrfaktor. 

föres indikatorn en blandning av grundton och övertoner. 
Speciellt vid liten distortion kunna här övertonerna för
summas, i vilket fall distortionsmetern angiver klirr
faktorn 

1.' = iv; + V~ + --- + v; .100 ?-'. 
VI 

Här är Vt grundtonsspänningen och V2, Va etc. övertons
spänningarna. 

Som indikatorin.strument kan en General Radio typ 
488-H »A.C.·Galvanometer, square.law-type» med kop
parlikriktare användas. Enär anordningen är sådan, aU 
alla övertoner dämpas i samma grad, kommer detta 
kvadratiska instrument alt indikera övertonernas verkliga 
effektivvärde. 

Mätningar ha utfört.<; på bl. a. en triod, Sylvania 6A5G, 
och en pentod, Sylvania 6F6. För dessa rör är katalog
värdet på optimala ytterimpedansen 2500 O och 7000 Q 
respektive. Man kan först göra en mätning på vardera rö
ret med detta ohmvärde och successivt öka gallerväxel
spänningen med hjälp av potentiometern P tills röret full
belastat.<;. En kurva uppritas över klirrfaktorn som funk
tion av uteffekten. Därefter kan man variera belastnings
impedansen R och hela tiden justera gallerväxelspän
ningen till sådant värde, att distortionen blir konstant 
2 % resp. 5 % och 10 %. Kurvor uppritas över uteffekten 

r-----------, r------,
I Frekvensbrygga I I Filter JI 

T onge-
~ ____________J L ______ 

IlHchtsp. o> 
<II 

Hzeigel' 

Fig. 17. Uppkoppling för distortionsmätning med Siemens »Klirr· 
jaktormesser», som medger bestämning av klirrfaktorn vid god
tycklig frekvens inom tonfrelwensområdet. Apparaturen blir här 

ej su enkel som vid mätning vid en enda frekvens. 

C 
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% Richtsp.
r;ei,er 

x '''~ 

y 

----ÖG 

Fig. 18. Principiell anordning av Siemells »Klirrfaktormesser». 
Bryggan kompenseras för den påtryckta frekvensen, varefter över
toner och grundton kunna litskiljas och järn/öras ungefär på sam

ma sätt som vid anordningen enligt jig. 14. 

som funktion av belastningsimpedansen för de tre värdena 
på klirdaktorn. Dessa kurvor an ändas för bestämning 
av optimala ytterimpedansen vid given distortionsgräns. 
Några med den beskrivna apparaturen av författaren upp
tagna kurvor visas i fig. 15 och 16. 

Som generator kan en stämgaffelsummer användas, 
exempelvis General Radio:s 400-perioders »Audio Oscil
lator», typ 8l3-A. 

Med ledning av mätresultaten kan man jämföra triod
och pentodslutrör betr-äffande optimal distortionsfri ut
effekt, effektkänslighet, anodverkningsgrad, förhållande 
mellan optimalt belastningsmotstånd ooh inre motstånd, 
distortion m. m. 

Den ovan skisserade anordningen för distortionsmät
ning är enkel och praktisk, men medgiver endast distor· 
tionsmätning vid en enda frekvens, 400 p/ s. Även för 
mätning vi-d godtycklig frekvens inom tonfrekvensområdet 
finnas emellertid utmärkta apparater i marknaden. Vi 
studera här Siemen.s »Klirrfaktormesser Rel msbr o» med 
tillhörande apparater enligt ,fig. 17. Bryggförstärkaren i 
fig. 11 motsvaras här aven »Richtspannungszeiger», d. v. 
s. en bryggförstärkare med inbyggd metaIlikriktare och 
med hörtelefonuttag. Ofta erfordra.s för denna uppkopp
ling såväl filter som frekvensbrygga, antydda i fig. 17. 

e

Klirrfaktormätarens kopplingsschema, med en del om
kopplingsanordningar utelämnade, angive.s i princip i 
fig. 18. För varje frekvens kan bryggan kompenseras me· 
dels-t L3 {)ch e3 i avseende på grundtonen, varvid villkoret 

3 = 1/ (w2L3 ) uppfylles. e3 kan förstora.s i erforderlig 
grad med hjälp aven tillsatskonden.sator, så att frekvens· 
området kan utsträckas ned till 50 p/s. (Övre gräns 5000 
p/ s.) Med omkopplaren S" i läget »ä», angiver minsta 
utslag hos instrumentet inställning fö r kompensatioll. Vid 
kompenserad brygga är tydligen grundtonssp,änningen 
mellan punkterna x och y noll och inställningen sker ock· 
så så, att grundtonen försvinner i hörtelefonen. Med om· 
kopplaren S" i läget »ä», tillföres bryggförstärkaren så

lunda endast den resulterande övertonsspänningen, för vil
ken impedan.sen i grenen »3» är relativt stor. Lägges 
däremot omkopplaren S" i läget »GYJ över en shunt till 
strömkällan, uttagas så viiI grundtons. som övertonsspän
ningar. Vid samma utslag på instrumentet för S" båda 
lägen, mäter man sålunda övertonshalten h, definierad 
enligt ekv. (15), vilken enligt föregående vid ringa dis
tortion är identisk med klirrfaktorn k, definierad enligt 
ekv. (16). Instrumentet är kalibrerat i distortionsprocent 
re.sp. distortionspromille och kän.slighetsomkopplingen 
sker med omkopplaren S'. 

5. Distortionsmätningu,r på slutrör och högtalare. 

Vi ha i det föregående sysslat med distortiol1smätningar 
på sI u tsteg, i i'lka högtalaren ersatts med ett ekvivalent 
bela.stningsmotstånd (ebm). De värden på distortiol1en, 
som erhållas med de tidigare beskrivna miitanor<lningar. 
na, gälla sålunda endast sj älva slutröret eller slutrören 
och inkludera ej högtalaren med dess fel eller fÖl1j änstel". 
Därtill kommer, att slutrören mätas under förh åJiI anden, 
som äro idea'liserade och sålunda ej motsvara de i prakti
ken rådande, där .belastningen -är mer eller mindre re
aktiv. 

För att få ett begrepp om i vilken mån högtalaren 
bidrager till förvrängningen av ljudet, är det nödvändigt 
aU man företager särskilda distortiollsmätningar på hög. 
talare. En anordning härför, som föreslagits av »The 
Institute o/ Radio Engineers» i Amerika, visas i fig. 19. 
Längst ned till vän.ster synes generatorn, som giver en 
sinusformad spänning på den efterföljande kraftförstär-

Fig. 19. Mätanordning för bestämning av dis/;ortionen i högtalare. 
RV 1 är en rörvoltmeter för mätning av utspänningen från filtret 
och RV 2 en rörvoltmeter jör justering av utspänningen från 
hltvudförstärkaren till samma värde för båda transmissionskedjorna. 
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dömpsats 

Oscillo
graf 

M 

Mätanordning för påvisande av högtalardistortion medFig. 20. 
både örats och ögats hjälp. I senare fallet iakttager man 'vågformen 
på oscillografens skärm dels Ittan och dels med den akustiska 

länken som del i transmissionskedjan. 

karens första gaNer. För att ytterligar.e reducera den re
dan förut låga klirrfaktorn, har ett filter med variabel 
undre gränsfrekvens insatts efter kraftförstärkaren, varför 
- då omkastaren O står i :läge »1» - högtalaren H till
föres en praktiskt taget övertonsfri spänning. Högtalarens 
anpassningsförhållanden {)ch den effekt, som tillföres hög
talaren, måste specificeras. 

Anordningen på figurens högra sida innehåller en mi
krofon M med rak frekvenskurva inom mätområdet, exem
pelvis en kondensatormikrofon, följd aven mikrofonför
stärkare och en huvudförstärkare med utspänningskon
troll, båda med försumbar distortion. Efter huvudförstJir
karen är en distortionsmeter av ändamMsenlig typ an
sluten. 

Vid mätningen tages ljudet upp med hjälp av mikro
fonen M, ooh klirrfaktorn eller övertonshalten bestämmes 
på vanligt s ätt. Omkopplaren O lägges därefter över i 
läge »2», varvid högtalaren ersättes med ebm, som vid 
denna speciella mätanordning är lika med högtalarimpe
dansen yid varje inställd mätfrekvens. (Det må framhå:l
las, att bestämningen av ebm vid vissa högtalare kan vålla 
en hel del svårigheter, beroende på att impedanskurvan är 
oregelbunden och »toppig».) Den variabla dämpsatsen 
inställes så, att utspänningen från huvudförstärkaren blir 
lika med den spänning, som erhålles vid överföring via 
högtalaren och mikrofonen_ Om den nu uppmätta distor-
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tionsprocenten är av försumbar storlleksordning, så kan 
man anse, alt den tidigare uppmätta distortionen hänför 
sig tm högtalaren_ Eventuell förvrängning i mikrofonen 
kan konstateras genom att man undersöker, om distortio
nen är en funktion av avståndet mellan högtalare och 

mikrofon. 
I regel .begränsas den växelströmseffekt, som kan till

föras en högtalare därav, att gränsen för to1lererbar dis
tortion uppnås hos det avgivna ljudet. (I speciella fall 
kan gl'änsen bestämmas av andra faktorer, t. ex_ av högsta 
tillåtna temperaturen hos ta/lströmsPQlen.) Distortionen 
består däri, att extra övertoner samt eventuellt undertoner 
alstras i högtalaren. Tillföres denna en sinusformad spän
ning med mycket stor amplitud, erhålles en relativt onjut
bar ton, bemängd mcd biljud och mebranprassel. De me
kaniska vibrationerna äro då så starka, att materialpåkän
ningarna momentant lig·gu över den hookska lagens gil
tighetsområde. 

Man skiljer mellan linjär distortion eller frekvensdi
stortion och icke linjär distortion eller amplituddistortion. 
Vid den ovan beskrivna mätningen tager man sikte på det 
senare slaget av distortion och undersöker genom mätning 
av klirrfaktorn eller övertonshalten, i vilken mån en ur
sprungligen sinusformad spänning ger up.phov till en ljud
våg med förvrängd vågform och fastställer på detta sätt, 
hur mycket högtalaren rår med vid en viss frekvens. 

Vid distortionsbestämningar av ovan angivet slag äro 
mätningar i »fria rymden» att anse såsom standard. En
da,st när dyJlika utomhusmätningar ej kunna genomföras, 
komma mätningar i elektroakustiskt mätrum j, fråga. De 
måste då utföras på sådant sätt, att varken mikrofonens 
placering eller den speciella rumsakustiken giva några 
mätfel av betydelse. 

Vid bedömning av högtalare är det av intresse att j äm
föra den grad av ljudförvl'ängning, som örat uppfattar, 
med de ofullkomligheter i vågform, som ögat fastställer, 
då kurvan reproduceras på en katodstråleosciHografs 
skärm. En av amerikanarna härför använd mätanordning 
visas i fig. 20, där oscillografens tidsaxel medgiver syn
kronisering för aHa ifrågakommande mätfrekvenser. När 
här omkopplaren O ställes i läge»1», erhålles på oscil
lografens skärm en sinusformad spänningskurva, förutsatt 
att apparaturen är förstklassig och därtill rätt injusterad. 
Med omkopplaren O i läge »2» kommer den akustiska 
länken in i transmissionskedjan, varvid avvikelserna i våg
form på osci,J]ografens skärm hänföra sig till distortion 
i högtalaren_ Den i mätanordningen ingående dämpsatsen 
bör injusteras så, att samma amplitud erhåilles hos den 
studerade kurvan för omkopplarens båda lägen. 

(Forts.) 
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Moderna mottagare 
!t~nn~m!~!m~!m-m!~!m~~m-m!~nn~m~-nu~~! 

SKANTICs ekonomiserie 1939-40 
Av ingenjör Ivar Sjöblom 
(Skandinaviska Radioaktiebolaget) 

A..ikt.. med d~nn, ,,,ie h,.,. mit oIt få fm,:, n'g" 
typer, som stalla SIg sarskIlt ekononuska hade vad 

beträffar pris och strömförbrukning. 
»Ettan B 39». 

Denna typ är en ytterligare förbättring av Skantic:s 
populära Ettan B 38. Till skillnad från denna , som på 
anodsidan drog 13 mA, drar den nya typen endast 9 mA. 
Denna låga strömförbrukning har möjliggjorts genom de 
nya 1,4 V rören. Med samma anodspänning erhålles trots 
detta ungefär samma utgångseffekt. Rörkomhinationen är 
lA7G, lNSG, lHSG, lC5G. Som synes användes som slut. 
rör lCSG. Stl"ömförbrukningen skulle ytterligare kunna 
sänkas genom användande av lA5G som slutrör, men 
praktiska prov ha visat, att utgållgseffckten då blir för 
liten för de flesta förekommande fall. Den automatiska 
reglerspänningen från lH5G påverkar endast mellan· 
frekvellsröret, detta på grund av att blandal".föret lA7G 
ej är gjort för automatisk volymrcglering. För att elimi· 
nera överbelastning vid höga ingångsspänningar har en 
lokal·distans.omkopplare ay tryck. och dragtyp anordnats 
i förbindelse med klangfärgskontrollen. Hög känslighet, 
selektivitet och trimningsstabilitet har åstadkommits ge· 
nom omsorgsfullt dimensionerade spolar på trolitulkrop· 
par och genom lufttrimrar. Som glödströmselement an· 
vändes ett luftdepolariserat 150 amp.·tim. element. För· 
delen med de luf.tdepolariserade elementen är aU större 
kapacitet erhålle.s vid samma volym som för motsvarande 
salmiakelement. Nackdelen är endast att efter ungefär 

halva livslängden förefinnes ett mlllImum i urladdnings. 
kurvan, som för vissa typer och fabrikat kan gå ner till 
0,7 V, varefter spänningen åter stiger för att slutligen 
falla. Detta minimum är i den använda ,typen ej utpräg
lat, och således kan elementets fördelar utnyttjas, vilket 
eljest ej skulle ske, då 1,4 V rören ej fungera vid så låg 
spänning som 0,7 V. Besparingen genom att använda 
1,4 V rören kan påvisas genom noggrann kalkylering. 
Detta genom lägre bruttopris å apparat 000 batterier samt 
de sistnämndas livslängd. En annan betydlig fördel med 
torrbatterier är alt apparaten kan levereras komplett 
(ackumulator måste nämligen sändas med syretåg) . 

Den motsvarande resemottagaren, »Ettan B 39 Rese» 
har samma chassi och batterier som Ettan B 39, aUt 111

byggt i en elegant svart pegamoidväska. 

»Maseat». 

Vid konstruktionen av denna apparat ha följande egen· 
skaper eftersträvats (resultatet framgår av siffrorna lIlom 
parentes) : 

L 	 Låg vikt {4,S kg}. 
2. 	 Små dimensioner (240X21O X 150 mm). 
3. 	 Liten strömförbrukning (anodström 4,5, glödström 

200 mA). 
4. Lågt pris (103: - ink!. batterier). 

Rörkombinationen är följande: lN5G (detektor), lA5G 
(lågfrekvens), lC5G 	(slutrör). För att erhålla hög käns

Forts. il sid. 

Den sturre r<!semoUagaren, "Ettan B 39 Rese». 
Den mindre resemottagaren, >Mascot». Vinjettbilden visar " Na

tion.al», en högeffektiv 3+1 rörs nätmoltagare. 



M'ODERN RÖj 
NÅGRA BILDER FRÅN HYGRADE SYLVl 

1. En del I'" Syh"u.nitlR CubriIislcompJex i Sn.lem, }lussllchusetts. 
2. Fl\b ..iI,en i )~mporlum, Pennsylvania. 
3. Intcrliir trån ett a,Tde Jicutiskn laboratorlerua. 
4. :\lll,roskoJ)islr underst-ilening n\~ råmaterinlet. 
ii. Gnllersplrnlernn Ilndns nutQmatiskt t en masid" direkt på stöde-n och n,'kllppos l 
Uiln!)Ugll längder. 

6. En ny de stora Inonteringshlllbtrna, di.ir prnktlsl,t hlget allt. arbete utföres t}\" kviDD.. 
Hg persolu,1. 

7. ::\Ionterlngs- Odl pro\"ningshall . Obserl'cra. de i taket Dlncernde höartalnrna, cenom 
"iU,n Jnnn JnetJ regelbundna melh,nrum ntTsilnder .nuslk för ' höjande Bl" orbetarnas 
IJreshltlonsrönnägu. 



~ÅBRIKÅTION 
CORPORATIONS FABRIKER I AMERIKA 

8. rnnkt·8 '~f" bH1in.L:" a v e leklrods y s t e m e n. E ndas t flh~kornas nljllli.a hiindc l' kunna klara 
li lla smoideta ljerna. 

9. H ii r 8"etsa ~ ett magi~kt ij g a . ~Horn, fordrin g ar "lels te stiillu .!!l lU\ 1Jely~ntngsanord
ningarna, onl arhetf-t !!I kull g i\ flytandp . 

10. En n·onan ffiollterinJ:'foihnlI lnc(} hi;gtalare i take t.. Gt!nOnl , ·etens]c.R!)Iigu prov har 
man utrönt rnusikf"ns viil gi)rnnd(~ Inflytande p ä a rbt.~tfirna. 

11. Hår ~es bl. n. nlilifra. av (le speciaJnul~klller . ~om användas v .ld rörrnbrlkntlon. 
12. ]~i"AI1in lidHpro,' p å radiorör. 

13. lliir nrovus rö 'r e n m e d avsee nde D:l, stiirning sfrihet och mikrofoneffekt. 

14. Alla, rör som s]{o1a, genomgå ]ivsHingdsproy mii tH ~ nl~'cket noggrunt f,;re o('h efter 
d e nn[\ procedur. 
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Moderna mottagare 

Tekniska finesser på 

EIAs nya modeller 

Av civilingenjör Håkan Kjörling 
(Elektriska Industri A.- B 

EIA:s program för säsongen 1938-1939 omfattar fyra 

huvudtyper, nämligen »National», »Triumf», »Exellent» 
och »Rekord». . 

National·serien utgöres av superheterodyner, där huvud· 
vikten lagts vid att få fram en god radioapparat till så 

lågt pris som möjligt - en folkmottagare utan onödiga 
utsmyckningar och finesser , som mera utgöra försälj· 

ningsargumentän bidraga till en fullkomnad mottagning. 
National-serien har följ ande data: S-rörs, G-krets super

heterodyn med 3 våglängdsområden: 16---51, 190~00 
och 690-2000 meter; innerbelyst glasskala (batterity
pen undantagen), automatisk volymkontroll, kontinuerlig 

klangfärgskontroll och grammofonuttag. Känsligheten hos 
växelströmstypen är 10 ii 15 ,uV. 

Denna serie utföres som batteri-, växel- och allströms
mottagare. Batterimottagaren (4 rör) har utförts med 2

voltsrör, dels av europeiskt och dels av amerikanskt fabri
kat. I båda fallen är känsligheten densamma, ca 30 ,tV. 
Den väsentligaste skillnaden mellan de oEka rörbestyck

ningarna är den, att de amerikanska rören draga ca GO 
mA mindre glödström men ca G mA mer anodström. 

Emedan apparaten med hänsyn till glödströmsförbruk
ningen ej är försedd med skalbelysning, har den i stället 
en indikatorglimlampa, som dels lyser då apparaten är 

inkopplad - man glömmer då ej så lätt att slå ifrån den 
vid slutad mottagning - och dels anger anodbatteriets 
spänningstillstånd genom att ej tända då anodspänningelI 

sj unkit under 75 volt, då det är tid att byta batteri. Glim
lampan är en nykonstruktion från Lumafabriken. Den är 

inte större än en vanlig skalbelysningslampa och drar 
vid 0,1 MQ förkoppling ca 0,1 mA. 

Fig. 1. Anodströmmen till oscillatorn uttages från likriktaren ge
nom ett särskilt filter för undvikallde av "nwtorboating» på kortvåg. 

Triumf-serien är en mera påkostad apparatserie och 

skilj er sig ur teknisk synpunkt från National-serien i föl

j ande avseenden. 
Den är utrustad med »-magiskt öga» och baskompellse

rad volymkontroll, kraftigare slutrör samt större och käns

ligare högtalare. Vidare är oscillatoranodspänningen ski'ld 
från den övriga högspänningen, så att mottagaren blir 

fullt stabil på kortvåg även vid stora ljudstyrkor. Mellan
frekvensfiltren äro permeabilitetsavstämda, varigenom 

trirnrarnas svagheter elimineras och trimningen sålunda 

häller sig bättre_ Vidare ,är apparaten försedd med en 

vågfälla för mellanfrekvensen. 
Antennspo'lsystemet har i denna typ avsevärt förbätt

rats_ På apparater utan förselektion har man hittills i all

mänhet nöjt sig med en antennkopplillg som är en kom
promiss mellan god känslighet över hela bandet och stor 

spegelfrekvensundertryckning. Om man nöjer sig med att 
koppla den »högt avstämda» antellnspolen mycket löst 

till stänlkretsens spole, erhålles en känslighetskurva enl. 
den heldragna kurvan i fig. 3 a, d. v. s. mycket ojämn 

känslighet inom våglängdsområdet, samtidigt som dämp

ningen av spegelfrekvensen är god. Men om man önskar 
få litet bättre känslighet vid de kortare våglängderna inom 

bandet genom att koppla fastare eller hjälpa upp det hela 
med en kopplingskondensator, blir känsligheten ganska 
j ämn inom området, men i stället erhålles stor spegel

Irekvenskänslighet (streckad kurva) . Genom en kombi

nation meHan den ovannämnda lösa induktiva kopplingen 

Fig. 2. Miniatyrglimlampa av Lumas fabrikat, använd i E/A:s 
batterimottagare_ 

VinjeJtbildcTl visar E/A »Triumf", en 6-rörs superheterodyn med 
stor stationsskala samt svänghjlllsinställning. 
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Fig. 3. Antennkcpplingen med höginduktiv primär (fig. aj släpper 
igenom spegeljrekvensen, om den. förses med en kondensator C, 
för upphjälpande av de högre frekvenserna. Kopplingen enl. jig. b 

är lilngt gynnsammare. 

och en serieresonanskrets, avstämd för de korta vågläng
derna inom området, har det emellertid lyckats att uppnå 
en god och jämn känslighet, samtidigt som spegelfrekven. 
sen kraftigt undertryckes. I fiCY. 3 h anger den heldragna 
kurvan känsligheten vid enbart lös koppling mellan P 
och S och den s treckade seriekretsens känslighetskurva. 
Genom att i seriekretsen inkoppla ett motstånd kan re
sonanstoppen plattas ut, så att kurvorna sammansätta sig 
och ge jämn känslighet över hela området, samtidigt som 
spegelfrekvenskänsligheten är nedbringad tiH ett obetyd· 
ligt värde. 

Triumf-serien omfattar två typer, en för växel- och en 
för allström. Data: 6-rörs, 7 -krets superheterodyn,; 3 våg

längdsområden: 16---51, l~OO, 690-2000 m; stor 
innerbelyst glasskala med parallellvisare ; sväTIghjulsav
stämning; fördr·öjd automatisk volymkontroll; kontinuer
lig klangfärgskontro'll; grammofonuttag ; 8" elektrodyna
misk högtalare; känslighet: 5 il 10 pV. 

»Exellent» är i huvudsak utförd som föregående års 
modell med samma namn, vilken förut beskrivits i denna 
tidskrift. Den enda betydel:sefulla skillnaden är att den 
i år utrustats med negativ återkoppling. 

»Rekord» .är en radiogrammofon, där utförandet är 
inspirerat av amerikanska modeller » (annchair» eller 
»chairside»), alltså en möbeIl som kan placeras antingen 
mitt på golvet invid en fåtö'lj eller tr,aditionsenligt invid 
en vägg. Apparaten är försedd med ett högfrekvenssteg, 
blandarrör, ett mellanfrekvenssteg, detektor, fasvä'lldarrör 
och push-pull-utgångssteg, som lämnar ca 10 watt. Appa
ratens känslighet är ca l ,uV. Bland konstruktiva detaijer 
märkes en klangfärgskontroll, som gör det möjligt att 
skära bort såväl höga som Ilåga frekvenser. Vidare är 
mellanfrekvensen delvis åtelJkopplad, så att selektiviteten 
ökats. (Äterkopp'lingsspole i skärmgallerledningen.) Den
n3 apparat är försedd med en motordriven tryckknapps
anordning. . 


'rIt \t. 
~ 

1.'11 praktisk blltteriapparat är ElA »National». T. v. som resemot· 
tagare, t. h. i stationärt skick. 
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POPUILAR RADDO 
Sveriges enda radio tekniska facktidskrift 
Radiofackmännens och amatörernas speciella organ 

• Är saklig, \'ederhiif t ig och opartisk 

• Utkommer regelbundet den 20 varj € månad 

• Innehåller tekniska b€ skrivningar över goda kom
mersiella mottagare 

• Beskriver på ett lättfattligt siitt nya uppfinningar 
odl principe r 

• Innehåller det mins ta möjliga av teoretiska ut
läggningar 

• Avhandlar i form av populära konstruktionsbe
skrivningar den praktiska tillämpningen av nya 
konstruk ti onsprinciper 

• Ger amatören utförliga be~kri\'nillgal' över Intres 
;:anta experiment och apparater inom radions och 
ulirbeslliktnde områden 

• Avhandlar alla nyheter på radioområdet 

• Är den idealiska amatörtidskriften 

• Uppskattas av fackmannen på grund av sin veder
häftighet och opartiskhet 

Organ för Stockholms Radioklubb 
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183,tt,dmottag" 'n", bmke ,tö"t, n" kd.l hit6lls h" 
varit deras höga driftkostnad i förhållande till nät

mottagarna. Låt oss exempelvis jämföra en batteriappa
rat, utrustad med 3-4 rör av tvåvoltstyp, och en normal 
al1strömsmottagare. 

Glödströmmen till batterirören uppskatta vi till 0,4 
amp., som tages exempelvis från en blyackumulator på 
30 amp.-timmar. Drifttiden är då 30:0,4 = 75 timmar, 
och antaga vi laddningskostnaden vara 75 öre, blir drift
kostnaden l öre i timmen för glödströnm1en. 

Anodströmmen torde vara ca 10 milliamp., och levere
ras från ett torrbatteri av standardkapacitet. Med normalt 
antal användningstimmar per dygn kan anodbatteriets ka· 
pacitet uppskattas till l amp.-timme, varför drihtiden blir 
1:0,010 = 100 timmar. Ett anodbatteri på 120 volt kostar 
ca 17 kr., och anodströmkostnaden är då 17 öre i timmen. 

Batterimottagarens totala driftkostnad fås alltså till 18 
öre i timmen, varvid praktiskt taget hela beloppet kommer 
på anodströmmens del. 

Nätmottagaren har en genomsnitdig effektförbrukning 
av 50 watt. Vid ett pris av 20 öre/ kilowattimme erhålles 
driftkostnaden: 20 X 50: l 000 = l öre i timmen. 

Dessa siffror förklara i viss mån nätmottagarnas popu
laritet framför batteriapparaterna. 

I och med tillkomsten av bilradiomottagarna började 
vibratoromformare användas ~ör anodströmmen. Dessa 
omformare tillkopplas en ackumulator (bilbatteriet) och 
omvandla likströmmen genom polv,äxlingar till lågspänd 
växelsträm. Detta sker genom en med kontakter försedd 
f j ädertunga, vilken bringas att vibrera på grund av attrak
tionen från en fast elektromagnet. Den lågspända växel
strömmen upptransformas i en specialtransformator till 
högspänning och likriktas därpå. Detta kan ske antingen 
genom användning av ett vanligt likriktarrör eller också 
därigenom, att strömimpulserna på nytt tillföras vibrator
elementet - dock till andra kontakter än förut - ooh 
här sammansättas till liklStröm, som nu är högspänd. Dy
lika sjiilvlikriktande vibratorelement (»synkroniserade») 
ha i allmänhet högre verkningsgrad, dvs. mindre elektri
ska förluster, än kombinationen me<! likriktarrör. Detta 
är alldeles särskilt fallet, då det gäller små effekter. 

Vilkendera metod, som än används, ger som resultat 
en likspänning, överlagrad med lågfrekventa störväxel · 

för batterimottagare 


spänningar, vilka måste bortskaffas genom drossel·kon
densator-filter liknande dem, som användas i nätmotta
gare. Dessutom måste högfrekventa störningsskydd an
bringas på såväl hög- som lågspänningssidan för att hin
dra eventuella störningar från vibratorkontakterna att fort· 
planta sig till ackumulatorn och mottagaren, varjämte alla 
till omformaren hörande delar omsorgsfullt böra av

skärmas. 
Vibratoromformare för bilmottagare äro emellertid ej 

lämpliga att använda till vanliga batterimottagare. Dessa 
omformare äfoO nämligen byggda för fÖl'hållandevis stora 
effekter (en bilmottagare måste på grund av vagn- och 
motorbullret ha högre ljudstyrka än en normal batteri· 
apparat) och ha i allmänhet rätt låg verkningsgrad. Ström· 
åtgången, för bilradio är av mindre betydelse, enär acku
mulatorn laddas av motorn, så snart denna är igång. 
Bilradiomottagare förbruka i regel 3-6 amp. från en 
6-volts ackumulator, och drifttiden blir då, om ett van
ligt batteri på ca 75 amp.-timmar användes, 25 il 12 
timmar. 

Drives en normal batterimottagare från en dylik om· 
formare, belastas vibratorn blott delvis, och verknings
graden sj unker ytterligare. Detta gör, alt drifttiden även 
här blir kort. 

På senaste tiden har dock speciella vibratoromformare 
börjat .tillverkas, vilka äro avsedda att ersätta anodbat
terierna för vanliga mottagare. Genom särskilt omsorgs~ 
full dimensionering av vibratorelement, transformator och 
BIter har man ernått mycket god verkningsgrad, trots de 
låga effekterna. 

Som exempel kan nämnas, att en vibratoromformare 
(med alla filter) för 6 voit, lämnande 120 volt och 10 
milliamp., endast förbrukar 0,34 amp. 

Tänka vi oss en dylik omformare i förbindelse med 
den i inledningen nämnda batterimottagaren, och ansluten 
till en 6-volts ackumulator på 75 amp.·timmar, blir drift
tiden (för anodströmmen) 75:0,34=220 timmar. 
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och alltså driftkostnaden för anudströmmen l,l öre i tim
men, vilket j u måste sägas vara en stor förbättring j äm
fört med anodbatteridriften. 

I detta exempel ha vi förutsatt, att glödströmsackumu
latorn bibehållits (Hg. l). Batterimottagare i allmänhet 
ha ju direkt upphettade rör ooh det är då ej IämpIigt att 
utan särskilt lågfrekvensfilter koppla vibratoromformaren 
till samma batteri, om störningar skola undvikas. (I bil
mottagare, där man ej behöver spara på strömmen, an
vändas indirekta rör.) 

Vill man ej ha mer än en ackumulator, kan man an· 
dock reda sig på följande sätt. 

Man använder helt enkelt ett ackumulatorbatteri med 
flera celler, kopplar glödtrådarna till en del av cellerna 
och omformaren till de övriga (fig. 2). Då omformarna 
kunna erhållas för 2, 4 eller 6 volt, kan lämplig kombi
nation lätt IJtvälj as. Har man en mottagare med 4-voltsrör, 
användes exempelvis en 2-volts omformare och en 6-volts 
ackumulator, medan, om apparaten har 2-voltsrör, an
tingen en 4-vol18 omformare ooh ett 6-volts batteri är 
lämpligt, eller också en 2-volts omformare och en acku
mulator på 4 volt. 

För att erhålla jämn urladJning (= samma drifttid) 
av alla cellerna, bör man välja en omformare, som dra
ger ungefär lika mycket ström som rörens sammanlagda 
glödström. Är detta ej möjligt, kan dock ett extra belast
ningsmotstånd (ficklampa el. dyl.) inkopplas över den 
del av batteriet, som ger den lägre strömmen, så att unge
färlig jämvikt blir rådande. 

Ett exempel visas i fig. 3, där rören antagas förbruka 
2 volt och 0,35 amp., och omformaren 4 volt och 0,5 amp. 
Genom att en lampa på 2 volt och 0,15 amp. (skalbelys
ning) inkopplats parallellt med rören, har ernlltts, att alla 
cellerna urladdas samtidigt. 

Naturligtvis är det ej nödv,ändigt alt på detta sätt ord
na så, att cellerna räcka lika länge, men då ackumulatorn 
ändå måste uppladdas, så sna.rt en cell är urladdad, kan 
man ju använda överskottsenergien för skal belysning 
el. dyl. 

I dessa exempel ha vi antagi,t, att ett särskilt litet torr
batteri användes för gallerförspänningen. Detta batteri 
levererar emellertid ej någon ström och räcker därför ett 
är eller så, innan det behöver utbytas. Driftkostnaden för 
gallerförspänningen kan därför praktiskt taget försummas. 

Moderna batterimottagare äro emellertid ofta byggda 
med »automatisk gallerförs.pänning» och sakna då sådant 
batteri. Man får härvid ej hopkoppla anodbatteriets mi
nuspol med glödströmskällans ena pol, vilket skett i fig. 
2 och 3, där en ackumulator med flera seriekopplade celler 
använts. (Inuti omformaren äro in- och utgående minus-

Priset för laddning av denna ackumulator är ca 2: 50, 

ledningar aI,ltid förenade, om den är självlikriktande.) 
Denna olägenhet kan dock i så fall avhjälpas genom 

att ackumulatorn elektriskt uppdelas i två delar, i det att 
hopkopplingen mellan två celler brytes, varvid särskilda, 
tvåtrådiga ledningar dragas till mottagaren för glödström 
och anodström (fig. 4)_ Vid laddningen förenas då cel
lerna provisoriskt och laddas i serie. 

Vilketdera sätt, som är att föredraga, blir väl närmast 
beroende på, om man redan har en mottagare med an
vändbar glödströmsackumulator eller ej. I förra fallet är 
det - åtminstone till en början - billigast att fortsätta 
att använda detta batteri f.ör de.."8 ändamål och endast an
skaffa en mindre ackumulator för omformaren, vars spän
ning kan väljas godtyckligt. I senare falllet är det lämp
ligast med gemensamt batteri, vaket är något enklare att 
ladda. 

Om vi nu återgå till fig. 3, finna vi här hela strömför
bmkningen (glödström, anodströ'm, skalbelysning) för 
den ovannämnda mottagaren vara 0,5 amp., varför drift
tiden blir 150 timmar med en 75 amp.-timmars ackumu
latoroch alltså totala driftkostnaden 1,7 öre i timmen. 

Vi få så.Jede.s ungefär samma kostnad som för nätmot
tagaren (ca l öre i timmen) och betydligt lägre än för 
den anodbatteridrivna apparaten (ca 18 öre i timmen). 

Sr. 

G/ö-Js 

~~________~ O~ + 

till 
en batterimottagare. 

Omj. ++ ,q"o<i3p. ~'-
Noffo.!o.,-e + - (;/04$10 ~ 

I 

Om/ ~.+- R"(J"~p. -
I l'1ofta.!I a.re + _ Glii«sp. +~ 

OMf ~ -: RnoålP· T 
f1otfo.JGrtl 

G/o'tI.~p. ,~ 

Fig. 1--4. Olika möjligheter att inkoppla vibratoromformaren 
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RADIOTEKNIK FOR AMATORER: 

SIG 
att på egen hand konstruera, trimma eller ombygga sin radiomot

tagare eller förstärkare. 

r....··....D~~;~···~;.. ·f~;~~·~....~;~;k·~i~· .. ~....~·~ .. ·~~;~~·:·..~~·~..·~~ .. ·~·~···~~~;~ .. ·;~~~·~·~·~~···f~;......·..·i 
: 
: 

alla självständigt och målmedvetet arbetande radioamatörer. : 
: 

': ........................................... . ... . ................................................................11 .............................. . .............. . ............... . ......... . 


f ör den amatör som vill ha verklig behållning av sin 
radiohobby, är det av stor betydelse att han sätter sig 

In i de grundläggande principerna för samt verkningssät· 
tet hos olika apparater och kopplingar. Behärskar han 
dessa saker, så behöver han ej famla i mörkret, då han 
vill göra några ändringaT eHer justeringar på sin motta· 
gare. Han kan då bedöma, vilken inverkan en viss ändring 
har på exempelvis ljudkvaliteten, med andra ord, Jlan blir 
i stånd att på egen hand företaga ändringar på mottaga· 
ren, vilka påverka dess egenskaper i viss, önskad riktning. 

Motståndskoppling. 

Låt oss taga ett exempel. 

Ex. 1: En motståndskopplad lågfrekvensförstärkare ger 
alltför mörkt ljud. Om vi då känna till dels att en kon· 
densator, ansluten parallellt över anodmotståndet till ett 
lågfrekvensrör, shuntar bort de högre frekvenserna, mera 
ju större den är, och dels att vid mycket högt värde på 
anodmotståndet äro enbart rörkapaciteterna tiillräckligt 
stora för att shunta bort de högsta frekvenserna, så kunna 
vi råda bot för det mörka ljudet i förstärkaren. Dels 
koppla vi helt enkelt bort eventuella kondensatorer, vilka 
ligga som shuntar till anodmotstånden, dels se vi efter, 
att värdena på anodmotståndelI ej ö'verstiga ett visst be· 
lopp, säg 100 kQ. (Denna siffra blir olika i olika fall.) 

Här stoppa vi ett tag. Var och en som l'äser detta kan 
nu avgöra, om han är en målmedvetet arbetande amatör 
eLler ej. Är han målmedveten, så har han redan antecknat 
i sin ringbok vad som ovan sagts om shuntkondensatorer 
samt alltför högohmiga anodmotstånd i lågfrekvensför. 
stärkare. Detta ,har han antecknat under rubriken »Mot· 
ståndskopplillg», så att han direkt kan slå upp det nästa 
gång han får med en motståndskopplad förstärkare att 

göra. En vanlig anteckningsbok eller vaxduksbok duger 
ej för sådana anteckningar; det måste vara lösbladssystem, 
t. ex. en ringbok, som kan vara av enklare slag, exempel. 
vis Esseltes nr 8482, som kostar ca 2: - kronor med 
register och blad. Nästa gång amatören påträffar några 
viktiga praktiska fakta om motståndskopplade lågfrekvens. 
förstärkare, skriver han upp dessa fakta på ett nytt blad 
och sätter sedan in även detta blad under samma rubrik. 
Tm slut får hall en samling av fakta, täckande alla olika 
områden inom mottagar· och förstärkartekniken. Om han 
sedan ofta rådfrågar sina anteckningar, nötas dessa fakta 
in i medvetandet och bli mer och mer självklara. Ama
tören kan då börja tränga djupare in i tekniken. 

Systematiska anteckningar. 

Vad som ovan sagts gäller naturligtvis ej den, som re· 
dan är förtrogen med sådana enkla fakta som här anförts, 
men vem som helst, hur skicklig han än är, måste systema. 
tisera sina anteckl,lingar, så att på den punkten gäller det 

.....---- - -+3 t 
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I  _ __.. 1---" _~ I 
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Fig. 1. /11otstandskopplat lågfrekvenssteg med tillhörande frekvens· 
kurva. Kurvan a gäller för ett steg, som ger jämn förstärkning mel· 
lan ca 30-8 000 pi s. Jlid för stor kondensator Gr faller förstärk· 
ningen vid höga frekvenser, som antydes av kurt'an b. JIid för liten 
gallerkondensator GJ faller förstärkningen vid låga frekvenser 
(kurvan e). En kondensator Gr användes ibland avsiktligt som stör· 
ningsdämpare 1:id rundradiomoltagare. l så fall är den reglerbar. 
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ovan sagda även för honom. De som studera radioteknik 
i skolorna få ju göra systematiska anteckningar eller läsa 
läroböcker eller kompendier, i vilka varje sak behandlas 
för sig. Många framstående fackmän ha gj ort sina första 
lärospån som amatörer, och för att de skulle komma fort 
fram, började de tidigt att systematisera sina experiment 
ooh anteckningar. Alltefter som kunskaperna öka, stiger 
även intresset för saken, och intresset är den allra vikti· 
gaste förutsä.ttningen för att man skall komma någon vart, 
oavsett vilket område det gäller. 

Transformatorlwppling. 

Vi fortsätta nu med några andra exempel, ur vilka nya 
fakta kunna erhållas. 

Ex. 2: En transjormalorkopplad lågjrekvensförstärkare 
med transformator av äldre trp ger dålig ljudkvalitet. Det 
ligger kanske en kondensator shuntad över sekundären. 
Denna borttages, ty i regel är den av ondo. I s~ället shun
tas sekundären med ett motstånd, vars "ärde utprovas. Ett 
motstånd på 100 kQ sänker kanske förstärkningen för 
mycket, och i så fall provar man med ISO eller 200 kQ. 
Ett sådant shuntmotstånd till sekundären jämnar ut trans
formatorns frekvenskurva betydligt, så att höga och låga 
frekvenser återges bättre än förut i förhållande till de 
medelhöga frekvenserna, vilka eljest kraftigt framhävas ge
nom resonansen hos transformatorn. (Vid moderna trans
formatorer ligger denna resonans vid en så hög frekvens, 
att den ej skadar utan tvärtom förbättrar resonanskurvan. ) 

Om röret före transformatorn är ett skärmgallerrör el
ler en pentod, måste transformatorns primärlindlling 
shuntas med ett motstånd på 20 il 30 kQ (utprovas!). 
Större förstärkning och bältre ,Ij udkvalitet fås dock om 
transformatorn ersättes med motsLåndskoppling, och ännu 
större förstärknin,g fås - om än i någon mån på bekost
nad av ljudkvaliteten -- med drosselkoppling. Drosseln 
bör ha 300 il 500 Henry eller så ooh bör shuntas med ett 
motstånd på 200 a 300 kQ. I nödfall kan lågfrekvens
transformatorn användas som drossel, varvid primär- ooh 

l 

?\[å'r Ni läst 
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RADIOTEKNIK 

sekundärlindningarna . seriekopplas på sådant sätt att de 
samverka . (lråden går hela tiden runt åt samma håll), 
men ett lägre vär,de på shuntmotståndet bör då prövas. 

Sedan högfrekvenspentoderna börj ade användas som' 
lågfrekvensrör, har lågfrekvenstransformatorn ej någon 
mission att fyIIla i en spänningsIörstärkare. Annat är det 
dock när slutröret arbetar med gaUerström, i' vilket fall 
det föregående röret måste avge effekt till slutrörets gal
ler. Mellan slutröret och högtalaren är ju dess-utom 
transformatorn - ehuru här av annan lrp - ofrån·
komlig. 

Uppslagsböcker. 

Inbundna årgångar av Populär Radio kunna tjäna som 
uppslagsböcker för amatören. En mängd värdefuHa fakta 
av praktiskt slag kunna dessutom samlas genom läsning 
av äldre och nyare konstruktionsbeskrivningar och andra 
artiklar. Allt av vikt bör antecku<l.s enligt den ovan an·
givna metoden. 

En särskild uppslagsbok, skriven för detta ändamål och 
alfabetiskt' ordnad, är nog i alla fall önskvärd. Det enda 
arbete av detta slag på svenska är det av Populär Radio 
utgivna radiolexikonet, hittills utkommet i fyra delar, 0111

fattande bokstäverna A-E. Däri lämnas förklaring på 
alla radiotekniska ord och uttryck, varjämte princip och 
verkningssätt omtalas för de flesta apparater och anord-
ningar inom radions och elektroakustikens områden. 

I nsamling av data. 

I samband med anteoknandet av de tekniska fakta, som 
amatören måste göra sig förtrogen med, böra även data 
för de i olika kopplingar ingående elementen, främst mot
ständ och kondensatorer, antecknas. Amatören kan ej göra 
de beräkningar, som erfordras för fastställande av lämp
liga värden i olika kopplingar, utan måste i stället samla 
erfarenhet från praktiken. I konstruktionsbe.skrivningar 
anv,ända värden på motstånd och kondensatorer kunna 

t j äna till ledning. 
I rubriken till denna artikel talades om konstruktion, 

ombyggnad och trimning av mottagare och förstärkare. 
För konstruktion oohombyggnad pä egen hand fordr,as 
kännedom om verkningssättet hos olika kO!pplingar, hur 
olika kopplingselement inverka på förstärkning och Ij ud
kvalitet etc. För trimning av radiomottagare erfordras 
vissa instrument samt kännedom om olika trimkonden
satorers verkan m. m. Trimningssvårigheterna kunna i hög 
grad underlättas genom lämplig konstruktion av motta
ga.ren, exempelvis så att dubbeltopp hos re.sonanskurvan 
undvikes. Korrektion kan ske i lågfrekvensförsmrkaren 
för den härigenom uppkomna dämpningelI av de högre 
tonfrekvenserna. 
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Dden mån radioindustrien tillväxer, blir behovet av 
kunniga servicemän all tmer kännbart. Servicemän 

efterfrågas av såväl radiofabrikanter som radioförsäljare, 
men det måste vara folk som kan sin sak. På initiativ från 
utländskt håll ha en del radiofabrikanter sedan lång tid 
tillbaka hållit kurser för sina egna servicemän, vilka kur
ser ej varit tillgängliga för andra intresserade. 

I dagarna har emellertid tagits initiativ från icke-firma
håll till utbildning av svenska servicemän. Det är NKI-

skolan det gäller, vilken under veckan den 9- 14 januari 
anordnade en kurs i radioservice för intresserade elever 
från hela landet. Kursen omfattade såväl teoretisk väg
ledning som praktiskt servicearbete. Kursledare var civil
ingenjör H. Stockman, som på bilden ovan ses i färd med 
att instruera sina elever. Studiebesök av olika slag ingingo 
även i kursprogrammet. Sålunda besökte man _Aga-Baltic, 
Svenska Radioaktiebolaget, Radiotj änst och Spånga
stationen. 

o

VARMÄSSA,N •
I LEIPZIG 1939 

med RADIOMÄSSAN" Börian: 5 mars. 

60 % rabatt tur o. retur gränsen Leipzig och på resor inom Tyskland. 
25 .?{ rabatt inom Sverige med extratågen: 

fr. Stockholm direkt Leipzig den 3 mars 
fr. Göteborg» » »4» 

Upp'lysningar och bostadsförmedling genom Leipzig Mässans Representation (Jean Fassbender, Sthlm, Tunnelgatan 20 B"', Tel. 209484 
Biljettförsäljning genom resebyråerna. Luftförbindelse med mäss rabatt. Uppl. : Aerotransport 
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God marltnad i ril,dio 
året runt 

Kvalitetsmottagare 

för batteridrift alltid 

efterfrågade. 

Begär broschyren 
5ver vår kompletta serie 

Skandia resemottagare "MODELL 38" 
mottagare för batteridrifl levereras med ackumulator för såväl 

och nätanslutning. transportabelt som stationärt bruk. 

ELEKTROSKANDIA - Stockholm 
GOTEBORG MALMO NÄSSJO KARLSTAD GÄVLE SUNDSVALL UMEA 

Standard KB 710 

3-rörs, 3-krets batterimottagare. leve

reras med eller utan batterier. 

En av säsongens mest sålda batteri 

mottagare. 


Rikt illustrerad 

bok i kortvå gsteknik . 

- Engelsk 

Kr. 1.75 plus 


hand· 

led. -
po rto . 

EDDYSTONE 
Kortvågsdetaljer av högsta kvalitet 
levereras från lager. 

GOODMAN 
högtalare, 10- 25 watt. 
Rekvirera origina lkataloger. 

STYRKRISTALLER 

Ingeniörsfirman ELECTRIC 
Stadsgården 22 Stockholm 

'I 

Ny radiomottagare 
med 5 O proc. strömbesparing 

Tjerneld, typ 28 A är en 4-rörs 2 krets 
mottagare med rekordartat låg ström
förbrukning. Permanentdynamisk hög
talare. Stor IIinjaiskala i 2 färger. Låda 
av högglanspolerad alm med metall
inläggningar. Pris Kronor 160:

TJERNELDS RADIO 
HUDIKSVALLSGATAN 4 - STOCKHOLM 
Telefon Växel 332001 

Infordra prospekt och återförsäljningsvillkor. 
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ii 

ett pålitlighetens kännemärke 

Varje del av materialet, som skall användas i Syl
vanias radiorör måste vara av högsta kvalitet utan 
prutmån. Sylvania-kvaliteten börjar under kontrol
lantens mikroskop. 

Vid "sockel-tillverkningen" lika väl som i varje an
nan del av produktionen försäkrar sig Sylvania 
om fullkomlighet genom att endast godkänna det 
bästa material och arbete. 

Hopsättningsarbetet utföres av yrkesexperter. Re
sultatet blir också att SYLVANIA radiorör endast 
finnas i en kvalitet - den högsta. 

POPULÄR RADIO 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

RADIOINDUSTRIENS NYHETER 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Sturtysk vårllliissa i Leipzig 5- 13 II/ars. 

Dliri gcnom all Ööterrikes och Sudctlandel s indu<trier Ilumera i 
sin hc·lh et äro rr-pre 'enlerade i Leiprig, blir are·t s vårmä,;"u särdeles 
intre""anl och omEtngsrik, varj,imt e Tekniska s taden ut n [ör 
Lt:ipzig, m ed dess maskin· och tekni ska ut ställning rc"p. b ygg· 
nadsm,i ;;,a mpd vägbyg;gnad smaökiner och luftskydd,anord ningar . 
ytt prli gare förhiij cr , ärdet a' ett hesök. 

Den expan, i\ a tekniska mäosan är utall \'arj~ konkurrens merl 
s ina 20 s tora hall a r oel, yäldiga friområden, som bilJa en omgi
vand e ut stä llning av jiittcmaskiner och aggregat , som lämpli gen 
demon5trera - i det fria. Ut5tällnin!!en täcker en areal av 402000 
b m. El ektrotekniken är livli gt fö ;eträdd. Över 3000 firmor del· 
taga i tekni ska mässan och byggnadsmä55an , varest mer än 000 
maskiner ckmonstre ras i drift. 

Av ut ställand e länder må nämna s : Al geriet, Belgien , Brasili n , 
Bulgarien, Ce;l"n , Grekland, Italien, Japan, Jugoslavien, Lettland . 
\'Iadeira och Nerlcrhindrrna samt Sveri ge 111. fl. Sydafrikanska 
unionen ut slä ller bl. a. bomull och ull. 

l1(lllS der lI'ationen utgör fr,imlin garna, triiffpunkt i Leip7.i g. 
60 "lo nedsättni ng pa de tyska och 25 0/ 0 pii de svenska järnvä· 
gama vid begagnandet 3\ ext ratågen bc"iljas. 

' ärmare ,pplysningar erhållas genom Leipzig ~\IäS5ans repro 
J ran Fassbender, Tunnelgatan 20 B, 3 tr. , Stockholm. T el. 209484. 

OmjorllZare. 

lngelljors!irll/an Elmac, Valhalla vägen 126, Stockholm, för j 

marknaden omformare av sm'äl vibrator· som roterande typ. N edan 
följ er en fört eckning iiver rJ e vanliga,;t e vibratoromformarna. 

Typ 
In~angs rlata 

spänning max. ström 

{ltgångsrlata 

~pänning ma . ström 

210 
220 
410 
420 
610 
620 
:;S2 
.556 
100L 
200L 

2\'= 
2\ = 
4 
4\'= 
6\'= 
6V -
6V= 

12\' = 
I1OV-
220V = 

1.2 . 
2,7A 
O,SA 
1.1". 
0.34 /\ 
0,65A 

5,0- 7,2 A 
2.S--.'l,6A 

l,OA 
O,SA 

120\' : -
135\ = 
120V = 
135V = 
120 = 
135\, = 

225 JOOV -
22 300V = 

90\ "-' 
180 "'-

lOmA 
20m A 
lOmA 
20m A 
lOmA 
20m A 

100mA 
100mA 

1,OA 
O,jA 

Firman i fraga har beträffa nd e c!pgsa omformare lämnat nedan· 
stående uppgift er. 

;Vlodcllerua Hi r 120 och 13.:; volt utg§ngsspännin" ,iro avsedda 
att direkt er -,itla anodbatt -'riet för vanliga motlagare, oc:h l everera, 
fulll kompletta med inhyggda störningsskydd, transformator och 
lågfrehensfilt cr. Uttag finnas för lä gre :;pänningar, vilka vid be· 
hov kllnna am ändas. 

Vibrat oromformare lämna kon, tant anod ;;pänning i motsats till 
anodbatteri er, där spännin gen sjunker till en Vi55 gräns, då bat · 
teri et må~ t e kasseras. Dt'nna grän s ligger "id e:a 60 "lo av den 

pa5 tämplad e p änningen, oc:h mottagarnas avgi,-na effekt. har då 
junkit av,e"ä rt (e:a 1/ 3 av den ursprun gliga effektt:n återst r ) . 

Delta gör, at l omformarna för 120 och 135 volt båda kunna er älla 
även den högsta anodbatteri spänning, som brukar förekomma, ISO 

http:Leip7.ig
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volt, och h,irvid giva cn högtalareffek t, vj[ken är minst lika stor 
som den genomsnittliga för anod batterierna. 

Typerna fö r 225--300 "olt utgång spännin g Jämna an odspänning 
t:Jl tran portabla förstärkare o. d., lilr högre (lekter erfordras, 
"arvid genom omkoppling a den inbyggda transformatorn ut· 
gång.spänningarna 225- 250-275--300 V kunna erhållas med bi· 
behållen god verknin g grad. De a omformare äro likaledc~ hög
frekvent avstörda, men U,yfre ,"nt fi ltrering sker liimpligcn i 
j lil 'a förstärkaren, d,ir ett filt er användes av den typ, som vid 

viixelströmsanslutning fö lj er efter Jikrikta rröret. 
Ovannämnda omforma re ha synkroni serat vibratorelcment och 

gi va således likström . I tabellen· uppt agna umformare för anslut
ning till 110 och 220 vult Ii 'stri im lämna däremot V,ixe!5tröm och 
ku nna användas fiir att på li ks tröm3nät driva växelstriimsupparater, 
såsom mottagare, fö rstärkar ', lImatörsändare, trans formatorer fö r 
hiigspänningsprov m_ m. Även de'5a omformare äro betryggande 
mekaniskt oeh elektriskt a tö rda . 

Den enda del, som fter hingr am ändll.ing behöver utbytas i en 
vibrat()romform~re, Hr sjäha vibratorelementel (kontakterna slitas). 
Livslängden är dock av samma s torleksord.nin g som hos mottagar
rören, c:a 1500- 3000 timmar, och dll pri set på ett vibratorelement 
är unger,ir detsam ma som f(jr ett riOr, blir denna kostnad ej så 
märkbar. 

Roterande omfo rmare föras ock ii för omfo rmn ing likström
likström och flir lik;;tröm- växe]st rÖm. r förra fallet" finnas type r 
fiir utgiingseffektcr mellan 4W och 250\ , i senare fallet för 
IlOW- 1500W, , arvid alla gängse primär- och sekundärspänningar 
kunna erhåll as. 

Nr Dralolcid-repreSelllallt. 
Civilin gclljur Robert Engström. R egeringsgatan 109, St.ockholm, 

är från uch med i ilr genera lagen t för Dralowid·Werk, Berlin· 
Teltow. 

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

SAMMANT RÄ DEN 
:::::::::::::: :: ::::::: :::::::::::::::::::::!::::::::: :::: :::::: :::::: ~:::::::::: ::: :::::::::::::::::;:::::;;::::: 

Stockholms Radioklubb. 

Tekniske sekreteraren, in gcn)or r ik HuJ1 egård, har för den just 
påbörjade äsongen present era t c ll syn nerligen intres!3ant och rik 
hal tigt pro::;-rum, som 5. tc.rfinn c:· här nedan. Av detsamma ha då 
detta skrives redan tre progrumpn nk ter a,,\' ~rkat8, nämli gen föl
jande Wred rag: den 17 jan. : c ivil in rr• H ilkan Kjörling om :!IELA:, 
nya appara t c ie»; den :·H jan.: civiling. Gunnar Löfmun om »ln· 
pelning och återgivning av grammofonskivor» alnt den 1'1 febr.: 

civil ing. Hilding Björk lund om »Racliovagors fortplantning i me· 
tall rör» . 

Följande föredrag åter tå : 
28 februari: byraing. Sven . herg om »Ri ktade jöradiofyrar». 
14 mars : civiling. !l . S tuckman om »Radioteknisk a mätningar». 
28 mars: ingenjör Ro bin Hult om » tö rningöreducerande kopp

lingar» ( med demonstration ) . 
JR april : årsmöte. Därefter föred rag av civiling. Mats Holmgren 

över ämn et: »Tekniskt om nya rö r). 
2 maj: civiling. Mart in Fehrm om »Radiovågornas ntbredningsför

hållanden». 
16 maj: civiling. Gösta Joltan on om »SignaJ/störningsförhilllandet 
vid olika J.ntcnntyper» (e. med demonstration) . 
.... .. .. .. .. ............................................ .. ............. ................ ............................
................ ............... ....................................... .... ... ..................................... 


o 

RED AK TO RENS BRE VLADA 
I ........................ ....... . ...... . ........ .. . .... . ... . .. . .. .. . .............. .... ... .... .. .. ", .............. .
.......................... ,......................... ............. ........... ...................... ................ 


H err R edaktör [ 
Med anledning av den sA om krivna )explo, ionen» i en radio· 

mottagare för en tid sed an ber jag ·ra förklaring till följa,:,de fe· 
nomen. 

En gång j somras var här i taden anordnad en s. k . trafikvecka, 
varvid instruktören hade till ",i n hjälp en batterid riven för.,>tärkare. 

Il dag kopplades den in bak,·'i.nt till bilbatteriet , så att motor
generatorn gick baklänges en tun,!. är den så efter en stund 
kopplades in rätt, exploderade en elektrolytkondensat or med en 
särdeles effekt. Av kond ensatorn blev bara tV<l muttrar kvar, och 
personen som skötte förs tHrkaren fic ' hela sin klädsel plus an· 
sikte t alldeles nedsvärtat. Egendomligt nog gick inget annat i 

)Iänga fön'ii rvsgrenar stå öppna fö r den SOUl behärskar 
den moderna radiotekniken. Men det räcker inte med bara 
pral,tiska kunskaper . Alla, som ha med tillverkning eller för
säljn ing a v radioapparater eller med radioserYice att göra, 
böra iiyen ha goda teoretisIm kunskaper i sitt yrl,e. 

Brevskolans radiotelmikel'kurs, som lir förfnttad av civ.
ing. Mats Holmgren. erbjuder ett bekvämt tillflille att i 
koncentrerad form skaffa sig det erforderliga kunskapsmåt
tet. Kursens grulldliiggallde del kan avpassas efter Edra för 
kunskaper och BrevsIwIans studierådgivning lämnar Er an
svnrskänn< ode råd, om hur kursen bäst skall liiggas föl' att 
nå det bästa resul tatet.. 

Fyll i kupongen här nedan och beg~il' /) r--.. 
redan i dag :;ådan kostnadsfri studie- L, U ,...-'1

"in;i Di 'VIIS' ikö L1t( 

Sverges tekniska korrespondensinstitut 

.............................................................................. ,................ 

Till BREVSKOLAN • Stockholm 15 
Sänd mig l1ännare upplysningar om radiokursen

Skr iv m. fl. ämnen. 

i dag! Namn: ............... ..... ...... ............. ...... ......... 

Pop. R. 20 ' '2

Postadress: 
(Sl.inde ~ i uIJpe t kuvert , frankerat med 5·örel frimärke .) 

http:bak,�'i.nt
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Allt för kortvåg 

Radiogrammofoner 


Förstärkare 


Hemmikrofon för direkt an
slutning till rad ioappara
ten, amerikansk konstruk
tion Kr. 8: 40 

Kristallmikrofon " National" 
modell fö r högsta anspråk 
ti II lägsta pris .. Kr. 45: 50 

Anslutningskontakter för m i-

k . 

,,'••.fl} 
, " "•

kro foner .. . ... Kr. l: 25 

Grammofonmotorer 
Kr. 21 : 

Pick up passa nde a lla ton
armar . Absolut bästa åter
g ivning ........ Kr . 4: 75 

Kristall-pick-up med arm 
Kr. 24:50 

National Radiofabrik 
Kungsgatan 53 Stockholftl Telefon 208662 

" 

i .-

Minska driftkostnaden 90 1'0 med en 

VIBRATOROMFORMARE 
(se .Radioindustriens nyheter. och artikel i detta nummerl 

~edanstående omformare levereras kompletta med 
vtbratorelement. Bruksanvisning medföljer. 
Typ 210/410/610 kr. 88:

220/420/620 kr. 95:
552/556 kr. 115: 
100L/200l kr. 65:

INGENJORSFIRMAN ElMAC 
Specialfirma för alla slag av omfarmara 

VALHALLAVÄGEN 126 - STOCKHOLM O 

' i 
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fiirstärkaren sönder. den blev hara igenmllfad av eleklrolyt och 
måste tvättas grundligt, inn an ny kondensator insaltes. Vad kunde 
ha orsakat antändningen u\ den explosiva gas som gi\-etvis fanns 

konden satorn ? 
Amål den 18 jan. 1939. Sten P etterson . 

radiorep ., 
Södra Lån ggatan 12. 

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

NlODER~ A MOTTAGARE. 
Forts. frun sil!. 41 

lighe1 har till av:,tämningcn va[15 en lulti solcracl \l"idkoncl en,ator, 
och spolarna äro Ilögcffektiva järnpulverspo[ur. Antennen iir in
dukti vt kopplacl till gaUerkretsen på sådant sätt , ·att god käns· 
ligh et erhåll ," även på långvåg. Allt detta till samman5 med ater
koppl in gen gö r apparaten ylle rst e ffektiv. För alt erh!i.ll a sma 
dimensioner har valt , en 3' //' högtalare med permanent fältrnagnet, 
och ,om anodhaLleri användes ett 60 V specia lhatt eri med hög 
li vslängd. Trots d~n lilla högtalaren och den lttga annd ;;pänningen 
har moltagaren en förvånansvärt god ljudkval itet. Vä.kan är ut
förd i pegamoid och kan fås i fem olika färger. Denna mottagar
typ har visat sig vara en verklig schlagermodell och använd es av 
manga även .som stationär apparat. 

»Mascot 40N». 
Denna typ utgör en omkonstruktion av typ »~Iascol » för all 

giira denna mera lämplig {(ir stationärt hrnk och tillika nätanslu
ten. SälullLl a har högfrekvensröret borttagits, och rören äro de 
nya amerikanska 150 ntA rliren med hög glödspänning. Rörkom
binationen iir allt så: 12J7G (detektor), 35L6EG (sIlItrör) och 
35Zl lG (l ikriktare) . ~lo11aga ren tillverkas ('ndast i allström, och 
vid konstruktionen ha i sturt sell samma principer följts ,om vid 
typ »Mascot» . Högtalaren med 6" diam ete r iir elektrodynamisk, 
och apparaten saknar egen tligt· chassi, är h elt byggd på hiigtalar· 
baflelll, 50111 gjorts lämplig !ijr delta ii ndamål. 

»!Vat;olla!». 
Under säsongen 1937· 8 förde Skantic j marknaden eo OIolla

gartyp kallad »Euan 38», där rörkomhi naliooen var 6A8, 6B8, 
'12 och 80. I denna apparat var 6B8 reflexkopplad och tjänstgjorde 
som både mellanfrekvens- och liigfrekvensförstärkare. »National»
modellen är en gcnomgr'pande förbättring av denna tidigare typ. 
6A8 har ut hylls mot ECH·U och 42 har utbyllS mot EL-3. Transpo· 
nerillgsb ranthet och inre motstånd hos 6A8 är .550 ."A/V och 0,3 
megohm, men är hos ECH-n nagot högre, nämligen 650 ."A/V r esp. 
1,5 megohm. R esultatet är en hetydlig förbättring av både käns 
lighet och selek tivi tet. Dessutom är ECH-H betydligt s tabilare på 
kortvåg och har mindre galler·anod-kapacite t, vilket har särskilt 
stor betydelse vid fr ekven se r i närh eten av mellanfrekvensen. En 
större kapacit et yLLrar sig nämligen vid dessa frekvense r som en 
extra dämpning av ga llerkretscn. om refl exkopplat mellanfrekvens
rör har fortfarande \'alts 6B8, som visat sig särskil.t lämpat för 
denna koppling. En y tt erl igare förbättring av känsligheten har ut
bytct av 42 mot EL·.3 åstadkommit. För full utSl.yrni ng fordrar 
typ 42 ca 11 V växelspänning, då däremot EL-3 endas t fordrar 
3,6 V. Dessa nya rör tillsammans med effek tiva spolar gör, att. 
denna 4·rörs apparat säkel'l kan tävla med många S·rör". För all 
möjliggöra ett lågt pris på denna apparat har all onödig lyx eli· 
minerats. Lådan ,ir stilren och trevlig och utlörd i svart pegamoid 
med tennheslag. 

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

BYTEN OCH FORSÄLJNINGAR 
::::::::::::!::::::::::::::~: :::::: : :: : ::::::::::: ::: ::~:::::::: :::::::::::::::::::::::::~ ~::::::::::::::::::::::: 

Under deJl lUL rubrlk inför PopuJii,r Radio anJlouser l Htaodardlscrad 
.torlek (utrymme 12 mm.) med fri.tt.ende rubrik till ett uri, av 
lir. 7: 50 pr gäna-. 
D essutom införas standardiserade rndnnnonser ay ncdu.nstående ut
seende till ett I)rl s av Ur. 1 I)r rad , Inlnimllln 2 ra-ders utrymlne. 
......... .. ........ ......... .. " .................................................................................. 

\\T irel(>~s \\'orlr'J " konstr.-hf"sl,r. :\ mot lag'arp, först :e, mHtlnstr. E'ört,. 
Hl, uiirm, llppg. mot ;{O öre (rim. B. \Vollert. I ...oke \". 12~ Djursholm 1. 

Riirproynre X c ubcl'gc r typ 'Veun 238. Obetyul. bog. Ga r . som ny. För 
provning ay CO l'O}) . o. ume rilc rör. Växels t.röm ;JO per. Valll. kat.-pris 
:100: - Il(!Uu , S:iljes fnr 200: - " . ~iinn3re upplysnilq; ar f r flll F;. I ... ilulh. 
box l aO B, MOHA. 

Nordisk Rotogravyr Stockholm J9J? 
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TIC fI1:U~ 


är en effektiv superheterodyn, kort-, mellan- och 

långvåg, dynamisk högtalare, variabel klangfärg, 

låg strömförbrukning. Elegant låda i pegamoid med 

tennbeslag. Storlek 44x26xll cm. 

Pris Kr. 178:

SKANDINAVISKA RADIO AKTIEBOLAGET 

STORA ESSINGEN, STOCKHOLM • TELEFON VÄXEL 233065 

Skafta 
belåtna 
kunder 

handahålla 

störningsfria 

KABEL 
Ett av kontinentens mest sålda och 
effektiva störningsskydd. 

Passande konstruktioner 

slag av anläggning. 


Begär katalog I 

Endast till 6terförsö1lare. 

FÖRSTÄRKARE. 
BYGGSATSER 
av förstklassiga amerikanska fabrikat. 

MOD. CAK-18, komplett byggsats för 20 watts 
mikrofon- o. grammofonförstärkare. Leverans med 
chassis, komplett alla delar jämte rör. 

MOD. CAK-8, komplett byggsats för 8 watts för
stärkare, levereras med chassis, komplett alla de
lar jämte rör. 

KOPPlINGSRITNING till CAK-18, pris kr. 2' 

KOPPlINGSRITNING till CAK-8, pris kr. 1: 50. 

OXFORD, 15 tums P. M . högtalare. 

JENSEN, High-fidelity,. 15 tums P. M. högtalare. 

KEN-RAD, förstärkarerör. 

A.-B. ANTRAD 

S:t Eriksgatan S4 - STOCKHOLM 
Tel. 515939, 515940 - Tel.-adr.: ANTRAD 

' 

Representant, 

Zanni Holmberg, Stockholm, Bergsgatan 39 




----~. 
Nytt från Centrum Radio 


"GO AT" - en iätte i dvärgformat 


Kungliga Dramatiska Teatern, Kungliga Operan 

och Stockholms Konserthus äro några av de 

institutioner, som efternoggronna prov valt 

Centrum Radio ljudsystem. 

Nu presenteras den senaste nyheten i den yp

perliga förstärkareserien från Centrum Radio, 

"Goliat", en jätte i dvärgformat, hopfälld knap

past större än en vanlig reseskrivmaskin. Den 

lilla eleganta förstärkaren har storslagna Ijud

resurser och förmågan att naturtroget återge tal, 

sång och musik är av erkänt hög Centrum-kvalitet. 

"Goliat", 4 watts portabel förstär

kare, utrustad med högklassig, ström

linjeformad kristallmikrofon kostar 

komplett endast Kronor 390:

AKTIEBOLAGET GYLLING & Co • STOCKHOLM 



