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ALL'FORMATORER-
för vilka standardkonstruktion finnes 

Primär Sekundär EHekt Utförandespänning spänning 

2,4 V = 120 V =, 180 V = 10 W med filter 

3,6 V = 120V == 3,6W » ) 

*4,8 V = 120V = l,2W » ) 

*6 V= 110 el. 220 V -, ~ 80 W utan » 

6 V= 250 V = 10 W med » 
*6 V= 400 V = 60 W utan » 

6 V= 250 V =, 500 V = 95 W med » 

*12 V= 200 V = 8 W » » 

*12 V= 400 V = 60 W utan » 

12 V= 110 el. 220 V '""'" 110 W » » 

12 V= 220 V ~.~ 150 W med » 

12 V= 250 V =, 450 V =, 
6,5 V "'- 100 W » » 

12 V"" 275 V =, 400 V = 110 W » » 
24 V= 130V = 13 W » » 
24 V = 600 V =, 50 V ~~ 215 W » » 

* levereras omgående från lager. 

Ovan ha endast ABformatorer som huvudsakligast äro avsedda för 

radioändamål medtagits. Vid beställning av enstaka apparater bliva: 

priserna fördelaktigare om någon av standardtyperna användas. En 

mindre variation i spänningen betraktas ej som avvikelse från standard

konstruktionen. 

GRAHAM BROTHERS A/B 
Tel. namnanrop. Postadress Stockholm 16. 
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Universalinstrumentet OVAMETER 
tillverkas av den sedan Ii lr tillbaka välkända firman Hc:lweg 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: 
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Klarar N'i denna 
uträkning på 10 
sekunder? 

Omöjligt säger Ni kanske. Det är dock ingen konst att klara 
uppgiften med hjälp av räknesticka. Det är rent otroligt, vad 
man spar tid med en sådan. Stickan blir också alltmer var 
mans egendom. Det är inte bara teknikern, som behöver den 
f?r sina beräkningar. Affärsmän , försäljare, studerande finner 
h~som ve!kstadsfolk, att stickan är ett oumbärligt verktyg, 
nar det galler att snabbt och bekvämt göra överslagsberäk. 
ningar. Försäljaren kan snabbt lämna uppgift om nettopriser , 
den studerande löser kvickt sina tal och verkstadsmannen be, 
räknar på stående fot, utan papper och penna, materialå tgång, 
ackordspriser, maskintider o. s. v. 
Brevskolans kurs Räknestickans användning är populärt och 
trevligt skriven. Att den också är omtyckt b evisas av att ca 
900 personer enbart inom ett enda fackförbund i Sockholm 
studerade kursen i studiecirklar under föregående höst. 
I tre lättlästa studiebrev lär Ni konsten att räkna på sticka 
och sedan får stickan en hedersplats i Er ficka, varifrån Ni 
instinktivt halar upp den , så snart det blir fråga om räkning. 
Ni finner snart, att Ni ej känner Er klädd, om inte stickan 
finns på sin plats. 
Kursen kostar 9 kr. för enskild studerande, 3 kr. för deltagare 
i korrespondenscirkel och 1:50 kr. för deltagare ilärarcirkel. 
Till kursen levereras en utmärkt övningssticka, 30 cm lång, 
eller en ficksticka i läderfodral. Ni får välja vilken Ni vill, 
och priset är 8: 50 kr. 

BI R E V S K O L A N L __'-.--7 

STOCKHOLM 15 
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som ej önska~ ). 

Ueln uvgiften inklush'c rUknestidm Ur kr. 17: 50. 
Il e la a\" 'ifte n ..
II'i)rs tn de lbetu lnin g-e ll kr. ... " .. .. .. . in Hattes ~3Jntit.ligt pa postgiro 

ko nt o III' 11. H f' ~tc ra nt.1r a q~,rift e rlii gges me d kr. ... ... . . . . .. i m å naden. 


tIe n ./ .. .... 1!H3 Svc II 8ka. F riimmantIe Språ k , 
~'ii relling slh'etg problem , 
SamhiiIl sIiiru oeh national · 

X:Ultll .... 	 e konomi. Aktuella soc.lala 
"pörsm,ll, Praktisk ha ndels· 
kunskap. Matematik oe lo 
naturvetenskap, Tekniska 
kurse r (verk s tads teknik, 
mask inteknik oc h e lektro· 
teknik) . 

178 

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

L T T E R A T u R 
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Erik T. Glas : RrJ(liation from Vertical Antell/llls. Royal dminist J'll' 
tioll of Swedish Telegraphs, Stockholm 1943, 158 sidor, 40 illustra· 
tioner. 

Ovanstående arbete ir en reviderad upplaga av författarens doktors· 
avhand ling, som framlades till offentli g granskning den 15 maj 1943. 
J den nya upplagan har enl igt förordet hänsyn tagits till den kritik , 
60m framk om \'id di ;;putationen, varför en del ändringar äro vidtagna . 

Amnet för avhandl ingen tillhör ett yller:;t svårt teoretiskt områd,'. 
[let allra svåraste inom radiotekniken, som förutom a\' dr Glas en<la, t 
behär; kas av e~t yUerst litet få tal fackmän här i landet. Ett när· 
mare ingående på innehållet i avhandlingen är därför här ut "slutet . 

Torb ern. Laurent : Växelströms/eori. Utgiven av Telefonaktiebolagct 
L. ~L Ericsson, Stockholm 1943, 126 sidor, din A 4, R4 illustrationer. 

DeNa kompendium, som är utarbetat pil. !,;rundval av en av dr 
Laurent hållen föreläsningsserie i växelströmsteori , m'ser enligt för· 
ord et att klargöra de fysikaliska sammanhanr;en i lineära elektriska 
kretsar samt all göra läsaren förtrogen med dc matematiska hjälp· 
medel , som användas vid behandling av allmänna växelströmsproblem. 
Endast förkunskaper i matematik och fysik , svarande mot kur"emu 
i realgymnasium eller tekniskt gymnasium, förutsättas, 

Innehållet i stort framgår av kapitelrubrikerna: 

L Hydromekaniska analogier till elektriska fiirlopp. 
2. Allmänna egenskaper hos lineära impedansnät. 
3. Räkning med komplexa tal. 
4. Symboliska metoden. 
5. Tvåpoliga impedallsnät. 
6. Fyrpoliga impedansnät. 
7. Beräkningsexempel. 
B. Symboliska metodens användbarhet. 

I kap. 1 förklaras begreppen resistan ,., kapacitans. indllktan , och 
ömsesidig induktans genom analogier inom hydromekaniken. I kap. 
2 behandlas bl. u. sllperpo~itionsprincipen och reciprocitetsteoreml't 
samt effekt och effektivvärden. Kapitel 3 0m räkning med kompl exa 

Furts. på sid. 190. 

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

BYTEN OCH FORSÄlJNINGAR 
:::::::::::::::::::::::::::~:::::::::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::n:::::!:::::::~::::::::::::::::::::: : :: 

Under denna rubrik Införa vi .tnndnrdl.erade rndftnnon...r av neddD
.!4ende ut...ende till ett pris Il'- kr. 11 : - per rad. Minimum 11 raden 
utrymme. n88sa radannonser öro avoedda aU skapa en företiIJDlDC'
kontakt rndJoamatö....rna emellan. 

,'lIdre nummer n\' I'opuliir Radio, 1033: nr l, 4, il, 7, !l; Wl!4 : nr 
3, 5, 8, !l, 10, 12; lll3;:;: nr 2, 10, 12 : 1!l3fi: nr l:!; 1!l37: Ilr 12; 1941: 
nr 7, 8 ö nSkus köp tl e lle r by tu , Svar till PopllI:ir Ruclios red . elle r 
t el. (JO 1;; :lO. 

··'Krl;'i'äJi~i·k~~r~;;;:~· ;:";l;;; t· ·i~;;;;j.;i ~·i,;·r'·tiii·'ii':'~ " ~iiij'~;:'biii'igt:"iC;;~;: 
Ringvägen 30, Nyköping. 

... Ett ' k ..t~i;jt.:.ilerör Philiiiä"DG"ii:;f' ·ÖN"iJ~:i·;:iie·r·'D~"!i:5"i;Y·it"eii(.·r 

bcg . iins ka s köpa. Svur till Eller! l'erKsoll, RÖllmiillllgutan 13" Häl8ID'f

borg. 
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o 
NR 11 NOVEMBER 1943 XV ARG. 

FK-variatorn 
Klangfärgskontrollen med de stora möjligheterna 

Av civilingenjör Holger Marcus 
Aqa-Balllc AB 

En f-k-variator (f-k = frehenskurva) bestå!: av enkelt 
_ 'omkoppJ,ingsbara organ, med vilka man på ett över

skådligt sätt kan ändra frekvenskurvan för en elektToak'lls

tisk ljudöverföring_ 

F-k-variatorns ändamål_ 

Det är av största betydelse vid en elektroakustisk åter
givning av tal eller musik, att den slutliga frekvenskurvan 
är avpassad för de förhandenvarande omständigheterna_ 
I återgivningsteknikens barndom har det varit mycket 

e Föredrag i Stockholms Radioklubb den 29 ~ept. 11)43. 
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Fig. L Kl1Tvkaraktärer lör f-k-variator. 

svårt att undvika lutande frekvenskllrvor inom den vikti
gaste delen av det 'hörbara frekvensområdet (30--10 000 
p/ s). Men så småningom har man lärt sig att behärska 
överföringens olika länkar (mikrofoner, förstärkare, lJud
bärare, högtalare) så aU man för dessa delar erhöll raka 
frekvenskurvor. Sedan man väl hade kommit så långt 
visade det sig, att strävandena efter den horisontella fre
kvenskllrvan visserligen voro fört j änstfulla men ändå ej 
alltid förde fram till det optimala resultatet. Det är näm
ligen många oms~ändigheter, som ej äro identiska vid 
direkt lyssning och lyssning via överföringen. För att 

belysa detta kunna bl. a. följande exempel nämnas: 
l) Överföringen sker i allmänhet endast via en kanal, 

och våra öron kunna därför ej på samma sätt ski'ija mel
lan ljudkällornas placering eller mellan det direkta ljudet 
och efterklangen, som förefinnes vid inspelningen. 

2) Viden återgivning utsättes ljudet i allmänhet för 
två efterklangsbildningar, dels vid inspelningen och dels 

vid återgivningen. 
3) Lj udstyrkan är ofta väsentligt olika vid inspelning 

och återgivning . 
Det är således i de fles.ta fall omöjligt att genomföra 

en å~ergivning under identiska förhållanden. Det kan dn 
läl1!kas, att man med hjälp av en speciell frekvenskurva 
kan förbättra resultatet, så att de ofrånkomliga olikheterna 
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Fig. 2. K ppling för bas- och diskanthöjning med användning a\ 
negati\' återkoppling och tv poler. 

ej inverka så störande. Emedan det här ofta är frågan Olll 

~torheter, som äro av olika slag, så kunna enbart nume
riska beräkningar ej föra till något resuhat. Det är här 
givetvis det pel'8onliga omdömet, som får vara avgörande. 
Som väl är, så följer det personliga omdömet (i varje 
fall dess statistiska medelvärde) vissa allmänna principer, 
vilka i vissa fall t. 0_ m. kunna ges en matematisk formu
lering. Som exempel på nöd·vändigheten av lutande fre
kvenskurvor kan den speciella kopplingen av volymkon
trollen nämnas, som användes i radioapparater och som 
ej sänker bastonerna lika mycket som de höga tonerna. 

Det är emellertid vanligtvis mycket svårt att dels få en 
matematisk fonnulering på överföringssystemets egenska
per, speciellt när de ligga på det akustiska området, och 
dels överföra dessa till ändringar i den rent elektriska 
frekvenskurvan. 

Det ligger därför nännare till hands att pröva sig fram 
t ill det bästa resultatet med det personliga omdömets 
hjälp, men en nödvändig förutsättning härför är, att man 
har möjlighet att på ett enkelt, snabbt, mångfaldigt och 
ändå överskådligt sätt kunna förändra frekvenskurvan. 
För detta ändamål konstrueras f-k-variatorer, och i det 
följande beskrives nännare en utföringsform. F-k-varia
torn har tidigare t. ex_ Ikon~truerats i en amerikansk ut-

Fig. 3. Kopplingar för bassänkning. Till vänster med induktanser, 
till höger merl enbart resistanser och kapacitanser. 

R, 

c 

Fi g. :1. Koppling för bashiijnin g Ined hegräll 50ning. 

fÖl'ingsform med rätt begränsade variationsmöjlighell'L 
som bl. a. har an änts av Leopold Stokowski . 

SYl/pllnk.ter på f-k-variatoms !.:ollstruktioll. 

id konstruktionen av f-k-variatorn m ste mall för~L 

och främst bestämma sig för vilka allmänna kurvkarak
tärer man vill uppnå. Det är i stort sett fyra kurvkarak
Lärer, SOI11 man har anledning att införa, vilka här kallas 
bassänkning, bashöjning, diskantsänknmg oo'h diskant
höjning. Övergången mellan bas och diskant tänl-'es ligga 

i·d .500 till 1 000 p/ s. De olika kurvkara:ktärerna framgå 
<lV fig_ 1. Sänkn,ingskurvoma karaJ...-teriseras aven gräns
frekvens, 1ika med frekvensen för 3 dB sänkning, samt 
kurvan-s lutning i dB per oktav_ För höjningsktirvorna 
anges därutöver hur många dB som maximalt höjes_ De 
lutningar, som äro lättast att åstadkomma äro 6 och 12 dB 
per -oktav_ För höjningama användes i allmänhet endast 
det lägre värdet. Gränsfrekvenserna ordnas lämpligen i en 
geometrisk serie, t_ ex. med kvoten 1,4_ Kombinationer av 
de olika kllrvtyperna ge givetvis en mångfald frekv~n8-
kurvor. 

Löver dessa egenskaper att förändra frekvenskurvall 
måste f-k-variatom uppfylla många andra önskemål. Den 
får ej införa distorsion, brum eller brus, och frekvens
kurvorna böra vara oberoende av amplituden, åldTingen 
hos rören och nätspänningen. 

Kopplingar för f-k-variatorer. 

Vid konstruktionen av f-k-variatorn använder man sig 
av kopplingar med både reaJ...-tiva och resistiva element. 
Det vanligaste sättet är att införa omkopplingsbara f yr
poler i överföringen. I kombination med förstärkarrör 
kan man använda sig av tvåpoler, som inkopplas j en 
gren för negativ åLerkoppling. Som exempel på en sådan 

Fig. ;,. Koppling för diskanl",inkning, 6 och 12 dB per okt a\". 
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ig. 6. Koppling för diskanlhöjning med uegrämming. 

koppling kan anordningen enligt fig. 2 nänmas, v ilkeJi 
användes för ba - och diskanthöjni ng. Inom det frekvens
område där wL och l/wC äro små vid sidan omR. be
stämmes förstärkningen av förhållandet mellan R i och R t . 

Men för höga frekvenser blir w L större än R i , varicyenom 
förstärkningen ökar (dvs. den negativa återkopplingen 
minskar ) . Motståndet R" begränsar denna höjning. Ena
handa bli förhållandena vid låga frekvenser, där l / wC 
blir stort. Denna koppling löser således på ett enkelt säll 

bas· och diskanthöjningen_ 
De vanligaste kopplingarna för bassänkning visas i fig. 

3. Det är av flera skäl olämpligt att använda sig av in
duktanser vid låga frekvenser, emedan man med dem svår
ligen kan uppfylla de krav, som uppställdes i det före
gående. Det är därför lämpligare aH inskränka sig till 
kondensatorer och motstånd. För att ej erhålla alltfl)r 
långsträckta övergångsområcien är det dubbla avskärnings
filtret nederst till höger i fig. 3 kompletterat med en 
höj ande korrektionsled, så att man undgår denna olä
genhet. 

Det vanliga utseendet av ett bashöjningsfilter framgår 
av fig. 4. FÖT höga frekvenser erhålles en spänningsdel
ning mellan R2 och R i . För låga frekvenser erhålles i 

Fig. 8. Manöverpanel för f- k·yarialor. 

stället en spänningsdelnirrg mellan Rz+R' o ,h ~J ' Kon
densatorn C inställes så att höjningen börjar id deJl 
önskade frekvensen och motståndet R' så att den önskade 
maximala höj ningen erhålles. 

I fi o-. 5 visas en vanlig kopplino- för diskantsänkning 
dels för en sänkning 6 dB per oktav (utan kondensator), 
dels för 12 dB per oktav (med kondensator) . Vid höga 
frekvenser är det lätt att realisera induktanser, 50111 upp
fylla de uppställda kraven. I Hg. 6 visas slutligen en 
enkel koppling för d:iskanthöjning. På kondensatorn C 
inställes var höjningen skall börja, tack vare den minsk
ning av impedansen i kretsen, som erhålles vid höga fre
kvenser. Med motståndet Rlf inställes hur stor den maxi 
mala höjningen blir.1 

Sammanställas de här angivna kopplingaflla till en full
ständicr f-k-variator, så fås ett schema enl. fig. 7. I foto-

b 

grafiet fig. 8 visas hur manöverpanelen tiU en sådan f-k
variator ter sig, när man har följ ande variationsmöjlig
heter: hassänknjng och diskantsänkning för fyra olika 

b
CTränsfrekvcnser och med två lutningar; bashöjning och 
diskanthöjning för fyra olika gränsfrekvenser och tre olika 
höjningar. F-k-variatorn i detta utförande har bl. a. an 
vänts vid intrimning av frekvenskurvan för biografsa. 

longer. 

l ViJ ett senare tillfälle skall förf. visa_ hur dc här skisserade kor
rektionsfiltren beräknas. 

Fjg. 7. F-k-variator, blockschema. 

STOCKHOLMS RADIOKLUBB 
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 facktidskrifterna finnas tillgängliga. 


Klubbens organ är tidskriften Populär Radio. Prenumerationspriset för densamma ingår i medlemsavgiften. Nörmare upp
lysningar erhållas genom klubbens sekreterare, civiling. Torsten Ståhl, Box 6074, Stockholm 6. Medlemsavgiften, kr. 
10: - pr år, fö r studerande kr. 6 : - pr år, kan inbetalas å postgiro nr 50001. 
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En felsökningsmetod för suprar* 

Av ingenjör Stig Malmström 
Aqa·Baltic AB 

- n servisman skall snabbt kunna finna felet på enEradiomottagare och avhjälpa detsamma. Därtill behövs 
en viss teoretisk utbildning och en avsevärd praktisk erfa
renhet. Arbetet underlättas därjämte, om man går meto
diskt till väga. Visserligen finns det servismän, som ha 
medfödd fallenhet för att gå rätt på felet, men vid mera 
invecklade apparater finns det bara en säker metod: att 
först fastställa i vilken av apparatens huvuddelar felet 
befinner sig och sedan »ringa in» det i allt snävare cirklar. 

Felen i en radiomottagare kunna indelas i tvenne huvud· 
grupper, nämligen kvarstående (permanenta) fel och pe· 
riodiska fel. De senare uppträda under kortare eller längre 
perioder med varierande intervaller. Som exempel på per· 
manenta fel kan man nämna avbrott i rör och spolar samt 
genomslag i kondensatorer . Typiska periodiska fel iiro 
glappkontakter, vilka som bekant ibland försvinna för att 
när som helst åter:..~omma. 

Det är klart, att de permanenta feleTi äro lättare att 
konlIlla underfund med än de periodiska, vilka ofta äro 
verkliga prövostenar för se ·vismannen. Månaen erfaren 
radioreparatör har fått uppleva den smäleken, att en appa· 
rat, som efter timslång felsökning och flera dagars lång. 
prov :förklarats "ara felfri, plötsligt upphör att fungera , 
när den återkommit till ägaren. Ofta i-i ro dessa periodiska 
fel att finna utanför apparaten, såsom dålig isolering av 
antenncn , glappkontakter i jordledningen, yttre störnincyar 
osv., men lika ofta bero felen på glappkonIJakter i a ppa· 
raten eller glappkortslutningar i rör och andra detaljer. 
Därför bör man alltid, då man tar emot en apparat för 
reparation, skaffa sig så noggranna upplysningar som 
möjligt om felsymptomell. Man får då grati värdefulla 
upplysningar, som kunna spara mycken tid och förargelsc . 

om allmän I'egel gäller, att j u större ett fel är, desto 
lättare är det att komma underfund med. Småfelen äro 
betydligt viirre, och det värsta är den felfria apparaten. 
Man vill ju i det längsta tro, att kunden har fog för sina 
klagomål. 

De vanligaste felen äro : 

apparaten tyst, selektiviteten dålig, 
apparaten svag, apparaten instabil, 
ljudkvaliteten dålio-, knaster och brum. 

Alla dessa fel kunna vara antingen permanenta eller 
periodiska, och ibland kunna flera av dem uppträda på 
_amma o-ång. I vilka huvuddelar en apparat kan indelas 

.. !\nikeln IlH' d heniif!ct tillsl nJ ålprgi\cn lir »Agu·Baltic Nyh eten>. 

beror givetvis på dess konstruktion och blir en annan för 
en »rak» apparat än för en super. Nu ha emellertid sup
rarna blivit så vanliga, att de dominera på felsöknings. 
borden. Vi skola därför i denna artikel helt ägna oss åt 
suprar, fastän resonemanget i tillämpliga delar även kan 
användas för »raka» apparater. 

En super kan uppdelas i följande huvuddelar: 

L Likriktare med filter. 
2. Lågfrekvensfijrstärkare med högtalare. 
3. Dioddetektor (mcd kontrollöga) . 

4 .. Mdlanfrekvensförstärkare. 

5. Frekvensomvandlare. 
6. Ingåugskrets (-kretsar). 

För alt kunna studera de olika huvuddelarnas utförande 
i en viss apparat, bör man ha tillgång till ett kopplings
schema för apparaten. Sedan man genom jämförelse mel· 
lan kopplingsschemat och chassiet fått klart för sig de 
olika huvuddelarnas placerino-, kommer frågan med vilken 
del man skall börja. Sunda förnuftet säger, att man skall 
börja från slutet på apparaten. Det kan ju tänkas, att det 
är något fel på högtalaren, och då är det förspilld möda 
att först rota igenom frekvensomvandlaren eller förkret· 
5ama. Som allmän regel kan man därför säga, att man 
först undersöker likriktardelen, sedan högtalaren och slut
steget. Om dessa befunnits vara riktiga, fortsätter man 
över lågfrekvens·, detektor., mellanfrekvens- och blandar· 
stegen till antennkontakten. Undantag från denna regel 
kan göras, Olll man har tillgång till s. k. signalanalysatorer. 

Vårt felsökningsarbete skulle alltså börj a med fÖTsta 
hu\'uddelen, nämligen likriktaren och filtret. J praktiken 
har det emellertid visat sig tidsbesparande att behandla de 
båda första huvuddelarna tillsammans. Första underru brio 
ken blir därför: 

Fel i likriktare, filter, lågfrekvensförslärkare och högtalare, 

Det första man gör är att ställa eventuell grammofon. 
omkopplare på grammofonläge och volymkontrollen på 
maximum. Lågfrekvensförstärkaren provas sedan genom 
anslutning aven lågfrekvensimpuls (tonoscillator, gram· 
mofon.piå-up, summer) till grammofonuttaget eller, om 
!'ådant ej finnes, till gallret på lågfrekvensröret. Fungerar 
därvid lågfrekvensdelen normalt, är huvudfeIet sannolikt 
ej att söka i likriktare- eller lågfrekvensdelen, utan man 
bn gå vidare till dioden. Fungerar däremot lågfrekvens· 
delen dåligt eller intc alls, förfar man på följ ande sätt: 
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Högtalaren provas Illed tonfrehensuScliIaiOl' eller genom 

att anslutas till annan felfri apparat. Är högtalaren av 

dektrodynamisk typ, måste den tillföras rätt magnetisl'

ringsspänning. 

För att få ett må tt på slulröret .. emissiun mäter man: 

anodströml1len eller 

spänningsfallet över utgångstransformatorns primär
lindning eller 

spänningsfallet över katodmutståndet. 

Ä.r det uppmätta värdet ej normalt, beror detta på : 

l. Slulröret defekt (provas irörbrygga) . 

2. Felaklig glödspänning (glödströrn ). 

Detta fel beror pil avbrott eller kortslutning i glöd

strömskretsen (andra rör eller nätmo t ~ t ånd ) eller i trans· 

formatoms primärlindning. 

~. Felaktig anodspällllillg . 

D -tta beror på : 

a. Fel i likriktarsystemet. 

Likriktarröret defekt. Avbrott i eller kortslutning av 

nättransformatorns primä rlindnin fT • Avbrott i eller kort

5lutning av matarlindningen lilllikriktarrörets anoder. Av

hrott eller kortslulning i likriktarrörets "lödströI118krels. 

b. Fel i filters stemet. 

vbro tt i filterdrosslar (lllagnetiserillgslindning i hög 

tulare) eller filtermot5tulId samt uttorkning eller genom
~ lag av filterkondensalorer. 

c. Fel i anodkretsen . 

\vbrott i utO-lUIITstrall funllat orn eller ka t:odmotståndeL. 

Genomslag i avkopplingskonden;;ato r från rörets anod . 

'-I. Felakt i o' skiirmgallcrs[Jällnin{!," . 

Avbrott i förko)lplings- eller avleClnil1!!sll1 otst,l nden. Ge

nlJlllslag i avledninO'skondensatorn . 

5. Felaktio' gallersfJäJlJlil/g. 

Felaktiga katod- eller galler5pänningsl1lotstånd. Genom

,Jag i pa_sagckondensatoI" från katod eller gallerspänninO"s

molst ånd. Genomslag i pas-agekondensator över katod

lllotS/tånd . 

(,. Avbrott i gallerli.iddl (sekundär ( lågfrekveJlslraJlsfor

malor) eller genomslag av gallerl,olldeJlsator. 

Har under dessa rnätoperationer intet fel framkommit 

likriktare, filter, h(igtalare eller " j U ts.leg , måste felet i 

lilgfrekvell scl elen ligga i lågfrekvensröret eller någoll ay 

d e~" kretsar. ELL ytterligare b \·i för deLLa få r man genom 
att lägga en le rr frekvcnsimpuls direkt på slutrörets ga ller, 
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varvid tonen eiier musiken skall höras i högtalarer1_ Låg
frekvensröret och dess kretsar undersökas nu på samma 

sätt som vid slutröret, dvs. röret uppmätes irörbrygga 

och elektrodernas spänningar undersökas med voltmeter. 

Härvid måste felet på något sätt framkomma. 

Fel ,: dioddetektor och kontrollöga. 

För att prova den diodsträcka som användes som detek

tor, inkopplas utgångssladdama från en signalgenerator 
mellan dioden och chassiet. Inställes signalgeneratorn på 
apparatens mellanfrekvens, skall dess moduleringston tyd

ligt höras i högtalaren. 

För att prova kontrollögat lägges eLt batteri (2- 6 V) 
med den positiva polen till chassiet och den negativa till 

den diodsträcka, som användes för åstadkommande av 
spänningen fö l' den automaliska yolvmkontrnllen. Ögat 

~kall därvid göra tydligt utslag. 

Fel i mellanfrekvensförstärkarell . 

Mellanfrekvensförstärkaren best r vanliaen av tlcnne 

delar, nämligen : 

1. 	 Blandarrörets fiirsliirkardel och först<l Mr-t mnsfor
malorn _ 

2_ Mellanfrekvensröret och andra Mt-t rans forI1Iatorn. 

För att prova den senare delen förfar lllan pil fö ljan

de sätt: 

En signalgenerator inställes på apparat ' il S mellanfre
kven och dess utgår!""s laddar allsluta så , atl skärmcn 

kopplas till mottagarens chassi och inn rledaren till mel

Ianfrekvensr i:i rets styrgaller. Höres nu en tydlig signal , sil 

är denna del av mcllanfrekvensförstklrkarcn sanllolikt fel

fri. Man kOlltrollerar emellert id, alt trimningen är perfekt 

och att mellanfr kvensröret och des-- spänningar ä ro justa. 

Höres å terigen ingen eller en svag signal, uppletas felet 
enligt O\'an, dvs. mellanfrekvensröret oeh d e~ !3 spänningar 

kontroll ras och trimningen j IIsteras_ 

För att prova mellanfrekvensförSlärkar Ir J"iirs la tid 

(blandurrörets förstärkard el och fö rsta MF-tral1sforma 

torn ) flyttas signalgelleratol"lls sladd till blandarrö rets styr
galler. En stark signal skall nu höras i hi:ig-talarell. För 

kontroll eller felsökning förfar man på samma sätt som 

nyss, dvs. trimningen på första l\'IF-lransformatufIl, blan· 

darröret och spänningarna på dess fö rstärkardcl under

sökas i tur och ordning. 

F el i jrekvensomvalldlarcll. 

Denna beSlår av tvenne delar. 111 0dulalol"ll, dvs. blan

darrör ts förstärkardel , och osr-illatorn . DE'n förra (modu
latorn ) iir ju redan färdigbehandlad, drl vi be<ragnu de!!

samma i och för kontroll av först a mellanfrekve nstrullS
formatorn. För kontroll av oscillato rdelens funktioll finllas 
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manga metoder, av vilka vi här skola beröra några. Vilken Fel i ingångskreisen (-kretsama) . 

av desamma man bör använda beror helt på de instrument· 
resurser man besitter. Den elegantaste metoden är givetvis 

att mäta den högfrekventa spiinning, som oscillatorn avger. 
Detta är ju endast möjliot med tillhjälp aven rörvoltmeter 

eller en signalanalysator, som kan apteras som rörvolt
meter. Fördelen med denna hiigLrekventa mätmetod är 
bl. ~. den, alt man inte enda t kan konstatera att oscilla
torn svänger utan också hur den svänger, dvs. om den 
svänger jänmt över hela våglängdsområdet. 

De övriga vanligen använda metoderna fö r att konsta
tera om en osciHator svänger, grunda sig på uppkomsten 

av gnllerström o ·h ändringen av anodströl1lI1len vid sväng
,~ingsförloppets inträdande. 

Den f t1fstnänlllda metoden (gallerströmsmätning) ut
föres bbi st på så sätt, att en högohmig ljkströmsvoltmeter 
anslutes med den positiva polen till chassiet och den 
negati va till D cillatonra!lret. Den ger då utslaO' för den 
av gallerströl1lmell orsakade spiinningen över gallerläckan. 

Kortsluter man nu oscillatorgallret till chas iet i högfre
kvent avseende "enolll att mellan desamma lägga en kon
densator prl S 000 cm. upphör svängningen och spänningen 
försvi nner. 

Den senare metuden (anoclströnlsändrillg) kan man med 
förd el begat,TJla sig av vid dc oscillatorkopplingar, där 
spänningen tillföres oseillatoranoden genom ett förkopp
lingsmotstånd (s idställd anodkrets) . Oscillatoranodens 
spänning uppmätes därvid på vanligt sätt. 'vänger oscil

latorn, skall denna spänning hålla sig i närheten av det av 
fabrikanten angivna värdet. Gör man så den ovannämnda 
kortslutningen, så skall oscillatordelens anodspänning kraf
tigt ändras uppat eller nedåt (olika vid olika oscillator
kopplingar) . 

Svänger ej oscillatom, är felet att söka iblandarrörets 
o!'cillatordel eller någon av spolkretsarna (ulldersökas med 
ohmmeter på avbrott eller kortslutnin CT ). Omkopplaren 
undersöke>: också. 

Dessa kontrollera. pa så sätt, alt de trimmas enligt 
apparatens trimningsheskrivning. Om någon krets ej går 
att trimma, undersökes den med ohmmeter på avbrott eller 
kortslutning. Omkopplaren undersökes även. -tgöres in
gåll gskretsarna a ett bandfilter, kan det ibland vara svårt 
att. hitta felen. En elegant metod är att mäta högfrekvens
spänningarna med rÖlyoltmeter. 

Fel i automatiska volymkoJltrollen. 

Den riktiga funktionen av K kontrolleras i regel }J<l 
så sätt, att en hög[rl'hent _pänning a\' känd storlek och 

frekvens inmatas på apparatens antelln-jorduttag, medan 
man samtidigt mäter den av signalen uppbyggda negativa 
spämlingen mellan. VK-dioden och ehas iet. Den volt· 
meter, SOI11 här an vä lldes , måste emellertid vara en lik· 
ströms voltmeter med ett inre motstånd av minst 10000 
ohm/ volt eller också en rörvoltmeter. 

Felsökning vid knasler och brum. 

Knastrande lj ud heror på felaktiga rör, dåliga kontal..
ter,. läckning i kondensatorer, läckning mellan ledningar 
eller mellan ledningar och chassi. Brummande lj ud beror 
på fel i filtersystemet, avbrott i gallerkretsar, uttorkade 
katodelektrolyter, felaktiga rör samt på fel inställnjng a\

ev. kompenseringsmotstånd. För att konstatera i vilket 
förstärkarsteg sådana fel förefinnas, anslutas polerna till 

en kondensator pa 2 !iF (ej elektrolyt) mellan galler och 
katod i respektive förstärkarsteg. Om vid ett sådant för
farande de störande ljuden försvinna, ligger felet i något 
föregående steg, i motsatt fall i det steg, som undersökes. 
dler i filtret. 

Ovanstående felsökningsmetoo passar för europeiska 
suprar av vanlig konstruktion. För mera invecklade appa· 
rater torde metoden kunna användas j tillämpliga delar. 
Jag tror dä rför, att den skall täcka åtminstone 90 procent 
av förekommande fall.

8+1-rörs superh erodyn 
med 7 bandspridningsområden samt tryckknappsomkoppling. Byggsats med färdigt 
spolsystem underlättar i hög grad byggandet 

Av ingenjör Sten-Arne Johansson 

Föreliggand konstrukrionsbeskri vning är ägnad a tt till "tfölj ande finesser, saSOl11 variabel selektivitet, högfre. 
fredsställa dem, vilka önska bygga sig en större mot· kvensförstä rkarsteg och push-pull-utgång m. 111., kräver 

tagar än de vanligen förekommande f yra- il femrörs o-ivetvis ett större mått av kunnande av den som tänker 
superh terodynmottagarna. En större mottagare med ty ge sig i kast med alt hygga den. Df'n stör ta stötestenen 
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(III ~ CJ,Z + C4'3 + 

~ 
Fig. 1. '\loltagaren' kopplin!!,,,,chemu. ~Iol s tand och kondensalorer 
ha följand värden. Diir ej annat. an ges, äro motstånden på 1/ 2 watl. 
En jordad ögla kring: ,"n r.-" llin~ unger alt ledningen i fråga skall 
"kärma,.. 

brukar i regel vara konstruktionen av spolarna. För att 

dessa skola erhålla rätta värden erfordras i regel im,tru· 

ment (Q-meter). En annan svårighet, som amatören måste 

brottas med, är avsaknaden av lämpliga verktyg och ut· 

rustning för tillverkninO" av chassi och andra mekaniska 
delar i mottagaren. 

För aU kringO"å dessa svarigheter har till föreliggande 
konstruktion använts en byggsats från National Radio j 

Stockholm, där spolar och trimkolldensatorer äro färdig. 

monterade. Chassiet är obonat men kan ju lällmas till en 

mekanisk verkstad för färdigställande. ]).1 apparaten är 

kopplad och klar ater tår duck en svårio-het nämligen 

trimningen, vilket fo rdrar att mall h tillgång till en 

signalgenerator och en uteHektmeter samt nödig kompe. 
tens aU ut'föra trimningsal"bctet, vilket'iir rätt bes !ärli",t 

(H\ det gäller en s stor apparat, som det hä r är fråga om . 

_~r man inte f ullt säker p. alt kunna klara upp intrim

ningcn av apparaten. gö r man klnkast i att lii mna borl 
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Heo - 5 kn. 

R2 , = 100 kQ. 

RN = 500 kO. 

n;;=l ~m POl. 


3 kQ.R24 = 
1 l\fQ. R2s= 

2" 100 kQ. 
R,,= lOO kO. 
R"~= 50 kO, 
R2 ,, - 500 kO. 
H:w =l H~. 
n,,, = 50 U t 
H: 2 = SO kQ. 
!-('-l ,JO kO. 
I{", = SOO Hl 
[{Jc, = 350 Q, ,3 W. 
R:If; - 500 kQ. 

::: U2. 5 W, 
H,. - .:;0 1-0. 

t" SOO,",u F. 
<:', = 100 uuF, 

R 17 =

c; 0.1 id•. 
e, - 0,1 ,IIF. 
<:. = 0.1 "F. e:;= ,,00 ,U." F, 
<:7 JOO ,l/ ,uV. 
t :< = 0,1 ,uF. 
1',, = 50 ,// ,// F. , 
CIO = O,l ,uFo 
e" paddingkond , 
1:'2 = 500 ,u,u F, r 
l :", = 100 ,u,uF. 
<:'4 = 0,1 ,uF. 
(v, = 0,1 ,//F. 
C", = O, l pF.
\Ii_0,1 nF. 
C~ - O,I ,uF, 
C.. = c: a 300 I-',I/F, 
C.o- c:a 300 l·t,uF, 
C2, = c :a 300 fl ,,,F. 
C22 ~c :a 300 ,",uF. 
1:2:1 - 0,1 ,uF. 

0,] ,uFoC24 = 
C2S = 0,1 ,u F. 

R, = l lVIQ.- C-lr. c:a 300 i/ ,uF. 
R. = SO Q. - ~ 	 C2, = c:a 300 ,HuF. 
R~=;260 Q . 1~"s = 0, 1 I'F. 
R4 =60 kQ, l W. C29 =:iO ,u,IIF. 
R:.=2 m. '~30= 30 !',uF. 
Ro=25 kQ, l W. C'II 50 ,u F, el.·lyt. 
R.=50 Q. - 0,02 ,uF.C32 = 
R~=240 Q, C"" = 50 ,u ,u F. 

R9 =40 Hl. C'4 = 1 l/F.

RlO =50 kQ . C"j = 0,02 I'F. 

RII = 5 kQ. e,,0 = 50 l/F, eL·I) l. 

R12 = 50 kQ. C:!, = l ,IIF. 


', ' 	 R'3=5oo Q . (".= 0,02 l/F.
R 14 = 100 kQ, 1 W. e"9 = 0,02 f/F. 
R,:; =5 kQ. C40 = 50 l/F, el.-lyt. 
R'6 = 5QO Q. C,, = 16 ,uF, 350 V. 
R17 = 5Ö kQ . CH = 16 ,aF, 550 y, 
R,s=2 ;,, _~ pot. C,,, = 16 ,f/F, 550 '. 
R'9 = 100 kO. l W, 	 e" 0,01 "F. 

den till nl1"OIl större radiofirllla. Ovanniilllllda byggsa t:; 

iir baserad på ett danskt _polsystem med tryckknappar. 

fabrikat Torotor, kring vilket rör och andra kopplini!'" 

element iiro uppbyggda. 
På grun d av de r 'lativt ' 5ma dimen",iunerna hos det an· 

vända spol:;;) .'tcmct ha spolarna mu li ten diarncter , varför 

Q-värdet ej iir så högt. Fahrikcn har emellertid utvecklat 
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Fig. 2. Placerings· och kopplingsritning till högfrekvenssteget. Den 
streckade ledningen är dragen under plinten. 

ett nytt spolsystem, i vilket spolarna ha större dimensione r 
och högre Q-värde. 

Apparatens uppbyggnad. 

Apparatens stomme utgöres a,' ett stabilt chassi, utfört 
1,5 mm rostskyddsbehandlad järnplåt. Det dominerande 

utrymmet under chassiet upptages av spolcentralen. Denna 
är placerad så att tryckknapparna sticka fram ur chassiets 
ena långsida. Runt omkring spolcentralen äro sedan rör 
och andra kopplingselement placerade. Ovanför spolcen· 
tralen på chassiets översida måste oundgängligen bliva 
en stor yta, vilken ej kan utn yttjas för montage av detal· 
jer, som ga igenom chassiet, i vilket fall de skulle kolli
dera med spolcentralen. Av denna anledning har nätlrans· 
formatorn och vridkondensatorn placera ts ungefär mitt pli 

chassiet. De olika kontrollernas rattarnas ) placering iir 
en kompromiss mellan praktisk lämplighet och ett tillta· 
lande yttre hos apparaten. Volymkontroll och klangfärgs
kontroll äro sålunda placerade på chassiets vänstra sida 
(sett framifrån), eftersom ledningarna till lågfreh ensför. 
stärkarstegen h ~i rigenom bli kortast. Rör och kopplings
element äro för övrigt placerade »schcmamässigt», dvs. så 
att man gellOlll att betrakta kopplingsschemat kan följa 
ledningsdragningen från antenningånO"en i ena ändan av 
chassiet till högtalaruttaget i den andra ändan. Där så 
varit möjligt ha kondensatorer och motstånd placerats på 
plintar för att erhålla möjligast abila uppkoppling. I re· 
gel ha alla kopplingselement som höra till ett och samma 
förstärkarsteg samlats på en plint, vilken sedan placerats 
i omedelbar närhet av ifråo-avarande förstärkarrör. 

Spolsystemel. 

Den här använda spoIcentralen utesluter tidi o-a re an
vända roterande ,omkopplare för våglällgdsomkoppling 
och dylikt ; den ersättes här i stället av tryckknappar, där 
varj e frekvens- eller bands})ridnin o-sområde får sin spe
ciella tryckknapp. Även o-rarmnofonomkopplare och nät· 
strömbrytare ha var sin try ·kknapp. Fördelarna vid d'etta 
lIya system äro, dels att ledningarna mellall spolar och 
omkopplarkontak-ter bli kort ast möj liga, dels att den spe· 
ciella monteringell av polarna kräve r minsta möj liga plats. 

Vig. 3. Placerings· och koppling;;ritning till blandarsteget. Anslut· 
ningen till första mellanfrekl'en5-transformatorn är här visad. 

Såväl elektriska som utrymmeskrav, vilka ställas på en 
modern mottagare, bli härigenom tillgodosedda. Varj e 
fr ekvensområde inkopplas medelst en tryckknapp, som på
verkar ett kontaktsystem, vilket dels sluter önskade kon· 
taktpu ll'k-ter till den eller de spolar, som äro verksamma 
vid ifrågavarande frekvell somrade, och dels kortsluter alla 
övriga spolar i spolcentralen. Härigenom und,rikes ofri. 
villig koppling till övriO"a spolar. Bandspridniugen är ord
Il ad medelst seriekondensator till avst ämningskondensatorn 
samt e11 fa st paraHellkondensator över sp olen. Spolcentra
len har tolv tryckknappar, vilka äro ordnade frän v~inster 
tiIl höger enligt nedanst ående tahell: 

Knapp nr Funktion '\ llapJl Ilr Funktion 
l Strömbrytare 7 41 m bandet 
2 Långvåg g 31 J11 bandet 
3 Grammofon 9 25 m bmldet 
4 lVIelIanvåg 10 19 m bandet 
5 Ko rtvåg (16 50 mi 11 16 111 bandet 
6 49 m bandet 12 13 m bandet 

H äg! relcvenssteget . 

Fig. l visa r sch emat för hela apparaten. För att under· 
lätta bygga11det ha kopplings. och placeringsritn ingar upp
gj orts för högfrekvens-, mellanfrekvens- och blandarste
o'en (fig. 2- 5) . Här har ,allo-i"its sockclkopplingen hos 
d olika rören samt placeringen av motstånd och konden
satorer på plintarna. Man kan således göra plintarna fullt 
fäl·diga, ilman de inmonteras. Man har sedan endast alt 
ansluta 3 il 4, trådar till rörhållaren för vederbörande 
först~irka rrör. Antennen är induktivt kopplad till första 
kretsen, vilken i sin tur är kopplad till första höo-frekvens
förstärkarrörets 6SK7 galler via en kondensator på lQO 

//p F och ett motstånd på SO ohm. Detta motstånd bildar 
tillsammans med galler-katod.kapaciteten en frekvensbe· 
roende spiinningsdelare. Härigenom erhålles en tämligen 
konstant spänning på gallret. da avstänmillgskoJldell sa torn 
vrides från _iu max imi- till sitt minimiläge. Den auto· 
matiska gallerförspänningen till högfrekvensröret inmatas 
på gallret via en läcka på l megohm HI ) . A VK-Iedningen 
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Fig. 4. Placering,. uch kopplingsritning till första mellanfrekvens· 
steget. Ritningen avser ej att visa mellanfrekvell8transforlllatoremas 

placering. 

är högfrekvellt avkopplad till jord med en kondensator 
(C3 ) på 0,1 ,uF. Högfrekvensstegets avstämningskretsar 
ligga närmast tryckknapparna i spolcentralen. Varje rad 
avstämningskretsar för högfrekvens-, oscillator- och b'lan· 
darstegen ha sina anslutningspunkter uttagna på ena kort
sidan av spolcentralen. Här finns även en gemensam jord
punkt för varje kretss)'stem. Till denna jordpullkt bör man 
ansluta dels den samlade jordpunkten från kopplingsplin
ten och dels j ordpunkten på avstämn ingskondensatorn. 
För högfrekvensstegets del anslutes således j ordanslut
ningen frå n plinten (se firr. 2) samt jordpllflkten på den 
sektion av avstämningskondensatorn, som användes för 
högfreb'enskretsarna, dvs. den sektion som ligger närmast 
skalan . På amma sätt förfares vid oscillator- och blan
darstegen. Dessut om är det givetvis en gyllene regel att 
göra lednillgarna sft kOlta som möjligt. 

Blanda.rsteget. 

I denna mottaga re användes 6K8G som blaJldarrör. 111
gångskr tsen skiljer sig inte nämnvärt från högfrekvens
stegets inrrångs- eller gallerkrets. Den enda skillnaden är, 
att gallerliickan f"r 6K8G är på 2 megohm och är ansluten 
direk.1: til'l jord. Automatisk volymkontroll har ej kommit 
till användning cnär denna på kortvåg brukar orsaka 
frekvensdrift, om man reglerar på blandarröret. För att 
röret emellertid skall få möjlighet att »ställa in sig» har 
en något större gallerläcka valts. Spänningen på galler 2 
och 4 hos 6K8G erhålles via ett seriemotstånd (Ra) på 
25 kQ. Den på detta ätt enhållna glidande skärrngaller
spänningen uppvisar med avseende på distorsionen (or
sakad av den statiska karakteristikens krökning) rätt goda 
egenskaper. Den avst~imda 05cillatorkretsen har lagts i 
anoden på trioddelen i 6K8 . I-IäJ'igenom uppnår man att 
gaHerkapacitetcn, som ofta kall variera starkt, inverkar 
mindre på oscillatorns avstämningskrets. På grund av att 
avstämningskondensatorns rotor är j ordad, måste oscilla
torkretsen si dstil11a~, dv.. att anoden mata s via ett mot-
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Fig. J. Plau'rings- ueh koppling;;ritning tiII andra 
mella n frekven ssteget. 

stållId (R9 ) p 40 kQ och kretsen via en kondensator (C u ) 
på 100 ,upF. Värdet på denna kondensator är i viss mån 
kritiskt, då det gäller aU hålla oscillatorspällningen kon· 
stant över våglängdsområdet. Växel;,pänningen på oscil
latorns galler skall var.a omkring 8 volt, dvs. en o-aller· 
~tröm på omkring 200 ,HA. GaHeflförspänningen till hexod
delen erh, lIes genom ett katodmotstånd (R.) på 24.0 ohm. 

M etlan Jrelevens förstärka.ren . 

MellanfreJ...·ven~för"ärknin()"en kel' i två pil varandra 
följande steg. Som mell<l11frekvensförstärkarrör använda~ 
två stycken 6K7G. NIed två steg erhålles en 'ynnerligen 
hög förstärln\ing, varför man m1\ste a\~koppla högfrekven5
förande ledningar mycket omsorgsfullt samt i största möj· 
liga utsträckning undvika ofrivillig koppling mellalt de 
ulika stegen. I annat fall råkar mellan frekvensförstärka· 
ren lätt i självsvänglling. Mellanfrekvenstr·ans{ormatorerua 
äro av samma fabrikat som ' polcentralell och äro avstäm
da till 447 kp/ s. Första MF·transformatorn är utförd med 
variabel koppling, så a tt man kan va riera 1TI0ttagaren~ 

selektivitet. Jnställning av den aria bIa kopplingen sker. 
genom att man förskjuter den ena spolen iförhällande 
till den andra i MF-transformat orll. 

För att slippa ifrån alltför manga regleringsorgall pa 
apparaten har den variabla selektivitetskontrollen kombi
nerats med klangfärgskontrollen. Man kan givetvi , onl 
lilan så vill, även förse mottagaren med cn extra ratt för 
selekti\'itetskontroll. Andra MF-transforma1iorn ä r utförd 
med relativt lös koppling. Treclj MF-lransformatofll däre
mot är utförd med tiimligell fast koppling, eftersom den 
skall mata dioderna, "ilka belasta transformatorn riitt hårt. 
Samtliga polar i lI1ellanfrekvenstransformatorerna äro lin
dade med litztråd o h försedda med jtirnpulverkärna. Över 
t rallsformatorlindninga rna 1igga fasta kOlldensat,orer. och 
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Av denna hil J fr ':II11 .!!;ar uelarlla::! plac~rjf) :; (J ' cha~i 0t. Anlellningun.f!('1l 

cir rill höger på hakkan!erl. 

trimningen sker medelst jämpuh-erkiiru orna. kiinngallreJl 
erhålla sin spänning v ia s ri emot -t· nden R I4 och R I9 på 
vardera 100 kQ . Anod- och andra ledn ingar, som 11ft en 
längd över 30 mm, måste skä11l1aS för aU undvika själv. 
svängning. Katodmotstånden R J3 och R 16 gå tiII j ord via 
potentiometern RIS på 2000 ohm. Med tillhjälp ay denna 
regleras mellanfrekvensförstärkningen och föl j aktligen 
också mottagarens totala känslighet. Figurerna 4 och ;) 
återge kopplingsanvisningar för första ooh andra mellan· 
frekvenssteO'en. 

/Je/ektom . 

Som detektor ol.:h första lagfrekvellsförstärkarsteg an· 
vändes en duodiodtriod 6Q7G. En av dioderna användes 
som signaldetektor, och den anJra användes S0111 likriktare 
för A VK-spänningen. Motståndet R~I p 100 kQ bildar 
tillsammans med ko ndensatorerna C~9 och Cao på vardera 
25 /-l,llF ett filter , som förhindrar alt mellanfrekvensen via 
C32 går in på lågfrekvensförstärkarrörets galler ol.:h ger 

upphov till överstyrning. R~~ är sigllallikriktare'Jls belasl
ningsmotstånd och har ett vä rde på en halv me<Yohm. Det 
tidigare omnämnda mellanfrekvensfi ltret skulle givetvis 
v-ara effektivare, om kondensatorerna C29 och Cao hade ett 
större värde. Då man emellertid ej vill förlora för mycket 
av det höo-re ton registret, måste kapaciteten över belast· 
ningsmotståndet (R22 ) hålla;; nere. Som regel bör pro
dukten av motstånd och kapacitet ej överstiga 3· 10-:; . 
Från signallikriktardioden kopplas mellanfrekvensspän 

ningen via kondensatorn C3:1 ö\' r till A ' TK·d inden . Be· 
lastningsmotståndeL R2;; till A VK-dioden går till skillnad 
från R22 direkt till jord uch ej till GQ7G: 5 katod. Häri
genom erhåller A VK-dioden en \' i s förclröjnillgsspännin p; 
(spänn ill !,-,sfallet över kalodmotstandet R~~)., som gör aU 
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<;riirr~ delen al' utrymmet på chn..sil'i - undersida uppt as av spalcen· 
rraTen. Runt denlla ,'i ra (ilrsrnrkan,r eaen uppbvggda. 

den ej börjar likrikta förrä n antennspänJlinaen uppnått 

80 il 100 ,/lV. 

Låg/rekvens lörs! ärkarell . 

Den öveT R~~ erhållna lågfrekv ens,;piilllli11gen 'matas in 
på 6Q7G:s galler via kondensato rn Ca2 och volymkontwl
len R2a på l l egohm. Trioddelen i 6Q7G tjänstgör som 
motståndskoppla~l lågfrek-vensförstärkare. För att undvika 
clterkoppling eller så kallad »motorboating» har i anod
tilledningen inlagts eL1 filter he5tående av motståndet R2 ,< 

och kondensatorn C3~' 

Il är :i l;!!: pnl cnli ll lf\('ll' rn U'l r klungt'är!!~rc'glerin~. D{"n ~ir gfllom s-nijrct 
kopplad ml'd den 1t' ~I('rltara fi;r_tH llwll"nrrt ·~ \' ('n "tr:l11,fo rmatorn. 
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Genom det runda hålet till höger löper snöret över en t rissa in 
första melIan frekvenstransformatorns skärmburk. 

Som fasvändarrör har använts ett 6D6, kopplat som triod. 

Det yttre belastningsmotståndet är uppdelat i två lika mot

stånd, ett anodmotstånd R:n och ett katodmotstånd Ra: 
" vardera på SO kQ. Dessutom filUl es )1.terligare ett katod

motstånd Rao, vilket ger röret gallerförspänning. Konden

satorn C311 är en lågvoltselektrolyt och tjänar till att växel

strömsmäs igt kortsluta katodmotståndet R:Jo ' En likadan 
kondensator C31 finns över föregående rörs katodmotstånd. 

Slutsteget består av två stycken 6F6G i push-pull, klass 

AB, kopplade som pentoder. Spänningen från fasvända,ren 

inmatas på slutstegets galler via kondensa t rerna C38 och 

C39• Gallerförspänningen till slutrören erhålles via katod

motståndet Ra5 på 350 ohm. 

Klangfärgskontrollen, som består av potentiometern RS8 

och konden5atorn C44 på SO kQ respektive 0,01 ,aF, har 

lagts in mellan slutrörens galler. Klangfärgskontrollen är 

mekaniskt kopplad med selektivitetskontrollen. Koppling

en består helt enkelt i att snöret, som reglerar den induk
tiva kopplingen mellan spolarna i första M F-transfornla

torn, virats några van ' om axehl' till klangfärgskontrollen. 

Någon negativ återkoppling har ej kommit till använd

ning; ev. skall förf. återkomma till denna och några andra 

finesser i något kommande nummer av tidskriften . 

För att undvika sj iilvsvängning hör m.m ej ha för långa 

anslutningssladdar till högtalaren. kulle dessa trots alltc 

bli för långa, bör man lägga ett par kondensatorer på 

4000 il 5 000 .1l llF från \;aj:dera av slutrörens anoder till 

jo rd eller plus anodspänning. 

I älaggregalel. 

Nätaggregatet läJllnar c :a 375 vulL vid lUO mA belast

ning. Som likriktarrör anv:' ndes typ 30. Filterkondensa

l u rn e':l ä r en elekt rolytkondcllsator av »våt» t yp på 
l 6 ,llF med en arbetsspänn ing av m inst 450 volt. Mot

~tåndet R37 på :1 000 ohm och 5 watt kan ersättas av fiilt

lindningen hos en elektrodynamisk högtalare. Nätström

brytaren är, som tidigare nämnts, kombinerad med spol

('entralen och l1lanövrera~ med en tryckknapp. 

'IIateriallisla. 

t eha""i av 1,5' mm kadmi,'rad järnplåt. dime'bioner lJOX220X4.50 
mm (National Radio) . 

t nättransformator (National Radio, kaL·nr N 3.568). 
l Iilterdrussel, 300 f2, 12 Il vid iS mA (National Radiu, kat.-nr 

N 3581). 
l vridkondensator, typ .3 RF 500 (National Radio, kaL-nr N 3426), 
l spolcent ral, typ .'l-OC-12 (National Raa io, kat.-nr N 34481. 
l s tatiQns kala (National Radio, kaL-nr 351.3). 
7 rörhållare (National Radio. kaL-nr N 3640). 
l dito för rör 606. l dito, .350 O, 3 watt. 
l dito fcir rör 80. . 1 dito, 260 0, 1/ 2 watt. 
l potentiometer, l ~Ut l dito, 240 0, 1/2 watt. 
l dito, 0.05 MO. 2 dito, 50 0 , 1/ 4 watt. 
l dito, trådlindad, 2 000 n, 2 kondenBatorer, 2:, ,/.l,L/F. 
1 motstånd, 2 MO , 1/ 2 watt. 2 dito, 50 ,L/,uF. 
2 dito, l MO, 1/ 2 watt. 3 dito, 100 N/F. 
4. dito, 0,5 MO, 1/ 2 watt. l dito, 0,0l .L/F. 

2 dito, 0,1 MO, l watt. .J, dito, 0,02 ,/IF (indllktioIlsIri), 

3 dito, 0,1 MU, 1/2 watt . 14 dito, 0,1 l/F (induktionsfri) , 

l dito, 60 kQ, l watt . 2 dito, l ,uF. 

7 dito, 50 kQ, 1/ 2 watt. l dito, 16 ,l/F, 4.50 V, eL-lyt. 

l dito, 40 kf2, 1/ 2 watt. I, vå t TYP). 

l dito, 25 kO, l watt. 2 dito, 16 ,LlF, 450 V, el.-lyt. 

3 dito, 5 kO, 1/ 2 watt. i halvtorr typ ) . 

l dito, 3 kO, 1/2 watt. 3 dito, 50 ,Ll F, 25 V, eL-lyt. 

l dito, 3 kO, 5 wa~t. 4 rattar. 

2 dito, 500 0, 1/ 2 watt. 2 skaIlarnpo-r, 6,3 V, 0,2 A. 


Riir: l 6SK7, 1 6K8G, 2 6K7C l 6Q7G, l 606, 2 6F6G, l 80. 

2 kopplingsplintar (; a tional Radio, kat.-nr N 3683), 
3 dito (National Radio, kat.-nr N 3682'_ 
l nätspänning omkopplare (National Radio, kat.-nr N ::\.540). 
l elektra- eller perrnanentcIynami~k 10" eller 12" hiiglalare. 

Kopplingstråd, sy.tofl ex, 1;;cItf'nn, Ii,'. "kr", 111, m. 

Är Ni stockholmare och radiotekniker? 
Vill Ni öka Edra kunskaper och hålla Eder 
a jour med utvecklingen på radioområdet ? 

så fall får Ni ej gå miste om de aktuella och lärorika före
drag, som hållas i Stockholms Radioklubb. Närmare upplysningar 
genom sekreteraren, civilingenjör Torsten Ståhl, Box 6074, Sthlm 6. 
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Forts. från sid. 178. 

tal innehå ller e tt stort antal exempel. I stället för att beteckna fa, 
vinkeln för en impedans Z med t. ex. '1', använder författaren beteck· 
ningen I Z, som jn direkt ut säger, \~lken \~nkel det är fråga om. 

Den symboli ka metoden behandlas synnerligen ingående i kap. 4. 
I kap. 5 om två poler å terfinna bl. a. serie· och parallellresonalL 
kret sarna. Egenskaperna hos reaklang- och impedansnät behandlas 
på intressev~ickande sätt. Beräkningen av ·cn d el speciella impedans
nät klargöres. Behandlingen av fyrpol erna inledes med den enkla 
spänningsdelaren, den enkla bryggan och den enkl a »strömdelaren». 
Kap. 6 behandlar vidare transformat orn sam t .TC · och T-ekvivalentema. 
Hela kapit el 7 upptar lösta exempel, ej mindre än tjugo på tvåpoler 
och tjugo på fyrpoler. I sista kapitle t behandlas symboHska metodens 
anvlindbarhet. Här omtalas dt>n genera li ~crade symboliska metoden, där 
man räknar med ej blott reella utan liven imaginära och komplexa 
vinkelfrekvenser, varigenom den symboli ska metoden blir användbar 
även Wr exponentiella och exponenti ellt modulerade sinus(örlopp. Ä vrn 
godtyckliga peri odiska ((j rIopp samt icke periodiska förlopp äro för · 
mä l för . behandling i detta kapit el. 

Ett kompendium med så ingående beh and lin g av grundläggande 
saker är givetvis a stort intresse även för dem som ä"na sig å t 
studium av radiot kniken. Det stora antalet lösta övningsexempel, 
sammanlagt 60 stycken, göra d etta komppndillm särskilt värdefullt. 

Litteratur för hanlverkare 
Statens Hantverksinstituts bibliotek allordllad ~ dcn 21 oktober samt 

4 och 18 november samkvåm"a (tnar för att ge hantverkarna tillfälle 
att besöka biblioteket under otvungna (ormer och samtidigt visa dem, 
hur man bäst utnyttjar bibliotekets möjligheter . 

Vi erhöllo meddelandet för sent för att kunna införa det i oktober· 
Immret, men det är att hoppa att fl era aftnar kunna anordnas. Äv n 
för det lekamli ga är det sörjt, i det a tt kaffe med dopp kan erhå llas 
för 75 öre. 

Den nordiska radiopressen 
Här nedan presenteras ytterligare t\'elme tidskrifter, vilka icke 

kommo med i artikeln med ovan stående Iubrik i mar, numrct av 
P opulär Radio. 

»Tekllolog IS Radio» är avdelningen för radio i tidskrift en »Tek· 
Ilologen», som utges av Teknologisk Ins litut i Köpenhamn, motsvarig· 
heten till S tat ens Hantverksinstitut i Stockholm. R edaktör för »Tek· 
nologens Radio» är K. Galle. Teknologisk Institut ut examinerar radio
tekniker, vilkas intressen edan tillvaratas av Teknologisk Instituts 
Radioforening. Utbildningen tur ",ikte på bl. a. servisverksamhet, och 
innehåll et i »Teknologens Radio» behandlar dels sådana frågor och 
problem, som äro av intresse för tekniker inom detta fack, d els rena 
kQnstruktionsfrAgor i samband med moUagare och Iörstärkare. 

, T eknologens» adress .är Hagemannsgade 2~ Köpenhamn. 

»Radioservice», Organ för Svenska Radioservicemän nens Förening, 
är en re1ativt ny publikation, avsedd att utgöra en sammanhåll ancle 
länk mellan landets · servisingenjörer och servi smän. R edaktör är 
ingenjör Bengt Norrby. Innehållet omfattar artiklar om radions och 
elektroteknikens grunder, om felsökning m. Ill . samt beskrivningar 
iiver servi sinstrument. Vidare mä rkes en fortl öpand lärokurs i enkel 
malematik samt en mängd tips för servi surbete; En mycket värdefull 
sak äro de schemor över kommersiella apparater som medfölja t.id, 
skriften. 

Adressen t.ill Svenska Rad ioservicemänn ens Riks förbund är Nybro· 
gatan 41, Stockholm. 

Populär Radios nomogram. 

Efter en tids uppehåll i denna av många läsare uppskattade seri e 
å terkommer Iörfattaren, som ändrat namn och nu heter ingenjör 
Uno 1mb)', med tvenne nomogram för beriiknin g av nättransIonna· 
torer mellan 10--300 VA. Det Iörs ta nomogrammet införes i december
Illunret. 

Impedansbrygga. 

Den i föregående nnmmer utlovade kon.s tr uk[jon ~beskrivninge!l över 
en Griitzmachers impedanffilätb rygga må"te av III rymmesskäl stå över 
till d ecembemumret. 

KOrlv6gslillsalS med bandspridning 
Genom tillmötesgåenJ frän författar n till artikeln med ovanstå

ende rubrik i eptembernumret, kamrer B. F. G. Harff, äro vi i 
lillfälle att publicera n edans tående kompletteringsscheman, som möj
liggöra förenklingar vid konst ruktionen av ifråga varande apparat. 
Des,su förenklingar äro omnämnda i artikeln. 

< _ _~l ~_-., 

L1f~~~lö",n,~su~on", 

FiOl. 1. Komplet teringsschema till den i septembemumIel beskrivna 
tillsatsen, vi sand . signal- och o e illatorkretsarna för d et fall att en 
enda signalkrelsspolc med utlag användes och spolen för 2 :a och 3:e 

osc illatorkretsgrupperna är gemensam. 

A ,. s~ ~r--.,.--., 

Fi g. 2. Kopplingsschema för oscillatorkretsen, när bandspridning 
åstadkommes genom uttag på oscilla torspolarna. (Gäller kortvågs· 

tillsa tsen i septembernllmret.) 

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

RADIOINDUSTRIENS NYHETER 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::t::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Radicdelaljer. 
Universal·lmport Aktiebolag, Tomtebogatan 2, Stockholm, har ut

sänt en katalog över racLiomal eriel. Firman har engrosför.säljningen i 
Sverige av trådlindade motstånd a v märket 1> Yitro!mu samt elektro
lytkondensatorer av märket , Wicon», håda danska produkter. Av de 
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Ett kvart~t folkbildningens tjänst.!J~ekel 1. 

Vitrohm 
motstånd, grafit och trådlindade. alla värden. 

1/2watt - IDO watt, även justerbara 

Mikrofonkontakter 
skärmade l· och 3.poli ga. 


Pederseus tr~ dlindnd potentiometrur, ii watt, 10
100000 ohm. 


ASK-\. reg-lennotstfu1l1, 1- 10.000 Olllll. 2.. ~OO \\";1 tl. 


Anodbatterie.'. 

UNIVERSAL-IMPORT AB 
TOMTEBOGATAN 2, STOCKHOLM 


T elefoll 30 10 8.4., 33 38 18 


Radiotekniken utvecklas ständigt och både amatörer och fack. 

män ha intresse av att fö lja med vad som sker . Brevskolans 

kurs i radioteknik behandlar speciellt mottagaretekniken . 

Den grundläggande teorien är populärt och lättfa ttligt fr m, 

ställd och en mångfald beräkningsexempel på motstånd , dross, 

lar, transformatorer, kondensator och kre tsar av olika slag 

gör kursen särskilt värdefull för den praktiskt arbetande ra_ 

diomannen . Kursförfattare och lärare är en av landets främsta 

fa ckmän, civilingenjör Mats Ho lmgren, som undan för undan 

överarbetar kursen och håller den aktuell. Ett gott bevis {ör 

kursens kvalitet är, all den användes i den muntliga unden'is. 

ningen i ett flertal tekniska skolor. 

Radioteknik är en av Brevskolans yrkeskurser, som över, 


träffar förväntningaoUl. 


En bättre kurs b n Ni inte få - den måste Ni läs.l' 


Kurser i bl. o. fölJande iimne' Ifrul>I>er: 

\: rkeskurs f ör radloteknlker Elekt rlcl tetslä ra 
Fulls tlindig radiotelmlkerkurs Vllxelströmsteorl 
Elektri sk montörsku rs I nsta Ila tlonsteknlk 
Elektrisk InstallRtör. kurs Elektrisk yrkeslllgs-tHtning 
ElektriSk maskini stkurs Ritteknikens grunder 
Elektrisk verkmiistarekurs Motorlllra 
ElektriSKa maskiner och anlägg- Geometrisk ritning 

ningar. Inj!"enjörkurs Ma skinritning 
Fllmotorteknik Rä knestlckaus anväuduing 
Elektriskt driv na kranar och Matematik 

hissar Fysik 
Elektri sk mä tteknik Mekanisk fllckavdeInlng I ve rk
E lektroviirmeteknlk stadst eknik och maskinteknik 
F.lcktridtetsliira ns g runder Spn1k och sod ala ämnen m. fl. 
Elcktromaski olli ran s grunder 

BREV SKOLAN 
STOCKHOLM 15 

Var god siind prospekt över de ämnen jag strukit under. 

Nam n . ... . 

B osta d 

Adre 'S Pop. R . ~ 

~ 

SI~M ENS 

HO GFRE KVE NSJ AR N SIRUF ER 

H·körnor, korskörnor, skru vkörnor, ru l lkörnor, burkkå r

nor och cylinderkärnor utgö ra ett id ea liskt material för 

högfrekven sspolar. Stort god hetsvörde, besparing av 

tråd och arbetstid , små spo ld imensio ner, enkel tr im· 

ning, lött mon tage. 

SlEMENS 
STOCKHOLM . GOTEBO RG . MALM O . SUNDSVAll· NORRKOPING 
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Populär Ra dios Handböcker 


Modern tele\'isionsteltnilt 

a'V ci'Vlling enjör H arry Stockman 


Del I och n Pris per del kr. 1: 50 


Utdrag ur fackpressens omdömen: 

Tekni5k Tid5krilt: 
~Författacen lämnac på 140 sidor en sammanfattande 

framställning av televisionens nuvarande stadium, delvis 
baserad pl studieresor. Kapitelrubrikerna äro följande: 
En återblick på utvecklingen, televiseringens princip, tele· 
visionskameran, televisionsstudion, televisionssändacens an· 
ordning, frekvensutrymme och vägform, televisionsanten· 
nen, televisionsmottagaren. 

Boken är enligt slutorden aV8edd att göra läsaren för· 
trogen med televisionsteknikens elementära grunder. 

Arbetet läses med behållning, väl ocksl med nöje; man 
kan do k tillåta sig den misstanken, att en förutsättning 
härför är, att de elementära grunderna äro för luaren 
dessförinnan bekanta. Detta gäller i synnerhet appacat· 
beskrivningarna, exempelvis den rätt avancerade framställ
ningen av ikonoskopet i kap. m. En alldeles särski ld eloge 
förtjäna kapi tlen V och VI, där den icke så lii.tt förståeliga 
moduleringen - väl den största stötestenen vid ett mera 
abstrakt tillägnande av grunderna - mycket klart och med 
ett detal jerat illustrationsmateriel serveras. Detta är av 
värde, desto mera 80m läroböckernas kost i detta hänseende 
brukar vara skäligen mager. 

Författarens beskrivning av 1/2-vågsiedace plus kabel 
för mottagning vid ultrakortvåg är utförlig och förtjänst
full och ett av bokell& för praktikern viktigaste pactier. 
- --.~ 

Elementa, Tidskrift lör elernenJär TTUJtt!TTIati.k, fysik och 
kemi: 

~Med stor sakkunskap, delvis förvärvad genom stndier i 
England, det land som torde ha hunnit läogst pA televisions· 
teknikens område, lämnar författaren en redogörelse för den 
i verklig mening moderna televisionen. Han förbigAr så
lunda de system, vilka acbeta med sAdana 'mekaniska' 
anordningar som hAlslcivor och apegeltrummor, och ägnac 
sig helt At det 'elektriska' systemet, som använder katod
strAlar såväl för bildeUll 'avsökning' på sändacsidan som 
för bildalstringen i mottagacens bildrör. 

I fråga om televiseringens princip framhålles betydelsen 
av bildpunktsantalet och bildI-rekvensen. Ikonoskopet, sän
d.arens viktigaste detalj, behandlas med tillbörlig bredd 
liksom även det för televisering speciella sättet för bär
vägens mod ulering. Ett kapitel ägnas åt anordningarna i 
televisionsstudion och ger en god föreställning om de 
speciella svårigheter, som här möta, icke minst i fråga om 

belYSl'l ingen och de agerandes kläder och 'make up'. Mot
tagacantennen hac gjorts till föremål för en mycket ingII
ende behandling, varemot redogörelsen för själva televisions
mot16garen kan synas väl summarisk. Författaren aWler 
dock, att en närmare behandling av den speciella typ av 
kortvägsmottagare, 80m användes inom televisionen, akulle 
falla utom ramen för ett acbete, vars huvuduppgift är att 
göra läsacen förtrogen med den moderna televisionstekni
kens elementära grunder.~ 

ERA : 

~Hovudvi kten i framställningen är lagd på televisionens 
principer och fysikaliska grunder medan apparatkonstruk
lionerna behandlats mera ytligt. 

Ehnru boken egentligen är avsedd för radiokunnigt folk 
kan den även tänkas ha ett visst värde för den utomstående 
intresserade, som önskar bilda sig en uppfattning om hur 
JAng! denna nya, i vArt land hittills praktiskt taget oprövade 
gren av radiotekniken avancerat fram till hösten 1939 
dä kriget tills vidare satte stopp för utvecklingen i före
gAngsländema England och Tyskland.~ 

Radio Ekko, Danmark: 

~Fflrste Del omhandler Televisionens P rinciper (og For
historie), medens anden Del kommer ind paa de mere 
tekruske Enkeltheder og omtaler Sender- og Modtager
appacater. 

Det lille, serdeles velskrevne VIIlrk vi] vlllre till stor 
Nytte for eahver, 80m gerne vii have et klart Overblik over 
Fjernsynsteknikens Virkemaade og Appacatnr. Vi kan an· 
befale den paa det all erbedste.~ 

Siemens Kundtjänst: 

~Detta acbete avhandlar såväl televisionens grunder 80m 
de moderna televisionssystemen. Verkningssättet hos den 
moderna televisiooskameran med ikonoskop beskrives ingå
ende. Även de ultrakorta vågornas utbredning samt televi
sionsantennernas konstruktion behandlas. Huvudvikten har 
lagts pA televisionens introduktion för den, 80m ämnar mera 
ingående studera televisionstekniken. Därjämte behandlas 
många praktilka saker, såsom televisioosstudions inred ning, 
studiotekniken, televisionsprogrammet m. m.~ 

I aUa boLdädor eDer från Populär Radios expedition, Postbox ,.50, Stoel[bolm. 

Prenumeranter på Populär Radio erhälla dessa hand  aven del per abonnemangskvartal. (Gäller även postprenu
böcker för 75 öre per styck, dock end ast till ett antal meranter, om prenumerat iollskvitto insändes.) 

No rd isk Ro to gravy r, Stockholm 1944 



Goliren lindas under kontroll aven Ett av de mango kontrollstadier 
sörskild expert. varje radiorör hor alt genomgo ör 

provning för mikrofoneffekt.
Varje elektrodsystem måste synas 

noga . Hör kontrolleras montaget av Vid laboratoriet företagas de mest· 

ett söndarrÖr . ® ,killande prov för undersökning och. 


kontroll av rören .
I den roterande sockling.maskinen 
fastsöltas socklarna . 

POPULÄR RADIO 



Telefunkens jubileumsår celebreras med 
en apparatserie, mera omfattande än nå
gonsin och varierande ett tema från den 
populära jubileumssupern 2 B 54, »en stor 
super i dvärgformah, till giganten 166,den 

exklusiva jorden
runt-supern med 
»störningsdödare» 
och kortvågsband
spridning. 

TELEFUNKEN 


fi'fSlnämnda finnas ett stort aDla i typer upptagna i katalogen, för 
belastningar mellan 7 och H)() watt. Ä ven typer med reglerbart uttag 
finna. Ett lovvär,t initiativ har tagits av firman genom startandet a\ 
svensk fabrikation av mikrofon kontakter. Ett flertal olika typer till· 
verkas. 

Bland andra intressanta saker i katalogen kunna nämnas Aeea,; 
högbelastbara trådpotentiometrar med kolkoDlakt, vilka lagerföras för 
belastningar upp till 200 wall, samt trådpotentiometrar av det väl· 
kända danska märket M. P. Pedersen i värden mellan 10-100 000 
ohm, 5 watt. En nyhet är glinunerkond ensatorer, illgjutna i trolituI. 
Vidare märkas kristalJmikrofoner av svensk tillverkning i flera typer 
samt mätinstrument ocb signalgeneratorer. 

Av i katalogen upptagen mate.riel säger ~ ig fimlan kunna leverera 
ca 90 0/0. 

Data jör järnpuherspolar. 

Elektriska Aktiebolaget Siemens, KungSl50ton 36, Stockholm, har 
utsänt 2:a upplagan av publikationen: »Technische Merkbiätter fiir 
Hochfrequenzeiscn Sirufer~, innehl llande data för alla typer av Sie· 
mens' järnpulverkärnor. För en hel del typer finnas kurvblad över 
induktansen som funktion av varvtalet i spolen. Pärmen innehåller 
datablad nr E -E 14, E 21 a-E 26 b samt E 31-E 34 . 

....................................................................................................................... ............................................................................................................. 

SAMMANTRÄDEN ..................................................................................................................
.................................................................................................................. 

Stockholms Radioklubb. 

Stockholms Radioklubb sammanträdde tonldagen den 28 oktouer 
på Tekniska Högskolan, varvid civilingenjör Gunnar Wennerberg, 
Standard Radiofabrik, höll ett mycket intressant föredrag betitlat: 
»Något Olll thyratroner och deras användning:». Talaren redogjorde 
för de gallerstyrda gasurladdningsrörens konstruktion och användning 
samt visade ett stort antal kopplingar för dessa rör. 

Genom välvilli<Tt tillmötesgående av professorn i Radioteknik vid 
Tekni-s ka Högskolan Erik Löfgren har Stockholms Radioklubb ut· 
lovats en föredragsserie kanad: »Någrn glimtar från Tekniska Hög· 
skolans institution för radioteknih. Vid klubbens sammanträde torso 
dagen den 11 novemuer höll professor Löfgren själv inlednings före· 
draget till serien, och gav däri en inblick i de arbeten som utfört,; 
under senaste tiden och de undersökningar, som pågå. vid institutio· 
nen. Samtidigt klargjordes principer och verkningssätt hos en del av 
de moderna apparMer och anurdningar, som dessa Imdersökningar 
gälla, såsom magnetroner och flera andra specialrör för ultrahög· 
frekvens, sändare och mottagare för FM och för decimetervågor, 
ultralj udsändare m, fl., och de för ändamålet byggda expel1iment· 
apparaterna demonstrerades. Nya mätmetoder ha utvecklats, hl. a. 
för mätning av Q·värdet hos hålrumi'resonatorer, och en hel del nya, 
irutressanta rön ha gjorts. Ell an t a·1 moderna laboratorie· och servis· 
instrument, som under kriget med lejdbåt sänts över från Amerika, 
visades. 

Delta föredrag, som mottogs med livligt bifall av det talrika audi· 
toriet, utgjorde inledningen till en serie aktuella och intresseväckande 
föredrag om de arbeten inom ovann;imnda områden, 80m utförts på 
institutionen för radioteknik. 

För den praktiskt arbetande radioteknikern, han må vara på ett 
större radiolaboratorium eller i en radioaffär, för studerande i facket, 
för amatörer och för alla, som äro intresserade av radio, är det nöd· 
vänlligt eller åtminstone önskvärt att ta del av de nyheter och forsk
nin g resultat, som framkomma på radioområdet. 

I tockholms Radioklubb får Ni nöra föredrag av landets främsta 
radiofackmän, kan ta del av firmademonstrationer och studera ut· 
ländska tidskriftsnyheter. Prenumerationspriset för Populär Radio 
ingår i medlemsavgiften. 

Medlemskap vinnes genom inbetalning av årsavgiften, kr. 10: 
för aktiva medlemmar, kr. 8: - för passiva medlemmar (i lands· 
orten) och kr. 6: - för studerande och teknologer. Detla kan skl' 
vid något sammanträde eller enklast genom insättning av beloppet 
på klubbens post.girokonto nr 50001. Avgiften gäller för år 1944 
men kallelserna till sammanträdena och till studiebesök erhållas orne· 
delbart. 

Sekreteraren är för närvarande inkallad. Tills vidare bes\'aras {ör· 
frågningar av tekniske sekreteraren ingenjör Sten·Arne Johansson 
Imder adress Box 6074, Stockholm 6. Adressförändringar O. d. an· 
mälas till Stockholms Radioklubh, samma adress. 

Sekreteraren, 

1903 

1943 


Nordisk Rotogruyyr, Stockholm UH3, POPULÄR RADIO 


