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Radiodelar 

Största sortering Lägsta pnser 

Högtalare 

MOkrofoner 

Effektiva 

Spolsystem 
för nybyggnad 

och modernisering 

Nät 
transformatorer 

Push-Pull 
transformatorer 

Begär i dag vår nya stora katalog. 

HANSA RADIO 

S:t Eriksgatan 56 STOCKHOLM Telefon 510706 

ELEKTRONRÖRENS 

ANVÄNDNINGSMöjliGHETER 

öKAS STÄNDIGT 

* 

Det är numera icke ·endast inom radiotekniken 

som elektronrören komma till användning. Ut

,ecklingen har istället givit vid handen, aH elek

tronrör många gånger med stor fördel kunna er

sätta dyrbarare meka niska anordningar vid indu

strier, laboratorier etc., där man tidigare över 

huvud taget icke tän·kt på. elektronrör och deras 

stora användningsmöjligheter. De bästa råden 

härom erhållas a v på detta område specialiserade 

ingenjörer. Rådfråga gärna våra experter, som i 

laboratorierna i Eindhoven, Holland, och Stock

holm ständigt syssla med allehanda problem. 

Vid Philips världsberömd·a laboratorier i Eind

hoven har utarbetats en del litteratur, som för

tjänar allmännare spridning inom vetenskap och 

ind us tri, t. ex.: 

1. Grundlagen der Röhrentechnik, Band 1 
inbunden 	bok om 1'75 ,s k!.or meD illustrati oner. 

Pris Kr. 6: 

2. Philips "Miniwatt" Monatsheft 
utkommande med ci rka 12 nummer per å.r och 
behandlande olika teknl ;; ka spörsmål ang~ende 
användningen av radiorör, katodstrålerör och 
övriga specialrör. Äv en titUgare årgånga r 
kunna erhällas. Pris per ilr Kl'. J..ij: 

3. Broschyren Philips radiorör 
innehiUlandc te k niska d·ata för samtlig a mot
laggarrör, kalodstrillerör, stabilisatorrör, foto· 
elektriska ceIler etc. Gratis 

TILL S V E N S K A A K T I E B O L A G ET P H I L I P S 
Radioavdelningen STOCKHOLM 6 

Härmoe<l 	 hesl:.iiIles att siinda s per post!ö rskoU:: 

• 
. .. ex. Grundlagen der Röhreniechn ilc 	 il kr . 6: 

.. ..... .. ~ x. 	 Pllilips "lIiindwatt" Monatslleft (Om 
tid-igare årgångar önskas, ang·iv liret!) 
Års prenumeration för 1 ex... .... ... kr. 1ö:

.. ... . cx. Broschyren Phillips Radiorör .... .. .. gratis 

lYomn: .. .. 

Adrcl>$: 

POIton: 

Om Ki icke vill klippa su llder tidlli o.gc n !mn IDoQ.(

svarao.u.e bestiiIlning göras pil brevkort el. dy l. 
Pop. R. 

http:tidllio.gc
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Giv radioapparater till Finland! 


lHI ärmed vädja vi ~iH våra läsare att hlödja den in· 
samling .av radi'omottagare och rad'i omateriel , fom 

igångsattsaN entrala Finhndslhjälpen. Deruna insamling 
står 'Under ledning av prQfessor Erik Löfgren och civil
ingenjör Harry Stockman via Tekniska H~sk«).ran. Både 
,felfria och något defekta mottagare emottagas. De sist
nämnda justeras dels av radi'oJiDmorna, flom v'arit tiUmö
tffigåenoe nog aU åtaga sig reparation 3JV appara·ter av 
eget mäTke, .dels i en repa ra tioni5verksta'Cl, som väJvil.Jigt 
ställts tilil förtogande av Elektril5ka In.cJustrmktiebolaget. 
En interiör d~rifrån visa här ovan. Endast växelströms-, 
allströms- och batterimotttagare kunrna mottagas, ty lik
s~röIll5'1lät förekomma knapp3fr!: i Finland. Även rad:iD
del-ar 'och koppliug>SJllateriel mott'agas; vi h~Th\TiS'8. tilJ upp
ropet på anman plats i detta nummeT. 

Får reparationen här i la:n.det 8JV defekta mottagare be· 
hÖ'vs både arbetskraft :och pengar. De, &om äro kunniga 
servicemän och utan ersä~tning vilj'a ställa sin ·arbetshaft 
till förfogande, ,bedjas anmäla sig till ingenjör StocKman 
meHan kl. 6--7 em., tel. 21 3670. De, som ön.Eka stödja 
verksamlreten ekonomiskt, bedjas insätl:a beloppet på Cen
trala Finilandshj älpens postgirokonto nr 189, varvid på 
postgiroku pon'gen angiIVes »Radi,oinS'amlingen». 

Behovet alV radiomottagare i Finland är synnerligen 
s tort. Många äro f. n. ,helt iso lera.cle från yttervärlden 
eV'akueringsl.äger, skyddl5rum m. fl. p l'atlSer , och radi'on 
är d'era" enda möjlighet att erhåHa meddel.anden och för
hållningsorder från myndigheterna. ETh enda 8k~nkt nulio
a'Pparart ka,n betyda räxMningen fÖT hlmdirn'~als noosUä<\lda 
människor. 

i 
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UPPROP 

TILL 


SVENSI(A RADI OFIRMOR OCH RADIOTEKNIKER 

<:le.;;:6.a <:lagar, då hundratu_enden av våra fi rusk a b-röder tappert kämpa för sitt llilnds frihet, bör det för varje ärlig

DsveIlEk -va!ra en självklar plikt att efter måttet av sin förm å.ga b i,,"tå hw<:ler.J.andet. Vi ra,dioteknik'er ha förmånen 
att kunna hjä'lpa Finland på ett område, där behovet a!V hj,älp är mycket S.[OTt och där vår insats kan bli av betydande 
värde. Hjälpaktioner förbereda s efter trenne linj er: 

1. Frivilliga radiotekniker, radiomontörer och radiotelegrafister. 

ÖveraUt i Finland, ej endast .id den svenska hiviUigkåren, kräves 'Tadiokunnigt folk av ffi'l8nnämn<:l:a kate· 
gorier, för att radiokommunika~tiQnen ~kall kunna hållas i gång och defekta radioapparater och -anl,äggningar 
, abb-t sättas i brukbart l5'J.:-ick Anmälan skeT till Antagn"ingsbYTån, Valtingatan 29, Stockholm. 
tel. 213670, Säkra&l k:l. 18-19. 

2. Insamling av radioapparater och radiodelar. 

För ev~kueringEce.ntra, ~jukh us sk y ddswm och på många andr-a p.Jalser behöva-s radiomottagare för kommu· 
nik,ation moo yttervär1de.n . edan- t fonförbin.del sema avbrutits genom bombnedslag d Ie r på annat sätt, är 
ra-dion ofta den enda väg n, på vilken den hotade civilbe~olkningeIl kan få meddelanld:en om flyg_angrepp, nöd
vändio-a förfl Ybtningar m. m. Radiodelar behövas för reparation a~' mottagare och radiQanläggninga.r av olika 
slag. Vi vända oss tiJl radio/irmor, rculiotekniker, radioamatörer och den stora aHmänheten med begäran om 
apparater och delar. Ra.diomottagama måste va'ra för växelström, aJiJström eller batte ri . LikströmsappaTater 
kunna ej amvändas. Även något defekta -apparater motta'g'as och iD'rdningstäl1as. 

Nedan angiven Tadiomateriel m. m. är 5'ärskih önskvärd: 

Kopp'l in crSLTåd , bl-allk och isolerad, sy5tofIex, skärmsm-umpia,skärma'fi kabel, m otstånds tr å.d, stav
motstånd, loond= atorer (glimmer-, papper;;-, elektrolyt-), rattar, -omkopplare etc. , hörtelefoner, 
enk,la intStrument, serv i ceverktyg , a'lruminiumpJåt, l'ödtenn. 

Apparater 1)Ch delar kunna, i Stockholm insändas ti.Jl CENTRALA FINLANDS HJÄLPEN, Herkulesgatan 26, 
eltler avhämtas efter anmäla.n till Centrala Finl;andshj älpen, tel. namnanrop. Från j ärnvägGstationer i kmd\5orten 
befoTdras fÖl _ändelser tiIJ Centra'la Fin'lantdshj·älpen koo tnadsfritt. 

De som önska stödja denna aktion kunna även insätta kontanta bidrag på Centrala Finlandshjäl
pens postgirokonto nr 189, varvid på kupongen anges »Rculioinsamlingen» . 

• 

3. Frivilligt radioarbete i Stockholm. 

För provning och justering av skänkta radioa.ppalfater 'behövs frivillig hjälp från l'adiotekniker och servIce
män. Efterfråg.an ,är stöffit på fackkunniga, som kunna arbeta på egen hand med förel.agda uppgifter. 

StockhDlm i fehru'8ri 1940. 

ERIK LÖFGREN ARVID öMAN GöSTA SILJEHOLM 

HARRY STOCKMAN HILDI G BJöRKLUND ARVID KJöRLING 

1A TS HOLMGREN BERTIL ARVIDSON 

http:Efterfr�g.an
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Nyare framsteg inom 

ljudfilmstekniken 
Av civil ingenjör E. Aulin 
(Aga-Baltic Radio A.-B.) 

lAga-Baltics upptagningsapparat för ljudfilm, modell 
U 10, »S.terefoM> , sk iljer sig från al.ta ti·digare konstruk· 

tioner därigenom, att alla för Ijudupp ta.gningen nödvän· 
diera delar finnas i två exemplar, aUtifrån mikr·of.on tiE 

'" oscillograf'. Detta möjJjo-gör upptagning av vanlig trans· 
versalfilm med nollinjeförskjutning, wloreofonisk film samt 

»pwsh.pu}.1·film». 

Ljudfilmens princip. 

Ljudfilmen grundar -ig som bekant på det faktum, att 
belysningsförändringar, som träffa en fotocell, framkalla 
spänningsvariationer å fot ooollen, vilka föras til,1 en för· 
stärka,re med hög förs !JäI'kning och däref ter till en hög· 
talare, som &t eraer spänningsvaria'ti-onerna i form av ett 
ljud. BeIY_~ling variationerna uppkomma däTigen'Om, att 
ljuset från en konstant ljuskälla (.lampa med optik) får 
passera den .del av fil men, som kallas lj udbandet. Detta 
består av fÖ I'Lä tningar och förtunningar i silveranhop· 
ningen i det fot-ografiska skik tet, vilka absorbera en del 
av det P' fallande <ljuset och låta Testen träHa f.otocellen. 
Förtätn ingarna och för,tunn ingarna i det fotografiska slik· 

~ Med oscillo«raf avses här den anordning, som Yid inspelningen 
varierar be!ys;::ingen av filmr emsan i takt med lj uds~ängn;n garna. 
Anordningen i fråga kan närmast jämtöras med en shngosclUograf, 
därav benämningen. 

tet åstadkommas genom att filmen exponeras, framkal,las 
och kopieras. Exponeringen sker vanligast med oscillo
graf, och därmed äro vi framme id ljudupptagningen. 
Ännu ett par ord innan vi övergå t ill denna. 

Fi1mens genomsläpplighet för Jjus' kan varieras på Hera 
olika sätt. Dels kan filmens t-onban<l delas i två lika 
del-ar, ,av vilka det ena är fullt genomsk'nliigt och det 
andra 'ogenomskinligt. Ljuduppteckningen sker i f-orm av 
vågor å skiljelinjen. Ibland är då hela bredden ljus och 
ibland mörk. Detta uppteckning ätt bUas tran,s,versal· 
metoden. Den andra, lika van liga, intensitetsmetoden, k,än· 
netecknas därav, att filmen i viloläge är jämngrå och 
vari·ationerna i ,~ä:theten sträoka s ig J,ängs l~<udbandets hela 
bredd och <utgöras aven k-ontinuerlig skala av förtätning 
från klart til.l heLsvart. 

Tystare ba.kgrund genom »noiseless». 

I viloläget har, som tidigare nämnts, transversalfilmen 

Fig. 1. Till vänster ses ljudlaLmeran öppen. l bakgrunden tonlamporna och i. mitten nollinjebländarna., ~rä"!st synas kar:zeraver~ 
och oscillogra/hållare. Bilden till höger visar strålgången i ljudkameran. L]U-set. ko".,mer .geno.'!l. noollm/eblan1~ma, äle/te~:e~~ , 
oscillograferna mot spegeln i centrum och därifrån in till ljudka:nerans objektw. Vmkelratt han/ran svagare /usstr ar n oger 

och vänsler till exponenngsmatarnas celler. 

http:mikr�of.on
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Fig. 2. Ljudkameran. Vid sidorna kassetter av bakelit, på ovan· 
byggnaden oscillografernas hylsor och inställningsskru.var. I soc· 

keln mätareverk. Mitt pil locket inställn illgsmikroskop. 

hä.lften svart och hälften klart, och därvid blir 50 % av 
ae t maximala l j uset vel'h.amt å fotocellen. Vid in lensi tets
metoden är förhålrlandet ungefär det.samma; även aär ge
nomsläppes i vi,loläget i runt tal 50 % av det påfallande 
lj uset. Vid låga l j udstyrkor , då täthetsvariationerna äro 
små, kunna små oj ämnheter i filmens yta frrunkalla ett 
avsevär.t brus, med vilket de flest·a av de tid iga.re fi,lmerna 
voro behäf.tade. Den största delen av detta brus elimineras, 
om mittlinjen fÖT uppteckningen förskjutes, så att det 
endast slräppes igenom så stor bredd av den Jj usa delen 
av ljudbam:let, att de upptecknade vågmna nätt och jrunnt. 
få plats. Detta kalla,s nCJIllinjeförskjutning och kan även 
tillämpas på intensitetsfilm, varvid filmen vid svagare 
partier ·blir mörkare och släpper igen{)m mindre ljus
mängd. Gmndbrusförminskningen, som i regel benämnes 
med -det engelskaJ uttrycket »noiseless», kan vid' transver
salfilm även uppnås genom övertäckning av de l~usare 
d.elarna, ;så aU minsta möjliga onyttiga ljusm,ingd träffar 
fotocel,len. 

Nyare framsteg. 

Det haT lyckats att i synneTligen hög grad förbättra 
illusionen vid ljudåtergivning genom alt vi,d upptagningen 
använda två mikrofoner med skilda först<ärkare och skillda . 
-osci.l/ografer, vilkas lju' .trålar sammanbrytas till, två skil
da ljudband, var-dera hälften så breda mm ett normalt. 
F~lmen återges· med två fot.{)celler, två för tårkaT€ ooh två 
högt.alare. Ett ljud, s-om vid upptagningen huvud akligen 
träffar den högra mikrofonen, 'kommer vid å tergivningen 
att återges från -den högra högtalaren och omväl1t. Vad 
detta betyaer för filmkons ten ·behöver väl knappast på
pe:kas. 

Push-puH-met{)den anlViindes ib l.and som meJIanledi, då 
diet gJäJrler aU tframstäU!iJ speciellt gO'da musikuppba<gJnångar. 

POPULÄR RADIO 

Aga-Baltics »Sterefon». 

Den nya modellen av Aga-Baltics ljudupptagningsappa
rat hestår i huvud".ak av två dellaT, mixerbord och ka
mera.bora. 

Mixerbor-det levererar ca l volts spänning över 600 
ohms motstånd, avwdd att genom en ledning överföras 
till kamerabvrdet, och ,för detta änaamål finnw tre mikro
fonförstärkare med volYJ1lkontroUer och klangfärgsf'egu
la,torer, växe;lvis omkopplingsbara till vän&ter dler höger 
kanal. De båda kanalförstärkarna bestå av s. k. kompres
sionsförstärkare jämte korutrolHöTst,äPkare RIvsedda för 
kontroHhögtala:re. Fömtom de dubbJa kanalerna är in
förandet av kompressionsföfS'tärkare den största nyheten 
i dessa apparater. Kompr~sionsförstäl'karna ha den egen
skapen, attd.e starkare ljuden förstärkas mindre än de 
svagare. Härigenom k{)mmer filmen att inrymma ett be
tY'etligt mycket ~töTl'e ljudvolymonu'åde än tidigare. Kom
pressionsgraden är instäHbar och under upp.tagningens 
gång kontrollerbar å de instrument, som finl13s placerade 
å mixerpU'lpetens ovandel bredvid de instrument, som visa 
u.tgående l j udstyrkan. 

Kamerahordet har förutom kameran, som ·är placerad 
ovanpå pultpetplattan, två slutförstärkue för oscillogm
ferna, två noHinjeförstärkare och två k011trolHörstär.kaTe, 
liksom i mixerbordet placerade i pul[peten6' hutchar, där 
även ae likriktare, som ,tämna ström ti,U förstärkare och 
t-onlarrnpor, äro placerade. AnJäggningen är i sin helhet 
nätansluten för växelström, 50 perio-der. 

Kam.erabordets in&tn.1mentering 'består huvudi5ak,ligen 
av de in trument, som ge beskoo om ljuset från tonlam
porna 'och exponeringen. Härtil'l användas dels ampere
mätare för lamporna, deh mik r O.aJl1lperemätare, kopplade 
.till spä.rrskiktceller inuti kameran, som kontinuerJigt visa 
exp,oneringsl j usets stYl;ka. 

Fig. 3. MixerbordeI med i hutcharna inbyggda mikr%n- och kom
pressions/örslärkare. 

http:huvud".ak
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1'1Y1-\ 

fl 1-\·r·r ERl RO R 

Telefunken och Philips göra 1,4 V rör med 25 
mA glödström. Ny, fulländad klass B-koppling. 
Diod-heptod med rymdladdningsgaller för 
15 V anodspänning. 

V/ iär.o härmed i tilHäIIe att offentliggöra ett par nya 
hatterirörserier av europeisk til1~' erkning, TIlämdigen 

Phil.ips' och Telefunkens 1,4· resp. 1,25-v'01tsrör för drift 
från torrelement, de s. k D·rDren. 

Stålrör tör 1,25 volts med~lspänning. 

Telefunkens nya hatterirör äro s,lålrör, vi.f'ka ha töamma 
utseende och yttre dimensioner som fabrikens tidigare slål· 
rör för nätdrift. Även i batterirrörserien äro de enskil'da 
typerna så konGLruer'ade med av,Ecen,de på kamkteristiken, 
.a~t de k{)mma att samverka på bästa sätt i en mottagare 
av ,den mest använda typen . (Härvid är särS/kilt rörens 
funktion vid auoO\lIlatisk vQlymreglering a;y betydelse.) 

FÖT drrift a'V hatterin10ltagare komma bhnd tonelemen· 
ten två typer i fråga, dels de s. k. IuftdepGlar'isera.de ele· 
menten, hos 'Vilka spänningen un.de.r urLxddningstiden sjun
ker från 1,4 tilJ· 1,0 'volt (ev. till 0,9 volt), och vilka 
hålla en medelspänning av 1,25 voh, dels de vanliga t.on· 
elementen med brunsten, som vid ur+addningellG början 
hålla en spänning av ca 1,5 volt och ha en undre gräns· 
spänning av 0,75 val t. Här kan man räkna med en me
delspälllning alV 1,23 v1Ql t. Som synes ligger den för bat
teriståhören valda glöd pänningen, 1,25 volt, gynn&l.mt 
tin. vid ,båda de i.frågakommande elementtypema. Den enda 
risken sku],le vare, att rören ej s-t,oppa för den reI'ativt 
,höga initialspänningeon hos bnmstenselementen, men enL 
bbrikantens uppgifter äro undantagsvis ö.ver- eller under
spänningar på 20 % till åtna. Den ifr·åga'Varan,de initiad
~'Pänningen' är ju ookså ,tämligen kortva'l'ig. 

Vissa typer i de nya rö rserierll1a taga en glödstrÖJn av 
en.dast 25 mA, vilket vid normal glödspänning gör en 
effekt av ca 0,03 waH eller omkring fjärdedelen av effekt
förbrukningen hos 2-vol tsröret KF4. Glödtråden hos 25 
mA rören har en diamerer av endas-t 0,01 mm. 

Vad' är det nu för skinnad' meHan 1,25- och 1,4-volts
rören? Det är egentligen ingen skiNnad aUs ; det är bara 
det, att Tel'efunken valt att an,ge en medelspänning, under 
det aH Philips v.alt att ange begynlllelsespänningen. Båda 

rDr6eTierna aro nämligen gj orda för att ar beta moo en 
glödspänning, varierande me],]an c'a 1,4 ooh 1,0 volt. Vid 
d'fift ,från nät eHer ackumulator, vilket kan tänkas före
komma, bör glödspänningen girvetwis injusteras till me
delvärdet, ej tm t'Opp'V'.ärdet. 

D-seriens rörtyper. 

Philips' .och Teldun:l<:ens nya baHerirör skil ja sig åt 
i fråga om såväl elektr ' ka d.ata "'om typbetedrninga'I". 

Philipsrören äro till det ytLre glasrör med oktalsookel. 
Denn.a s'Ookel är identisk med den amerikanska. PhiHps' 
1,4-vo.]tsrör ti\.lverk as i två &erier, dels en sparserie med 
minsta möj liga g'löd- {)Oh anodströ=förhrukning och dels 
en seTie med högeffektiva rör med högre sLrömförbruk
ni'l1g . 

Vi ,läm'l1a här nedan en uppställning över de nya Tele
funken- och Philips-rören. Under typbeteokningen, är rö
rets art samt glödströmmen a'ngiv n . 

TELEF NKEN PHILIPS 

Norrnalserie Sparserie Lyxserie 


DCHll DK21 DCH21 
triod·hexod oktod triod·hexod 
75 mA SO rnA ISO rnA 

DFll DF21 DF22 
nf·pentod hf-pentod hf-pentod 
25 rnA 25 mA SO mA 

DAFll DAC21 DBC21 
diod-p entod diod·triod dubbeldiod·triod 
SO mA 25 rnA 50 rnA ~ 
DLll DL21 
~lutpentod slutpentod 
50 rnA 50 mA 

DCll 
triod, dri.vrör 
25 rnA 

DDDll DLL21 
dubbeltriod, klass B dubbelpentod, klass B 
100 rnA 100 eller 200 mA 

Slom framgår a,v denna uppställning har Telefunken vid 
höga anspråk på ljudstyrka gått in för k lass B-triad, under 
det att PhHi.ps använder kla B-pentod under motsvarande 
förhålJanden. Teldunkens ingenjörer ha för oe.s demon
,strerat en grammofonförstärkare med rören Den och 
DDDll, i vilken använ<Cles en helt ny metod att alstra 
negativ g'ilHerförspännmg till dT~vröret, nämligen med en 
kopparoxiJunikriktare i s tälJet för motstånd i det mot
stånds-kondensa.tmfilter, som skall utjämna, talspännings
variationerna. (Visk'oIa vid ti lHälle åt6J1lromma tm denna 
koppling.) Dessutom hade man vidtagit åtgärder till för
hindrMld~ av elektromagnetisk koppling mel!l.an transfor
matorerna. Ljudkvalite~en var med de'nna, fÖThtiirkare och 
120 volts ano.dspänning utmärkt god, och man kunde sän
ka anodspänningen tirll .60 N'Olt (undre gräns för anod
spänningen vid 120 V{lIts b.atteri), utan aU .] j udkvaHteten 

Forts. 1\ sid. 48 
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POPULÄR RADIOTEORI: 

uppbyggnad och verkningssätt 
Ur »Telefunken-Rundfunkröhren» 

(Forts. från nr 12, 1939.) 

3. Flergallerrör. 

Högfrekvenspentoder. 

IM. I1Jvändningsområ,den : högfrekvens- och me].)anJre
IakvensföIEtärkning, demodulering med s'amtidig låg
frektve1J6förstärkning, lågfr kven förstärkning. 

De mest framträdande egenskaperna hos högfrekvens
pen,toden (fig. 44) äTO de t höga inre motståndlot och den 
[ ga kapaciteten melrlan tyrgaller och aniod. Härigenom 
funnas möj ligheter att ernå stor selektivitet resp. hög för
s!läl-krring. Tågon neutralisep:jng är icke nödvänd,ig för att 
hindra sj älvs ängning. Den. id:ea la fö rstärkning.sgraden 
( = förstärkningsfak torn ,u) kan ej på I ngt när uppnås 
i praktiken, eftersom .det yttre motstån:d, man kan åstad
k<Ylll'ma, är betY'dll igt I,ägr.e än inre mo tåndet. AIJtefte.r 
kretsens go dhet !kan man räkna med en förstärkning a,v 
15 300 ggr. 

I små mottagare användes för demodule rjl1g nästan aJl
t id en högfrekven.::,pentod. Den ger härvid; am toid.igt be
tydligt större lågfrekverusfönstärknlng än tr ioden. Enbart 
t ill lågfrekverusförntärkning användes säl lan en pentod, då 
i så faH den totala lågfrekvensförslärkningen bleve för 
lor, särskilt om ett slutrör med hög hT.a nithet ookså an

"ändes. Blott vid t riodslutrör - eNer via slutpentad' med 
sl.al'k motkoppling - kan i ViSE8. fall den högre förstärk
nring var a önskvärd , som erhålles med en högfrekvens
pentod i lågfrekvenssteget. 

Högfrekvensförstärkning. 

Bandfilter eller enkel avstrund krets kan inkopp.Ias di
rekt i an.odkretsen, Ett uttag på spolen medför teoretiskt 
ingen ökad förstärkning eNer selektivitet men förekommeT 
.dock of.ta, då detta minskar del., den inre återkopplringen 
i röret, d€lls rörets inverkan på svängningskretsen. Vid 
högJrekven.s- eUer mellanfrekvenssteg utan automatisk 
yolymkontroIl kan skärmgaltlerspänningen ,tillföras genom 
ett seriemotstånd. 

Gallerlikriktning. 

Den avgivna lågfrekventa anowväxeIspä<JJlingen begrän
sas här, liksom 'Vid triOoderna, a,v att likr~ktningen vid sl'Ora 
amplituder övergår tiN an o<ll ikrjktn:i ng. Kurvan för den 
likriktade pänningen kommer dlärför aU uppvisa en krök 
upptill (fig. 45). Den.na krök ,'lisar, att detektorn. är över
bel.astad. TiM översta gräns för den lågfrekvensspänning, 
s·om kan uppnås, kan man sätta 15 Velf• Elektwnerna åter
flyta endast långsamt över gallerltiiokan till katoden och 
åsladkomma ett likspänningsfaH, som förskjuter arbets
punkten tilll området för negativ gaHerspänming. 

Som ,framgår a'v fjg. 45 är dock den avgi'vna spänningen 
myoket beroende av skärmgaj.]eTspäuningen, aUtså i detta 
bli av _kärmgalIrets förkopplingsmotstånd. Denll1a spän
ning bör obet,ingat tillföras genom ett seriemotstånd, då 
detta automatiskt ökar gallerutrymmet vid· ök'ad signal
spänning. Då .arbelspunkten förflyltas mot mera negativ 
galIerspänniTIlg, sjunker nämligen skärmgal,lerströmmen., 
och härigenom stig'eT skärmgaU'lerspän.ningen. Detta meJ
för, att kur,va:n förflytftas åt väruster, va'l'igenom gaIlerut-

Fig. 44. Uppbyggnad och !?ckelkoppling hos en högfrekvenspentod. 
(Exempel: AF7, eF7.) 
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Bt-------!Jr-r---,f-----+-~--~ 

4 t-----H-I'_t_ 

~~----~--------_.~-----~ 
0,2 0,4 ,0,6 v,,/t 

----<~. Ug 

Fig. 45. Lu"frelwent utgångsspänning från detektorröret som funk· 
tian av den till 30 % modulerade högfrekventa ingångsspänningen 
vid olika seriemotstånd till skärmgallret. Kurva l: R ;t=O,5 MQ, 

Il: R , = 0,8 ,uQ, 1lI: R g. = l MQ.
g 

rymmet ökas. Den nedre kröken på anodJström.galle.rspän. 
ningskurvan uppnås ej så fort, varigenDm a,n'odli:kriktning 
undvikes. 

Ytter motståndet tages lämp.lig n till 0,2 megohm och 
skärmgalhets ser,iemotstånd till 0,5--1 megohrrn. Högre 
skärm.gallerrnotstån,d ger vi<l g.'Lllepl)kriktn.in~ större för
s tärkning och mjuk svängni,ngsOTäThS men minskar den, av
givna anodväxelspänningen. Vllket motståndSlVärde som 
är I~pligas t , beror Doks på eventuell upp·k{)mst av 
brum vi d s,,-än gningsgränren. (Här avses ej nätbwm utan 
en sti}rning, om uppkommer, när man vill återkvppla 
ända f ram till sv<än gn i n gsgrämen. ) 

I detektorrörets anodtkrets är i allmänhet en sänskild 
fiherl~nk nödwändJig för silning <IlV anoolibpänn,ingen, 
eftersom den överlagrade nsätbrumspänningen överföres 
g,en·OIm kopplingskondensatorn tilil efterföll jande rörs 
galler. 

Detektorrörets gaHerkondensator kan :väljas mellan 20 
och 200 pF. BI'umstörningar, s'om uppkomma vid sväng
ningsgr,änsen enligt owm, kunna eventuellt undertryckaG 
genom låga värden på gallerkondensa:torn. Sto.rl<eken av 
denna och av gaJl'erJäokan inverka också på den Ugfre
kv'enla Lfrekvenskmvan. På grund' härav välljas dessa vär
den möjliga~,t små, 'Varigenom dook förstärkningen sjun-

L F- f örsf. 

200 ggr---r------r------+---

150 

100 +------It+~-

50 +-----h~-

o 0,1 0,2 

Fig. 46. LågfrekvensJörstärkning med en pentod som fun ktion av 
yttre motståndet vid fyra olika arbetspunkter. (Exempel : A F7 vid 

U()=250 V.) 

ker. Mycket viktigt för undv,ikan{le av nätbrum är, att 
fÖl'bimlehsen mellan k01J;den~E.toT och gE.ller är kort, och 
i vissa fan erfordras skärmning. GenDm åtepkoppld'l1gen 
stegr,a~ mottagarens känslighe.t 5-10 ggL Anodllikrikt
ning medför merE. sp·rålltgaf'ta.d återkopplingsgräns 
(»hård» återkoppling; »eftersläpning») ooh ~ ,ägre för
sllärkning. Den kan dock avge större lågfrekvent anod
växelspä'nning än <len gaHedikriktande detektorn. 

Lågfrekvensförstärkning. 

Härför användes uteslutande motståndskoppl.i llg. Vid 
given total an'odspänning Ub är fÖl ärklltingen stark,t be· 
roende av y.ttenJTI.ots tåndet och av {len va,lda arbetspunkten 
(hg. 46). Arbetspunkten in tälles lämpJigen efter an:od.
strömmen, ()ch yttre motståndet välljes O,l-D,3 ID "'ohm 
(största fÖTstärkIlliug, näl· 75 % av Ub fal/ler över ytter
motståndet Ra). 

Automatisk finavstämning. 

På de sista åren haT Ihögfrekvensp.ent,oden fått ett nyt t 
aJl<väIl1dn.ingsområde som »kapacitivt rör» för den auto
matiska frekvenekontrollen (se fig. 47 ooh vida-re Pop. 
Radio nr 3, 1939). OscillatDrkretsen efterstämme.s genom 
aH växel tröm~motståndet hos en pamlleJ.lkopplad 'anord~ 

http:g.'Lllepl)kriktn.in
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ning ändras moo högfrekvenspen~oden8 branthet. Denna 
påverkas alltefter mottagarens sned:avs1ämning genom en 
regilering p änn ing, som erhållaes f.rån e tt .pu~-p-uH-b3Jl1<l:
filter i f()rbindelse med en duodiod_ 

Rör med variabel branthet. 

Automatisk volymkontroll. 

Automatisk vo.lymreglering eller räUare känslighemeg
lering är nödvändi~ i moHaganen på grund aN de synner
ligen variera:nde fältstyrkorn..a från de olika l'ändarsta
tionerna. Manuell' reg,lering f,ondr,as för att kunn.a stä·l'la 
in återgivningens .ljudmyrka dteT behag. Regleringen. kan 
antingen ske i högfrekvensdelen-, all !:så före detektorn, 
eller i I.ågfr ek.ven<;delen , d. v. s. efter detektorn. 

Sådan reg.lering karu ske antingen rent koppl~n.gsmässigt, 
t. ex. genom en spä'l1ningsdelare, eller också genIOm änd
ring av förstärkningsgraden hos ett rör. I Slffiå mottaga·re 
använder man Ii Tegel högfrekvent reglerin.g med hjälp av 
kopphngselement, varernot regleringen med hj älp av rör 
endast kommer i fråga, om ett hägfrekvenssteg finne!'. 

Endast i mo·ttagare, som ha högfrekvensför5:tärkning, 
är en automatisk fö.rst,ärkningsneglering (fadin~utjärnn,ing 

eller automatisk volymkon,t,roll, A VK) möjlig. Om den är 
effektiv (endast vid superheter:odyner), håller den lj ud
styrkan pTaktiskt taget konstant oberoende av fading och 
utjämnar ljud tyrkeskilln,adema meNan olika sändare. 
Den manueJJa ljuootYl'kek.ontroJ;Jen måste i detta faU pla
ceras efter detektonn, för att ioke inverka på den au,to· 
matiska regleringen. 

Automatisk volymkontroll är enda5t att rekommendera, 
då demoduleringen _ker i en di{)d. Principiellt verkar den 
så, att den genom d,ioden. likriktade högfrekvensspänningen 
.såsom negativ förspänning talföres e~t eller Hera hög-

MF 

fö,k,etsd,i ~ f~i.. Mf 

J.(8l _,'" \ AHl ' ~ ACHI 

HF Hf 

~ / 'IIt l Iii 

frekven.srör, som ha en krok,t karakteristlik, lämplig " för 
förstärknin,gsreglering. Ju större hög.frekvenssp-änning, 
s,om påtryckes dioden, dest{) större b.lir den til:l rören 
levererade regleringsspämuingen, 'ooh först-äPkningen i rö
ren nedgår i motJS;varande grad. RegJeringsspänningen är 
endast beroende av bärvågens sto-r1ek ~c:h ej av den mo· 
duleringsgrad, som är förhanden. Starkt och svagt mo
auler,ade sändare ge alltså olika ljudstyrk,a, även om den 
aut.amatiska volymk011.trollen är fuUkoml,igt effekti;v. 

I regleningens natm ligger, -att en. idealisk regJerings
kmva - utgån,gseffekten hos mvttagaren som funktion 
av signaLsp-änningen - som måste vara ful.lständigt våg
rät, sedan sI u-tröret är helt utstyrt, icke kan ernås med 
enkla regleringskopplingar. Vid mOlt.agning aN &tarka sän
dare skall ju högfrekvensförstä,Pkningen m.inskas. Härvid 
må6te då en högre reglleri'l1gsspänning ,levereras från ruQ
den, varigenom ingångsspännirugen tiU dli'O'den måste steg
ras. Denll1a ingålligsspännin~ affiIloouleras även och till-, 
föres högta,laren (efter l'ågfmkvensförstäl'kning), som så

ledes måste l,ärnna större Ijudsty,rka vid' ökad signalspän
ning. Effektiviteten hos den ,automatiLsk:a vDlymkont'f'DHen 
är beT{)ende a-v antalet reglerade rDr, avkaraktenistiken 
hos dessa, -del,vis också av driftspän1l'ingarna (Sikärmga.]· 
lerspänmngarna) ävensom av stOl"leken av de regllerings
spänningar, som &tå tilN buds. De senare åT{) stör,re, ju 
l,ägre lågfrekvensförst,äIikning mottagaren har. I p.raktiken 
använder man numera nästan uteslutande fördröjd regle
ring, vid vi,lken. den diodan,od, som tj·änstgör för regle
-ringen, erhäUer en negativ fö-rspänllling, t. ex. aven sådan 
sto rlek, att ,regleringsspänningar uppstå fömt när slutröret 
är fullt utstyrt aven svagt modulerad sändare. Fördröj
ningen stegrar 1.jka6å regler.ingens effektivitet (flaokare 
kurva) . 

(Forts. i nästa nr.). 

MF 
r+-~:;..., .~-r-r-- Till I,kr 

och 
'~t-<'--- AVK-diod 

Fig. 47. Principiell uppbyggnad av högfrekvens- och mellanfrekvens-delen hos en mottagare med automatisk fininställning. De tiU denna 
hörande strömlcretsarna äro inritade med grova linjer. 
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Av d vil ing. Stellan Dahlstedt 
(Aga-Baltic Ra d ioaktiebolag) 

Att få en allströmsförstärkare störningsfri 
är ett svårt problem. Hur def löstes vid 
Aga-Baltics nya förstärkare omtalas i 
denna artikel. 

[CDJet har varit elt länge känt behov efter en god för
&tärkare för mikr·ofon- eller grammofonförstärkning, 

som kunde användas på alla förekommande belysnings
nät. Att det ej funn its någon dylik i marknaden har nog 
sina orsaker. Svårigheterna äro stora när det gäller aU 
kombi nera låg törningsnivå och stOT effekt med prisbil
lighet, enkelt handhavande, driftsäkerhet och fullständig 
ofarlighet vid beröring. 

Jag ska]:] här behandla några av de pr·oblem, som l.östs 
vid k{)nstruktionen av Aga-Baltics allströms{örstärkare. 

Hur skilja mikrofoningången från nätet? 

Svårast är aU ordna mikrof{)ningången. Det visar sig 
snart att kristallmikrofoner eller andra högohmiga anord
ningar ej utan stora sviaigheter kunna anslutas till en 

" NAT 
IN~_-_4 

Fi ". 1. Vid en allströms/örstärkare är nätets ena pol ansluten till 
apparatens chassi. Ingångsledningen står alltså under fuLl nät· 

spänning. 

" NAr 

f'ig . 2. Ingångsledningen kan isoleras med kondensatorer, så att 
d en ej blir berörings/arlig, men om ingångsspänningen är för låg, 
bli störningarna relativt stora. Man får nämligen ur berörings
skyddssynpunkt ej använda större sammanlagd kapaciUt än 7000 pF 

mellan alla atkomliga apparatuttag och chassiet. 

-- -.. -
~ ... 

.. , .. t..... h......t .... ~ 
i ,~ t t. . 

~ '"..... .. -

allströmsfönstärkare. Apparatens chassi, som man använ
der som nollpunkt i kopplingen måste, då ju ingen trans
formator finnes me].].an nät {)ch likriktare, vaTa kopplad 
tiII helymil1'gsnätets ena pol. Förutom de s righeter ur 
Iberörin~kydrdssynpunkt, som detta medför, uppställer 
sig prablemet att till första rörets galler överföra de små 
signalimpulserna (1/ 100 vol·t), trots att spänningen mel
lan mikrofon och galler är hela n~il5pänningen (i ogynn
sammaste fall 240 vol t växebtröm). 

Vid första påseende kall' man tycka det v·ara lämpligt 
att .],ägga kondensatorer i de båda tilledningama till chas
si respektive galler och låta ledningen 2 (se fig. 2) helt 
omsluta ledningen 1 som skärm. Tages kondensatorn C2 

tillräckligt stor, kan ett tillfrooss-tällan·de resul·tat ernås, 
men i praktiken är man hänvisad till en maximal kapacite t 
av 7000 pF, då · eljest den kapacitiva strömmen genom 
kondensatorerna. vid 240 VGlt, 50 p/s blir livsfarlig. En 
kapacitiv koppling kan därför endast användas, när t{}n
frekvenskällan ger en relativt stor spänning, t. ex. om 
den utgöres aven pick-up. 

I de fall , då en mikrofon Jeall användas, måste andra 
medel sökas. En ~kärmad tran formator är enda iösnmgen. 
I denna kan man hålla kapaciteten mellan lindningarna 
låg och alltså fullständigt skilj a mikrofonen från chassiet. 

Fig. 3. Genom en ingångstrans/ormator kan ett fullständigt be
röringsskydd förenas med störningsfri över/öring av mikroionim
pulserna till första rörets galler. Trans/ormatorn skall tåla 1 500 

volt, 50 pI s växelström mellan. skärmen 2 och chassiet 3. 

http:me].].an


36 

Fig. 5. Den genomsågade lindningen till en mikr%ntrans/ormntor 
(nat. storlek). Till höger synes hndningen i normalt läge, till vän
ster är den upp/läkt för att visa skärm blecken. Den skärmade in
gångsledningen synes på bilden. Seku ndnTUttagen finnas å den 

bortsågade halvan av lindningen. 

En s-kärmad ~ransforma-tor har emellertid hittills va.rit en 
ganska dyr pj äs, och det -gällde därför att förenkla kone 

struktionen. 

Den principiella uppbyggnaden framgår av fig. 3. In
gångsledningen 1 är skärmad: medelst skärmen 2 mot ka
pacitiva störningar från chassiet 3. IsolatiDnen mellan 
skärmen 200h chassiet är ständigt utsatt för hela nätspän
ningen och skan tåla en pr.ovspänning av l 500 voh, 50 
pi s undrer en minut. Skä'pmen 2 kan jo·rdas och beharud.Jas
sam vilken skäTmad lårgfrekvensledning som helEt. 

Nu kan emellerti-d inträffa, att sekum:lärlin-dningen 4 
har en kapacitet till skärmen 2. Denna kan förorsaka en 
ström ned till chassiet 3, och en störspännin-g uppträder 
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på gallret i ingångsröret. För att förhindra -deNa måste 
en extra skärm 5 inläggas, vilken förbindes med c'haEsiet 
3. Kapaciteten mellan 2 och 4 har därmed reducerats till 

noll, och ingen störning kan uppkomma. 
Änn u en svårighet uppträder emellertid. På grun-d av 

fält från sildro-sslar och -ledningar, som föra V'äxelström, 
induceras i tr·ansformatorn stöTspänningar av rela,tivt låg 
frekvens. Det effektiv<l5te botemedlet häremot är att pla
cera transformatorn så, att störfältet blir så svagt som 
möjligt, och att förse den med en skärm av koppar eller 
annan, metall med god ledningsförmåga, som kortsluter 

stö-rfälten. 

Förstärkaren som lokalmottagare. 

Ej enda;;,t ingångstransformatorn utan även alla led
ningar ,id förstärkarens två ,första steg måste var.a väl 
skärmade. Chru;siet har därför försetts med botten, och 
över de två första Tören finnes en kåpa av plåt. Under 
denrna kåpa är även den i apparaten inmonterade avstäm
n·ingskretsen placerad. Allström..oJörstärka,ren är nämligen 
omkopplingsbar, så att den kan fungera som en enkel 
återkopplad radiomottagare. Avs~ämnjngs- ooh återkopp-

Fig. 4. Principscherna för allströms/örstärkaren. Motkoppling i 
slutsteget har åstadkommits genom särskilda lindningar å utgångs
trans/ormatom. Blandning av mikrofon- och gramm%nprogram 
sker i dubbelröret 6Z7G. Bas/iltret jör gramm%nspelning synes 
nedan/ör detta rör t. h. om den skärmade pick-up-transjormatorn. 
Betjäningen är ytterst enkel. Volymkontrollen jör mikrojon (radio) 
eller gralnm%n påvrides till önskad styrka. Klangjärgsregleringen 

sker i två steg å omkastaren längst till vänster. 

J-o---- -
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lingsorgan samt vågläng.dsomkopplare äro placerade på 
apparatens baksida. Det är j u ej meningen att idka sta
tion jakt, utan ·lokalstat ionen inställes en gång för aLla. 
Sedan kan ma·n enbart genom att vrida på omkopplaren 
få in programmet. 

För att förhindra att apparaten, då den vid ins·tälln'ing 
av återkopplingsratten råkar ' i sj älvsvängning, stör om
kringboende radiol y nare, är anten'l1en ~kild från av· 
stämningen genom trioddelen i 6F7. Denna del av röret 
tjäns tgör såsom aperiodisk för 'lärkare, men den förstärk· 
ning som erhåll , i synnerhet vid högre radiohekvenser, 
är obetydl ig. MOHagarens känslighet är trots detta relativt 
hög på grund av den stora l ågfrekvensförstäl1kningen. 
Känsligheten är 150-350 flV vid 50 m W ut på högtalare
uttaget. Me.d: en mmsantenn, av endast några meters längd 
kan under i övrigt nOTmala omständigheter lokalprogram
met mottagas med full styrka. Selektiviteten är relativt 
god även utan återkoppling, då järnpulverkärnor använts 
i aV5tämnring~pol,arna. Apparatens skala är graderad i 
våglängd, vilket underlättar uppsökandet aven känd 
station. 

Som tidigare antytts är allströmsfijlrstärka·ren avsedd 
,för lågimpedansmihofoner. För att kunna använda den 
på relativt långa mihofonledningar har impedansen valts 
så hög som 500 Q. Känsligheten är 5 mV in på mikrDfon
ingången för 5 W ut till hi:igtalarna, motsvarande en to· 
t.a,l effektförstärkning av 80 db. Grammofoningången, är 
>däremot betyJdI.igt .okän.sligare. Här erfordms 0,5 V. Im
pedan<5eJ1 är 5 000 Q, mot6varande en normal el€iktro
magnetisk pick-up. 

Fig. 6. Chassiet till allströms/örstärkaren. Kåpan över de två första 
rören och avstämningskondensatorn borttagen. På undersidan ses 
längst till höger kopparskärmen runt mi!cr%ntrans/ormatorn, vilken 

minskar störningarna från lågfrekventa magnetfält. 

Mikrofoningången är utförd med 3-polig kontakt, vilket 
ger anslutning för .två ledare och Ekärm. Det har visat 
sig nödV'ändigt att ha en dylik baolansemd allOrdning på 
mikrof.onledningen, emedan d.e i led.ningen inducerad.e 
störninga.rna eljest Ibli stora. • ör grammofoningången har 
det ej hefunnits nödvändigt med d'uhbelledare, utan här 
användes vanhg enkelledare med skärm av den typ som 

TILl 2.eo I. 
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Fig. 7. AlIströmsförstiirkaren från uaksidan. Inställnin gsanord· 
ningarna för radiomouagaren äro samlade upptill t ill höger. Om· 
kopplarna för olika nätspänningar samt olika utgångsimp edanser 
äru åtkomliga sedan bakluckan lossats. Mikrofonuttaget är balan· 
semt, m edan graflunojonuttaget är förs ett 

anslutning. 
med vanlig enpolig 

förekommer på kristall mikrofoner. Kontakten 

enpolig med skruvhylsa för jordanslutningen. 

är också 

Blandningen av mikrofon (resp. radio ) och grammo
fon göres i ett dubbelrör 6Z7G. Helt skilda volymkontrol
ler användas ,för de båda p rogrammen, vilket underlättar 

handhavande t. Vid volymkontrollen för grammofon har 
ett baskorrektiomfilter inkoppla'ffi, vilket konigerar den 

sänkning av basamplitudema, som införes vid inspelning 
av grammofonskivor. 

Drivrör och slutsteg. 

Som drivrör användes ett 25L6G, samma rör typ som 
slutrören . Det är gynnsamt ur distorti·on""ynpunkt att 

använda ett kraftigt dlfivrör. Av distortionskurvan (fig. 
9 ) framgar också, att 5lutsteget, 2 s t. 25L6G i p u&h-pull, 

lämnar i det närmaste 5 W till högtalaren vid' 5 0/0 distor
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Fig. 8. Frekvenskurvor för allströmsjörstärkaren vid grammofon
sp elning och vid mikrojonreportage. Frekvenskurvan som radio· 
apparat är likartad med den senare. Bashöjningen vid grammofon
spelning betingas av den basavskärning, som införes vid inspelning 

av grammofonskivo r. 
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tion. Detta har ernåtts genom införande av motkoppling. 

Å sohemat (fig. 4 ) synas -tvenne extra lindninga.r å ut

gångstran formatorn å ömse s i:d:or om primären. De.osa 

lindningar ligga i serie med sI utrörens katoder och in
ducera spän'tlingar i fas med .de till g.allren inkommande 

spänningarna. Följden blir en motkoppling, då ju styr
spänningen är ·den spänning, som återstår mellan galler 

och katDd. 
Motkopplingens verkan är icke enbart att minska dis

tortionen i slu tsteget. Den skenbara utgångsimpedansen 

sänkes även avsevärt, vilket hjälper till att dämpa hög
tala'rn.as resonanstoppar. Särskilt högtalarens basresonans 

hlirhärigenom mindre utpräglad och basen »rundare». 
Tidigare ha·r talat5 om allströmschassiets beröringsfar

.jjghet. Hela chassiet är ju anslutet till belysningsnätet. 

Redan från början hade d.ärför planerats att utföra för

stä'rkaren med en trälåda som beröringss-kydd. I trälåd.an 

är chassiet fästat med isolerande fötter. 

Det var ett önskemål att appa·raten sk,ulle bli så liten 
som möjligt - den är j u i ,första hand avsedd för trans

portabla i örstärkareanläggningar - men på grund av de 
stora värmemängder, om avgivas från nätmo.tståndet, kan 

lådan ej få för små dimens ioner. Dess mått äro utvändigt: 

längd 44.,5, höjd 26, djup 20 cm. 
Allströmsfö rstärkarens .användn-ingsområde är rätt vid

sträckt på grund av de många komlhinationsmöjligheter 
den erbj uder. Den kan användas 60m r eJrängsångsförstär

kare, mikrofonförstärkare för tala re, i synnerhet in{)mhus, 

dansmusik för mindre sällskap, centralradio för mindre 
sjukhem och pensionat, grammofonförstärkare och ra,dio

apparat för kafeer och restauranger 111. m. Då man är 

oberoende av strömart, kan den när som hel st flyttas och 
utan besvä r anslutas, där den behöves. Det är behovet av 

en apparat med denna 5istnämnda egenskap som gjort 
att alls tröm5förstärkaren kommit ,till. 

AI&tI-~.l.nc 

......,..",.-..-... ,..., -----........~ ""a-tND 

~,...,.~" 

Fig. 9. Distortionskurva för allströmsförst ärkaren (nätspänning 
220 volt) . Vid 5 % distortion är ntgångsej fekt en 5 W, vilket i de 
fl esta fall är tillräckligt inomhus. Effekten är t. ex. tillräcklig för 
500 hörtelefon er, 20 mindre rumshögtalare eller en högtalare 

kale eller mindre danslokal. 
i 

http:AI&tI-~.l.nc
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Klart för inspelning. 

(Forts. från nr 1.) 

nsPelningsm otorn med sbvta,llrik är en viktig del av nden appa'l"atur, som använd vid grammofoninspelning. 
Motorn maste vara kmfLig .och ha en abSDIlut jämn ooh 
vibr<l.tion fri gång. Den bör monteras direkt på ett stadigt 
underlag av tjockt <trä ell(~ r järnplåt. Detta är enlig.t förf:s 
erfarenhet. 

I en del ins.truktion :'L" rekommenderas gummiupphäng
ning av motorn (man an bringar gumuniskivor mellan mo
lorn och underl'aget vid fästpunkterna,). I så faJ! får upp
hängningen j vallil för lös. För dem som ha tiLlgång till 
växelström är en synkronmotor att fö redraga. Vid lik
ström måste man ha en l11 c>tor med' centrifugalregula·tor. 

Om man besluLat sig för att bygga ett aggregat för 
inspelning av sång och musik , så måste -de bästa och 
kmftiga t mot-ore roo ,w,vändas. Det är ingen id'e att för

söka med någon av -de ~vagare typerna. Om man däre.mot 
endast kall upptaga ta l, så täljler sig saken annorlunda. 
Då ka.n en betydligt svaga re motor ·användas. Men natur
ligtvis blir det ju så, att h<l.r man beslutat sig för a.tt 

bygga tt inspelningsaggregat, ~å 'V iI.! man naturligtvis 
kunna pela in vad som hel t. Det är då bäst aU från 

början köpa en kraftig motor. 
Gravcrmotorns t'allrik måste vara ah60lut plan och 

dl anpassad liM cen trumtappen på motorn. Tallriken 
måste vara rätt tung, så att ,den samtidigt kan t j,änstgöra 
SDm svänghjul. De in pelningstallrikar, som finnas i mark
naden, ha en vikt av ca 3 kg. På tmnsporLu'bla apparater 
kan man inte gärna ha tyngre tall rikar. På en stationär 
an läggniJlg ha,r man med fö r-del en tyngre tallrik. 

Skall en tung tallrik anväll'das, får man tillse, att mo
torns lager ·tirll åta den stora belastning, som en sådan 
medför. B äs-lB sättet i så fal! är att helt avlasta motorn 

)'" SPEl"') '" G 
av g rammofonskivor 
I denna artikelserie, som började i januari

numret, behandlas här nedan inspelnings

motorn och graveranordningen, olika gra

vernålars lämplighet m. m. 

Av S. Thurlin 

från tallriken genamalt förse den med ett pa.r lager. 
Mellan motor och tallrik är det då lämpligt att h.a en 
axel, försedd moo mekaniska filter av något slag. Men nu 
äro vi inne på yrkesm ä.5sig grammofonin<5pelning, och det 
var ju ej meningen moor denna artikel. 

Fig. 1. Denna bild visar förf:s inspelningskojjert. Längst ner står 
slutförstärkaren. Ovanför denna chassiet med mikrofonförstärkare, 
~ mixeT» och lcorrektionsanordning. Under det uppfällda locket ses 
graverapparaten. På. koffertens baksida finnes en lucka för led

ningar från mikrofoner m. m. 
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Graverdosans styrning. 

Styrningen av gra'verdosan kan ske på många olika sält. 

Dosan kan v.ara försedd moo' en svängbar ar m som vid 

u ppspelnirr.g. Eller också kan de n föras radiellt över 

skivan. Detta senare sätt ,är att föredraga, emedan nål· 

föringen hela tiden 'blir den r ätta. Styranordningen må~te 

fungera jämnt .och vibratiomdritt , därför är det viktigt 

att &tative t till dens-amma är kraftigt och har ett stadigt 

underlag. Underlaget blir i vanliga bH detsamma som 

för m ot'om, Inga vibrationer från. detta får mäl1kas, när 

1'nan lägger handen på g raverdosan. Fr.cllumatningen av 

gliaJVcrdosan Gker .genom en utväxling från motorn och 

vidare till sj älva dos an genom en arm, eller, när den 

föres radiellt, gen om en skmv eJller wire. 
Styran,ordningen bör vara så ko ru;.truera'd;, alt inspelning 

kan ske både inifrån och utåt och tvärt om på skivan. 

De kommersiella kivorna äro in6pelade utifrån och inåt , 

och i de fa:l,l uppspelningsappaT.'l'ten är försed'd med skiv· 

växlare 'och automa'tisk stoppanordning, får man natur· 

lig,tvis spela in sina ~ki vor på samma sätt. 

Styranordningen bör vara utväxlad för 36 spår per cm. 

Vid enbart tal kan man gravera tätare eller ca 44. spår 

per cm och härigenom få län@re speltid per skivsida. Den 

t äta graveringen ställ er emellertid 6tora fordringar på 

st)'TaJloroningen, -och dessutom kan man inte uts-tyra gra· 

veHI'osan s å kraftigt som ,vid större spåravstånd. En styr· 

anordning, som kan in5bällas för olika spåruvstånd, blir 

rätt komplicerad, vadör de t för amatörbruk mest lärop. 

'liga torde vara ca 36 spår per cm. 

Graveringen i skivan. 

Graveringen kan man nog ~ äga ar det svåraste vid 

grammofonuppt'agning. Här ,är det m~' cket som kan 6.tälla 
,tiU oreda och rent av omöjliggöra en inspelning. Alltför 

lös gummipackning i graver-do.'an brukar v·ara en orsak 

till mif! lyckande. Här får man som vanligt prova sig 

fram till ett gott resul,tat. 

Som underlag för inspelningEski,van kan en gummi. 

platta använd8JS. Den m åste vara plan och fri från hlå~or 

och .andra o jämnheter. Den får i'nte vara så mjuk, att 

gravernålen trycker en grop i skivan under graver ingen, 

när tunna inspelningE«kivor .a nv,än das. 

Ett kraftigt nå,lbrus vid uppspeln,jngen kan bero på, 

att e n s L ~ ,e n gravernål eller en gammal , torr skiva har 

använts vid upptagningen. Man kan i så faU redan vid 

inspelningen höra, .orn skivan hlir bra eller ej. Graver' 

nålen skall hel a -t iden arbeta så golt som ljudlö t mot 

skivan. ftvger den ett brus eller ett knastrande ljud, ~å 

får man vara berood på, aH detta återkommer vid upp

spelningen. 

Gravernålen skall fastskruva" s tad'igt i graverd.osan och 
fastsättas så, att nålens skä,r kommer i r-iiI vinkel mot 

skivans rörel seriktning. Ett knep är an anvrända en bred 

pappersk1-ämma med o lkäftar. NåIl ems plan'a del , l-ägges 

mot en av d~sa, och nålen föres m edie>ls t klämman in i 
graverdosan, varvid. det rär lätt att ju'Stera in den, ty 

klämman visar den plana delenS! läge. Dosans belastning, 

d. v. s . .nål trycket, få'r utprovas för <olika typer a;v ;:,bvor. 

Spårdj upet måEte vara så s tort, att nålmikrofonen eller 

pick-up 'en föl~er spåret vid avspel'llingen. Ökat spårdjup 

ger ffiTIell ertid ökad spårbr~d, så aH det hl,ir fara för a,tt 

spåren gå i varandra eller alt i lindrigare frull ett eko

fenomen uppkommer vid. avspelningen. Samma Eaker kun

na uppkomma, om graverdosan utstyres för kraftigt. För 

Fig. 2. Närbild av inspelningsbordet. Niirmast till vänster ses signalanordningen till mikrofonerna, tiU höger utstyrningsindikatorn med 
två glimlampor. Under mILllem på cen.tmmtappen ligger d en. tagelborste , som omtalas i t exten. 
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kontroll av detta kan en utslyrningsindikator av något 
sl.ag användas, som omtalades i föregå llde amikel. 

Som gravernålar för amatörbruk äro tålnålarna lämp
I igas t. Här ' aJ.! omtala några fabrikat, som förf. funn it 
vara hra. Svenska Radi o.aktiebolagets n lar ä ro tiLlverkade 
av prima stål i två 'olika längder, 16 och 18 m m. En sto r 
-fördel med des a nålar är, alt de äro fasade på den sida , 
d är fiäetsk ru ven skall faslhå ],Ja dem i O"raver<losan. Häri
genom er nålb y!.et lä tta re, samti digt ~om nålen kommer 
i rätt läge ulan _ärskild inpa'_ ning. Gra \·ernåll8.rna av mär
ket »Pegasus» till verkas av Hera olika typer för gelatin
elle r l<lckskivor. De äro S' förpaakade, att nålarna äro 
kyddade fö r örru; idig beröring. Därför är det bäst att 

alltid köpa g.ra,,-ernMar i originalförpackningar. Att ha 
dem i en p.lålssk p'å samma sätt som upp<spelningsnålar 
är inte att rekommendera. Den skarpa spets, som dessa 
nålar ha, kan då läu skadas, viliket sedan kan spoliera en 
hel skivsida. Slutligen finnes det en typ av gravernåilar , 

m ha en spets av _'afi r , fas tkl,ämd i ett fäste av metall. 
De äro ganska dyra och ge enligt förh s åsikt ej bät,tre 
resultat än goda slåInålar. De kunna dräremot användas 
tiE inspeln ing aven mångfalJ skiv,or utan aU behöva 
s.lip&:;. 
GravernåleJJt> IUlningsvinkel mot skivan har sä kil t stor 
betydelse vid inspelnin g på lackskivor. Här må.s.te vinkeln 
vaM i dret närrn<8Ste 90"' . I annart faN avger nålen eti\: gn i<s
lande ;ljud. På gelatinskiv'OI kan skärvinkeln vara ca 80° . 

Det är lättal-e att göra en granunofonupptagning, där 
skivan jnspela i'l1ifrån och 'Utåt, därför att graverspånet 
från skivan lättare kan ,tagas bort. nD~r inspelningens 

Vig. 3. »jvlikrofonen iir 	 nJ'iiken». Grammofonreportage från en 
verkstadslokal. 

gång måste nämligen spåne t från skivan på ett eller annat 
sätt hållas borta från nålen, så att denna hela tiden kan 
arbeta ,fritt. En dammsugare kan suga bort spånet ögon
hEckligen, men den får naturligt is inte störa inspelningen 
med något oljud. Eu annat säLt är att unDer inspel'l1ingens 
gång med en mi uk hårpensel föra u'l1dan spånet, me'!1 man 
måste va-ra försiktig, så att kivans rotati·on ej oroas. En 
liten spiradhorste, placerad under muttern på oentrum
tap pen, är utmärkt. Bor. !.ens diameter skalJ vare så stor, 
att t agelstråna, vid inspeln ingens början gripa tag i skiv
spånet. (Forts.) 

Prenumerationspriset för år 1940 

är oförändrat:~~~\~o 
Kr. 5: - för helår, 

Kr. 2: 75 för halvår... d~ «"~\ .. . 
I nsätt prenumerationsavgiften på ~ ~V 
vårt postgirokonto nr 940, så 

försäkrar Ni Er om att få varje ~l-r N i som or 	.n
nummer. ~ 	 tresserad av radioteknik, televi


sion, elektroakustik bör regel

bundet följa innehållet i Popu


lär Radio. Detta gör Ni billigast 

och bekvämast genom att 
 prenumerera! 

' I 

http:n�lby!.et
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R;.\ f) JO'r REVY 
Av civilingenjör Gösta Johansson 

En direkt.\'isande vågmeter. 

Alla hittills hruldiga vågmetrar mås te på ett eller annat 
iätt inställas, innan avläsning av den sökta frekvensen kan 
ske. Föreliggande konstruktion aven absorptionsvågmeter 
är intressant s,å tillvida, alt den är direktvisandeo, vilket 
är av stort värde exempelvis för den som arbetar med en 
sändare, vars våglängd ofta ändras i samband med ex

periment. 
V ågunetmm; princip5clwma v i~a,,' j fig. 1. Högf'rokven",

energin tinföres genom en absorptionsspole, som bildar 
en svängningskrets till6ammans med en roteran:de vrid
kondensator, driven aven synkronmotor för 3000 varv/ 
min. vid 50 p/s. Kre~ens resonansspänning Iikriktas i en 
pen'loddetektor och förstärkes tiill konstant amplitud. För 
varje varv, som kondensatorn vrider sig, inträffar reso, 
nans två gånger. De därvid uppkommande impulcerna le
das till slutrörets galler. Detta har en negativ gal1erför

spänning, över:lagrad med en växelspiinning från: samma 
nät, som driver synkronmotorn. Den förstnämnda spän
ningen ,är så stor, att röret hela tiden är blockerat (anod· 
strömmen lika med noll), när ingen högfrekvensenergi 
tillföres. 

Om nu vågmetern tilHöres högfrekvensenergi från en 
sändare, 'så inkommer en impwls av konstant amplitud, 
ooh galhet påverkas i 'positiv riktning aven spänning, 
vars storlek är summan av impuhen och gallerspänning
ens momentanvärde. Anodströmsimpulsens storlek blir 
Mlj aktligen helt beroende av fasen hos gal1erväxelspän
ningen på slutröret, d. v. s. av vridkondensatorns läge 

vid resonans eller med andra ord av resonansjrekvensens 
storlek. Eftersom impuilserna komma mycket ofta, gör ett 
tillräckligt trögt anodströmsinstrument ett u ts lag, som är 

direkt proportionellt mot deras storlek. Sålunda kan in
strumentet kalibreras i frekvenö el1er våglängd. 

Med en vågmeter, utförd enligt ovanstående, har kon
struktören erhål'lit en noggrannhet av ± 0,2 % vi,d det 
begagnade måtområdet, 28---32 m, vilket ju får anse.s som 
mycket goll. 

(Hochjrequenztechnik urul 

Elektroakustik, Sept. 1939.) 

En eleldrisl< megafon. 

Det är sedan Ilänge känt, att man kan göra den mänsk

liga rösten hörbar på större avs'tånd genom att begagna 
särskilda hj äl'pmooel, t. ex. en ropa're el~er s. k. megafon. 
Dennas verkan grundar sig E:om bekant på en akustisk 
transformation. DärtiU kor'hmer alt ljudet i viss mån rik
tas, villket dook enda;; t gäller 'Vid höga frekvenser. På 
detta sätt erhålles en förstärkning av ca 10 dB, vilket 
motsvarar en troouhbling av räckvidden. Långt bättre re
sultat uppnås, om man deESut{)m a'nvänder elektrisk för,
stärkning . Fig. 2 visar ett sådant l!ättharrrterbglt aggregat 
av PhiNps' konS'lwktio'n, benämnt »Portaphone». 

Anordningen består aven kolkmnsmikrofon, en elektro
dynamisk 'högta'l'arre med megafontf'att Soamt en förstärkare 
i särAAi'ld väska. Denna innehåller även en 2-v()lts spiJlfri 
aokumulator för glödström 'Och mikrofonmatning under 
fem timmar samt ett aniOd'b'atteri om 150 V. F'örstärk
ningen är 40 dB Dch utgångceffekten 3 W vid 5 !J/o kdirr
faktor samt 4 W vid 12,5 % klirrfaktDr. 

Den »mekaniska» återkopplingen mellan högtaJaTe och 
mikrofon har reducera'ts genom aU den senare upphängts 

Fig. 1. Fig. 2. 
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Fig. 3. 

fjädrande. Den akui&Liska kopplingen kan hållaB låg, om 

tratten göres så lång, s'om kravet på lät-thanterli.ghet med
giver, och mikrofonen placeras i en lämplig punkt bakDffi 
hög t.a laren. Medelst mätningar har man nämligen kon
staterat, att runtom högta·!arens axe.l finn-es elt djuditr)'cks
minimum i ca 45 ° ,riiktning fr ån högtalaresystemet. Detta 

gäller för medelhöga .0M höga frekvenser. Aku tisk åter
koppling vid låga frekvenser förhindras genom basav
skärning, som företages i försbärkaren och högta['aren s-amt 
genom J,ämplig formgi vning åt tr·a:tten. Denna ha'r en öpp
ningsvinkel av 20°, 000 hela systemets gränsfrekvens lig
ger vid ca 300 p/s, enJigt uppgift utan att uppfa~tba!Theten 

härigenom påverkats. 
Den resudterande akus ti~ka fö rs'tä l'kni ngen, är maximalt 

30 d B, vHket betyder en räckviddsökn,ing av ca 30 gånger, 
jämfört med voanlig,t ta,l. 

(Philips' 1'echnische Ru.ndschau., Sept. 1939.) 

En rörmikroamperemeter. 

F'ör mätning alV mycket må likströmmar finmes nu en 
mikroamperemeter, som utgör en motsvarighet tiLl rörvolt
metern. Denb-estår hll'vudsakligen aven direktkopplad 
t\rå3tegeförstärkare med negativ återkoppling. 

Koppl iJ!l'gen framf, r .w hg 3. Med m~t>å-nd:e't R 4 , rom 

kontraHerar ga'JJ~xförs.pänningen på föl's'ta röret, 1'1, ha· 
la'll<:..era6 ,fö r tärkaren, så att strömmen 12 är nDH, när den 
inmatade spänningen är noU. Spänningsfallet över R3 

uppväges då av spänningen hos batteriet B. Om ingångs
klämm01rnra anslutas till en trömkrets, kommer strömmen 
i denna, Il> att ge ett pänningsfal! över R1 ; förs-tärkMen 
äT ej längre balanserad, och ett relativt stort utBlag er
håUes på instrumentet. Detta visar ju egentligen, strömmen 

12, men kan efter kalib rering graderas direkt för ft. 
Vid ,lämp'ligt utförande kan fun t 'Utslag erh Has för en 

ström ,av hlDtt 10-11 A, elJer en inroatoad spänning a.v ca 
4 mV. Denna höga känslighet gDr, att ins trumentet är 
mycket värdefullt vid mätning av exempelvis gallerström
maT i elektronrör. 

(Review of Scientific Instruments, 

Iu.ne, 1939; Electronics, Sept. 1939.) 

Nordens största sortering 

och lager av mikrofoner 


A S T A T I C "r3" ASTATIC "J.W." 
Kristallmikrofon. Välkänd Förstklassig kristallmikro· 
modell för mu sik och sång. fon för s~ng och mu sik. 

ASTATIC 

"D. N." ilA. 

BRUSH 
P." 


Förstkl. dynamisk mikrofon Excl usi \' kr is tallmikrofon 
för musik och , ång. Stol med inbyggd tonkontroll 
rikrningsverkan. 50 ohm li och strömbrytare. Om
nie - 2 0 0 ohm och hög koppl.-bar - 50, 200 och 
,mp. 500 ohm linje samt hög 

,mp, 

BRUSH 
" H. Q. D." 
Den yppersta i krist. mikro
fo ner avsedd fö r musik
orkestrar - inspelnin?;ar 
radios ta tioner. 

ALLA RESER VDELAR I LAGER 

PAM SAMSON A.-B. 

Värtavägen 33 STOCKHOLM Telefon 612262 

B R U S H "J _P." 
Micro- pickup a vsed d för gi
tarr o. andra st ränginstru
ment monteras pa instru
mentet med spec. klämma, 
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RADIOINDUSTRIENS NYHETER 
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Aerovox' »L-C-checker». 

National Radiofabrik, Jlålaregatan. 1, Stockholm. Vi omnämnde 
i novembenwmret ett nytt serviceinstrument av märket .Aerovox, 
en s_ k. L-e-checker. Ytterligare uppgifter ha nu erhallits, vilka 
bekräfta, att det rör si ~ om en kombinerad vII gmeter och provoscil
lator, avsedd fö r kontrolJ av spolar , kondensatorer och svängnings
kretsar enligt absorption mt:loden. Vid provning av svängnings
kretsar, spolar och hög-[rekvensdrosslar med ay-eende på egenIre

kvensen användes en länk- eller slingkoppling mellan oscillatorns 
svängningskrets och den provade kretsen_ Om koppling med den
nas spole ej kan ernås, användes i stället en kopplingskondensa tor 
på 5 pF. Största felet i den mätta egenfrekvensen säges härvid 
vara 5 %. Detta är vid högre frekven ser_ Vid de lägre säges felet 
vara mindre. På detta sätt kan man kontrollera signal- och oscilla
torkretsarna i superhet.erodyner, frekvensområdena hos mottagare 
m. m. En speciell anordning möjliggör mätning av kapacitet och 
indukLans, enligt uppgift mellan 400 pF och l .uF resp. mellan 
0,1 och 10000 ,uH. För induktansmätning erfordras en fast nor
malkondensat.or på l 000 pF, vilken måste beställas extra. 

Instru mentet kan drivas från 105-130 V växel- eller likströ ms
nät. Oscillatorn täcker Irekvensområdet 60-26 000 kel $ _ Dess anod
spänning hålles konstant medelst en glimrörsstabilisator. När sväng
ningsamplituden minskar genom absorption i den undersökta kret
sen, fås indikering på »magiska ögat»_ Detta injusteras dessförin 
nan i lutet läge, och särskilda åtgärder synas vaTa vidtagna för 
alt hålla svängningsamplituden någorlunda konstant vid variation 
av frek vensen samt vid övergång mellan skilda frekvensområden. 

Kontroll av en kondensators egen5kaper kan i viss mån ske, 
utan att någon av konden sa torns poler frigöres_ 

Ny upplaga av Sylvanias »Technical Manual» _ 

Moon Radio A.-B., Sveavägen 55, Stockholm, har tillställt oss 
femte upplagan av Sylvanias »Technical Manual», liksom den före
gaeude utförd med den prakti ~ka spiralbindningen . 300 rörtyper 
finnas upptagna, bland dessa nu även specialrör och katodstrålrör. 
Femton typiska kopplingsschemor visa användningen av olika typer 
a v mO llagarrör_ 

."ven rör av GT-typen tillverkas. Dessa ha lägre fot än de vanliga 
rjiren, varför tilledningarna till elektroderna bli kortare. Dessa rör 
liksom även »locktal»-rören torde därför ha speciellt intresse, när 
det gäller ultrakortvåg_ (Specialrören äro ju mycket dyrare.) Även 
1,4 V rören fin'nas i »Iockta!», i vilket utföran.de de på grund av 
de kortare tilledningarna ha större användbarhet, när det gäller 
t. ex_ transportabla ultrakorlvågsapparater. 

I, 

CHAMPION 
Effektiva kraftförstärkare Amerikanska radiorör• 
"MARKNADENS HOGST A KVALITET" 

Stor sort e ring • Moderna typer 

H ög a rabatter • Begär prislistor 

[hampion R a d i o fl.· B. 
PolhemsgalllR 311 ST OCKHOI.M Tel. 53 65 III 

http:utf�ran.de
http:malkondensat.or
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Laddningsapparater. 

Motoraktiebolaget Gunnar Karlsson , Eksjö, för i marknaden ladd· 
ningslikriklare för laddnin g av upp ti ll sex eller tolv trecelli!!a 
ackumulat orer med max. 6 ampere, typerna MGK 45V / 6A I l' e~p . 

4·5V/ 6A II. Des a likrikta re, som arbeta med likriktarrör, äro för· 
sedda med spänningsomkopplare för olika antal celler , arigenom 
onödiga förlu ster undvika s. Laddnin g strömmen imegl era - medelst 
ett skjutmotstå nd. och strömstyrka n avlä,~' på en amperemeter. 
Vid strömavbrott urladdas ej ba tter ierna. Laddningen li terupptages 
aut·ornatiskt, d strömmen ånyo påsläppes. Apparaten säges vara 
störningsfri med hunsyn till radion. Den är S·märkt. 

Nya keramiska och glimmerkonclensatorer. 

Firma Runo Arbing, Arsenalsgatan 4, Stockholm, har utsänt tre 
nya häften från Hescho, upptagande högfrekvenskondensatorer för 
sändare och mottaga re. Som all t id lämnas ingående upplysningar 
om egenskaper och tekniska data. . 

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

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

Stockholms Radioklubb. 

Det för ta sammanträdet för vårsäsongen hölls t i,dagen den 2.~ 
januari, varvid civil ingenjör Owe Ber g höll föredra g över ämnet: 
»Kortv!lgsgenerering med hastighetsstyrda rör (rumbatronerl» . 

Tisdag n den 6 febmari höll klubbens ordförand.e, civilingenjö.r 
Hilding Björklund , föredrag med demonstration över umnet: »Te· 
lefonering i bullrande omgivnin g» . 

Tisdagen den 20 februari talade klubbens tekniske sekreterare , 
civiling. Gösta J ohansson, över ämnet : »Frekvensmodulation - en 
orienterin g» . 

Följande sammanträden komma att äga fum den 5 och 19 mars, 
9 och 23 april samt 7 maj. Lokal är Restaurant Gillet och tid 
kL 7.30 em. Av medlemskap intresserade kunna anmäla sig vid 
sammanträdena. l edlem. avgiften är 10 kronor per år, varvid Po· 
pulär Radio, som är klubbens orga.n, erhålles utan extra kostnad. 

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

BYTEN O C H FORSÄLJNINGAR 
.,......................... ... .... ..... .... ............ ..... ..... ........... ... .... ................. ,....... ,.....
.... .. ...... .. ............... .............. ............................. .... .. ,......,............................ 

Under denna ru b r ik Inför Populär Radio annonser i standardiserad 
storlek (utrymmo 12 mm.) m ed fristående rubrik tiII ett Dri. av 
Kr. , : 50 Dr ..ä n a-. 

Äldre mottal<are. 220 V Iikstr. o. e l. ·dyn. böd. Billigt. InI<. Lund
qvist, tel. 232820. 

Inspelningsa,ppn.rat fö r g rA:mmofonsklvo r köpes . 
T. Alwerud. n.öpma,ngat. 8.1 K n,trinobolm. 

BYGGNADSBESURIVNINGAR TILL MODERNA 

SERVICEINSTRUMENT 

ku Dna enda st erh1l.11a.s från 


I tl.' l) O) ,!, :ro tl!' (I) tJ I i I 
Gasverksgat. Z7 HII.18Ingbora-. Tel. 6717 

Störningsskydd inbyggt i dammsugare. 

Radiostö rn l• ngarna 

bemasiras medelst 

1. TELO-antennsystem 
hindrar störningar att inkomma via an

tennen. Effektivt på alla våglängder vid 

såväl enkelantenn som centralantenn

anläggning. 

2. Avstörning 
av motorer och 

elektriska appa

rater. Använd 

AlPHA's stör

ningsskydd. Re

kommenderas av 

telegrafverket. 

Vi lämna råd och 

anvisningar. 

Våra experter hjälpa Eder gärna att välja enklaste 

sättet för effektiv lösning av Edra antenn- och stör

ningsproblem. 

Vi lagerföra: 

Alphas störningsskydd 

Telo-antennmateriel 

Radio-servicemateriel 

RadiotilIbehör av alla slag 

Mottagare för nätanslutning och batteridrift 

Bilradio - Grammofonskåp 

Radiokatalog och apparatbroschyr sändes gratis på begäran. 

ELEKTROSKANDIA 
STOCKHOLM 6 

Filialer: Göteborg, Malmö, Nässjö, Karl 

stad, Gävle, Sundsvall och Umeå. 
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TEKNISKA HANDBOK 

5:e upplagan nu utkommen. 

263 sidor upptagande teklliRkll da ta och serviceuppgifter över 
alla nya amerikanska rör. Varje radiohandlare och service
ma.n erhåller denna värdefulla handbok grat.is vid in'köp av 
Sylvania-rör hos oss. 

KLIPP DEN NU!. --- ------ 1I 	 Moon Radio A_-B., Sveavägen SS, Stockholm 

Härmed rekvireras 1 ex. av Syh'nnias nya tekniska handbok I 
och följanue Sylvaniarör: I 
Namn: I 
Adress: II O Sefl'icema n D Aoterförsäljare 

(Str)'l. uet som inte avser Eder!) P. R. Z/oj{).L __ 	 J 

POPULÄR RADIO 

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

L T T E R A T u R 
........... ,......... ............. .......... , .................... .... ,............................................ 


Moderne Kurzwellen-Empjangstechnik, av M. J . O. Strutt. Julius 
Springer, Berlin 1939, 245 sidor, 176 m., kr. 25: 75. 

Dr Strutts tid igare bok, »Moderne Mehrgitter-Elektronenröhren», 
utgiven i tvenne delar, är ju välkänd. Den föreliggande, helt nya 
boken går i samma stil. Som redan framgår av titeln, behandlas ej 
utesIuland e lektronrören och deras egenskaper vid höga frekvenser. 
Mottagaranlcnner och feederled.ningar upptaga de två första ka
pitlen, sammanlagt ett åttiotal sidor. Här omtalas bl. a. impedans,_ 
frekvens- och riktkarakterislik för halvvågsanlenner och kombina
tionsantenner, ävensIl reflektorer och direktorer. Ett avsnitt behand
lar vågors reflexion mot och genomträngning av väggar, bestllende 
av material med olika dielektricitetskonstanter och förlustvinklar. 
Bland .feederledningarna finner man ett avsnitt om rörledningar 
av metall (utan innerledare) för mycket korta vågor. Kapitel 3 
behandlar mälanordningar för bestämning av strömmar, spänningar 
och impedanser ned till 20 cm v!lglängd. Här om talas bl. a. rör
voltmetrar och termoinstrnment samt deras kalibrering, upptagning 
av resonanskurvor för svängningskretsar samt mätning av okända 
impedanser genom att an luta d sa antingen parallellt Öl' r eller 
i serie med en svängningskre ts, beroende av storleksordningen. Vi · 
dare b handla mätning av röradmittanser samt impedans hos stav
motst nd. 

I kapitlen 1, 5 och 6 kommer författaren in på den rena mot· 
taganekniken. Des a kapitel upptaga sammanla gt ett hundratal 
sidor. Kapitel 4 behan rlla r admit tanser vid olika typer och stor
lekar av högfrekvcnspentoder, reducering av ingångsadmittansen 
genom nega tiv återkoppling eller push-pull-koppling, försöksresultat 
med högfrekven fö rstärkare för ultrakorta vågor, bandbredd vid 
televi ionsförstärka re, förstärkare med sidstämda kretsar, förstärk· 
nin gsreglering, di stortion och störni\·ä m. m. I kapitel 5 behandlas 
ingäende blandarrör och detektorer. Vid blandarrör behandlas för· 
stärkningsreglering, frekvensdrift hos oscillatorn, distortion, pip
toner m. m. Olika kopplingar och deras egenskaper beskrivas. 

I, 

N Y volym senen 

POPULÄR RADIOS HANDBOCKER 

Modern televisionsteknik 
Av civilingenjör HARRY STOCKMAN 

UTKOMMER INOM KORT 

Innehåll, del l och 2: 

Kap. I. En återblick på "tveckiingen . 


Kap Il. Televiferingens princip. 


Kap. II!. Televisionskameran. 


Kap. I V. Tefevisionsswdion. 


Kap. V . TelevisionfSändarens modulering. 


Kap. VI. Frekvenslllrymme och våg/orm. 


Kap. V Il. Televisionsantennen . 


Kap. V III. Tefevisionsmollagaren. 


Bokhandelspris k'ronar 1:50. 

Prenumeranter på Populär Radio under l:a och 
2:a kvartalen erhålla delarna l resp. 2 till ett 

pris av endast 35 öre. 

Rekvisitionsblankett medfäljer detta nummer. 


Populär Radio, Nordisk Rotogravyr 
Luntmakaregat. 25 STOCKHOLM Postbox 450 
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Det lönar sig
att studera 

r"tiiiJ reknfk 

; I krig som i fred är radioapparaten en nödvändighetsartikel i 

de flesta hem. Tillverkning och försäljning av radioapparater 

samt radioservice kräver alltid en stor stab av tekniskt utbil_ 

dade yrkesmän. 

G enom Brevskolans radioteknikerkurs, som är författad av civilingenjör Mats Holm. 
gren, kan radioteknikern erhålla en grundläggande teoretisk utbildning. Kursen är lämplig 
såväl för de i radioyrkena verksa mma som för ambitiösa amatörer. Samtliga radioteknikens vä. 
sentliga områden behandlas. Kursen är även en lämplig förberedelse för fortsatta, ingående 
studier inom specialom råden. 

Brevskolans studierådgivning, som lämnar råd och förslag i yrkesutbildningsfrågor, ger gärna 
anvisning om hur Edra studier i radioteknik böra läggas för att Ni skall nå det bästa 
resultatet. 

Fyll i kupongen här nedan och begär redan i dag sådan kostnadsfri studierådgivning. 

BREVSK OLAN 

Var god sänd mig Edert prospekt. Jag önskar använda mig av 


givning . Jag är särskilt intresserad av 


Namn: 


Adress: 


~ 

STOCKHOLM t5 

\/ 

Eder kostnadsfria studieråd, 

P. R. 2/40. 

Kurser 
för' utbildning al': 

Elektroingeniörer 
Elektrotekniker 
Elektromontörer 
Radiotekniker 
Servicemän 
Installatörer 
Maskinister 
Ritare 
Verkmästare 
Förmän etc. 

Kurser i bl. a.: 

Matematik 
Fysik 
Ritning 
Elektroteknik 
Radioteknik 
Installationsteknik 
El. mätteknik 
El. motorteknik 
Elektromaskinlära 
Elektrovärme. 

te knik m. fl. 
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"EDDYSTONE" 
kortvågsdetaljer nu åter i lager. 

Short Wave Manual 
Eddystone kortvågsbok med konstr. beskrivningar. 
Kr. 1,75 + porto . 

Radio Amateur's Handbook 1940 
nu inkommen. Amerikas förnäm sta handbok i 
radioteknik. Rikt illustrerad. Kr. 6, - + porto . 

Ingenjörsfirman ElECTRIC 
Klippgatan 13 STOCKHOLM Postgiro 547 

MGK LADDNINGSLIKRIKTARE 
Billig i inköp och urift. S-m ärkt. Svenskt f:tbrikar. 

Motor A.-B. Gunnar Karlsson 
EKSJO - Telefon 230 

Transformatorer & Drosslar 
Magnetspolar Omlindningar 
Serietillverkning & S pe cialtyper 

ELEKTROTEKNISKA VERKSTADEN 
Akarp T.I"fon 226 

POPULÄR RADIO 

Ett intressant avsnitt behandlar mätning av i n gll. ngsadmi tta n~ m. m. 
vid blandarrör för vilka mätningar speciella metoder ma5te tIll · 
gripas. Liksom' i fr Aga om vanliga högfore~vens~?rstärkare omtalas 
de faktorer, vilka bestämma den uppnaehga forstarkmngsgraden. 
An vändningen av push·pull·koppling vid såväl för~tärkare som de· 
tektorer och de därmed förenade fördelarna klargoras. I kapItel 6 
slutli O'cn anställes en jämför !se mellan den raka mottagaren och 
s lIperh elerodynen samt behandlas mottagare för decimdervågor. 
Vida re behandlas antennens anslutning till mottagaren samt under· 
tryckandet a v störnin gar vid kortvågsmottagning. Ett avsnitt Dm 
motl u"nin " av fr kvensmodul erade signaler avslutar detta kapItel. 

Det viigl ängdsomrll.de, som behandlas i denna bok, sträcker sig 
från 50 meter och ända ned till 20 centim eter. Först på de senare 
aren har man fa tt tillräckli gt fasra teoretiska och experimentella 
"Tu.Tlder att bygrra på, när det g" ller beräkning och uppbyggnad 
~v motta"ar.e fö~ de kortare vågorna inom detta område. Det är 
främst rö~en ·egenskaper det hängt pli. Genom att utveckla lämp· 
liga mätmetod er har man kunnat fastställa dessa egenskaper och 
även kunnat förbättra dem. Funktionen hos mottagarna [ör kort.a 
och ultrakorta v gOl' har &a mtidigt klarlagts, och tekniken behärska s 
nu lika väl som vid vanl iga rundradiomottagar". En mycket stor 
del av förtjän sten för dessa fram5teg torde tillkomma dr Strutt, 
som s-edan 1927 varit verksam vid Philips' laboratorier j EindllQvf.n, 
HoHand. Huvuddelen av ifrågavaranne bok grundar sig sålunda 
på dr Strutts egna arbeten; om dessa vittna ett t·retliotal artiklar 
i fackpressen ... Vt-'n andra forskares arbeten ha i hög grad beaktats. 
Littera turförteck ningen i slutet av boken upptager sammanlagt 167 
tidskrift artiklar. 

Dr StnItts nya bok är oumbärlig för varje kortvågstekniker. Den 
är lättfattligt skri"en men behandlar givetvis sådana saker, vilka 
ha större intr sse för specialisten än för kort vågsamatören. Detta 
framgår ju också av det pris, som boken betingar. Fackmannen 
får emellertid full valuta för priset och mera därtill. 

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

~YA BATIERIRöR. 
Forts. från sid. il 

blev rl å lig. ' aturli gtvis kunde man ej få samma ljud styrka vid 
denna låga anodspänning, men försöket visade, att drivrörets gal· 
lerförspänning r eglerades på tillfredsställande sätt med den nya 
kopplingsanordningen. Med 0,9 volts glödspänning fungerade [ör· 
stärkaren fortfarande bra. 

Philips har i s tället gätt in för pentoder j klass B j slutsteget 
och anser, att d e sa ha vissa fördelar när det gäller att uppnå bästa 
möjliga ljudkvali tet. 

Ovan nämndes, att en ackumulator ev.en tuellt kan komma i fråga 
för drift av d sa rör. Philips har vid konstruktionen av d" effek
tivare rören , som taga mera glödström, särskilt tänkt på använd· 
ningen av Nife·ackumulatorer, som ju ha lämplig spänning för 
{]irekt anslutning av dessa rörs glödtrådar. 

Rymdladdningsgallerröret återuppstår i ny form. 

M ngen , som velat bygga en transportabel mottagare för hör· 
telefon, har saknat dubbelgallerröret. Det återkommer nu i form 
a v en diod·p cntod från Philips med typbeteckning DAH50. Vid 
15 volts anodspänning är bran theten 0,7 rnA/ V och anodströmmen 
ca 1 mA. Heptodsystemet har samma funktion som en pentod; de 
två första galhen närmast .katoden utgöra riktelekttod för elektron· 
knippena resp. rymdladdningögaller. Det nya röret är således ett 
strälrör. 

Heptoden och dioden ha var sin glödtråd för 1,4· V och 25 mA, 
vilka kunna serie- elkr parallellkopplas. Önskar man endast an· 
vänd'a det ena systemet, kan det andra systemets glödtråd läm· 
nas kall. 

Med t vå stycken DAH50 kan byggas en mycket liten mottagare. 
Hela hatterifrågan löses med hjälp av fyra fi cklampsbatterier 11 
4,5 V, enligt uppgift från Philips. Önskas stor känslighet, rekom· 
menderas reflexkoppling. 

Röret s äges även lämpa sig för kortvåg; det har vid 6 ID våg. 
längd hög ingängsimpeda ns. Sockeln är a v oktaltyp, rörets t otala 
längd H)O mm och diameter 32 mm. 

w. S. 

http:viigl�ngdsomrll.de


TYP F 

185
TYP F 

SKANTIC 

~ 
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PRIS : 

o 

VAD ALLA FRAGA EFTER 

Dist.ansmottagare, superkopplad, med 4 st. 1,2;:; ,olts Telefunken stålrör. Rörspec. 

DeR 11, DAli' 11, DE' 11, DL 11. lnbyggd antenn, oxsedd fUr samtliga yåglängdsområden. 

Våglängdsområden: kort\"åg, 18 mC-;),8 mc (16 m- Gl,iJ m), mellanl"i'lg 1 G30 kc-GOO kc. 

(106 m-600 m), långvåg, 431 kC.-l;:;O kc. (696 m-l 061 m). Batterier: anOdbatteri, 

OS \·oH. glödströmsbatteri, torrba tteri (ringledningstyp ), 1,G \·olt. Strömförbrulming: 

anodström, 5 mA. glödström, 200 mA. Batteriernas livslängd: vid normalt bruk, d. Y. s. 

ca. 1 il 2 tim. pr dag ca. 300 tim. Utlandsmottagning: störuingsfriare än på nnliga ap

parater beroende på Hntennens riktningssverkan och att mottagaren ej är anknuten till 

belysningsnätet. Storlek: lä tt transportabel genom sin form och \"iktfördelning. Längd 

30 cm; höjd 24 cm; bredd 15 cm. Villt: komplett med batterier 6,5 Ilg. Klädsel: myc

ket sli tsta rk ljUSbrun eller mörl,brun Iiiderimita tion. 

Modell F 59 föl' mellanvåg. Hr. 155: - inld. batt. Modell F 60 för alla 3 våglängdsområdena Kr. 185: - inld. bat.t. 
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elektrolytkondensatorer 
tii-r tdet mdiO-J1!W-iee 

Ny slor sortering av alla gängse typer just anländ från Amerika . Rekvirera genast 

min specialkota log över FIDEL-kondensatorer. Alla order expedieras snabbt. Ytter

ligare upplysningar från 

JOHilN LilGERfRilNTZ 

Värta.... ägen 21 STOCKHOLM Telefon 6133 OS 


