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Ni vill bli 
radio
tekniker -
Brevskolan hjälper Er 

Radiotekniken utvecklas ständigt och både amatörer och fackmän ha intresse av att 
följa med vad som sker. Brevskolans kurs i radioteknik behandlar speciellt mottagare: 
tekniken. 
Den grundläggande teorien är populärt och lättfattligt framställd och en mångfald 
beräkningsexempel på motstånd, drosslar, transformatorer, kondensator och kretsar 
av olika slag gör kursen särskilt värdefull för den praktiskt arbetande radiomannen. 
Kursförfattare och lärare är en av landets främsta fackmän, civilingenjör Mats Holmgren, 

som undan för undan överarbetar kursen och håller den 
aktuell. Ett gott bevis för kursens kvalitet är, att den användes 

i den muntliga undervisningen i ett flertal tekniska skolor. 

Radioteknik är en av Brevskolans yrkeskurser. som över~ 
träffar förväntningarna. 
En bättre kurs kan Ni inte få - den måste Ni läsa! 

ur Drev 16 i Radioteknik: 

När frekvensen varierar låg' 
frckv~_ nt. v<lrier.ar även Ii k# 
spännin gen fdn ddcktorn ll W 
frekv ent och dessa v~1riatione r 
fö rstä rkas seda.n på \·.:lOligt sä tt 
i låg.frck vcnst örstärkare och 
slutrör för att därefter tillföras 
högtala ren. 
~är frekv ensdetektorn an,·än
des so m diskrim inator i en 
mottagare med automatisk 
frekvenskontr oll . erhålles en 
likspänning, som var ierar med 
frekvensen i mo ttagarens me l , 
l.1nfrck \"cnsdel. När frek vensen 
ändrols i r iktning mot högre 
frekven s ökar exempeh,js lik,. 
spänningen, som till före s ett 
reaktJnsrör. liggJnde över 
oscillJ torkrehen . Oscillator, 
kretsen påver kas då i sådJn 
riktning-, att mellanfrekven sen 
å ter minskar , d. Y. s. mo tt.lg'a" 
ren sörjer sj älv fö r att d.:n bl ir 
inställd pr.1 Ktiskt taget mitt 
på dc:n önskade stationen. 

Kurser i bl. a. följande ämnesgrupper: 

Yrkeskurs för radiotekniker 
Fullständig radioteknikerkurs 
Elektrisk montörskurs 
Elektrisk installatörskurs 
Elektrisk maskinistkurs 
Elektrisk verkmästarekurs 
Elektriska maskiner och anläggningar. 

ingenjörkurs 
Elmotorteknik 
Elektriskt drivna kranar och hissar 
Elektrisk mätteknik 
Elektrovärmeteknik 
Elektricitetslärans grunder 
Elektromaskinlärans grunder 
Elektricitetslära 
Växelströmsteori 
Installationsteknik 
Elektrisk yrkesIa gsti ftning 
Ritteknikens grunder 
Motorlära 
Geometrisk ritning 

Maskinritning 
Räknestickans användning 
Matematik 
Fysik 
l\'lekanisk fackavdelning i verkstadsteknik 

och maskinteknik 
Språk och sociala ämnen m, fl, 

BREVSKOLA 

STOCKHOLMtS 

Var god sänd prospekt över de å'mnen jag 
strukit under, 

Namn 

Bostad 

PK 10 
Adress 
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Förslag till 

kristallstyrd dubbelsuper för kortvåg 

Av civilingenjör Carl Akrell 
(Kungl. Tekniska Högskolan, Ins!. för radioteknik) 

Vid konslruktionen av den av förf. i februari· och mars· 
numren 1944 beskrivna dubbelsuperheterodynen för 

mottagning av ett antal kortvåg band måste hänsyn bl. a. 
Lagas lill risken för spegelfrekvenser, interferenstoner och 
frekvensdrift. 

Av de båda först nämnda nedbringades risken för spegel. 
frekvenser genom lämpligt val av mellanfrekvenser och an· 
vändande av högfrekvenssteg. Genom omsorgsfull skärmning 
av andra oscillatorn blevo interferenstonerna så svaga, att 
cle ej förorsakade något obehag. De förekommo blott på 
cll slälle och i ett fall på lvå ställen inom ett och samma 
kortvågsband. Ett betydligt svårare problem var frekvens
driften, som vid clubbe1superheterodynen ytterligare förvär
rades av att på vissa band två oscillatorers frekvensdrift 
adderade sig. 

En total frekvensdrift av 15000-20000 p/ s vid mottag
ning av stationer på kortare våglängder än 20 meter torde 
kunna anses normal (räknat från det ögonblick mottagaren 
slås till ) . Frånsett obehaget av att behöva justera inställ· 
ningen, kommer skalans freh'ensgradering ej alt !>tämma. 
Om t. ex. det bandspridda området är 600 khz och skalans 
längd 30 cm, så motsvarar varje 5 mm 10 khz eller ett 
Ilormalt stationsavstånd. Ett fpl på upp till 1 cm iir allt;:'[1 
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möj ligt. Största frekvensdriften infaller emellertid under för· 
sta kvarten sedan mottagaren slagits lill, varför skalan kali· 
breras då apparaten är »varm» . Hur stabillllottagarell sedan 
är kommer att bero huvudsakligen på nätspänningens och 
rumstemperaturen konstans. En väsentlig förbättring kan 
åstadkommas genom att använda special delar i oscillator· 
kretsarna. Dessa ha emellertid amatörer sällan tillgång till. 

Den ideala mottagaren bör ha en frekvensdrift, som i 
ogynnsammaste fallet totalt ej överstiger 3000 p/ s. Fel
visningen hos skalan blir då maximalt 1,5 mm, och fre· 
kvensdriften håller sig efter en kvart inom några hundra 
perioder, varvid efterjusteringar bli onödiga. (Sc tabell 1.) 
Detta mål kan uppnås genom kristallstyrning av första oscil
latorn. Styrkristaller äro emellertid dyra, varför blott en 
sÅdan per apparat kan ifrågakomma. Genom alt utnyttja 
övertonerna till kristallens egenfrekvens samt genom att 
variera första mellanfrekvensen kan problemet lösas. I tabell 
l har förf. infört ett förslag varvid genom hänsynstagande 
till avståndet mellan kortvågsbanden kristallfrekvensen valts 
, , att man llIed dess grundton, andra och tredje ton samt 
lre variabla första mellanfrekvenser täcker nio kortvågs
blll1d från och med 13-metersbandet t. o. m. 6O-metersban· 
rl,'t. Hm dpt heIn fungerar rr8m~år hiio;t s,' lah..llen. Vid 
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Tabell 1. Frekvenstabell för krislallst)'Td dubbelsuperheterodyn. 

Våglängc!5011l råd en 

en!. DX-RADlO 

Av stations· 
fördelningen 
motiverade 
områden 

:\[ax. av mot· 
tagaren 
.padc!a 
om råden 

A . kalun 
kalibrerade 

h al iG rerade 
omnldenas 

mitt[rekvem 

KristalJ,tyrd 
l:a o5cillalor 

frekl'ens 

meter meter khz khz khz khz khz 

60 62.89 0,42 1 770--4,965 <I 7.50---5 000 4500 - 200 2.50 
(700) 

487:i 8 300 

till 50,0 ' il,3!) I 600 6200 .) SlO0-6 200 5 700---6 200 300 
(500) 60S0 8300 

'Jl 41,67-:11,10 7 20 7300 7000 7 :lOn 6 'DC 7400 
SOl) 

(700) 
7 j;jO a:\Oo 

10 
ama lcir 

7000-7 300 7000 7 :300 e 41-m eteTslJ1lHJet 

31 31 ,.58- 30,96 Sl ~00-9 700 9 </00-9900 9200- 9900 500 
(700) 9650 3300 

2') 25,64_ 2.- ,21 11 iOO ll 900 1160 l2100 11 400-12 JOO 500 
(7UU) 11 350 8300 

20 
amatf)(" 

14 ooO- J,~ '100 14 000-14 400 1 '~ 000 14500 400 
(500) 14 200 16600 

II) 19,86 19,5'1 J5 10,3 15350 15 000-15 600 15 OOO- IS 700 600 
(700) 15300 ]6600 

16 l ,90---16,81 17 T 0---1 7 84.s 17600-13200 17 50 IS 200 600 
(700) 17900 16600 

13 13,97- 13,79 21 4,70 21 750 21 400-21 8Q0 2110 21 800 400 
(700) 21600 21, SlOO 

Talet inom parenles ang r dCI totala haocbpridnin gsomriidet, det andra tak l .Id a :;kalan kalilJrerade och intrinllnade nmråc!"l. 
• En ' ristan »BJile)" , l)[l B5, r1ri" cr enl. IIppg;[t ± 4 pi s per 1000 kh7. och C D; om kr i5tall n mon teras fritl och langt ifrån varma 

delar i mollagaren, kan en lota.! tempera tlll'\Griat;on om 9 ~ C lIn,!er drift ame, mra ett rimligt värd e, 

" och o Den totala Lrekvcn sdri[t hCl o,c.iLl atorn i en mottagare har l1pp~ kattat s till 0,05 ": 0 al' o,eillatorrrekvenscn; s ·dan mottagaren 

vari t phlagen i en kvart ur frehensclriften JU) eket lägre. 

• Snmman al' frekvensdri flen h05 fiir,;ta och andra oscillatorerna. I ;;jälla w rket hlir i P li .1,,1 [all fr"kl pn"lriftpll lägTP, ,!ella då Wrst a 

och andra osci ll atorerna <; fr chensdriftcr mOl verka va randra. 


våglällgd~oll1kopplingett, som lämpligen gi,ires tryckknapps ra- i P. R någotl gång under ",hen 1945. Den planeras 

manövrerad, inkopplas sålunda -fas t första oseiI!alorlrekvens, [ör moLLagnin fT av 16-, 19-, 25·, 31- och 4,1-metersbauden, 


variab l försla mellanfrekvens _aIllt fasta a\' tämn ingskapa  varvid bJoll tva kristalHrekvcllser och lvå variabla mellan· 


ci tanser i högfrekvells- ueh örsta lJJandarr~iret gallerk re t [rekvellsoalld iiro lIödväncljga, vilkct även framgår av ta


sar. I tabellen har även gjort.. en uppskattnin g av frekvens· bellen. 

driften. Ovanstaeude fö rslag har h 1t utarbetats av författarell, 


En pro\lllOtLagare av ovanstående kon~trukti()1t är under uch mOltagare av ovanstående typ ha såvitt b ekan t ej tidi

utförande och kommer, om resultaten bli goda, atl publice. gare fö rekommit. 

i, 

I de närmasl följande numren bland annal: 

Öppen eller sluten högtalarlåda 
RC-generator för tonfrekvens 
Kondensatorer för likriktare 
Automatisk upptagning av fidelitetskurvOI 
»Electronic key» (telegraferingsnyckel) 
Johnson-kopplingen 
..Chanalyst» - modern amerikansk signalanalysator 
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Vg Cka Va 

ko----r--~-+----------+--o---r---oH 

Vg Cka Va 

~ 

Variabel Variahel Andra Max. frekv.· ;\Iax. frekv.- Total max. Max. frekv.· 
l: a mellan· 2: a oscillator mellan drift hos l :a drift ho 2:a frekvens- drift hos van· 

frekvens frekvens frekven oscillatorn' oscillatorn" drifl ' tig mottagare" Område I 
khz khz khz p/ s p/ s p/ s p/ s I I I I 

3 8 100 tio 250 -- 3 550 450 300 2000 2 300 2 600 L 

2600-2100 3 050-2 550 450 300 1400 1700 3200 G 

1 6 900 2050-1 350 450 300 850 1150 3 700 F 

K (Fl 

90 1600 1 3..~0-2 050 450 300 850 1150 5 000 E 

3 100-3 800 3 550---4 250 450 300 2000 2300 6 000 D 

2 60 2100 3 050-2 550 450 600 1 400 2000 7000 H 

1 600-900 2 05 1350 450 600 850 1450 8000 C 

900- 1600 1 350-2050 4.50 600 850 1 450 9000 B 
I 

4 25 35S!)8 3 100 450 900 2 000 2900 ll OOD A
I I 

Elektronrör vid ultrahöga frekvenser 

Av civilingenjör, fil. kand. Bengt Svedberg 

l en tidigare art ikel har behandlats ultrahögfrekvenstekni
kens materiallära (Ultrahögfrekvensmaterial, febr. 1943) . 

Här skall nu i anslutning till denna artikel betraktas den 

speciella rörteknik , som har utvecklats vid dessa frekvenser 
I1lcllan 40 och 600 Mhz. Det skall här ej betraktas ett ~å 

dant elektronr"r, där man har övergått till ett helt annat 
arbetosätt -- till exempel klystroners eller magnetroners -
utan här kall fo rtfarande betraktas elektronrör med princi

go----+--~--~--~~--~r-~--~---oa
Cga 

a) 

b ) 

Fig. 1. Ekvi,-alenbchemul "id ordinär högfrek,'ens för en triod. 
a) kall t rör, b) "armt rör. 

piellt samma arbetssäU som vid lägre frekvense r, alltså gal. 
lerstyrda rör, men med vissa modifikationer i konstruktion 
och arbetssätt. 

Att ett elektronrörs data beror av växelspänningarnas fre· 
kvens inses åtminstone vad beträffar den kapaciliva lednings
förmågan mellan elektroderna. Xven är det tydligt att tilled· 
ningstrådarnas induktanser komma att göra sig mera gäl. 
lande ju högre frekvensen är. Vidare finnes ett förlopp - 
elektronernas gång mellan elektroderna -- vilket vid ordi· 
när högfrekvens sker praktiskt taget momentant, men vilket 
,-id ultrahöga frekvenser tar en viss tid motsvarande en fas
vinkel på kanske 20° i anspråk. Härigenom förändras rörets 
inre egenskaper -- kännetecknade genom branthet uch åter. 

Fi l!. 2. ~Iot. \ randI' ek\-i"alrn t ",-,h~ma \ id ultrahiil(rrl'kvens. 
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a -rtF-, 
b ~, 

-Jl~~!l.,c 
Fig. :3. AnodströnI och anod"p,inning hos en diod i rörl'oltrnet~r· 

koppling; inverkan ay elektronlöptiden. 

verkningsadmittans - och därmed rörets arbetsförhållanden 
vid förstärkning och återkoppling. 

Såsom medverkande element vid ett gallerstyrt rörs arbet~
process ingår icke blott själva röret ntan även dess in- och 
utgångskrelEar samt anslutningstrådar. Högfrekvensmotstånd 
samt kapacitiv och induktiv reaktans äro i hög grad fre
kvensberoende. Så bli till exempel nu rörkapaciteterna hos 

normala högfrekvensrör av sanuna storleksordning som av
stämllingskapaciteterna i svängningskretsarna. Och sålunda 
kan det vid någon ultrahö rr frekvens råka hända, att en 
diods anod-katod-kapacitet ger resonans tillsammans med 
den ofrånkomliga induktansen hos anslutningstrådarna. 

Egentligen har ett elektronrörs inre uppbyggnad mera in
tresse för rörfabrikanten än för apparatkonstruktören 80m 

endast använder det färdiga röret. Det är enbart rörets egen
skaper utåt och ej materialet i och dimensioneringen av 
elektrodsystemet, som intresserar apparatkonstruktören. Men 
för att göra ett gallerstyrt rör användbart vid ultrahöga fre
kvenser, har man i vissa fall funnit lämpligt att helt och hål
let lägga om principen för elektrodsystemets uppbyggnad 
t. ex. genom att placera två elektrodsystem i samma kolv 
-- varigenom ford ringarna på de yttre kretsarna förändras. 
Ty det händer ju ibland, att när en viss konstruktion genom 
val av lämpligare material eller ändamålsenligare dimensio
nering ej mera kan förbättras, kräver utvecklingen att en 
ändring av sjäh'a grundprincipen för konstruktionen vid
tages. När man nämligen för att reducera elektronlöptid och 
tilledningsinduktanser vill minska samtliga dimensioner hos 
ett gallerstyrt elektronrör, sätter till slut rent praktiska kon
struktionssvårigheter en gräns härför. 

o 2an 
16~L--'---'L--,I 

4t1lf1 

Fig. .J. SpecialklJnstruerad mätdiod anrändbar ned till 50 cm våg· 
längd (resonansvaglängd ;. = 11 cm). 

Hur dessa vid ultrahögIrekvens tillkommande faktorer 
elektronlöptid, interelektrodkapaciteter samt tilledningsin

duktanser - inverka på rörets arbetssätt vid återkoppling, 
förstärkning eller andra uppgifter, framgår av frekvensbero
endet hos de fyra fundamentala röradmittanserna. Dessa, 
vilka utgöras av ingångs-, utgångs- och återverkningsadmit
tanserna samt brantheten, kunna beräknas ur rörets ekvi
valentschema vid ultrahögfrekvens. Ty precis som man kan 
ersätta en högtalare med olika ekvivalenta schema vid olika 

tonfrekvenser, kan man ersätta ett högfrekvensrör med ekvi
valenta schema av ganska olika utseende vid högfrekvens 
och vid ultrahögfrekvens. 

r detta ekvivalentschema vid ultrahögfrekvens kan icke 

blott rörets positiva uppgift - att förstärka - närmare 
beräknas, utan även dess negativa uppgift - att alstra ett 

visst slör brus -- med en viss approximation närmare ana
lyseras. Ett elektronrör skall förstärka så mycket som möj
1igt' medan rörbruset skall vara så litet som möjligt. När de 
olika störspänningarna och -strömmarna i apparaten in
prickas i ekvivalentschemat, fimJer man att på grund av de 
vid ultrahögfrekvens tillkommande extra kopplingselementen 
rörbruset där gör sig mera gällande. Man finner alltså att 
rörbruset ökar med stigande frekvens, så att till exempel ett 
specialrör, en så kallad acornpentod, med hänsyn till bruset 
uppvisar ungefär sanuna Irekvensgränser som lm·d hänsyn 
till förstärkningen . 

EkVl:valentschemat vid ultrahögfrekvens. 

Figur l visar ekvivalentschemat för en triod vid ordinär 
högfrekvens. Vid dessa frekvenser äro nämligen tilledningar
nas induktiva reaktanser små gentemot de kapacitiva reak
tanserna mellan elektroderna. Men för normala högfrekvens
rör - och även specialrör för ultrahögfrekvens - bliva de 
induktiva och de kapacitiva reaktanserna vid några meters 
våglängd av samma storleksordning. Dessa tilledningsinduk
tanser L framgå av ekvivalentschemat, figur 2. Därtill kom
ma ömsesidiga induktanser mellan dessa. 

Dessutom tillkommer elektronlöptiden. Ty med ökande 
frekvens minskar svängningstiden, så att den tid elektronerna 
behöva för att lillryggalägga sträckan katod-galler och galler
anod ej längre blir liten i förhållande till tiden för en hel 
svängning. Vid 100 Mhz blir sålunda tiden för en hel 
svängning ] O-s sekunder; eller 100 gånger mindre än vid 

1o-nJt~ 
C~~l?d 

~
 2 , 
,.. .. 'H' 

Fig. 5. Ekvi,·alenl.chema för diod vid IIltrahögfrekvens. 
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rundradiofrekvensen l Mhz. Löptiden för normala elektrod

avstånd och anodspänningar är av storleksordningen 10-9

10-10 sekunder, varför löptiden kommer att utgöra en ej 

försumbar bråkdel av tiden för en hel svängning. 
På grund av elektronlöptiden uppstår då en fasförskjut

!ling av anodströmmen relativt gallerspänningen. Den kan 
uppgå till kanske 20°. En sådan mindre fasförskjutning 
yttrar sig såsom en dämpning, såvida impedansen förut var 
rent reell eller imaginär. I ett ekvivalentschema kan alltså 
fasförskjutningen beskrivas genom ett parallellmotstånd. I 
ekvivalentschemat framställer Rel elektronlöptiden katod
galler och Re2 elektronlöptiden galler-anod. Därmed är ock
så elektronlöptidens inverkan fullständigt innehållen i ekvi
valentschemat. 

E/ektroT/löptidens in/Lylarlde på en diods arbetssätt. 

När en diod användes i rörvoltmeterkoppling vid ultra· 
högfrekvens, medför elektronlöptiden att medelanodström
men vid mycket höga frekvenser blir mindre än vid låga 
frekvenser. Elektronerna vilka under den tidrymd anoden 
är positiv utträda ur katoden, ha nämligen då delvis ingen 
tid mer till att uppnå anoden utan drivas tillbaka från den 
under tiden åter negativ blivna anoden till katoden. Kurva 
a, figur 3, visar förloppet av anodspänningen, kurva b för
loppet av al1odströmmen. Kurva c visar en distortion av 
anodströmsförloppet vid en tämligen stor elektronlöptid. 
Strömstyrkan, vilken är bestämd genom antalet av och me· 
delhastigheten hos alla mellan katod och anod befintliga 
elektroner, blir efter inkopplandet av den positiva spännin
gen ökad till det stationära värdet samt sjunker efter spän

ningens växling åter till noll. Därvid uppträder under en 
kortare tid en negativ ström på grund av de återvändande 
lektroner, vilka ej hunni t fram till anoden. 

Därti ll kommer alt för att dioden kall kunna mäta den 
verkliga spänningen mellan två punkter, måste den väg, som 
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Fig. 6. Resonansp"nkternas lägen för olika mätd ioder. 
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laddningen genom dioden har att passera, vara liten j for
hållande till den högfrekventa spänningens kvartsvåglängd. 
Figur 4 visar en för spänningsmätning ned till ,50 centime
ters våglängd konstruerad diod, vars maximala yttre dimen
sion såsom synes är 2 centimeter. Den motsvarar typ DA50 
i nedanstående taben . 

Elekl ronlöptiders, rörkapaciteters, tilledningsiluluktallsers 
och hög/rekvensmotstånds gemen.samma inverkan på rör. 
admittanserna. 

En antydan om hur fundamentalt de vid ultrahögfrekvens 
tillkomna kretselementen i ekvivalentschemat kunna äno
ra l'öradmittansernas värden ger förhållandena vid dioden. 
Av dennas ekvivalentschema, figur 5, framgår nämligen 
att vid en viss frekvens serieresonans kan inträda. Reso
nanspunkternas lägen för några olika mätdioder Iramgä 
av figur 6. Tydligen är endast området nedanför resonan!l
frekvensen användbart för mätändamål. Nedanstående ta
bell visar L och resonansvåglängd l, hos 4 olika mätdio
der, varav den 4 :de är specialkollslnlerad för decimeter
,ågor. 

L C Ä 

Rörtyp lO-S H pF cm 

l) EAB •• •• •••••••• a , 5 1,5 86 
2) EA50 .. . . . .. .. ... . . 1,8 2,1 52 
3) 4.674 . . ......... . .. 1,5 1,65 42 
4,) DAbO ... . ... .. . . ... 0,75 0,24 11 

Vid ett rör med ett eller flera galler bli de ovannämnda 
effekternas inverkan på röradmittanserna ej full t lika enkel 
att beräkna. Medan ingångsadmittansen i hög grad påverka 
av både elektronlöptid och tilledningsinduktanser, särskilt 
katodinduktansen -- vilket ekvivalentschemat ger en anty
dan om - är utgångsadmittansen endast obetydligt beroen
de av elektronlöptiden. Mätning av återverkningsadmittansen 

Fig. 7. Röntgenbild aven enkel och en dubbel pentod (EF 5), 
amänd för att sär8kilja orsakerna til! ingångsdämpningen. 
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visar ingen väsentlig skillnad mellan ett varmt och ett kallt 
rör, varför elektronlöptiden lltså ej spelar någon roll för 
denna. 

Att skilja inflytandena av e1ektronlöptid och katodinduk
tans på ingångsadmittansen åt är svårt, då båda dessa ef
fekters ekvivalenta parallellmotstånd avta omväut propor
.tionellt mot kvadraten på frekvensen samt äro ungefär lika 
stora vid de ultrahöga frekven serna. På experimentell väg 
kan man emellertid särskilja dessa båda inflytanden på in
gångsimpedansen genom jämförelse mellan dämpningen hos 
ett enda elektrodsystem med dämpningen hos två parallell
kopplade system med gemensanm1a tilledningstrådar. Ty 
man kan genom beräkningar finna, att vid fördubblingen av 
elektrodsystemet skall dämpmotståndet hörrörande från 
elektronlöptiden reduceras till hälften samt dämpmotståndet 
från tilledningarnas induktanser till fjärdedelen. Figur 7 
visar en röntgenbild av två sådana pentoder. Kurvan i figur 
8 visar ingångsparallelldämpningen hos en pentod som funk
tion av frekvensen. Av kurvan framgår, att medan ingångs
motståndet vid 10 meters våglängd är 0,2 megohm, är det 
vid l meters våglängd endast 2 000 ohm. I hur hög grad 
dessa värden inverka på rörets förstärkningsfaktor samt au
passningsförh Ilanden gentemot ingångskretsen skall senare 
närmare behandla~. 
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Fig. 8. Ingån gsparallelldämpningen som funktion av frekvensen. 

Moderna batterimottagare* 
I denna andra artikel omtalas en del nya amerikanska miniatyrrör: 
samt några intressanta militärapparater 

Av civilingenjör Carl Akrell 
(Kun,"\. Te:<niska H:i;JsJ[olan, Insl. för radioteknik) 

Lyxmottagare för kombinerad batteri- och nätdrift. 

De två sista i tabell 2 upptagna muttagarna äro av kon
ventionellt utförande och ha medtagits på grund aven del 
intressanta finesser. General Electrics »Carryabout» är lik
iom de föregäende blott avsedd för melJanvågsmottagning 
och har i baksidan inbyggd ramalltenn. Apparaten är bL a. 
utrustad med ett trippelrör 3A8GT, som fungerar som 
mellanfrekvensförstärkare, dioddetektor och lägfrekvensför
itärkare. Den kan ansluta till batterier, ett sexvolts för 
glödspänningen och ett 9O-volts för anodspänningen, eller 
till lIS-volts lik- eller växelströmsnät. Högtalaren drives 
av slutröret l TSGT vid batteridriIt och av tetroddelen i 
117L 7GT (liknande det i tabell 3 upptagna 117N7GT) vid 
nätdrift. De bäda slutrörens styr- och skärmgaller äro paral. 

• Föredrag i Stockholms Radioklubb den 12 oktober 1944. 

1aO 

lellkopplade. Vid batteridrift är 117L 7GT strömlöst, eme
dan ingen glödspänning tillföres röret, på motsvarande sätt 
med l TSGT vid nätdrift. Slutrörens anoder äro anslutna 
till olika uttag på utgångstransformatorn, så att lämplig 
belastnin17simpedans erhålles i bägge fallen. Anoclströms
förbrukningen är vid batteridrift c :a 10 mA och vid nät
drift c:a 55 mA och utgångseffekterna 170 resp. 850 ro W. 
I senare fallet är som förut nänmts röret l TSGT strömlöst, 
lA7GT o<.:h 3A8GT:s glödtrådar äro seriekopplade och in
kopplade i tetrodens (1l7L7GT) katodkrets. Tetroden har 
nämligen en total anodströmslörbrukning om 50 mA eller 
lika med glödströmmen hos rören. Glödströmskretsen är 
här alltså »katodmotsländ» till tetroden. 

Ovanstående mOLtagare är alltså ekonomisk vid batteri
drift och motsvarar då billiga enkla konstmktioner. Vid nät-
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drift erhålles en nätapparats lj udkvalitet genom tetrodens 
relativt stora utgangseffekt, känsligheten blir hatterimotta
garens. 

Pilot ' -1452 är en lyxapparat med högfrekvenssteg, två 
vaglängdsområden och push-pull-slutsteg, som ger 500 :mW 
utgångseffekt. Hela mottagaren blir oförändrad vid nät- och 
batteridrift. I ena fallet matas apparaten av ett i nbyggt 
nätaggregat med 117Z6GT och i andra fallet av baLLerieL 
Omkoppling sker med ett relä, som är inlagt i likriktar
Iörets katodkrets. Är apparaten vid tillslag ansluten till nä
tet, startar den på batterier; så fort likriktarröret blivit 
varmt, slår reläet till och batterierna frånkopplas. Skulle 
sedan nätspänningen av någon orsak falla ifrån , Ea övergår 
apparaten åter till aU fungera på batterierna som 0111 ingen
ting hade hänt. 

I tabell 3 har införts data på några nya miniatyrrör, som 
utsläppts sedan den ursprungliga mottagarserien kommit 
till. 3Q4, liknande den tidigare S4" är avsedd {ör en max. 
driftspänning om 90 volt, vilket vid nätdl'ift förutom en 
förenkling av schemat medför att utgångseffekten blir hela 
l/Ll watt. Nya specialkonstruerade likriktarrör, 45Z3 och 
] 17Z4GT, ha tillkommit, det förra ett milliatyrrör. Onödio
uppvärmning a apparaterna vid nätdrift genom eriemot
stånd till glödströmskretsen elimineras i senare fallet. Detta 
lir speciellt viktigt, dels beroende på mottagarnas litenhet, 
dels på aU dessa innehålla torrbatterier. (Vanligaste n~it

spänning i USA är 110 ,'olt, 60 perioder växelström.) 

Rörnyheter. 

Av det hittills omnämnda framgår alt denna n)'a he1glas
rörserie helt slagit igenom och alt det ej är fråga om spe
eialrör i stil med »acorn»- el1er televisionsrör. Detta fram

gar även av priset, som i USA ej är högre än fÖl' andra 
normala mottagarrör. Som komplettering har i tabell 3 
även införts några speciella typer, ej avsedda lör de tidi
gare beskrivna mottagarna. 

I och med att i U'A bestämmelser utfärdades, att alla 
amatörsändare P~l 5-metersbandet skulle vara ]..-ristalIstyrda, 
bl v före kriget 112- 116 Mhz-bandet (2 1/ 2-metersban
det) populärt, dii med mindre ändringar samma apparater 
som tidigare kunde använda . E fter krigsutbrottet (dee. 
](41) upp1äts åter Ilnder vissa villkor 112, 224, och 400 
Mhz-banden "t t amatÖrerua. Dessa inordnades i WERS 
(War Emergency Radio Service), och trafiken har för
gigg. tt huvudsakligen p. 2 1/ 2-metershandet. De äldre 
»acorn»-rören, som i SA kostade c:a 5 dollar (nettopris) , 
voro för dyra att användas vid konstruktion av förstk1assiga 
hö!rl'rekvensförstärkare och blandarsteg P' detta band. En 
ny s. k. 9 OOO-serie, med motsvarande typer som i »m:om })
serien, utkom därför (se fig. 8 och tabell ) , och priset 
pa ett 9 000-rör ar c : a 2: 50 dollar (nettopris ) . Av äVTiga 
i tabell 3 upptagna rör märkes särskilt sändartrioden C4, 
som i klass C-koppling vid lägre frekvenser lämnar 5 5 watt 
och vid 150 Mhz (2 meter) 2,5 watt. Dioden lA3 är bl. a. 
avsedd att användas i diskriminat . rkopplingar i frekvens
modulerade mottagare. Högfrekvensdubbeltrioden 3A5 läm
nar i klass C-koppling 2 watt vid 4,0 lVlhz (7,5 meter). 
lJltrahögfrekvenspentoden 0AGS, ett »skarp cut-oH-rör med 
hög branthet, är användbart upp tili 400 }\{Thz (75 cm) . 

Av i tabellen ej omnämnda rör märk s 0J6, om är en 
dubbeltriod, avsedd att användas som blandan ör upp till 
000 1hz (50 111 ). Katoden är för 6,3 volt, 0,4- amp. 
GAK6 är eu lutpentod med en utgfll1gseffekt om 1,1 '" tt. 

Katoden iir för 6,3 volt 0,15 amp. 

IR5 1T4 IS5 

Fig. 7. Schema al Garad ,; k.• ml.inernd" hatteri- eller nätdril'na m"tta~art'. Vir! nätdrHr 8t'rit'kopplas haHf'rir;ir,' n. glödtrådar, som då 
matas öI'cr ett mot stånd (>m 1850 ohm. Rörbe;;lyclcningell är lR.'i-lT.j·lS.')·3:'-1-357}jGT. (Se ävcll tal)f~ll 2.) 
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1600--540 

;; Tabell 2. Dala över ett antal moderna. batterimottagare. Samtliga äro slLperheterody-ner och de hm sista avsedda lör 
~ både nät· och batteridrift. 

GlödströmsbatteriAnodbatteri Våglängds· Anodstr.· Glödstr.·Vikt Storlek områdeRörbestyekning Antenntyp förbr.Fabrikat Typ förbr. 
g cm livslängd Ili~Slängd I kel s mA mA volt volttimmar ·timmar 

I I RamantennlR5, lT4, IS5, IS4BP·10 1950 123X9X7,5 8,5 250 67,5 25--40 1,5 5ReA·VICTOR locket 
l 
I 

3-
I 

1730--5402170 2Q,s X 14X6,5IIR5, lT4, IS5, lS4 Axelrem 1,5EMERSON DU·379 7,S/ 5,5 250 67,5 30--75 8-·12 

lLC6, lLN5, lLD5, PT·89 MeHanviig2170 13X25,SX10 Axelrem 200 45 1,5PHILCO i :.Transitone) lLB4. 
i 

Förf:s I Yttre antenn· 15- 20 1150--55020X12X10 I lRS, l T4, ID8GT 6,5 120--170200 1,554och jord uttag motlagarel 
lRS, lT4, lS5, 3S-l, 250 1,5 MellanvågRamantenn GAROD I BP·20 :;:;Z5GT 50' 7,5' 

AUTOMATIC I T Th b I lR5, :~:~~., ID8GT, Ram an tenn 100 67,5 3,0locket RADIOt om um'l ll~ 'Z6GT 
--~~------------~-----------+------~------~------~----~~----~------~---------

lA7GT, 3A8GT, Ge~eraI I HB412 ! Ramantenn 1600-54050 90 6,0Electric' ,Carryabout, lT5GT, 117L7GT l 
lN5G, lA7G, lN5G'1 Ramantenn eller I 

1600-532,PILOT" X·14S2 100 90 6,0I lH5G, lQ5GT, yttre antenn· 
15 700--5 550 , lQ5GT, 117Z6G anslutning I 

, Vid nätdrift. Stora lyxmottngare av vanlig typ. 
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oTavell 3. Moderna rut avsedda för batteridrivna moUagart! ot.:h ull rakurlvtigsapparaier. Samtliga utom 117N7GJ' och 
~ 117Z4GT äro miniatyrrör. Bokstaven I efter glödspänningen betyder indirekt upphettning, D direkt upphettning. 
s;. Rör- Anod sp. Anodström !Skärmgallcl'6P,! Skärmgallerstr.I Branthet Inre resistans IYttre imp. i IUtgängSeff. 

nmg typ volt 
;o Typ~eteck. ! I GlÖdsp. IGlödslröm I Gallerförsp. ! 

mA volt volt mA volt ohm anodkr. ohm m W mA flA/ V I ~ !O 
2200Triod 6,3 I ~,5 250 10,5 - 7700Ö 6C4 150 -- -

Högfrekvens 5 100 6,3 I 300 125 7,2 125 2,1 -6AG5 -- -pentod 

Regler 6,7 2,7 6,3 I 250 100 1800 700 000 9003 150 --3,0 - -pentod 

Högfrekvens
90 4,5 90 2,0 10251,4. 0 350 000 1L4 50 O - -pentod 

I 

135 14,8 2,6 60090 90000200 - 7,5 l A D 8000Pentod 19003A4 150 13,3 90 2,2 100000 7002,8 D 100 ~,4 

Högfrekvens 1,4 D 220 
-90 3,7 1800 8 300 -:B.5 - 2,5 -2,80dllbbeltriod HO 

2,1 100000 2701,4 D 9,5 2150100 90~1,5 90 10 000 3Q4 Pentod 7,7 1,7 120 000 2·102,80 50 2 000 

Högfrekvens ._max. H7 V~- max. 0,51,4 I - -1A3 150 - -diod 

Halvvägs max. 117 V~ max. 6545 I - - -4SZ3 75 - --likriktare 

51, 5,0 100 7000 16 000 3000 1200Tetrod 100, 117N7GT 117 I --6,090 -max. 75 - -max. H7 V~ - -halvvägslikr. -
Halvvägs -117Z4GT max. 90 -H7 I 40 max. 117 V~ -- -likriktare I 
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I amerikanska armens och flollans lista av den l mars 

1943 över de rör, som skola användas vid mil1tära kon

struktioner. hmnos upptagna: 16 st. l ,4-voltsrör, varav 8 

miniatyrrör och 5 10ck-in-rÖr. 33 st. 6,3-voltsrör, varav 7 

miniatyrrör och 11 metall rör. Samtliga ovan samt i tabell 

3 omnämnda rör utom likriktarrören voro medtagna i lis

tan_ Härav framgår \ 'lken betydelse miniatyrrören spela. 

Metallrören och deras GT-motsvarigheter ha hävdat sig. De 

~ildre lock-in-typerna ha i några fall er ' atts med nya metall

rör med 10ck-in-sockel, varvid till beteckninrren laots LM 

(lock-in-metal). Den äldre stora glasr li rstypen med bakelit

sockel förekommer numera blott vid Ilågra utpräglade slut· 

rör. Metallrör med toppkontakt äro helt föråldrade. 

Miniat rören ha lerrat till grund fö r kOIlstruktiunen av 

ett par amerlkanska bärbara radiostationer, som l det föl

j ande skola omnkimnas. 

I fig. 10 och 12 ha iIlförts bilder aven liten miniatyr 

radiostation, som blott väger 2,2 kg! Den går under nall1

net »handie-taJkie» o·h innehåller en komplett fem.rörs sän

dare-mottagare med mikro fo n, hörtelefon hatterier och s~in

darantenn. Med tUlllmen manövreras omkopplaren fiir sänd-

Fil!. 12. Figur a \' amerikan i'k miniatyrradioHation. I :l>handtaget» ,ir 
en komplett lItrakortvågssändarc och mottagare jämte batterier in
byggd . Apparaten är ulrtl~tad med totalt fem miniatyrrör, har typ
beteckningen SC.R-536 och gar undN smeknamnet >Handie-talkie~ . 

ning-mottagning. Antennen är hopfällbar. Apparaten .lås 

till och frå n automatiskt, då antennen fälles ut resp_ ihop. 

Vid batteribyte öppnas ELpparatens botten (se fig. 10). Den 

övre anslutnillgskuntakten hos batteriet är till för anod

spänningen och den undre för glödspänningen. Två bleck 

i »locket» förmedla kontakten till anslutningarna i bottell 

på mottagaren-si-indaren_ Då sådant är tillgängligt, kan appa

raten även anslutas till ett nätaggregat (se kablarre läng~t 

upp i fig. 10). M ottagaren-sändaren har beteckningen 

SCR-.j36 och är idealisk för alt förmedla förbindelsen bakåt 

frå n spridda kampgrupper i frä msta linjen_ Av fi g. 12 

framgår hur apparaten användes i strid. 

I fig. 11 har införts en bild av en större bärbar frekvemo

modulerad sändare-mottaaare, även denna försedd med 

miniatyrrör. Den har typbeteckningen SCR-300 och kallas 

»walkie-talkie». Genom användande av frekvensmodulation 

har god ljudhalitet och gynnsamt sigllaljstörningsförhål

lande uppnåtts. lVlottagaren-superheterodynen har utförts 

speciellt med tanke på att oscillatorspänning ej skall kunna 

komma ut på antennen, detta för att möjliggöra användan

det av ett flertal apparater på samma frekvens_ Denna appa

rat har även många intressanta mekaniska konstruktions

detaljer. Antennen är infäst på så sätt, att den alltid obe

roende av bärarens-soldatens läge, kan riktas vertikalt. 

Komplett med batterier och en vattentät låda väger denna 

station 15 kg. Det framgår givetvl s av o\7anstående att blIda 

stationerna äro konstruerade för ultrakort\?ågsförbindel-er. 

Ovanstående framställning är avsedd att ge en uppfatt

nill D' om de amerikanska batteriapparaternas och 7-stift

helglasrörens utveckling intill sommaren 1944. 

Li/leraturjiirteckning: 

Eleclronics, dec~.mber 1940, Miniatmc Receivers. 

Elec lronics, maj 194:3, Army-Navy Prderrerl List of VaclIum Tubes --


March l, 194·3. 
Electronie" augusti 1943, Four New RCA Tubes, "id. 63. 
Communica l'ions, april 1911, The P ersonal Rad io Receiver_ 
The Radio Amateurs Ilandbook, 20th Edition, 1943. 
QST, januari 1944 , Signal Corps Tmops in Italv. 
Radio New;;, februari 1944, sid. 101, 215 och 225. 
Radio New." mars 1944. annons RCA , sid. 89. 
Radio Craft, juli 1941, Rejuvenating Dry Batteries. 
Radio Craft , decemLer 1943, New Wartime Tubes, sid. 176. 
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POPULÄR RADIO 184 



Signalanalysator för felsökning 

Av Thorulf Dyberg 
(AB GylUng & Co. Malmö) 

Under de senast ' åren har radioilldustr in varit 'tadd 
pä nahh frammarsch, och som en följd av detta ha 

nya, förhättrade apparatlyper framkommit. Helt naturligt 
ha nya kopplinga r tillkommit, samticligt som apparaterna 
Llivit mera invecklade än vad som förut va rit fallet med 
de s. k. »raku lllottagarna~, . Sj älvfaIlel kunll a nya slag av 
felaktigheter också uppstå på dessa mottagare. Man kanske 
då fragar sig, om det lihräl är möjligt att rid felsökning 
på dessa apparater nviinda instrumellt av den »0'3mla tv· 

b ' 

pen». Svaret to rde onekligen bliva, alt man med tämligen 
små resurser är i st, nd att utföra manga och kanske t. o. 111. 

en stor del av reparationerna med redan befjntlig instru· 
mentutrustnin O', med tförande större eller mindre tidsspil . 

Ian. D kan ke svaraste felen att lokalisera ha befunnit sicr 
i moll garens h E· eller mf·fö rstärkare eller i avk·kretsen. 
Här har man ofta stått sig dåligt med en vanlig voltmeter 
eller dylikt instrumen t. l aturligtvis har det funnits instru· 
ment riven lämpade härför, lllen i de flesta fall ha de ställ t 
sig för d ' rLara för låt oss säga en mindre eIler medelstor 
radioservis. Förf. konllner därför att i denna artikel be· 
skriva cn felsökningsapparat, signalanalysato r, som skall 
vara i stånd alt i nåo-oll mån ersä tta denna brist, samtidigt 

om den kommer att högst avsevärt underlätta felsöknincren, 
och då speciellt i redan oIDnämnda kretsar aven racliomol· 
taaa re. Detta instrument kan tillverkas av vilken som hel!:;l 
händ ig tekniker och servisman. 

Se som framgår av kopplingsschemat, fig. l , bestar instru· 
mentet aven avstämd hf·förstärkare om 2 steg, som täcker 
de val11igast iörekommande rundradiovåglängderna, uppde. 
lade pil. fyra omraden . En dubbeld iod, 6H6, tjänstgör som 
detektor, vars ena sekti n tillför rörvolLmetern den likrik· 

tade signalspänningen samt levererar H.spänllingar till den 
efterföljande kontroIlhöatalaren via If·förstärkaren. Den 

andra sektionell är ansluten till rörvoltmeteromkopplaren 
och användes för likriktning av rUre växelspännillgar, t. ex. 
)f.spänn ingar, avsedda att mätas med instrumentet. De pro· 
blem, som Uppstfl, äro i tort sett följande: valet av lämplig 
ingängskret , hi.spola· samt rörvoltmeter, och dessa skola 

dii rför genollloås 50111 hastigast i det följande. 

DämpsalS fö r hög/rekve71 .~illgånge/l. 

Till pro !>ladden kan användas vanlig mikrofonkaLeL 
enkelIedare, av god kvalitet och med minsta möjliga kapa. 
citans, ty denna komIller att addera sig till ingångskretsens 
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Som framgår av denna lJilJ har den Il '"krivna analysalorn It till· 
talande ul ,eenJe. 

kapacitans. För all denna skall bli så liten som möjligt, 
måste längden på kabeln hftllas inom rimliga gränser. 

För att resonansfrekven en hos den krets, som mätes, ej 
skall förskjuta sig, måste inst rumentets ingångskrets isol era~ 

så mycket som möjligt från d n mätta kretsen. Detta sker 
"eIlOm att en liten seriekondensutor på 2 Ii 3 pF inlägge!' 
i provsladden, i serie med dcn na, samt så nära provpinnens 
spets som möjligt. Hän id reduceras känsligheten i dirf:kt 
proportiol1 till förhållandet mellan instrumentets ingångE. 
kapacitans oeh seriekapacitansen i provsladden.1 Skärmen 
på provsladden förbindes via anslutningskontakten på dIas· 
siet till jord. Ovanstående seriekondensator bör ha så sm." 
dimensioner som möjligt, och den kan eventuellt tillverka,. 
på känt sätt genom att linda några van ' tråd runt den ena 
ledaren, 

En liknande provsladd skall tillverkas för mätningar av 
If-spänningar, men med den skillnaden att seriekondensatorn 
uteslutes. Denna provsladd kan också användas för lik
5trömsmätningar. 

Kondensatorerna för hf·kontrollen 0\ äro valda på så sätt. 
att en given signal minskas 10, 100 eller l 000 gånger. 
Kondem'atorvärdena bli beroende av den totala minimi· 
shuntkapacitallsen över ingAngskretsen, då provsladden iiI 
inkopplad. Den som ej har möjlight't att mäta denna kapa. 

, Della gäll"r linJer förut>.;·tt ning all d,'n fiirra kllplIcitan,;en är ~t..r 
i förhnlIandc till den .t>nan'. \ ilkel är fallet atmin tone bt'l räff3nd~ 
de tr iig-Ia kiinsJighelsomr Jpna. fRed. anm.) 
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eitans, kan lätt bestämma den, sedan instrumentet är fär· 
digt för drift, genom att tillföra en kraftig hf.signal till 
testsladden. Denna signal bör vara så stark, att rörvolt· 
metern ger ett utslag på 10 a 20 volt. Sedan anslutas på 
försök kondensatorer med värden på 0,001 il 0,002 pF över 
gallerkretsen till det första hf.röret, till dess rörvoltmetern 
ger ett utslag, som är ungefär en tiondel av det ursprung· 
liga. Sedan kan med ledning härav storleken på kondensa· 
torerna för de övriga områdena lätt bestämmas. Skulle kon· 
densatorn som behöves ej vara en standardstorlek, sådan 
som 0,001, 0,0015 eller 0,002 ,uF, kan kretsens minirni· 
kapacitans ändras genom att förkorta eller förlänga prov· 
;,ladden, tills önskat resultat uppnås. Om mikrofonkabel an· 
vändes, kommer längden av densamma att bli 75 a 100 cm. 

Spolarna. 

Instrumentets värde kommer till stor del att bli beroende 
av de använda spolarnas kvalitet. I modellapparaten har 
använts spolar av i materielspecifikationen uppgivna typer. 
För att de vanligast förekommande mellanfrekvenserna hos 
radiomottagare skulle täckas av spolarna, har en ändring 
av långvågsspolen vidtagits. Från denna har avlindats 30 
varv, varvid spolen kommer att täcka området 150--530 
kp/s. Mellanvågsområdet omspänner frekvenserna 475
l SOO kp/ s. Kortvågsområdena äro: KV I 2820- 8 150 
kp/s samt KV Il c:a 10400-22 UOO kp/ s. Kortaste möj· 
liga ledningar böra användas till spolarna. Dessutom kan 
det bli av behovet påkallat alt avskärma de olika kortvågs. 
spolarna från varandra, för att undvika återkoppling mel· 
lan förstärkarstegen. 

Rörvoltmetern. 

Rörvoltmetern är avsedd att kunna användas tillsammans 
med en vanlig mA·meter med ett område av O-l mA. 
Nolläget har emellertid förlagts till skalans mittpunkt, och 
fullt utslag erhålles i vardera ändpunkten, då en likspänning 
av ± l volt påtryckes gallret på röret 6CS. Eftersom röret 
arbetar som förstärkare med en gallerförspänning av om
kring -2 volt, kommer en ingångsspänning av ± l volt 
att falla på den raka delen av rörkurvan. Som följd härav 
kommer instrumentskalan att bli praktiskt taget linjär, och 
instrumentets gradering kan därför användas, utan att alltför 
stora felaktigheter uppstå vid mätningarna. Anodspänningen 
injusteras i närheten av 125-130 volt, och deUa göres 
med tillhjälp av potentiometern R29• Totala motståndet över 
ingången till rörvoltmetem är 12,5 megohm, och det är så 
uppdelat, aU man erhåller de vanligaste spänningsområdena 
från l upp till 500 volt. Den omkopplare, som användes 
härtill, måste vara aven kortsluten typ, för att förhindra 
att gallerkretsen öppnas, då man kopplar över från ett om
råde till ett annat, detta för att förhindra eventuell skada 
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Cha l'>S let sett från över· och undersidan. 

på 	instrumentet. Rörvoltmetern och spänningsomkopplal'en 
äro anslutna till en 2.polig S.lägesomkopplare 0:1' I det O2 

första läget är rörvoltmetern inkopplad till hf·filtret till 
6H6:s ena sektion för mätning aV'den förstärkta hf·signalen. 
I det andra läget är rörvoltmetern inkopplad till den andra 
sektionen av 6H6 samt förenad genom en kondensator på 
0,5 ,uF med ett separat voltmeterintag för mätning av yttre 
If-spänningar. I det tredje läget är rörvoltmetern kopplad 
för mätning av yttre likspänningar. Då omkopplaren slås 
över till f j ärde läget, anslutes en l·volts gallercell till röret 
6C5, avsedd för justering av instrumentets kalibrering. 

Denna kalibrering tillgår på följande sätt: rörvoltmetern 
inkopplas medelst Os till likströmsorurådet, och voltmeter· 
omkopplaren ställes på området l volt. Instrumentet~O2 
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hg. l. Signalanaly!'atorns kopplingsschema. Värden på motstånd och 
konden"'ator.:r till höger. 

:l/ateriellisla. 

2 signalspolar LV, MV, lYT' SK 12- 181 (AB Gylling & Co.). 
2 ,ignalspolar KV l, typ SK 12·- 186 (AB Gylling & Co.). 
2 signalspolar KV II, typ SK 12- 187 (AB Gylling & Co.). 
l näuransformator, T,. Prim. l 5, 130, 150, 210, 225 och 245 volt. 

Sek. 2X 300 volt, 50 m ; 6,3 volt, 2,5 A ; 5 volt, 2 A. 
l utgångstransformator, Tf, 
l sildrossel, DG 1-4 (AB Gylling & Cu.). 
l l mA instrllment. 
t gallercell. BK 14-6 (AB GyHing & Co.) . 
l chassi, 330)<2GO X 75 mm. 
l pand, 280 X 355 mm. 

Chassiet fastnita. vid paneleu, så att chassiets översida be~inner sig 
115 mm ovanför undre kanten av panelen. Detta för att samtliga 
kontroller och omkopplare skola kunna placf'ras under chassiet. 

L högtalare. 

l 2-polig 5-lägesomkopplarc (O:,). 

l l-polig 6-lägesomkopplare (O~). 


l l-polig 4-lägesomkopplare (O,l. 

l våglängdsomkopplare. 

I nätspänningsomkopplare. 

l 2-polig vippströmhrytare. 

2 mikrofonkontakter, typ MC ·-IF. 

2 mikro[onkontakter, typ PC- 1M. 

Div. raltar etc. 
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R, = 250 kO, 1/ 4 W. 

R2 = 250 0, 1/2 W. 

Ra = 5 kO, tn1.dlindad pot. 

R4 = 400 0, l W. 

R5 = 50 kO, l W. 

R6 = 2 kO, 1/ 2 W. 

R7 = 2 kO, 1/ 2 W. 

Rs= l MO, l W. 

R9 = 1 MO, 1/ 2 W. 


200 kO, 1/ 2 W.RlO = 
RII = 250 kO, 1/2 W. 


=500 kO, pot. 
R12 
R.. = 4 kO, l W. 

R'4 = 500 kO, 1/ 2 W. 

RI.; =2S0 kO, l W. 

R,. = 500 kO, 1/ 2 W. 


= 500 0, l W. 
R,s= 10 MO, 1/4 W. 
R'9=2 MO, 1/4 W. 
R20 =250 kO, 1/ 4 W. 
R" = 200 kO, 1/ 4 W. 
R,, = 25 kO, 1/ 4 W. 
R'3 = 25 kO, 1/ 4 W. 
R,. = 500 0, l W. 
R,,, = 100 kO, pot. 
R,o=lO kO, l W. 
R'7=15 kO, l W. 

R17 

= 5 kO, 10 W, trådl!indat. 
R29 =5 kO, pot. trådlindad. 
R'IO= 10 kO, 10 W, trådlindat. 
Ra, = 100 kO, 1/ 4 W. 
C, = 50 ()()() pF. 
Co= l000 pF. 
C;= 10 000 pF. 
C,=O,1 ftF. 
C,, = O,l {-oF. 
Co= O,l ,uFo 
C7 = 260 pF ±5 %, glimmer. 
Cs/ C'3 = 2 X 550 pF. 
C9 = 0,1 ,uF. 
C,o = O,l ,uF. 
CI1 = O,l ,uF. 
C'2= 260 pF ± 0/o, glimmer. 
C14 = 200 pF, glimmer. 
e,5 = 0.5 f' F. 
C'6 = 10 000 pF. 
C17 = 

R2S 

650 pF, glimmer. 
C1"= 10 000 pF. 
C19 = 25 ,uF, 25 V. 
C20 = 10 000 pF. 
C., = 35 pF. 
C •• = 25 f tF, 25 V.C;; = l ()()() pF. . 
C,,=8 ,uF, 450 V. 

C~5 =8 ,uF, 450 V. 

C2G = 10 000 pF, 3 ()()() V. 


visare injusteras med tillhjälp av potentiometern R2~' så att 
den kommer att peka mitt på skalan. Då sedan omkopplaren 
0 3 slås över till fjärde läget märkt »KAL.», skall visaren 
gå ned till vänstra ändan av skalan. Om då inte instru
mentet gör fullt utslag, får anodspänningen ökas medelst 
potentiometern R2D• Därpå följer ny nollkorrektion samt 
kontroll av kalibreringen medelst R2G på nytt. 

I femte läget på omkopplaren är provsladden via en kon. 
densator elO ansluten till If·förstärkaren. Härvid kwma prov 
med avseende på förstärkning och ljudkvalitet utföras i t. ex. 
en mottagares, If·del. Då rörvoltmetern kopplas över från 
likströmsomrädet till hf- eller If-området, kommer visaren 
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på instrumentet att peka på 0,2 il 0,.3 volt. Detta är bero
ende på \'issa strömmar, som uppstå i röret 6H6, men som 
detta lägre omrade mera siilIan kommer till användning 

för mätningar, torde det ej hava någon större betydelse. 

Alwl)'satorns användning. 

Slutligen återstår frekven kalibreringen av själva illstru
menlfl. Som de flesta nog ha tillgång till en signalgenerator 
av ett eller annat slag, torde denna sak ej behöva vålla 

några större bes"ärli"heter, utan komma samma regler att 
i stort sett vara gällande som vid t. ex. trimningen aven 
ordinär rundradi omottagare. l brist på signal o-enerator går 

det även att kalibrera frekvensskalan efter rundradiostat io
ner med kän d frekvens. Härvid inkoppla en antenn till 
hI-anslutningen. 

På modellapparaLen kom en skala från en äldre raclio
apparat till användnin c:r_ Den ursprungliga stationsgrade
ringen horttogs med tillhjälp av cellulosaförtunning, var
efter gradering och kalibrering skedde på nytt. Till denna 
gradering an ändes vanlig tusch. Då sedan graderingen var 
slutförd, nedsänktes skalan i ett bad av zaponlack, vilket 
gjorde graderingen oöm. 

Då man nu kommit sa långt, att instrumentet är färdigt, 

kan man försöka sig på med alt företaga eventuella felsök

ningar med detsamma. Som ledning skola därför riktlinjerna 
nu i korta drao- ancrivas. Korrigering av voltmetern före

tages enligt redan omtalat förfarande. Rörvoltmeterns spän
ningsomkopplare inställes på t. ex. 5 voltsområdet, samt 
rörvoltmelerornkopplaren på hf-läget. Signalanalysatorns och 
den undersökta mottagarens chassier förbindas med varand
ra. Man ställer hI-kontrollen på maximal IörstärJ...lling samt 
ansluter en signalgenerators uttag till den unrlersökta mot
tagarens antenn- och jordintag. Härvid påtryckes lllottaga 
ren en godtycklig hf-signal, och man få r sedan av tlimma 
mottagare och sigllalanalysator till denna frekvens. Därefter 
påbörj as undersökningen, och under dennas gång gå r man 
från antennen mot slut teget. Då man kommit så långt som 
till mf-frirstärkarsteIYen, får man avstämma signalanalysa. 
Lom till ifrågavarande apparats mellanfrekvens, och det ~ir 

sedan bara aLt fortsätta felsökningen steg för steg. Genom 
denna successiva felsökning kan man utröna var en {e l

aktighet föreligger, såsom reducerad för5t~irkn i ll g etc. Sam
tidigt kan avlyssning av signalen ske j kontrollhögtalarf!:1. 
Då man blivit mera hemmastadd lUed instrumentets funk
tion , kommer man att filll1a allt större användning för 
detsamma. 

Kortvågsmottagare med två ror 

för batteridrift 
Av radiotelegrafist R. Zillman 

För ~en intresserade amatör.en och otelegrafikunnig: rund
radIOlyssnaren kan det manga ganger val'a av lI1tresse 

aU vid sidan om den ordinarie rundradiosupern äga en 
mindre mottagare specialbyggd för och omfattande endast 
kortvågsbanden. Nedan beskrivna kortvågsmottagare, en 

vanlig detektorapparat med ett stegs förstärkning, kan kan
ske i någon mån uppfylla de anspråk som ställas på en 
sådan mottagare. Beskrivningen erbjuder inga som helst 
nyheter ifråga 0111 konstruktionen; i all sin enkelhet tager 
den dock in det mesta av vad som är värt att höra med 
god hörtelefonstyrka. 

Som vi se av nedanslående schema bestAr mottagaren av 
en högfrekvenspentod såsom detektor plus ett stegs låg. 
frekvensförstärkning, omfaltande ett våglängdsområde från 
ISO till 10 meter. Antennkopplingen regleras medelst en 
trimkondensalor på c:a 50 pF. Avstämningen sker dels med 
kondensatorn Cl! på 100-----150 pF, dels med bandsprid
ningskondensatom Ca på c:a 15 pF. Man får sålunda me

deIst den sistnämnda kondensatorn ett rundradioband för
delat på 100 grader i en vanlig mikroskala. Återkopplingen 
regleras genom skärmgallerspänningen medelst potentiome
tern R3 ; denna blir härigenom m j uk och Hitt att handskas 
med vid svaga t lefonistationer. Den i vanliga fall variabla 

återkopplingskondensa torn C~ har utbytts mot en fast sådan 

}Iottagaren sedd framifrån. Till vänstet IJ'e a v spolarna. 
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Fig. 1. ~IolLagarpns k"pplin g,3-'>Chema. 
Värdena p å kondensatorer u Il 
motstånd äro följande. 

e, = 50 pF trimrner. 

C2 = 100- 1.50 pF variabel Iwnd . 

(;. = 10- 1.5 pF variahel kClIld. 

C1 = 100 pF. 

C., = 1000 pF. 

Co= 2000 pF. 

C7 = 0,2 ."F. 

C, = 2 pF torreIektrolyt, 150 V. 

(;"= 2 fLF torreIektrolyt, 150 V. 

C,o = 25 fLF torrelektrolyl, 10 V. 

RJ = 2 MQ. 

Rz= IOO kQ. 

R. = 500 kQ potentiometer. 
R, = IO kQ. 
R. = lOO Hl. 
R: = 60 00 Q. 

R7 = 5 kQ. 

D, = 2,5 mR hiigfrekven"dros;;el. 

0. = c text. 

T, = lågfr.·transf., oms. l : .3. 

S = dubbelpolig s lriimbrytare. 


. l/a/.criellista. 
2 fyrpoliga rörhiillare. 

2 octalrörh Jlare, ev. l ft'Jnpolig rörhållaTe. 

5 fyrpoLiga riirsocklar .till spolar. 

1 fyrpolig rörsockel till balL erian.lutn ingen. 

lmikroratt. 

2 bakelitrattar. 

:Jo isolerade kontaktltvI sor. 

I rörskärm. . 

l 1 E5G eller lN5G. 

l 3::\ eller lCSG. 

l anod batteri 90 V. 

l ackumulator 2 eller ringledn .·element 1,5 \' . 

Chassi och frontplatt a enligt figur. 


Spoltabell. 

I 
Vågl ä ngdsområde 

AVf,tämning 

Irarv IDiameter 
mm 

Äterkoppling I 
Varv IDiameter 

mm 

15 100 
10~O 
60-30 
30 18 
18-10 

45 0,3 
30 0,8 
H 0,8 
6 0,8 
3 0,8 

12 0,2 
9 0,5 
5 0,8 
4 I 0,8 
3 0,8 

Chassiet från baksidan. I mitten ses det skärmade detektorröret, till 
höger en av spolarna i sin hållare. 
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på 1000 pF. Återkopplingsvarven på spolarna böra avpas
sas så, att röret svänger med potentiometerarmen bra nära 
den med R4 gemensamma punkten ; i annat fall blir skärm
gallerspänningen för låg och förstärkningen följaktligen 
dålig. 

För att underlätta byggandet har en spoltabell medtagits, 
där de varvtal angivas som användas i modellapparaten . 
Beroende på de använda rören och delarnas placering av

viker våglängdsområdet kanske något från det som angives 
i tabellen. De i detektorkretsen ingående kondensatorerna, 
rör och spolhållare böra vara av god kvalitet, särskilt be
träffande isolationen. Svårigheter med återkopplingen bru
kar i allmänhet också härleda från en icke fullgod hög
frekvensdrossel; denna bör sålunda utgöras av den i handeln 
vanligen förekommande drosseln på 2,5 mH. Av vikt är 
att de i detektorkretsens högfrehenta del ingående ledning
arna göras så korta som möjligt och icke dragas paral1ellt 
med varandra. Detektorn är transformatorkopplad till en 
slutpentod.1 

Störs'ta nackdelen vid mottagare av denna typ ligger nog 
i handkapaciteten, S",1l1 är särskilt besvärande vid högre 
frekvenser. Genom detektorrörets skärmning, delarnas pla
cering, återkopplingens reglering medelst skärmgallerspän
ningen samt inkoppling av tvenne d rossla r i telefonanslut

1 Strängt taget är en transformator icke ~å lämplig i anodkrel.Sen 
till en högfrekvenspentod, men med hänsyn till återkopplingens funk
tion tillråda vi den mindre erfarne amatören att tr~ detta följa 
beokrivningen och använda transformator. \Red. anm.) 

Chassiet uppifrån. Här ser man bandspridningskondensatorn med 
t'nd~l en fast och en rörlig ~kiya_ 
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Fig. 2. Ritning till cha5si och 
Fronip/atta ChassifrontplaHa. Chassiet bockas efter 

linjerna märkta X. ?I'lått i mm. 
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ningen har denna nedbringats till ett IDllllll1Um. En annan 
nackdel är att antennen inverkar på våglängden; använder 
man däremot samma antenn och justerar antennkopplingen 
till ett lämpligt värde, lika för alla våglängdsområden, så 
erbjuder det inga större svårigheter att göra upp en inställ
ningstabell över de vanligen förekommande kortvågsstatio· 
nerna.2 

Beträffande konstruktionsdetalj erna så beslämmes mot
lagarens storlek av den tillbuds stående materielen. Hänsyn 
har här tagits till den radiomateriel, som numera finnes 
tillgänglig i handeln. Modellapparaten har byggts på ett 
litet chassi med tillhörande frontplatta enligt fig. 2. Materie
let utgöres av 1 mm järnplåt eller ännu bättre 1 mm alumi· 
niumplåt, vilken är lättare att bearbeta men svår att anskaf
fa. Efter bockning och borrning av hålen har plåten frost
lackerats. Utrymmet är väl tillvarataget; de större konden
satorerna ha sålunda utbytts mot elektrolytkondensatorer 
llled 150 volts arbetsspänning, då dessa taga mindre plats. 
Vid inkoppling av elektrolyterna måste man tillse, att dessa 
ej vändas fel, utan pluspolen anslutes till plusledningarna i 
apparaten. De olika delarnas placering framgår av foto
grafierna och torde icke tarva någon närmare förklaring. 

" P.l fotografierna är ej visad någon skala för hm udkondensatorn, 
men en sådan underlättar givetvis uppsökandet av stationerna. (Red. 
anm.) 

På under~idan av chassiet ses till vän~ter humdantämningskonden· 
&&torn, tm höger Jag[rekvenstransformatorn sedd underifrln. 

Spolarna äro som synes utbytbara och utgöras dels av galllla 
fyrpoliga rörsocklar, dels av bakelitspolstommar, de senart> 
ej längre tillgängliga i handeln. Dessa kunna dock ersättas 
med rörsocklar på vilka man monterar pertinaxrör i lämp
lig diameter. Lindningarnas placering framgår av fig. 3, 
tråddimensionerna samt antalet varv av spoltabelIen. Dross
lama D2 ha lindats på eborutrör enligt fig. 4 med 60 van' 
0,6 mm lackerad koppartråd. Antenn-, jord. och telefon
anslutningarna utgöras av isolerade banankontakthylsor. 
Batterianslutningen är en fyrpolig rörsockel, vari de olika 
sladdarna från batterierna samlas och medelst denna anslu
tas till apparaten genom en rörhållare på chassiet. Som 
förut nämnts är detektorröret försett med en känn, . 0 01 

jordas. Gallerkondensatorn C4 och gallerläckan R1 äro m Oll

terade på kondensatorn C3 ovanför chassiet, övriga delar 
under. Rörbestyckningeu utgöres i modellapparaten av 

lE5G såsom detektor samt som lågfrekvensförstärkare 33, 
båda amerikanska tvåvoltsrör. Givetvis är man icke bunden 
till dessa rörtyper, och det ligger kanske närmare till hands 
att använda de nyare 1,4-voltsrören. I så fall är lNSG 
lämplig till detektor och lC5G till lågfrekvens förstärkare. 
En 2 V Nifeackumulator resp. 1,5 V ringledningscell och 
ett 90 V anodbatteri användas såsom strömkällor. 

Apparatens handhavande erbjuder på grund av sin enkel
het inga större svårigheter. Antennkopplingen justeras till 
ett lämpligt värde, så att apparaten svänger normalt över 
hela våglängdsområdet. Lämpligast är att först söka upp 
ett rundradioband med C2 och sedan finkamma dettå me

delst C3• 

Fig. 3. Ritning till spolarna. Den högra figuren yLar spolen ellel' 
rörsockeln sedd underifrån. Mått i mm. 
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Fig. IL Ritning till hiigfrt'kvensdrosselJl D", var;1I' en ligger i \ardera 
telefonledningen, 

Man kan utan överdrift påstå att resultaten med motta
garen varit förvånansvärt goda_ Med en någorlunda skaplig 
inomhusantenn och värmeelementet som jordledning komma 
de amerikanska rundradiostationerna in med god ljudstyrka 
frånsett fading. Beträffande de europeiska stationerna räe
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..OrkeslerJdangen i radion.. 
I augustinumret av Populär Radio har dr van der Pals gjort en 

av radions dialoger mellan en tehiker och en mus.iker tiH föremiJl 
för en välvillig kriti sk gran kning. Det ,ir eLter allt att döma den 
andra dialogen, vilken gick i program den 29/12 1943, som IJär är 
på tal. Eftersom jag delvis är ansvarig för de härvid framförda 
synpunkterna, har jag icke kunnat under111ta alt göra några rand
anteckningar till dr van der Pals artikel. 

På sid_ 2 spalt l talar dr van der P als om ) uödvändigheten av 
en för ändamålet speciellt kons truerad studiosal, som skulle erbjuda 
de bästa akustiska förutsättningarna för eu i alla avseenden t.illfreds
ställande reproduktion av orkesterklangc.n i radion», Det är förmod
ligen den lyckliga utg' ngen av de finska teknikernas experiment alt 
konstruera en speciell utsändn ingslokal för Iiien orkester, som ligger 
till grund för della kategoriska påstilende_ Personligen är jag böjd 
för att betvivla nödvändigheten av dylika specialkonstruktioner för 
ernående av goda reproduktionsresultat. En eft er rikt iga akustiska 
prin ciper konstruerad konsertsal bör enligt min uppfallning väl läm
pa sig iiven för rena radiokonserter_ Det är ju bekant, att d stora 
orkestrarna världen öI'er (Bostons, Phlladelphia och Minneapolis 
wmfouiorkestrar. New Yorks, Berlins, iens och Londons Filhar
moniker ) vid sina radiosändningar och grammofon upptagningar an· 
vända sig av samma lokaler som för offentliga konserter med i regel 
utomordentliga resultat_ Det är också relati\'t tu rundradioföretag, 
som till dags dato äro i hesittnin g av specialkonstruerade orkestel'
slUdios, Mest känd bland dessa är NBC:s 9000 m' stora orkester
studio 8 H, vilken emellertid har ett välgrundat dåligt anseende 
bland ljudtekniker och musikälskare världen rUJIt för sin torra och 
livlösa akustik, Schweiz och Danmark har tillkommit på senare är 
som innehavare av specialkonstruerade stndios för stor orkester. Den 
danska studion har pla ts fiir c:a 600 personers publik, Om kvaliteten 
från dessa har jag emellertid ännu inte varit i llil1fälle att bilda mig 
någon egen ,uppfattning, I della sammanhang är det av intresse att 
konstatera, att vid Toscaninis si ta inspelningar med NBC:s orkester 
(Brahms c-mollsymfoni och B-d urp ianokonsert samt Tjajkovskijs b
moll pianokonsert) har studio 8 H kasserats och upptagningarna i 
stiillet skett i Carnegiehalleu, som lir en offentlig konsert lokaL 

Av vad jag vidare kunnat utläsa förefaller det mig, som om dr 
van der Pals i någon mån mi8sförstått vara synpunkter på en kanals
överföringen och det stereofoniska ljudet_ Systemet med endast en 
kanal mellan mikrofon och högta lare utövar ju i det närmaste samma 
effekt på radiolyssnaren som IYi'sning med endast ett öra i konsert
salen, Det euäriga hörandet karakteriseras i förhållande till det nor
mala tväöriga bl. a, diirav, alt vårt hörselsinnes riktningsbedömande 
egenskaper elimineras, och att de fönnåga att koncentrera sig på 
vissa ljud i en klangkropp och mer eller mindre bortse från de övriga 
väsentligen nedsättes, SålUJIda ställer det sig svårarc vid enörigt 
hörande alt skilja ut exempelvis en soHstisk träblåsare eller violin
so li st ur ackompanjemanget_ Detta är ett förhållande, som man 
mäste ägna speciell uppmärksamhet vid ljudupptagningar enligt nu-
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ker ljudstyrkan under goda förhållanden väl till att driva 
en mindre högtalare_ 

I fig. l har en otydlighet insmugit sig, i det att ledningen 
från föreningspunkten mellan R4 och R7 till strömbrytaren 
S korsar motståndet Rn• Ledningen i fråga skall ej ha någon 
anslutning till delta motstånd_ l fjg. 3 ha kontaktstiften på 
spolhållaren, sedd underifrån, blivit något förskjutna vid 
renritningen av figuren. Stift 3 skall i verkligheten motsvara 
gallerstiftet på en vanlig europeisk 4-polig rörsockel, och 
stift l skall motsvara anodstiftet. Hur de fyra stiften all
51utas till lindningal'l1a framgår a vänstra delen av figuren_ 

varande system, Det kan iblall{l hända, att man bIir tvungen all 

på ett eller annat ätt hjälpa fram ett dylikt soloinstrument, om mall 
skall erhårIa en paniturriktig bild av den framförda musiken i hög
talaren. Antingen får dirigenten då hälla ner ackompanjemanget på 
det kritiska stället eller ocksil. få r vederbörande träblåsare bliisa litet 
starkare än vad som finnes an" ivet i hans stämma. Ibland tillgriper 
man den utvägen att placera en extra mikrofon framför träblåsaren 
ifråga och avväga styrkan på denna, sä att en partiturriktig H It! 
erhåJ.Ies. Självfallet måste h1lJldhavandet av d nna extra mikrofon 
ske med urskillning och smak, så att icke den naturljga klangbilden 
förryckes genom att man exempelvis f r instnunentet i närbild. l 
allmänhet föredraga dirigenterna alt själva ombesörja denna radio
nyansering, om jag .!Iå får säga, För att tmderläua dirigenterna .. 
arlJete härvidlag praktiseras hos Radiotjäns t det förfaringssätte t, att 
repetitionerna bandinspelas, De nyanseringskorrektioner, som belin. 
nas nödvändiga vid första repetitionen, knnna då företagas vid den 
andra repet itionen och \'erkan studeras på bandupptagningen från 
denna repetition, Vid grammofoninspelningar har detta förfarings
sätt mt:d repetition band sin motsvarighet i provvaxen. Så småningom 
får de oftare förekommande radiod irigenterna ett \i._st sinne fÖl 
enna radionyansering, 
Som framgår BI' dr van der Pal ' artikel har jag varit i tillfällo 

all diskutera del.la och andra spörsmål med Telefunkens inspelnings
chef dr Grenzebach. Denne framhöll , att TelefUJIken , 'd sina inspel
ningar strävar efter att i detalj efterbilda klangen i upptagnings
lokal en, Jag invände 'd samtalet, att denna princip inte alla gånge! 
tillämpas konsekvent. OlD man exempelvis Iy~snal' på Telefunken,;. 
upptagning av Bectho\-ens nionde symfoni (SK 2615-2622), behöver 
man inte vara särskilt uppmärham för at lägga märke till att sär
·-kilda mikrofoner konuna till användning för upptagning av solist
kvart.etten och kören. Samma förhållande är i större eller mindn. 
grad märkbart vid flera av Telefunkens inspelningar av violinkon~ 
-ert er och sångsolister lDed orkesterackompanjemang. Dr Grenzeba , 
medgav riktigheten av dessa iakttagelaer men framhöll, att dessa 
arrangemang vidtagits för att kompense.ra frånvaron av synintryck 
oc h för at erhålla en partit urenlig bild av den upptagna musiken 
på skivan_ Efter vad jag förstår av detta äro tyskarna dänned inne 
på samma linje som anglosaxarna (framför allt amerikanarna), fastär. 
dessa senare dragit ut konsekvellflerna ännu längre, Personligen kan 
jag inte heller anQe något annat riktigt än att det vid ljud upptag· 
ningen gäller att få en partiturenlig bild av musiken i högtalaren_ 
Om det därigenom skulle låta oriktigt för en eventuell I)'osnare i 
npptagningslokalen, förefaller mig vara en biomständighet, när det 
gäller en radiokonse.r,t eller grammofoninspelning. 

Dr van der Pals' förhoppningar att man skall lyckas överföra 
orkester klangen som man hör den i upptagningslokalen komma säker· 
ligen att infrias inom en icke al ltför avliigsen framtid i och med 
införandet av det stereofoniska Ijudet_ Denna fråga har jll sedan. 
länge ägnats uppmiirk.amhet i fackkretsar: det fÖl"" ta princippatentel 
är dat erat 1911, om jag inte mis:illlinner mig. Den stereofoniska 
ljudöverföringen har f. ö, för ett par år sedan gjorts till föremål för 
~n doktorsavhandling av den holländske elektroakustikem K. de Boer_ 
I denna tidskrift har problemet ägnats Ilppmärk~amhet vid olika 
tillfällen och i olika sammanhang (exempeivis i nr 10/1940, sid_ 
185, 7~/1941, sid_ 160, 7~!19-12, sid_ 136 eamt 6/ 1943 sid_ 1(3). 
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Fömyad [Lktualit ~ t erhöll den stereofoniska ljudöverföringens pro
blem därigenom, utt Disneys-Stokowskis film Fantasia försågs med 
stereofoniskt ljud. Tyvärr ställde sig iltergimingsapparaturen {ör 
komplicerad för att vi här i Sverige skulle få sti fta bekantskap med 
film en i denna form ; vi fingo hålla tillgodo med en vanlig en kanals
version. Sannolikt kom mer efter kriget filmen att vara det förs ta av 
reproduktionsmedlen, >,om mera aUmänt kommer att förses med ste
reofoniskt ljnd. Det iäter sig ju [i ven arrangeras här utan större 
svårighet. I facklitteraturen har under senare år även förekommit 
nppsatser, där metodens tillämpning för grammofon (Philips tech
nische Rlmd"Schau, rg ng 1940, sid. 18.3) och band (sanmla tidskrift, 
argång 1941, sid. 88) diskuterats. vå rast ställer det sig utan tvivel 
att förse radion med tereofoniskt ljud. Om två våglängder stode till 
förfogande för varje orkes terkonsert skulle det endast bt;:hövas två 
mottagningsapparater för varje lyssnare för aU denne skulle bli del
aktig av stereofonisk ljudöverföring. Med nuvarande trängsel i etern 
l, ter detta sig emellertid inte göra. P å amevikan:skt håll har emeller
tid pekats på en möjlighet att komma lindan kravet på två våg
liingder, i det man skulle kunna utnyttja de båda sidbanden för 
ändamålet. En sveusk radiolyssnare \'ill jn "ärna sätta sina förhopp
ningar till trådradion på denna punkt. 

Hiirvid får man dock hålla i minnet, Ull inte ens när radion får 
sitt stereofoniska ljud, har den möjl,ighet att göra orkesterklangen 
full rättvisa i alla detaljer. Det är orkesterns väldiga dynamik, som 
sätter 'en gräns härvidl ag. För konsertsalar gäller som ett mått på 
denna värdet 70 dB, motsvarande ett effektförhållande av 10000000:1. 

ägon en staka gång överträffas t. o. m. detta värde. För radions 
vidkommande får lllan åtminstone tills \eidare hålla till godo med 
ett väsentligt mindr värde på c :a 40 dB, omräknat i effektförhål
lande = 10000: l. Byganadslekniska handböcker bruka ange en 
nagot större siffra om m tl på ljudisolationen för väggarna i ordi
nära bostadshu'. 

Trots den principiella ofullkomlighet, w m vidlåder det nuvarand" 
ljudupptagningssystemet med en enda kanal, existerar det en del 
grammofonupptagningar, som enligt min mening ge en tämligen god 
illusion av orkester. Jag skulle vilja framhålla följande fem inspel
ningar som sär-l<ilt förtjänstfulla: 

L 	Symfoni nr 5 Ess-dur av J ean Sibelius. Bostons symfoniorkester 
under Serge kOINcvitzky (HM DB 8750-8753). 

2. 	Uvertyr till Silkesslegen av Rossini. BBC:5 symfoniorkester under 
Toscanilli (HMV DB 3541) . 

3. 	Symfoni a-moll a Rachmaninov. Philadelphias symfoniorkester 
undertonsättarell (HMV DB 8844-8848). 

'L 	Danser från Galanta av Zoluin Kodåly. Berlills Filharmoniker un
der Victor de Sabata (Polydor LM 67525-67526). 

5. 	 Symfoni nr 4 e-moll av Johannes Brahms. BBC:' symfoniorkester 
under Bruuo Walter (HMV DB 7718-7722). 

Till slut några detaljanmärkningar_ Att föra in jämförelser mellan 
televisionsbild och original i resonemanget på tal om »överbetoning 
av vissa regi~ter och dylikt, (sid. 132, spalt 2) förefaller mig tve
eggat_ Hos såväl televisionen som filmen saknar man ännu så länge 
den stereoskopiska bilden på samma sätt som man efterlyser det 
stereofoniska ljudet hos de nunrande ljudreproduktionsmetoderna. 

Ur van der Pals' förmodan, att de höga tonerna lättare skulle 
accepteras av lyssnarnas flertal, därest lIuder- och mellanstämmorna 
hade större fyllighet, tror jag endast innehåller en del av sanningen_ 
Folk i allmänhet har en underlig och svårfOCståelig benägenhet att 
vilja skära bort de bögre frekvenserna även vid tal (,rösten blir sil 
sammetsmjuk och behaglip), där ett utpräglat energimaximlun som 
bekant ligger vid de lägre frekveD~ernll (under 400 p / s)_ För tal 
är emellertid detta missförhållande av mindre betydelse än vid musik, 
där för instrumentens rätta klangfärg liBviktiga komponenter ligga 
i just det beskurna området_ Detta problem med omdömeslöst hand
havande av klangfärg kontrollen är ej heller ett specifikt svenskt 
problem ulan internationellt. (Jfr en upp~ats i Wircle~ World av 
den 1/12 1938: The TonI." Control Knob: Why js it always set at 
,low)?) 

Avslutningsvis är jag angdägen att framhålla, att det är med 
stort intresse jag IBgit del av dr VZlI\ der Pals' artikel och noterat 
hans intresse för radiomllsikens tekni ka problem. Enligt mio upp
fattning innesluter ljlldupptagnjngens s\"årbtllllä~ade problem en 
teknisk och en därmed lihärdig kon!'.tnädig sida_ Samarbete och 
meningsutbyte mellan tekniker och mil iku är därför inte endast 
önskvärt, för ernlendet av goda resultat är det säkerligen eJ] nöd
vändiabet_ Stockhohn i augusti 1944. 

Kiell Stensson_ 

Med anledning av herr Kj ell S tenssons ovan publicerade anteck
ningar till min i augustinumret av Ed cr tidning ingående artikel 
»Orkesterklangen i radion», [år jag meddela att jag med stort in
tresse tagit del av detta nya bidrag till diskussionen om radiomusiken. 

Herr Stenssons utförliga , pa tekniska rön och erfarenheter grun
dade förklaringar av vad 'om egentligen mena" med det s. k. ~en
öriga hörandet» belyser problemet på ett vida klarare sätt än vad 
fallet var i den av mig Giterade dialogen. En allt f(jr populär och 
legär fram ställning av dessa invecklade frågor tycks kunna ge an
ledning till en och annan mi' suppfattning. Emellertid framgår av 
herr Stenssons redogörelse för enkanal -ystemet och experimenten 
!lied det stereofoniska ljudet dels, att de tillsvidare ofrånkomliga 
radionyanseringar och klan"korrektioner vid ätergivandet av orkester
musik i radion beror på ofullkomligheten av ljudupptagningssystemct 
med en enda kanal, dels att tekniken är på god väg till n,ya ljud
reproduktionsmetoder, gellOm vilka en större kongruens mellan or
kc, terklangen i radion oeh i konsertsalen kunde uppnås_ Det är 
detta jag menade, då jag i m in artikel stiillde fnl.gan: »Är det icke 
riktigare att söka lösa prohlemet i motsatt riktning genom att ut
veckla ljudupptagning tekniken därhän, att en fullt tillfred,iställande 
reproduktion av original klangen bleve möjlig, eller, för alt begagna 
sig av det ovan c iterade populära uttryckssättet, att. förse mikrofonen 
med det felande lirat i st. f. att tvinga människan att offra sitt ena 
öra? ». Kan detta uppnås medelst del stereofoni ska ljudet, så kom
mer det nya sy temet tvivelsutan väcka stor tillfredsställelse hos mu
~ike rna, icke mimt hos dirigenterna. Jag har i min dirigentpraktik 
jälv fått pröva på de tyvärr olmdvikliga klangkorrektionerna vid 

radiokonserter. A tt s. k_ radiodirigenter så smaningom f r ett vi sst 
sinne för denna »radionyansering» syn - mig ur ren konstnärlig 
synpunkt snarare vara en nackdel än en fördel, emedan ett dylikt 
»radiosinne» kan erka ,törande vid mu.icerandet i konsert salen, då 
några hänsyn till radierin"ens krav icke får konlIna i fråga. Ur 
samma "ynpllnkt kan jag icke förena mig om herr Stemsons åsikt, 
att det vid radiokonserter eller grammofoninspelningar vore en 7>bi
omständighet», om klangbilden » för en eventuell lyssnare i upptag
ningslokalen skulle låta oriktigt;) , när det gäller »att få en partitm
enlig bild av musiken i högtalaren». Det ;;om för en »eventuell lyss
nare» lå ter oriktigt, l· ter lika oriktigt för dirigenten och för orkester
m1l3ikerna, som ju i första hand ansvarar fiir inSIJel ningen. Bedö
mandet och a\"\'ägandet av klangen fran dirigentpulten förS\' ras där
igenom i väsentli g grad. Dessutom kan flirigent en under sadana 
omständigheter icke fritt och obundet [ön erkliga sina konstnärliga 
intentioner. Och däri ligger, fiirefall er mig, en tor fara. Därmed 
är vi at er inne på lokalfrågan. H err Stensson gör i sin insändare 
en uerättigad invändnin g mot mitt påstående om »nödvändigheten av 
en lör ändamålet speciellt konstruerad stlldiosal, som skulle erbjuda 
de bästa akustiska förutsättningar för en i alla avseend en tillfreds
ställande reproduktion av orkesterklangen i radion». Jag har själv 
fått a rbeta i specialkonstruerade orkesterstudios (t. ex. i Budapests 
gla. låda 19.33) som både i konstnärligt och akustiskt avseende var i 
hrig grad otillfredsställande. Å andra sidan finns det konsertsalar som 
lämpar "ig Iltmärkt för radio- och grammofoninspelningar, men även 
,udana, som utan opeeiella arrangemang icke motsvarar ens an
språkslösa Iordrin gar i den vägen. Som ett exempel på de förra kan 
jag, förutom de av herr S ten sson nämnda salarna, nämna Concert
gebollw-salell i Am slerdam och den tyvärr genom krigshändelser för
intade salen i Warschawas filharmoni - som ett exempel på de 
senare konservaloriesalen i H el"ingfors . .:i.. ven Stockholms båda stora 
konsert ~alar i Konserthll set och Akademin kun man, fiirefall er det 
mig, icke räkna till de i alla avseenden fullt tillfredsställande llt
sändning.lokalerna. Id ealet \"Ore enligt min mening en sal, om
den ma \'ara , specialkonstruerad» eller icke - med samma fram
gång kunde användas ~Olll konse rt sal ch som orkesterstudio fiir 
radiout,;ändniug:ar och grammofonupptagninnoar. Dii skulle både tek
nikern och den utövande musikern kunna känna sig timredsi'tiillda. 

Dc av herr Stensson nämnda exemplen pi grammofouupptagningar, 
som )ge en tämlij!en god illusion av orkc5tcr» kunde enligt min 
mening kompletteras mC'd ill~pelllingen av Tjaikowökijs :!> vertyr 
1812» .lV Amsterdam" ~Concerlgebouw-Orkest» under ledning av Wi[
lem l\lengelberg. 

På tal om grammofon.kivor kom jag att tänka på frågan , på vad 
det kan hero att reproduktion~n av orkc5terklan gcn ofta lyckas vi rJa 
bättre vid grammofonupptagningar än vid direktut sändningar av kon
. erler i radion '( Tekniskt kan jag tyvärr icke besvara denna fraga, 
men jag har märkt att skillnaden ofta är \ä<entlig till förmån för 
grammofoninspelningarna. 
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Vad ueträffar folk s benägenhet alt vilja skära bort de höga fre· 
kvenserna vid ad yssnartdet av radiomIIsik tillåter jag mig frågan, 
varför t. ex. bl sinstrllment ens hiiga toner, under iörbehli ll att or· 
kestern ä r god. icke irritera ,irat i konsertsalen , medan de ofta gör 
det ta vid överföringar j radion? Tvivelsu tan beror detta till en del på 
den av herr Sten s~on omnämnda begränsningen av orkesterns dynamik 
vid reproduktionen. Emellertid är tf n akustiska w sproportionen mel· 
lan de höga och de låga regis tren, speciellt ,,'id direk ta ut änd
ningar a,' orkes term usik i rad ion of ta så stor, at t lyssnaren f<;red ra· 
ger att offra vissa k langfärger än a tt acceptera vassa och hårda 
höjdtoner utan motsvarande fundam ent. Mi g förefaller det, som om 
det sv&rbemästradc :!>basproblcmet» bo rde ägna än större uppmärk· 
samh t vid eleklromekanisk musikreprodtLkt ion än hittill s ske tt. 

Ti ll sist får jag taeka berr tCIlSSOll för de värdefulla upplysnin. 
garna om radiul cknik e l1 ~ ll )'a~tc f' Il, även som för del stora LIt tre . et, 
80m han ägnat min artikel. 

Bydalen i september 1944. 

Nikolai van der Pals. 

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

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

Stockholms Radioklubb . 

Stockholm Radioklnhh , ~ t yrel 5e sammanträdde den 22 ept ember 
under ordför an d 'kap av d\iling.en jijr Hilding Björkllmd för att [ör· 
bereda d n ins tundande hÖslsäson"en. P rvgramfnl.gan d.i8ku terades 
ingående. E tt fle rta l int ressanta fii rcdrag komma att hållas uuder 
terminen . 

Klub),en_ för;;ta samlllantriide för höstterminen h(ill5 den 28 sep· 
tember på T knhka H ögskolan, var dd (:ivilingcnjör Sven Dahlström 
him fö redrag li Ver äm net: » 'f ikrofon cffekt ho. rör». Föredra«et, som 
kommer atL p ublicera , i Populär Radio, åtföljdes av demonstration. 

N'i.'ita sammantrlide är, då detta !Okri,ces, utlyst ti.ll den 12 oktober, 
da ·Yilingr. njiir Carl AkreIl hån er föredrag om »Avancerade mot· 
taga re fiir amplit ud· och fJ·ekvemmodulerin o·». 

Df" 'om önska \' innll ·inträde i kl uhben har en,l asl att insätta m ed· 
lemsavgiften, som iir 10 kro nor (i(ir s tuderande och teknologer 6 
kronor), på kluhhen pOEtgjrokonto nr 50001 uncler adress Stork· 
holm, Radioklll bh, Box 6074, to~kholm 6. nmälan kan ock il ske 
vid sammanträdena , som äga mm på T ekniska Högskolan vid Val· 
baLla,<ägt>n. 

Samma nträ cl esdaga rna komma att tillkännage i nästa nummer. 
i\mnet n ir !lä ra fijr edrag är ännu ej bestämt. Den som i l :'Uer med· 
lemsavgiften pa postgiro rhall cr au toma:ti k t kallelse till samman· 
trädena. Pre.numerationspri, t för P opuEir Rad io, som är klu bbens 
(l r~.a n . inga r i mcd len b3 vgift en. 

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

RADIOINDUSTRIENS NYHETER 
::::::::::::::::::::; ;;::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::: :: ::::::::: :1:::::::::::::::::::::::: 

RC·!Oll gffl CTator. 
AD Trako , R egcringsgala71 40, '. tocUlOlm, la n;erar en tongenerator 

ntt:d Re.koppling. P rinc.ipen f(ir dylika generatorer är känd för 
Populär Radio , Eisarc ~ nom artiklar j tid, kri ften. RC·generatorn 
\Itm:irker ,ig r;;r hög frekvenskolIs tulls, och di stortionpn kan glira ; 
Illycket: li ten. 

"Den ay AB Trako t iTl vcrkalle gene.rat orn , märke »·\tlsntus), har 
lypbcteckni ngcn 344. Den har iyra fr ekvensomdlden: 25-250, 250
2300, 2 50 25000 och 25 000- 250 000 Ph. Enligt uppgift är 
IrekvCl1Sli tabili tctert b,i tlrc än ±l °lö på samtliga ömraden. Frekvens· 
driflen är mindre :in l: 10 000 del nälspämling.variation~r oIn ±10 0/". 
Kalibrl' ringsnoggrannhcten iir ±1 0(:) ell er ±l pi il, ,ilket Som är 
_törst . Di stoflioncn ,il' 0,5 "/0, brum"pänn.ingen --62 dB. Utspiin · 
ningen kan rc([lcra, mellan 0- 2 V och 0--20 V. Dcn variera r öv er 
hela områdel enda , t ± O,3 dB. U t impedansen är 10000 ohm. 

Generatorn ItJr helyst glasokala. direkt graderad i frekvcn •. Rören 
,ir" 2 st. Er (i, I . t. ER 21. l ,t . AZ 1. Omkoppling kan ~k., 
r;; r rr eit- Jänn ingar l.wllun n O- 2·1.; V, .'i0 P. '. 

lJckadmolstLlIul, om!,o{Jplare, ' ..ondellsatorer m. m. 
Olof Nilzh l, Norr !li;i!ar:,trwul 22, Stockholm, representerar i Sve· 

rig,e hl. ä . den dan:,ka firma. Danhridgr .\ , ;;; i Köppnhamn. snm 
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tillverkar följan de lahoratorieinstrument, märke lIDanbridge»: dekad· 
mot tilnd med dekader från lOX O,l till 10X 10000 ohm, rations· 
motstånd fiir mät bryggor, normalmotstånd, spänningsdelare, induk· 
tansnormaler, kapacitansnormaler, Griit:mnacher· och Wheatstone· 
bryggor. Dekadmotstllnden ha enligt uppgift en tolerans om ±0,5 %, 

dekaden l OXO,l ohm uock ±5 %. De äro frekvensoberoende upp 
tiH 20 kpl , mellan S- S 000 ohm upp .tiU 60 kp / s. Belastbarhet 
max. ca 0,5 per .inkopplat mot tänd. De;;sa dekarlrnotstånd äro 
inbyggda i plåtlådor och förseelda med bekväma handtag för inställ· 
ning av dekaderna. Utförandet är till talan cle. 

En annan av de av herr N ilzen representerade danska fi rmorna är 
Mekanisk E lektrisk C"mp. A/ S, fab ri ksmärke -.MEC», som tillverkar 
spec ialomkopplare med upp till SO kont ak ter fö r t. ex. rörprovare. 
Utförand et påminner m»Yaxley». Två korr takt fjädrar ligga an mot 
omkopplarkniven fr!ln va r sin sida. Rasteranordningen är av god 
kort tmkt iQn . Även dubb la typer finna., där va rje sektion kan in
tälla för s ig (koaxiell anordning). Omkopplarna äro t. x. l-poliga. 

30· ägs·, men ,i en fle rpoliga typer knlill.a erhållas. Även tryck
kTl apps;;ys tem tillverkas för mottagare, chefstelefouer och mätinstm· 
ment. 

Blaud andra lager fö rda prodtlkter märkas kristaII-pick·ups, säk· 
r ingar, kondensatorer, t . ex. en DKF·kontlensator om 10000 pF för 
16 000 V "xelspänning. 

LagerföTsäljn ing ker genom A B Hjalmar Maurin, Norr Mälar· 
strand 22, Stockholm. 

Frukvensskha jör miitiindamt1l. 

Skmldinaviska Odcon, Jlallinga!an 3 B Stocklwlm, har utgivi t en 
30 cm frekven~skiva fCir mätning al' nålmikrofoner. Ena sid an ha r 
glidande frekvens från 6 5 30 p /s med avbrott vid val'je jämnt 
tmental perioder samt vid 500, 200 och 100 p / s fö r kalibreririg. 
Andra s idan ha r sju band med de fa ta frekven.serna 7 000, 6000, 
5000 osv. nt:d till l 000 p/ s, med samma amplitudförhållanden som 
anvä nde' \~d inspelningen !lV grammofonskjvor, varföl' denna sida 
,iven är lämplig vid d imen 'olleringen av n lUrasplilter. 

E tikett8n är för sedd med stroboskop"kivu . Frekvensskivans beställ· 
ningsnummer är SPC 401. 

Nya kataloger. 
AB Stan dard Radio/abr;!;, Dlvsllnda, har utsänt en ny lista nr 202 

il" c r radiorör av egen tillveTkning. Listan upptar de vanlig:L"t före· 
kommande rörtypel'1la . F abriken tillverkar ej vanJ"ga lJ10btagarrör, 
endast special rör för olika ändarna!. Däribland märkas telefonför· 
stiirkarrör, sändar- och kra[tför~tärkaHöT, högvakuum likriktarrör , 
gastrioder och · tet rodel·, gl imstabilisatorrör m. fl. 

F abrikens program upptar dessu tom katodst,rå lrör, j'irnvätemot· 
,tHnd, sel nlikriktar , radiomät iru;trurnent , rundradio.tutioner och 
andra radioanläggningar, rad,iotermiapparater m. m. 

Moon Radio AB, Mäster Samut'lsgatah 56 B, Stockholm, har ut· 
sänt en ny l ista över SER radiorör. Förutom i li~tan upptagna typer 
tillverkas plektrometerrör, ,'dkllummeterrör och telefonförstärkarrör. 
Data för 6C6 i triodkoppling gälla utan anodmotstånd, ej med 250 kQ 
i anodkret~en som uppges i li stan. 

Dä tillverkningen av allslrömsrören 35ZSG och 35L6EG är för
ku ippad med ~issa svårigheter, ha rad iofabrikantema be-lutat att till 
kommande sä.ong uteslutande använda 25-voltsrören 25L6EG och 
2.5Z6G i .ina aJ] stl·öm!mottagare. 

?Ioon Radio AB har även utarbetat en jiimfiirel etabell för ersätt· 
ning a" amerikam.ka rörtyper med SER·riir. 

Svenska Radioaktieboll18et, Al$lrÖmergatan 12, Stockholm, har ut· 
~i.int en broschyr över 1944 å rs modeller av :.Radiolu. Bland d_ 
u " rkas fem t}per, som finna . i både växel· och a1lstriimslItförande. 
,amt en golv'apparat för växelström. Bro~ehyren irjDehAller även tek· 
niska data. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::l:::: 
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Luxar Radio AB, Motala, har utsän t en prisli sta, nr 29, över Luxor 
sk ivväxlare modell A samt Lllxor R obot-skivyäxlare modell Rb. Vidare 
ha vi motta g:it prisli to r nr 33 och 34 öl'er LlL'wr radiomottagare. 

?rf~~~.]i=tQr uppta även tekniska data, så< m känslighet och utgångs· 

St:enska Aktiebolauet Trddlns Telegrafi, Tellusborgsvägen 83-87. 
Sr.ock/w!m 32, har utgivit en D ' prislista över Telefunken·rÖr, gäl·
lande fr. o. m. den 1 j uli 194 4 . 

.............................. ..... .......... , •••••••••••••••••••••••••.•••••••••••• Ultl ••••••••••••••••••••• • ,lO.
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Tclml.tm f rugor nv mem lllmunt Intres"" besva ras hilr nedan. Bre
,~en fi:i rse med pl\skrlft "Frlå(;"espalt.en" om Insändas till Populiir 
R adjos " d uktlon , l'oslbox 450, Stockholm 1 . Bmv.var po\ teknIska 
rm lror kan I'J li.imuas. Red. 

~Spänn in!i'!·all.~ Röret EL3 har en anodlikström om 36 mA vid 
en anodspänning om 250 V. nodmotståndet eller »anpassningen» i 
form aven u tgångstransformalor bl ir d3. R a = 250jO,036 =ca 7000 
ohm. Spänningsfall t öI·er p rimä ren bli r med 36 mA ungefär li ka 
med hela anodspänningens storlek. Tar ligger felet? 

Svar: 7 000 ohm är det motstånd (egentligen impedans) , som 
transformatorns primlir (med högtalaren ansluten t ill sekundären) 
erbjuder mot ·uiixelströmmen i sllltrörets anodkret.s. Det ä r helt enkelt 
högtalarens växelströmsmotstånd (impedan ), »övertransformerat» till 
prImärsidan av transformatorn . För likström däremot erbjuder pri · 
mären endas t ett mots tånd om några hlmdra ohm, det värde som 
uppmätes med en 'anlig ohmmeter. Detta benämnes också primärens 
Iikstr örnsrnoLstiind. Spänningsfallet över det ta b lir endast av stor· 
leksordningen tiotal volt . 

»Amatör. » Var kan spolen till den i nr 3, 1938 beskrivna sigrlui · 
generatorn erh illlas? 

S vur : Denna spole finns ej numera tillgänglig i marknaden. Se 
f. Ö. svar till S. H., Torrköp illg:. 

»Modulator». 1) Vad lir uet för skillnad mellan en s. k. modulerad 
oscillator och en ~ignalgenerator? 2) Kunna b1l.da användas för trim· 
ning av mottaga re och mutning av deras känslighet? 

Svar : l) Sk illnad best,h ' däri, att signalgeneratorn har anord. 
ningar , som giira det mlij licl att tillföra mottagaren en svag signal· 
spänning p an! .nnhylsull (dvE. mellan rultenu· och jordhylsorna ) . 
Dessa anordningar bcstå däri , att signalgeneratorn dels är fullständigt 
skämlarl. dels ä r förEedd med en s. k. dämpsal~ , meu vilken den 
al- e hf-.,pänningcll kan reduceras till önskad storlek. Funnes ej 
~iirmniDgen . skulle generatorns elektri~ka och magnetiska fält kunna 
direkt påverka ledningar och spolar i mottagaren (som ju aldrig är 
hundraprocentigt skärmad). - En (modulerad) oscillator användes 
ofta pli _ sät t, at t spolen i en svängningEkre (uv,tämningskrets) 
som _b il mden;i;ka~, kopplas induk tivt till spolen i oscillatorn. ' 

2) För l1;mning han, även en modulerad oEcillator användas, om 
deli placeras långt fran mot taga ren och denna har antonnen till. 

RT';.~ISERA8: l bnndmikro(on Danu.ox 2;:;0: -. l perm. ! 
Ilyn. 12" utan iran.r. I, ... !lO: - , kristall llkk·ups kr. 
lU: ,-o di.to !lied arm kr. 18: ,,0, lliIg r:l typer europ. rör, 
prl _er pa fu rfrågan. Oh.'.! enda8t fabl'iksnya artiklar. 
B(')<vämn betalningsv illkor. . 

A.-B. BJALl'HR lfAURIN 

Xorr ]\lilla ....tmnd 2'? tel. ll'? 17 50, Stoekholm. 


OMLINDNING 
av TI'ClDsfol'lftalol'81' och Magll81spolCll' 

ELEKTROTEKNISKA VElIKSTADEN 
.\karp TelefoD 128 

Artik l a r o m 


p r a ktII Sk r a dII oteknIIk 


Vårt tirl igare upprop till radioingenjörer och radiotekni

ker har ti ll fört oss Il hel rad av utmärkta artiklar, som 

efter han d komma att inflyta i tidskriften, Dessa artiklar äro 

i allmänhet av teoreti sk eller mera avancerad art. Vi taga 

givel\'is "ven i fortsättningell emot lI1anuskript av detta slag, 

Vid sidan om dessa t o retiska bidrag ha vi behov av 

rent praktiska artiklal", såsom konstruktiollsbeskrivnhlgar 

över mottaO'a re och fö rstiirkare, mät· och servisapparater, 

hem byucrda radiodetalj er, cåSOlll spolsystem, transformatorer 

m. m. idare äro korta, elementära artiklar, behandlande 

olika s idor av praktiskt tillämpad radio· och ljudteknik, av 

intresse. 

* ~fall kan ej begära, alt de teoret i,;kt arbetande ingenjörerna 
skola sätta sig ned och skrivs elemen tära artiklar eller göra 
konstruktionsbeskrimingar. De bidra med ~ådant , som ligger 
inom d erao ID tre. sesfär. 

* l sr,illet ur det 'i, praktiska radio· och Ijudillgenjörer, servis· 
illgenjörer, rauio- och ljudtekniker samt avancerade amatörer 
som i PopuHir Rau io skola ta hand om den prakti , ka s idan av 
radio· och ljud tekn iken. Och vi veta, att Ni kunfla göra det. 

* Ni, som vill ha flera praktiska artiklar i Populär Radio, 
föregå med gott exempel I Dra Ert strå till stacken, så skall 
, i se, att Populär Radio blJr en tidning även fö r praktiskt 
rad iofolk. 'V i vänta endast på Er medverkan för att kunna 
utöka den praktiska delen av tidskriften. 

* SäkeI't finn s det mänga problem, v.ilkas lösningar Ni funnit 
p , pgen hand Her genom Ellldier. Delge andra Ed ert vetande 
huru tinnan Ocll erfar kän~lan av att ha bidragit till höjandet 
av den rad ioteknisla kur!. kapsnivån i landet. 

* Korta, e]cJJ1enturt hällna artiklar om de speciella problel1l. 
som möta den mindre erfarne radio· och Ijudtc.knikern i 
p ra tiken, äro vä lkomna. Det finns här mycket atl behandla: 
~pänningomälning på motta~are, val av lOotstAndsvärden i 
olika förstä rkarsteg anpassninrrsiriigor vid förstärkare, pla· 
cerin" av hr;gtalare, dä mpning i iltcrgivningslokaler, för att 
hlott näm na nftgra exempel.

* Varje pTllktiskt tips, varje teknisk erIarenhet, varje koppling, 
som Ni prövat och funn it vara bra, allt detta är värdeflllIl 
material för den nya prahtisk<1 avdelning i Populär Radio, 
som vi planera. Korta referat av bra artiklar Ni läst i lItländ
~.·a lidskrifter äro även välkomna, hlott Ni anger källorna. 
Hiirja redan nu att in ända material! I e tt av de närmaste 
nmnren filr 'i se det i tryck. 

Förlora ej någon tid! Insänd omedelbart Edert bidrag ell er meddela , 
för den händehe det gäller en artikel, hur snart Edert manuskript 
kan \ara fä rdigt. Korta, koncentrerade, klarläggande artiklar äro 
mest välkomna. Ju kortare artiklar, desto fl er ämnen kunna hehandla" 
i nric nummer al' licl-kriften. -\Ila införda hidTag honorf"ra . 

Red. 
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Använd HIUPS 
svensktillverkade radiodelar 


Använd Philips långlivade 
"Af.iniwa tt " - ,'ör - till
verkas även vid N efa i 

Norrköpillg. 

• 

Begär Philips utförliga ka
talogblad f ör radiodelar. 

PHiliPS 


RÖRHALLARE, 8· polig, g jut n i bakelit, 
avsedd för n yckelrör (lock-in-rör) benämnes 
RK 275 .16. G d kontakt erh lles utan att rör
stiften u tsättas för lltför stor påkänning, 
vilket uppnåtts genom att kontak tf jädrarna 
gjorts tillräcklig t långa. 

POLSKRUV m d tr anslutningsmöjligh eter 
utåt m edelst 4 mm banankontakt, kabelsko 
eller 2 mm tråd i därför avs tt hål. Skruven i 
förnicklad mässing är svarvad i ett stycke. 
Un dre delen försedd m d lödtapp. Benäm

ning RK 851.18.2. 

TRIM KO N DEN SATOR luftisole rad. Ut 
märkande egenskaper: tor kapacitetskons
tans samt okä nsligh t för temperaturväx
lingar och fuktighet. T vå typer tillverkas 

7863-01 med kapacitet 2,5- 20 pF 

7864-01 " 3 - 30 pF 

POTENTIOMETER, trådlindad, med 
stomme av gjuten bak elit, lindad med kan
thaltråd. Den har I-håls fastsättning, kan 
låsas mot vridning samt har i solerad axel. 
Kan levereras antingen med 16 mm axel, 
räknat från panelens baksida, eller med 
kort axel med skåra för skruvmejsel. Även 
annan axellängd på begäran. 

Samtliga dessa radiodelar tillverkas vid Nefa ; 
Norrköpitlg,Skatlditlaviens största radiofabrik 

RADIODELAR 
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HÖG ' 
TALARE, 

EnJa s pecialfaLl i ke n i S ver ige 

för högtniar . 4, 5, 6, 8, 10 

och 12" per manel1tdynamieka 
8alll! 5, 6, 8 och 10" e le ktro· 
d)'namiskn högtalare finnas för 
o mgåeodc le ve rans. 

Vlind Eder m ed förtro e nde till 

oss i alla Edra hög t.alarefrägor. 

Beg är prospekt och niir· 
mare upplysningar. 

SVENSKA HClGTALAREFABnIKE NAB 
SEGEI.TORP Tpleion Slockholm 46184 O 

"UNIVERS" 
Volt 
Ström 

Ohm 

Storl.k 
115 ~,~ 120 x 270 mm 

Pris 

kr. 325 
n.tto 

Hand.ervlcelnstrument fiSr universalbruk 
med 27 mtitomr6den 

• likström 'växelström 5 mA 3 Amp 
• IIkspånnlngjväxelspänning 5 V-750 V 
• motstånd 0- l 000-1 0000- l 00000 .H 
• speg.l.kala 100 mm 1000 StV 

Obs. Säljes pA 'ö'de'a"'iga betalningsvillkor. Begär ett p,ovinstroment
liII pAseende med returrälf inom • dagar. 

A.-I. H J A L M A R M A U R I N 
Norr M!lanfrancl 22. Stockholm. T.I. 52 1750. 506565 

kopplad . Enda-! " II ,- lag ~ i gll al ~ka[] kunllll u i II. Em,·Uer tid ii r dd 
då in tet som hind rar, a tt denna , igna l ta, upp även av andra mnt · 
taga re i grannskapet, viLket be tydpr i'ti;rningar i d e5sa. Det är ick" 
t illå tet att amända appa rat er , , om ut f trala höglrekven t energi pä 
delt a sätt, och dä rför å ter,t ar endast den helt ~kä[made s ignal gen e· 
ralorn . - F ör mätn in g av känsligheten h rH m otta gare erforch'a ,; 
mycket dyrba ra . igna l)!cne ratorer. De som sälj as fö r servi sä nda ma l 
ge endast i bäHa fall .pänn ingar a \' uppgiven i' torl eksordni ng, va rför 
man m ed en såda!1 generJto)' på ~ i n hiijrI kan IIn gefärl igt IIpp,ka tt u 
mottaga ren , k;inoligh t't . »Riktiga» signalgenera tnrt>r ,iro fiir,edda mr'd 
(;11 instrument. för injuster in g 3 V den als trade hiigfrt'kventa >'pännin [,!; . 
en till e tt vi iist non na lvurd e, va rcf! cr iin skad u tspä nn ing in st,il lcs 
med hj ;ilp av dämp sa tsen. 

»AlIströmsmollagare.» I min 2+ l · )'i;rs lokalmott uO'ure l, ar a nod· 
spä nni nge.n pa sInt röre t helt. p liiti ligt sjunkit frun ca 200 t ill 95 V. 
Har lå ti t prova hilde d etekt orr1ir, sl ut rör oeh l ikriktarrör, m en all a 
tre ärt) felfri a. Var kan felel ligga ? 

Smr: Sannol ikt har det hli vit avhr(}tt j resen 'oa rkondematorn , 
elvs. den d cktrolyt kond en,a tor, ",nu är an'Elu ten m ellan l ikriktarrörets 
katod och mottagare ns minllslrd ni ng. E n ny kondcmutor på denna 
pl a t; ton I" å ters tälla anocl sp'inn inge.n till drs, normala v;irde. Dmna 
kllnd ~n ~a t or ha r niimli g:en s tor inverkan pil den [rån likriktaren vid 
bcI a~tn ing: uvgiv Da spänningen. 

»)Firlelity». Har hört ait en R C· fiirs tärku re ( rn otstä ndskoppl uel f6r· 
stärkaJ'e) m ed triod er ger lI1 örka r"c k lail g f:irg ä n en mot syarande för· 
s tärkare, i " il!, n högfrekvenspenloder an vända,. Della kan vä l e j 
vara r;itt; hill' skola rören j si g själva ku nna inverka pa klan gfärgen '! 

Svar: R iiren - in· och utkapac ilanscr ligga pa rallellt meJ a nod· och 
gallermo t.ståndcn och inverka d iirför p å fr ekvenskuTva n tilhamman s 
med läckkapaeitanserna , som nIgöras av kapacitanse l'Oa mellan led· 
ningstradal'l1a och jord sa mt mellan ga ll erkondensatorn och jord etc. 
Inka pacit a nsen blir vid en triod, 0111 fi;rst lirkn ingen "[ stor, m å nga 
gan ger s,tön e än vid en skä rm gall eq lcn tod, vilket förkla rar den m ör· 
ka re kl a np: fiirgen. Häri lig;" r jlls t en av s.k:irmgallerpentodens ( hög· 
h ekvempent odells) fördelar framf,ir tri od ei1. 

A tt inkapacitam n bl ir s tiirre vid lrioden beror pa å tcn crkall fran 
anodkretscll till gallerkretsen I'ia anod·gallcr·kapac itan,en ( »inrc a ter· 
kopplin g») . SkäJmgall erpcnt ocl en har ,ii lit en a nocl ·galle r·b paeit an " 
att denna å ten -erkan är prak ti , k t taget l ika m ed noll. 

»,liotvikt». Hu r iiI' dc l mi,ijlig t a t t en korlvå g>;mott agare ibland kan 
fun gcra 1)1'3 ut an stl n1igun jordled ning hegagn -? Det gäller i d etta 
fa ll en batt e r id riven mottagare, ca att n ågon ansl utning till belys· 
n ingsnätet finn , ej . Endast en ant enntråd om ( ' a t io m eters längd 
ä r ansJute.n till a\'&t ämning~krd"ens toppända. 

S var : r iirklaringen är den , :\ tt m ottagaren b lir j ordad (iver elen 
kapaci tans, .om förefinnes 111l'1lan l11 0ltagaren ( in klu sive anod· 'Ich 
glödströ1l1sha ll er i) och jord. Vi ha all t; å här al.l giira m ed en _. k. 
motvikt i ~täll et fli r en direk t jord ledning. \'id Eigre f[(:kvem er 
(nwllan· och l ä ng\'llg ) ,il' L'm d lcr t id denna kapacitans [(-i l' lit en, och 
(' n direkt jordl edn ing g,'r bättre resultat. 1:n mo tvikt k n gi v~ tl'i s 
a nvändas även k ir, m m d en fiir du sLora cl imensiollt· r. 

" Ei!,~kli 1J krisw llm ollagau'JJ . Ka n en kl'i ~talJm o tlugare, bestående 
av :-poll' och \' l'i clkonc! l'HEa tor parallellt sam t (ive r de~a k ristall merl 
hört elefon i scti(! på något . iit l förbl' ttras. "il att s tarkare lind c rhilll -? 

Smr: Genom att anslu ta detektorkret,en till ell uttag på öpol en i 
st ä lIN Wr till toppändan kan man f(;rbätt ra effektivit eten en deJ. 
-'fan får prova - ig fram till b,is ta r c· ultat. U tt ag, punkt en är ej krit isk. 
Om antennen ä r s tor, bi;r iivcn denna anslutas till ett Ilt ta!! på ~p(\lt'n 
i ~t:i1let för till toppen. 

Över hört pl" f"rlf 'n bi..;r shuntas en fa st kond~mat Cl r pa J 000 il 
2000 pF. 

1)J'~KAD-l'iOR~IALER fa brika t Danbl'idge I
1;-- ~~ (l'eo:> tnt·, lmpaeit(·t· , induldullS· , bryggor etc,) , , 

Ucpr.: En ;o1 amtörStilja re : 

OLO(4' NILZEN A.-B. HJAL~IAR MAl RIN 
T"t. :;~ 17 110. ISO 6G OG -"or. ~m.hll·strllild ? 2. S lodillO)JIl . 
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- främst när det gäller 
pressgods för radioteknikenALPHA 

LAGET~ 
E T T LMALPHA 

låga förluster och hög effektiv per

meabilitet är kännetecknande för 

spolar, där man använder högfre

kvenskärnor och trimspolar ay 

A l P H A S tillverkning. 

Begagna Eder av våra erfarenheter 

på det presstekniska området vid 

lösandet av Edra konstruktions- och 

tillverkningsproblem. 

Vi tillverka för radioindustrien: bake

litpressgods, pappers-, glimmer- och 

elektrolytkondensatorer, ytskiktsmot

stånd, strömställare m. m. 

ERICSSON FORETAG 

s u N D B y B E R G T E L E F O N 2 8 2 6 o O• 

KAPACITETSMÄTARE 

Oumbärligt instrument för varje serviceverkstad sam vill ha en 

komplett instrumentutrustning. 


SPECIFIKATION: 

Noggrann mätning av: Motstånd: 1 ohm till 10 Mohm. 

Kondensatorer: 10 pF till 100 ,ufo 


Förlustvinkel: För elektrolytkondensatorer uttryckt i procent. 

läckström : vid mätning av elektrolytkondensatorer under drift 

spänning (150-500 V). 

Jämförelsemätning : Kapaciteter, Motstånd, Drosslar, etc., Tole

ranskontroll. 


Av,läsning sker direkt på skalan. Indikering genom magiskt öga. 


Kapacitetsmätaren är försedd med tre rör: 1 likriktarrör, 1 för

stärkarrör och 1 katodstrålerör samt glimlampa. 


Utförlig bruksanvisning medföljer va.rje instrument. 


Nr 1438. Transportabel kapacitetsmåtare. Om
kopplingsbar får 110. 127. 220 och 240 V. 

PRIS KRONOR 240:- NETTO. 
Komplett inbyggd i elegant väska med 
bärhandtag och mötsladdar• 

Fabrikant: AB ELTRON • Stockholm 




'Ny svensk flora 


En full ständig flora efter moderna 

principer med över 800 vilja 

svenska växter avbildade l sina 

naturliga färger. 

SVENSKA VÄXTER 

Av Björn Ursing 

"Boken är försedd med en mängd utomordentligt vackra färgplanscher av många 

hundra växter, som ger tränade botanister tillfälle till många angenäma studietimmar 

och som för den okunnige kan bli till en förträfflig handledning i växtkunskap." 

A.B. 
Pris: H/t. 16:-, Klotb. 21:-, H/r. b. 26:-

NORDIS K N~R ROTOGRAVYR 


