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Importen av radiorör 

är begränsad, och råvaror för 

fabrikationen kunna endast er

hållas med största svårighet. 

Dock framställa Tungsramfabri

kerna i Ujpest tinvid Budapest) 

alltjämt rör av förkri~valitet, 

även större typer för speeiella 

ändamål. Många av dessa ror 

finnas på lager i Sverige och 

kunna levereras omedelbart. 

Tungsrams svenska ingenjörer stå 

till tjänst med upplysningar om 

elektronrör för Edert behov. 

TUNGSRAM 

S ÄNDARRÖR, LIKRIK TARRÖR 

KRAFTFÖRSTÄRKARRÖR 

RÖR FÖR MEDICINSKA APPARATER 

är ett kortvågstriodrör med 

thoriumkatod och gralitanod 
och har följande allmänna data: 

Glödspänning ••. . , 10,5 tJOU 
Glöds/röm • . • . • .. 3,3 amper<' 
.Max. anod förlust . •. 150 watt 
Max. anodspärming" . 3000 tJolt 
Bramhet. . . . . . .. 3 mA I J/ 
Inre motstårul. . . . . 6000 ohm 
Max. frekvms . . . .. 100 M H. 
{vid 50 ";, av max. anodförlust} 

* 
SVENSKA ORION 
Försäljnings Aktiebolag 
Stockhobn, Göteborg, ~laImö" 
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är det en god penningplacering att bygga upp serviceavdelningen med tanke 
på framtiden. 

Svårigheterna att erhålla fullgoda mätinstrument med kort leveranstid bli 
a llt större, men ännu kunna vi erbjuda Eder ett lämpligt universalinstrument, 
Ovameter, med leverans från lager. 

O vametern är konstruerad för radioservicebruk och tillverkas aven fabrik 
med 2S-årig erfarenhet. 

Särskilt under den senaste tiden har radiobranschen visat ett starkt intresse 
för komplettering av sin mätutrustning och vi hoppas alt även få stå till Eder 
t jänst med en offert. 

Ju nu 
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RÅDMANSG ATAN 84, STOCKHOLM 

Telefon växel 314500INDIKATOR 
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NI som la,ddar 'radiobatterier 


-gör det 
snabbt 
bUligt 
enkelt 

Nu är tiden inne all lägga upp en effektiv service 

batteriradioägal'lla. P h ilips för i marknaden fyra olika 

stalldardlikriktare, som äro avsedda all motsvara de olik a 

behov, som vanligast förekomma för della ändamål. Sköt

seln ä., den enklast tänkbara: batterierna in kopplas en

dast till likriktaren, som ur driftsfärdig utan extra åt

gärder. Begär närmare upplysningar och rådgör med 

ingenjörerna vid vår specialavdelning för likriktare. 

PHiliPS 
likriktare 
för I a d d n i n g av radiobatterier 

SVENSKA AKTIEBOLAGET PHILI ,PS • LIKRIKTARAVDELNINGEN • STOCKHOLM 6 
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Likriktarrör och likriktare 

I. Funktion och egenskaper hos olika typer 

Av ingenjör Axel Ca rlander 
(Elektrofon AB ) 

moderna förstärkaranläggningarna matas numeraDe 
praktiskt tag t alltid med växelström, som transforme

ras till lämplig spänning, varefter strömmen likrik1:as av ett 
eller flera elektr nrör. Rör för lägre pänningar (i regel 
under 500 Ve") och effekter äro vanligen konstruerade 
för helvågslikriktning, medan rör för högr spänningar 
alltid är{) av halvvågslikriktande typ. För att i detta senare 
fall åstadkonmla helvågslikriktning må te ma'n alltså an
vända sig av t rör (i fråga om flerfasig ström måste 
man dock använda fl era rör, som i det följande kommer 
att visas ) . 

Med aveende på likrikta rrörens vakuum skj ljer man 
mellan å ena sidan högvakuumrör och å andra sidan rör 
fyllda med ädelgas ller kvicksilverånga. 

1. 	 Högvakuumrör 
Högvakuumröret bestå r aven glödkatod och en denna 

omslutande plåt (ev. ett finmaskigt trådnät), anoden , in
neslutna i ett glaskärl, vi lket evaku rat tin högt vakuum. 
Rörets ventilverkall beror som bekant på, a tt de av glöd
katoden emitterade elektronerna vandra över till anoden 
endast då denna är positiv i förhållande till katoden. Fig. 

visar huru anodströnunen ii r beroende av an'odspän
llingen i tt rö r med hö"t vakuum. i se, att ~trömmen 

först ökar ungefär lineärt med spänningen för att sedan 
bli konstallt och spänningsoberoende. Detta område, som 
kallas för mättningsområdet, beror p att alla emitterade 
elektroner nå över till runoden. Endast genom att öka emis 
sionen kan nu strömmen ytterligare ökas. 

Katoden k a'11 bestå av antingen volfram eller av någon 
lämplig oxid, van ligen toriumo. id. olf.rarnlcatoderna ka 
rakteriseras IW ett bestämt gränsvärde fö r emission ström
men. Toriumoxiden uppvL r däremut en emissionsström, 
som är betyaligt högre än vad man allser vara »norma.Jt», 
och därför har man funnut lämpligt att för detta slag av 

S lrom I 

Fig, L T} pisk karakteriHik {ör högvakulIm rör. Strömmen stiger 
med \'äxand e spiinninp: nästan lineärt och höjer sedan av till ett 

mättningsl'ärdc. 
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Fig, 2, Karakteråstik [ör en urladdning i argon mellan lvå parallella 
platlor. Ström. kalans gradering är ej lineär för alt de olika [ (jr

loppen t ydligare skola ä. kådliggijra,; , 

katoder angiva en toppström som karakteristisk sto rhet. 
I likriktare för lägre spänningar och jämförel- evis låg 

E;ffel..~, såsom i fråga om radiomottagare och mindre för
stärkare, är högvakuumröret det allenarådande. Detta be
ror i fråga 10m radiomottagarna på högvakuumlikriktarnas 
störningsfria drift , enkla skötsel och framför aUt på att en 
sådan likrioktardel ställer ig billigare än andra typer. 

Spänningsfallet i en likriktare a högvakuumtyp vari e
rar med belastningsströmmen och är högre än i de gas
fyllda rören. Vissa typer med må elektrodav ånd uppvisa 
dock eU fÖl'hållandevis lågt spänningsfall vid mått!icra 
strömstyrkor. Det höga inre motst ndet gör, att rören bli 
o-anska varnla ,rid likriktning av större effekter, och spe
ciella anordningar måste i regel vidtagas för rforderlig 
kylning. Verkning~grad n blir ganska måttlig, och eko
nomiska hänsyn gör , att man övercrår till andra likriktar
typer, i första hand ga fyllda rör. 

Vid alstrandet av mycket höga likspänningar av stor
leksordningen >20 kV) och små effekter använder man 
nästan uteslutanJe högvaku umrör på crrund av minskad 

Tabell l. Ndgra olika typer högvalcuum-likriktarrör (Philips). 

I ~'lax . eHo tOl!l - I i\[ax. lik!-. KaLodtyp 
Typ _ _ö_ _ ____I gangsopänning 1 s~r_ln_--i-___ 1 

2 ,500 Indirekt upphettad EZ1 2 100 
2X400 125 
2 X 700 Dire!."! »1831 60 

7001832 ~120 ~ 

10004646 75 ~ :. ,1875 .5 000 :.5 
.5 000 Indirekt »1877 3 , »1878 10500 2 

risk för baktändning (dl' . str '"mmen går g,enom den fas, 
80m skall spärra). 

Alla lågspännings-högvakuumtyper äro av edda att ar
beta med a'l1tingen kondensator- eller drosselingång på det 
efterföljande filt ret. Det relativt höga inre motståndet gör, 
att de icke så lätt taga skada av tillfä lliga korta över
belastningar. 

Tabell l anger några olika typer al' högvakuumrör. 

2. Gasfyllda rör. 
Det sto ra "pänningsfaHet i högvakuumlik rilctarröret för

orsakas av den S. k. rymdladdningen. De elektroner, som 
lämna katoden, ha en viss liten begynnelsehastiahet. Till 
följd härav hopa sig elektronerna med den minst hastig
heten till ett moln nära katoden och utöva en repellerande 
verkan på nya lektroner fr 11 katod n. Därför n icke 
alla över till n oden så sna rt dennas po ten tial blivit positiv 
i förhållande till katoden. Endast g nom att höj a anod
spänn ingen ka n verkan av detta rymdladdningsmoln upp· 
hävas, och det är just detta förl()pp, om kurvan i fig . l 
visar. 

Om vi nu införa en gas, exempelvis argon, i röret, så 
komma vi att få ett helt annat strömförlopp. På sin vag 

Tvenne kvick ilve.rlikriktarrör av Philips fabrikat, till vänster typ 
J069 K, till höger 1788. Licr ande iidelgas[yllda rör, det större 

typ 367, de mindre typ 328. 
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flmktion av produkten av ga tryck och elektrodav lånd, 


( Pa-dlen kurva ). 


crenom gasen kolliderar kan ke n elektron med en gas
atom, och om kolli ion n är tillräckligt kraftig, k mm r 
en elektron att friO"öras ur gasatomen, Härvid får atom
rest n elt överskotl av po_itiv laddning, blir en po itivt 
laddad jon. Medan den frigjorda elektronen jämte den 
koll iderande elektron n ha tigt accelereras av fältet och 
for tsätta mot anoden, får j onen på grund av in betydligt 

l" rre massa endast en ob tydlig r" relse och bidrager dii r
f' r pra ti kt taget icke i str"mlraosporten. T illsammans 
hilda emellertid sådana joner en positiv rymdladdning, 
s()m n ulra]jsefair elektronerna negativa rymdladdn ing. 
På grund av denna uLbalansering av laddninO"ama behövs 
det icke någon skl rskilt hög spänning för att framdriva 
st römmen. Strömbelast.nin cr förmågan hos ett sådant rör 
blir därför helt nat urligt större än hos ett hö!!vakuumrör 
me amma elektroddimens ion r. 

För att joni era ga en behövs en j" minimispännin O' , 
joni ation pänningen, som är olika för olika gaser. Tabell 
2 upptager j onisationsspän ll1ingen ho några vanliga gaser. 

jälva brännspänn ingen blir i verkligheten något högre 
än jonisationsspänni nCTell , men storlek ordning n är den 
samma. 

Det fysiJ<.aliska förloppet i ett likriktarrör med gasfyll. 
ning är emellertid mera komplicerat än vad som framgår 
av ovan tående, och vi skola d" riö r b röra deso:a förhiil· 
landen litet närmare. 

I regel är ju en gas n utomordelltligt god isolator men 
om den, som ovan nämnts, blir joniserad, kan den bli 
ledande för strömmen. I ett ga,sfylIt likriktauör gör man 
gasen ledande för den påtryckta växelspänn in gen s ena 
halvperiod och ser samtidigt till, att strömmen blir till
räckligt spärrad i andra r iktn ingen. Detta uppnår man 
genom att utfö ra katoden i genomsläppsriktningen som 
glödkatod (v8!l1ligen oxidkatod) eller kvicksilverkatod. Då 
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ern.,ellertid likriktare med kvicksilverkatod torde vara av 
mindre intresse för denna tidskrifts läsare (dessa likriktare 
finna sin huvudsakliga användning inom starkströmstek
niken ) skall denna likriktartyp icke beröras i fortsätt· 
ningen. 

Gasfylln ingen i rören b tår, som förut nämnts, an
tingen av ädelgas elIer av kvicksilverånga . 

Rör med ädelgasfyUning. 

I denna rör typ användes anligcn argon på grund av 
dess låga j onisationsspänning. Röret är helt enkelt ett 
peciellt gasurladdningsrör. ig. 2 visar en karakteristisk 

kurva för ett urladdn ing förlopp mellan ,två (kalla) plana, 
parallella elektroder. Omr det mellan A och B måste upp' 
fat tas som ett isolationsområde, då praktiskt taget ingen 
ström går genom röret här. Vid B börj ar ström plötsligt 
att flyta, och man säger aU röret tänder. Tändspänningen 
är beroend av såväl gastryck som elektrod a' st nd och 
föl jer Paschens lag, 'Iken grafiskt åskådliggöres i fig. 3. 
Vid tändspänningen är det elektr iska fältet så ta,rkt, att 
elektron r, som av nårron anledning emitt rats från 'ato
den, erh Ila så stor hastighet, att de kunna j nisera gas
at m r. De positi laddade jonerna gå till katoden och 
ktmna där lösgöra nya elektroner, om jonernas kinetiska 
energi är tillräckl igt stor. Följden härav blir, att ström
men i röret ökar kraftigt (områd B-C . Härigen n upp-
tå rymdladdn ingar, varigenom fältet blir inh(}mogent, och 

vi få på s sätt en glimurladdning til1 stånd (D- E-F) . 
N u är det elektriska fältet koncentrerat till ett tunt s ikt 
invid katoden, där det s. k. kat d pänningsfallet uppträ· 
der. M lIan gränsen för delta katodfall och anoden före · 
finnes endast ett förhållandevis litet spänn ingsfall. 

Området E-F kalla anormala k tQd pänningsfallet. I 
detta område ökar katodfal1et med växande strömbelast
uing. nom OlI1råd t D-F går ström ID endast till en 
el L av katod ytan, medan den i omr det E- F fördelar sig 
uver hela katod ,n. På gru nd av den ökade strömbelast
lI ingen Sliger katoden t ' mperatu r, och vid . uppträde r en 
ny företeelse. Katoden har nu hunnit bli ~ varm (1 700
l 800 0 C) , att den ten ruska elektronemissionen börjar 
göra sig gäHande (hittms ha ju lektronerna utlösts ur 
katoden genom jonbombardemang) . Detta »över kott» på 
elektroner gör att katodspänningsfallet sj unker, och VI 

Tabell 2, Jonisationsspiinllillgen "os /lllgra olika gaser. 

Ämne Jonisalionsspänning (") 

-atriumånga 
Kvick ilvcrånga 
Argon 

eon 
Helium 

5,1 
10,4 
16 
21 
24,5 
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Fig. 'l'. Sch ma ,j" cr gludkatodlikri ktarrör med hick; i!veråugfyJlning. 
Karakteristiskt ä r de i hoIIfIl p, glaskolv n amlade hicbilve.r· 
dr opparna. Tcmperaturen ho,; des.:a droppar he3täJllnlcr cntyd igt å n:;· 

trycket j rur t. 

ha Eltt till sta nd en bågurladrllling meJ varm katod . Brällll

.. pänningen kan bli myck L lä y - mindre än den erfo r· 

derli o-a jonisat ion piinn ingen för ga en - och ström , t) [

ka n myck t hög. 

'trömmens max ill1ivi-ir J b~t~immes vid konstan t katod

Lemperatur h uvudsakli g n :w den termiska elc-kt rQnl11is

SlOllen . 

D t i-ir hlt udsakli gen fö rhil llal\.clena vid va rm ka to(l , 

som int ressera o i delta sammanhano-. I det för O'åend > 

har tysL förutsaHs aU strömmen ändra ts långsamt, men 

fil' d etta icke fallet , f·, andra arbetsförh fi llandell . OJll 

stl'ömvarialionerua ske så snabbt, a tt vi kunna an katud

temperaturen konstant , passer as icke alla dessa stadier, 

som di agrammets heldragna kurva visar, utan tändnings

fö r i ppet går så O'ott om omedelbart öv r till bå<Yurladdb 

ning. Detta an tydes i fig. 2 av d n _treckade kurvaJl H- I. 

Ju lägre katodtemperaturen är, desto hög re upp shir H - 1
kurvan sträokan F-G. 

De gastryck, med vilka man i praktiken arbetar, äro 

heroen de av de spänningar, föl' vilka likriktarrören avses. 

Vid läo-re spänningar torde tryck t vara a storlekso rd

ningen någon mm H g, fö r a tt vid rör för mycket höga 

spiinningar nedgå till ca 1O-~ 111m HO'. 

En stor fördel med de gasfyllda l ikriktarrören ä r, all 

spänn inO'sfallet i d em iir konstant o h oberoend > av ,,!TÖ/ll

~tyrkall inom vida grän _er. Detta är av betydelse fö r spän

ning regler ingen. Y tterliga re n fö rdel med de gasfyllcla 

rören är, a'ht katoden kan kon tnteras för läO're strömför· 

brukning än hos motsvaranJe högvakuum rör. id denna 

senare rörtyp måste man taga hänsyn till, att en evakue, 

ring aldrig kan bli l ullständio', ulan en stor mängd joner 

finns fortfarande kvar. Den höga spänningen mellan ano· 

198 

den och katoden gör, att jonerna slå emot den senare med 

»vå ld am» kraft och förstöra densamma, om den icb' 

göres ay tillräckligt motståndskraftigt material. Det är a\ 

denna anledning man måste använda sig av ren volfram. 

;;om j u kräver relativt hög glöc1effekt. - I ett gasfyllt rör 

iiI' pänningen mellan elektruderna låg, och jonhomharde. 

manget är i regel ofarligt för katoden. Därför ]Qan man 

använd.a sig av en strömbesparande fast mera ömtålig 

uxidkal'od utall risk att den skall slås sönder av jon ~ ma. 

Kvicksilverångrörel. 

Li k om fyllningen m d argon medför en fyllnillg med 

kvicks ilve 'ånga vil'tiga fördelar hos likriktarrör. Det fysi· 

kaliska förloppet vid likriktningen blir analogt med för

hållandena hos argonröret. Vi fa Medes ett u pphävande 

av ele n n a ti a rymdladdningen mell an katoden och ano · 

den och därmed ett lägre pänning fall. R ör t brinn r 

som lj usb;tge. 

Ehu ru ar"onrör t och kvichilver, ngröret uppvisa ana· 

ioga arbetsför/opp vid likriktn ing sk ilja de sig ändå vä elit· 

ligt från varand ra i andra avseenden. F ig. 4 vi ar sche· 

mat iskt tl tvä r nitt gen om ett kvicksiIverångri:ir : A ä r 

anoden, K katoden och Hg anger flytand e kv icksilver. 

Allt k"v icksHver förekommer alltså icke i ån""[ rm, och 

denna sak är av väsentli g betydelse för rörets riktiga 

arbetssätt. Vid ti llverkning n a,' ett dylikt rör evakueras 

glaskolven ti1l högt vakuum., varefter någTa droppar kvick

. ilver infi:iras och evakueringsl'öret tiUsmältes. Det r ådand t> 

ångtrycket är då helt b tämt av temperaturen h os det 

flytand e kvicksilvr t. T rycket OUl funkt ion av tempera

luren framgår a fjg . 5. i eilie delen av glaskulven ho~ 

ett kvicksi lverångrör skall alltid hållas vid en temperatur 

/ 
~/ 

I /
V 

/ 

V I 

I I
Z 

o 'lO 40 60 iOO C' , . 

Vig. .J. Den mli tladc kvicksilverångan, tryck i mm Hg som fUllktioJl 
av temperatllren i o C. 
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Fig. G. Karak tf l'i ,li k fQr Nt ång;fyIIt likr iklarrör. 

~\ mellan +15 och +35° C (i issa fall ti llåtes upp till 

+ 60° C), vilket fordrar iirskill omtanke vid inbyggan

det av dyl ika r ··r. 

F ig. 6 visar en Lq}iJ. ar betslinj e för ett kvick iIv r 
[tltgrör. Bränn pännin n-en (= spänninasfallet över röre(1 

~ir vid vii I form erad ka lod 8-15 V, och t änd-pännin!! 'n 
lig <Yer enda. L obetydligt högre_ om grärL vä rd e för briiltJI· 

~pännin ()" .n ....äU r fö r kvi ksilvcrån p'a 22 V, vid vilKen 

spänni ng de positiva Hg-jonern a ha fl l r ha lighet, tt 

llIan ri k rar att fö tönl katoden. För a tt icke överstiga 

denna spänllin o' , må Le man ba tt isst mi n imiångtryck, 

vilket bestämmer låg ta till å tn a temperatur 'Il hos kvick

ilv xdropp ama i rörets nedre deL 

Den utta,~bara lik trömmcn ur röret beror på -atod· 
emissionen. Så snar t den na eJl1i~jon icke räcker til1 att 

täcka sLrömbehovet, hörja r spä Imingsfallet j rör t att stiga 
ooh når lutl igen upp till d t värde (22 ), vid vi lket 

kat den börjar för ' tör av jon bombardcmanget. Över. 

belastningar av röret - även k rtvariga - äro farliga 

för katoden och måste i möjligaste mån undvikas. 

lt par typer av T elefunkens kvichilverlikriktarrör, till vän. tel' typ 
RGQ 7,5/ 2,5, till höger RGQ 20/10. Det 5enare ä.r i verkligheten 
duhhcl t -fl högt som det förra eller ca 40 cm. Lä O"g m;irke till den 

kI O"kformigt utfiirda anoden h 0 5 RGQ 20/ 10. 

Tabell 3. Exempel pa ,r;asfyllda Tur. 

Spärr· Topp·I Ga;; 
kV A 

Typ tfiiranue pälln iJlg I ström 

PItilip 
J554 [[~h'äg400,2.50 Argon 

DeG / 30][ 
 )Halv vilg 6 6 

Telefunken Kvick-
RGQZ 1,4/ 0,4 0,4 ~ ilverånga1,4 Hel vå" 

Bah ,riTRGQ 7.5/ 2, )7,5 2,5 
20 10 »RG 20/ 10 » 

Glödspänninge n nh te välj as så låg, att någon båg 

urladdning icke kan komma till stånd mel1an glödtr, den" 

ilndar ell r tillcdllingar. Spärmingen brukar vaTa 2 ,5 il 
5 vol t. 

T abell 3 upptar några rör av oY3nl1tinm cla typer . 

Port 8. 

Mottagarens ljudkvalitet 
3. I högfrekvensrören uppkommande distortion och störningar* 

•Ur L. Ratheiser: »Rundfunkröhren, Eigenschaften und Anwendung. , utgiven av Telefunken 

N är d t 'yiiller h ögfI'ek ensrör, bör man s.ä rskilt beakta 

de distortioner, som uppstå på grund av arbetskur· 

I'ans krökuing, ftersom fö r&tärknin gsregleringen förutsät 

ler en aTh l kurva , som är star kt krökt med hjälp av sä r

skilda medel (reglerino'so'a ler). ör att UlHlerlätta be

nömandet av a rbetskurvorn a di5tortionseo-~n"kaper är det 

fördelaktigt att med utgängspunkt från a rbets urvans för

lopp ho tl nonnalt rör i korthet betrakta det matematiska 

sambandct. l 'om bekant kan man ju uttr~'cka I'arje kurva 
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n nom en ekvation, och lle1111a ekvatioll blir 111 ra kompli

cerad, alltett rsom hlrl'ans kröknirw re p . krökn ing"' l1d

r ingen blir tÖrre. En fullkoml igt l"ätlinig arbetskurva har 

':. Rubriken »Icke lineä r ujs m'tion» i nr 10, "id . 107, ,kall ' ara 
I,unlcl rnbri k t.iIl andra ay,millel (Ic h ökall allts:1 helO : »2. ck 
lin e:ir di stortion», 

Första artikeln i denna ~eri (' , inn, ·hlillan ,le avsnill en l o,'h 2, \ 3r 

infönl i nr 10, 1943. 

t Dell malematisk t mind re "kubde lii, are.n kan hoppa ii,'ex d Foa 

teo reti ska betrakt eloer och nöja sig; mpd dp pra k t i ~ ' lJ e,:xprnplen. 
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;,; 
S {logio I 

, , 

(lineör) 

( 'Jnr-Or) : : S,. /;?U5; ,tJ 
';F~S~;;;~~~~~- : .SII"SCJ 
Ug -5v €I ~ Sa kJ · u5"'~ -· aS8J· .... o - JiJ - ro -2 O 

(l ~ . , U" (liiWr) 

-S 

Fig. 6 a ( t. v.). K urvförlo ppe.t för oli ka derivator ( I till SIl/) av 
. en ideell rymdladdni ngskurva (1) för en högfrekvcns pentod. 

F",. 6 b ( t . h .) . KLU\'[Cir!oppct för.-olika derivator (SJ till SJ/l) av 
en exponenlialkurva (I ) . 

den nklalste kurvformen och elänned den enklaste eJ...rva
tion n. 

Branthet och krökning. 

Den vanliga arbetskurvan för eLt förstärkarrör visar 
S mbandet mellan gal1erspälming Vg och anodström l{/" 
Vilket förlopp är nu ön kvärt ho denna ku rva ? För att 
åstadkomma för tärkni ng måste anodströmm ändra sig 
med gallerspänningen, elvs. arbetskurvan mfulte ha en lut
ning. Förstärknine<en blir gynnsammare, all teftersom anod
strömmens ändring vid en viss gallerspänningsändring blir 
större. Arbetskurvans luLning, brantheten, bör allL å vara 
så tor som möj ligt. Samtidigt bör emellertid brantlIeten 
ändra sig så li tet Eom möjligt inom det omr de, som ut
styres av gallerväxelspän ningen, ty annars uppstår distor· 
tion. Den ideala arbetskurvan för för tärknin ~en voreo 

därför den s. k. »lineära arbetsku rvan». Den låter sig dock 
icke förverkligas i praktiken på grund av de fy ikaliska 
lagar, som bestämma tröm CTenomgången i elektronröret. 
För det rymdlad dningsområde hos arbetskurvan, som kom· 
mer ifråga vid det normala fö rstä rkarröret, gäller i stället 
det ungefärliga sambandet : la = k ' Us/I' (Ust ä r styrspän
uingen, t. ex. för en pentod Us/=Ulft+ D2 • V~+D· Va) ' 
Därav J ölj er, att anodströmmen stiger allt sn abbare i rikt
n ing mot avtagande negativ gallerfö rspänning inom ovan
nämnda oIDrå.de, som korruner ifr åCYR för utstyrn ingen. 
För den nedersta, särskilt starl.i: krökta delen av kurvan 
gäller dessutom den s. k. begynnelseströmslagen, som ha'T 

exponentiell karaktär (anodströmmen avtar där logarit
miskt vid lineärt ökande negativ gallerförspänning). 

BranthetsTcuTvor. 

Arbetskurvan är alltså alltid krökt, och dänned är ock å 
distortion oundviklig. För att fprstå sambandet mellan 
<listortionen och krökningens förlopp, måste man därför 
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'+-F-,-~-I 0,5 

1-1-/--+- +----1..-1 0./ 

Hl-f-'l-:>.,L- l----l--1 0.05 

r H-+ +-f-=-!--l---l·--! aOI 

I-hY+,I-..J---l--'-----J U,OO.l 

'-';"':;--!:::~I::__-:L-L.-..!...--.J 0.00 I 
Ug , -60 -50 - .0 -)0 -20 - Ii! o 

Ven
I 

1.0EFll ..r 0,5 

Ar3 

I 
Ug, - 60 -so .J,(} ,-30 -20 - /0 o 

Fig. / . J"im[örcls nl'lIan arbelsk urvorna vid fa sL och glidande skäml ' 
ga J1 erspanrung. ndt·c d iagrammet isar lilJåt cn 51iirspän ning {ör l 0/" 

kor:mlod ulation. 

Här mare bctrakla arbet kurvans karaklär. Den s. k. bran t
hetskurvan visar för t och fräro t , hur brantheten ändras 
i d olika punkterna. Ur matematisk synpunkt uttrycker 

rantheten hos l o- U,,-ku rvan f ·r..ta derivatan av ek a
tionen för Ia- U,,-kurvan, efter om den aneter ändrmo-en 

~ to '" 

a l" om funktion av Ulf' Om l a- Ug-kurvan motsvarades 
a en andragmdsek tion (t. ex. la= K · Us/) , så skulle 
dess b ranLhetsä ndring vara lika stor j alla punkter, och 
bran th tskurvan skulle va ra en rät lin je. 

Då detta meller tid aldrio- är fall t, är även branthets· 
' urvan alltid krökt och bran thetsändrino-en i de olika 
punkterna, dv . andra derivatan av l a- U ,-kurvan (J j 

fig. 6 a ) eller första derivatan av [·ku rvan , ger en Il) 

kun'a, nämligen Sil-kurvan. Denna kurva allCTer l - U o il Il 

kurvans krökning eller SI-kurvans branthet i de olika punk. 
terna och utCTö r redan därigenom ett mått på förstärk· 
ningsänd ringen resp . p den di stortion, som framkallas av 
denna. Vid ekvationer av, högre gmd fAr man emellertid 
ytterligare derivator, dvs. ~11·kun'an, om uttrycker krök· 
nil1gen, är inte rätlinig, utan i sin tur åter krökt osv. 
Denna krökningsändring kan man ter framställa i fonn 
av en kurva som tredj e derivata (Sill) av l a-Ug.kur
van osv. 

Ett prakti_kt exempel på dylika S·kurvor för den ideala 
rymdladdning-kurvan visar fig. 6 a. :Man ser, att varje 
S-kurva (II till IV) omedelbart erhålles ur den förerrående

'" kurvan, om man i varje punkt bestämmer ändringen av 
den vertikalt a\'satta storheten, nämligen anodströmmen 
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Jm brantheten SJ, krökningen SJ/ , krökningsändringeJ 
SJ/ I osv., i förhållande till en enhet - vald så liten som 
möjligt - för o-aller pänningsändringen, och dän tr be· 
stämmer kurvförloppet för d ssa storheter. 

Måu på distortionen. 

I u kan matematiskt bevj -as,~ att de ddortioner, som 
Framkallas av röret i de olika punk terna, äro beroende a 
förhålland t mellan derivatorna SilJ: I resp. Sil: SI . För· 
h Ilandet II : J ger ett mått på den andra överton, som 
uppst r vid förstärknin en av en växelspänning,:l samti· 
digt som det utgör ett mått p d ömsesidiga inflytandet 
(blandning mellan två växel pännin tyar, som samtidigt 
fi nnas på gallr t. Förhållandet SIll: SI ut ör där mot ett 
mått på den tredje överton, som uppstå r vid förstärknin g< 11 

av en växel · p~'in njng, ävensom på den di tor tion av bär· 
vå _m ulaLionen (modulaLionsdisLortion ) och den änd
r ing av modulaLi nsgraden, som framkalla - av arbet kur 
vans krökn ing, och på den ändring av bärvägsförstärk 
ning n, som fö ro akas a en modulerad törväg (kors· 
modulation ) . Vid hörrf r kvensförstärknin ty är alltså för
hållandet SlII : SI viktigt m d häns n till nr dulation . 
distortion o h korsmodulation, medan förhånandet SJJ : SI 
är av betydelse m d hän yn till brummodulation. Distor
lionen ökas all teftersom ändringen av arbet kurvan. krök· 
ning (SJ/l) resp. själva kröknintyen (SIl ) bli större i 
förhålland till r" ret branth t (SI). Dessutom ä r natur· 
ligtvis dis rLionen beroende av storl ken av växelspän 
ni..n g n på styrgallret resp. a\' tör pärm ing och vid 
högfr kven ä n a modulation-graden. 

Reglerin rrskurvor. 

Dc krav, som eLt högfreh _rör masLe fylla, fordra en 
iirski ld form pa arhetskurvall. Då gallerväx Lp··nningen 
IItjd blir tö rre med tilltagande gallerfÖi"spännin<T, må t 

nämligen ett utstyrn ingsområd , s m blir stön-e 'i motsva· 
rande o-rad, stå till fö rfog nde, dv . arbetsku rvaIlS krök
ning måste all tid bli mindre för h ··grc för pänninga . Sam
tidigt bör emell rtid den ön kade förstärkningsändringen 
dv . en minskning av branth ten t . ex. i proporti ncn 
l : 100 till 1 : 200, uppnås med en re",1 r iDg pänning p 
15 till 20 volt. 

Av fig. 6 a framgå r utan vidare, att Iörhållalld l SI Jl : SJ 
resp. SJl: I är mycket litet i den inritade nonn la ar· 
betspunkten. För högre negativa oYaIlerförspän ninrra r av· 
tar däremot SI mycket snabbt, under deL att Il och SIll 
ti 'Ya starkt p grund av den starkare krökningen . D t 

, K. Wilhelm. Telefun kenröhre, häfte 3, si d. 95. 

, l ed and ra och tredje övertonerna av es här andra och tr d je har

moniska kompon nterna med frekven»erna 2j och • j , om grundton . 

fr ekvensen är j . (Red. anm.) 
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rör sig om arbetskurvans nedre krök, som hos en normal 
högfrekvenspentod icke användes för utstyrningen. En för
stärkningsreglering är naturligtvis inte möjlig med ett 
sådant rör, d å ena idan distortionen starkt ökas och 
å andra sidall det reglerings{örhållande, som maximalt 
kan uppnås, skulle vara utomordentligt litet, vilket m an 

lätt kan r äkna ut . 
För för_tärkningsregleringen bör man i stället använda 

rör, vilkas arbetsknrvor äro långsträckta i sin nedre del, 
d s. anod Lrömmen bör i början avta mycket snabbt och 
sedan allt L ngsammar . S dana arbetskurvor ha t. ex. en 
logari tmilsk eller exponentiell ekvation. 

ExponentiaLlmrvor. 

Betraktar man en rent exponent iell ku a, hos vilken 
Iu avtar logaritmiskt med Ug, ä fin ner man, att distor 
tion egenskaperna i detta fa ll särskilt lätt lå ta sig bedömas, 
då förhållandet Sill: SI i varje pun kt är lika stort, näm· 
ligen l /U/ o Likll!;'å är fö rhållandet Il: SI konstant = 
= l/Ut. Därvid är Ut ett spänning värde, som man på 
ett enkelt sätt kan erhålla ur I II-Ug-kurvan genom att 
b tämma den gallerspkinningsändring, om erfordras för 

11 anodströlI1sändring på 1 :2,718 (för fig. 6 b är t. ex. 
UJ = 3 volt) . Man kan mycket lätt förvissa sig om, huru· 
vida en arbetskurva har denna rent e. ponentieHa karaktär, 
genom att upprita sambandet Ug = j UJ i ett lineärt-loga· 
ritmjsk t d iagram (se fig. 6 b) . Härvid förlöper en expo· 
nentjalkurva fullständigt rätlin igt. Med denua utg ngs· 
punkL kan man därför my ket lätt be öma den distor tion, 
om kan väntas vid denna kurvIorm, efter om lutningen 

ho denna ku rva alltid anger spänningsvärdet Ut och där· 
med di to rtionsmåttet Il/:SI resp. Sil: SI. Ju flackare 
ku rvan är, d to mindre blir distortionen. 

1 u äro visserliITen rcg1cringskurvol'na hos de äldr 
reglering rören illga r na exponentialkurvor. Vid låga gal· 
l rspän ningar måste de uppvisa en snabbare strömökning 
(ett brantare förlopp) , för att ge den n ··dvän iga bcO'yn · 
nelsebranth ten och därmed det rford rliga reglerin . 

mråd t. Å aItdra sidan är ett flackare förlopp, alltså ett 
större U,.värde, nödvändigt inom de störr gallerf' rspän 
Dingarna område (vid mottagninn' av starka sändare) , 
fö r tt med hän . 'll ti ll den högre aallerviixelspänning, som 
upptr··der inom detta område, håll, distortionen låg. Däri
genom upp te r emellertid n knyck i arbetskurvan vid 
övergången från des meller ta, ungefär exponentiella del 
ti ll dess övr d I, som har mer 10gari.Lmi k karaktär . Den
na knyck är obehaglig, därför att förhållandet SIll : SJ 
r p. SJI: SI i denna punkt är relativt stort och därmed 
;·ven di tortionsrisken betydande. De -ulom faller kurv ns 
sista flacka del, varför utstym ingsområdet snabbt min_kas. 
!<å snar t n viss be tämd regI ring pännina överskrides. 
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Glidande skänngallerspänning. 

De n ya1' regleringsrören ä ro konstruerade enligt den 
»glidande ~kärmgaIIerspän ningens» princip. I ett 'olfj ä
derfo l'migt kurvfiilL vandrar ar betspunkten m ,d den r eal 
r in (>'s pän ning, som be;;tämmes av signal t rkan, och dell 
däri O'enom fr amkallad rrlidande skärmgallerpännin O'en 

{rån en arbe "kun'a till en annan_ Varje kurva har nästa:n 
e\.1)011enti Il karak tär i arbet punkten, v31'l'id lut11ingen ä r 

liten och dänned även Urvärdet för de arbet kun'or, som 
Il ~i nda s id må gall rföl'späll nillgar. F "!' de arbetskur

vor, ,om använda vid stöne negativ "" allerför pänning, 
stiger l utnin,yen och rvä rdet lru]gsamt och k ntiJluer

ligt.På detta säll erhåll el n nöd ändiga hcgynnelsebraut
heten ;1 ii] som den erfol'derliga utstyrningsförm rlgan i 
nedreglerat lillstlrnd. Det är framför allt o' å möjlj o- I, 
alt hå ll a utsty rburheten tillräckligt stor föl' större regle
rings piinningar, eftersom man kan o·"ra kurvornas lut

Il ing större i detta områcl uta n att för den kull beh ö 'a 
Laga m el på köpet obehagliga knyckar för att uppn, den 
erfo rd rliga begynnelsebrantheten. 

En jiimfö relsc_ mellan arb tskurvorna för elt reolcl'ings
{ ' r, som är \'sett för fa't skärmgallerspänning ( F 3 ), 
ch tt rör, som d rives med glidande kärmgaller pän

ning (EF 11 ) hekräftar d~Lta resonemang (fjg_ 7). Under 
rbetskurvorna ä ro angivna ett par uppmät La kurvo r, vi

sande tiUaten irJO"ångsväxelspänning för en iss beskimd 
distortion (l % kors l1Io dulatioll resp. 0,4 % modulations
distortion ). Man ser, att utstyrbarhet n hos EF 11 id 
stora <rallerförspänningar ii r tö rre, och ,amtidigt är AF 3· 
kurvans änka, som är ganska kraftig ra grund av över
gångs ,tältet ,rid m inus 6 volt, JJättre utj ämnad . För r glc
ring rören i den » harmonj ~ka» rö rserien finna publice
rade sådana uppmätta k urvor, ur vilka man kan h stäm ma 
de tillå tna ingan piinnjngarna för l 0/ O och 60/0 ko rso 

modulation . . om framgår av d följ and Ior mlema, r, ler 
mellan modulati on di 'tort1unen km , ~indri ngen i modula
tionsgrad . Im och kor m odula ti onen K förhållalldet 
f'm::1 /11 : K= l: ] ,35: 2,7 (tmder föru ä ttning av lik gal
lenäxelspälll1ing och 100 010 modulation). D tta b tyder. 
att den ur kurvan erhtrllna eller med hjälp av ncdanstående 
fonnler beräknad procenlnella kor m odulationen även pa 
enkelt sätt möj ligO"ör b e~ tämning den upl's.tåend mo
dulationsdHortionen ch 1110dulation5graclsändringen vid 
lika stor O"all rväxelspänning, 100 % modulerad. Modula
ti onsändringen utgör ca 2/3, modula liol\sdistorti onen 1/ 
av den undl~ r samma förh ållanden rådand korsmodula
tionen.4 

, Fiir matemuti,k behandling ~c R"the-Kleen : · 1 ktr nenröhr 'n al
An[ang~5tllien\'cr , t "rker, sid. SI. 

Port.\'. 

En enkel impedansmätbrygga 
Av ingenjör John Schröder 

I oktobernumret av P opulär Radio g nomgic:k princi
pen för Grutzmachers impedans brygga. I föreliggande 

uppsats skall lämnas detalj erade an isnillgar lör tillverk
ning av en sådan brygga, som av fl era orsaker lämpar sig 
utmärkt väl fö r amatörb gge. Bryggan lHll ehåller sålunda 
endast ett kalibrerat ohmsh.--t motstånd om relerensl1 0rmal 
och besitter dessutorn den fördelen att den är synnerligen 
enkel att handha. Sålunda äl' fö rfa ringssättet exakt det
samma vid uppmätning av resista n er som vid mätning 
a knpac:itiva och induktiva impedan_er. Ian erhåller 
impedansen amplitud och fasvinke1 helt enkelt genOJ 1 

direkt avlä_niJ1g på i ohm re p . grader indelade raltar. 
Med den m" tbr rgga, som häl' skall beskrivas, k unna im

pedallser med ampli tl.lder mellan 10 och 10 000 ohm och 
med fasvinklar mellan och - heställU11a . Mät+ 90 0 90 0 

noggrannheten iiI' i första hand beroende av hur pass 

noggrant lllan kan kalibrera 1l10tst1't ndsu urmalen. l 1110dell
bryggan har en mätnogg rannhet av ± 2 " O/ l] vid ampli
tudbestämningcn (heroende av an talet delmotstånd i Ro 
SO l11 måste anlLtas) och c:a ±2 0/O vid be liimningen av 
fa svinkeln konstaterats. Denna mätnoggrannhet torde vara 
tillräcklig vid de fl esta mätn inga r, som en amatör eller 
servisman har behov av att utföra . 

1ätbryggans utseende framgår ay fig. 1. Inuti del! 
pulpetliknande lå dan är en nätallsluLel! rön'oltmeter appli
cerad . Denna rörvollmeler är egentli O"en helt fristående 
fdln bryggall och ka n mycket väl användas separa för 
Bndra mätä ndamål. Då den anviil!ds 50111 iucE katorinstru
ment i mii tbrygga n, anslutas medelst ett par trådar rör
voltmeterns ingilngsklämmor till särskilda klämmor på pa
nelens framsida. Själva mätbryggans omkastare och \"a
riabla motstånd firo fa ~ t atta på lådans panel. 
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Fig. 1. l\1odclluppural. 'H sedd [rfi n sid an. Tmpedansens ampl it ud a\
I:i..,e;; ,.jin~k t på de tr tora :;kalorna på panelcJI '; vänsLra h'ilft. 
Impedansens fas inkel avlCises ptl den längst upp till höger hefint 

li ga skalan . 

Trnpedan bryggans p ri n.cipsuhema åte-rgi e i ner. 2. 
lvIedel t en omk. sta re I kan man inkoppla rön'oltmetem 
PV anti ngen för uppmätni ng av II I (lä <Ye 1) , för uppmät
Il ing av 'p (läge 2) eller för be tä mni ng av fasvinkelIl s 
tecken (läge 3) . Vid uppmätnin cr av II I lägges sålunda 
[örsL omkastare I i läge 1. 1ed h j illp av omkastare II 
ka n man sedan koppla rörvoltmetem alternerande över 
Ro resp. l (läge l r p. 2 ). ä r man få r samma utslag 
1>& rörvoltmetern i blIda lägena, vilket erhålles· för visst 
läge på Ro, behöver man endast läsa av Ro, som då iir = 
= Il l. (Ro utgö res a ett på förhand så noggrant som 
möjligt kalib rerat ohm k t motstånd. ) 

. id u ppmätning av fasvinkeln lå ter Illan Ru tå h a r i 

det läge det erhöll vid bestämn ingen a Il l. Omkastare I 
Uigges däreft er över i läge 2, varefter omkastare II alter 
Il erande lägg i läge l och 2. Härvid kopplas rörvolt· 
In tern alternerande över bryggdiagonalen o h öv r poten· 
liometeruttagen på Ra' Man vari erar nu potentiometern 
Ru' till dess man får sanuna utslag på rö rvoltmetern i båda 
lägena. Potenl10metern Ra är försedd med en skala , på 

med + märkta omkastarIiiget än i det med - märkta 
tiget, är fa svinkeln på den sökta impedansen positiv. Om 
motsatta förhållalIdet är förhanden , är fasv inkeln negani\ . 

1 del ·t omk a are I kan man välja ut lämplio- storlek 
pft seriekondensatorn , om vid he t~im ll i llgcn u\ fas\ in· 

kelns tecken inkopplas i . eri e med Ro re-p. Z. Omkast.aren 
har 7 lä <Yen. Första läget är O-l äo'et som omkastar n-k Il 
inta<Ya " id bestämlling n av IZi och ~ . r lägena 2- 7 ill
kopplas ex ol ika kondensa torer 50 111 seriekon.densat ul" 'L 
Man L r \'i d mätningen (bestänmin rr n av Ia i\' ulkclns te 
kell ) g (-~ n O Ul alt manipulera omka tare l vro a ut vilkell 
kondens tor, som ger liIlräcklicr t lor d iHerens mell n ut

slagen på rörvoltn1etern . 
TaheIl l visar h ur omkastarna skola an vä n cla~ r id dc 

tre olika mätn ingarna med bryggan : 

\ ID )r.~\TNING . 

~1 ~it nill g Omk. I 

Be- t ,~ mlling av 
Lä "e 1 

Bestämn in g av 

II I 

. . . . . . . . 
'f' Läge 2 

Bc~ t~imIl i ng av 
Lige 3I teckll. fö r <p 

I 'lig. 3 visas hur 

Omk. III I 

Växlas mcl-

lan lä!!e 

l och -2 


Växl~ mc!
lan läge 

l och 2 


Godtyck. 
li gt 

raltar nI. JU . 

Omk. LLl Om k. I 

I O-lägeGodtyck· 
l igt 

Godt yck· 1 O·läge 
l igt 

Växlas mc!  Utprova;. 
lan lurre 
l och "2 

plac rats på panelen. 
Omkastare I iir belägen i nedre raden av rattar , längst till 
höger. Denna omkastares tr lägen ha utmärkts med IZI, 
,p och ±. Omkastare II ä r belägen i mitten i nedre om
kastarraden och har bara två lägen, märkta med l och 2. 
Omkast are III, belägen längst till vänster i sanllua r ad a\ 
omkastar e, har sina båda lägen märkta med + och 

S,.. rvilken man direkt a liiser den s"kta impedansens fasvinkel. ""-' 
?<- ,C'

Aven vid bestämning a fa svinke1llis tecken låter mall 
,;" F ao stå kvar i det läge, det erhöll vid bestämningen av Il l. i2 r l" 

Omkastare I lägges över i läge 3. Därefter Juanipuleras o. "';" l" 
1:)11"1"( mkasLar III, -om har två lägen, J et ena märkt med + 

och del andra med - . J on1.kasta rlä<Te l märJ...-t med +, 
inkopplas rön 'oltmetem över bryggrenen med Rtl , som 
samtidigt därmed seriekopplas med en kondensator, i om

kastar läge 2, mär kt med -, inkopplas rörvoltmetern över i l 3 I '2 3 Z r± 

bryggrenen med l. Z seri ekopplas därvid med sammaOmkI~.-- ~ -- -y 
kondensator, som i omkas tarliige l inkopplades i serie I RV Ij 

med Ro. Blir nu utslaget på röryoltmetem större i det F ig. 2. P rincipscl lema (ur imperl a n~b rvggan . 
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ig. 3. Model!apparatcns panel sedd rakt framifrån . 

Läno'st upp på p nel n ii ro tre par kontakter anbringade. 
Av d sa äro två klämmor - de i mitten - avsedda för 
anslutning av rörvol tmetern. Anslutning av rörvoltmetern 
sker i modellapparaten helt enkelt genom ett par sladdar 
till de kontakter på lådans bak ida, om utgö ra rörv lt· 
meterns ingångsklämmor (jmfr fig. 4) . Två andra kläm· 
mor - de längst till vänster - äro avsedda för anslut
ning av mätströmkällan, vilken i förekommande fall helt 
enkelt kan utgöras av den 4 volts 50 p/s spänning, som 
på lådan bak'da fin nes tillgänglig på ett par klämmor. 
Det tredj e paret klämmor (märkta l ) äro avsedda för 
anslutning n a mätobj ektet. 

Kalibrerinffe;n av Ro. 

Ro utgöres av tre trådlindade, Lin ä ra potelltiometrar, 
en för max. 100 ohm, en för max. l 000 ohm och en fö r 
max. 10 000 ohm, vilka kopplas som reostater i serie med 
varandra. Det gäller att k librera dess så noggrant som 
möj ligt och förse d In !Il d en pa sand skalindelning. 
Detta arbete bör man läO'ga ner lite omsorg på; ju no D'· 
grannare man kalibrerar, de to större mätnoggrannhet kan 
m n uppn, med impedanshryggan. Vimpliga. t torde vara 
att på alla lre reostaternas kalor - förutom O-läget 
markera la punkter, vilka punk ter man kal ibrera r m d 
tör ta om org. På 10 000· hn reostaten kalibr ra ~ och 

mark ras sålunda punkterna l O O, 2 000 ... 10000 ohm, 
på l OOO·ohmsreostaten punherna 100, 200 ... l 000 ohm 
och på IOO·ohmsreostaten punkterna 10, 20... 100 ohm. 

Vid avläsningen av III ( = Ro) får man naturligt"s ad
dera de motståndsvärden, som man avläser på de tre ral

tama. Har man exempelvis 10 OOQ-ohmsratten inställd p[l 

7 000 ohm, l OOO·ohmsratten inställd på 600 ohm och 
100-ohmsratten inställd på 30 ohm, så är tydligen Ro = 

= ll l=7630 ohm. 
Av största vikt är, att man tillser, att den eller de 

reostater, som vid mätningen ev. skola stå inställda på O, 
exempelvis om man skall avläsa Il l<100 ohm verklio-en 

I 'o 

stå på O ohm. Kontaktarmen måste sålU11da i nolläget göra 
god kontakt mot reostatens yLterkontakL Skulle exempel. 
vis på 10 OOO·ohm reostaten ett enda varv av motstånd~ ~ 

tråden ligga inkopplat, då reostaten st, r på O, skulle detla 
helt förrycka mätningen , då ju detta extra motstånd inte 
kommer med i avläsningen av Ro= Il l. 

Kalibrerin gen av Ru är enklast att utföra, om man har 
tillgång t ill eLt kalibrerat variahelt mot t< nd . Man utfÖl 

d, kalibrerulgen, sedan impedansbryggan bli it färd i <> . 

ställd, genom att koppla in det kalibrerad mO'~stånd t till 
de klämmor, där den sökta iutpedansen skall inkoppla". 
Genom att punkt för punkt mäta in 10, 20 .. . 100, 
200 . . . l 000, 2 000 . . . 10 000 ohm kunna resp. skalor i 

mätbr ggan markera med motsvarande motst ndsvärden. 

Annan en/cel kalibreringsrnetod. 

Har man inte något kalibrerat variabelt nwtstånd all 
tillgå, kan man klara sig ganska bra, om man kan få de 
tre r eostatern as maximala motstånd bestämt s noggrant 
som möjligt. Man kan då utfö ra kalibrer ingen pUll t för 
punkt med hj äl p av den i mätbryggan ingående rörvolt· 
metern , som då måste va ra så nOITgrant kalibrerad som 

möjligt. 
Kalibreringen utföres på följande sätt : 

F ig. 4. l\lodellap paratens baksida. Längst ner till h\j,,("[ den pllt~n!iu ' 
meter, med Ist vilken rörvoltmel em s anuJspänning j ust as f,ir noll· 
instä llning. Rörvollmeterns iug ng klämmor (mittk lämmoma) uro an · 
IlItna till de klämmor på panelen, vi lka äro avsedda [ör indikator ~ 

inslrument. Likaså åra två anslu lningar gjorda mellan det k.lämpar 
(längst till höger på I:l.dan baksida ) till vilket 4 volt, 50 p/s spän ~ 
ning från nät t.ra nsforrnatom franlclragits (obs. ej g1ödströmslindnjng~ 
en fö r AC 2) , och det klämpar pfi panelen, som är a"sett för anslut · 

ning av mät pänningen. 
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Fig. 5. Koppling för kalibrering av r eostaterna Ru. Ob ' . a ll r eosta
ternas maximala mnt stand (R ) mii,: te vara kiint. ma 

oppla resp. reostat r som spänningsdelare enligt fig. 
S och koppla ytterklämmorna till en exb'a spänningsdel~
re, 'Iken är ansluten över 4.voltslindn ingen på nättrans· 
for-matorn.1 (I modella para t n är ett 4.voltsuttag på nät
transformatorn anslutet till särskilda klämmor på lådans 
bak ida .) Rörvoltm tem RV anslutes enligt figuren . 

Ställ för t potent iometern på max. motstånd (Rmax ), 

ilket mot t ' nd måste vara känt. (Observera att det på
tämplade värdet inte är mycket att rätta sig efter. ) Vi 

beLeckn den spänn ing, som man a läser p rörvoltrnetern 
med potentiollletern j detta läge, med r llla_" Genom att 

ändra på poten tiomet rn. läge kan man koppla in olika 
delmotstånd (r ) mellan p tentiomet ruttagen. Spänning 'n 
över rörvoltmetern var i rar med polentiometerns läge. 

ambandet mellan d · t inkopplade motståndet (r) och den 
spänning, som man avläser på rörvoltmetern får man 
ur ckv . 

II 
r=V · R lI/li.\ 

max 

.liir V är den på rörvoltm tern avlä La spänn ingen. Ett 
lit t xempel kall f klargöra ro toden. 

Ex. R ma_c uppmättes till l 075 ohm. VlI/ rlC llv pmättes till 
2.1.5 volt. För r = 1 00 ohm får man 

V= Vmtlx 
. r= 2 ,l ~ . 1 000 = 2.00 l u ll 

1Rmllx 107;1 

För r=900 ohm får man 

2,15 (
V=- 1 ( 7- ·900 = 1,:'>0 I'olt 

O ' V . 

Genom aLL nu mani pulera med potent iometern s<, all 
man får utslagen motsvarande 2,0 , 1, O volt osv. kall 
lil an b tiimma punkterna 1 000, WO ohm osv. Samma 
metod tillämpas för all tre reoslatem a. 

Tid kalibreringen är det lämpligast att h a de tre reo· 
staterna monterade på ina platser i mätbryggan. Man läg
ger ett papper under resp. rattar och markerar med bl 'erts 
de olika kalibrerade punkterna. Man kan dan kalk ra 

Den extra spänningsd 'b ren användes för att sänka mätsp,inningen 
till :a et t par volL Vid piinn in gar om 3 a 4 volt är nämligen 
rörvoltmetern min dre noggrann på grund av kalibreringskun an (fig. 
8 ) flacka förlopp därstädes. 
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'lV och renrita skal indelningen på hållbarare material, 
t. ex. kartong, som behandlas med fernissa och applicera. 
på ina platser under resp. rattar. 

Kalibrering av Ra' 

Man kan tillämpa samma föl'fariltgssätt, som här ov al1 

beskri vit, för kalibrering av Ra' Man kopplar sålunda R" 
enlit,rt Hg. 5. Man behöver inte - åtminstone inle för 
kalibrerin gen - känna till denna potentiomelers max. 
mot tånd . Man utgår nämligen nu från maxim ala spän 
n ingen VII/ ax, om man i potenti omet ,rns maximiläge av· 
läser på rörvoltmetern. I tabell 2 här nedan angivas de 
mot olika fas'Vinlklar svarande värdena på delspänningen 
över potentiometern, uttryckta med maximalspänningen 
som nhet. 

TAB LL 2. 

Delspänningen över
Fa;;vinkel poten tiometern ( V ) 

grauer volt 

O O 
3 0,026 ' VII/ li X 

0,0-14, »5 
0,096 »10 ,20 0,185 
0,277 »30 
O, 74 »40 
0,477 »50 
0,589 »60 
0,71 »70 
0,854 »80 
0,916 »85 

88 0,966 » 
90 1,000 ., I 

Om, li ksom i föregåen d ,empel, Vma .• inställe p 2,15 
I' olt, kall t . ex. spänningen V =0,854 Vmu.' = 0,854' 2,15 = 
= ,84 v lt avliisas över poten tiometeruttagen i d t läg 
som skall markeras med 80 0 Mo var nde spänn ing fö r• 

)0° är 0,589· 2,1.5= 1,27 volt. På så sätt kan man kali· 
h r ra R" punkt I "r punkt. På grulld av d n mUldre för
delakli a formelt på den na rörvoltmeter- kalib reringskur 
va blir noggrannheten ej så lor varför kalibreringen om 
möjJjgt bör uUöra i motståndsb gga. 

Då indelningen av denna skal är praktiskt taget lineär. 
kan man, om man å vill, dela in varje intervall på 100 j 

tio lika stora delar och på så sätt underlätta avlä nJngel 
al' fa vinkeln. 

5 1'1Sl. 

} <>---~_"""'_ __J-_ _ I.-_I.-_ .L...--'----__....-J"t3 I' 

F ig. 6_ P ri ncipschema rör rii n ·olt mctern. 

I 
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Fig. 7. Koppl in O" för l... alil)n-r j n~ U\ t"lin-ll ltllwtt-rll. 

110tståndet Rb• 

Det är av mycket sto r "ikt, att mol telnJ eL Ra balan· 

era' med ett e -akt lika tort mots tånd RI> i motstående 

hryggren. D det väl i allmänhet torde vara ganska svårL 

all få tag p ett sta\ notstånd, som exakt överen ~ täml11 er 

med R", får m an genom ri ,. o ,h pa r< Il lIkll ppling av 

motstånd av lämplirra torl kar söka bygga upp ett resul· 

terande motstånd, om så när a SOUl möjLi ot överensstäm· 

mer med Ra' I mod llapparat n ha t re , t avlll ot tånd kom· 

binerats så, att motståndet 623 oh m ( = Rtt ) erhölls. Ett 

stavmotslånd på 541 ohm ligger seriekopplat med tv .. 
parallellkopplade motstånd, varav det en a ii,!' på 112 ohm 

och det andra på 306 ohm. 

Rörvoltmetem . 

Eftersom rörvoltlJ1etern endast skall användas för att 

indikera spänningar , som inbördes äro lika slora , och 

som d ~ a , pännino-ar dessutom lio-ga inom ett relativ t 

begrä nsat område, kan man nöj a sig med en mycket enkel 
rörvol trneter. Ett villkor, som inte får efter~ä tta., är emel· 

lertid , tt dess ingangs impedans är till räckligt hö~ och 
fltminstone av storleksordnino"en O, ---1 megoht1l. Har lrIall 

redan förut t illgång till en rörvolLmeter, om uppfyller 

detta villkor , ka ll man nat.urligtvi _ taga den i anspdtk 

som indikatoranordning i den här beskrivna brrggan . 
F ör dem, om inte redan fömt inlleha någon lämpli ,y 

rörvoltmeter, eller för dem: som vilja ha en impedans. 

bryO'ga med inbyo-gd r örvoltl1leler, o- s h är an V iSIl ingar 

fö r byggandet av en rör oltmeter, 50111 lämpa r sig f(ir 

användning i an lutning till bryggan. 

I modella ppa rat Il har en nätanJulen rö rv ultmeter kUlII' 

lJIit till anv"ndnin rr • Den har dimensionerats för att all' 

\'ändas tillsanunans med en mA·meter för max. 3 mA 
utslag (exempel is » ~1ulti;r,äta>.' eller »Multavi», inställd 
på känsligaste läget ) . 

I fi O'. 6 visas principsch mat fö r rörvoltmetern . Från 

likr iktarröret ultao-es anodspä011ingen över ett filter av 

enkla te slag, ett motstånd på 15 kQ , 0111 måste dimen· 

' ioneras för max. :a 20 mA str öm, dvs. för 6 watt, jämte 
filt erkondens.ltorer på 8 + 8 ,uF. Motståndet på 15 kQ 

tjänstgör samtidigt 50111 ena länken i en spänningsdelarc. 

ndra länken i d nna utgöres a ett variabelt motstånd 
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på .5 kQ (belastning max. c:a 2 watt), över vilket rörets 

anodspänning uttag~s, och mcdelst vilket anodspänningen 

kan varieras för nolIinshillning av rörvoltmetcrn. 

På rö rvoltmet ms ingångssida återfinnes en gallerkon. 

densator på 50000 ,u,aF j ämte en galler iäcka på 5 MQ, 
vilket ger en fullt tilLräckligt hög ingångiSi mpedans. 

Kalib reriJlg av rÖrvollmetern. 

Ehuru nåo"on kali brering al' rörvollmetem strängt taget 

int är nöd viindig, ä r det do k lämpligt att först kalibrera 

.len, um i nte ["r annat """,l rör aU få -fram storlek lIrdning· 
en pH dcn miil piim1illg, s"m skall lägga.' över Lrygaa ll. 

D . sulom h ar man glädje av denna kalibrering, Olll mall 

11 ; gon ua n O' skulle använda rörvoltmetern sep rat för na· 
gon mätn ing. Vid kalibreri ngen av Ru och R" beh övcr mall 
ju de" ulom enligt ovan ev. n kali brerad rörvoltnl ter. 

Kalibrcri nn ell <1\' rörl'01lmetcrn kan utföras P~\ följ an. 

de sätt : 
nslul 4·v l ' uttaget pa }iii ltransforl1latorn till ell päll' 

nil1O"sdelare, från vilken spänning 11 uppmätes med en van· 

li g vEixeIströmsvoltm eter (se fria. 7) . Rörvoltmetern lägges 

parall li t över växeIströnlsvoltmctern . Med hjälp av spän . 

ning dela ren variera" n u spänningen över de båda paral. 

lellkopplade voltmetrarn a inom gränserna O till 4 volt. De 

1110t de olika sp;inl1jl1garna, avlästa på växelström volt· 

meterrL. sva rande ut lagen på rörvoltmeterns m ·meter 

anteckn as. Anodspiinningen skall vid kalibreringen injus· 

l eras '~L att max. utslag ( = 3 111 ) erhålles på mA-metern 
vid O volt på rörvoltmetern ingångssida. (Obs. att in· 

gångsklämmorna då skola vara kortslutna.) 

I fi g. g visas en för ll10dellapparaten upplagen kalibre· 

ringskurva. S0111 synes faller kurvan ganska brant för 

spänn inga r mellan O och 1 volt för att sedan vid höo-r 

spi-inningar förlöpa allt mer horisontellt. Då det natur· 

ligtvis med hän )'n till mätnoggrannheten är fördelakti gt, 

att en fl lit n spänningsdiff rens som möjligt fö rorsakar 

en så - tor _trömändr ing på rnA· metern om möjligt, bö r 

mA 

.3 

2 

fI 

0 1 I 
? .3 4- voll er( 

Fig. 8. Kalibreringskurva för lllodellapparatcns rörvoltmeter. (Bör 
Ilppritas på millimeterpapper för all medgiva noggrant! avläsning.) 
För spänningar ö,"er c:a l volt förlöper kurvan alltmera hori onlelIt , 
,ar"för mät spiinningen i impedansbryggan icke be;r iiyerskrida 1,4 yolt. 

Se vidare text en. 
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Jllall välja mätspänninrren å, alt u tslagen på mA-metern 

komma att falla inom det om råde, där kurva n förlöper 

I'fantas t. 
f) t iir lätt att vi a, att om miitspän ningen över bry""

gall k1r E volt, så ko mma de pän ningar_ som skola avlä: a" 

med rö "l'oltmetcrn, att falla inolll <Trän erna 0,5 E ,71 E 
\ id b stämningen av IZI och inom gränserna O ,5 E vid 
IJeSLäm ningen av (p_ Med n mät p änning av 4 volt över 

J)ryo-gan kommer sålunda spi-irlllingen "ver r örvolt l11.eter 

uldrig att överskri la 0,71 - 4 = 2,34 volt. Då ku rvan för 

löpe r någorlunda bra nt mellan O-l volt, bör tydlicrcn 

hr-'lIr n Il ågot lågr Illiitspäfl lling (högst c;:a 1,4 vult) 

d ilja5_ 

JUirvoltmetems pra ktis l;a lI!jiiral/ll '_ 

l\ör\'olLmetern mon teras p~i. en liteJl träpla lta , :;Ulll d i· 
m nsionera å, alt den passar in i den lilla pulpetlik 

Il ande lilda n, på vars pan >1 d n egen tHga mälb ryggan 

applicerats. I fig. 9 vi a ett foto av rö rvo tmetern eftl"r 

in montering n i lådan. 
p, h dans baksida ha tre pe r klämmur applicerat . Av 

des a utgöra ett par rörvoltmetern ingånCTskliiltlnIor. Då 

ri irvoltmetern används i impedan bl' rggan kopplas ett pa r 

lråda r över frå n d a klämmo r till två an dra p panelell 

Ijmfr fiO"_ 4) . Beträf-fand delma koppling gäller, a tt den 

på priucipschemat med J mrirkta jno-ångsklämman pa rör

\'olt me t rn bör anslutas ti ll den på amma ält mä rkl a 

klii mman i bryggan ( fio . 2) . På fier_ 4. sy nes längst 

lIer t ill höger på Udan.- haksida ratten till den potenlio

111 ter, med vilken rörn.,ltmeterns anodsp[innillg j lIsteras. 

F råu nät transformatorn har cn .- pa rat 4 -voltsli.ndning. 

avs ,dd att användas som mätströmkälla, dragi ts fram Li ll 
t\ å sä rskilda klämmor på 1 dans haksida. (OJ) ervera, alt 

glödströmslindningen för C 2 i ke få r alwända SO 111 

mät trömkälla, enär r esistansen mellan glöd tråd och yl

~kikt , S0 111 är av storlekso rdningelI 10 Hl då skulle fö r

rycka mätr ulta ten. D lta gäller i } nnerhet vid mät

lIingar på impedanser med stö rre amplituder. ) Ev. n ed

hringa- spänningen till 1,4 volt m d hj älp av pännings

dela re, innan den påf" res mätbryggan (jm!r ovan) . K an 

I volts mätspänning anvä ndas, kopplar maD helt enkelt 

Vig. 9. l mpedansmuthr ggan med panelen avlyfl. Bakt ill i Jiidan se~ 
,';irvollmetcm me,l urt agel lilrriktarr ii r. Till höger l1 ~illrans foTmnt orJ(, 

till vänster filI erkon rl en3:l tore.rJ( (1 . 

sladdar frå n 4-v() lL -u llaget -fram till motsvarande klänlll10 r 

pa paa l n. 

I modellapparaten äw niiltransf rmalo rer, likriktanör 

och rörvoltmet ms r ör placerade gan ka tätt intill var· 

andra . Med hänsyn härtill bö r skärmad tråd användas 

för tilledningen till o-all r t pa AC2. kärnming il på denna 

tilledn ing liksom rörets " ttennetalli , ring anslutes tm ka
lnden_ An vändes rörvoltm t rn uleslutande som indikator 

i mätbryggan, är denna Mgärd inte alld le nödvändig, 

enä r rörvoltmetem s ingångsklämmo r då alltid shuntas med 

relali vt 1 ga impedans r. Har man dä remot för avsi kt all 

utnyttja rörvoltmetern j ämväl separa t för andra mätningar, 

äro de antydda åtgärderna ab otut all rekommendera. 

I en kommande artikel kall genomgås några mätninga r, 

som l"mna fö retaga - med denna mätbrygga, exempelvis 

bestämning av resistanser , kapacltan er och induktans r, 
bestä mning av förIu tresistanser i clrosslar och transfor

matorer samt bestärnning av primär- och läckindukt.ansell 

hos transformatorer. Vida re -kall dsas hur man gen om 

en enk,1 modifierillg av mätbryggan kan använda den 

saml1la fö r mi1 tningal' på likst römsbelastade transforma
to r r o ,h d ross]ar samt för uppmätnjng av kapacitallsen 

ho elektrolytkondensa torer. 

STOCKHOLMS RADIOKLUBB 
En sammanslutning av ra dioteknici och amatörer. 

Räknar vårt lands främsta radiofackmä n bla nd sina medlemmar. 

Aktuella föredrag och demonstrationer vor 14 :e dag. 

De bästa utländska facktidskrifte rna finnas tillgängliga . 


Klubbens a rgan är tidskriften Populär Radio_ Prenumerationspriset fö r densamma ingår i medlemsavgifte n_ Närmare upp
lysn ingar erhållas genom klubbens sekreterare, civiling. Torsten Ståhl, Box 6074, Stockholm 6. Medlemsavgiften, kr. 
lO , - pr år, för studerande kr. 6: - pr år, kan inbetalas å postgiro nr 50001. 
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Amatörbygge 

Bygg mottagaren i enheter! Som enhet nr l 
behandlas här nedan nätaggregatet 

Av ingenjör H. Elvingdahl 

Vi amatö rbyggare ha j u f. n . ganska t ora besvär lig. 

neter att kämpa med för att erhålla materiel i den ut· 

. träckning vi önska för att kunna un derh< Ila och {örko ra 

både vårt vetande ch apparatbest nd . För att i någon mÄn 

un derlätta v rt a rbete, då vi en dag kola ätta igång med 

vå ra nybyggen, vill förf. här nedan föreslå llågra ll ya 

synpunkter på det gäng byggnad ättet. De flesta av os 

bygga i r "el hela r adioapparaten p eLt enda chassi, var· 

vid man f r många tillfällen all ondgöra sig över , h ur 

tung och ohallterlig apparaten blir. För alt slippa ifrån 

denna tunga apparat (ofta upp till 10 ko- _. kan mall 

dela på den. Bygg allts" l ikrikt r Il Äso rn CII del låg. 

hekvensfö tärkaren en del, högfrekven . och mellan· 

frekvensdelen en del samt eventu lIt öga såsom en del. I u 

in änder nog mången, att d t blir b · ;vä r med så måno'a 

5lrömbrylar" O 
för nö,,,' 

.----~------_ ._ -------- - -!-------. 

NCfllronSfor"70/0r 

'-----i- - - - - - - - - - - - - - - - - - -l---- ..J 

Glodsptinnin9 

0 ",0 

Fig. 2. ]\ofontcringspian til.J l ikriktarenheten. De två rörhållarna äro 
avsedda för uttag medelst kontaktproppar av spänningar till mot· 
tagarenheterna. SildrosseJns lindning axel bör helst bilda rät vinkel 

med nättran5forrnatorn s motsvarande axel. 

F ig. 1. Likriktarenheten rärdi gmonterad. Till vänster ildrosseln och 
bakom denna nätt rans forrnatorn . Ti ll höger de båda elektroly t kon · 

densatorerna och bakom de8sa Ji kriktarröret. 

d lar , men är det inte bättre att ha t. ex. 3 delar bra och 

stabil t uppbyggda än alt ha en liten del i en stor tung 

apparat som måste just ra- eller omJ- yggas. En annan 

fördel är att vi kunna använda o, av dela rna separat. Så 

t. x. kunna vi använda 0 55 av låo-frekvensdelen fö r gram· 

mof Jnspel ning eller, om vi kombinera den med en lokal

he ,såsom lokalapparat, då det ftast går bra och sam · 

tidigt bli r billigare än att bränna en tor super för d Ua 

ändamål. Lik riktaren kan anvä ndas på sält S0111 här n da n 

komm ' r alt be kri as. 
Största svåri rrheten kan kommer att vållas av att det 

bli r många rallar att håll a reda på, m en även detta gå r 

lätt aLL klar upp. De fl esta (åtminstone i m in bekant

kapskrets ) ha för vana tt bygO"a in sina apparater i 

bokh yllor eller skåp, o h då kan man gott anbri nga en 

ratt till, utan a tt det stör alltför mycket. 

Eftersom. det oftast är h Öo-frekvcns· o h ID ll anir kvenE

delen i en apparat om blir föremal för ny· och ombygg

nad , å kunna ,j gott ge os på de andr a för att bygga d Dl 

r lentligt. Allt f. börja rj med likriktaren . Innan vi 

börj a med by"gandet, skall dock fö rst ;. gas n!l.gr ord 

om vad vi kunna använda den lill. Separat ha vi tor an· 

vändning för den id felsökning på övriga delaT eller andra 

apparater. Dels få vi j u ut en lihiktad spänn ing på mellan 
2S0 vh 500 olt ( beroende på storleken av transforma· 

torn) , som vi kunna använda vid »testnin .,. ,> . Koppla vi en 

crl imlampa i serie med plusledningen, så kunna vi prova 

POPULÄR RADIO 208 



i--':;äl 
[ i "" 
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Fig. 4. Kopplingsschema [ör likriktar n. lättransformatoms storlek 
ch spänningar måste rätta sig efter mottagarrörens antal, spän

ningar och ström förbruknmg. Närmare data följa i nästa artikel. 

kondensatorer ifråga om läckning . mt motstånd j.fråga 

om storlek ( l11otst nd s storlek kan uppskattas vid j äm

för lse med andra llled känt vä rde; bä t ä r en graderad 

glimlampa) . Vi ar kunna vi te ta spolar och transforma

torer. Glödspänlll llgen slIm vi få ut kunna vi an vända bl. a . 

för a tt b räkna en utgång tran f rmaLar prImara impe

dan genom att uppmäta omsättningen. ( ekundärimpe
dan n antas känd.) 

För alt ål rv'-nd'a ti ll b _ gget, sä måste i rör t skaffa 

o s en lämplig pI t till chassi. Bäst är 1- 2 mm kallvalsad 
järnplåt il r ev. 2 mm alumin iumplåt. Järnplåten må te 

dock ro las fö r att skyddas mol rost, och bäst och snyg

gast är ju om även aluminiumplåten måla. Innan vi köpa 

plåten, må le vi planera cha siets torlek. De delar som 
s:-:ola placeras dä.rpå ä r : nättran fa rmator , sjlru'os~ l (ev. 

dr ~ lar ) , likr·ikt rrör, elektrolytkonden atorer samt en 
ell r två rörh Hare för uttag av spiinni ncra r till övriga 

delar av motlagaren . På d nedvikta sidorna kola vi h 
4 t. kontakthylsor för uttag av glödspänning o h likspän

ninO'. I fig. l vis - unc-cfärli""a placeringen av ovan · 

nämnda delar. Da vi nu skola planera chassiets sto rlek, å 
O' r detta bäst om vi rita upp d alj erna i naturlig torlek 

på ett papper och därvid även mäta upp de kan ter som 
skola vik as. 

edan erforderliga hål upptagits, skall plåten bocka . 

För att få den riktigt stabil bör man svetsa, löda eller 

skruva ihop kanterna. PIacera sedan ut kontakthylsorna 

och erford rligt antallödöron, fästa med skruvar, samt 

måla chassiet. Sedan färgen torkat kunna . sätta igång 

med monteringen. Kopplingsschemat blrr troligen ganska 

individ uellt, men ett förslag ges i fig. 4. Anslutningen till 
resp. hö"'- och lågfrekvensdel behandl'as j kommande ar

tikla r om de sa delar. 

Angående hål för likriktarrör . an nämnas, att därest 

man an änder ig av europeiskt rör med brunnssookel, så 

kall hålet vara 37 nun i diameter () h avstånd t mellan 

fästhålen 45 mm. F ör rör med stålrörssockel, t. ex. AZ Il, 
skall hålet " ara 3S mm och fästhålen ha 36 mm mellan 

ru m. För am rikanskt rör slutlig n skall hålet ha en dia

meter av 29 m m och avståndet mellan fästhålen vara 

' U1lU 6~ 

Fig. 3. Likriktarenheten edd Irån undersidan. De nedvikta kanterna 
äro hopsvetsade i hörnen [ör att göra chassiet star ka re. 

Konstruktionsdata och provningsmetoder 

Hur tidvis uppträdande fel i mottagare 

kltnna upptäckas. 

Dylika mottagare måste ju i vanliga fall stå under obser

vation under längre tid, och ändå kan det vara mycket 

svårt att komma felet på spåren. 
Ett knep är att mata in en mycket stark, omodulerad 

-ignal från en signalgenerator och härunder med en gum-

POPULÄR RADIO 

mihammare slå på rör, vrid- och blockkondensatorer, mot

stånd, spolar och fö rbindningar. Varj e defekt beståndsdel 

modulerar därvid signalen och g r sig härigenom tillkänna 

i h ögtalaren. 

Felaktiga skärmningar , d liga so kelkontakter , felaktiga 
potentiometrar och molstånd , defekta rör och kondensato

r r kunna lokali eras med h jälp av denna enkla metod. 
(Radio-Mentor, sept.-okt. 1943.) 
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" Enbart hörldejon.» Om nIan önskar bega:;na dpn i nr 7--8, 1942 
il ' -krivna två rörSOlOllagaren enbart fö r hörtele fon. vor det då icke 
möjligt alt sänka anodspänningen ( till 60 volt) genolll att använda 
ett annat rör än DL Il i 11I gfrekvclmteget? Vilk("t rör vo re i ~å 
fall lä mpligt'? 

Smr,' Trioden D Il ku nde i , å fall använoas även i andra ~ teg(·l. 
Om anod spänningen sän kes till 60 V, måste motstå ndet il, borLtagu_ 
eller kor tslutas. . ~ven kondensatorn C:. kan då und varas . Den nega tiva 
ga lledörspänll in gen p slutröret kan var 1,.5 V. 

»Fidelity». Har hört ett påstående, att den s. k. cell högtalaren 
skull e ge fullödig tergivning av musik. Hur kan d(·,tla vara möjli~t, 
då ju cellhögtalaren "m bekant endaöt är en högtonhögtala re, flir 
; edd med en pecieIl tratt för pr idning a Ijudv gama? 

S mr : FörkIaril1 g~n torcl e va ra den, att Pn kä nd firma givit namnet 
»ccllh öp:talare» å t en av dem tillverkad kombination aven cell hög
talare för det högre tonregi"lrct och en \anlig högtalar e, som ,ir 
kon5tn lf'rad för det lägre r egisIret. I den radi tekn iska nomenk latlI 
ren tord det ell1 pIlertid va ra lämpl igt at t lå ta namn t cellhögtalare 
giilla endast fiiI' el'l på el Il a speciella ~ätt ut formade hög t o n ~ystcm I. 

»Penlod SOm triod». Vilka data Li r en pentod av typen 6C6, (im 
d ~n kopplas som triod gen11m at t sbrmgall cr och hrorn:ogall cr Hir
Lind as med anoden '? 

S m r: Vi d 250 V anod ~piinn in g (i ntet anodmol , tånd inkoppIal) 
och 8 \" negativ gall erförspänning hli r :modst rijmrncn- 6,5 mA . J 
denna arbetsplLOkt blir för;: t ~i r knin ::-:5[a kturn 20, branth c t ~ Jl 1,90 mA/ V 
"ch inre mOls tå nd et 10000 ohm. Precis salll lll a da ta g;illa för 6J7G, 
kopplat forn triud. (Uppgifterna lr,"llltad ~ lir listan ö\·er »5ER» 
radiorr;r. ) 

»Resista.fl !i.» Vat! iir »r esi tan O». och \u d fin w- det fiir samhand 
nwllall rC3i"tan5 och mot" tallll ? 

S var: Tidigare talade man om mot ståndet i t. "x. en kopparll·ud. 
N umera kalla detta llllltRtiind för resistan s. Ordet mnt~ t ii ncl begagna s 
Hll enuast fiir alt beteckna iörcmalet. t. ex. ett stavmotstånd _ ett 
tr dlinda.t lllotstå nd. A tt märka är, att resistansen molsva rar . vad 
man Hirut kallade ohmskt mot tånd; vad man ,I;incmot benämnde 
induktivt och kapacitivt motstånd iiir ej kall resistans ulan be
Ilcimnes induktiv och kapacitiv reaklans. En tredje storhet , som har 
sambano med d e två förut nämnda, är impedan sen. En impedans 
~amman~iibt e l' sig av en reaktans och en resi stans , ev . fl er3.. 

För att ett motstånd (t . ex . ett tråd linoat skj IltmotSlånd) skall 
vara en ren r i, tan , (rent resistivt) . fö rutsätt s a tt d et saknar 
rea k tans_ Om det ej är försett m <:!d s. k. induklionsfri lindnj ng, har 
det alltid en viss induktans, allts1 även en vi induktiv reaktan s, 
som emellertid ej gör sig märkbar anna t än vio höga frek\ cn ser. 
Vid vanlig nätfrekven - (SO p/ s ) kan därför skjutmots tåndet betrakta s 
som ren t resisti v!. Där ,ir r eaktan ' el! för;;ul1lbur i jiimförelse med 
resis tan sen. 

E n sak, ·Olll Lör ob n 'eru -, iir a tt resistansen ofta uppvi-ur ett 
hiigre \'i1rd c fö r \'äxel~t röJ1l ,in för 1i -- tröm. M.m skilj er därför 
mel1an v,"x(+t rörnsresistans och l i k;; tTöm~res i stun ". 

»A"tenntrårl.» lIar seL~ i en ti tlskl'i it.öartikcJ, dock ej j Pop ulär 
Radio, a lt det spelar ganska liten mil fiir - ~l1 aJ s t)'rkan, om tråd
ma teri a let i en vanlig L- ell er T -antenn utgöres a v koppar eller 
järn_ Kan delta vara r;il t ? Humclan ,kulle sel k li" iteten Ll i, om 
spolarna i svän<min rrskretsurna li ndades med j ärn träd ! Och a nt nn
kretsen iir ju Fn svängningskretc lika väl som d e önip krets3ma 

mottagaren. 

.')l.:ar: I den . viingningskrets, 50 111 ant ennkrel pn II lgl ir~ finns redan 
förut sa s tor fijrllH;tresistans, all en ökn ing a\' anlenntriiclcn, resist:Hl_ 
ej spelar så stor roll. - För att und vika alt antennkre tsen i.nverkar 
försämrande på moLtagarens selektj\'.i tet, kopplar man den ganska 
löst t.ill fijrsta stiimkre tsen (genom en liten kondensator pl1 er fn 
lit en primii rspolel. 
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Vid en förstkla - igt utflird antennanll1ggning, där förlust eUl a .'rt> 

relativt små, ha r givelvis !.ril(lrnaterialet större inverkan. 
H elt annorlunda ligga förhå llandena till vid ramanten.n cr. Hä r 

bortfalla de genom förbindeLen med jord vi d vanliga antenner upp
"t " ende förlu sterna. och ChllTlI ä,'en andra förlu sler än de som bero 
på lindningstråden ; r esistans finna ~ , äro de -i stnämnda här av myc
ket stor betydels. . Ett olämpligt ,trådmuterial skull e av evärt sän ka 
signal t yrkan . Koppar ~ir här det rät ta lik om vid vanliga .: tämspolar. 

,>Undcrli.'J tliclröTs/Ilott.agaTe.» Sänder Eder härmed ett sch ema ö\ er 
r n tYii rörsmotta,ga re för batteriori lt, saxat llf en tidskTift. Jag st ~r i 
hegre pp att inköpa material för att bygga apparaten i [r ' ga, men 
då jag tycker att schemat verka r litet underli gt på en del ställen. 
tillskar jag först höra P opuliir Radjas menin g om detsamma. Vartill 
tjänar t. ex. motståndet K, på lO kO i slutrörets anodkret ~? Fl;r 
lorar mau ej dyrbar utg ng"effckl på detta siitt'? Vad säger Ptlpuhr 
Hadio om kopplingen'! 

Swr,' Eder a nmärkning är alldeles rikli~ _ I _lutr<il'e tE anod!"rel" 
bör intet avkopplingsfilt er bega:;nas, j ust - m edan det , tj lil effekt. 
F il tre t J{ jC~ bör allt så a vläo ' nas. Det är ful lt t illräckli n-t med ett 
filt er i det.ektorn ' anodkret , . Ett dylikt finns ä ven i scllemat , m tn 
el å d et ii r felak ti gt d imen sion erat, gör del. knap pa t någon !lyi ta. Et l 
betydl igt hci;!;rc rtlot ' ta ncl w,irrle erfordras hos R2• 

:\'led lankt; på trans formatorkopplingen har R, egentli gen eU all
deles fiir högt \·änle. Kondensatorn e'l h .nel e j stället ut an olägenh et 
ha gjorts stC;rrp. Titta r man pa delektorröreLs l HSG data , fi nner man 
a tl detta rör iir ~ ) nerli"cn olämpligt [ör tran [ormatorkoppling, i 
d et att undre grCin sfrekv('n~(:n kommer att fall a högt upp i mellan
registn'! , della med pn lagfJ-ek vel1"t ran ~ formator av orclin ,i r, bill i~ 
typ, <om kan tän ka komma till anv;iuclning i en dylik cnkel mot
tagare . . IOH;l.å ndskoppl ing hade varit både bättre och hilli gare. 

Fig. 1. lll wtra tion till frågan : » nderl ig ty, rörsmott ag arcl'_ Rören 
~i ro 1llSG som detektor och 1QSe _om J utrör. F öl iande värd en 

g,iJla de kopplin cr'lleta lj er. som beriira.s i 6 \':1 r _ 

Cn = l OfJ pF. R= l a F . R3 = 10 kQ. 
C; ~ 0.5 ./.i F. R, = 2 kn. R:.= 50 kQ. 

»]ordall tenn .» Det Ianno en gäng i ma rknaden e ll . k. jordantenn. 
<om utgjord e., av en på en rulle uppliJHlad isoler d koppar treel . 
Van·antakt va,· ganska s tll rl. E na ändan var fri , den andra an löt, 
I ill mottaga r >n . Rullen. ~om var viiI i ~ o1erad, skull e grä as lH'd etl 
slvcke i mark",!. Nu fråga~: rlt lger en .. ådan antenn något til l, eller 
är prin eipen r ent felak tig. 

Suar ,' Fi;]' a tt en $ . k. j ,m bntenn ~kall ge ell rultat , j ämförhart 
med det som ka n rhJll as med cn m ··t!elmå tl ig Inftantenl1, forrlras 
för det fön,ta aLt den i marh n lledgräycla , isolerade tråd n "r rakt 
1l!,träckt och har en längd, som ej ä r alltför liten j jämlöreb nwrl 
dglängclcn. För dct andra skäll traden ha en riktn in g, som ej a lltfii r 
mycket avviker från riktningcll tm ändar;;>ta ti ilJl cn. 

Den av Eder omtalade y, jordantennen» tonle ej vara fll.Ut iinclamak 
enligl kon- lruerad_ De,, - cf fc!"rivi tf, t skulle jn kunna Iltrönas genom 
alt l ednin~en t ill motlagol ren an ten nh yJoa kapades s trax ovanför 
jord yta n och matlagning {ör, iiktc5 med nbart denna l edning m m 

ntenn. 
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ALLFO 'RMATORER 

fö r vi lka standardkonstruktion finnes 

Primär Sekundär Effekt Utförande 
spänning spänning 

2,4 V = 120 V =, 180 V = 10 W med filte r 

3,6 V = 120 V = 3,6 W » » 

*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 uta n » 

6 V= 250 V = , 500 V = 95 W med » 

*1 2 V = 200 V = 8 W » ) 

*12 V= 400 V = 60 W uta n » 

12 V = 110 el. 220 V "-' 11 0 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= 130 V = 13 W » » 

24 V= 600 V =, 50 V'"" 215 W » » 

* levereras omgående från lager. 

O van ha endast Allformatorer som huvudsakligast äro avsed da för 

radioändamål medtagits. Vid beställning av enstaka apparclter bliva 

prise rna fö rde laktiga re om någo n av standardtype rna användas. En 

mindre va riation i spänn ingen betraktas ej som a vvike lse från standa rd

ko nstruktio nen. 

GRAHAM BROTHERS A/B 

Tel. na mna nro p. Postadress Stockholm 16. 
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C. E. Granqvist : L judabsorbcring, ljudisolering och akustz:k/ö' , 
bättring. Utgiven av KarJholms AB, Stockholm 1942, 146 sidor, rikt 
ill ustrer:ld, kr. 6: 50. 

Ovanst ende arbete torde vara den första sammanfattande fram
ställningen på svenska språket av byggnadsakustiska frågor. Förfat· 
taren, ei vilingenjör C. E. Granqvi t har här samlat en stor mängd 
fakta ur tillgänglig li ttera,tur, vartill komma resul ta ten av egna mät· 
ningar och undersökningar. Den reklambetonade delen i slutet av 
boken, som L ö. även den är mycket instruk,tiv, upptar sammanlagt 
endast 32 sidor. 

Följande uppräkning av kapitel rubrikerna ger en god uppfattning 
om bokens i.nnehåll : 

A. Allmänt om ljudvågor. 
S. Öra och hörsel. 
C. Anordningar för l jud förstärkning. 
D. Ut flirande och beräkning av lämplig akusti k i nya byggnader. 
E. 	R gler och råd för förbättri ng av akus ti ken i redan färdi g· 

by"gda lokaler. 
F. Lj udi oleri ng. 
G. Mä tmetoder och mätningar av material ab · rptiQnskoefficient r. 
H . Mätmetoder ch mä tningar pa ljudi50lationen hu olika material. 

I kapitel A omtalas Ijudet3 refl exion och absorpt ion, anklang och 
e ~terklan g, abJ ·ti ska måttenh eter m. m. enorn d ia·:rrarn vi sas oli ka 
materials ab o ptions fi) rll! å~a ~om funklion a frekven en. Kapite l B 
behandla r bi. a. masl.:n ingseflekten, örats d istortion och pejlingsför· 
m!iga samt erforderl igt irekvensområde vid reproduktion a tal och 
.. .. ............... .. .. u ............................................. . · ..... . ... .... ... .... ...... . .. .. ... .. ...... .
................... .. ... .... ........................................... .................. .. ..... .... ........ ....... 
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m usik. r kap itel C omt alas olik mikrofon typer och dera egenskaper 
samt högta lare. Endast den plana h,"igtalarba rreln omnämnes' denna 
har ju numera i de fl la fall Gin ge vika fö r resonansl ' dor och ton · 
kanlLler av ~ki l da typer. Kapitel D är det f,ir en Ij ud leknA er mest 
ifltressanlQ. Här omtalas h ur större ch mindre lokaler sk la ut formas 
för at t bli bra ur a 'usti k ynplJnkt, \ ilken efterklancr lid de skola 
ha m. m. Överallt fi nna kurvbilder, ur vilka prakti ' ka värden di rekt 
kunn a erhil ll a . Hur efterklangsliden mät förkla ra ingående. Av 
sp ei Il t intresse är be;;kri\~l in gen av mod ell försöken enligt l jud· 
irn pul · och våglan krntlodem a. AvsniLlet om val och placering av 
högta la re ä r av 'tort praktiskt " rde. Detsamma gäller om kapi tel E. 
Kapitel F behandlar rnät nin<Y o h eliminer ing av störande ljud. Lik· 
som i övriga av nitl a boken kla r"öras sammanhUTl"en genom beräk· 
ningsexempeJ. Kapitlen G och fl b handla olika mätmetoder samt 
m;itrc nItat. 

I formlema ha in dex t ill sto rhetsbeteckninb,'3.rTla satt så högt, at t 
de nästan se ut som exponent r. Vid läsningen är det ock, på 
mänga ställen s törande med de täta, helt omotiverade avbrotten i 
texten. E n del avsnitt upp visa lIY rad efter varje mening, trots att 
det ej är fråga om någon uppräkning. 

Denna innehåll srika bok fyller l!Jl lucka inom sven k t nisk libte· 
ratuT och bör vara till stor nytta fö r all a som syssla praktiskt med 
byggnadsakus tik, ljud installationer m. m. 

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


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


Stockholms Rad i.o/dubb. 

Stockholms Radioklubb sammanträdde lor dagen den 25 novem· 
ber, varvid civiling. J.·F. H amilton höll ett med ljusbilder illustrerat 
föredrag över ämnet :tKatodstrIl.Jeoscillografen». Talaren redogjorde 
för principerna för katodstrålerörets fWlktion och uppbyggnad samt 
dess användning för os illografis' a mälningar. Vidare genomgicks 
kippgeneratorns funkl ion samt de ford ringar som höra ställas på en 
rnätförstärkare för en osciJJograf. Katodstrå leosci llografen använd· 
ning inom olika omraden av tekniken beriirdes kortfatta t och där· 
efter föJjde en demonstration a\' ett fl ertal oscillografer, vilka väl· 
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villigt ställts till förfogande, dels av Kungl. Tekniska Högskolan, dels 
av eU par enskilda firmor. Efter föredraget följde diskus~ion, varvid 
föredragshållaren bl. a. redogjorde för en enkel kipposcillator med 
endast l rör. Sluthigen blevo åhörarna i tillfälle att själva bekanta 
sig litet med de utställda apparaterna. 

För den praktiskt arbetande radiotekni kern, han må vara pä ett 
större radiolaboratorium eller i en rad ioaffä r, för st uderande i facket , 
för amatörer och för alla, som äro intre erade a radio är det nöd
vändigt eller Iminstone önskvärt att la del av de nyhet r och forsk· 
ningsresultat, som framkomma p radioomrl det. 

Stockholm Radiok! ubb får Ni höra föredrag a landets främsta 
radiofackmän, kan ta del av firmademonstrationer och studera ul· 
ländska t idskriftsnyheter . Prenumerationspriset för Populär Radjo 
ingår i medlemsavgilten. 

Medlem kap vinnes genom inbetalnin" a iirsavgiften, kr. 10 : 
rör akti va medlemmar, kr. 8: - för passiva medlemmar (j lands· 
orten) och kr. 6 : - rör studerande och teknologer. Detta kan ske 
vid II got cammanträd eller en klas< genom illsättnin o- av beloppet 
på klubbens postgirokon to nr 50001. Avgift en gäller för år 1944 
men kall e! efOa lill sammanträdena och till studiebesök erhållas 
om delbart. 

Förfr~gningar rörande klubben verksamhet m. m. besvaras av 
tekni ske sekreteraren ingenjör Sten·Arne Joltau_ on lmder adress 
Box 6074, Stockholm 6. Adressförändri ngar o. d . anmälas till Stock · 
holms Radiokhtbb under samma adress. 

Tekniske sekreteraren. 

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

RAD IO INDU STRIENS NYH E1E R 
: :: :: ~;::;:: :: ::;:::::::; : !:::!::::~::::::::::::::: :::::::::: : :: ::::::;::: :~: : !: ::::::::::::::::::::::::: ::::::::: 

Nya kataloger och prislistor. 

Svensf.-a A ktiebolaget Trådliis Telegm/i, Sveavägen 21, tOl'kholm, 
har ut änt ny prisl ista för Telefunken ·riir, gäll ande fr. o. m. l j uli 
1943. För Telefunken »r öda::> rör ( tillhöra E· erien har b il agts en 
sär kild lista. Vidare har utgivits en ny, komplett erad upplaga av 
broöchyren : » nvisning ersä ttning5rör för rör _om ti lls vidare ej 
lill erkas:i>. 

vwska radiorör i 2 7 olika typer. 

Moon Radi.o A B, MäSlersanw '[sgalCI1t 56 B, Stockholm, har ul änl 
en lisla över ~ ER» r diorör, om tinverkas av AB Svenska El ek· 
tronrör. Denna fabrik ägs av L. 1. Erics on. Listan upt par 'n typer, 
utva lda bland de mJnga ameri kanska Iyperna såsom varande dInest 
ändamålsenl iga. De amerikanska typbeteckningarna ha bibehälli t r 
Ii tan fin n a~ da ta fij r rören jämte sockelkopplingar. För 6C6 och 
6J7G anges även dat för Iriodkoppling, varvid skärmgaUer och 
bromsgaller äro förbundna med anoden. 

R adiodetaljer m. m. 

Clas Oltlsson & Ca. AB, Insjön, fira r i å r 25·årsjubileum . F innan 
har i daaarna utsänt sin katalog nr 32 [ör 1943-44, upptagande 
förutom ;'adiodcta ljer en stor mängd artiklar av intr "se för händigt 
folk . Läroböcker och instruk tioner för mekaniker, elektri ker, motor· 
män och radiolekniker, ritningar rö r till verknin " av ångmaskiner, 
motorer m. m., cxpcrirnenJböcker [ör pojkar finnas i stort urval . 
Vidare märk s verklyg, ritmateriel, elektri ka motorer, radio· och 
grarnmo[ondetaljer, byggsatser till radiuapparater m. m. E n mång· 
fald 'mådet alj er av olika slag unnas upptagna i katalogen . 

Trimning och justering au amatörapparater . 

NationaL Radioservice, lIJålaregatan l , Stockholm, åtar sig förutom 
reparation av kommersiella apparater även justeringar, ombyggnader 
och trimning av amatörbyggda motlagare, förstärkare och andra 
apparater. 

Rällelse 
I beskrivningen över Lyggsatsen till 8 + l-rörs superh terodyn i 

novembemumr t har i mat riallistan på sid. 189 de tre melIanfre· 
k 'en transformatorerna blivit utelämnade. Dessa äro av märket Toro· 
tor och ha, r äknat från blandarröret, följande beteckningar (inom 
parentes katalognummer): MF/ a r. (3461), MFl (3459), MF2 
(3460). Mellanfrekvensen är 447 kp/ s. 

POPULÄR RADIO 
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Beräkning av nättransformatorer 10-300 VA (l) 

Av ingenjör Uno Imby 

N~ittran,formatoll1 ä r uppbyggd av järn kärna, kopparli ndningar 
och isolation. Dimensionerna för jä rnet och kopparn be tam mas i 
·tort sett av överförd effekt, primära och sekundära spännin gar och 
-trömmar amt nätfrekvensen. Vid beräkningarna m te man emel· 
lertid även taga hänsyn till en hel del andra faktorer, åsOIll kraft· 
linjetäthet i järnet, magnetisering Lröm, järnförlllster, effekt faktor, 
spänning-sfaU , kopparförluster , uppvärmning, lindningsutrynune, ma· 
terialkostnader m. m. En noggrann beräk"lling inn biir i jälva \'crket 
en ytter t komplicerad upp <Yj[t. Nättran '[ormatorer av vanlig typ 
kunna p en klare sätt b räkna utan att di sproport ionen mel lan er· 
h· Hna och sökta konslru)..-tionsdal.a bli av någon praktisk betydelse. 
Man ut är härvid frlln vi!' a antaganden och approx imationer , som 
blivit möjliga tack vare s tandardi seringell av maieriaI och utförande. 

En dylik förenklad metod anges i debta och nästföljande nomogram. 
Som tillämpningsexempel har valts beriikningen av en ordinär nät· 
transformator för växelströmsJIlottagare. En sådanlrans formator är 
vanligen av storlek ordningen 20~0 " . lomogrammen kunna emel· 
lertid mycket viii använda för Ler,ikning av nuuransformatorer fö r 
laddningslikriklare, amäne s"ndare m. m. I denna av~ikt täcka 
nomogramm n cHektbelopp mellan 10--300 " . 

r omst- ende nomQ 'ram nr 12 beräknas fö rst prillliirejjeklen som 
funktion av total seku.ndär effekt och verkningsgrad. Läm pli ga te 
wärsnittsarea lör järnkiimar. be tälllmes av primäreffekten och har 
i nomol,'Ta ll1met avsa tts ut ·fter samma skala. Kärnarean bestämmer 
i ,in tllr antalet lindningsvarv p r volt. D nna storhet har icke avsatts 
utefter skalan, men med uto-angspunk t fl n ett visst värde på kärn · 
arean ger nomogrammet direkJt antalet lindning varv för oli aspän· 
ningar. TillvägagängssätLet framgår i detal j a \' nedanstående exempel 
samt omstående nomogram med ki . 

Tilläm.pllingsexem.pel. 
En nätlransformator för primärt UD, 1i7, 150, 220, 250 V och 

50 pi skall beräknas. Sek undärs idan skall lämna 300 V, 0,07 A 
(avsett att likriktas till aoodström) samt 6,3 V, 1,7 och.- V, 2 A 
(avsett för glödström) . Beräkna konstruktionsdata . 

Man n.[cyår fran transfonnatom . sekllll dörcffekt, som erhåll genom 
alt summera produkterna av spänn ing och ström för samtliga ekun· 
därlindningar. Effekten bör ange j enheten voltampere (VA ). Vi 
få i vårt exempel: 

300 	 . 0,07 = 21 

6,3 ) ' 1,7 »=10,1 » 

5 ». 2 ~ =10 » 


Sekundäreffekt = 41,7 VA 

I'rimäreJjekten beräknas med ulgångspunkt från ekwldiirefLckt 
uch verkningsgrad. För tran5forma1o rer a \' gängse ::.torlek och i ordi· 
närt utförande kan verkningsgr den 1/ väljas ur kurvan j fig. 1. 
PrimäreHekten crh lies sedan ur omst· end nomogram . Vi få i vårt 
exempel: 

)/ väljes 0,82 
Primäreffekt 51 A 

Kiirnarean bestämmes wlder vi&<" förbehll direkt av primäreffek· 

'1 
~o 

, 

0,8 

0,7 

o 100 2 00 300 V~ 

I·~i". 1. Verkningsgrad 'I som funktion av effekt i VA för n ä ttran~ · 
(ormatorer (hel" gslikr iktning). 
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len och ha r i nomogrammet avsatts utefter samma skala. Nomo· 
grammet gäller endast för transformatorer av man teltyp, fig. 2. Kärn· 
blecken böra ha en tjocklek av 0,3 a 0,5 mm. I nomogrammet avses 
bruttotvärsnittet, varför någon hänsyn ej behöver tagas till i soleringen 
mellan blecken. VanLi gen älj es n bleckstorl ek, som ger i det när· 
maste kvadra tisk kärnarea. Blecken m s te packas hårt för lmdvikandc 
av mekanjska \'ibrationer. HaU spolstommen är "iven, och det skulle 
\'i.a sig att Il" got utrvmme blir över sedan käman packat , ifylles 
mellanruJJlmet med isolerande material, lämpl igen pertinaxpl' t e. d. 

fan kan (i ven taga kämarean något större än vad nomogrammet 
anger, ifall man \~d de fortsatta berä1."l1ingarna räknar med den 
verkli"a kärnarean. Vi få i vllrt exempel : 

Kämarean för 51 V är 8,9 cm'. Väljes ett kärnbleck med 

dimensioner enligt fig. 2, kan kärnan utföras med kvadrati skt 

l\·ä rsrult, varvid Mg r 66 st. bl eck. 

Kärnar ean blir d ll. 3· 0,045 . 66 = 8,9 cm". 


Antalet lindningsvarv [ör de olika spänningarna beräknas JlJ ed 
Il lgång punkt [run kärnarean. omogrammet anger lindn ingsvarvtalet 
\ id en kraftljnjetäthet av 12000 Gauss och en frekvens av 50 pi . 
Vid transformatorns bela tning uppkornmer i l indningarna p il. grund 
av kopparlråden- motstånd (som ytterligare ökar efter uppvärm· 
ningen) ett spännin gsfall. Detla kompen eras genom alt öka de i 
nomogrammet erh lina sekundära lindningsvarvtaJen med 10 %. Vi 
fa efter no""""rann avläsning: 

Primära lindJlingsvarvtal 
U D V: 500 va rv 
127 » 580 }) 
ISO • 680 » 
220 V: 1 000 varv 
2.50 ) 1 140 » 
Seklmclära lindningsvarv tal 
"00 	 V: 1 365 var +10 % , säg 1500 van 


6,3» 28,7 » + 10 :. » 31,5» 

oS )" 22,8» +10 ) ») 25 » 


'tröllls tyrkorna i r -p. sekundärlindninga r äro givna. Den primära 
strömstyrkan vid oli ka nätspänningar beräknas med utg gspullkl 
[rån primäreffekten , som [ v 17t exempel är 51 VA. (Beräkningen 
kan ske llI ed hjä lp av nomogram nr 2 i Pop. Radio nr l , 1942.) Vi få : 

P rimär tröm tyrka 
1I0 V: 0,46 A 
127 » 0 40» 
150» 0"34) 
220 V: 0,23 A 
250 » 0,201. » 

Beräkningen av nättransformatorer av lutas nästföljande nomo· 
gmm nr 13. 

o 
$? 

110 

T JOC KL.E;( ME. D ISOLATION 0,4',.,,,, 

I I 

15 ao 

I 

!!! 

o 

'" 
o... 

Fig. 2. T ransfonnatorkärnbleck av manLeltyp. 
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Populär Radios register 1943 

Utarbetat av Erik G. Johansson 

ALLMÄNNA AR'l'IKLAH. 
n adio t jän.s,t f i'tr mera laitik . . .. .. .. .. . .. .... ... ... .. . ... .. " . 1 3 

I nd u:-:t ri c n o h ingon j l} r s u t b ild n in gpn i Amerika .. " .. .. .. .. . .. . " 1 4 

I n ~e nj ö. r F ri tz P Jahn 50 ur .. .. .. .. .... .... .... .. .. . .... .. " .. .. .. .. . ... .. . 1 14 

Op ra musilw ll i radio . .I. t ugra t'E'1'lexione r k ring l1 0Ykapellcts 


r adi ok onsc l' t .... .... .. .. .. .. .. .. . . .... .. .. .. . . ... ....... . ... .... .. .. .... ... .. .. . 2 1!J 
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Den no rdi ska r:uJiopr · ~se t l. Eu p r eselLtation U\' dan ska , no r 

RI~a oell fi nska l,olleger ....... .. .. .. . ... . . ... .. . .. .. , .. .. ... .. .. ... . . .... . 3 52 

K ri ~ti nehaInn Säudar ~åmatörer u ts tiiIl ning . . . .. ... . ... . .. . ... . . 3 54 

R u ndradio uch kOI·l '·"g'. En serie a rli kla r fö r kortvii g sly ss · 


uare. r. Mottag ning [().r h . llalu} "' I.l . .. ..... . .. .. ... .. . ... .. . .. . . .. . . .. . .. . 4 59 
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ni ng .... . ..... ... ... .. .... .. .... ......... .. . .... . .. .. ... ... ... .. ... ... . . .. . .... ... . .. 5 79 
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uppu ratl,olls t rul, tloller .. .. .. .. .. . .. ... .... .... .. .. .. . . ... . ......... .. .... . . . G 107 
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Stock holnlil Radiold ulJb ... ... . . .. .. .. ..... ... .... .. ...... .. . ........ .. ... . .. . :! 18 

Slod, holms R adi okl ubb .. .. ... .. .. ... .. .... .. .. .. . .. .. .... ... . ... ......... . .. 3 38 

, toc kholm ' R adi okll1bh . .. .... . .. .... " .. .. . .. .. . " .. .. .. " .. .. .. .. .. .. . .... . 4 5t1 

Viisterds R Ull'l okl ulJlJ ' '''' ' .. .. .. ... " .... ... .... . .. ....... " ..... " ... " .... . 4 58 

Stoekllollll s Hudiok ll1 bb ... .. . .. . .. .. .. .. .. .. ... ....... . .. ... .. .. . ...... .. . . . . 5 78 

Stock holms ll allioklubb .. .. ........ .. ... ... . ... .. .. .. " . .. ... ... . .... . .. . ... . 6 OS 

Stoc kl lOlmH Radioklll lJ b .. ... .. .. .. . ... " . .. .... . ... ... ... ..... ... . .. ... " . .. . 9 B il 

Vli s te r il.s Hndiokl llbb ." . " " . .. . ....... . " ... . ... . " ... .... " ... . ... .. "" ". o HG 
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'tnck hfJ l)ll s na u'iok lllbb .. .. " .. ... .... . . .. . .. .... ... ... . . .. .. ..... .... .. . .. . . J 2 ~1~ 


F öREDRAG. 
Dahl lcdt, t lInn ! Has lig hctsva r intlon r vid mekanIsk Ijud

ilte rg h ' Il i ng . (H. R . K .) .... .. .... .. .. .. .. .. .. ... " .. .. .. .. .... .. .. .... . .. . 4 58 

Ekert , O.: Spä rr . k lkts,· n ti ler. (S. R. K .) ... .. .. . .. .. .. ..... .. .... .. 4 58 

F' I'edin , K u rt: KOlll nte rsielIn mo tta g are. (S. R . K .) .. . ...... .. . 2 18 

Getichwind t, Ruguar : H ögtala rens ut\'~'C kling g enom tide rna. 


(V . R. K .) .. .. .. ... .. .. .. .. .. " .. .. ......... .. ...... .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. . .. .. 4 58 

Gru nl 'r, S. : F\rams tiillnin g oeh mä tn Ing a v vaku um. (S. R .K.) fj 78 

Hamil ton . . r.· P . : K"to d s triU l'o~cillog l'afen . (S. R. K. ) .. .. .... . 12 212 

H edin , N 'Lor: lIem inspcl lli ng nv g ram mofon s kh'OI·. (V.R .K.) 9 HG 

H tlstriim, FI'ct! : Radiokomm ll nikn t ion . Modu le ri ng och de-· 


modll le l'l ng. L iigfrckvensfii r st !i rkare. Hög frekve nsfö rs tH r ka 

re. nI un da rrÖr. (G. R T . F .) " " "" "" " '" '' '' '''' '''' '''' ' '' ''' '' '' '' 1 1-1 


.Toha nsSOll . Ste n · Arne: Oscillntorko pp lingal·. (S. R. K. ) .. .. .. 2 18 

J oha nsson. ,ten -Arne : :\IoU ta llcl, spolar och konllc nsatore r 


i nom ·radi o tekoike n. (S. n. K.) .. . ..... .. .. .. .... .. .. ....... .. .. .. ... . 10 174 

L(j rl~Te lJ. • rH;; : Nii g- rn glim ta r frtlll T e knl kn I Iögskola us tu

'. W Uli Oll fö l' radioteknik. (S. n. ~ . ) .... .. .... ... .. .. .... .. .... .... .. 11 19'2 

Marcus, H olgcr : I ' K · va ria to rn . (S. R K.) .. .... .. .. .. .......... .... . 10 174 

:Uilles. Ho IC : Radi ose rvi sin strn ment. (S. H. K. ) ...... .. .. ....... . 3 38 

Nyho lm, E . G.: "," ya små sretsaggrcg-a t fii r radio- oc h tele 

foni rHlll s l rin. (S. R. K.) ......... .... .. ... .... .. . ........ .. .. ... .... ..... .. G 78 

Nor rby, Beng t ! A. V. C.- 'piinning och t ll noscopröre t. (G. R . 


'l'. l".) .. . . . .. . . . . .. .... .. ... .. . . . . . " .. ... .. . . ... . .. .. . .. . .. . . . . .... ... ....... .. . . .. l 13 

Sehleimn n ll -.J ell sc ll , A.: )[ngis ka {iga t. (S. 'R . K.) .. .. .. ....... .. (j 98 

' Ve nner be rg , Gunna r: NngOrt om t hyrutronc r och li e ras au 

viinlln lng . (S. R. K. ) .. .. .. .. " .. .. ...... .. .. ........... .. .. ...... .. .. .. .... .. 11 1112 

" ' ikla n ii . 'l'a r t! ! Vild ig a miit m totlc r Inom radi otekniken. (S. 


H . K.) ... ...... .. .. .. .. ... ......... .. .. ..... .... .... .. . .. ... .. .. .. .............. .. .. 3 38 


GUUNDLÄGGt\NDI<~ TEORI. BERÄKNINGSMETODER. 
Hiiknemetot!er för viixels t röm I~ ret-m l' ; II . lliilOling m ed t vil. 


tnls t orheter. - B er;i kn i n g n\· '[t unnansn t tn Ii k :s trlilllsmot
s tå nd ... .... .. ..... . .. ... . . .. . .. .. .. ... ... . .. .. . .. .. . .. . ... ... ..... .. "' '''''' ''' '' 1 7 


R e:sonanfl vid hög(rcl~ven s n :or tvåg ) . ~omogrom . .... .... . .... . 3 uJ 

RlI.~' o e-nl!!toder Vill \'ii xels t römskretso,r: III . P raktiska tIl l 

lnlnpnl u ga r . . .... .. .. . .. .. ... .. ... ... .. . . .. ... .. ..... .. .. . .... ... . ... .. ... ... .. . 4 ti8 

Vilken p l:1t fö r skii r mn ing- av högl'rc ];v nss pola r ? .. .. .. .. ... .. .. (j 78 

l'a rnll ellkopphllle mo ts tiin u oc h 'ri e kopp lad k onde nsatore r . 


(~onl ograD1) . .... . .. . ... ...... .. .... .. .. .. .. ... .. ... .. .. ..... . . . .. . .. ... .. .. . . 5 9::i 

L lksbrömsm otst . ntl hos koppal' ln d. (Nomogram ) ....... .. .... .. 6 111 

:\lotkOllp li n g, teo ri och b(' r:-ikni ng amt mHtn ingar ... . ....... . 7 118 


POPULÄR RADIO 

Angående Q· \';ird'e t hos " polar . .. ...... .. .. .... .... .. .... .. .. .. .. .... .. .. .. lao 

Vill, e t ger s tö r s ta selekt ivi tet, band filt er eller tvil skHda 


l<rct. ur'! .. .... .. . .. ......... . ...... . .. .. .... .. .. .. ...... .. .. . .. .. .. .. .. ... .. . .. . 8 130 

Beriik nlng' fI\' nii tt ru ns [0'rma to re r fU r 10-300 VA. (No m o· 


g rllll1 ) .... .... .... . ... .. .. . .. .. .. .... . .. .... .. . .. .. .. . .... . ... .... .... , 12 213 


ANTENNER. 
Har L-a n tennen n rIg on rikb"e rkull ? .. .. ... .... .. . . .. .. ..... ... .. .. .... . 8 130 

Spela r t räfl llla tc riaI t 1Il go n roll I e n antenn ? .. .. .. .. . ...... .. . 12 210 

JOrdall tc nll i fonn nI' rulle. ; \1' de n e[[pkth ' ? .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. 12 210 


ELEK'l'U.ONIK. 
Vilku data f t,r e n h f ' llcnlot!, koVVlud SOlu triod? .. .. .... .. .. .. . 12 210 

l-Iur t1i s ~o rti o n och s tö r ninga r eli minerat s i m ode rna mot-

tU~Ul'l'U L' • . . . . . . •. .• . . •.... .... . . • . ...•.. • • •. • .. . • .•.••. • •• . ••.• . ••••••. • •••• ••• •• • • 12 190 


Vat! ä r ski llnaden mell a n (l Qntod- oc h tdroll slut rör? .. ...... .. .. 12 210 

Likril,tar rör ...... .. ... .. ... .. ... . .. . 12 l OG 


ELEK'l'RO.\KUSTlli. 
Ul tl:raljud . de al stri ng , ege nskape r och auvändning . ... .. . .. 3 30 

F rekvc ll skun'un vill ins pe l uill g oe h å tergivning nv g rammo 

fon sI{iv or . .. .. ... .. ... ........ . .. . .. . .. . .... ..•. .. .... .. . .. .••.... .. .. . ... .. 5 tlS
· 0 ••• 

Luxo r n~Tn s l,ivväx lure ... . .. . .. .. .. ... . .. . . .... . ... . .. .. .. . ....... . . ... . . .. . 5 92 

I e n hög talare " spricke r" lj udet vid 4 000 pi s. Vat! ä r utt 


g öra ? .. ... . ... .... .. . . ... ....... .. .. ... .. . " .. . .. .. . .. .. .. . .... . ....... .. . " .. ... .. U OM 

Aku s tiska p roblem vid lll odN'n radiotransmlsSion . .. .. .. .. .. .. .. G ro 

K an man a m'iinda tuu l t rä till lI ögta lurlJUffel ? .. ... .. . .. . .. .... . 7 ll4 

Solfj iiders form ig t mön·s tcr p il. skivo rna vid insp elni ng ..... . .. . 7 114 

l oGin ligbet n h os nlikro ro l)~r . Hur m a n a ng er li :inslig hete u . 


Hu r miluofo nc r ka li bre ras . ..... . .. .. .. . . . .... . .. . .. ... . ... . .... . . . . .... . . 8 131 

EIek t rodynumisli lll ikl'o(o o . (Koti s ) .... .. ... .. .. .... .. .. .. .... .. .. .. .. . !J HU 

n iittelse t ill a rti keln " K iins li ghN n 110" mik rof one r" I nr 8 o H G 

Ny illtressa n t l1ög ta la r ko ns trnkLlon. 'rVfl sYiing '''poiar i SU lD

m il lu ftga p .". " ". " " " " .". "" .""""""""" ." " " " " " ." " "" " . 
 Il I d;:) 
K rl s ta ll- oc h ~I l'l rodYlIu rni ska miln·orone r fr:'!.n Pea ri Mi kro

fo nlaborato rill Ol. (Noti ') .. .. ...... .. .. .. . .... .. ..... .. .. .... .. .... .. .. .. 10 17·1 
Ce lIhög lnla rc n en högto ll hö g tala r ' .. .. .. . " .. .... .. .. .... . .. . .. .. . .. ... .. 12 :110 

lUO'l'TAGAUTEKNlli (SE ÄVEN FöRSTÄRKARTEIiNIIi 
OCH APPARATTEKNIK) . 

K or tv" gsmo ttagol'C: I V. Sto ra s upe r h t>te-rod y ner m ed enkel 

frck" c TUw ll1\'undIing ( f or ts .) .. .... . . .. . ....... .. .. .. Hr 2 . . ... . 27, 4 72 


I mnH llnings-s \'i'u'ig hete r vid k ort\"ug sm ottag n iug ... .. .. .. .. .. .. .. . 5 71) 

Fö r s teg, band sprirtni ng och t.o nko n t r oll i mO tlL-rna supel'he

te rodyner .. ... . ... .. . ..... ..... .. .. . .. .. .. .. . .. " ... ..... .. ... . .. .. .. ... .. .. .. . .. fj ~ 

K ons tant bundb redd hos s ll perhe to l'OLlynell s fö rs lelct.lon$ 

kretsar .. .. . ... .. . . .. .. . .. ........... .... .. .... ... .. .. .. . .. .. ..... .. ..... .. . _ .... . 5 87 

Varfö ,· anb ring as ,tel'lwpp li ngsspolcll vid jordä uda n av 

~o lcn? .. .... . .... ... .. ... ... .. ...... . .. .. ... . . ...... ... .. ... .. ... .. .. ... .. .. . .. . . G H8 


Sy npunkte r oc h ÖTl Skeln iJ. l p ft ko rt,·ugsmo ttngnl·C ... . .. . .. .. .. . . G 107 

Xr Hb ete rod yn oscilluto r" nö t!\'li ndi g i en kor två g s upc r, dä 


den ska ll ulwli ndns för te1efo nilllottng ning ? .. .. .... .. .. .. .... .. . 7 I l! 

lIur förkla ra s llperltcle l'odynen s s tora fö rSlii rk ning och c -


Iek>tivitet ? Val a v m C .... .... .... .. .. .... .. .. . .. .... .. ..... ... .. .. .. .... .. . 7 114 

i1ken ty p a v delektor ii r kii llS li g ust ? . .. . .. .. .. .. ..... .... .. .. .. .. . S 130 


Ko rt vågstillsa ts med ban ti's p r ic1 ning . E ll kel ko mpen . erin!; a \
f re k\'enscI r ift n ... ..... . .. . .. ....... .. . .. .. ...... . .... .. " . .... .. . .. ... .. .... . II 151 


Mo ttaga rens ljudknlli te t .. E n a r tikel.cli e 0111 hur d L' tortlon 

oc b störning al' el l:;' ll1inerat ~ i mode rlut l'adioapparater . .. ... 10 lUT 


Ansl utn ing uv hörtelefoll t ill I<o r tväg lllottngure (Inslindare) 10 17G 

:\Ioltnga rcns Ijndkvali tet: II. Dis tor tion i hr· rö r . ........ .. .. .. 12 JOO 


FÖRSTÄRKARTEKNIK (INKL. MOTTAGARENS LAG· 
FUEKVENSDEL) . 

fiit lLkrik tnr cu. D c s yc rkn i n gs~li t.t Ucll t.lim entiio ll('r iug ..... . 2 33 

Kiinsll ghe te n hos sl ll t pel1tode r ...... .. .. .. .. .... .... .. .. .. .. ...... .... .. :J 38 

Va'rför neg:ltlv i\terk oppIl ng öv r bilda s ista rören? .. . .. . ". 6 ()8 

lIur sl,a ll ~i ii "' S\' iill g-ning på lll t r:tkor tv:i g' för hindra s i ~Iu t rö r '! 6 :)8 

Vild li r de t för ' Id llnad mell il l1 pentou ('Ö,lut rör) och ett 


. k . s t riil röor ? . .. .. ...... .......... ........ .... . ........ .. .. .. .. .... ... .... .. " . 7 Il! 

Mo tstä lld skopplnd hf-p entod. Heriilw iug av förs tii rkn ingcn .. . 7 llol 

Mli t ningar pil. 1l10 t kopplnd förs tärkare. RNlogöre! se fiil' m ol 


I,opplinge ns t 'ori ,samt besk ri\' nl ng Il< mätmetod r och 

miit nppara tu r . . .. ..... .... .. . ..... .. .... .. .. ... ..... .. ....... .... . ..... " .. .. . . 7 118 


Ka to Lik ondc nsator n . U ppgift oc h b eräkn ing .... .... .. .. .. .. . .. . .. .. 7 121i 

Hu r be räknas Ii kspii n nin gc u· fr tl n e tt Ii](riktn~aggregat ? .... .. 8 1<10 

FK-varia to rn. Klan gfäl'g kon tro ll~n med dc s tora w öj llg 

h et r nn .. . ...... ..... .. ........... ..... .. .. . .... .. ... . ... ....... ... .. .. .. ... .. .. .. 11 17l! 

Likr iktarr;;r och li k rik ta re .. .. ............ .. ...... .... .... .. .. ...... .. .. .. 12 l\)5 
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·\PPARATTEKNIK. DIVERSE. 
0 •UltrahögCrekTen81llat'erlaI ..... 0 . • ••• ••• , •• 0 .0 • • •••• •• ••••• •••••• • ••• • • • ' . . 2 22 Rör och tra" 5Cormator till morseövningStlllpantt u i nr 11. 


Xro r..i rd iga s pols om mar för kortvII:; bätlre ä n p resspaurör ? 8 130 IOH ...... .. .. ... ... .. ... ... ... .. .. . ... . 


~IOTTAGARE OCH FöRSTÄRKARE SAMT DETALJER n OKRECENSIONER. 
OCH TILLBEHöR. Stig Ekelöf: Telm isk elel, t ricitetsllira , uel 2 ......... •.... .. ... . .. .. 1 Hi 


Katalog ö" er facklittcrutnr för hnnl\'crk och ind ustri .... . . 3 38
I\ommersiella apparater. Blel'lrotelmi s k li tteratur p: Stolt ns Ha n tverhin~titllts bib
lioteJ' . ........ .. ..... .. ... . .... ... .... .. .. .. .... ............ ...... .. ... . .. . .. ... .. . (; 78
F'örstil rka·rbygg satscr. Amerikansk L judte knik. k · B., S tocl, 

hol m. (Notis ) ... ... .. ..... .. ... . .... ..... .. ... .. ... .. .. ... ... .. .. .... .. ...... .. 2 11:; 
 IIan tv er k s in titll tets l:a : rsbok . .... . .. ............ ...... ..... .. . ... .... . () HG 

E ri k '1.'. Glas: H uu intion from Ve rti cll l Antcn llU ~ ..... .. ....... . 11 178
National Rad'io s jubileulllska talo g. Radiodetaljer. ( 'ot i - ) 10 174
T or berll Laurent: V:ixcls tr öm sleo ri .... .... ......... .. ..... .. .... .. .. . . 11 17S
Radiornatcrie] f riln U ul\'er a l-Impo rt A.- B. (Noti ' ) ... . . .. ... .. 11 HJO 
 C. N. Granqvist : L jlldnbso rbe .-ing , ljudi so le ring och alm·Datablad för Siem~1! jlirn pu lverspolar. (NoUs ) ." ... .. .. ........ 11 192 


sti kfö rblltt ring ... ...... . .. ... ...... . .. .. ... .................. . ......... .. ... . 12 212
Ju bileums ka talog från Clas Ohlsson & Co .. B., In . jön. Ra
diodetaljer m. m. (Notis) .... .. . ........ . .......... ....... .. ... . . ... . 12 212 


FRAGESPALTEN. 

Konstruktionsbeskrivllingar. (Fr gor och svar al' intresse äro upptagna under de rubriker, 
KOrlvågsmottnga re, s to rn supcrhete rody ne r. Sr: ilemun med till vilka de höra.) 

alla data . .... .. .... .. ... ............ . ... . .. .. . . .. .. ....... ... .. ... .. . . . 2 27 ,:! 

Appa rutsc rie fö r nybö rjare: 3-rursmot tagarens inbyggnad i 4 


l ~d:l .. .. . .. . .... ........ .. . .... . ... .. . ... . .. . .... .. .... . ............. ... .. .. ... .. . ~ a:! 
Andra rör i tv~ rörsappara t e n i u r 7- 8, 11»2 ? ....... . ... .. .... . .. . :3 78 Fö RFA'I'TARREG ISTER. 
Ka n högtaiare anviiudns t ill enrörsmottu(!"areIl i nr 7- 8. 

1942? ... .••• . ... .... .. .... ....... .... .•... ... .. ... . .. . .. ::.. .. ... ........ . . ... .. .. . U !)~ 
 AkrclI, Ca rl: I ortv:lgsmotta~urc .. . , .. . .. " ..... . ... ' .. ........ " .. .. :! ~7 

J\luell , Ca rl : Kortvilgsmottagnr - .. , ........ , .. ..... ... .... .. . ...... . .. . <l n
"Appa ratse rie för nyuö·rjnre" (in slillllar ) .. . ... .. ........ . ... .. .. .. . 8 lao 

å ssnr 'so ll , G.: KatoLlko ndcnsa torn ...... . ..... . . .... . . .. . . ... .. ..... . . 7 l~r.
Kortv: gs lillsats llled bandspridning. fl omr:'ul n ...... .. .. .... . u 151 
 B r Uc! . P er V.: Akust is ka problem viu mod ent r a diotran ' 8+1 r ö rs superheteroclyn för växelst röm med 7 band'Sp rid· 

llliS8ion . .. ... . ...... ..... ... .. . . ... . .. .. ', ......... .. .... ... " ... ... .. . " .. ..... . . Ii UD
nin;:r. mr:~del1 p .. kortvåg ... ..... ...... ... . .. . , ..... . . ... ... .. .. . . , ... .. . 11 UH 

Curlander , A.: IAk rik tarrör och likrikta re .. . ... . .. .. .. .. .. . .. ... .. . . 12 lU~
K ortvllgst llIsats med bandsprillning. K omplclteringssclJ ouUID 11 1iJO 
Dahlstedt, t e ll a n : KiinsIi g lt ete n hos mikrofoner .. ... . ........ . 8 13J
~Iottngnro för växelström uyggd 1 e nheter: 1. ' ;[taggregatet 12 208 
 .I;1\·ing uuhl , H . : AlllUlörby~ge, moltagaro i enheter : I "'ät 
ng~rcgat .. " .. .. , ... . ..... ..... ... .. . .. .. ... . . , .. ...... , .. ... ..... . .. . , .. , .. . .. . 12 20S 


j\IÄTTEHNffi (MÄ'.flNS'I'R 'MENT OCH j\J.ilT~IETODEI~ ) . IIarH. B. F. G. : Ko rtv. gstl lI. a ts m "'-I bandslJridning ... .. . Il 151 

H olm berg, Erilc peramusike n I radio ....... .. .................... . 2 10 


ApDara tse ri e för nybörjare. Relath'a m li tn ingar av fö r stlirk- Hnnne fcIt , NiI ~: Rä kll metoder för \':ixels t römsk rClsar . .. .. . 1 7 

ning och selektivitet vid 3-rörsmottagarc .. .. ... .. ....... ... . . . . . 1 il lln n nefelt , N il s : RliI,nemetodcr vi d yiixeIströmskr tsa r .. ... . 4 (i8 


Univc r sali nst rument av S" CIl · kt fabrikat Firma E lektro- !mb y, Uno: llesonuns vit! hugfrekvcns; korl vå g . (l\OJllO
agenturen . Stockholm . (Notis) ..... ... .. .. . : . .... ..... . . .. .. .. . ... ... . . . ., 1 gram) .. .. ... ... .. .. . .. . . ................ .. ... .... .... .... .. ... . .......... .... .. ... . 3 5:; 

'fryckmätni ng samt undersökni ng av me kaniska vib rat ioner Imhy, uo: P a rallellkopp lade mots I: n d och serie kopplade 
med kntodstråloscilIograf. Konstant Iik. [Jänu[ ug C r p red- kouden~:l torer. (:-iomogram) ...... . .... . .. .... .... .. .. .... ... . ii Ur.i 
sionSIDä tning .... ..... .. .. •.. ..•. . , .. ... .• .. .. •... .. . , .. ... ... .. . . ... ... .. •. . .. 2 3'-' 1mby. no: Likst römstltotstund h o kopva rtr:.id. (Xomo ' 

Riittelse ti ll "Rör oltmeter för lik- och växelstriim" .. . .. ... . 4 7ti gram ) .. ...... . .... .. .. .... .. . . .. ..... .. ... ... .. ... .. .. .. .. ... . ........ .... .. . . .... . () 111 

",ya mätins trument f run Brllel & Kj rer, K öpe nhamn. (:-iotis) 7 1H Im uy. no: Berä k nin g a\" nätlranSforllllllorer fiir 10-300 

:\Iä tningar på mot koPDlad fö rstli rJ' are . .. ..... . .. ... .. .... . .. ... ... .. . . 7 11 (~OLllO brrunl) . .. .. . • , ... .. .. . , ... . ,., .. , .. .... ... .. '", .... . .. , ... , . .. , .. . .. . . • 12 213 

Uppmli t ning av impedenser: I Be. tiimnin g av impedRnse ns Ja nsson. \\' a ldcmar : Ultm ljncl sli nda rc .. .. . ........ . ............ .. .. ~ 3H 


ab"oJuta belopp ... ... ..... .. ... ... . . ..... . .... ..... .. . ...... . .. . .... . .... . .. . . 8 138 JO ha n , ··OIl, Slen -Arne : Gclge r-~luc IIer- l'öre t .. .. .• ... .. ...... .... ... a 4-1 

Uppmätning nv illlpeclflllscr: II. BesWmnLng uv fa S\'inkelll U H 8 Jo bull >sOJl, Sten ·Arn : 8+ 1-rörs-.upcrlte terodyn .. ......... ... . 11 184 

Kali b rering nv bryggpotentiometer •.. .•.•.• .. , .. .. .... . , .. , .. .. .. .... . O lUO Jo lla ll ' so n , no , -e Imby, Uno. 

Rön'ol tmeLer fö r likspilu nin g lUNl katod l'opplin g ... .......... .. 10 1U3 Jones, H. l,'.: Sliudn in gstek ul k. (Hur nyckeln handhav"s) .. . 7 1~7 


Uppmiitning av imvcdanscr: III. Griltzmneherti impedan Lund berg , Eric: Si ~nalgeoerato r samt t.rlmnlng indikator .. . 5 8V 

bryggu ... ... ..... .. . .. . ... .. .. .. ..... ..... ... . . ... .. .... ... ... ... . ... .. ... . ..... . 10 Hl!) Lundbe r;;, Eric : Rur man sjiil" trimmar sin radioapparat .. . Ii 11I) 


D e t idealiska ex perimente lla s et Uppfllllnc t . ... ..... .. .. .. . ....... . lO 17~ lIIalm ·t röm, Slig : En felsökni ngsmetod fö r su pra r .... ....... . 11 lR:! 

Impedansmätbrygga en!. Gril t.mar h"r. (KOll st r. -beskrivning) 12 202 )[nrc II s , H olg e r : Skli r mgn IIe ruvkoppIing . .. . .......... . ........ .. .... . 8 13(; 


Mareu, Ho lge r : FK-variatorn ... . ... .. . . ... . .......... .. .. .... . ... .. . . 11 179 

PJ nhn , Fritz : Rarliobransehens utveckli ng - e n fIlerblick . .• 1 4 


RADIOSERVIS (SERVISAPPARA'I'ER OCH PROV Rathciser, L. : Motta gnrens Ijudl"alitet .. ... ........... ... . .. ... . . 10 1U7 

NINGS~IETODER) . Samuelso n, G.: Se rv is pu nä ta pparat er . ....... ... .. .... ..... .... .. . . 3 ro 


Sc h röder, John: T.J ppmli t ni ng nv impcdanse r ... . .... . ...... . . . 8 138 

Sen'la p rt nälap parate r . Vilka älllll"ing'ar far g ö ra8 på S - S"h röder, Jobn.: Up pmät n in g a v impedan >e r ....... .. ... .. .... . . . O 148 


märkt uppaml '/ ... .. . ... . .. .. .. . ... . . .. ... .. . .. .. ... . .. .. . .... .. . .... .. . ..... . a 5U Sch röder, J oh n : Up pmiitning av impedansc r .. ..... ....... .. ... . . 10 1GB 

~y Rigualgenerato r från Xu.1 ioanl Hadi o. (Notis) ... . . .. .. .. .. . . -1 :;8 Sc hrijdcr..Toh n : Impedanamillbr 'gga nI. Griitzmacher (Iwn-

Sig nal ge nerator för vlixels t röm",driCt sumt In diJ<ato r fil r mo t - .-:: truktiOD s besla'i vn illg) . . , ... . .. ,., , . .. " ., .. .. .. '" .. , , . .... . .... ,..... . 12 202 


tagartrimning .... .. . .. ... .. ... ..... ... ... ... . ....... ... . .... ........ .. .. . .. . 5 8!1 Sl<oog, O. . : Ru ndra riio och kortdlg . ... .. .. ... .. .. ......... .... . . 
 4 m, 

Hur mun sjUlv tri mmar sin radioappnrnt . .... . . .... .. ............. . G 110 Skoog, O. A.: H.nudrau io och kortvag .... " .......... . .. .. ... ..... . r; 70 

F elsö l.. ning pft r ndionpp a r nter: l , Systema U"k t tillv1i gug:"tn g s - 81.;:00g, A. : Ru ndradio Oell kort\·, go ....... " .......... .... ... .. . . G 107 


: Htt feböikn ingen" A och O . . . ... ... ... . ........ ...... . ... .... ... .... .. . 8 141 .. toclnnnn, Ilnrry: I nd us t rien och in g-e njörsutbildllingc n i 

Felsiikning-s mel'od för s uprar . .. ..... . ....... ..... . .... ... .. .. . .. ...... .. . 'n U l:! l~.rncriltn . .. .. ..... ... ,.... .. .... ...... ... "., ......... ,..... , .. ..... . ... ,... . .. ... . 4 

Hur man p:\vi,ar Inte rmitte nta f el Irnotaga re ... .. . .... ..... .. . 12 20(1 Stodmwn, llarry : Amerika ns ka rud ioldllllba r och Ingcuj Hrs-


Sfl lll nlun ~lutni n gn r ... .•. .. , .. , ... •. ..... , .. . ... .. .. . .... .. ... .. ..... . .. , .. . il 48 

Stockm nn, Ra r ry : Den rall iotl' lm lska upprustninge n i U. S. A. 4 tJ3 


RADIOSTöRNniG R OCH FEL AMT DERAS Stoe l,mu n, Hurry: l\Iiil.l1 ing ar 11:1 motkopplad förstiirkare .. ... . 7 llS 

AVHJÄLPANDE. t;lockm a n, 'V.: Konstant llanu lJ r del ho; . n pe rhetc rodynens 


fö r eIek li onsl<retsa r . ..... ... ...... . ........ .. .. . ........ ... ........... .. . .. . 
 ;j Si 

C1nisturl:tddni ng frä n ante nn. (In :'noare ) . ... ... ........ .. ... .. .... . r, 78 Stoe1,maTl. ' V.: Fl't? k\'c n .. J\:1H\'un \' id in:-: pe lniug oc h åtcrgh-· 

Kan en " ibr toromformare 3,·.s töra . för llIdre mottngare ? () Hö ni ng- 0 \ ' ~ram mofonSkh'o r .. ... , .... .. , .. .. , .. , ..... ....... . .. .. .. ...... .. fi 

'l' lcl\'l s IlpptrHdanoe r I. Hnr de Il tl\"l &~ S . ... . ... . ... ......... . 12 200 toc kman, W .: l<'c l sökllin~ p:\ radioapparate r ... . . . 8 141 
 •

tOf" !nllu n.. 'V.! In tr essa nt HY högtalarkonstr ul< tioll ... . .. .... .. II 15;; 

S toclulla n. W. : Det Idealiska e xp e rimenteha ssle t uppfunnet 10 17:2

TlLLÄl\IP, ' I:\'GAR A V RADIOTEliNIK EN. Stö hl, T ors te n: R ön'o ilnH'ler fö r liks pUnning . ..... .......... .... . 10 In:: 
NÄRGRÄNSANDE O~IRADEN. Sve d b rg, Be n~t : UI l rahög-frek'-en materia l ....... .. .. . ......... . . . " !!:! 

'I'burli n , S. : UelaU,·a. mät lling ar a'~ fÖl' s tii rkni ng och selek ti 
· Il rnljud . D ~s II I t!-i ll g . ege nskaper oelt unvlilld nin;r •.... .. .. 3 39 vi te t .. ..... .. .. ... ....... . ...... ... . . .. .. .. ............... ... ... .• . ............... 11 
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Med tack för det gångna året tillönska vi alla våra läsare, 
medarbetare och annonsörer 

En God Jul och Ett Gott Nytt Ar 
Red. av Populär Radio 

POPULÄR RADIO 216 

http:kopvartr:.id


Serviceoscillograf Typ TOG 2 
Komplett med tidsoxelaggregat, X- och Y-förstärkare, nor

malfrekvenskretsar och frekvensmadulation. 

Leverans frll n lagor. 

Andr a Radiometerappa ra ter : 


Signalgeneratorer, tongeneratorer, rörvoltmetrar, impedans

och universalbryggor. 


Radioingeniörer 

och radiotekniker 

Populär Radio är E r tidning. Dess värde som tek j 

niskt organ beror uteslutande av de artiklar N l 
skriva. 

Vi öro fullt medvetna om, att 
I* mycket av det Ni gör ar konfidentiellt eller försvars~ 
I

hemligheter 

* Ni ar överhopad med' arbete för försvarets eller .fö ~ 

Er firmas rakning I 

* Ni är trött efter arbetsdagens slut och föga upplagd 

att skriva artiklar. 

Men vi veta också, alt 

* en hel del av det Ni arbetar med är i c k e konfiden-; 

opulär adios 

handböcker 


äro till ovärderlig hjälp för såväl amatören som 

den försigkomne. Några aktuella böcker ur se

rien : Kortvågsmottagning - Radioteknisk hand

bok, del l och 2 - Radiolexikon - Modem 

televisionsteknik, del l och 2. - Pris per ex. 

kr. l: 50 + oms. (För prenumeranter kr. O: 75 

+ oms.) Rekvirera i dag från Nordisk Roto

gravyr, Box 450, Stockholm 1. 

tielIt II. ex. många kopplingsdetaljer, mät- och prov-: 

ningsmetoder, konstruktionsdetaljer och allmänna ra-I 

diotekniska fakta, som ej kunna vara av militart värdej 

för en ev. fiende} 
i 
I* för alt vidmakthålla eller öka Ert eget och Er firmas: 

anseende och befordra radiotekn ikens 'utveckling i vårt" 

land måste N i lägga fram Edra arbetsresultat för Edra' 

kolleger och för alla, som arbeta inom facket 
,* publicerandet av de egna resultaten och erfarenhe-I 
I 

terna verkar i hög grad stimulerande, ger ofta nya; 

ideer och uppslag samt skänker lust alt angripa nya; 

prob lem. I 

l 
Förlora ej någon tid! Tillskriv om e d e I b a r t Populär Ra-! 

dios redaktion och meddela vad Ni har att publicera samt: 

hur snart Ni kan få manuskriptet färdigt. Även de enklaste! , 
saker kunna vara värdefulla för många radiomän. 

Några vidlyftiga utläggningar behöver det ej heller vara. Ett! 

schema och några ord till förklaring är ofta allt som behövs.; 

M en tvek a ej ulan skriv i dagl 

Red. i 



en m produkt 

- det svenska kvalitetsröret 
Under fredstid var u. s. A. den största leve· 8 av landets ledande radiofabriker ha hittills 
rantören av radiorör för den svenska markna· övergått till att använda SER som bestyck· 
den. Kriget har medfört att vi numer fli avstå ningsrör i sina apparater. 
från denna så betydelsefulla import . Vi ha SER - det svenska kvalitets röret är en 
blivit hänvisade till egna resurser. LM-Ericsson-prodllkt, som även under fred
Sedan några år tillverkas hos AB Svenska liga förhållanden kommer att väl hävda sin 
Elektronrör det helsvenska radioröret SER. ställning i jämförelse med de bästa utländska 
Detta är ett fullgott rör av amerikansk typ. fabrikaten. 

På varje SER-rör lämnas 6 månaders garanti 
Begär redan i dag lista över tekniska data och pris hos ensamförsäljaren 

maan rallia a.b. 
stockholm ) 
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