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tillverkas av den sedan 15 år tillbaka välkända firman Helweg Mikkelsen & Co, 
Köpenhamn. Ovametern har fått en stor spridning speciellt såsom service
instrument för radio, då det utan extra tillbehör kan användas till de flesta i 
praktiken förekommande mätningar, vilket framgår av nedanstånde tabell: 

Universalinstrumentet OVAMETER 

0-1 - 10-100- 500mA-10 A Lik. och vä xels trö m 

0 - 1,5- 10-100-250- 1000 V Lik. och växelst,röm 

0-1 000 - l0000- 100000.Q I A v läs ning d irekt på ohm.kala 

Begär vår nya utförliga broJclJyr övt:r Ovametern 
A~TIEBOLAGET 

RÅDMANSGATAN 84, STOCKHOLM 
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Sigllalgeneratorer av svellsk tillverkning. 

Triumph·Radio, Tulegmall 19, Stockholm, för i marknaden tvenne 
typer av signal generatorer av egen tillverkning, avsedda för servis
arbete. Den mindre, typ E-300, har fyra frekvensområden och täcker 
100-30000 ke/ s. Skalan har 160 mm diameter och är direkt gra
derad i frekvens. Spolarna äro av järnpulvertyp. OsciJ.latorn med rör 
EF 13 iir elektronkopplad. Modulation med 400 p/s är möjlig upp 

till ]00 % . Lågfrekvent spänning upp till 60 V kan uttagas. Den 
högfrekventa spänningen är reglerhar. Två uttag finnas, ett för hög 
och ett för låg spänning. Generatorn är växelströmsdriven och har 
dimensionerna 325 X 230 X 140 mm. 

Den större generatorn, typ E-WO, täcker i fem områden 100-32000 
kc/ s. Förutom de fördelar, som känneteckna den mindre generatorn, 
säges denna typ ha mycket stor frekvensstabilitet. Modulationsgraden 
iir 30 "/0. Högfrekvensspänningen kan regleras upp till 100000 flV. 
Dimensionerna äro 375 X 230 X 140 mm. Generatorn är växelströms
driven. 

I'recisionsskala, mallllslrlllnenl, kriSlaU-pick-lIp , 
omformare m. m. av danskt fabrikat. 

Oloi Nuzell, KlIngsholmsstrand 157, Stockholm, representerar i 
Sverige bl. a. följande danska firmor: Friedrich & Co. A/ S, Köpen
hamn, M. P . Pedersen, Köpenhamn , Dansk Kondensator Fabrik, 
LYllgby, Dansk Bakelit Industri (DBI). 

Bland nybetema från dessa firmor märkes främ&! en lIrskala i 
vrccisionsutförande från i\'L P. Pedersen, avsedd i första hand för 
mätins trument samt mera exklllsi\'a kortvågsmottagare. Skalan, vars 
diameter är ej mindre än 183 mm, har kraftigt friktionsdrev till 
kondensatoraxeln med utväxling 34: l (17 varv lör 1800 \Tidning 
av kondensa toraxeln). För att medge hastig förflyttning på skalan 
är ratten försedd med ell handtag, så att den kan vevas runt. Indi
keringen sker genom tvenne visare, av vilka den ena gör l varv för 
1800 vridning av kondensatoraxeln, den andra 10 varv. Skalan kän
netecknas därför av stor reproducerbarhet i inställningen. Drivmeka 
nismen för visarna är helt inbyggd i skalhuset, som är utfört av 
pressad stålplåt. Dödgång mellan kondensatoraxeln och visarna har 
eliminerats genom en speciell anordning. Genom alt lossa på skydds
gla !<et kan man på den raderfasta skalan markera frekvenser eller 

(Forts. å sid.- 239.) 
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Dagliga 

nyhelsulsändningar 

På svenska språket 

Tid Våglängd Frekvens Station 

18.W 25,10 11950 2R022 
18.40 31,15 9630 2 RO 3 
18.40 41,55 7220 2ROll 

På tyska språket 

Tid YlIglängd Frekvens Station 

21,10 19,61 15300 2RO 6 

21.10 25,W 11810 2RO 4 
21.10 31 ,15 9630 2RO 3 

På engelska språket 

Tid Yåglängd Frekvens Station 

12.40 19,61 15300 2RO 6 
15.00 19,61 15300 2RO 6 
15.00 25,10 11950 2R022 
]5.00 41,55 7220 2RO 11 

18.00 19,61 15300 2RO 6 
21.00 19,61 15300 2RO 6 
21.00 2~,40 11810 2RO 4 

21.00 31,15 9630 2RO 3 
23.00 25,10 11950 2R022 
23.00 25,40 11810 2RO 4 
23.00 29,04 10330 2RO 19 
23.00 30,74 9760 2RO 18 
23.00 31,15 9630 2RO 3 
23.00 41,55 7220 2RO Il 
23.00 47,62 6300 2R023 

E.I.A.R. CENTRO RADIO IMPERIALE 
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Radioskolor i USA 

II. Den högre radiotekniska undervisningen 

Av civiling. Harry Stockman 

2. Columbia University, New York. 

Eleverna vid Columbia University tillhöra under de 
första tvenne åren Columbia College och under den 

följande tvåårsperioden School of Enginccring. De utexa
mineras därefter med BS-grad. Studerande, som fortsätta 
för högre grad, kunna efter ett femte år erhålla MA- eller 
EE-examen och efter ytterligare två eller flera år dok
torsgrad, Ph. D. 

Ehuru allmiinna till sin natur äro kurserna i Enginee. 
ring School så utformade, att de giva den studerande 
möjlighet till fördjupade studier inom vissa områden, 
t. ex. högfrekvensteknik. Genom att utnyttja den frihet i 
val av ämnen, som alltid är för handen, kan en av specia
lisering intresserad elev komponera ett för honom lämpligt 
kursprogram (icke radiotekniska ämnen elimineras t. ex. 
i största möjliga utsträckni.ng). En dylik elev, som stan
nar ett femte år vid universitetet, väljer EE-linjen och ej 
MA-linjen, enär den senare innehåller flera allmänna äm
nen än den förra. MA-linjen anses giva en mer »kulturell» 
bakgrund än EE-linjen. 

Vid undervisningen följ er professorn i regel någon av 
de utmärkta amerikanska läroböckerna i radioteknik. Man 
fäster ganska stor vikt vid problemlösning (hemtal givas), 
speciellt inom symboliska metodens tillämpningsområden. 

POPULÄR RADIO 

Ofta hänvisar professorn till ett visst avsnitt i en VISS 

lärobok och föreskriver en tidsperiod, inom vilken eleverna 
skola inhämta avsnittet ifråga. Professorn kan därefter 
anslå en timme till diskussion för att förvissa sig om att 
alla förstått det inlästa. Litteraturhänvisningar till den 
rika amerikanska radiolitteraturen förekomma ideligen. 

Kurserna i radioteori och laborationsövningarna löpa 
parallellt, dock så att så långt möjligt varje område be
handlas i. föreläsningarna, innan det kommer upp som 
laborationsuppgift. Ehuru eleverna sålunda ha kännedQm 
om de teoretiska grunderna för laboratoriearbetet redan 
då de komma till övningarna, hålles ytterligare en före· 
läsning per laboration. Denna föreläsning avser aU klar· 
lägga teoriens tillämpning i praktiken. Som föreläsare 
tjänstgör här the Chief Instructor - förste assistenten 
och föreläsningarna hållas i laborationslokalen före labo
rationsarbetets början. Dessa föreläsningar ske under syn· 
nerligen fria former och bestå i stor utsträckning av sam
språk om mätmetoder etc. mellan lärare och elever. Efter 
någon timmes dylik föreläsning på morgonen tager själva 
laborationsövningen vid och pågår till lunchtid. Man fort· 
sätter sedan på eftermiddagen. Den totala laborationstiden 
uppgår till fem il sex timmar. (Detta gäller »svagström
marna». Man har en teleteknisk och en starkströmslinje, 
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Fig. 5. Bild från en laboralionsövning i rat.lio:e~ljk, tillhörand,:. fysik· 
kursen vid MIT; junior". 'iirmast en elev l farel med ?tl gora av· 
läsningar och taga upp en kurva, i mitten prufessorn, Inslruerand!' 
en grupp s tuderande, och i bakgrunden elev!'r i arhete med appa· 

ratllpp -ättning. 

ehuru li njerna ej äro skarpt utformade. Studerandena 
tillhörande starkströmslinjen ha ungefär samma labora
tionsuppgifter som teleteknikerna, men 17öra mindre per 
laboration. ) 

Arbetet under laborationsövningarna - och i viss mån 
även or<Yanisationen av detta arbete - är i stor utsträckt:> 

uin<> lämnat åt den studerandes eget initiativ. Det mesta o 

arbetet gi:ires inom skolans väggar, och ett detaljerat pro· 
tokoll skrives ned i en ringbok under försökets gång. 
Senare inlämnas ett protokoll , och i enklaste fall består 
detta av er;l renskriven upplaga av originalanteckningarna. 
Ett fåtal mera intresserade elever utarbeta protokoll, som 
skilja sig mera från anteckningarna och innefatta här
ledn,ingar och dylikt. Sista klassen (»seniors») räknar 
totalt ungefär två dussin elever. Eleverna laborera i skift, 

så att skiften taga lokalerna i anspråk olika dagar i vec· 
kan. Eleverna äro fördelade på grupper om två il tre. 
Vanli<Yen är totala antalet laborationsgrupper i arbete 
fem. Dessa fem grupper hetjänas av såväl professorn SOI11 

förste assistentelI , ehuru professorn ägnar relativt liten 
tid la instruktionsarbetet. Tidvis finnas även andra assi· 
stenter - vanligen äldre studerande - men de äro ofta 
sysselsatta IUed framställning av nya apparater. 
. Flera av d disponibla rummen utnyttjas uteslutande 

för elektroakustiska mätningar. Ett speciellt elektroakus· 
ti kt mätrulll finnes för undersökning a mikrofoner och 
högtalm·e. 

Ehuru antalet laboranter är relativt litet, är den till 
laboratoriet hörande expel'imentvcrkstaden ganska, stor 
och försedd med ett flertal moderna verktygsmaskiller. 
Här arbeta trenn yrkesmän med framställning av olika 
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slag av experimentapparater. Salunda ha dessa expen· 
lOenlarbetare tillverkat flera a\' instrumenten och appara

terna på laboratoriet. 

Till laboratoriet hör även en historisk avdelning (den 
var ännu ej färdio- vid tiden för författarens besök), där 
eleverna kunna s~udera sådana dyrgripar som original
exemplaren av Michael I. Pupins första »loading coils» 

och hans ursprungliga mätuppsättning.H Dessutom finnas 
här flera av major Armstrongs första superheterodyner 

stora lådor med rören uppstickande ur locken. 

~är sista terminens laborationskurs avslutats, återstår 

av vårterminen några veckor, som utnyttjas föl' indivi
duellt laboratiollsarbele. Detta har formen av korta exa
mensarbeten; i princip av samma sIa'" som de vid Tek· 
niska Högskolan förekommande. Emellertid äro examens· 
arbetena vid Columbia nivers-ity frivilliga och företaga!< 
endast av elever, SOI11 vilja höja betyget. Ett väl utfört 
examensarbete räknas SOI1l »thesi» för Master.graden. 

Examensarbetet skall omfatta minst 42 arbetstimmar. Vår
terminen 1941 voro ett halvt dussin dylika examensarbe
ten iO'ån"', de flesta inom ultrakortvågsområdet. Eli av 
e1eve~la hade till uppgift aU bygga en liten oscillator för 
högst 40 cm våglängd med ett nytt lTKV·rör, om just 

kommit i marknaden. 

Ett stort antal kurser i Columbia College och en del av 
kurserna i Engineering School äro tillgängliga som kvälls
kurser. Ä ven för högre examina pågå kvällsföreläsningar 
eller eftermiddagsföreläsningar (börj a klockan fyra). Så
l~nda är det möjligt för en BS·man att taga en MS·grad 
lIteslutande genol11 eftermiddags. och kvällsföreläsningar. 
På mån 17a ställen inom industrien uppmuntrar man de 
anställdao att sluta någon timme tidigare på dagen till 

förmån för fortsatt utbi,ldning. Man giver även personalen 
fritimmar tidigare på dagen - allt beror på individen och 
vilket företag det är fråga om. 

Elevantalet vid Columbia University är ca 30000. Unge
fär .5 000 äro kvällselever. 

De studerande ha tillgång till ett l1Iindre tekniskt biblio
tek, Egleston Engineerillg Library, där praktiskt taget alla 
standardarbeten i radioteknik äro direkt åtkomliga från 
hyllor och fack. Mindre lästa böcker och tidskrifter kunna 

på någon minut erh Ilas från inre förråd. De stude~an.de 
tränas hån första universitetsåret alt uh1)'ttja detta b1bllO
tek; särskilda övningar hållas för att lära dem hitta i 
facklitteraturen , sI, i handböcker etc. Såsom tidigare 
nämnts referera ofta föreläsande professorerna till ett 
visst antal sidor i en bok i stället för att gå igenom del 
motsvarande området under lektionstid. Det är intressant 

, Pupjn~r Lidigare professor vid Columb,ia University, o~h det ~r 
han som Irlln början inriilla t de laboratOrier, >,om Bli anvanclas frl! 
und~rvi sningen i Electrical COlllmun i cation ~ . 
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att se, hur eleven efter slutad laboratioll'sövnil1g går över 
till Egleston-biblioteket för att omedelbart utnyttja de i 

samband med laboration uppgiften givna litteraturhän vis
ningarna. 

för dem sonl måste ha tillgåno' till teknisk litteratur av 
mera allmän art , stå r det stora Columbia-hiblioteket med 
dess oerhörda resurser till förfogande. Här kan man på 
någon timme få fotostatkopior av sidor i dyrbara arbeten 
- exempelvis dokument och patentskrHter. Ävenså kan 
man få bok- och tidskriftsidor filmade på mikrofilm (van
lig biofilm ) . filmen läses i särskilda för ändamålet upp
satta läsmaskiner eller medelst enkla små handläsappa-ra
ter, utförda som lupper. 

Sambandet med industrien är -för Columhia University's 
vidkommande ej starkt eller utpräglat. Man har flera kän
da il1dustriingenj örer såväl från Bell Lahoratories i New 
York som från RCA i Camden, vilka undervisa på kväl
larna. Professorer och assisteuter ha i viss utsträckninu 

konsulterande verksamhet för industrien. Vidare har man 
viss kontakt mellan de stora företagen och studerande, 
som arbeta på masters- och doktorsgraderna. Finnorna 
komma gärna med fijrslag till doktorsarbeten och ställa 
i viss utsträckning apparatur till förfogande. En del dok
torsarbeten utföras emellertid utan att någon förbindelse 
med industrien är för handen. I sådana fall tillser man 
att arbetet inriktas på byggande av apparatur, som kan 
bliva till nytta på laboratoriet. 

Det må nämnas alt flera a.pparat.er i laboratori et utgöra 
gåvor fran industrien. ålUJlda har Western Electric skänkt 
tvenne stora tonfrekvensgeneratorer, som utgöra en vär
defull tillgång under laborationsarbetet. 

3. Harvard och MIT, Cambridge. 

llmänt anses Harvard intaga tiitplatsen hland ulUver
siteten och MIT, NIassachusett~ Institute of Technology, 
tätplatsen bland instituten och de tekniska universiteten. 
Båda läroanstalterna ligga i Cambridge, Mass. 

Ur den blivande radioingenj örens synvinkel är Harvard 
ett int gammalt universitet, som ' peciellt i de avancerade 
kurserna giver blivande forskare och vetenskapsmän myc
ket god utbildning med fysiken som allmän grund. MIT 
är en efter den moderna industriens behov anpassad tek
nisk höo-skola utan större anor. Dock är ej MIT någon 
vanlig teknisk högskola utan en av de finaste i världen. 
MIT har mycket stora anslag fr ån industrien. 

Allmänt kan beträffande den radiotekniska uthildningen 
sägas, att .MIT har mer specialiserad undervisning och 
bjuder på flera studielinj er än Harvard. College-kursen 
vid MIT synes vara mer i ropet än den vid Han7 ard, under 
det att dc avancerade kurserna åtnj uta ung fiir sanuna 
popularitet - Harvard kir måhända alt föredraga. Dock 
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Fi g. 6. E n hijrna i Harvards Ins tructi onal Laboratory med de · för 
Harvard typiska laborationsbänkarna. Dessa bänkar ha neddragbara 
Jalusier, om skydda fö r damm och hindr~ . obehöriga alt ~?ra UPP: 
kopplingarna. Bland de framplockade malllh;trumenlen markas pa 

snedsocklar monterade volt- och amperemetra.r. 

iir det vanskli " t att jämföra de båda läroanstalterna utan 
att göra någon a dem orätt Exempelvis händer det aH 
MIT inom vissa områden giver forskningsarbete av mer 
fysikalisk art än Harvard, under det alt irrom andra om
råden Harvard erbj uder starkare specialiserilJO" än MIT, 
Vidare lägger man i Harvard stor vikt vid instruktio
nerna för laboratoriearbetet och utgiver utförliga labo
rations-PM, varjämte man i sto r utsträckning arbetar med 
fä rdiga uppkopplillgar. Vid MIT däremot lämnar man 
mycket kortfattade instruktioner för att uppmuntra den 
individuella företagsamheten och låter i stor utsträckning 
elevema själva göra de olika uppkopplingarna. Man skulle 
närmast vänta sig det omvända förhållandet (båda under

visn ingssätten ha sina stora fördelar) . 
Exemplen ovan visa, att det ej är så lätt alt sammanfatta 

karaktärsdragen hos Harvard och MIT. De i det följande 
givna, kortfattade orienteringarna bidraga måhända till 
n bättre förstäelse av läroanstalternas undervisningsprin

cirper och undervisningsprogram. 
Vid Harvard niversity är den radiotekniska utbild

ningen till stor del förla gd till Cru/t Memorial Laborator)' 

of Physics and Communication Engin eering, där professor 
E. L. Cha/lee är en av lärarna.4 eruft Laborator)' och de 
därmed förenade R esearch Laborator)' of PhY'sics och 
Jefferson Physical La.borator)' förfo ga ej endast över en 
rikhaltig utrustning radi.oapparatur, utan även över en 
rikhaltig utrustnino- fy ikapparatur. Goda arbetsmöjlig
heter finnas därför för experiment och forsknin o-suppgif
ter, som li uga mellan fysikens och rad ioteknikens omräden. 

Laborationerna äro många och fullständiga. Såsom 
nämnt arbetar man i stor ut ' träckning med färdiga upp

.\ Profes or Cha ffee är välkänu i ~ verige genom sin lärobok i elek
tronriir. J::Ia rvards Eirarl ista upptager många andra namn på kända 
vetenskapsmän och forskare inom det radiot ekniska området. 

225 

http:a.pparat.er


nänmas, att Research Laboratory of Physics innehåller ett 	 Fig. 8. En uppkoppling för bestämning av akustisk impedans, Har
vard. T. v. en tongenerator från General Radio, t. h. instrument för bibliotek, där man finner alla standardarbeten i fysik, 
observation. I mitten synes ett högtalarsystem, akusti skt kopplat till 

elektricitetslära, radioteknik etc. Endast lärare och elever högtalartl'atten, s}Tllig såväl framför som bakom fön sterrutan. 

Fig. 7. Ett intre~~ant försök på kopplade kretsar, H8tl"vard. Kretsarna 
äro uppbyggda av förskjutbara spolar och laboratoriekondensatorer. 
Övrig apparatur: oscillator, frekvensmeter, förstärkare. Detta är ett 

av de fundamentala experimenten i amerikanska univer,~itet . 

kopplingar, speciellt då det gäller förlopp av så invecklad 
natur, att det skulle taga alldeles för lang tid för eleverna 
att bygga upp det hela och få det att fungera tillfreds
ställande på den tid, som står till buds. Uppkopplingarna 
äro gjorda på bord med jalusier, som kunna fällas ned 
efter övningarnas slut. 

Flera olika smårum med specialapparater finnas, exem
pelvis akustiska mätrum för undersökning av mikrofoner 
och högtalare. Den värdefullaste utrustningen är emeller
tid den för »graduates» tillgängliga. Blivande doktorer 
ha möjlighet att i professor Chaffees speciella forsknings
rum utföra vetenskapliga mätningar på rör och kretsar. 
Ett annat verksamhetsområde är jonosfärforskningen un
der professor H. R. Mimno, för vilken forskning Harvard 
University har synnerligen ändamålsenlig apparatur. Man 
hur sändare för fast och variabel frekvens och ett flertal 
antenner på skolbyggnadens tak. Vidare finnes en portabel 
utrustning med såväl sändare som mottagare. Stora och 
väl utrustade experimentverkstäder sta till buds för fram
ställning av olika specialapparater. Bland annat har man 
en glasblåsarverkstad, där olika slag av urladdningsrör 
kunna framställas. 

Det ovan sagda må vara nog för att angiva arten av 
arbetet vid Harvard. Beträffande studieförhållandena må 

med avancerat arbete äga tillträde till detta bibliotek. Var 
och en har en egen nyckel, och man är mycket noga med 
att det skall vara tyst och stilla i läsrummet_ 

Vid :MIT följ er laborationsarbetet i stort sett konven
tionella riktlinjer, men studerar man detaljerna, är syste
met en smula unikt. Laborationsliden är så lång, att den 
ofta mätes i dagar i stället för i timmar. Särskilt i de 
högre klasserna utgives mycket kortfattade PM för för
söken, så att de studerande äro tvungna att i stor utsträck
ning handla på eget initiativ. En stor del av arbetet i de 
högre klasserna tillhör emellertid ultrahögfrekvenstekni
ken , där det o.fta är svårt att göra upp detaljerade PM, 
enär standardiseringen ej här hunnit lika långt som inom 
andra områden. Man lägger särskilt vikt. vid att träna 
eleverna i protokollskrivning av det slag, som förekommer 

inom industrien. 

MIT har ett väl utrustat högfrekvenslaboratorium med 
triod-, magnetron- och klystrongeneratorer, instrument för 
mätning av frekvens och spänning, apparatur för evakue
ring av rör och mätning av vakuum m. m_U Som labora

ro De senare mätningama ske i en särskild lokal med glasblåsar
verkstad, försedd ej endast med evakueringsapparatm utan också med 
8vetsmaskiner och annat, som erfordras för modem rörtillverkning. 
I en av laborationerna få pojkarna själva till verka ett rör och sedan 
mäta dess data och rita upp dess karakteristikor. Bland övrig ut 
rustning för laboratoriearbete må nämnas elektroakustiska mätrum, 
använda såväl av undergradll8tes som graduates. Stora experiment
verkstäder finna s. 

1 å rs g a ranti. 

Den nya kristall pick-upen TAOLDCA 
av högklassigt dun.kt r .. brlkat. som VKCkt ledn.nde radioteknIkers beundran. 

Elegnnt fonn I svart bakeUt. Försedd med sldirmad ledning, kullager 

sockeln, vridbart hm-ud. Ett års gomntl UimlUls på kri s tall elementet. 

Xu IlaIrer h08 radlo/ITOS8lst"r och d etalJIste r. 

Bruttopriser: komplett med tona..... kr. 53: - . PIck-up huvud kr. 38 : -. 

Kristall element kr. 26: -. l'rover omlråend" från agente ns Inger I Stockholm. 

OLOF NlLZJ;:N, Kung.holms Stn....l 157, Stockholm - T elefon !lO 94 34. 
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tiolIsarbete plockar man vanligen ut endast en och annan 
av de mätningar, som den tillgängliga apparaturen möj
liggör; apparaturen utnyttjas till fullo endast av stude
rande, som läsa på en masters- eller dokt,orsgrad. 

Elever, som arbeta med »graduate work», syssla med de 
senaste uppfåckterna och uppfinningarna på centimeter· 
vågsområdet, exempelvis med generering, frekvensmulti· 
plicering och demodulering av centimetervågor. Vidare in
tresserar man sig för vågornas u tbredningsförhållanden, 
riktad strålning från metalltrattar samt ledning av vågor 
i metallrör och isolatorer. Just nu är kanske det viktigaste 
arbetsområdet dirigering och landning av flygplan. 

Beträffande föreläsningshirserna må nämnas, alt dessa 
äro inriktade på utbildningen av ingen j örer med gedigna 
teoretiska kunskaper men också rustade för speciella om· 
råden av praktiken. Speciella kurser finnas för att träna 
den blivande ingenjören i att hålla föredrag och skriva 
tekniska artiklar, »to get along with people» och »to sell 
himself». Emelleltid går man än längre i omsorgen om 
den blivande ingenj örens framtid oeh talar om praktiskt 
taget allting som har betydelse för individen som medlem 
i samhället. Såväl pojkar SOI11 flickor bevista dessa före· 
läsningar. 

l\HT har ett flertal beröringspunkter med industrien, 
speciellt nu under rustningstiden. Många kända industri
fackmän hålla regelbundna föreläsningar, speciellt i äm
nen som anknyta direkt till laboratoriearbetet. Å andra 
sidan ha många av lärama vid MIT konsulterande arbete 
för industrien, och man har till och med en särskild för· 
medlingsbyrå för dylikt arbete, Division o/ Industrial 
Cooperation. Helt naturligt är detta arbete i stor utsträck· 
ning av forskningskaraktär. Denna byrå handhar även en 
annan aktivitet från industriens sida, nämHgen koopera
tionssystemet. Härmed förstås ett system, i vilket den stu
derande fördelar sin utbildningstid på teoretiska studier 
vid MIT och praktiska studier vid ett industriellt företag, 
sådant som General Radio. En studerande fullbordar exem· 
pelvis de första tvenne åren vid MIT och studerar sedan 
ytterligare tre år (i stället för två) för BS-graden, alter· 

Fig. 9. Fi,r effektiva studi er fordras effektiv rekreation, och vid många 
amerikanska universitet har sporten givits en mycket framskjuten 
plats på skolschemat. Ovan en bild frän Massachusetts Institnte of 
Technology, MIT, där eleverna förfoga över ett fyrtiotal segeljollar 

i Charles River. I bakgrunden universitetets dome. 

nerande mellan klassrummen i MIT och verkstad och 
laboratorier hos General Radio. När en dylik studerande 
- eller annan studerande - går in för ett do'ktorsarbete, 
väljer han gärna ett av intresse för industrien, och om 
lyckan är god bekostar industrien alla försökskostnader 
och anställer sedan den unge ingenjören i företaget. En 
del industrier har mycket intimt samarbete med MIT, sär
skilt beträffande doktorsarbetel1 och konsulterande tjänst
göring. Det säges, att flera av General Radios instrument 
ha sin upprinnelse i MIT:s laboratorier. 

I detta sammanhang må inflickas, att ett intimt samarbe
te mellan ett universitet och en firma ej är uteslutande av 
godo. Vid dylikt samarbete finnes alltid en tendens aU 
firmaintresset i fråga utestänger ideer och kQnstruktioner r 

50m en med universitetet ej allierad industri äger. Ett 
exempel: förf. har det intl1'cket att man vid MIT alltid 
är glad att berätta om General Electric men däremot är 
föga meddelsam om Westinghouse. 

Universitetet är känt för det betydelsefulla vetenskapliga 
arbete, som utförts inom centimeterregionen, exempelvis 
de av professorerna E. L. Bowles och W. L. Barrow gjorda 
forskningarna. 

STOCKHOLMS RADIOKL,UBB 
En sammanslutning av radioteknici och amatörer. 

Räknar vårt lands främsta radiofackmän bland sina medlemmar. 

Aktuella föredrag och demonstrationer var 14:e dag. 

De bästa utländska facktidskrifte rna finnas tillgängliga. 


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

lysningar erhållas genom klubbens sekreterare, civiling. Torsten Ståhl, Box 6074, Stockholm 6. Medlemsavgiften, kr. 
10: - pr år, för studerande kr. 6: - pr år, kan inbetalas å postgiro nr 50001. 
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Störningsproblem 
vid kapacitiv ingångskoppling på aHströmsförstärkare 

Av ingenjör Robin Hult 
entrllm·Radio 

I nr 7- l:! av Pupulär Radio detta ar får sign. »A. C,. 
Stockholm» under frågespalten svar på, hur han skall 

undvika nätbrum vid S·märkningsenlig anslutning av nål· 
mikrofon till allströmsförstärkare med växelström SOIll 

driftspänuing. Fig. l återger det schema, som rekommen· 
deras. l Det torde emellertid icke bli tillnärmelsev is stör· 
ningsfritt med den visade anordningen meJ mindre man 
har turen att ha nätnolla i ena väggkontaktpolen och sam
tidigt stickproppen så vänd, att förstärkarens chassi blir 
anslutet j ltst till nätnollan. ppfyllas icke sagda villkor, 

kommer chassiet och dänned även skärmen om ledningen 
till nålmikrofonen att föra en spänning i förhållande till 
jord av 127 eller 220 V~, beroende på vilken spänning 
och kuppling, som användes i strömdistriDutionsnätet. 

För att närmare belysa problemet tages som exempel 
elt fall, aär huvudspänningen ligger på väggkontakten och 
är såsom i Stockholm stads växelströmsnät 220 V. Mel· 
lan endera nätpolen till j ord blir då spänningen 127 V, 
och det blir lika starka störningar, hur än stickproppen 
vändes. Förstärkarchassiet, som är nollpunkt iförstärkar· 
kopplingen, är direkt förbundet med eua nåtpolen, varför 
detta erhåller en konstant växelspänning av 127 V i för
hållande till j ord = omgivn ingen. Chassiet och alla därmed 
förbundna delar och ledningar komma att fungera som 
ena beliigget i en kondensator vars andra belägg är jord 
eller i närheten av försti-irkaren med sina ledningar befint
liga mer eller mindre »jor,dade» föremål. Så länge spän
ning påtryckes chassiet, måste en kapacitiv ström genom
fl}1a chassitilledningen och till chassiet anslutna ledningar. 
Inkopplas en impedans av något slag mellan en ledare 
och chassiet, måste därför över denna uppstå elt spännino-s
fall proportionellt mot impedansens och den kapacitiva 
strömmens storlek. I fig. l är skärmen den till chassiet 
anslutna ledaren och kondensatorn C2 den seriekopplade 
impedansen. För alt på ett enkelt sätt få ett närmevärde 
på spänu ingen över C2 tänkes motståndet i potentiometern 
p vara stort i jämförelse med impedansen vid nätfrckvens 
hos C2 • Skärmens kapacitet till j ord benänmes Cst. pp
ritas det ekvivalenta schemat (fig. l a) , erhålles helt 

l Detta schema ;ir dock ej uppfunnet av oss utan baserat på en :uti· 
kel i Populär Radiu nr 2,] 940, till vilkeu :iven hänvisades i fråge· 
svaret. - Red. ann'· 
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enkelt en spänuingsdelare bestående av Cst i serie med CZ' 

Tvärs över spänningsdelaren ligger nätets fasspänning Ej. 
Spänningen ESI över C2 beräknas lätt ur uttrycket 

l 

~ 
Est = E;' l l 

-- +-
jlVCz jU)CS ! 

I regel är Cst liten i förhållande till C2 , varför felet icke 

blir stort om uttrycket förenklas till 

C, t 
Esl = Ef • C 

2 

Kopplingen i fig. l VIsar skärmen använd som ena 
ledare (nolledare ) för anslutning av nålmikrofonen. Följ
aktligen måste den spänning som uppstår mellan skärmen 
och chassiet, dvs. över C2 , bli påtryckt potentiometern P. 

Ett exempel med insatta siffervärden kan vara intres

sant att räkna ut. Kondensatorn C2 får enligt S-märknings
föreskrifterna ej överstiga 6000 pP och eftersom det är 
ur störningssynpunkt fördelaktigt aU på denna plats ha 

största möjliga kapacitet, väljes C2 =6000 pFY Cst an
tages till 15 pF, och fasspänningen Ef var given till 127 V. 
Störspänningen Esl blir då enli!!! det förenklade uttrycket: 

15
127· 6 000:::::::;0,32 V. Följaktligen skulle störspänningen 

uppgå till ungefär medelspänningen från en god el~ktro-

te) c~/ 

~II 
tf rCz t.SI 

Ndlm/kr: 

() SJ.,·är",7i
I 

_.l_

es/-r 
I 

I 

I 


/",>/ff/~//.?7// 
F'ig. 1. Olämplig an,;llltning av näImikrofon. 

, Blockeringskondensatorer lör apparatIlttag i allströmsapparater skola 
dessutom enligt föreskrifterna efter ,m timmars förvaring i 98 or" 
fuktig luft tåla en provspänning av 1.5()() V~, 50 p / s lUlder l minut. 
" Enligt de s. k. krisbestämme1serna får blockeringskondensator vara 
12000 pF, dock får den sammanlagda kapaciteten av kondensatorer 
för nål11likrofonansllltning ej överstiga ;~O 000 pF. 
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Fig. 2. Störningsfri am;llllning a\' nålmikrofon. 

magnetisk nålmikrofon. Åtp.rgivningen blir i sådant fall 
totalt onjutbar.4 

Separat skärm ger ringa stömillg. 

Emellertid kan störspänningen minskas, 0111 skärmen 
icke tillåtes ingå som ledare för nålmikrofonanslutningen. 
För ändamålet användes en skärmad tvåledare, som in
kopplas enligt fig. 2, där innerledarna tjänstgöra endast 
som ledare för spänningen från nålmikrofonen och skär
men endast som skärm. Villkoret att varj e apparatuttag 
måste seriekopplas med en kondensator på högst 6 000 pF 
får ej eftersättas, varför kondensatorn Ca måste tillkomma 
i skännens chassiförbindelse_ Dissekeras det nya schemat 
med avseende på sina störnino-sberoende faktorer, befin
nes det, att kapaciteten Cs~ mellan skärmen och de båda 
ledarna kommer med S0111 en väsentlig faktor.'i Fasspän
ningen ligger som i föregåellde exempel över CSI +C3 ; 

över Ca bildas en viss delspänIling. Parallellt över Ca lig
ger CS2 seriekopplad med C2 ; över C~ bildas en delspän
ning av delspänningen över Ca. Det ekvivalenta schemat 
visas i fig. 2 a. Spänningen över C2 beräknas lätt även 
för detta fall: 

C'l C" ,Esi = Er• ---:----'- - . ; 
C CS2 ' C2 + C C2 CS2 

':1 +C -I-- C sl 
'S2 · ~ :.! 

Enär CSl och C.<2 äro slllå i förhållande till C2 och Ca kan 
uttrycket förenklas till 

E - E. CSJ ,Cs2 

st- r Ca' C 
2 

Antages C2 = C3 =6000 pF, CsI = 15 pF, C'2 = 120 pF, 
Er= 127 V erhålles nJed dessa värden insatta i det för
enklade uttrycket 

_ . 15 . 120 ~O 0064 V 
Esl - 127 (j 000 . 6 000 ~ , . 

eller 50 ggr min~lre än med kopplingen enligt fig. 1. 
Fordras ä'nllu större störningsfrihet filJnes möjlignet att 

, En piezoelektrisk nålmikrofon (kri51all·pick·up) ger dock 2 ' eller 

mera. - Red. anm. 

" Låg impedans hos nålmikrofonen förutsätt es. 
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Fig. 3. Oriktig anslutning av skärmnjngell . 

arrangera ytterligare störspänningsdelning genom aU välja 
en anslutningsledning med flera skärmar och förbinda var 
och en av dem med en kondensator till chassiet. Ur ut
trycket för störspkinningen framgår att kapaciteterna CS I 

uch C,2 skola vara små för att få Esl liten. Enklast åstad
kOl'nmes det genom att begränsa ledningslängden till min
sta möjliga. Dessutom beror CS2 mycket på kabelns kon
struktion. 

Hittills har endast ledningsproblemet behandlats. Även 
själva nålmikrofonen måste ägnas uppmärksamhet, enär 
den kan råka vara oskärmad, varvid den får en viss skad

.tig kapacitet direkt till j ord. Den måste i så fall förses 
med skärmande hölj e av något slag, vilket allt efter ford
ringarna på störningsfrihet anslutes till skärmen för ledar
na eller medelst separat 6 000 pF kondensator till för
stärkarchassiet. På en magnetisk nålmikrofon kan det 
räcka med aU ansluta magneten med polskor i likhet med 
som angivits för extra skärmande hölje. 

S törningar via m%m. 

Till slut skall i korthet beröras det fall då nålmikrofonen 
är monterad på elektriskt grammofonverk, en kombina
tion sum kan ge upphov till mycket besvärliga störningar, 
särskilt om verket är av allströmstyp. Fig. 3 visar sche
matiskt ett »omöjligt» fall, där såväl avstörningskonden
satorn på 5 000 pF som motorstativet och skärmen 0111 

nålmikrofon ledningen äro anslutna till verkplattan. Av 
fi g. 4 framgår hur verket ändrats för att ge upphov till 
mindre störningar och hur inkoppling till förstärkaren 
bör ske. För det fall motorstativet ej kan isoleras från 
verkplattan, är det nödvändigt att mikrofonledningen inuti 
armen verkligen är försedd med från armen isolerad 
skärm; dessutom måste kondensatorn på .5 000 pF kopp
las bort. 

Fördelen med kondensatoringång framför trans{orma
toringång ligger i den förstnämnda metodens prisbillighet 
samt att vid användning av kristallnålmikrofon bättre lj ud
kvalitet kan erhållas även jämförd med den som erhålles 
med transformator av tämligen högklassig konstruktion. 
Användes tonkorrektionsfilter till nålmikrofonen, bör filt
ret läggas på mikrofonsidan om blockeringskondellsatorer
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L __._._ 
Fig. 4. Rätt inkoppling a" mikrofonledningens skärm 8amt verkplattan. Observera al t motorn är isolerad från den sistnämnda. 

na enär dessa annars kunna förrycka filtrets åsyftade ver
kan_ Det nuvarande tidsläget har gjort att så gott som 
alla rundradiofabrikanter på grund av kopparbristen helt 
måste frångå den tidigare vanliga och för störningar 
mindre känsliga transformatoringången och i stället an
ordna kondensatoringång med uttag för skäm1anslutning. 

N ätlikriktaren 
Dess verkningssätt och dimensionering 

Ur Philips' -Grundlagen der Röhrentechnik

O ftast finns endast nätväxelspänning tillgänglig för 
drift av rören i en mottagare. Växelströmsdrift har 

den fördelen, att spänningen bekvämt kan höjas eller sän
kas till önskat värde genom transformatorer, men rörens 
elektroder måste matas med likström. För att erhålla lik
ström i detta fall, använder man sig av dioder, som ju ha 
likriktarverkan. Vid jämförelse med likriktning av hög
eller mellanfrekvens äro emellertid de erforderliga effek
terna här väsentligt högre, varför speciella rör måste an
vändas. Dessa benämnas likriktarrör. 

Ehuru det är möjligt att använda gasfyllda likriktarrör, 
vilka ge mindre effektförlust, förekommer i radiomottaga
re i allmänhet endast likriktarrör av högvakuumtyp, enär 
de gasfyllda rören ,förorsaka högfrekventa störningar_ 

En.vägslikrilctare. 

I princip är kopplingen för en nätlikriktare densamma 
som för en likriktare av hög- eller mellanfrekvens. Fig. l 
visar schemat för en envägslikriktare. Genom transforma
t0111 överföres nätväxelspänningen till ett sådant värde, 
att önskad likspänning erhålles efter likriktningen. Kon
densatorn C tjänstgör som reservoar. Funnes ej denna, 
skulle strömmen genom förbrukningsmotståndet R bliva 

Av denna lilla redogörelse framgår hur viktigt det är 
att känna till störningarnas art och orsaker för att få ett 
något så när tillfredsställande resultat med den nu så 
vanliga kapacitiva ingångskopplingen för nålmikrofon pa 
vanliga mottagare. 

pulserande. Växelspänningens pOSItIva halvperioder mel
lan anod och katod ge ström genom röret i pilens riktning 
från anod till katod; de negativa halvperioderna fram
kalla ingen ström. Utan kondensator skulle således under 
de senare ingen ström flyta genom förbrukningsmotstån
det. Finnes en reservoar- eller buffertkolldensator, upp
laddas denna under de positiva halvperioderna. Konden
satorn urladdas kontinuerligt över förbrukningsmotståndet, 
som således får en ständig strömtillfÖrsel. Kondensatorns 
spänning är dock ej konstant, utan sjunker under urladd
ningen, tills dess att nästa positiva spänningsstöt åter upp
laddar kondensatorn, varvid spänningen åter stiger. Spän
ningen hos kondensatorn varierar alltså mellan två gräns
värden; över kondensatorn finns en likspänning med en 
överlagrad växelspänning, vars kurvform (spänningen som 
funktion av tiden) icke är sinusformig. Denna överlagrade 

_1_ 

Fig. 1. Principkoppling fö r envägslikriktning. 
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Fig. 2. Heldragen kurva: Transformatorspänning sasom funktion av 
tiden, tillförd likriktarrörets anod och angiven i förhållande till 
katoden. Punktstreckad kurva: Resen'oarkondensatoms negativa me· 
dellikspänning i förhållande till anoden. Streckad kurva: Resulterande 
växelspänning på likriktarrörets anod och brumspänningen över 

reservoarkondensatorn. 

växelspänning kallar man likriktarens brumspänning. På 
samma sätt som vid hög- eller mellanfrekvenslikriktning 
med diod bliva likströmsvariationerna mindre, ju större 
motståndet R är. Ett stort motstånd R betyder ett litet 
strömuttag, så att omvänt brumspänningen är stor vid 
stort strömuttag. Större kondensator ger likaledes lägre 
brull1spänning. I den angivna kopplingen har brull1spän
ningen samma frekvens som nätspänningen. Under de 
positiva halvperioderna stiger spänningen, under de ne
gativa sjunker den. 

Av ovanstående framgår, att brull1spänningen endast 
beror av reservoarkondensatorns kapacitet och strömutta
get, medan den är oberoende av spänningen över konden
satorn. Mellan likriktarrörets anod och katod finnas tre 
spänningar, nämligen: 
l) den från transformatorn lämnade växelspänningen V/" 

som når katoden via kondensatorn C, 
2) en negativ likspänning, som via transformatorlindning

en framkommer till anoden, och 
3) brumspänllingen. 

Under transformatorspällningens negativa halvvågor 
addera sig likspänningen och de negativa halvvågsspän
ningarna och således finns mellan anod och katod en 
hög negativ spänning, som är störst, då de negativa halv
vågornas botten nås. Denna maximispänning påverkas 
obetydligt av brumspänningen. Vid dessa toppspänningar 
får inget genomslag inträffa, och med hänsyn härtill måste 
således likriktarens is!">lation och avståndet katod-anod 
vara beräknat. 

+ 

R 

Fig. 3. Likriktarkoppling med filterkrets, be5tående av dr~sel och 
kondensator (C2 ). 
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Under de poslhva halv perioderna taga den negativa 
likspänningen och den positiva toppspänningen mer eller 
mindre ut varandra, och spänningen mellan anod och 
katod blir mycket liten. Detta visas grafiskt i fig_ 2. Under 
tidsintervallet t1-t2, t3"-t4 osv. uppladdas kondensatorn, 
och alltså ökar kondensatorns negativa spänning i förhål
lande till katoden. Under intervallet (2-t3' t4-t5 osv. av
tager likspänningen. Ur figuren framgår tydligt, att endast 
låga positiva men höga negativa spänningar uppträda mel
lan anod och katod. Vidare synes, att tiden t 1-t2 , under 
vilken reservoarkondensatorn uppladdas, är mycket kortare 
än tiden (2-t3' varunder kondensatorn urladdas över be
lastningsmotståndet. Under uppladdningen måste lika stor 
laddning tillföras kondensatorn, som avges vid urladd
ningen. Då strömstyrka betyder laddning per tidsenhet, 
som framgår genom en ledare, inses, att mycket större 
strömstyrkor uppträda vid kondensatorns laddning än vid 
urladdningen. Uppladdningsströmmens medelvärde är så 
många gånger större än den uttagna likströmmen som 

t2förhållandet mellan tidsintervallet - ta och eftersom 
II  t 2 

detta förhållande är stort, måste likriktarröret vara beräk
nat för höga maximiströmstyrkor, i synnerhet som topp
värdet av den genomflytande strömmen är ännu högre än 
medelvärdet under tiden tl-t:. Brumspänningens förlopp 
är likaledes inritat i fig_ 2, och likspänningsvariationen, 
som erhålles härur, är betecknad med LJVc- Brumspän
ningens toppvärde är således 1/2 LIVC. Kurvförloppet hos 
brumspänningen framgår endast ungefärligt i figuren, då 
spänningen ej stiger eller sjunker linjärt under kondensa
torns upp- och urladdning. 

Enär brumspänningen tillföres de olika elektroderna i 
mottagarrören på samma sätt som likspänningen, kan den 
lätt ge anledning till brum i högtalaren, om den antager 
för höga värden_ Därför användas oftast reservoarkon
densatorer med hög kapacitet, t. ex. elektrolytkondensato
rer på 16 eller 32 /-tF. I allmänhet äro dessa höga kapaci
tetsvärdell ändock ej tillräckliga för att sänka brumspän
ningen i erforderlig grad, och därför inkopplas efter re
senfoarkondensatorn en filterkrets. Denna består aven 
drossel eller ett motstånd samt en kondensator. Även på 
denna plats användes genomgående en elektrolytkonden
sator. 

Rt 

-1

Fig. 4. Likriktarkoppling i serie med ett motstånd R/, som represen
terar transformatorm och rörets inre motstånd. 
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Fig. 5. Likspänning över reservoar kondensatorn som funktion av 
strömuttaget hos en likriktare för olika värden pli transformatorns 
lomgångsspnnning och inre motständ (R/=RI + R + n"R,,). ärs R I 

el! eventuellt skyddsmotstånd. 

Fig. 3 ,·isar en likriktarkoppling med ett filter. Drosseln 
har hög impedans för brumspänningen (växelspänning) , 
kondensatorn e2 däremot mycket lag. Tillsammans utgöra 
Je en spänningsdelare för brumspänningen över konden· 
satorn el, oeh endast en ringa del a denna spänning 
tillföres förbrukningsmotståndet. l kopplingen i fig. 3 är 
likriktarrörets katod förenad med transformatorlindningen 
oeh anoden med den första kondensatorn. Härigenom er
nås den fördelen att glödströmslindningen kan vara hop
kopplad med sekundära lindningen i övrigt. Vid envägs· 
likriktare användes oftast denna koppling. 

I stället för drosseln kan man också använda ett mot· 
:stand. Fördelen med motståndet är uppenbarligen att det 
är billigt. Emellertid uppstår större spänningsfall i det· 

Kortvågsmottagare 

AV teknolog Carl Akrell 

II. Små superheterodyner 

Snper utun egentlig mellunfrekvensförstärkare. 

Denna apparat kommer att bestå av ett blandarsteg, ett 
detektorsteg, som likriktar den erhållna mellanfrekvensen, 
ett slutsteg samt likriktaren (se fig. 7 och 8). Den känslig

samma an i drosseln, varför högre spänning måste före· 
finnas vid den första kondensatorn för att en bestämd 
likspänning skall erhållas över den andra kondensatorn. 

Hittills har hänsyn ej tagits till likriktarrörets och 
transformatorns inre motstånd. I fig. 4 har inritats mot
ståndet R" som utgör summan av dessa motstånd. Trans
formatorns inre motstånd utgöres ej endast av sekundär
motståndet, utan också av det primära motståndet. Ävenså 
omfattar det transformatorns läckimpedans, men denna är 
tämligen liten och försummas oftast. 

För transformatorns inre motstånd, reducerat till se· 
kundärsidan, gäller då: 

R; = Rsek +n
2
R"rim 

Här är n förhållandet mellan antalet lindningsvarv il se· 
kundär- och primärsidan, eller, vilket är tillnärmelsevis 
riktigt, förhållandet mellan sekundär- och primärspän· 
ningen. 

Genom spänningsfallet över delta inre motstånd blir 
likspänningen över kondensatorn lägre. Belastningen av 
reservoarkondeJlsatorn eI genom förbrukningsmotstålldet 
R medför samtidigt, att spänningen över kondensatorn 
kommer att variera. Härigenom sjunker a]]tså likspänning. 
en ytterligare. Man kan nu taga upp kurvor för ett likrik
Larrör, vilka för viss spänning på transformatorns sekull
därsida angiva den vid reservoarkondensatorn befintliga 
likspänningen, och detta för olika strömstyrkor och inre 
transfornlatormotstånd. 

Fig. 5 visar en sådan kurvskara med trallsfonnatormot
stånd och inducerad sekundärspänning som parameter. Ur 
kurvorna ser man, att likspänningen över reservoarkonden
satorn är lika stor som amplituden hos sekundärspänning. 
en, när ingen ström tages u t. 

I nästa artikel redogöres för tvåvägslikrikLning och 
spänningsfördubbling samt anges beräkningen av hrul11' 
spänningen (med exempeJ:i. 

Sr. 

hetsminskning och selektivitetsminskning, som erhålles i 
förhållande till en norrnai superheterodyn, är i föreliggande 
konstruktion kompenserad rrenom att i stället för diod· 
likriktaren en återkopplad detektor användes. 

I fig. 7 ha schemata tjll två olika slags blandarsteg in
förts, ett normalt sådant i I:a och ett mera ovanligt i I :b. 
I senare fallet förbättras ingångskretsens egenskaper och 
dänned såväl förstärkning som förselektioll med tillhjälp 
av återkoppling. Äterkopp1ingsgraden varieras med en po
tentiometer i katodkretsen, SOI11 ändrar den negativa gal
lerspänningen. Denna får ej inställas så att röret själv
svänger. Varvtalet på återkopplingsspolen i anodkretsen 
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avpassas så, aU självsväl1gning ej inträder förrän vid läg
sta gallerförspänning, dvs. Rö = O. Den extra förstärkning, 
som härigenom kan uppnås, motsvarar i detta fall, när det 
gäller kortvåg, ungefär ett högfrekvenssteg före blandar
röret. Genom att ingångskretsens selektivitet väsentligt 
stegras kommer man bättre ifrån spegelfrekvenserna. Den 
använda mellanfrekvensen, cirka 450 kc/s, är ju mycket 
låg för en kortvågsapparat, men något annat bn här 
knappast rekommenderas, då mellanfrekvenstransformato
rer för l 500 kc/ s och 3000 kc/ s ej torde vara tillgäng
liga i svenska marknaden. Den intresserade kan ju därför 
först tillämpa den vanliga kopplingen och sedan övergå 
till den sistnämnda och se 0111 resultatet blir bättre. I detta 
fall blir emellertid ingål1gskretsens selektivitet så stor, att 
även vid ett omsorgsfullt dimensionerat och intrimmat 
spolsystem följsamheten ej blir tillfredsställande mellan 
oscillator- och ingångskretsen. Trimmern G~ ersättes då 
lämpligen med en liten variabel kondensator, som kan 
l'egleras utifdn_ 

I fig. 8 är detektorkopplingen utritad, och av denna 
framgår det, att i mellanfrekvenstransformatorn, som i 
denna konstruktion bör vara a högsta kvalitet, måste in· 
föras en återkopplingsspole. Dess dimensionering beror 
givetvis på transformatorns utförande men kan förslagsvis 
utföras så, att 20 il 30 varv tråd lindas på ett litet spol
rör, som sedan kan skj utas närmare och längre ifrån se
kundärlindningen. Kopplingen inställes sålunda så, att 
man med vridkolldensatorn bekvämt kan reglera återkopp
lingen. Inställningen blir sedan alltid densamma, då våg
längden, motsvarande 450 kc/ s, här är fast. Dock komma 
variationerna i nätspänningen, liksom vid vanlig återkopp
ling, att inverka på svängningspunktens läge på skalan. 
Allteftersom återkopplingen ökas, stegras appamtens kän, 
lighet och dessutom dess selek,tivitet, vilken sistnämnda 
kan göras mycket stor. Här finnes även en möjlighet för 
den som är intresserad av telegrafimottagning att, då 
denna är omodulerad, sätta ton till densamma genom att 

1:0 

I 
I 
I 
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öka återkopplingen tills detektorn svänger. I fig. 9 har 
införts lindningsdata till mottagarens spolsystem. Mellan 
detektorn och slutsteget har inlagts motkoppling genom 
motstånden R9 och Rll samt kondensatorn G15• I detta 
fall är alltså motkopplingsgraden ej densamma för alla 
frekvenser utan kommer aH vara mera utpräglad för 
höga frekvenser. Kondensatorn Gl ; verkar här som en 
kortslutning för motståndet Ro. De höga frekvenserna 
komma således aU undertryckas och basregistret att fram
hävas. I övrigt är kopplingen helt normaU 

Reflexkopplad super. 

En originell superheterodyn, benämnd »Radio Roma», 
har de senaste åren kommit i allmänt bruk i Italien 
och tillverkas där av de flesta fabrikerna. Rörbestyck. 
ningen är i samtliga fall 6A7, 6A Y8 ooh 80, det för
sta ett hlandarrör, det andra en italiensk version ay 
EBL 21 , en duodiod.slutpentod med hög branthet, samt 
80 likriktarrör. I fig. 10 har förf. överfört den ursprung
liga växelströmsapparaten till motsvarande allströmskopp
ling med rören UeR 21, UBL 21, y 21, varvid blan
darsteget är analogt med något alv de ~idigare i fig. 7 
beskrivna. Slutröret i UBL 21 användes nu först som me!

l I detta speciella faU, där den hiigfrekvcnta återkopplingen vid 
distansmottagning starkt undertrycker de högre frekvenserna, torde 
del vara lämpligast att ordna 8ft, att den lågfrekventa motkopplingpn 
kan till· och frånkopplas. - Hed. anm. 

Fig. 7. Blandarsteg med rör UCH 21 dler UCH 11 att användas 
med någon av de föreslagna små slIperheterodynerna. I schema l:h 
förbättras ing3ngskretsens egenskaper och därigenom mottagarens 
känslighet och eJeklivitet med återkoppling. I rör UCII 11 är oscil· 
lator"allrel invändi"t förbundet med g3 i hexoden (bromsgaller eak· 
nas).'" el- C,: avs!ii'rnning-kondensator 2X 450 pF, Rö: återkoppling, · 

kontroll. Ila motstånd 1/ 2 W. 

CI , C7 = 2 X 450 pF. Co= 3-30 pF, trimrner. 
c., =' 30 pF, trimmer. Clo = 5000 pF, 3000 y = 
C;= O,l ,IIF (ind.-fri). R , = 200 O. 
C.l = 0,1 ,aF (jnd.·fri). R. = 20 kO. 
C. = lOoo pF, glimmer. R; = 30 kO. 
Cs = loo pF, glimmer. R. = 50 kO. 

C7 , e, = 2 X 450 pF. R,; = 5000 Q (log.).

C.= se lext tin Ijg. 9. RIl = 100 O. 
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Fig. 8. Återkopplat detektorsteg för mellanfrekven.sen, 465 kc, slut· 
steg och Jikriktarsteg med ruren v e L Il och VYn. Detta schema 
Il:a hopfogas med l:a eHer l:b i fig. 7 efter önskan och föreställer 
då en liten superheterodyn med tre rör utan egentlig mellanfrekvens· 
förstärkare. C,.: återkopplingskontroll. I figuren är kondensatorn 
inlagd mellan anod och återkopplingsspolen. Vid det praktiska ut· 
förandet är det bäst att ansluta kondensatorn till jord, varvid alltså 
återkopplingsspolen ligger mellan stalom på kondensatorn och anod. 
Man slipper på så vis ifrån att isolera kondensatorn från chassiet 
och risken för handkapacitet blir ej heller så stor. Dr: fHterdrossel. 
T.: lampa. 12 \'olt, 0,1 amp. (Philips 8072). Alla motstånd 1/ 2 W 

där ej annat angives. 

CII =0,2 l,F. R7 =50 kQ. 
C12 = 250 pF. Rs= JSO kQ. 

C", = SO pF. Ru=2 MQ. 

C14 =lOO pF. = 5OO0 Q.
R IO
 

C,,,= SOO pF. RII = l MQ. 

C,s= SO ,u F, 2.5 V, el.·lyt. R'2 = 1 MQ. 

C'7 = 2OO0 pF. R''l = 2oo Q. 

C,.= lOOOO pF. R14 = lOOO n. 

C,.=loo pF. R", = O.,5 MQ. 

C20 = 16 .uF, 450 V, el.·lvt. R,o = lOO n. 

C2I = 16 I.,F, 450 V, el.·I;'t. R'7 = 800 n. JO watt. 

C22 = 20 000 pF. 


lanfrekvensförstärkare, de båda dioderna sedan på van· 
ligt sätt för att likrikta högfrekvensen och för att få för· 
dröjd AVK-spänning som ev. pålägges blandarröret. Slut
röret användes ytterligare en gång, nu på vanligt sätt och 
driver en högtalare. Något separat lågfrekvenssteg finnes 
som synes ej och torde ej heller vara absolut nödvändigt, 
då man med det använda röret får 50 mW utgångseffekt 
vid en gallerväxelspänning av blott 0,5 volt. 

Att föreliggande konstruktion, som onekligen är den 
originellaste bland småapparaterna, medtagits sist beror 
på, att dess lämplighet för kortvågsmottagning kan disku
teras; den italienska versionen är också blott avsedd för 
mellanvåg. Mottagarens känslighet är ju lägre än en van
lig superheterodyns, då lågfrekvensförstärkare saknas, och 
kan uppskattas till 100--500 ,uV, om mellanfrekvensför
stärkningen antas vara lika stor som i ett normalt steg, 
vilket mycket väl kan "ara fallet, då slutrörets branthet 
är 8 mA/ V. Viktigt är att andra melIanfrekvenstrallsfor
matom dimensioneras förnuftigt -- rörets inre motstånd 
är ju blott 20000 Q. 

Att utföra apparaten S0111 ren kortvågskonstruktion kan· 
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ske ej ger fullt goda resultat, utan lämpligast torde 
vara att anskaffa något av de trediga små spolsystem 
med tre eller fyra våglängdsområden , som finnas i mark
naden , och ansluta detta till blandarröret enligt anvis· 
ningarna. 

III. Medelstora mottagare 

Till denna kategori kunna hänföras de flesta mottagare 
med kort-, mellan- och långvåg, som saluföras i allmän
na marknaden, i regel superheterodyner om 4+ 1 il 5 + 1 
rör. Vad en sådan apparat presterar är allmänt bekant, 
och vad kortvågen beträffar, kan sägas att starka och 
medelstark-a stationer helt komma till sin rätt, under an
tagande att mottagningsförhållandena äro medelgoda. 
Härvid förutsättes givetvis att mottagaren är i gott skiok 
och att den är ansluten till en ordentlig antenn. För dem 
som själva vilja bygga sina apparater finnas i markna
den byggsatser med fullständiga anvisningar, och förf. 
tänker därför låta åtminstone de nätanslutna medelstora 
mottagarna passera med blotta onmämnandet. 

Vad den vanliga 4-rörs batterisuperheterodynen beträf· 
far, så är dess känslighet betydligt lägre än hos mot
svarande nätanslutna apparat. Förstär·kningen per steg 
räknat är approx. proportionell mot rörens branthet, och 
om först blandarsteget undersökes, kommer man till föl· 
jande slutsats. Nätanslutna blandarrör ha transponerings
brantheter som variera mellan 0,5--0,75 mA/ V, medan 
batteridrivna rör ha 0,25--0,30 mA/ V (i ett fall , DK 21, 
är S = 0,5 mA/ V) , och man får alltså i senare fallet blott 
halv förstärkning. Vad mellanfrekvenssteget beträffar blir 
förstärkningen där 1/ 3 av normal; brantheterna äro för 
batteri rör vanligen 0,7--0,8 mA/ V och för nätrör 2,0-
2,2 mA/ V. 

Känsligheten hos en batterimottagare blir alltså c:a 6 
ggr sämre än hos en nätansluten apparat och torde uppgå 
till 75 ä 150 ItY för 50 mW utgångseffekt, om lågfrekvens
förstärkningen antas lika stor i båda fallen. För mottag
ning på mellanvåg räcker denna väl till, men är på kort-
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Fig. 9. Ingångs· och osdllatorspolar a\'sedda att t äcka kortvågsområ· 
det 15-53 meter med en vridkondensator om 2 X 450 pF, varvid 
den totala nollkapaciteten antagits=40 pF. Spolarna ha en diameter 
om l 1/2 tum (hammarlundstommar med sexstiftssockel) och lindas 
med emalj. koppartråd. Alla mätt i fig. äro angivna i mm. Vad 
heteckningarna i oscillatorspolens måttskiss beträffa skola :tGallen 
och :tAnod.:t byta plats. Oscillatorspolen L4 ligger ju på anodsidan 
(se fig. 7). Cs=5000 pF, glimmer. Man bör tillse att oscillatorn 
s\·änger jämnt över hela våglängd'5området genom att mäta ga.JIer
strömmen i oscillatorkretsen vid läckan, närmast katoden, den bör 
vara c :a 0,2 mA. Eventuellt måste återkopplingsspolen omdimensio· 
neras och varven lindas mellan oscillatorspolens varv. Lindningsdata : 
Tngängsspole: Primär L I , 6 varv, 0,3 mm diam. Sek=där L2, 7 varv, 
1,0 mm diam., induktans = 1,6 {<H. Återkopplingsspole L3 , 2 å 3 
yarv, 0,.3 mm diam. Oscillatorspole: Stämspole L4, 63/ 4 varv, 1,0 
mm diam. Återkopplingsspole L5, c:a 4 varv, 0,3 mm diam., lindarlc 

som i fig. eller mellan spolens L4 varv. 

våg i knappaste laget, särskilt vid resemottagare, där man 
ofta måste klara sig med en provisor,isk antenn. 

I fig. 11 har införts ett schema över en batteriapparat, 
speciellt tillrättalagd för kortvågsmottagning. Till blan
darröret anslutes antingen ett vanligt spolsystem eller det 
som avbildats i fig. 9. Äterkopplingsgraden ändras i se
nare fallet genom att variera polentiometern Rh och där
med den negativa gallerförspänningen på blandarröret. 
Gangkondensatorn måste vid koppling enl. schemat ha iso
lerade rotorer, men detta behövs ej, om vid ingångskretsen 
rotorn anslutes direkt till »jord» och schemat i övrigt 
lämnas oförändrat. Över oscillatorsektionens gallerläcka 

: SMI I 
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R4 uppstår en negativ spänning, som efter filtrering på
lägges slutrörets och blandarrörets styrgaller. Skulle os
cillatorn ej svänga ' jämnt över våglängdsområdet, kom
ma emellertid stora spänningsvariationer att uppstå. Ge
nom att bryta anslutningen mellan gallerläckan och »jord» 
och där inkoppla ett mätinstrument (område 0-1 mA) 
kan man kontrollera, om oscillatorn svänger på önskat 
sätt. Då avstämningsratten varieras mellan ytterlägena, 
skall strömmen vara i möjligaste mån konstant och helst 
uppgå till 0,2 mA, vilket ger en tillgänglig negativ galler
förspänning om 7 volt. Av denna uttages sedan c:a hälften 
över spänningsdelaren Ra-R\. I värsta fall uttages nega-

Fig. 10. Schema, som tillsammans med l:a elier I :b i Hg. 7 bildar 
en liten reflexkopplad superheterodyn. Pentoddelen i UBL 21 fun
gerar här samtidigt som mellanfrekvensförstärkare och slutsteg. A YK
spänningen kan om så önskas påläggas blandarröret, dock endast i 
den koppling som visas i I :a. RIO: volymkontroll, Dr: sildrossel, 
L: 	 skalbelysningslampa, 12 volt, 0,1 amp. Alla motstånd 1/ 2 W där 

ej annat anges. 

0,1 ,uFo 	 R, = l,O MO.CII = 
C. 2 = 50 pF. 	 RR= l,O MQ. 
C.3 = 20 000 pF. R. = O,l MO. 

C.. = 20ooo pF. = 0,5 M'l ( Iug.l. 
R lO
 
CI5 =500 pF. RII = 5000 Q. 


25 pF. 	 R12 = 200 Q . C16 = 
C17 = 5ooo pF. RI3 = 0,5 M'l. 
C18 = 16 !tF, 450 V el.-lyt. R.~ =50 kQ. 
C10 =16 ,uF, 450 V, el.-lyt. R.5 = 100 Q. 

R.o= 850 Q, 12 watt. 

II :b 

A'IOti 


UCH tf 


AVJ( __ 

---+-~---, 

--<~-c;::::>_-+....J 

POPULÄR RADIO 235 



j 

-

L-~~--_+--~--~--_+~----}_~~~4_~_4--~~_+~tE~_r~~~_1--r_----_r--t_~----~~A+ 
r-~__~L---~~--L--L--~--~-----L~~--~~-L----L-+_~~~~----~~----_t--+-----~--~A-~-

r-----------~----~--,_--_,------,_----------~--------~--1r--~--~8+ 
l ,, 
l 
J 
l 
,l 
l 
l 
l 

BI"F: 

J 

l 
l 
l 
l , 

Vig. Il. Schema över medehtor hatterisuper för god kortvågsmottag· 
ning och med låg strömförbrukn ing. Anodspänning 90 V, anodström 

JO mA, glödström ] 75 mA . 

tiv galler förspänning på vanligt sätt (över motståndet R 
enl. fig. 12). 

Ett extra mellanfrekvenssteg har inlagts för att kom· 
pensera d n vanliga batterirnottagarens relativt låga käns
lighet. Första mellanfrekvensstegets förstärkning blir 10-
15 ggr, då motståndskoppling använts, och det andra ste· 
get är fullt normalt. Med två mellanfrekvenstransforma
torer enl. schemat fås nonnal selektivitet; en tredje kan 
naturligtvis inläggas mellan rören i stället för motstånds
kopplingen om största förstärkning och selektivitet önskas. 
A VK-spänningen påverkar första mellanfrekvensröret. 

90-voltsbatterier böra användas; vid högre spänningar 
inläggas extra skärmgallermotstånd, vederbörligen avkopp
lade, då blandar· och mellanfrekvensrörens skärmgaller 
ej tåla mera än 90 volt; dessutom måste motståndet i oscil
latoranoden (R2 ) ökas och negativa gallerförspänningen 
på slutröret justeras. 

Vid batterimottagare använder man ej ska.Ibelysning för 
att spara på batterierna. Detta gör att man lätt glömmel' 
att apparaten är i gång. I fig. 12 A har införts ett schema 
över en blinkande glimlampsindikator samt i fig. 12 B elt 
schema över en avstänmingsindikator avsedd för batteri · 
drift, som blott drar 25 mA i glödström. ndre anodspän. 
ninasgränsen är dock 90 volt, varför den endast lämpar 
sig i mottaaare avsedda att anslutas till ett 120-voltsbatteri. 
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lutligen bör omnämnas att de i ovanstående artikel 
införda och föreslagna konstruktionerna ej av förf. ut· 
förts i pmktiken, men aU de utan undantag få anses fullt 
vedertagna och ha även tillverkats av ett flertal finnor. 

Utlera/llr /II. m. 

5uperheterodyner utan egentlig mellanfrekvens förstärkare och med 
återkopplad andra detektor har tillverkats av bl. a. följand e firm or : 
Radio Wire Telewision Im:. (Lafayette) . Allied Radio Corp. (Knight). 
\fe \1urdo Silver eorp. 

Kopplingen )'ekommenderas i följande böcker: >Radio» Handbook, 
sjunde upp\. , Santa Barbara, CaLi!. ~Rundfunk-röhren , Eigenschaften 
und Anwendung», Ratheiser, tiUäggsband till tredje och fjärd e upp!. , 
Berl~n. :.The Radio Amateurs Handbook», sjuttonde uppl., West Hart
ford , Conn. 

Den ren kopplade superheterodynen har tillverkats av bl. a. föl
jande firmor: Compagnia Generale di Elettricita, mod. »Roma». 
Phonola (S. A. Fimi), mod. »301». Siemens Soc. An., mod. l>Roma». 
Watt Radio, mod. ) Roma». 

Konst.ruktionen har tidigare varit om nämnd i danska tidnin gen 
l>P opulaer Radio», detta enl. uppgift j l>Radio Craft» för febr. 1938. 

\1:otstånd koppling mellan mellanfrekvensrören j mottagare med 
tvll sådana har använ ts av bl. a. följande firmor: Emerson Radio & 
Phono Corp., mod. »CT·27S». Crosley Radio Corp., mod. l>1lJ.7». 

Neonind ikatorn har förekommit i en RCA·mottagare, mod. l> BT·4,2». 
Metoden att uttaga negati_ galJerfiirspänning till slutröret över 

oscillatorkretsens gallermot.stånd har bl. a. använts av följande fir 
mor, dock endast i mottagare avsedda för mellanvåg : General Elec· 
tIic Co., mod. »JB·4JO». Automatoic Radio & Television Co.. mod. 
»Tom Thnmbl>. 

Fig. 12. A: Indikator som anger 0 111 mottagaren är till· eller från· 
slagen. Glimlampan, som endast drar några tiotal mikroampere, blin· 
kar två till fem gånger per sekund och blir därigenom lättare upp
märksammad, än om den lyser kontinuerligt. Arbetar ej vid anod· 
spänningar under c:a 80 V. B: Avstämningsindikator för batteri 
mottagare. Anger samtidi gt 0111 mottagaren är till· eller frånslagen . 

Arbetar t:j \id anodspänningar under 90 V. 
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Resonans vid högfrekvens (mellanvåg) 

Av ingenjör Uno Johansson 

Sambandet mellall frekvens, induktans och kapacitet i 

en resonanskrets framgår av formeln j = 1/ 2;ql L . C. 
Denna fonnel har inom radiotekniken en vidsträckt till

lämpning. I nomogram nr 6 och 7 ha redan behandlats 
resonans vid lågfrekvens resp. långvåg. Ur omstående no
mogram nr 8 beräknas svängningskretsar, avstämda för 
mellaJlvåg, dvs. 200- 600 m. För fullständighetens skull 
läcker våglängdsskalan området 100- 1000 111. 

Liksom i nomogram nr 7 anger våglängdsskalans mot
satta hälft den motsvarallde frekvensen i kHz. Ellbart den-
Ila skala kan saledes användas vid omvandlin a av våo-

längd till frekvens eller tvärtom. 
Induktansskalan täcker värden mellan 50- 1000 ,uH. 

Högfrekvensspolar för mellanvå,,. utföras mestadels med 

kärna av järnpulver, varigenom lindningsvarvtalet och för· 
lusterna nedbringas. Kapacitetsskalan täcker området 30-
600 pF. Vridkondensatorer av cyängse typ ha en maximi
kapacitet av 45 550 pF. Minimikapaciteten hos en god 
kondensator håller vanligen ca 5 % av maximikapacite

ten. Det mekaniska utförandet samt de dielektriska egen
skaperna hos isolermaterialet äro avgörande för vridkon
densatorns kvalitet. Rotorn bör vara väl lagrad och sta
torn väl fixerad och isolerad, t. ex. llled keramiskt material. 

Tillämpningsexempel. 

1) Spånga-sändaren arbetar på ell frekvens av 704, kHz. 

Vad motsvarar delta för våglängd? Enbart med tillhjälp 
av nomoO'rammets mittskala erhålles resultatet 426 Il1. 

2) En variabelt avstämd v· gfälla skall tillverkas aven 
mellanvågsspole och en pertinaxkondensator. Spolens in
duktans är 170 uH och kondensatorns kapacitet kan varie
ras mellan 5- 575 pF. Ledningskapaciteter Ill. lll. uppgå 
till 2;) pF. Vilket vågl~ingdsband täckes av vågfällan ? Om 
linjalen hålles fast på induktansvärdet och vrides längs 

kapacitetsskalan från 600 pF till 30 pF, erhållas å mitt· 
skalan som gränsv~irden 600- 135 m. 

3) Mellanvågsbandet i en mottagares förkrets skall täcka 
.')30- 190 m. Kapaciteten i ganfYkondensatorns förkrets
sektion kan varieras mellan 2.'1- 500 pF. Övri"a fasta 
kapaciteter uppgå till 30 pF. Bestiim mellanvagsspolens 
induktans! Ur nomogrammet erhålles för 58"0 m och 530 
pF induktansen 179 ,uH samt för 190 m och .55 pF in duk-

POPULÄR RADIO 

tansen 185 ,IIH. Väljes en mellanvagsspole på 180 ,uH 
täckes våglängdshandet 5[12- 137,.') m. 

Förluster i högjrckvellskretsa-l·, 

Förluster uppkolllma i spolar på grund av bl. a. yteffekt 
i ledaren samt virvelströmInar i järnkärnor, skärmburkar 
etc. Yteffekten yttrar sig i en förträngning av strömmen 
till ledarens yta. Innermetallen utnyttjas icke till fullo och 
resistansen blir skenbart större. För att eliminera denna 
olägenhet utför s ledaren med ett flertal sinsemellan iso
lerade trådar (Iitztråd ) . Virvelströmsförluster uppkomma 

"enom att mafYnetfältet inducerar strömmar i t. ex. spolt> t> 

kärna n, som, om den är massiv, erbj uder en sluten ledare 
fi)r strömmen. Dylika förlust r nedbringas ifall kärnan 
sallllllans~ittes av plåtar eller, när det gäller högfrekvens
kärnor, pulver. 

Har man järnkärna eller järnpulverkärna i spolen, får 
lIlall vidare räkna med ommagnetiseringsförluster i järnet 
(hysteresis) . 

Beträffande kondensatorer har lllan fömtolll förlusterna 
i ledaren att räkna med förluster i det dielektriska skiktet. 

Vi ha förut antytt att godheten hos ett induktivt eller 
kapacit~vt element siffermässigt uttryckes med hjälp av 
begreppet Q, som betecknar förhållandet mellan reaktalls 

och resistans, Q= ~ (se P. R. nr 4, nomogram nr 5, fig. 

l d). Högt Q-värde i-ir Se ledes ett kännetecken på låga 

förluster. 

(uL -" ' . .. k1 d Hos en spole blir Q= R' lY e VISS approxlInatIOn an 

en spoles Q-värde direkt mätas med tillhjälp av Q.meter. 

l \ T'd ...För en kondensator O"äller Q= --R. ) matnmg av 
o «JC. 

kondensatorer i Q-meter erfordras en spolnormal, och det 
erhållna Q-värdet gäller för den av spole och kondensator 
hest ende kretsen. Äro normalens data kända, kan emel. 
lertid kondensatorns Q beräknas. Förlusterna anges ofta 

genom tangenten för förlustvinkeln (tg 6), vilket bete~nar 

:förhållandet mellan resistans och reaktans, tg å= wL = 

= wC·R = b. Ett lågt värde prl tg () innebär således låga 

förluster. 
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(Forts. jr. sid. 222.) 
anropssignaler. Utrymme finns för 5 olika frekvensområden. Skalan 
är belyst inifrån av två glödlampor. Vi ha halt skalan till påseende 
och finna utförandet mycket gediget. 

Vidare föres i marknaden här en piezoelektTisk nålmikrofon (kri· 
stall·pick·up) av märket »Troldca». Fabriken tillverkar numera själv 
även kristallelementet. Detta kan också fås separat, komplett med 
nålhållare, för inbyggnad i »tonarm». En annan nyhet av stort in· 
tresse f. n. är en serie mätinstrument av fabrikat Mauritz Andersen, 
varibland märkes en signal generator för servisarbete, tre ol·ika rör· 
provare, en rörvoltmeter samt ett antal universalinstTIlment för ström·, 
~pännings· och resistansmätning. Av finnan HeIstrup & Ylwings fao 
brikat föras mindre omformare, märke »Transmotor», för likström/ 
växelström eller likström/ likström, effekter från 80-2 500 V A som 
standard. Vidare föres en mångfald kondensatortyper av det kända 
märket »DKF» för såväl mottagare som sändare m. m., såsom typ 
»Ultra», en glimmerkondensator i trolituikapsel med värden mellan 
10-500 pF, pro'vspänning 500 V ~. Andra typer finnas med prov· 
spänningar upp till 20000 V ~. 

Slutligen märkes en trådlindad potentiometer i gediget utförande 
från M. P. Pcdersen samt glasrörssäkringar från Dansk Bakelit In· 
dustri. 

Kontala liIaiktar e. 

Craham Brothers AlB. Brunkebergstorg 12, Stockholm, har nu 
utökat sitt fabrikationsprogram med kontaktlikriktare för effekter 
från 1. il 1,5 kW och uppåt, för anslutning till alla växelströmsnät. 
Dessa likriktare äro avsedda att användas för elbilsladdning, elverks· 
drift, galvanisering m. m. 

Nya rörhata/oger. 

A.·B. Nickels & Todsen, Blasieholmstorg 9, Stockholm, har till· 
ställt oss en katalog över amerikanska rörtyper av märket ,>Purotron». 
Katalogen omfattar ej mindre än 143 sidor och är indelad i tre 
avdelningar. Den första uppräknar alla kända amerikanska rörtyper 
samt anger de europeiska typer, vilka kunna begagnas i stället, om 
de amerikanska ej finnas att få. PurotTon·fabriken säger sig ha i de 
flesta fall i praktiken provat, att utbyte med ifrågavarande typer är 
möjligt, men säger att svårigheter ibland kunna uppkomma. Endast 
i ytterst fä fall kan ett direkt utbyte ske; i regel måste ändringar 
göras i apparaten, och närmare anvisningar härför lämnas i kata· 
logens andra del. (Texten är på tyska.) Tredje delen upptar data 
för alla de amerikanska typerna samt för de 18 europeiska ersätt· 
ningstyperna. 

Firman har även utsänt en ny lista över Triotron·rören. Denna 
upptar samtliga mottagar·, förstärkar· och likriktarrör och anger alla 
data, även värden på katodmotstånd. Även de moderna hel glasrören 
äro representerade. Listan innehåller även ersättnings· och jämfö· 
relsetabeller. 

•••• u ........................................................................................................."0
.................................................................................................................. 


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

Stockholms Badioklubb 

Tisdagen den 24 november höll Stockholms Radioklubb samman· 
träde, varvid först klubbens tekniske sekreterare, ing. Sten·Arne Jo· 
hansson gav en kort orientering om »Dioddetektom». Därefter höll 
civiIing. Johan von Utfall föredrag över ämnet »Radioprogrammet 
och tekniken där bakom». Härvid redogjorde föredragshållaren för 
de tekniska anordningar, som Radiotjänst begagnar sig a,', samt 
ägnade särslcild uppmärksamhet åt akustiska frågor. Om denna sist· 
nämnda punkt uppstod en livlig diskussion, vari bland andra deltog 
redaktör Erik Holmberg, känd för Populär Radio;; läsare genom sina 
artiklar om musik kvaliteten i radio. 

Torsdagen den 3 december anordnades ett studiebesök vid Statens 
Hantverksinstitut, vars lokaler före'~sades av civiJ,ing. Nordlander 
och redaktör Almquist. Särskild uppmärksamhet väckte institutets 
radioserviskurs samt elektromaskinlabol'atoriet. 

Vid sammanträdet tisdagen den 8 december talade ing. G. Samuels· 
son, Svenska Elektriska Materielkontrollanstalten (SEMKO), om 
»Provning ur säkerhetssynpunkt av nätanslutna mottagare;). Han redo· 
gjorde för S·märkningsbestämmelsema samt de proven mottagare 
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Vört nya radiolaboratorium 
med modern utrustning och 
tekn'sk personal utför juste· 
ringar, ombyggnader, trim
ning etc. till lägsta priser. 

Klipp ur och sänd in denna kupong! 

NATIONAL RADIO 
Mcltlaregatan 1 - S T O C K H O L M - Tel. 208662 

Sänd gratis och franko: 

I J 1942 års huvud katalog. 21 1943 års supplementkatalog 
(Yor god överstryk det ej önskade) 

Namn: 

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


Postadress: ..... ............................................. _.... . .......... .. PR I!/.:l 
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GRAMMOFON
FÖRSTÄRKARE 

l-Iogst pälir Un .:I p parat, 
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och l'crm.dr n.l ml,s k högt 
.)la r(' . Vn l)'m rcg u loltor. 
O mtrck t fot ru m. jnd 
h Oldlo. s.':. 

NIT
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' r~1I1 "n.\l\b oc h 
!.uk r.1 nn::lr~ ' 
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llll-;Ut \l ydu.:"'t 
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(1'1 c ~ n), h H· 
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TRANSFORMA TORER 
V~r ~,H'C UC" .1 rt i k.:.' J ! V ar je sort 
o i:: b vc rk:.t.\ ll.\ ndc IC \"\':fI.: ra o; p :l 
kort a n..... t~f1ll. U "-:\1d f offert. ..l\' .:n 
till SJf::;k.il d l il h-crkn il1 q . 

Y!l p'~, MONTAGE
~ • STÖD 

OJ Oumbärli g a 
VI~ r ad ioa pM 

par<:ltcrnas bygqn rno och l.iig. 
mng. Lc: vc ruil.s med 2 dl..::r 
.. Iöd .:l de oglar, ~ed , g(:n mon · 
tnadi! p ~ sta.rk .. P ertin a x" , 

ANTENNMA TTA 

KONTAKT
PROPPHÅLLARE 

'Bra (j Hdr" nJc m5uIIlg h ylsor med 
!öt.:l<.)c og ine mC\nt cradc pl "Pl!rtiM 

nax" a v d uglig kvallt<!t . 

.......... 

9Ued tack för det gångna året 
tillönska vi våra läsare, medarbetare 
och annonsörer 

God Jul och Gott Nytt Ar! 
'I 

måste undergå {ör alt fii S-märket. Efter föredraget följde en livlig 
diskus ion. 

Della sammant räde var det sista för äret. När detta skri ves är 
det ännu e_i bes tämt , när första sammankomsten p~ varen skall äga 
!lm!, men troligen blir det antin gen ti sdagen den 12 eller tisdagen 
den 19 januari, 

Sammanträdena hållas i regel varannan tisdag kl. 19.30 på Stock· 
holms UnderofficerssälIskaps lokal, BIasieholmstorg 11 A, 2 tr. 

För att bli medlem av klubben behöver man ingalunda vara fack
man, utan alla, om äro intresserade av radioteknik, äro välkomna i 
klubben. Särskilt rekommenderas alla, som studera rad ioteknik vid 
högre eller lägre tekniska läroanstalter, att ingå som medlemmar i 
klubben, för att få del av de intressanta och givande föredrag och 
demonstrationer, som här anordnas. 

Inbetala Eder med lemsavgift för 194.3 omedelbart, så alt Ni icke 
gå r miste om några kallelser utan får dem från årets början. I med
lemsavgiften ingår prenumeration på Populär Radio, klubbens organ. 

Annlälan om medlemskap mottages på sammanträdena eller också 
kan medlemsavgiften, kr. 10: - för aktiva medlemmar, kr. 6 : - för 
studerande och teknologer samt kr. 8: - för passiva medlemmar (i 
landsorten), insättas på klubhens postgiro nr 5000l. 

ppgi[ter om adrt:.5sfiiriindringar o. dyl. skickas till Stockholms 
RadiokJubb, Box 6074" Stockholm 6. F ör[rågningar besvaras av sekTe
teraren, civiling. Torsten Ståhl under samma adr <s. 

Sekreteraren. 

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

Har Ni förnyat prenumerationen? 
::::: :: ::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::t::::: 

Regisler 1939-1942 
Ett register Wr Populär Radio, gilllande ren 1939 t. o. 1U. 1942, 

kommer att medfölja januarinurnret 1943. Det inhiiftas mitt inuti 
tidningen, 511 att det lätt kan uttagas genom art häftklammerna i 
r yggen öppnas. R gi,;t ret kan sålunda inbindas tillsammans med år· 
gång 1942. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::t::::: 

Rällelse 
I artikeln »Kortvågsmottagarcl> i novembernumret ha i tabellen 

på sid. 214 värdena på katodmotståndet vid olika rörtyper bonfaI1it. 
Dessa värcl ~n äro följande: 

Rör Katodmotstånd ( R,) 

70L7GT 
12A7 
25A7G(T) 
32L7GT 
UeL l1 + UY Il 

200 Q 
1250 Q 

600 Q 
200 Q 
Se fig. 6. 

Translormalorer & Drosslar 
Magnelspolar Omlindningar 
Serietillverkning &Speciallyper 

ELEKTROTEKNISKA VERKSTADEN 
Akarp Telefon 226 

Nordisk Rotogravyr, Stockholm 1942 POPULÄR RADIO 



Annonser 
om rör oth rörjeI: 

Dessa annonser för radiorör in

flyta i radioprogrammet varje 

"ec)<a i t.idningar över hela huulet. 

Svellska Orioll Försäljllillgs AB. 

St o c'..JlOlm, Göteborg, Mal,mö 

~(j7,iCG 

Trots stor efterfrågan o<:h möj

Iighet.er att sälja utan reklam 

håller Tungsram ändå reldamen 

vid mal!t.. I en serie glada an

nonser med en underton av all

var får allmänheten nyttig upp

lysning om några vanliga rörrel, 

hur de uPlllwmma, hur de yttra 

sig och hur de botas. Gamla ut

tjänta rör böra n u ersättas 

med nya, effeJ,th'a Tungsram

rör ! Varje mdiohandlare och 

reparatör bör n u se ö,'er sitt 

lager och se till, aU sorteringen 

är god för hela behovet under 

säsongen. Sänd io speeifil!ation 

för leverans snarast möjligt! 

TUNGSRAM
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Hög känslighet och god Frekvenskurva känne

teckna Electron kristallmikroFoner av mem

brantyp. Elektron är en kvalitetsmikroFon av 

alltigenom svensk til'lverkning. Electron leve

reras till de stora svenska radiofabrikerna. 

n r • • 
Mäster Samuelsgatan 56 B STOC KHOLM Telefon 230360 

~~~----____________________J 


