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N:r 11 NOVEMBER 1940 XII ÄRG. 

En genialisk svensk uppfinning, som väckt stort uppseende utlandet. 

och med utveckling n inolll den elektri~ka Ijudåtergi\·

Dnim!stekniken under det sena" te årtiondet har även gram

mofonen upple\·t sin renässans. Tack vare förbättringar vid 

!.!ral1lmofon~kivQ rnas- in spel lling och de nära 110a fullkom

nade för~tärka re· och högtalarea nordningar, som numera fin

nas att tillgå, kan Ijudåte rgivnirw n vid g -ammofon~p elning 

~ke på et t sä tt. som tillfred--täller den mest kräsne I Y~f'lla re . 

Den gammal modi ga fj äderdrivna g rammofonen med Ij uddosa 

och h'aLl har er~atts av elektri -ka O"rammofoner III d pick-up, 

all~llllllingsba ra till en \'anlig rad ioapparat. Varje inneha

\-are av en god radiolllottaga r kan för den tämligen ringa 

kostnaden aven elektri sk grammofondosa avlyssna sina gram

Jllofon;;ki vor med nära nog perfekt l j ud tel'givni Ilg. 

Grammofonens förnyade popularitet har emellertid fört 

med sig ' t! allt större behO\ av graJIDllOfoner, som kunna 

~pela e tt anta l ;;kivor i föl jd utan tillsyn, och ett fler ta l 

sådana komtruktioner ha wlder de senaste åren kommit ut 

j marknaden. dan nåo-ra är finns även en sven.:;k auto

matLsk gramm fon , ;,om i {rå "a om enkelhet synes överträffa 

allt som tidigare framhringat- i hranSi:hen, nämligen Radio

fabriken Luxor - autornaLifka . ki \' äxla re. 100 Luxor-appa 

raten, som konstruerats för automatisk växl in g av tio 25 cm 

~kivor i följd , synes skivv1-ixlingsproblcl1let ha lösts p å ett 

geniali. kt sätt. Vi länula h" r nedan våra läsa re en b~krivning 

a\' _kivväxlarens arbets~iitt . 

v bild l, som vi.:.a1· en totalvy a\- ski\ växling~anordning 

en med tonarm och Ekivtallrik borttagna samt llled meka

nimlen blottad, framgå r tydligt appa ra tens enkla konstruk

ti on. Övriga bilder visa detaljer av anordningen, nämJjgen 

fig:. 2 en vy underifrån av den täckplatta, wrn normalt 

täcker mekanismen, som är synlig upptill till höger på bild 

1. F io- . 3 visar samma täckplatta sedd uppifrån med fäst

anurdn ing för tonarmen, och i EiO". 4· visas en friktionElrissa 

med fjäder och ill~ tälIningsskruv, Dessa detaljer visas ~iven 

i bild 5 , vilken samtidi rrt ger en förstorad vy av mekanismen 

i bild L F ig. 6 föreställer en y under ifrån av ett karnhjul. 

Täckpla llan l i fi g. 2 sitle r fästad pa de tre bultarna 2 i 

fig . l på så fät!, at t des m ittllål " komrn r mitt öve r del! 

up phöjda kan ten på kamhjulet 4" På undehsidan är t ~-i ck

plattan försedd med en \Tidbar ' .kiva 5, llIed vilken en 

g nomborrad tapp 6 på ö\re r~jdan <1\' täckplattan är fa3l 

förbunden och som kan vrida j g med fkivarl 5. På ski van 

.finns även en f jäder anordnad \ id 22. Medeht en kläm

an ordnjng 7 är tonarmen l7 fas15alt vid tappen 6. En ställ

skruv 3 i fig. 4 är gän o-ad i en fjäder 9, som i sin tur är 

förhunden med en friktion tri oa 10, vilken är så anordnad, 

alt den kan tryckas mot kan ten av skivtallriken. Medel>t 

kugghj ulen ll, 12, 13 och l . (fig. 4 och ) kan kamhjule t 

14 bringas i rotation . Sum framgår av fi g, l och 5 är "kam

hjulet 4, fö rsett med en kam, om är högre på den ena hälften 
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av periferin än på den andra. Övergångarna mellan de 

lägre och de högre partierna av kanuuen äro be tecknade 

med 15 i fig. 5. På denna kam glider ett stift 16, SOIll inuti 

tappen 6 sticker upp genom mitlhålet på täckplattan l och 

på vilket tonarmen vilar. Ett stift 18 på skivan 4, är ;;å 

anordnat, att det kan komma till ingrepp med den vridbara 

E.kivan 5. Fjädern 19 tjänar till att hålla friktionshjulet 10 

till anIiggning mot skivtallriken, vilket konuner alt närmare 

beskrivas här nedan. A kamhjulets 4 undersida finus vidare 

ett stift 20 anordnat, som under kamhjulets rotation kom· 

mer till ingrepp med ena änden aven ann 21 (Iig. l), till 

vilken tvenne vridba ra skivhållare äro kopplade. Den ena 

av dessa skivhållare är synlig i fig. 1, och dess ö\'er~ida 

är betecknad med siffrorna 24. och 25. 

Då en grammofoni'kiva är slutspelad och nålen löper in 

i slutspåret på skivan, har tonarmen och den med tonarmen 

förbundna vridbara skivan 5 under täckplattan l vridits så 

långt att skivans 5 spets stöter m()t ställskruven 8 och trycker 
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denna å t sidan. Genom den på ställ~kruven fästade fjädem 

9 förskjutes friktionstrissan 10 till anliggning mot kanten 

av skivtallriken och försättes därigenom i rotation. Friktiolls

trissan påverkar i sin tur genom kugghjulen Il. 12, 13 oLl! 

14. kamhjulet 4 , som alltså kommer att rotera sa länge frik

ti()nstri;;san ligger an mot kantelI av skivtallriken. Då kam

hjulet 4 är försett l1led en på ena halvan upphöjd kalll, pa 

vilken stiftet 16 glider, kommer detta stift att under ett hah-t 

varv av kamhjulet att tr yckas uppåt och därigenom lyfta 

tonarmen, dvs. nålen lyftes upp fr ån grammofonskivan . Då 

detta skett, kommer stiftet 13 till ingrepp med skivan 5 och 

vrider denna. Tonarmen, som medelst tappen 6 är förbunden 

med skivan 5, vrides samtidigt ut fr ån grauullofonskivans 

centrum till ett läge utanför des;; periferi. För att under 

hela denna vridningsrörelse kvarhålla friktionstriS6an 10 till 

anliggning mot skivtallriken är den med friktionstris..c.an för

bundna fjädern 19 så anordnad, att dess spets i början m

vridningsrörelsen glider ut ur en urtagning i sidan på kam-

Fig. 1. Totalvy av Luxors skivväxlillgsallordni/lg. 
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Fig. 2. ,lJ ekanismens fii ckplallu sedd 
underifrån. 

Fig. 3. Tiickplattan sedd llpp i jrall med 
jiistanordl/ingen jör fOl/armen. 

hj ulet 4 och trycker friktionstrissan mDt skivtallriken, tills 

fjäderspetsen efter ett varv av kamhjulet 4 återigen insnäp

per i urtagningen och då frigör friktionstrissan. 

Under vridningsrörelsen kommer lappen 20 på undersidan 

IV karnhj ulet 4 att påverka annen 21 och förskj uta denna i 

sin längdriktning. Dilril"enom vridas de två skivhållarna, så 

atl plattorna 24, på vilka ~ki\ dapeln vilar, svängas åt sidan 

och frigöra den understa Ekivan i stapeln, som faller ned i 

spelningsläge på ski\ tallriken. För att förhindra att mer än 

en skiva åt gången faller ned i pelningsläge är kniven 25 

konstruerad så, att den under skivhållarens vridning skjules 

in mellan den understa och den r.äst understa skivan i sta

pelll. Då den understa skivan fallit ned i spelningsläge, 

kommer sii ledes stapeln att vila på kniven 25. Under den 

fortsatta vridningen ilI' kamhj ulet 4 släpper tappen 20 sitt 

ingrepp med armen 21, som medelst en f j äderanordning 

Fig. ,J. Förstorad vy av mekanismen. 

återföres till sitt ursprungliga läge, då samtidigt skivhållama 

vridas tillbaka, så att skivstapeln åter kommer att vila på 

plattan 24. 

Så snart som en ny skiva nedväxlats påverkar återigen 

tappen 13 skivan 5, som då vrider tonarmen tillbaka tills 

nålen befinner sig över kanten på den nya skivan. Där fter 

glider stiftet 16 ned från den upphöjda kamdelen på kam

hj ulet 4 och nålen sänker sig ned på grarrunofonskivan. 

Tappen 18 upphör nu att påverka 6kivan 5, men giver först 

fjädern 22 en lätt stöt , så alt nålen glider in i försla ljud

spåret på grammofonskivan. Samtidigt har fjädern 19 åter 

uppnått urtagningen i sidan på karnhj ulet 4, sa att friktions

trissan 10 frigöres från ingreppet med skivtallriken, varför 

växlingsrörelsen avstannar. 

Om man av någon anledning önskar avbryta spelningen 

av en skiva, föres en ann 23 (fig. l), som är lätt atkomlig 
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Fig. 4. Detaljer på jriktionstrissa/l. 

[-,ig. 6. Kamhjlllet se!! lwden:från. 

ovanifrån, åt sidan, varigenom växlingsmekanismen sättes i 

funktion, spelningen avbrytes och en ny skiva automatiskt 

ned.växlas på samma sätt som beskrivits här ovan. 

Genom att inskjuta armen 23 kan apparaten inställas även 

för spelning av 30 cm ski"or som på en vanlig grammofon. 

För Luxorväxlaren finnas speciella nålar, SOlU spela upp 

till 1 000 skivor i följ d utan nålbyte. 

LUKor·skivväxlaren, som levereras antingen för växelström 

eller allström, har en strömförbrukning av ca 15 watt. Den 

finns att tillgå antingen inmonterad i skåp - kombinations· 

ikåp med inbyggd radio och g rammofon i samma möbel, 

ener skåp i olika utföranden med enbart g rammofon för 

anslut ning till en vanlig radiomottagare - eller som lösa 

verk. Den kompletta skiV\"iixlingsapparaten väger endast ca 

4, kg, och ~orn den tar ringa plats och är lätt alt monte ra, 

lämpar d n sig mycket väl för inb yggnad i egna skåp eller 

lådor. 

Det mottagande Luxor·5kivvä.·laren, som är patentskyd

dad i de flesta länder, fålt utoml ands visar om något appa

ratens tillförlitlighet. I Tyskland, där apparaten tillverkas 

på licens under namnet Robotophon, utställdes den och 

gjorde sensation bland såväl allmänhet som fackmän på 

senaste Leipzigermässan. Den tyska tidningen »Das Rund ""'" 

funk-Gerät» skriver om Luxor-apparaten: »Att äga en dylik 

automatisk grammofon och att se den i arbete har något fasci

nerande över sig. Fullständigt automatiskt spelar den ett 

40 minuter långt musikprogram, som man kan samman· 

ställa efter egen önskan oc.h avlyssna utan de vanliga av

brotten för ski\Tväxling och nålbyte . . .. Redan nu kan sägas, 

att . . . de milliontals europei5ka g rammofonvänner, som 

finnas, sIlart icke kunna tänkas undvara en automatisk skiv · 

växlare som denna.» 

I alla länder, där Luxor·skivväxlaren hittills blivit känd, 

har den väckt samilla uppmärksamhet och erhå llit de amp' 

lasle lovord pil. grund av sin ändalllål~elllighet , prisbillighel 

o·h enkla men stabila kOllstr uktion. J-n. 

STOCKHOLM S RA 10KLUBB 
En sammanslutning av radioteknlcl och amatörer. 


Räknar v6rt lands främsta radiofackmän bland sina medlemmar. 


Aktuella föredrag och demonstrationer var 14:e dag. 


De bästa utländska facktidskrifterna finnas tillgängliga. 


Klubbens organ är tidskriften Populär Radia. Prenumerationspriset för densamma ingår i medlemsavgiften. Närmare upp

lysningar erhå llas genom klubbens sekreterare, teknolog Torsten Ljungström, Väringgatan 25, Stockholm, tel. 3362 72. 

Medlemsavgiften, kr. 10: - pr år, för studerande och teknologer kr. 6: - pr år, kan inbetalas å postgiro nr 50001. 
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Moderna mottagare 

Agas radionyheter 
sasongen 1940-41 

Av ingenjör J. C. Stannow. 

(Aga-Baltie Radio A.-B.) 

Som bekant har icke radioindustrien under de senaste 

åren kunnat uppvisa några revolutionerande nyheter, 

och om AGA-apparaterna för denna säsong kan man i stort 

sett säga detsamma. Däremot ha vissa detaljer betydligt för· 

bälLrats, och i apparaterna ingående elektriska principer och 

mekaniska utföringsformer ha underkastats en modernise

ring, som för köparen äro tydligt märkbara vid en jäm

förelse med tidigare apparater. Det har trots kriget och 

därav följande oerhörda svårigheter med framskaffande av 

material lycka ts oss att få fram en hel ny serie av appa

ra ter. På grund av den kritiska leveranssituationen beträf

fande många detalj er ha vi tvungits att på flera ställen i 

apparaterna vidtaga fabrikatiol13ändringar för användning av 

inhemskt material i största möjliga utsträckning, vilket 

. u även i arbets· uch\ ulutahänseende för närvarande iir 

önskvärt. 

ApparatprogramfIlet bestar av två batteriapparater, den 

ena en rak detektorapparat med två LF-steg, typ AGA 130, 
den andra en 4·rörs super med 1,4 V rör, typ AGA 140. 
Båda de..~a apparater äro utrustade med amerikanska rör. 

Nätapparaterna äro till antalet fem, två för växelström, 

AGA 141 och AGA 151, och tre för allström, AGA 132, 
AGA 142 och AGA 152, med fyra, fem och sex rör resp . 

Dessa apparater äro, med undantag av typ 132, utrustad{C 

med europeiska stålrör. Typ 132 motsvarar ovan nämnda 

batteriapparat, utförd för allström, dvs. detektor + 2 LF + 
likriktare och amerikanska rör. 

Hur en lokalmolIagare bör konstrueras. 

Typerna 130 och 132 äro tänkta som goda lokalrnotta

gare, vilka dock även tack vare en god antennkrets, utruslad 

med volymreglering, möjliggöra mottagning al; kraftigare 

utländska stationer. Denna apparattyp har ej tillverkats av 

AGA under de senaste åren, men i ansågo det motiverat att 

i tider som dessa med förminskad köpkraft ater upptaga 

tillverkningen aven dylik billig mottagare, o ,h vi ha sökt 

att bättre än hittills lösa denna appararLyps olika problem. 

Det vanliga sättet att utföra dylika lokalmottaga re är att 

förse dem med två rör, detektor och slutsteg. :\ackdelarna 

med denna kombination äro, att det normalt icke är möjligt 

att utan användande av anoddrossel tillfredsställande utstyra 

slutröret, och dessutom blir känsligheten relativt låg. Vi 

beslöto oss därför att i stället utföra apparaterna i fråga 

med 2 LF·steg, vilka kunna motståndskopplas. Härigenom 

erhölls säker utst yrn ing av slutröret även för relativt svaga 

stationer, och apparate rnas känslighet förbätt rades samtidigt 

betydligt. 

Fig. 2 visar kopplingsschema över apparattyp AGA 132. 
Antennen är kopplad över en differentialkondellsator, 50111 

fungerar som volymkontroll, till en konde1l3ator på 1500 pF, 

vilken ligger i serie med SI ängningskretsen. Dellua metod 

iir både enkel och ger en jämn och hög förstärkning över 

heJa bandet. Typ 130 är utförd på liknande sätt och har en 

synnerligen låg strömförbrukning. 

AGA 140 batterisuper är i huvudsak lika den fölTa året 

tillverkade AGA typ 40 men innebär dock vissa förbätt· 

ringar i elekt ri;kt hänseende och har dessutom utförts så, 

atl en skalbelysningslampa, vilken får ström fran tt ~eparat 

ficklampsbatteri, tändes genom intryckning al' klangfärgs

kontrollens ratt. Då denna ratt släppes, släcke" skalbelys· 

ningen automatiskt. 
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IJiiure /ror/ våg på balterislIprama. 

AGA-suprarna ha under de senaste åren blivit mer och 

ll:er kända för sin goda korLvåg. Som brkat;!t ha speciellL 

I id ba tLe riapparaterna .-tora s"årighetL'r att fa tillfred::,stäl

lande kurtvågsmottagning förelegat , dels beroende på att 

blandarrören i allmänhet il-ke svänga särskilt bra, dels på 

Il rent naturlig allmän tendens lill akuslisk återkoppling. 

Det sis ta har delvis vi;:a t sig härröra från mekanisk insta

bililet i b landarröret. SåI"äl i ovannämnda batterisuper som 

i alla näls up rarna användas Nt par för Aga-Baltie speciella 

lekni;:ka arrangemang för att förbättra kortvågen. Det ena, 

SOrti e ffektiv t förmimkar tendel1 ~ Il till akustisk återkopp

ling, b '~ llir i tn'mgsvis omkoppling av apparatens selekti,·i

lel till elt bredare seleklivitetsläge vid vridning av våglängd2

0mkopplaren till kortv ågsläge_ I stället för den vanliga bred

dell 4,5 kels i smalaste läget, mätt vid 6 dB signal ökning, 

flis genom inkopplin;r ikoppling~varv i mellanfrekvens) a\' 

klangfärgskontrollens ll1ellan::eleklivitetsläge en bredd av ca 

rif!. 3. Av delta d iagrall/ framgår ökningen 
;' den automrlliska volym.kontrollens effektivi· 
let, da regl ering sker ä n'" på lågfrekvens

röret (heldragna I: llruoma). 

7,5 kel s, ett selektiviletsl'ärde, "om på kortvåg i praktiken 

har l-isat s ig fullt tillräckligt och I'ilket såväl i inställning, 

hänseende (inställningen icke så hårfin) .;;om med avseende 

på tendensen till akustisk å lerkoppling give tvis medför av

sevärda fördelar. 

Det andra är s. k. dubbelt återkopplingss)'slem i osc illa

lom. Som bekant faller i regel oscillatoralllplitudcn mot 

lägre frekvens, och speciellt I,id batterirören är det mycke l 

\'anligt, att spänningen med vridkondensatorn nära maximum 

endaot uppgår till hälften av värdet vid mi.nimum, varigenom 

betydande känsl ighetsminskn ing ej kan undvikas_ Det \ an· 

liga återkopplings'i)'s temet innebär d ,s utom normalL, att i 

serie med 05c illatorkret~en en fast eller reglerbar s. k. 

padding-kondensator inkopplas, vilken förulom kapacitets

variationer även i till verkningen genom ev. något vari·erande 

ledningslängd (längre j ordledning ) uppvisar varierande in

duktans, varigenom följ samhetell mellan signal- och oscilla

torkret" äventyras_ KortvågclI~ återkoppI ingsspole har utfört" 

1 2 3~ 5 6 6 10 :2 J 4 ~es al 2 J 4 5 6 B'O~ 2 :;:I 4 !J 68 10' 23 4 5 6 8'0 
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så, att den består av två seriekopplade, varandra motverkan

de spolar, den större av dessa shuntad med en fast glimmer. 

kondensator med liten kapacitet Minsta återkopplings:>polen 

har sin resonans på en frekvens högre än apparatens högsta 
frekvens, och båda återkopplingsspolarna i serie inklusive 

parallellkondensatorn ha en resonans på en frekvens något 
lägre än kortvågsområdets lägsta frekvens. Resultatet av 

detta är en absolut linjär svängningskarakteristik. Dessutom 
kan genom noggrann intrimning i tillverkningen av induk· 

tansen på den stora återkopplingsspolen den normala serie· 
kondensatorn undvaras, i det att resonansfrekvensen för åter· 

kopplingsspolen lägges så nära områdets lägsta frekvens, att 
normal 3.punkts.»tracking» med förkretsen erhålles. Det har 

i tillverkningen visat sig vid såväl batteri- som nätapparater, 

att en synnerligen stor noggrannhet på detta sätt erhålles, 
,arför högsta förstärkningen i antennkretsen alltid fullt ut· 
nyttjas. 

Nätsuprarnas konstruktion. 

De fYTa nätsuprarna äro samtliga uppbyggda med använ· 
dande av europeiska stålrör. Den minsta supern har rörkom

binationen ECH Il, EF Il, EBC Il och EL 3 samt likrik
tarrör. Den större apparaten har Eamma rörkombination, 

med undantag av alt EBC Il är ntbytt mot pentodröret 
EBF n, och dessutom tillkommer magiska ögat typ EM 4. 

Den mindre supern AGA 141 tarvar ingen närmare be

skrivning. Den är i likhet med batteriapparaterna utförd med 

automatisk breddning och dubbel återkoppling på kortvåg 
samt har naturligtvis negativ återkoppling i lågfI ekvensen. 

För övrigt äro i apparaten ingående delar, såsom mellan
frekvensfilter, spolar osv. lika den nedan beskrivna större 
apparaten, typ AGA 15l. 

AGA 151 är den intressantaste apparattypen AGA intro
ducerat på länge och tarvar litet närmare beskrivning. Fig. l 

visar schemat för denna apparattyp. Utöver redan angivna 

kortvågsfinesser, "ilka giva nätapparaterna en synnerligen 
stabil och god kortvågsmottagning, är denna apparattyp ut
rustad med följande finesser: 

] . Snabbinställnillg; 

2_ Lokalknapp ; 

3. lO-stegs klangfärgskontroll, vilken är en ytterligare för

bättring av den under senare år använda klangkontrollen ; 

4. Dubbelkänsligt magiskt öga. 

Utöver ovannämnda finesser är apparaten utrustad med 
såväl bakåt- som framåtverkande automatisk volymkontroll. 

Motsvarande allströmsapparater finnas av bägge typerna 
och äro utrustade med ,.amma finesser. Beträffande AGA 152 
bör ~iirskilt omnänmas den automatiska vol yrnkontrollens 

POPULÄR RADIO 

synnerligen tillfredsställande funktion på låga nätspänningar, 
vilket möjliggjorts tack vare den överlägsna funktionen hos 

rörtypen EBF n som lågfrekvensförstärkare med AVK. 

Fig. 3 visar AVK-karakteristiken för AGA 151 och AGA 
152 samt motsvarande karakteristik utan AVK på lågfre

kvensröret. Det är ju självklart, aU speciellt på en apparat 
med lokalknapp, där ögonblicklig omkoppling från en rela

ti~ t svag till en mycket stark station utföres, eu god AVK

karakteristik är av största betydel"e. Som framgår av kur
vorna finns praktiskt taget ingen skillnad i utgångseffekt 

mellan ingångsspänningar på 200 .uV och l V, under förut
sättning att samma modulationsgrad förefinnes. De Låtla 

streckade kurvorna uppvisa däremot en a\sevärd skillnad 

och motsvara det ungefärliga förloppet vid en apparat med 
AVK på två rör. 

Den nya snabbinställningen och lolcalknappen. 

Vi ha på ett elegant sätt lycka ts l~a problemet snabb
och fininställning med samma ratt. Ratten står normalt i 

fininställningsläge, men genom utdragning av ratten frikopp

las fininställningen, och en direkt ö\'erföring från ratten till 
vridkondensatoraxelll med hjälp av {"tt stålband möjliggör 
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_	 en snabbinställning, där 1800 vridning al' ratten motsvarar 

kondensatorns ridning från minimum till maximum. För· 

hållandet mellan snabbinställning och finin ställning är ca 

l: 45, varför synnerligen g<>d fininställning erhålles, vilkel 

är av stor betydelse vid kortvåg_mottagning. 

AGA 151 är utrustad med en lokalstationsinställning, som 

fungerar på så sätt, att lokalstationen oberoende av om appa· 

raten är inställd på radiomottagning eller grammofonspel. 

ning omedelbart inkopplas genom nedtryckning aven spak, 

placerad under volymkontrollratten. Denna spak manövrerar 

speciella i apparaten placerade omkopplarsektioner, vilka 

dels överför antennen och blandarrörets elektroder från den 

vanliga våglängdsornkopplaren till en å chassiets översida 

monterad vanlig rörhållare, dels bryter grarrunofonförbin. 

delsen i apparaten , och som dessutom i likhet med vad som 

tidigare omtalats i samband med kortvågsmottagningen 

tvångsvis överför apparatens Selektivitet till ett lägre värde, 

varigenom bättre återgivning av lokalstationens höga toner 

erhålles, utan att klangfärgskontrollen behöver omställas. 

För olika lokalstationer tillverkas fyra olika spolsystem, 

två för mellanvåg och två för långvåg, vilka täcka samtliga 

.svenska sta tioner. Dessa innehålla kompletta svängningskret. 

sar med kopplingsspolar för såväl oscillator· som antenn· 

krets. Allt är inbyggt i en liten spolburk, monterad på en 

8·polig stiftsockel, vilken passar i den på chassiet monterade 

rörhållaren . Kretsarna äro utförda med högvärdigaste järn. 

kärnematerial och stabilaste silverglimmerkondensatorer och 

ha under noggranna temperatur· och fuktighetsmätningar 

'. isat sig fullkomligt stabila. Inköpes en apparat av denna 

typ, placerar återförsäljaren det rätta spolsystemet i den 

, därför avsedda rörhållaren, och intri.mning sker på lokal· 

stationen. Samma känslighet erhMles som vid inställning på 

\ anligt sätt al' lokal"tationen. 

Fig. S. FideLilelen hos typ 151 vid olika 1/1' 

stälLningar av klnngfärgskontrollen. 

Klangfärgskonlroll med 10 läge;!. 

Klangfärgskontrol!en be, tå r al' en 5·väg~olllkopplare, och 

ratten kan även förEkjutas i axiell riktning. ya ri o-enom tio 

klangkombinationer erhållas. Vid vridning fr · Il vänster till 

höger erhålles först tre olika selektivitetslägen (diskantsänk· 

ning ) . Dessa tre se: ktivitetslägen framgå al' fin . 4, som 

vi"ar apparatens selektivitetskurvor. Vid fortsatt vridn ing 

inträder ytterligare diskantavskiirning genom negativ åte r· 

koppling. Vid för6kjutning av axeln in t äl'5käres basen 

genom negativ återkoppling, och W ITI fram går av fig. 5 är 

det möjligt att t. ex. genom en kombinerad diskant· och 

basavskärning i hög grad reducera störnil'ån, men det är 

även möj ligt att genom ful! bas och full di~kan t erhålla en 

synnerligen fullödig återgivniug. De två nedersta kmvorna 

på denna figur visa bashöjningen vid reducerad volymkon· 

troll för hörriktig korrektion. 

Det duhbelkänsliga magiska ögat har vi"at sig bli popu· 

lärt, emedan en tydlig indikering nu erhålles fö r såväl svaga 

som kraftiga stationer. 

En hel del av ol'äIluämnda kOl1struktion~detaljer ha ut· 

fört:; i samarbete med Hazeltine Service Corp, Amerika, och 

äro baserade på nämnda koncerns rapporter. som regelbun

det inkomma till Aga·Baltic. Flera av de här nämnda och 

icke nämnda finesEerna ha antingelJ patenterJts ell er pa· 

tentsök t. . 

Aga.Baltics nu varande tekniska ståndpunkl har ål'en i hög 

grad influerats aven betydande export. Under förra säsongen 

exporterades apparater till 32 länder, och det är självklart , 

att en dylik export, där konkurrens från lllanga- olika ut· 

länd, ka märken blir förhanden, nödvändiggiir en intensifie· 

ring av det tekniska arbete l ~åväl beträffande finesser som 

transport· och klimatstabilitel i all miinhet. 
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En lättbyggd lokalmottagare med 

Telefunkens 50 mA allströmsrör. 

Uteffekt 4. W. Bra ljudkvalitet. 

[Danlan ~tår inför uppgiften att bygga sig en växelström~-
U moltaaa re, vill man j u gärna göra denna uppgift Eå 

lätt .om möj ligt. Genom att ga in för en mottagare av all · 

strömst) p slipper man ifrån nättransformatorn, vilket gÖl' 

mottaga ren både enklare och billigare. Dessutom blir den 

j II ill1viindhil.r även på libtrömmät. En tråkig sak är dock 

förkoppling';ll1o tståndet för glödtrådarna, som ofta är besvär

ligt all åst adkomma, tar gan::ka s tor plats och avger en 

hel del yärl1!e. Det sista betyder bl. a. att en ;:tor del av den 

tillförda elektriska effekten gar förlorad. 

Specutlrör jör allslrömsmollagare. 

Det fa nns en gång 5. k. högvoltsrör, vilkas glödtrådar voro 

gjorda för I. ex. 220 \'olt och sålunda kunde anslutas direkt 

till nä tet, utan förkopplingsmotstånd . Med dessa rör kunde 

Jl1an byg"a en nätmottagare I ika enkelt som en batterirnot

taga re. om man bort:.'er från likriktaren och filtret för anod

strömmen. Telefunken har på senare år slagit in på samma 

vä!)" och tilh-erkar rör m d llPP till 110 volts glödspänning. 

Det fi nns Ivå serier, l ·seri n och V-serien, Jl1ed 100 resp. 

50 mA glödström. ·'eri 11 har vid olika rörtyper glödspän

ningar mellan 15~0 \'olt, V·serien mellan 55- 110 volt. 

Den sistnämnda serien lämpar sig bäst i vårt fall , ty med 

endast [Te rör i serie (ett av dessa är likriktarröret) kan 

man liU"odogöra rörens glödtrådar hela nät"pänningen. Dess· 

ut om hl ir glödström~förbruknillgen endast hälften så Etor 

som \'id l ·-rören. Man får sålunda en mottagare llled ytterst 

l'lnga effektförbrukning. totalt ca 22 watt. 

Trots att denna rörserie med 50 mA glödström med rätta 

benämnes sparserien, äro rören av högeffektiv typ, fullt ut 

jämförbara med dem i \äxelströmsserien. Glödtrådar na få 
ju också tack vare den höga glödspänningen lika stor effekt 

som växelströmsrörens glödtrådar. Slutröret VL 4 är en 

nära motsvarighet till AL c'], och motsvarar helt allströms: 

pentoden eL 4, som emellertid förbrukar 200 mA vid 26 V. 

Man kan ur VL L1 ta ut ca 4 W vid 10 0/ 0 distortion, och 

så stor effekt bör man nog ha tillgängli,q för att i ett större 

boning~.rum få någorlunda distorlionsfri återgivning av for· 

tissimoställena i musiken. Å andra sidan har vid den här 

beskrivna mottagaren hänsyn ej tagits till den i detektorn .:...... 

vid kraftig modulering uppkommande distortionen, vilken 

här visserligen ej är alltför störande men dock skulle kunna 

fås mindre genom att man lät detektorn arbeta vid högre 

signalnivå. 

Den distortion som vanligen å,,-yfta5, då det. är tal om 

gallerlikriktande delektorer , är den som uppkommer på grund 

av inträdande anodlikriktning vid alltför hög signalnivå. Vid 

den här beskrivna mottagaren är risken för dylik överbe· 

lastning av detektorn utesluten på grund av sI utröret·; höga 

känslighet. Endast 5 V"i; erfordras på gallret av VL 4 för 

full utstyrning av detta rör. 

iVi ottagarens kopplingsschema. 

»AlIströmstvåans» kopplingsschema visas i fig. 1. Kon· 

densatorn el har bland annat till uppgift alt isolera ant en· 

nen från nätet. Antennen utgjordes vid de första proven a\ 
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Fig_ l. Mottagarens 
nedanstående värden. 
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VF7 
r:, 100- 300 pP, J 500 V "'- . C, 0,.5 ,uF, 1 500 V =. ind. ·fri. 

~ r:, 500 pF. e. 2 I' F, 1500 V=. 
r , 2"-; pF, glimm er (/it CII typ C, 50 pF, 1500 V = . 

för topphatt) . c, 10000 pF, 1500 V = . 
e, .50 pP. J 500 V = . e, 50-100IlF, 15 V (el.-Jy/.). 

_ 	 en korL i30lerad tråd, utlagd på golvet bakom en möbel. 

En ~ådan surrogatantenn är j u ej att rekommelIdera med 

hän5)"n till ."törningarna men kan möjligen godtagas när det 

enda;;.! gäller lokalmottagning och störnivån är lag. Betydligt 

stöne sirrnalspänning erhölls, då antennkontakten ,A anslöts 

till vtirmeelementet och el minskädes till ca 100 pF. (Lälllp

li ga~te värdet bör utpro vas i varje särskilt fall.) Stämspolen 

L l är a\' d n äldre typen med inuti anbragt, vridbar åter

kopplingF-sp ole L~, dken anordning stundom oriktigt be

lIiilllll .:, nuiometer. Orsaken till att denna anordning valts 

är att man med densamma lättare undviker nätbrum än m:od 

den mera \'anliga anordningen med fast återkopplingsspole 

och vridkondensator. Enligt fig . l har hela ledningen mellan 

VL Lf 

Fig_ 2. Detla är laboratorielllodellell till den i artikeln besl.-rivna 
II/Ul/agaren , uppbyggd pä en /räplalta_ Vid efterbyggnad måste 
plåtchassi anl.vndas med hänsyn till brandfaran. Dessatom är det 
liil/are alt undvika nätbnll/! vid metallchassi, som anslat es till 
def"laorn s katod. Em ellertid I.-omm er chassiet att föra livsfarlig 
spänning orh måste pa betryggande sätt (isolerande m.ellanlägg) 
inuyggas i /lida, SOIll anordnas så, att nätströmmen brytes två

poligt. då lådan öppnas. 

kopplingsschema. De ingående detaljerna ha 
(R, utgöres au ett reglerbart m.otstånd på 

300 O. lnjllsleras så att anodströmmen blir 4.5 mA.) 

R , 200 kn, 0,5 W. 

R, 30 kn , 0,5 W. 

R ; 200 kn , 0,25 W. 

R.• 500 kn, 0,5 W. 

R .. l IV m, 0,25 W_ 

R, l Hl (liten typ för toppholt). 

fl .' ca lnO Q. 

N, 100 n (stauII!Ofstalld , hten 


typ). 
RiO l Mn, 0/; TV.VYI N,, 2 Mn, O,. ) W. 

C" 16 i lF, 500 fl (e/.-lyt.). D 2.5 Ii vid 60 mA, 300 n. 
r:" 4 lIF, 500 V (el .-lyt.J. V F 7 gallerlikriktande detektor. 
el! 0,1 ,u F, 1 500 V ~, ind.-/ri . V L 4 slntrör; passande hög/ .. 
Cd 000 pF, 1.500 V = . impedans 4500 n. 
R, l MQ rliten tvp för topp]wtt ) . V y 1 likriktarrör. 

e4 - "om kan anbringas tätt in\ id rörhållaren - och L~ 

låg impedans för nätftekvensen och är därför ej störnings

känslig. 

Risker vid nätmottagare. 

I detta sammanhang bör omtalas, att modellapparaten 

bygot s som en ren experimentapparat på en träplatta, vilket 

är langt mindre gynnsamt j ust ur störningssynpunkt än att 

b ygO'a på metallchassi. De~"u tom har amatören, som ,·il! 

bygga efter denna beskrivning, att ta hänsyn till brandfaran 

- det är lätt att glömma ,:;ig och låta en eller annan spän· 

ning5förande del komma i beröring med träet, vilket under 

vis.sa omständigheter kan ha ödeEdigra följder. Apparaten 

bör alltså byggas på metall chassi, men även då måste be

aktas, att det är livsfarlig spänning man har att göra med, 

varför nödiga försiktighetsmått måsle vidtagas, t. ex. vid in

byggnad av apparaten i låda. 

Stort frekvensområde vid svag återkoppling. 

Spolen L1 avstärnrne5 med vridkondensatorn e2 . Ingen 

våglängdsol1lkopplare finns, utan L1 vEiljes för det våglängds. 

band, inom vilket den lokala ~ändaren ligger. Den i modell · 

apparaten använda spolen (~e materiellistan ) har mellan

och långvågsolUråde, och långvågslindningen har helt enkelt 

kortslutits, eftersom spolen är a\sedd enbart för Spånga

stationen. Skulle vid de lägsta våglängderna inom banden 

mottagaren ej kunna avstämmas, får man minska på el -

De vanliga värdena på kombinationen gallerkondensator. 

gallerIäcka - ca 100 pF och l Mil - medföra en gan~ka 

kraftig beskärning av de högre tonfrekvenöerna. I förel ig

gande fall har gallerkondensatorn minskats lill 25 pF, och 

även shuntkapacitanserna över komplexet anodmotstånd-gal . 
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lerläcka på anodsidan ha hållits små. Det högre tonregistret 

kommer sålunda bra fram, till och med alltför bra på grund 

av pentodens medverkan, men då ha vi ej räknat med vare 

sig den positiva (högfrekventa) eller den negativa (lågfre

kventa) återkopplingens inverkan. 

Då signalerna äro svaga på grund av stort m-stånd till 

sändaren eller dålig antenn, måste återkopplingen anlitas, 

för att normal högtalarstyrka skall erhållas. Härvid blir 

resonanskurvan för kretsen LI C2 på grund av dämpnings

reduktionen smalare, vilket betyd r en dämpning av de högre 

tonfrekvenserna, ljudet blir mörkare. En långt driven åter

koppling kan sålunda helt och hållet fördärva ljudkvaliteten. 

Negativ återkoppling. 

Den negativa återkopplingen, åstadkommen medelst mot

stånden RIO och Rn , har en synnerligen gynnsam inverkan 

vid mottagare med pentodslutrör. Den medför nämligen sken

bart en reducering av pentodens stora inre motstånd och 

åvägabringar härigenom dels den önskvärda dämpningen av 

högtalarkonens »parasitsvän;>ning;lf» vid egenfrekvensen, dels 

en mindre kraftig accentuering av det högre tonregistret. 

Pentoden får mer eller mindre triodkaraktär. Samtidigt min

skas genom den negativa återkopplingen amplituddistortio

nen i slutröret, men det fordrar därvid starkare signal på 

gallret, och går man för långt, blir detektorn överbelastad. 

På grundval av vad ovan sagts bör man lämpligen an

vända svag eller ingen negativ återkoppling vid fall med 

svaga inkommande signaler, då den högfrekventa återkopp

lingen måste pressas. Frånvaron av negativ återkoppling 

ger då en viss korrektion i pentoden för dämpningen av det 

Fig. 3. Delarnas i~bördes placering kan ske i överensstämmelse 
med denna bild, som visar laboratoriemodellen sedd uppifrån. 

Observera de tvinnade glödströmsledningama. 
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högre registret och även större förstärkning i slutröret, \ ari

genom högfrekvensåterkopplingen ej behöver drivas fullt ~ii 

långt som vid användning av negativ återkoppl ing. 

Genom att shunta R lO med en kondensator C13 (streckad 

i fig. 1) kan man åstadkomma en höjning av basregistret. 

Vill man ej använda sig härav, kan man ersätta RIO och Ru 

med ett enda motstånd, som är lika med summan av de t\ii, 

i della fall 3MQ. ökas mottåndet till t. ex. SMQ, får man 

en svagare negativ återkoppling. Här finns tydligen elt fäll 

för experiment. 

Nätstömingar_ 

Slutröret, som har en branthet av ej mindre än 8 mA/ V, 

måste förses med dämpmotstånd vid st yr- och skärmgaller, .-... 

så att ej högfrekventa parasitsvängningar kunna uppkomma. 

För att återgå till nätstörningarna ma..-Le detektorns gal

lerkondensator och läcka inbygga,; i en s. k. topphatt, för ntt 

ej störningar skola inkomma på gallret. iBåda rören ha 

styrgallerkontakten i toppen.) Nästa känsliga punkt i ord

ningen är hela ledningen mellan detektorns anod och slut

rörets galler med däri ingliende element R4, C och R7 samt 

anslutna element e1, R2 , Cj, RIO- -Rll och Rr;. Det gäller att 

gi\-a denna ledning ringa utsträckning samt ansluta de sist

nämnda e1l 'nwnten med möjligas~ korta ledningar. Lämpli

gast till el och C7 äro kondensatorer, där det ena belägget 

(som j orda., ) nästan helt omsluter det andra (»Ducati»). 

Stavrnotstånd och kondensatorer lCs) av små dimensioner 

äro gynnsamma i berörda hänseende. Slutröret bör ha en 

toppkraft liksom detektorn och - vilket detektorn ej, behö

ver - en skärmad ledning till denna, men i topphalten kan 

Cs ej byggas in , ty då rinner strax isolationen ut ur konden

satorn på grund av slutrörets kraftiga uppvärmning under 

drift. I modellapparaten har dämpmotståndet R7 inlagts i 

hatten men galler!äckan Ro har <Inbragts vid skärmkabeln~ 

andra ände. 

Då motlagaren bygges på metallchassi, får man en värde

full extra skärmning genom att montera störningskänsliga 

ledningar och kopplingselement tätt invid plåten, naturligtvis 

med betryggande isolation emellan. Att kapacitansen till jord 

skall bli för stor behöver man ej riskera vid detta slag av 

mottagare. Glödströmsledningarna Lvinna (se fig. 3) och 
läggas tätt invid plåten_ 

Nätaggregat. 

Som likriktare användes t} p VY1, vars glödtråd matas i 

serie med de båda mottagarrörens glödtrådar. Reser voarkon

densatorn CH, som vid drift på växelström har stor inver

kan på den från likriktaren uttagbara likströmseffekten, är 

här ej större än 4!tF (nominellt värde; både CIO och Cn 
äro stämplade 500/ 550 V = 'i. Vid här ifrågavarande anod
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strömsförbrukning, ca 50 111A , far slutröret VL 4 med denna 

kondensator normala spänningar på anod och Ekärmgaller. 

Med större kondensator blir röret överbelastat under i övrigt 

sanuna förhållanden. På likströmsnät blir den slutröret till· 
förda likströmseffekten något lägre än den normala. ågot 

skyddsmotstånd i serie med Jikriktarrörets anod erfordras ej 

vid det använda låga värdet på Cn. AppaJ'aten är avsedd 

för drift på 220 V växel· eller likströmsnät. 

Kondensatorn C12, som måste \'ara av induktansfattig 

(»induktansfri») typ, är avsedd att eliminera s. k. modula· 

tionsbrun (framträder vid inställning på en station). Belys

ningsnätet tjänstgör vid denna mottagare som jordledning 

(eller antenn, om man så vill ). 

-- 'ågm synpu.nk.l.er på mottagartypens användning. 

Detta är en typisk lokalmottagare, som på grund av den 

relativt höga förstärkningen i rören och möjligheten att yt

terligare höja känsligheten genom återkoppling kan arbeta 

med en ganska primitiv antenn, om störningarna på platsen 

tillåter detta. Dock fördärvas ljudkvaliteten vid stark åter

koppling, varför man bör utprova bästa antennanordning, 

t. ex, värmeelementet. (Obs, att tillförlitlig stoppkondensa

tor - Cl - glimmerisolerad och med provspänning minst 

l 500 = måste inbyggas i mottagaren, oavsett vad slags 

antenn som användes. I annat fall risk för livsfarlig spän

ning på antenntråden.) 

På landsbygden, där b d mottagningsförhållanden och 

antennmöj ligh ler äro bätt re, kan denna mottaga re mycket 

väl användas för avlyssning m' larkare utländska stationer, 

ev. med til Lats aven våo-fälla. I s·'! fall bör detektorns sbirm

gallermot5tånd Rö utpro as fö r gynnsammaste funktion av 

å terkopplingen (mjuk o ··h »skorrfri» svängningsgräns) . Vär
det enl igt schemat (0,5 MO) är valt så lågt för att min~ka 

risken för överbelastning av detektorn. 

Det iir all tid stor risk med en dylik mOLtaga re alt störa 

ä~en långt adägsna grannar med återkoppl ingsvisslingar. 

Därför bör å terkopplingsratlen manö reras med störsla för

..iklighet, och utländska sta tioner böra ej lokali.enl med 

sväno-ande motlagare, sa att visslingar höras vid vridnina 

av länlkondenEatorn. Dessa vi lingar höras nämligen också 

j alla andra mottagare inom en omkrets av kanEke mtmga 

kil ometer. 

Specialdetaljer. · 

l delektorspole m . vridbar å terk. -spö]e, 1}'P Inv. 

l filt erdrossel, typ D 106, 25 Il vid 60 mA , 300 ohm. 

l r glerl>al'l motställd, 300 ohm tka todmolst, nel vid s1 ulröret), 

I elektrolytkondcnsator, 4 i lF, 500 V (torr typ). 

I d:o, 16 (8 + 8) f'F, 500 \' (torr ty p). 

l d :0, 100 .uF, IS 


• Dessa kllnn a erhålla - fran Radiokom-pa,niet , O<] oogatan 56, Slock
holm. 
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EFTER ONSKADE DATA 


BEGÄR OFFERT! 

A.-B. ERIK SUNDBERG 
Transformatorfabrik SIGTUNA Telefon 2 och 241 

Populär Rad i os h.andböcker. 

Modern televisionsteknik 

Av civilingenjör Harry Stockman. 

2 dela r ii. kr. 1: 50. 111"-[l1' i ;serien 
l'ojlnHlr HUlli us Haildböckcr, 

D en endn lIwrlcma .H'ert~J.;(t tck~>i8ion", bo l.: ' J/.. Redo
giir f,il' tel,, \' i::; i onel1~ g ru nder. Be.;lui\"er ingilellue dc 
moderna telcl"l8iODSknllle l'Orna , ikonotilwpet och cuper
jJ;:onoskoper, samt redogör för de faklor er, tiOnl i ll \'crka 
pil. bildk\'Ulitpten . Olika 1l1 0c11lI ering '~ -slem om t-uln . 
'l'ele \'i. 'o ll s ' ludion me'l el ' 's spcdclla a rrangemnng be
llH lld lu:s, och ;;-y npnllk ler ll~ t elcl"l slo ll'[H'ogl' flLnmct go i
\"a s. 'l'elcYi sioll slI1ottagu reu princi p 1,lurgÖre.·, ocll dc~s 
uppbyg llCld sld ssel'fiS i 8lo["[ c11'n« iiven Oll) den yttre 
utf.ormuiugen RI" sam t fiirc1elfll' och nackdela r lios olil", 
Illut :Io'urtyp r . 

r r irlIlehAlJct. Eu iHf'rbliC' k p:l u lYC'(· k liIJg-cn . - Bild
pu tl k ls ~l ota.I oel! hild f rc-ln' cns . - Nyare rö n orn ikollo
sk opl!t. - Knmc ru w; l,iin ~ ligh e ls be~ l'iill sni Il g , - li"ilm tele ~ 
vi :;:ering oc h utom hU SL'{\p 0 l'ta g iJ . - l{odspr:l l1gsmetoucn. -
Sli ndare ns vi'tgful'lIl . - Tl'aJl smission villkor, - D ipolulI
tl."nnen. - H-antenn n. - Sllcrl antcnnfl n, - }\' f'Ucrn. 
Oli l;u mo ll :lgarlyper. 

Prenumel"nnter pil Pop ltlH r Rad io f~rluUta detta vi-årtletuUa 
Ilrbete f i;r :~5 öre per del~ d ock endast till ett antal av cn 
d(· t v er ubonnemilngsk wlrlal. 

Rekvireras från 

POPULÄR RADIOS EXPEDITION 
Box 450, Stockholm. 

http:synpu.nk.l.er
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r\ .. .. v c R 'I , C C fl 1-\ 1'1 ,{ t 1'1 

Hur man på enkelt sätt och 

och -kondensatorer, avsedda 

Av ingenjör Eric Andersen 

lP å ett radiolaboratorium äro dekadmotstånden och dekad· 
kondenoatorerna alldeles oumbärliga. De där använda 

typerna äro mycket noggranna och mycket dyra. Här nedan 

be.3krivas enklare typer, som servicemannen själv kan till· 

verka . Noggrannheten blir beroende av de använda motEtåII ' 

dens och kondensatorernas noggrannhet. 

I fig. l visas dt regleringsmolstånd för området 100

900 ohm, vilket är sammamatt av fyra motstånd på 100, 

200,400 och 500 ohm. I fig. 2 är detta motstånd seriekopp. 

lat med tre andra dekader på l 000-9000, 10 000-90 000 

och 100000-900000 ohm. På detta sätt erhåller man ett 

stegvis variabelt motstånd för området 100 ohm till ca l 
rnegohm, reglerbart i steg om 100 ohm. 

Man -behöver för varje dekad en 2 X lO-polig omkopplare 

med isolerad axel samt fyra motstånd med en noggrannhet 

av l il 2 %. För gruppen 100-900 ohm användes motstånd 

på 5 watt, för gruppen 1000-·9000 ohm 3-wattsmotEtånd 

och för de övriga grupperna motstånd på l watt. I fig. l 
äro alla förbindelseledningar lagda utanför omkopplaren. I 
verkligheten dragas de kortaste vägen mellan resp. punkter, 

och motstånden monteras Yinkelrätt mot omkopplarens plan. 

Fig. 1. Genom all anvunuu seg av "issa kopplings/ricks kan lilan 
tillverka en niostegsdekad av endast fyra motstånd. 

till ringa kostnad gör sina egna dekad motstånd 

att användas vid experiment och servicearbete. 

Omkopplarna med vidhängande motstånd fastskruvas på 

en platta av zjnk- eller aluminiumplåt och föroes med ,isar

knappar och indikeringsskalor i enlighet med fig. :3. För 

detta ändamål borras i plattan ett antal hål , och under des.:a 

lägges ett vitt ritpapper, på vilket man med tusch textat 

~iffrorna l , 2, 3, 4, 5 ... O. ~1ellan plåten och papperet 

placf'ras des;;utom en skiva ay glasklar celluloid. ,ilkeil skyd

dar skalan IllOt damm och smuts. Panelen lackeras med io

bloll1me- eller cellulosalack. som är okänsligt för fukt 

och väta. 

Skall motståndet inregleras på exempelvis 129500 ohm, 

så ställes omkopplaren nr l (läg~ta dekaden) på 5 :te, nr 2 

på 9:de, nr 3 på 2 :dra och nr 4. på l :sta kontakten. Med 

visarknapparna ställda på »0» äro dekaderna kort3lutnil. 

Det beskrivna dekadmotståndet är särskilt praktiskt vid 

felsökning enligt »substitutionsmetoden». Hän'id anslutes 

motståndet medelst klämmorna Rx, och visarknapparna stäl

las så, att mottagaren åter fungerar , resp. bä~ta lj udkvalitet 

uppnås. Det inställda väl'det avlä"es på indikeringsskalorna. 

och ett l ika stort ersättningsmotstånd fastlödes på det defekta 

Inotståndets plats . ObEervera dock risken av att utprova t. ex. 

katodmotståndet till ett slutrör på detta sätt. Här måste man 

börj a med ett relativt högt mot;:tåndsvärde, nrefter detta 

X100000 Xl0000 
Fig. 2. Fyra seriekopplade dekader ge ett mo/stand, variabelt mel

lan 100--999900 ohm i steg O/ll 100 ohm. 



221 POPULÄR RADIO 
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Fig. 3. Hellltilltierkad indikeringss kala, vilken m ed jörde l även kan 
all viindas för andra servia instTll 1l!cnt, sign.algen eratorer, rörpro

vare, ("" '. 

reduceraö, tills rätt anodström erhålles_ (Därvid fo rdras även 

1 dekad om 10--':'90 ohm. ) 

Dekadkondensatorer. 

En dekadkondensator, konstruerad enligt saJllma prmclp 
-om motståndet, är även värdefull för servicemannen. Här 
.• ola de enskilda dekaderna parallellkopplas. Av fi g. 4 fram

g;år, hur man meJ hj älp aven 2 X I0·pol ig omkopplare och 
f) ra kondensatorp!" på 100, 200, 400 och 700 pF genom 
parallellkoppling av kondenSii torerna erhåller kapacitetsvär· 
den från 100-900 pF i steg om 100 pF. Med ytterligare 
fyra dekader på l 000-- 9000 pF, 10000-90000 pF, 0,1
0,9 p:F och 1-9 ,uT får man en variabel kondensator fö r .. 
umrådet 100 pF till ca 10 ,uF, vi lken är reglerbar i fyrtio


fem steg om 100 pF.l 


Tidigare artiklar under rubriken »Servicebänken» ha var it 


publicerade i nr 10, 1939 samt nr 3 och 5, 1940. - Red. 


' Lämpligen .gör ma n två skilda f'nh eter eller »d.ckad lådor», den ena 
på 100- 90 000 pF, den a ndra p 0,1- 9,9 f/F, vilka vid behov kun
~a parallellkopplas. NIa n ka.n då a.nvä nd'a dessa båda enh eter sam

di gt i skilda kretsa r. - Red. anm. 

Fig. 4. Kopp!i.ngsschr1na för kond ensatordekad, ko pplad enligt sam· 
ma prillcip som m otståndet. För de ö/;riga dekad erna an.vändas 
kon d ensalorer med 10, 100, 1 000 och 10 000 ggr större kapacitet. 

ALLFORMATOR 


ALLFORl\IATO R 
är en driftsäker vibra· 
toromformare av sve nsk 

tillverkning enligt ny 
princip. 

Exempel på förekommande typer : 

6 V= /400 V= 12 V= /1500 V = 
6 V= /127V"'-.J 220 V= /220 V-
25 p/s / 50 p/s 

Utfö res för effekter upp t.ill 20 kVA i ett a ggr{, ~3t. 

Prislista och beskrivning sändes på begäran. 

GRAHAM BROTHERS A/B 
Stockholm Malmö 

lIEaElD SUPER 55 
Svensk superheterodyn med 6 rör, 

därav 2 dubbelrör. Dubbelkänsligt 

elektriskt öga och vågbandsin

dikator. Kortvåg, mellanvåg och 

långvåg. Pris kr. 290:-. 

Infordra vår nya broschyr, upp

tagande ett tiotal olika apparat

typer i prislägen från kr. 130:

till kr. 110:-. 

Återförsäljare antagas. 
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DU MONT 
KATODSTRÅLEOSCILLOGRAFER 

Typ 168. 

EH modernt, m6ngsldlgt laboratorleinstrument. 


~OHAN LAGERCRANTZ 
Värtavägen 21 STOCKHOLM Tel. 61 3308 

'I 

Fö'r g'Od radioservice 
goda reservdelar 

Största sortering av 

all slags radiorna. 

terial till lägsta pri. 
ser ku nna vi erbju. 

da våra kunder 

trots dyrtider. 

Elektrolytisim Imnrlensatol'er i al uminium
bägare +n l"nfd. 500 ,·olt . . . . 

Krista llmikrol'oller hög-sta knlli te t . . 
Pick-UI) kon~ertk"lli let . . 
Vertikalantenn för högkänslig ruottagn. 
Transformatorantelill »Noise-master» 
GrammofonmotIIrer. ~·; i . el ·rröm. . . 
Grammofondlassi k01llp!. 10. pick-up . 

Kr. 2 : 20 
:i> 49 ; 50 
» 8: 
» 25: 
» 30 :
» 28: 
» 65: 

I nom l'art ul komm a ,- j mc,l l Wl lirs s llplllementkatalog 
inneh',JJan de mang-" in t ressanta ny hete r. Be"UiII redan idag
ett exemplar ! Denna s, ,"cil 'orn 1940 å rs buvudkatalog sUn
des E d" r grali~ och franku. 

NATI,O.NAL RA~DIO 
Målaregatan l STOCKHOLM Tel. 208662 

' I 

Radioteknisk re"y 
Av civilingenjör Gösta Johansson 

Tonfrekventa styr- och filterkristaller 

HiLlills ha tonfrekventa kvartskristaller inte funnit någon 

nämn~ärd användning, men på sista tiden ha deras elektri5ka 

data förbättra'ts så mycket, att en hd serie nya användnings

möjligheter öppnats inom denna teknik. Undersökningar ha 

givit vid handen, att för ifrågavarande frekvensområde, 

10()(}-ca 30000 p/ s, äro kristaller med »böjningssväng

ningar» de lämpligaste. Svängningsriktningen sanunanfaller 

därvid med kristallens Z-axel. Med vissa elektrodanordningar 

erhålles kristallens grundton, med andra återigen dess över

toner. Kvartsens egendämpning anges till i medeltal 3· 10

Vid användande av lämpliga hållare för kristallens inbygg

nad ökas dämpningen endast två 11 tre gånger. 
Emellertid kan man inte konstruera en tillräckligt bra 

hållare, förrän man funnit ett ändamålsenligt sätt alt an

bringa elektroderna på kristallytan. Problemet synes val 

löst i och med att elektroder av silver brännas in som metall

beläggningar på kvartsstaven (se fig. 1). Upphängningen 

aven kristall med. böjningssvängningar erbjuder stora svå
righeter. Den måste samtidigt vara elastisk och medföra möj

1igast liten extradämpning. Ett beprövat sätt utgör am-än

dandet av pålödda fjädrar, vilka samtidigt tjäna som ledare 

för strömtillförseln. En intressant detalj är användningen UI 

extra skvddsfjädrar, som förhindra skadegörelse på kvar ts

staven vid stark skakning. Fig. 2 visar tre färdiga tonfre
henta kva rt:;;kri staller i sina hållare. 

Inom tonfrekvensområdet kan man räkna med prakti"kt 
taget rent ohmEk belastning av kvartskristallen. Ett intres

~an t användningsomrflde är svängningsgenerering. I fig. ;:) 

visas en oscillatorkoppling med endast oluns.ka motstånd, 

och kvartskristallen ensam är frekven-bestänunande. Äterr-

kopplingen inställe ' med potentiometern R3. Samma fig Ul 
visar även sambandet mellan frekvens och övriga storheler. 

Gallerkapaciteten har tydligen det största inflytandet. T eUl

peraturkoefficienten uppg s vara 10-0/ 0 C. 

Fig. 1. aj Anordna/ulet av inbrända elektroder på en kvarlsstaL 
bJ Kopplingssymhvl för en trepolig kvartskristall, k opplad som 

filter. 

,,--------------------------------

http:oluns.ka


223 POPULÄR RADIO 

Fig. 2. Tre kvartshållare för 1000, 5000 och 10000 p/ s. 

Ytterligare ett viktigt användningsområde för hela ton

frekvenstekniken är filter. På grund av den ringa egendämp

ningen hos kvarts kan man med denna mycket lättare spärra 

::ke önskade frekvenser än med motsvarande silkret~ar. 

Framför allt skulle dessa fordra en betydligt större mängd 

kopplingselement. 

(Hochjrequenztechnik und Elektroakustik, juni 1940.) 

,D! 
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Fig. 3. Kopplingsschema för en kristallstyrd tonfrekvensgenerator 
m ed endast ohmska motstånd. Underst den alstrade frekvensens 

beroende uv driftspä""ingnr och gallerkapacitet. 

LuxOI{ 
AUTOMATISKA SKIV\lIXLARE 

Sälji!S engros av: 

A.-B. NILS MATTSSON & Co. 
Artillerigatan 16, Stockholm 

* 
A.-B. HARALD WÄLLGREN 

Göteborg 

SlEMENS 

RADIO 

mer än 90 år har Siemens stått i främsta ledet ifråga 
om elektro-teknisk forskning. Högt uppdr iven teknik 
och precision in i minsta detalj kännetecknar även 
Siemens radio . Modellerna i årets se rie fylla utomor
dentligt hög a anspråk på ljudåterg ivning, kval itet och 

stilrent utförande. 

S lEME NS 
STOCKHOLM - GOTEBORG - MALMO - SUNDSVALL- NORR

KOPING - SKELLEFTEÅ - OREBRO - KARLSTAD - JONKOPING 

Attt~~ 
UTAN KONKURRENS 

Sensationellt bllll!la allstriSmsförstärkare 4-60 watt . Med 
årsgarant i. 

Färstklassiga elektralyt· & glimmerkandensatarer. 
Kristallmikrafan, helfärc:hr. utförande, m. stativ nella Kr. 65:-
Kalkarnsmikrofoner . " .. " " . " " . " ... " .... från Kr. 7:
Fickvoltmeter, 3 mätomr.• Vol t & MA " ... , netto Kr. 4: 50 
Elektr. Radiotidklockor .. ..... "" .. .. "" .""" ., Kr. 18:

Grossister erhålla specialaflerter 

BEGÄR OfFE"RT & KATALOG. 


Obs. vår fabrikation av strykjörn. strykiärnssladdar. sladdar 

till cykelbelysningar. förstörkare m. m. 


T E L R A - HALMSTAD Tel. 3577. 3578. 
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E IA- E X E L LENT 
U-rörs, U -krets super heterodyn : lån~v"g. mellanvllg- och 
4: uthrcclda l,o r t\"':l. gsom rt <le r.! H"F -förstä rk nt ng ; stor inner
h 'ly~t g-la ~,ka13 ; 10" dyn. fidelitets llö ~ta lare' : 13 wa tt u t 
gåol:seffckt: hÖ ~g'laDsp o l. va lnöt s ll'lda ; ldill&li ~llet blittre 
:in 1 n li kro\'ol t . 
N :r , . 4109 fö r ""wlst röm ... .. ....... lir_ 390:

Distrikfförsiili~1t" 1..' ,m /~'.;'~s pJ förddakt,giJ villko r . 

T ill E LF.UTR1SI{A IND USTRI A.-ll. Box 60H, Stockholm (l 
Siind utförlig besl>ri,' ning oell försäljningsvillkor. 

N a01U: .. .. . ....... .. , ..... , . . . 


Bostad : ........................... .. .. ................... .... ..... .. ............. .. 


å.dresR : .. .... ... ..... ... .. .. ....... .. .. .. _....... . ... ........ .. .... . .. 
SHnd k up . i ÖVP . k u\". - pono 5 öre. P. R. 11 
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Stockholms Radiol..ll1bb. 

Vid klllhbens sammant.räde d.en 29 oktoher höll ing;enjör A. 
Schleimann-Jen- n, A.-B. Svenska Elektronrör, fö.redrag övcr äm
net: »Modern radiorurs fabrik a;t ion». Samtidigt demons trerade före
dra"shållarcn olika typer radiorör och de taljer till dessa. 

Tisdagen den 12 november talade civil ingenjör Arne Sundquist, 
Standard Radjofabrik, om »Radiohöjdmätaren, ett nytt instrument 
i flyge ts tjänst». I anslutning härtill demonSll'erades en komplett 
ulru sLning för höjdmätnin:g, nämligen Western Electrics :1>aJtime
ter». 

Trots svårighet'rna att under nuvarande Iföphållanden få före
dragshållare, som ikunna disponera tid för ändamålet, fortsätter 
klubbens verksamhet som vanligt med sammanträden varannan 
tisda n'. Sålunda talar civilingenjör Kurt Berglund den 26 november 
om »Å skforskningens metoder och resultat», och den 10 december_ 
av lutas höstsäsongen med ett föredrag av civilingenjör GÖst. 
Johansson om »Fr.ekvensmodulering». Detla ämne behandlad es i 
kl.ubben för mindre än ett år 5edan , men på grund av frekvens
moduleringens alltmer ökade aktualitet ha många önskemål fram
kommit om en n:kapitlllation, kompletterad med utvecklingens 
senaste rön. 

Till v · rwsongen, 50111 börjar i mi~ten av januari, äro fl er. 

intres.santa för"."dr.ag under förb eredande. BI. a. k unna nämna, 

föredrag om hur TeLegrafv.erke t arbetar vid lokaliserandet av 

radiostörningar samt om de problem, 5erviceingenjören ställes 

illför, och hur han löser dem. Vidare om negativ återkoppling, 

om superregeneraliv mottagning och om ,anpassnin g problemet. 

Ytterl igare blir de t ev. ett föredrag om s tereofoniskt ljud och eU 

om tonfiLnsupptagning. 


De av klubbmedlemmarna mycket uppskattade s~udichesöken 


skola snarast införas på programm et_ Tyvärr har upprätthå.llandet 

av nuvarande militära bered kap totalt förhindrat reali serande! av 

nppgjorda planer, som även berört .åtskilliga mera civila anlägg 

njnga r. Emellert id kan det tänkas, atl åtskilliga nyare försla.g 

visa sig vara genomIii rbara. Meddelande härom kommer att lämnas 

på kallelsekorten till klubbmedlemmarna. 


Anmälan om inträde i klubhen kan göras "id samman trädena, 

som hållas på restauran t Gi lle t med början kl. 19.30. 1edlems

avgiften, som är 10 kronor per ar (för teknologer och s tuderande 

6 kronor) . kan insä ttas på postgirokonto 50001. För denna avgift 

erhålles även Populär Radio, som är klubbens Q.rgan. 


Tekniske Sekreteraren. 
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Amerikansk {judteknik, S:t Eriksgatan 54, Stockholm, för i 

marknaden en signalgenerator, fab ri kat »Pacent ». Denna signal 

generatDr äg ha alla våglän gd.somr· den, som erford ras vid ser 

vice på mod erna radioappaTa te r. Den är ans l.utnjngsbar till s, vii.. 

lik- som "(ix l tröm _nät samt omkopplingsbar för alla förekom

mande spännin gar. Firman för även i marknaden by"gsa tscr fÖl' 

Pacen t ljud y tern , 12 och 15 tums permanelltdynami ska högtalare 

samt alla detaljer som förekomma i moderna fÖrst ;irkare. 


Ersättning för Engelska radiorör 
omsocklade och passand e de flesta Marcon; & Geco-typerna. 

Uppgiv ström, ort eller apparatbeteckning. 

BERGMANS RADIO. GÖTEBORGI 
Nordisk Rotogewy-r Stockholm 19-40 

~-------------------------------------------

http:f�r"."dr.ag


Varför användes endast "PAM"av 
alla våra främsta orkestrar 

alla Stockholms bästa restauranger 

alla Stockholms förnämsta danslokaler 

alla världens berömda band och artister? 

Därför att "PA " 
Världsberömd för sammetslen bas var - är - och förblir överlägsen 
- briljerande övertoner och lätt kvalite e förnäm i ton e pålitlig
het för nyansering. 

J 

drift e praktisk i utförande. 


Ensam i världen i allström 13,5, 27, 36 watt 


växe lström 15- 25 - 36- 50- 60- 120- 250 och 1000 wott. Kompletta 

system med 2 högtalare och kristallmikrofon från Kronor 590:-. 

PAM-SAMSON GENERALAGENTUR 
Värtavägen 33 STOCKHOLM Te Ie f o n 61 22 62 

Representant i Göteborg , Elektriska A .-B. Skandia 

E"T moderna 

SIG ALGENERA~ 
Ett instrument 

allvåg, allström 

FOR MODERN RADIOSERVICE 

VI föra öven allt för moderna ljudsystem! 
Transformatore r, drosslar, kristallmik rofone ', stativ, 
byggsats er till Pacent förstä rkare. 12 tum PM-hög 
talare. 15 tum Jensen högtalare med kanalsystem. 
Skalor, chassis. Katalog finnes! 

•
I särklass 

PACENT SIGNALGENERATOR, TYP PSG- IO 

AMERIKA SK L.JUDTEKNIK 
Telefon 51 56 28 S T O C K H O L M S,t Eriksgatan 54 

Pacen t kopp li ngss c h e ma t i ll förstärkar e . Direktkoppling, galler-anod.NYHET! Pr is k r o nor 2 ,50. Med besk r ivning. l 



•• 

HO TEN 
ar rad i o Iyss 'na rens egen 
 -

Hösten och vintern äro de årstider då försäljning  borgen för förstklassig mottagning. När Ni väljer 
en a,v radioapparoter och radiomaterial har hög rör märke för Eder försäljning, välj Sylvania 
säsong. För alla med höga krav på en radiosänd röret som ger snabbaste omsättning i lagret och 
nings ljudkvalitet är _Sylvania-rör i apparaten en därmed bästa ach säkraste försäljningsresultat. 

pÄ, VMfe. SfJlv~ ~..; 


I k(l.S 6 ~ g4CfJ.kii! 


- ett pålitlighetens känne'lnärke. 
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