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Stocklwlms Radioklubb. 

tockholms Rad iokltlbb <ammanträdde torsdagen den 27 januari 
kl. 19.30 å Tekniska Högskolans hörsal 351, varvid föredrag hölls 
Il civilingenjörerna . Bergmar o h F. Kimblad över ämnet: ~Be· 
5tänming av Q-värdet hos hålnunsresona torer vid 10 il 20 Cm väg
längd». Ing. Bergmar redogjorde inledning.~ s för hur svängnings
kretsarna utformades vid decimeten" gor. K n"trnktionen och verk
ningssättet hos en klystron genomgicks i korta drag. Försöket gällde 
a tt bestämma Q-värdet hos svängningskretsarna till en sådan. Dessa 
svängningskretsar äro utformade -om hlllrumsresonatorer och gå 
linder namnet rumba troner- Vid försöket användes en magnetron
oscillator meJ et t våglängdsområde 10--20 cm. Teorin för magnetron
oscillatorn gcnom lZicks i korta drag, Q-värdet hos rumba tronen be
stämde, genom alt uppta resonanskurvor, som sedan avbildades pli. 
, kämlt:n till en osc.i\logra f. Genom at! mäta på dessa kurvor kunde 
man 'edan få Q-värdet rätt noggrant bestämt. Det praktiska utföran· 
det av försöket genomgicks a\ ing. KimbJad. Apparaturens konstruk
tiva utförande viaad . Tekniske sekreteraren. 

Väslcrå.~ RadiokllLbb. 

Väslerå:; Radioklubb hade sitt urssammanträde den 3 jan., med 
Helge Brand l som ordförande. Till s tyrels vald hrr Knut Kihlberg, 
ordförande, YII !!Ve Sjögren, vie ordförande, Birger T ibbUng, sekre
terare, Lars Bergman, vice sekreterare, Einar ppelkvist, kassaför
valtare, och Ragnar Geschwind t. vice kassaförvaltare_ Till revisorer 
valdes Börje Klang och Åke edus med Folke Sten och Lars Carls
son som suppleanter

K1ubbcn kan nu se tillbaka på si tt första verksamhetsår_ Vid alla 
sammanträden ha förekommit anföranden i olika rad iotekniska och 
hithörande ämnen. Studieintresset har tillgodosetts med tre cirklar 
i radioteknik, matematik och telegra fi-

Mycket av klubbarbetet har prägla ts av Lena fö reningsfrågor, det 
har varit dct kända »föret i portg' ngen»_ Dä klubben nu kommit 
igång och funnit lämpliga arbe tsform er, hoppas man att arbetet 
under komIllande år "kall bli ännu mera effektivt och givande_ Man 
väntar ~ i g för det kOlumande året att alla radiointr -serade i Västerås 
med omnejd skola samlas i klubben för gemensamt arbete för klub
bens ändamill, som kort sagt är a tt skapa int resse för och utbreda 
kännedomen Olll radiutekniken_ 

Sv~riges Radioklubb _ 

Som framgll. tt av notiser .i dagspre6sen har en ny radiosammanslut
ning kommit till stånd, nämligen S,'eriges Radi okJubb. D nna är i 
första hand en sammanslutning för kortvågslyssnare_ Under de senaste 
åren har ju intresset fcir di . tansmottagning vu.x.it avsevärt trots att 
en nppenbar brist pli vägledning i hithörande frå gor förelegat Denna 
brist beror tiU största delen p avspärrningen frAn utländska up p
giftskällor_ Genom en organisa tion, som uppsamlar, bearbetar och 
distribuerar av lyssnarna uppsnappade upp"rifter hoppas man kunna 
avhjälpa denna brist. Men klubben torde även vara väl motiverad 
även i fredstid . 

Sveriges Radioklubb konstit uerades vid en sammankomst på Hotell 
Gillet tisdagen den lB januari_ Anslutningen var god oeh intresset 
för klubben föreföll att vara livligt En av de första frågorna på 
dagordningen var namnfrågan_ Klubbens init iativtagare hade tänkt 
sig namnet Svenska Radioklubben, men d det vid mötet framkom, 
att detta namn tidigare an vänts av nuvarande Stockholms Radioklubb, 
ansågs d t vara minch'c lämpligt . 

Klubbens första tyrelse fick följande sammansättning : OrdL diE
Birger Lundström, 'a ltsjöbaden_ Vice ordf. urmakare Sture Eriks
son, Stockholm_ Sekr_ O. A . Skoog, ALrahamsberg_ Övriga ledamöter 
hlevo hrr Henry Malmberg, S. Y_ Carlstedt och ing. Hugo Nord
qvist, samtl iga i Stockholm, och typograf Erik F redriksson, Ulvsllnda. 

Styrelsen fick bl, a_ i uppdrag att undersöka möjligheterna för 
ett lämpligt klubborgar1

Efter de egentliga mötesförhandlingarna följd e en animerad diskus
~ i on om aktuella stationer, appara ter m. m. 

Medlemskap e.rhålles genom att inträdesavgiften, en krona, insättes 
på postgirokonto nr 175000 under adr- Sveriges Radioklubb, Salt
öjöbaden 2. Närmare upplysningar kunna erhållas genom ordL dir. 
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Lundström, Saltsjöbaden 2, tel, Saltsjöbaden 540 eller sekreteraren, 
Skoo", Grundläggarväg_ 16, Abrahamöberg, tel, 26 1505_ 

Sekreteraren. 
........... .,1 ....... ....... ......... ...... " .... . .... ... .......................................... " . ........... . 


RäUelse 
I artikeln »RC-oscillatoren i jan uarinumret ha e t! par fel insmugit 

ig. I fig. 6 skall den undre ut t8gsklämman vara ansluten till vänstra 
ändan av motståndet R i ~täIlet för till h,igra ändan_ ln- och utgång 
fä då gemensam jordklämma_ Samma fel finns i fig_ B_ I ekv_ (6) 
bortfaller R framför bråkstreeket. Samma R bortfaller i ek v_ (7) 
och (B). 
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Signalgenerator med nya finesser_ 

AB Trako, R egeringsgatan 40, Stockholm, fö,r i marknaden en ny 
signa lgenerator av egen till verkn ing typ 244_ Generatorn täcker i 
sex svep frekvensområdet 100 kp js---26 Mp/s_ Delomr1idena inställas 
medelst tangenter. Dessutom fin nas fem tangenter för lika många 
fasta frekvenser, tTe på mellan- och två pil llngvåg_ Dessa överens
tämma med frekvenserna för vissa lätt hörbara rundradiosttaioner, 

a tt man genom inställning av dessa stationer pil. en mottagare 
kan kontrollera signalgeneratorns noggrannhet. På glaset till den 

stora, halvcirkelformiga Irekvensskalan finn - en etsad linje, på vilken 
blyertsmärken kunna avsättas för att mark >ra andra önskade trim
frekvenser. F rekvensnoggrannheten hos generatorn uppges efter ca 
30 min_ uppvä rm ning vara ±0,5 % pli långvåg och ±0,25 % på mel
lan- och kortv g. Högfrekvensspänningen är reglerbar_ Konslantenn 
finns inbyggd i generatorn_ 

Signalgeneratorn är modulerad med 400 p / s. Modulationsgraden 
säges vara reglerbar mellan O---l()O 0/0_ Lågfrekvensspänning kan 
utta direkt och är reglerbar mellan 0--50 V_ Generatorn kan även 
moduleras utifrån. I generatorn linns inbyggt ett »magiskt ögo, 
,cilket .tjänar som indikator vid trimning av motla"are. Både hög
och lågimpedansingång finns till indikatorn_ H it anslutes utgången 
pil den mottagare, som skall trimmas_ Indikatorn är försedd med 
känslighetskontroll. 

Denna signalgenera tor levereras i allströmsutförande för 220 V_ 
Vid växelströrnsnä t med lägre spänning begagnas en yttxe transfor
matoL Effektförbmkningen är 45 W. Dimensionerna äro 380 X230 X 
X 18,5 mm. Generat.orn säges vara väl skärmad och f~ltrerad, så all 
strålningen blir obetydlig. 
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BYTEN OCH FORSÄLJNINGAR 
:::::::::::: :::::::!::::!::!:::: ~!: ~: ~ ::::!:::::::::::::::::::::::::::::::::!:::::::~~:~:~:::::::::::::::::::::::: 
Under denna r ubrik In tlIra vi 8tondardl8erade radannon8er av DedaD· 
.tA..nde uh....nde till ..tf prl. av kr_ 2: - per ....d_ Mlnlmum Z rader. 
utrymme_ D.....a mdRnnnnl!er IIro av.edda att skapa en fllrsIUJnln...• 
kontakt ....d.loamatllrerna pmeUan. ~ 

Inspelning,motnr (tw ist allström) önskas kiipa. Svar till Svant" 
z.,tter.t'röm. Hohu"guton 31. St<>ckholm_ Tel. 40 fi7 73. 

Vrldopolelns!.rument och undra miitin8trnment bytes Illot radIo
delar och rör. Svar under A l. Populär RlldJo f. v_ b. 

Impednnsmiit.bryggll. lJeskrl \',·n ! P. R. 12/43 säljes a,- författaren. 
Prl s kr. 100 : - . Tel. 260360. 
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NR 2 FEBRUARI 1944 ARG. XVI 

Några reflexioner 
kring en modern grammofoninspelning 
Av »Musicus» 

För en tid sedan hade jag fö rmåne.Jl alt genom redaktör 
Erik Holmbergs sto ra konseltarammofon avlyssna Te

lefunkcnholagels nya grammofoninspeln ing av Tjajkow. 
skijs» vertyr 1812». För inspelningen står Amsterdams 
»Concertgebouw»·orkester Ull der ledning a\' Willem :Men· 
gelberg, Skivnummer är K 3080/ 8l. 

Intrycket var verkligt frapperand , I fraga om akustisk 
Ij udkvalitet, klangf Il ighet, koloristisk differentiering och 
i1lusöris naturtrogenhet hör denna inspelning till det bäs· 
l a som åstadkommits på den mekanLka musiköverföring. 
ens områd . Infö r delta den moderna teknikens mäster· 
verk kom jag ovillkorlig n att tänka på den imponerande 
utvecklingen, som grammofonmusiken genomgått under 
de sen aste fem decennierna . Vilket ,framsteg betydde icke 
övergån<Ten från den lilla kmiösa fo nografen t ill den första 
grammofonapparaten i form av en fyrkantig låda med 
påsatt högtalartratt, varvid fonografens gulbruna roterande 
Ij udcylindrar ersattes av de svarta grammofonskivorna '? 
.. ven de sa voro dock till en början mycket br istfälliga. 

em minns icke de störande biljuden , den skrälliga och 
\' ssa klangen? Någorlunda njutbara v ro på den tiden 
egentligen endast s' n <Tskivorna, medan instrumentalmusi

ken och i all synnerhet orkestermusiken ofta förvanskades 
till oigenkännlighet. 

Grammofonens oerhörda spridning i världen medförde 
em Uertid snart väsentliga förbättringar . Man arbetade på 
att bekämpa bri tema dels genom förändrade framställ
ningsmetoder av skivorna, dels genom nya konstruktioner 
av själva apparaten. Tvenne huvudtyper blevo småningom 
de dominerande. Den ena var den inventiösa och prak,tiska 
kappsäcks. eller reseapparaten, som intill vå ra dagar bibe· 
hållit sin popularitet , och den andra huvudtypen blev d n 
stora i etJt skåp inbyggda salongsapparaten. 

Med radions segertåg genom världen begynte åter ett 
nytt skede i grammofonens utvecklingshistor ia . Tanken alt 
sammankoppla grammofonapparaten med radiomottagaren 
ledde till en revolutionerande nyorientering på detta om· 
råde. Nu nöjde man sig icke längre med enskilda förbätt· 
r ingar utan övergick t.ill en inspelningsmetod av skivorna 
på elektrisk välT enligt helt nya principer. P å detta !>ätt 

lyckades man nå fram till en nära nog naturtrogen och 
störningsfri mekanisk reproduktion även av orkestermusik. 

Hela symfonier, operor, solistkonserter med orkester· 
beledsagning, uvert yrer och andr a musikverk kunde n u 

POPULÄR RADIO 19 

http:f�rm�ne.Jl


med god framgång spelas in på grammofonskivor och av· 
lyssnas och studeras världen ru nt. Vad detta betyder för 
den musikaliska upplysningen iir ju utan vidare uppen· 
bart. Den alltjiimt stigande produktionen av och efter· 
frågan på s;ldana skivor talar i detta avseende ett tydl igt 
språk. 

Vad som däremot ofta förbises äro de med den meka· 
niska lllusikens stora uppsving och spridning förenade 
farorna för utvecklingen av den musikaliska självverksam. 
hetell och omdömesförmågan specieilt bland ungdomen. 
T. ex. har till mig från välmenande föräldrars sida upp· 
repade gånger riktats frågan, om det icke är tillfyllest för 
barnens musikaliska uppfostran, att de »få spela radio och 
g ranullofon». Redan själva uttryckssättet utgör ett rentav 
skrämmande bevis på en missuppfattning, som den meka· 
niska musikens fascinerande triumftåg genom världen kan 
leda till. Ty man förbi ser vid ett dylikt resonemang, aU 
det just är självverksamheten, mödan att övervinna svå· 
righeterna och tillfredsställelsen över de genom personlig 
insats uppnådda framstegen , som bildar o'rundbetin!7elsen 
för all musikalisk uppfostran. Och lika viktigt för utveck· 
lingen av den konstnärliga omdömesförmågan är den le· 
vande kontakten mellan åhöraren och den utövande konst· 
nären , således ett rent psykiskt moment, som icke kan 
åstadkommas på mekanisk väg. Radions och grammofo. 
nens uppgift är icke att ersätta den på självverksamhet och 
en nära beröring med tonkonstens livsyttringar grundade 
musikbildningen, utan att komplettera densamma och vidga 
synkretsen. Den som åtminstone i någon mån själv odlar 
musik OC;l besöker konserter har ett större nöje och bättre 
förutsättningar när det gäller att avlyssna och bedöma elI 

grammofoninspelning eller en radioutsändning, än den 
som i sin ungdom endast kommit i beröring med den s. k. 
mekaniska musiken. En grammofonskiva kan i delta sam· 
manhang jämföras med ett fo tografi eller en reproduk. 
tion av ett konstverk. Ett fotografi kan ju varken ersätta 
originalet eller förmedla motsvarande intryck, men väl 
p.åmillna oss om det, levandegöra det i vår fantasi och 
uppväcka vår önskan att få lära känna det. Och tillika 
kan det tjäna om ett utmärkt underlag för detaljstudier. 
På samma sätt fö rhåller det sig med en grammofoninspel. 
lling av ett vä rdefullt musikverk. Den ~i r ägnad att upp· 
fri ska vårt lllinne av tidigare vunna intryck, att väcka 
vårt intresse för ett okänt musikstycke, att inspirera oss 
till att själv utföra detsamma eller att uppväcka lusten att 
få höra det från konsertestraden . Och den erbjuder oss 
mö j ligheten till noggranna studier. 

Ju mera fulländad och naturtrogen en reproduktion är 
dess bättre fyller den sin uppgift såsom upplysnings. och 
studiematerial. De moderna l j udupptagningsmetoderna 
erhj uda i detta avseende tidigare oanade möjlio-heter. 

Men huru framskridna dessa metoder än äro, har det 
tills vidare icke I ckats att göra aHa musik reproduktioner 
av samma art kvalitativt fullt likvärdiga. Inspelningens 
kvalitet beror visserligen i främsta rummet på tre fakto· 
rer, nämligen sj älva utfö randet, akustiken i flImmet, där 
inspelningen sker, och upptagningsapparaternas perfekta 
funktion. Dock kunna av allt att döma även en mängd 
oberäkneliga omständigheter, såsom tillfälliga atmosfäriska 
och akustiska fenomen, inverka i positiv eller negativ rikt· 
ning på slutTesultatet. På detta område finnas tydligen 
ännu en hel del olllsta problem. 

Den ovan citerade inspelningen av Tjajkowskij s »Uver· 
tYT 1812» tycks ha skett under enastående lyckliga för· 
hållanden. Den tillfredsställer mycket höga anspråk på en 
modern grammofonupptagning av orkestermusik och kan 
även ur musikalisk facksynpunkt betecknas såsom mön· 
stergill. 

Själva uvertyren är synnerligen tacksam, glansfull och 
i bästa mening populär. Den komponerades 1880 i an· 
ledning av Frälsare·Katedralens i Moskva invigning och 
var avsedd att uppföras i det fria under klockringning 
och kanonsalvor. För att göra musiken förståelig för fol· 
kets breda lager lade Tj a jkowski j till grunden för det 
tematiska materialet några allmänt kända melodier, såSiQm 
den ortodoxa koralen »Fräls mig o Herre», Marseljäsen, 
en rysk folkvi5ca och t~arhyn1l1en. Och i sin instrumentation 
lade han an på orkestral massverkan. På df'tta sätt ska· 
pade han en synnerligen verkningsfull och monumental 
musikalisk skildring av den ryska tsararmens segerrika 
kamp mot Napoleon och visade, vad en genial konstnär 
förmår göra av en beställd tillfällighetskomposition. Att 
denna uvertyr under mer än sex decennier kunnat behålla 
sin plats i konsertrepertoaren och fortfarande förmår 
fängsla åhöraren är ju det bästa beviset på dess livskraft 
och höga konstnärliga nivå. 

Verkets nya u pptagnil1g på grammofonskivor ägde för· 
modligen rum i Amsterdams Konserthus' (Concertge· 
bouw's) stora sal, som bygo'des på l890·talet. Med undan· 
tag av den något lägre höjden torde dess dimensioner 
ungefär motsvara stora salens i Stockhohns Konserthus. 
Väggarna äro dock, om jag minns rätt, träbeklädda. Ehuru 
man på den tiden icke förfogade över speciella akustiska 
mätningsapparater blev denna sal i akustiskt avseende en 
fullträff. Jag har vid flera tillfällen själv kunnat konsta· 
tera klangens mjuka fyllighet och bärkraft icke endast 
under konserter inför ett fulltaligt auditoriuiTI utan även 
under repetitione r, då bänkraderna voro tomma. 

Amsterdams Concertgebouw' symfonio rkester hörde 
för ' kriget Lill Europa" främsta. Den var sammansatt av 
idel h ögt kvalificerade musiker, som under Willem Men· 
gel bergs hårda men !'amtidigt inspirerande ledning vinn· 

POPULÄR RADIO 20 



lade sig om att smdkomma verkliga topprestationer. Men

gelberg, som hör till dirigenternas eli tklass, lade id 
repetitionerna särskilt stor vikt vid sar~elets disciplin 
och orkesterklangens förädling. 

id inspelningen av den omnämnda 11 ertyrell måste 
orke t· ID ha befunnit sig i toppform, vilket låter förmoda 
att den gjordes innan Holland drabbades av krigskatastro
len och ockupationen, SQm bland alla and ra olyckor ~iven 

ledde till ödesdigra förändrmrrar inom Con eTtrrebouw
orkesterns s'Smmansättning. 

J ämför man emellertid dessa skivo r med andra, som 
inspelats samma ork ter o h av allt att döma under 
enahanda betingelser, uppstår j ust den ovan berörda frå
gan, på vilka speciella förhållanden och akusti ka faktorer 
det ovanligt lyckade resultatet måtte ha berott. Det finns 
t. ex. en i Amsterdam under Mengelbergs ledning gjord 
inspelning av Dvoraks ~mfoni ~ rrån den nya vädden», 
som också är mycket bra, men som i fråga om plast,icitet 
och akustisk effekt icke alls kan mäta sig med Tjajkow
skij -uvertyrens. 

Det för ta som lyssna ren fr apperas a är kJangmassor
nas ljudtekniska bemästrll1g. veltyrens massiva instru
mentation fö rvanskas icke, som ofta är f Ilet vid gram
mofonuppta crningar, till ett odiIferentierat klallgflöde, 
utan framträder med illusorisk tydlighet. Även där hela 
orkestern är i verksamhet kan man ~tan svårighet följa 
med illstrrrmentalgruppernas inbördes samvel'kan och ur
skilja de enskilda instrumentens karakteristiska kol06t. 
Tillika har det lyckats att på skivorna infånga den stora 
orkesterns hela klangvolym, de låga och läg ta tonerna med 
inberäknade. Det svara problemet att vid överföringen 
av musik på mekanisk väg få fram det för orkesterklang. 
ens fyllighet och plastiska avrundning utomordentligt vik· 
tiga låga registret har här lösts på ett s nnerligen lyckligt 
sätt. Tack va,re dessa toners sonora bärkraft och r ätta 

dynam iska fö rhållande till de övriga klangregistren får 
hela orkesterkJan en cn intensiv lyster och glans. 

Hedan i uvert. rens koralmiissiga inledning f ngas upp
märksamh eten av sU'åkgruppens mustiga klang (ch lon
styr kans nyansering. Tydligt och uttryck fullt framtr äder 
därefter det klagan d oboe olot, alternerande med st rå
karnas uppåtsträvand tongångar. Ur ljudteknisk synpunkt 
än mer beaktan värda äro dock has rna onora tonfölj 
der vid övergåItgen till det marschartade Allegrot, som är . 
upptaget på första skivans andra sida. Här är det främst 
str kamas figura -on er kring trump ten markanta Mar
seljäsm lodi o il vidare violinernas 1,idelsefulJa sång, som 
fängsIa örat genom inten iv klangprakt. 

Atergivningen av bataljskildringen på den andra skivans 
framsida (3-dje delen ) gör ett änn u starkare intryck tack 
vare klangens växande intensitet och den redan tidigare 
omnämnda fiirg- ()ch nyansdiH rentieringen i de orkestrala 
rrruppem'a samverkan. Lägg dessutom märke till den ay· 
slutande basfiguren ! 

I den fjärde delen nås höjdpunkten. Trots den d} 1a· 
miska och olori tiska massverkan framträder stråkarna , 
tr"blåsarnas, bleckets och slagverkets samspel ovanligt 
klart och plastiskt. Och i slut t, då koralmelodins o h 
tsarhymnens trium ferande toner beledsagas av kyrkkloc
ko rnas brus blir klangverkan rentav suggestiv. 

åsom redan nkimnts hörde jag de, a skivor första 
ängen genom en förs tklas ig modem appar at med radio

mottagare. För att emelIert-jd utröna fråg .ll huruvida de 
göra sig gällande även vid en mindre anspr ksfuIl åter
givning, prö de jag dem sedan upprepade (Tånger på en 
vanlig liien resegrammofon. Intrycket blev sj älvfallet 
mindre intensivt, men ändå tillriickligt stark , för att för
medla en tydlig uppfattning om inspeln ingens ovanligt 
höga klangkvalitet och illusoriska natUTtrogenhet. 

Mottagarens ljudkvalitet 
3. I högfrekvensrören uppkommande distortion och störningar"') 

Ur L. Ratheiser: . Rundfunkröhren, Eigenschaften und A nwendung», utgiven av Telefunken 

a) Modulationsdistortien och modulationsäl1.dring (distor
tion av den modlderade högfrekvensen på grund av arbets

kurvans krökning) . 

En modulerad högfrekvensvåg består som bekant av den 
s. k. bärvågen och ett ant.al sidvåffor, vilkas antal och 

• D föregåend e artiklarna j denna ecrie å terfinna_- i nr 10 Oell 

12, 194.3_ 
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avstånd från bärvågen äro beroende av de i varje sä rskilt 
faH fÖl'eligO'ande m rlulaLionssvämrningarna. På grund av 
kröknirtgen hos hörrfrekvcnsförstärkarrörets arbetskurva 
uppkommer nu en distortion i b "gfrekvenssteget, d . nya 
sidvågor uppstå i detta steg. Till nästa steg överföres 
emellertid endast den del av dessa öveTtoner och komhi
nationstoner, som ligger inom den vstiimda anodkretsens 
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bandbredd. I praktiken rör det sig alltså om de övertoner 
och kombinationstoner till de lågfrekventa modulations· 
svänpningarna vilka uppträda som extra, icke önskvärda 

sidvågor inom det överförda bandet. För att känneteckna 
den distortion, som uppstår på detta sätt, använder man 
antingen den s. k. modulationsjaktorn M eller också belop· 
pet av den på grund av denna distortion uppkommande 
andra övertonen ti ll modulationsfrekvensen, vilket man 
kallar modulalionsdistortionen km' Modulationsfaktorn ut· 
tryckes däremot genom förhållandet mellan differensen 
och summan av de branthetsvärden (5/), som uppträda 
vid utstyrningstoppam a. Modulationsändringen LIm, som 

uppstår på grund av kurvans krökning, har till följd, att 
härvägens modulationsgrad m förändras och får värdet 
m', som kan vara antingen större eller mindre än det 

m'- m 
ursprungliga värdet. Här gäller relationen: LIm= --

m 
LIm 

Förhållandet -- = In l' kir den relativa modulationsänd· 
In 

ringen. För beräkning av den uppstående distortionen 

gälla följ ande formler: 

. .. 3 SI/l _,
a) ModuIahon&hsto rtlOn /;m = 16' S-;' /Il ' u ' 

V"d . II k 5/11 l h d oO f oO k00l exponentIe urva ar -S = U. oc ar or "m = 
l 1'

Utgår man från en tillaten modula· 

Lionsdistort.ion om km = 3 0/o, så blir den tillåtna effektiva 

00 l .. . 028 UI'gaIlervaxe spannmgen /lefi = , .• / _

"m 
• 00 ' In SI/f ,, ( 3 ,,)

b) ModulatlOnsandnng Llm = 4 ' SI - /l- l -Sm- , 

Vid exponentiell kurva: 

dm=i (:TY mI,=~(~IJ 
Exempel: U1,=3 volt; u=0,28 ' 3=0,84 volt cfL id 

100 % modulation. Vid lägre mod-ulationsgrad blir den 
t illåtna ingångsspänningen i motsvarande grad större. Så 
få r man t . ex. för 30 % modulation (m = 0,30) lf. = 

0.84 
= -:; = 1,5 volt eH,

1'0,:3 

' ör att bestämma den distortion , som uppstår vid andra 
ingångsspänningar, måste man utgå ifrån, att distortions· 
graden står i kvaclratiskt samband med ingångsspänning

en. Skall man t. ex. för ovannämnda förhållande bestämma 
distortionen för en ingångsväxelspänning på 3,0 volt eH. 

vid m = "'O 0/ O, så erhålles Jl'/=(~ :~ ) ~ '200/o= 800f0. 

b) Den mottagna vågens modulation med nätbrum 
på grund av arbetskurvans krökning. 

En lågfrekvenssvängning på högfrekvensförstärkarrörets 
galler eller anod skulle vara oskadlig, om förstärkarrörets 
arb ' lskufn förlöpte fullständigt rätlinigt. Den avstäm
ningskrets, som ligger på anodsidan, innebär en kortslut
ning för varje lågfrekvenssvängning och skulle därför inte 
överföra den på nästa rö l1S galler. Är arbetskurvan däre
mot krökt, så påverkar denn'a lågfrekvenssvängning den 
högfrekventa signalen , som samtidigt skall förstärkas, och 
därvid uppstå sidvägor, som genom svängningskretsen 
överföras pa nästa rörs galler. Signalvägen modu,leras på 
grund av den krökta arbetskurvan med den icke önskade 
lågfrekvenssvängning, som finns på gallret. En sådan stör· 
spänning är t. ex. brumspänningen, som uppkommer i nät
anslutna mottagare antingen på grund av otillräcklig filtre
ring eller på grund av oundviklig kapacitiv påverkan av 
högtrekvensrörets galler. Man talar därför om brummodu· 

t' 

\ Klong
spektrum 

Tonhöjd 

Fig. 8. Sambandet mellan sändarnlgbandets sarruminsättnjng och 
den lådrekventa modulationen. Bärvå rren beledsagas till höger och 
"äm't er- av "iddgor, vilkas avstånd motsyarar de ifr gakommande 
ton[rekvcnta "vöngn,ingarnas grund- och ÖI'ertoner. De nya, icke önsk· 
,' iirda 5idvägor, wm uppstått på grund av högfrekvensdistortion, äro 
lir liigrrekvf'Jl~_ )'npllnkt extra övertoner och kombinationstoner till 

dessa modulationssvängningar. 

i Stockholm med omnejd kunna drogaAlla radiotekniker Stockholms Radioklubbstor nytta av de föredrog som hållas i 
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lation. Man bör därför hålla brumspänningarl1'a på hög
frekvensrören sm genom filtrering, avskärmning osv. 
Bl'UDlInodulationen (mb) tillta r med brumspän'l1in cyen ' 
den tiger till det dubbla vid dubbel r umspänning_ D;1: 
anges j proc t, varvid l % brummodulatiOI I etyder, att 
den högfrekventa bärvågen moduleras av brumspänn in o-en 
med l Ofo. Man tillåter hög t l / 100 av sändarens modu
lation, alltså vid 30 % modulation ca 0,3 0/o av biirvågen. 

"ll IIAlln ..l ant ga er : m b:::::::' S. . Ub' För den ungefiir lio-a beräk
l o 

ningen av brummodulationen ur en exponentiell arbets
ku rva erhålles sålunda den enkla fonnein: 

140 · U t. 
n lb= --- (eff. ) Ofo 

U'l' 
Exempel: V7= 4 volt ; ub = O 014 volt eH. 

140 ·0,014 
4 =0" °/0. 

e) K ors11lodulation på grund av 
arbetskurvall.s It:rökning. 

Icke önskvärda störsvängningar kwma em llerlid inver
ka på den mottagna vågen ä en på ett anna t sätt, näm
ligen så att den modulerade högfrck'Venta sväu!!uinaen

t:l t:l 

från en störande sändare inkommer på högfrek rensrörets 
galler. tör "ndarens modulerade sv~'n !!I1 i n a förändrar 

t:l o 

den önskade sändarens förstärkning i takt med den för ras 
modulation , och den inställda sändarens bärv' <> får däri-o 

fTenom motsvarande sidvågor. Den mottagna vågen modu· 
leras därför med störsändarens modulation svängnillga r. 
Eftersom störsändarens modulationssviingningar ligga in 
om det överförda ban det , kunna de trots närvaron av 

selektiva avstämning kretsar i rörets anodkrets ö\-erföras 
på nä ta rörs galler. De kunna icke längre undertryckas 
g nom några som helst å tgärder utan upptr"d'a som stö
r ande musik eller tal i h Öt> laren. Det verkar som m 
mottagarens selektivitet vore {ör låg. 1an talar därvid 
om korsmodulation eller tvännodulation. För att undvika 
d nna f öreteelse, måste man anordna seleJ...--tiva avstäm
ningskretsa r framför det första rörets gall r, att slör~ 

ningss" dar en blir tillräckligt försvagad . I bland måste 
man oska,dHggöra en "rskilt stark lörning~sända re med 
ltj älp av en spärrkrets. , 

,; De hä r an förda b er;ikll ing..cxempJcn är(l endast a vsedda alt i 10ra 
drag vi.s~ , hur man med ledning av arbe kurvan förlop p ungefärligt 
kan hedarna den up pkommande w s tort ionen. l prakt iken " f de t lämp
ligare att an viinda. de, uppmälta (Ij torti on 'kuTVorna, som nalLUligtyis 
ock-.l\. ta hansyn td l ll1[J yta ndet flV av vikelse rna fr n den r ent expo
nent iell kurvan , .. kilt vid öl'ergån g;;ställ ena, som äro &yn nerl igcn 
\~ kt ign för b läm ning a V u tl'rn inf,'Sgränserna. 

~. D~ra.v följ~, alt d et ca t.redubbla viirdet 3\ den s törspännin g, som 
ar LIlIaten for 1 0/o orsm dn iation , samLidi ct Ilt"ö det [ör 100 % 

säJldann.odll l~ t i oll .tillåtna värd et på ulstyrn in"gsspInningcn ",id 20 0':0 

modlllat lonsdl to rt lOn och kan be~t ii !TImas ur kOrmJorllllalion ~knr\'an . 
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För beräkning av korsmodrul ti<lnen ur rörkurvan aälla 
~~& fu~~ : b 

K 1/ Sill m,.,
= 2' ~. -;;;: . U,,2 

Vid exponentiell kurva är förhållandet Slll: SI = 1:/ 
och alltså 

K = I;' . . m", . (IL,, ) 2 
~ /Il V , 

Utgår man från ett tillåtet värde på korsmodulati nen Olll 

u"Pfj=O,l . UT' V:' 

K= l %, S bUr den t illåtna effektiva Lörspänningen på 
gallr t 

• / - G) 

Med utgångspunkt från den lokala sändar ens fältstyrka 
kan härllr den erforderliga selektivit ten hos mottaaaren 
beräknas. t:l 

Exempel: U,= 3 volt; för K= l 0/ O och mst = m er. 
hålles : ust= O,l . 3 = 0,3 volt eSf., dvs. störsändarens spän
ning {, r ej överstiga 0,3 volt eH. 

Antar man däremot, att den önskade sändaren är modu
lerad med 30 % , störsända ren däremot tre gånger så 
starkt, dvs. med. 90 0/0, så erhål1 vid ovannämnda in 
gångsspänn ing antingen en tre gånger så stor korsmodu
Int ion, dvs. 3 %, eller också uppgår d n tillåtna tör
sändarspänningen vid l 0/ O kor~mudulation b10tt till 1/3, 
dvs. 0,1 volt eH. 

Vill man däremot beräkna t. ex. den distortion, som 
uppstår genom korsmodulation vid en ingångsspännulg 
på 0,54 V<llt eH. och vid lika stor modulationsgrad hos 
häda ~ändarna , så erhålles för ovann iimnda exempel : 

O 54 2 

K= ( l),3 = 3,3 X 

d) Berälm ing av de övertoner, som uppstå 
på grwuZ av arbetskurvans krö/ming. 

Med hjälp av ovanstående uppgifter kan man också 
fil cket enkelt bestämma de uppst ende andra och tredj e 
övertonerna av en grun dton. Den procent uella andel aven 

andra ö erton " .. , som uppkoDlmer vid en vi s galIerväxel
spänninD', uppO'år till omkring 25 0/ O av den hrummodu
!ation (mb), som uppstår under samma förhållanden; den 
p rocen tuella andelen av en tredje överton 1'3 uppgår d"re
mot till ca 8 % av den mod'lll tionsdistortion (km), som 
upptr äder under samma förhållanden. 

Om br ummodulationen t. ex. uppgår till 0,4 0/ O, .<1. 
erhån id _amma gal1ervä elspänning 0,1 Ofo andra över
ton. Rälmar man därem1lt för en b tämd punkt med 
en modulation distortion km =2,4 0/ 0, så kan man upp
katla el n procentueila andelen ay d n tredje överton , som 

uppkommer vid samma gaHeTväxelspänning, till 0,2 0/o 
av gnmdtonen . 
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Likriktarrör och likriktare 

Av ingenjör Axel Carlander 

S. Olika likriktarkopplingar och deras egenskaper 

1. Halvvågs- eller envägslikrikta,re. (Forts .) 

Exempel 1. Vi skola beräkna V och L1V som funktioner 
av l u för en halvvågslikriktare enligt nedanstående data: 

V
Transformatorspänning - =350 Vel !Y2 
Inre lUotstånd i rör och transformator UUll Ri = 500 ohm 
Nätfrekvens / = 50 p/s 
Bnffertkondensator C = 2- 40 ,uF 

Först skall sambandet mellan 0 ooh a beräknas. I fig. 
15 se vi, att 0 har ett värde, som måste ligga mellan ° 
och lT / 2. Detta intervall uppdela vi i steg 0, ;-r/16, n/8 
osv_ Värdet på C välja vi för enkelhets skull till 20 p.F. 
Då blir nämligen 2fCRi=2 ' 50 . 20 . 10-6 • 500 = l, dvs. 
nämnaren i högra ledet i (16) blir=lT2 • 1. 

Härefter insät,tas de olika värdena på (-) i tälj aren, t. ex. 

för 0 =n/8 

tiIOO% 

100 

J 

°O~~-~-~~70~-~ro7o-~-~-~-~--2~oomA 

[a 

Ri=500 ohm 
U=500 volt 
1=50 p/ s 

Fig. 16. Diagram över likspänningen (V) över buLfertkonuensatorn C 
som funktion av belaslningsströmmen vid olika storlekar plI C. Spän

ningen sjunker hastigt \rid stigande belastning. 

n)( '" n)*)(n - 8. 1 - 3 . eot8 
tga 

7(8 -n· 2,414 ) 
64 . n 

= 0,0145 

Den belastningsström, som motsvarar e=:7/8, erhålles 
nu ur (15). 

eos a fås ur tabell = 0,99939, dvs. praktiskta taget = l 

sin 0=0,3327 
eos 0 = 0,9239 

Insättas ovan angivna värden i (15) blir 

10 = 0,0064 A=6,4 mA. 
(12) ger 

V=500· 0,9239' 1 =462 volt 

Vi se omedelbart, att V =92,.'39 % av V. 

På ,am ma sätt ger (13), med sin a = 0,01460 


L1V = 500· 0,3327' 0,01460=2,79 volt 
eller 

L1V = 0,556 Ofo av V 

På sanlIlla sätt som här visats, räknar lUan ut samhöriga 
värden på V, L1V och I u för andra värden på '0 och C. I 
tabell 4 äro värdena uträknade för C=20 ;uF. Ur tabellen 
edlålIas sedan kurvorna b i figurerna 16 och 17. Kurvorna 
a, c, d, e, f erhållas på motsvarande sätt för kapaeitan
sema C = 40, 12,8, 4 och 2 ,nF. I tabellen och i kurvorna 
ha V och .dV uttryckts i procent av V. 

Av figurerna 16 och 17 framgår tydligt inverkan a 
kondensatorn C eller konstanten CRd på storleken av lik
spänningen V och brumspänniugen L1V. Ännu bättre synas 
förhållandena i fig. 18 som vjsar V och L1V som funk
tioner av CRd vid en belastning av 70 mA. Värdena ha 
erhållits ur figurerna 16 och 17. Man ser tydligt, att en 

.. Observera, atl argumentet hos co t-funktionen är uttryckt i radianer 
och icke i grader. Vill man pa grund av tillgängliga tabeller uttrycka 
argumentet i grader, måste man multiplicera med 180/ :7. Alltså 

. 180 ;< 180
:7 18 radlaner = -· - =- grader 

;< 8 8 
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Tabell 4. I il V och LJV som funk:tion er av 0. 

7[/ 16 71 / 8 3n/1u ;7/ 4 57[/16 3;'(/ 8 I 7Jr/16(9 °0° Il015' 22°30' 33°45' 56°15' 670 30' 73°45' I I I I 450 I I II 
tga . . , ..... '"_

sm a ., ...... . . 
eos a . ... .... .. 
in (-) .......... 

eos (-) .. . . ~ ... .. 
In rnA .. . .. .. . 

VV ' 100 % 

LIV 
- ·100 % 

,dV volt ........ 

LIV Mi volt .... .. 
D :o beräknad 	enl. 

angiven tumregel 

O 

O 

l 
O 
l 
O 

100 

O 

O 

O 


° 


0,0038 
0,0038 
l 
0,1959 
0,9808 
0,8 

98,1 

0,075 

0,375 
0,18 

0,16 

0,014.5 
0,0145 
l 
0,3827 
0,9239 
6,4. 

92,4 

0,056 

2,8 
1 40 

1,28 

böjning av kapacitalr en över 20 ,uF icke medför någon 
större vi nst varken i likspänning eller i undertryckande 
av bl'ulllspänning. Av denna anlednil1g bör en kondensator 

på 12 till 20 pF väljas. 
R j beror, som fömt nämnts, av röret och transforma

torn. Rörets inre motstånd kan bestämmas ur rörkarakte· 
r istiken. På grund av att denna kurva icke är lineär, får 
man välja ett lämpligt medelvärde att arbeta med. Ett an

vändbart sådant är 

~ 100' 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

Rj = 500 ohm 

U=500 volt 
/ = 50 p / -

Fig. 17. Diag.ram (;\-er hrumspällningen ( Ll Vi som funkt.ion av helast
ningsströmmen vid olika storlekar p, C. Bmmspänllingen minskar 

ungeEir om\änt proportionellt mot C. 

0,0307 
0,0307 
l 
0,5556 
0,8315 

21,0 

83,1 

1,7 

8,5 
4,45 

4,20 

0,0512 
0,0511 
l 
0,7071 
0,7071 

48,3 

70,7 

3,6 

17,8 
9,6 

9,7 

0,07S2 
0,0750 
0,997 
0,8315 
0,5556 

90,5 

55,3 

6,2 

31,2 
17,4 

18,1 

0,102 
0,1017 
0,995 
0,9239 
0,3827 

149,5 

38,1 

9,3 

46,7 
26,4 

30 

0,130 
0,129 
0,991 
0,9803 
01959 

~25 

19,4 

12,8 

63,8 
36.5 

45 

n' V"Rr= ,7< ' - .-	 (17)° 5 
~ 

Här är Rr=rörets inre motstånd 

likström 
likström per fas 

n antalet faser 

Va = den mot -
~ 

svarande likspänningen på röret. 
n 

Denna erhålles ur tillgängliga rijrkun'oL 

h :' 
/00 

I 

90 

80 

70 
6- '00 

60 

8 12 16 20 2" 2B CI'F 
O,Of 0,6 O,B I 1,2 CRi - f ~ 0.2 

R j = 500 ohm 
U= 500 volt 

I , = 70 mA 
/ =50 p/ s 

Fig. 18. V och Ll V som funktioner av C ell t'r k,," ~ ta" tl -Ll CRJ vid 
konstant belastningsstri5m. Kurvorna erhållna lir fi gurerna 16 och 17. 
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E:-tempel 2. För likriktarröret l\'l 4 finner man för en 
likström av 75 mAj fas en anodspänning på 26 volt. Ur 
(17) fås då 

26 

Rr =0,75 ·0,075 = 260 ohm 


:Motståndet i nättransformatorn mmansät.ter sig av 
motståndet j sekundärlindningen, Rs' och det till sekun
därsidan ö\-erreducerade motståndet primärlindningen, 

R/'~Rp.( :;r (18) 

Här är Rp = primärlindningens 1l10Lst nd (det likströms
mätta vid rädande driftstemperatur ). ep och es=primär
och sekulldärspälllling rna. 

trängt tage ti llkommer ytterligare ett motstånd, som 

hänför sig till järnförlusterna och läckreaktanserna, m.en 
om vi utgå ifrån, att en halvvågslikriktaTe icke användes 
där det är fråga om större belastningar, kunna vi utan 
att göra oss skyldiga till några grövre fel bortse från 
dessa förluster. Dessa problem skola emellertid behandlas 
närmare längre fram . 

I rörtabellerna brukar man ibland angiva ett minsta 
motstånd bos t ransformatorn, med vilket röret få r arbeta. 
Skulle transformatorns eget motstånd i något fall vara 
mindre än detta uppgivna, måste man öka detsamma me
delst ett å rskilt motstånd i serie med sekundärlindl1in O'en . 
Totala värdet pa Rj blir alJtså 

Ri=Rr +Rs+Rp.(-;;;-)+ev. ~eriel11otstand. (19 ) 

Forts. 

Förstärkarteknik och ljudåtergivning* 

Det katodkopplade steget. - Synpunkter på en modem radiogrammofonanläggning. 

Av ingenjör Thorsten Ekström 
(Skandinaviska Grammophon A/B) 

M an ~an ~väl knapp~st p.ast , att de gån~a krigs~ren 
vant llagra hamatskndandets r betraffande lJud

kvalitet. Trängseln i etern med avsiktliga störningar de 
krigförandes stationer emellan har icke bidra.,-it till bäth-e 
Jjudhalitet. Här hemma har ju krig t även tills vidare 
skrinlaf,ot plan rna på byggandet av tt rundradioh us med 
tidsenli "-a ,tudi s, och även moderniseringen av flera nu 
föl"' ldrade radiostationer har m st ställas pa franltiden. 

rammofollskivorna å andra sidan äro ju också beklag. 
ligtvis på gmnd av råvaruhrist j ke alltid av den goda 
f rcdskvali tet vi varit bortskämda med . Det torde emeller
tid med säkerhet kunna fastslås, att när freden en gång 
kommer, kOlHm r även en mänga fö rbättringar på ljud
reprodukLionsområdet att se dagen. Vare sig det blir FM 
eller trådradjo ener det gamla systemet med förbättringar 
och moderniseringa r, så måste ljud valitetentusiasterna i 
landet stå r ustade att kunna taga emot, vad som då kom
mer att bjudas dem. 

Det kanske j ust nu kan erbjuda svarigheter att anskaffa 
malerial, och avsikten är icke heller att i dessa rader giva 
absolut full tändia-a konstruklionsbeskrivnl gar. Avsikten 
är ' tt giva anvisningar om, hur en anläggning fö r högsta 
lj udkvalitet bör planeras, samt efter vilka riktlinj er mo 
dernis ring och omändringar av redan befintlig anlägg

• Fiirerlrag i tockholms Radioklllbb den 10 f bruari 1944, 

ning kan ske. Härvid konuua nyheter ur utländska radio
tidskrifter, vilka kan"ke ju t nu äro svåråtkomliga fö r 
intresserade, att refereras. 

Det katodkopplade stegel. 

Det katodkopplade steget patenterades redan 1935 av 
H. D. Blwll1ein för anv··ndning i Marconi-E. M. I. tele, · 
sionssystemet. Vid televisionsförstärkare gällde det ju aU 
överföra ett my ket bredare frekvensbano, än som förut 
varit fall et (från O till flera Mcj ). I var je för tärkarsteg 
måste därför rörkapacitetel'l1a hållas mycket låga, samti· 
digt som lineariteten och förstärkningen per steg maste 
förbättras genom nya s ecialrör och transformatorer och 
genom olika slags motkoppling. Trots nykonstruktionerna 
blev förstärkningen er steg mycket dålig på grund 
den belastning, om ett efterföljande steg utgjorde pil 

.----- - -------- + 

o 

V, 
Za 

Fig. 1. Princip~ch erna fijr det katoJkopplade steget. 
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Högi. över 

~ 200A 
NÄUJASP


FILTER 


Fig. 2. Blockschema, visande förslag 

rörets anodkret-. Genom att koppla ett katodkopplat sie" 
mellan va rj e försl ~i rkarsteg över unn os svår igheterna. et 
katodkopplade steget (fja. l ) har nämligen en ändligt 
hög illgållgsil11pedans och utgö r en ri nga belastning på 
fi.;regående rörs anodkrets. Utgångsimpedansen " . å andra 
_idan mycket låg. 

I den engelska tidningen »Wireless World>.' har under 
1943 <och även tidigare i flera konstruktioner av lågfr e. 
kvensförstärkare ch t on"eneratorer etc. det katodkoppla. 
de steget börj at anv"ndas. I stället för att e empelvis i en 
tongenerator använda utgångstransformat or med olika ut· 
gånl'1simpedanser am'änd »the cathO<le follower» (nam· 
net på grund ay att kal den al1 tid »följer» ingångsgallrets 
potential ) med katodmoUandel parallellkopplat med olika 
motstånd för olika utgångsimpedanser. Och ifÖrstärkar· 
anläggningar användes det katodkopplade steget för att 
erh Ila l goh t lig linje exempelvis mellan f" rförstärkarc 

och slutförstär kare. Då am'ändningen utan transformato· 
rer medför stora fördelar , skola vi nännare undersöka, 
hur uto'ångsimpedansen beräknas. 

Det katodkopplade teget är icke, som i anll at samman· 
hang (P. . okt. 1943, sid. 163 anförts, ett strömmot · 
kopplat steg, utan ett spänningsmotkopplat steg Dled en 
»förslärkning» nå<Yot miudr " Il L Det är ju lt känt fak
tum, att strömmotkoppling "'er utgåu rrskr lsen hög impe
dans {lch omvänt spänning. motkoppling tIg im pedans. r 

SOkA 

800 p/ s 

till modern radiogrammofonanlä g:;;nio 

fig. l kommer således hela 172 alt motkopplas till gallret. 
Att Zo blir lag förstår man, om man länker sig densamma 
som summan av rörets inre och yttre konduktanser: 

(l ) 

vilket även kan skrivas 

(2) 

Om vi n]jgt f i ' . l använda en tri d med R i = 10 000 l} 

och ,u=20 och Ra välj es till 40000 Q blir således en· 
Hgt (2) 

Zo = 0,OOÖ4+ 0,~U01+ 0,002 = () ~25 = 400 n 
lo kall även lii tt utr~iknas om Yi utveckla (2 ) till 

Z = Ri • Ra 
JO Ri+ R" ,i l + ] ) (3 I 

Härvid bör emellertid liksom i förra fallet bsen reras, atl 

Ri j denna kopplin O' bli r "t"rre än om angives irördata. 
Om det gäller att beräkna }) fö rs tär ningen» erhålles 17_ 
ur form In 

Vz _ ,I(, ' Ra 
V1 - Ri+ RJu-r 1 ) 

( 4 ) 

20k.n. 
r-------T-c==r------~----~---------------r----~+~1-~~~. + 

16 + T _'6f' F 

,u~ '*' 
50k.n. 

0.5 
)'F 

' GR" 
1500A 

~-+--~-----+--~--~------~----~--------------------4-----------~----- _ 
Fig. 3. För"lag t ill utl örande av grammofon [(i r ,; tärkar "n. 
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L= 2SmH , C= O,o7)A--F 
AVSKARNING VID 5000p/s 

Fi:;. -I. J\:uppl in g-.' hema och data för n&lraspfilter. 

»Infinite impedance»-detektorn är även ett katQdkopplat 
steg med såsom sådant god linearitet och låg distortion. 
Arbetspunkten ligger här på kurvans nedre del, så att 
likriktning erhålles. Att denna detektor trots fördelarna 
icke mera allmänt kommit till användning beror säkerligen 
på svårigheten att utan extra rör ordna den automatiska 
volymkontrollen. I koml11unikationsradioapparater har 
man emellertid ofta använt densamma. Ett ofta förbisett 
faktum är emellertid, att utgängsimpedansen för medium
,u-trioder i denna koppling är av storleksordningen 600 Q. 

Synpunlcter på återgil/ningsapparaturen. 

Fördelen med lågohmiga linjer är del , såsom redan 
sagts, att relativt långa ledningar kunna tillåtas utan risk 
för att störningar skola induceras i desamma, samt dels 
att filter för tonkorrektion etc. lättare kan göras vid låg 
impedans. Fig. 2 visar ett förslag till en modern radio
grammofon anläggning, ooh här användes det katodkopp
lade steget dels i form av detektor på ett lämpligt radio
chassi och dels i grammofonförstärkaren, som även har 
600 Q utgångsimpedans. Fördelarna äro uppenbara. En 
större anläggning, såsom den här föreslagits, kan knap
past byggas i en enda enhet, och det katodkupplade steget 
ger oss möjl1ghet att utan mellantransformatorer bygga 
varje enhet för sig med lågohmiga förbindelser mellan 
enheterna. I Hg. 3 anges hur grammofonförstärkaren lämp
ligen kan byggas. En 200 Q pick-up anslutes via ett nål· 
raspfilter (fig. 4) direkt till gallret på en triod VI utan 
någon transformator emellan, vilket kanske förvånar nå
gon. Men en god pick-up fordrar en god transformator, 
och ett rör med tillhörande kopplingselement är många 
gånger billigare än en god transf.ormator. Dessutom med
ger röret en riktigare bashöjning, vilken erfordras, då ju 
som bekant grammofonskivor inspelas med konstant amp
litud under 250 p/ s, yilket i sin tur motsvarar en bassänk
ning av 6 dB per okta\". Bashöjningen åstadkommes genom 
att i anodkretsen inlägga 0,5 ,aF och 1500 Q. V2 :s för
stärkning är endast 20 ggr. Anledningen till att icke pen-

7,5H 2,7mH 

" 200.n. 
200..n.. 

Fig. 5. Kombinerat n~lrasp· och ba5höjning;;fjlter. 

tod användes är den, att vi i detta chassi icke önska större 
förstärkning, då efterföljande expansionsförstärkning icke 
kan ske vid för hög nivå. V3 är ett katodkopplat steg med 
600 Q utgångsimpedans. Omkopplin rr mellan radio och 
grammofon sker med en enkel omkopplare (obs. likspän
ningsförande ledning fram till tonkontrollel1heten). 

Filter för diskantavskärning. 

I filter som beräknas för låga impedanser bli in duk
tanserna små och kunna lindas på vanliga radiojärnpulver. 
kärnor, varvid vi erhålla goda Q-yärdel1 och brant avskär
ning hos filtret. Det råder ofta olika uppfattningar om, 
vid vilken frekvens avskärningen hos ett nålraspfilter skall 
läggas. I detta sammanhang kan meddelas, att grammo
fonskivor i den svenska rundradion köras med absolut 
avskärning vid 5 000 p/s. Då vi emellertid i den här skis· 
serade anläggningen ha efterföljande expal1siollsförstär
kare, vilkens nedre gräns kan inställas just över nålrasp
nivån 'och dessutom ett tonkontroUchassi, rekonunenderas 
avskärning vid 6000 p/ s. Med de variabla jämkämorna 
hos induktanserna i fig. 4 kan för övrigt avskärningen 
läggas allt etter önskan mellan 5000 och 7500 p/ s. Filtret 
intrirrunas med freJ...-vensskiva (H. M. V. DB 4034). 

Ett annat nålraspfilter för 200 Q pick-up visar fig. 5, 
som emellertid icke lämpar sig för användning i samband 
med anläggningen enligt Hg. 2. Filtret ger variabel bas
höjning och brant avskärning vid 5000 p/ s. Bashäjningen 
åstadkommes genom att hela det övriga registret sänkes. 
Detta kan j u emellertid lätt kompenseras genom ökad total
förstärkning, när ökad basåtergivning behövs. (Filtret ä r 
publicerat i »Elektroakustisches Taschenbuch», utgiven av 
Georg Neumann & Co., Berlin.) 

I följande nummer av tidningen k mmer diskussionen 
om anläggningen enligt fig. 2 att fortsättas med beskriv
ning av bl. a. tonkontroll och expansionsförstärkare. För 
den händelse nyheter ur utländska radiotidskrifter skulle 
visa sig ha intresse i eletta sammanhang, komma dessa 
även att refereras. 
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Provning a v nätapparater
enligt de nya bestämmelserna. 

A v G . Sa ntelius 
(Sven ska Elektriska MaterielkonrroIlan stalten) 

I november- och decembernumren ar 1941 redogjordes 
för gällande provning bestämmelser för nätanslutna 

radioapparater och förstärkare. I detta sammanhang fingo 
läsarna också göra bekantskap med en del av de olika 
prov apparaterna som användas vid proven. 

Kungl. Maj :ts kungörelse nr 138 av den 26 april 1935 
utgj orde då, som nu, det grundläggande för hela frågan. 
Kun rr\. KommerskoIlegii kungörelse nr 5/1938, vilken fick 
sin tillämpning från den 1 dec. 1933 blev det första ikraft
trädandet angående provningstvång gällande för radio
apparater. Är 1940 ut färdades av Kommerskollegium en 
ny kungörelse angående förstärkare och trädde denna j 

kraft den l jan . 1941. 
Såsom ett förtydligande har Kommerskollegium emel· 

lertid i april 1943 utfärdat en ny kungörelse (»ändrad 
lydelse») gällande för förstärkarna, vilket innebär, att 
praktiskt taget alla slag av dessa apparater numera falla 
under förordningen om pro ningstvång. 

I detta sammanhang kan nämnas, att i denna nya kun
görelse också är angivet ett bemyndigande för Sernko alt 
utan föregående pr ning utfärda godkännande för sådana 
apparater, vilka äro a sedda »att uppställas inom område, 
dit allmänheten icke äger fritt tillträde, och där handhaves 
av siirskilt utbildad personal». 

Förutom vad som här angivits kanske borde upplysas 
om, att provningstvång på el. grammofoner numera också 
förefinnes. 

I Kommerskollegi i kungörelse nr 1/ 1941, gällande från 
den l j an. 1942, förekommer nämligen bland andra mo
tordrivna bruksföremål även dessa apparater. 

Detta innehär att man exempelvis inte kan, utan att 
apparaten blir föremål för prov, bygga in ett i och för sig 
godkänt grammofonchassi i ett skåp. 

Diiremot förekommer grammofoner, godkän<la för S· 
märke, vilka utgöras av grammofonchassier som försetts 
med skyddskorg över motorn. Dessa helt godkända gram
mofoner äro sa anordnade att man kan ha dem helt fri
stående, eller kunna de godtyckligt inbyggas av ägaren . 

Utvecklingen på radioområdet har emellertid gjort det 
nödvändigt att företaga en revision av provnin17sbestäm
melserna och föreligger denna numera i en övera rbetad 
upplaga, vilken godkändes av nstaltens Nämnd den 22/ 2 
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] 943 och för tillämpning vid nytiJherkning från den 1/ 4 
1944. 

Dessa ändrade bestämmelser äro i stort sett desamma 
som de tidigare tillämpade svenska bestämmelserna nr 6, 
under det att ändock . ' a änd ri ngar och 'Hägg blivit 
gjorda. 

Artikeln avser att i korthet redogöra för de mera väsent
liga ändringarna, vilka äro föl j ande. 

För att då börj a med )) 2, Definitioner, är där utom 
de under a angivna radioapparaterna under b upptaget 
»Apparat för förstärkn ing av elektriska svängningar (s. k. 
förstärkare. Hit räknas antenll förstärkare, grammofonför
stärk~re, för,stärkare för mikrofoner, diktafoner o. d. samt 
övriga med elektronrö f ' rsedda fö rstärka-reapparater.» 

I § 3 h är angivet fordran om att effekten, exempelvis 
hos en förstärkare, skall angivas i förening med den dis
torsionsgrad, som uppträder vid den angivna effekten. 
Vidare kan nämna-, att m r än 10 0/ O distorsion ej får 
angivas. 

Under k i samma paragraf är angivet, att uppgift 0111 

den impedans, som hör anslutas över uttagsdonet, även 
skall angivas. 

Vidare kommer fordran att berörinrrS'farliga uttag fö r 
anslutning av ljudsändare skola vara märkta med uppgift 
om, att endast S-märkt utförande får anslutas. 

Detta gäller alltså icke i de fall högtalaren iir inbyggd 
i apparat 'och ej heller dtt den uttagbara effekten under· 
stiger de i bestämmelserna stipulerade maximiviirdena P' 

24 V och 0,5 mA. 
I § 4 under (; gällande uppgift om provvillkor A står 

angivet, att radio- eller tonfrekventa svängningar varken 
skola tillföras eller uttagas frän appa raten, »såframt däri 
icke ingå förstärkaresteg så beskaffade, att strömupptag· 
ning och drif.ttemperatur variera med de tillförda sväng
ningarnas amplitud. I senare fallet tillföres till det eller 
de ifrågavarande stegen 30 % av den amplitud, som sva
rar mot den med 10 0/ O distor~ion avgivna effekten varvid 
effekten förbrukas i därför aysedcl anordning - - - .» 

Ett tillägg i bestämmelserna som tillåter kortslutningar 
av för korta avstånd i rören eller luft- och vakuull1striickor 
ar en ny fordran i d svenska bestämmelserna, vilken är 
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av mera vi tal betydelse. Denna fordran fhll1es även i de 
. k. IFK-be tämmelserna, och har tillämpats i de fall, då 

prov särskilt begärts och utförts enligt dessa bestämmelser. 
Envar vet, att uppbyggnaden av röret grundar sig på 
korta avstånd, och att dessa givetvis understiga de i be
stämmelserna stipulerade 2 och 3 mm luit- och krypsträc
korna. Vid proven skola allts dessa för korta avständ 
kortslutas, vilket innebär att en d 1 överhettn ingar upps-tä 
i apparaterna. 

Detta har t ill följd att fahrikan len måste genom insät
tandet av säkringar söka skydda appar attypen. Vid dessa 
prov enligt provvillkor B skall, sedan säkrin gen brutit 
kretsen, 2 min_ förf] ta och skall övertemperaturen vid 
mätning exempelvis i ]jm)111ngar a emalj - eller lacktråd 
ej överstiga 120 0 C. 

För att klara frågan i en växelströmsapparat, där otiIl
låtna temperaturer omedelbal1 uppträda i transformatorn 
anod- och glödströmslindninaar, så utgör en telm osäkring 
vanligtvis ett lämpligt skydel. Smältsäkringar i intagskret
sen kunna också bli erforderliga. 

I en allströmsapparat måste vill avpassade smältsäk-

Kortvågsmottagare 
Av civilingenjör Carl Akrell 

ringar anbringas i nätintagshetsen, och i de fall där så 
behövs måste eventuellt dessutom anodsäkring anbringas. 

Då dessa prov utföras inträffar ibland att exempelvis 
ett motstånd br inner av. Har emellertid motståndet en fri 
placering, saknar detta större betydelse. Ett motstånd, som 
vid proven blir för varmt eller b rinner a , få r alltså inte 
vara så placera.t, att detsamma delgiver några detalj er i 
sin omgivning en för 11ög temperatur. 

Spänningsprov efter föregående iuktbehandling utför
des efter de tidigare bestämmelserna på allströmsapparater 
med 1 000 + 2 E, varvid E avsågs utgöra minst 250 V, 
varför provet blev 1500 V växelspänning, SO p/ s .. Enligt 
de nya bestämmelserna däremot uto-öres pwvspänningen 
alltid av minst 2 000 V växelspänning. 

Tilläggas kan, att i de nya bestämmelserna ä r införd 
en ny figur, upptagande grafiska symboler, och gäller 
alltså att dessa kunna tillämpas för att känneteckna appa
ratuttagens an ändning i stänet för svensk text_ 

De n ya pr ovDingsbestämmelserna kunna rekvi reras h ån 
Semko och kan på begäran prov omedelbart utföras en

ligt dessa. 

V. Superheterodyner med dubbel frekvensomvandling (Forts.)* 

v det föregaende framgår att man kan s "ilja på t re 
olika typer av dubbeIsuperheterodyner: 

L Super fö r mottagning a stora kortvågsområden, där 
alltså högfrekvens- och första blandarstegens tre kretsar 
på vanligt sätt avstämma med en tregan ~kondensator 

(se fig. 22, P. R. nr 4, 1943 ) . Den dubbla frekvensom
vandlingen fyller här upprri ften att åstadkomma en hög 
första mellanfrekvens om 3 00 il. l 500 khz, för att under
trycka icke önskvärda spegelfrekvenser (se P. R. nr 2, 
1943, III , IV) . Andra mellanfrekvensen är den 'anliga, 
460 khz, på vilken frekvens man med ett steg och med fyra 
avstämda kretsar får stor förstärkning och l agom selek
tivitet. OsciI1atorfrekvensen lägges lämpligen under första 
mellanfrekvensen och alltsä vid 2 540 il 1 040 khz respek
tive. Väljes mellanfrek ensen 2 000 khz ligger spegelfre
kvensen vid 2 000-(2 X460 ) ener 1 080 khz. om fram
går av fig. 22 lämpar sig kon truktioneJl väl för AFK

• De idig;are artiklarna i denna serie ha varit in förda i P opulär 
Radio nr L1 och 12, 1942 samt nr 2 och 4, 1943, 
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reglering. Spoldata ha angivits i tabell II (P . R. nr 2, 
194') för en mellanfrekvens om l 500 khz, vid använ
dande aven 3X 410 pF vridkondensator, där området mel 
lan 9 och 100 meter täckes med en uppdelning på två 

områden_ 

2. Super avsedd för mottagning v ett antal bandspr id
ningsområden pa kortvåg. Här är h"gfrekvens- och för sta 
blandarstegets kretsar fast avstämda, medan första mel
lanfrekvensen gj olts variabel, exempelvis 'nom området 
3 000--2 500 khz, andra melianfrekvensen är 460 khz som 
vid föregående appara t. Oavsett vilket bandspridningsom
råde som är inkopplat, avstämmes härvid ett frek en -
spektrum om 500 khz (se fi g. 24., sid. 34)_ En m ottagare 
av denna konstruktion kommer i det föl jande att beskrivas. 

3. Super a edd för mottagning av stora kortvågsom
räden med samtidig bandspridning_ Här ä r allt både 
högfrekvens- och första blandarr öret kretsar variabla med 
en tregangskondensator och empelvis av tämbara för 
mottagning av området 9- 30 meter. Andra blandarstegets 
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BildelI visar Irimning med s)'nlig bamlfilterk,,,va 
med hjälp av signalgelleralor GM 2882, frekvens
modulator GM 2881 saml oscillograf GM 3155. 

Endast den. som star rustad att uppfylla allm,iuhetens krav pa snabb och 
förstklassig service ha,r möjlighet att göra sig gäJland i konkurrensen . 
Philips kan nu som förr leverera erforderliga hjälpmedel härför, och ingen. 
som har kostat på si~ utgiften att an skaffa en komplett utrustning Pbilip~
instrument, har ännu klagat på daligt ekonomiskt resultat. Tvärtom ha 
dessa serviceverkstäder kunnat utvidga och glädja sig at ett ständigt 
växande rykte om god ,ervice och fa ckmässig skicklig het. 

Philips kan nu även erbjuda helt sve nskhyggda mätinstrument, tillver
kade vid Norrköpings El ektrotekniska Fabriker A,-B. NEFA. Detta betyder 
att årt.iondens forskningsa rhetcn och praktiska erfar..nheter kombiner.ats 
med svensk kvalitet och noggrannh~t. Utnyttja detta - villj Philips svensk
byggda elektriska mätin strument! 

Förstklassiga hjälpmede l i Edert arbete skaffar Eder gott anseende. och 
gott anseende hetyder fler kunder och ökade inkomster, Begär därför redan 
i dag offert och spedalbroschyrer. 

PHiliPS 
SVENSKA AKTfEBOLAGET PHILIPS· MÄTINSTRUMENTAVD., STOCKHOLM 6 
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galler- och o cilla torkretsa r a stänlInas i sin tur med en 
tvågangskondensa tor, så alt första mellanfrekvensen blir 
variabel mellan exempelvis ;3 000 och 3 WO khz, varigenom 
en bandspridning om 100 khz blir möj lig i vilken punkt 
som helst på 9- 30-metersbandet. Med denn-a konstruktion 
vinnes alltså, i motsats till de i handeln vanligen förekom
mande mottagarna fÖT kommersiellt bruk, två fördelar, 
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Fig. 26. Provmottagaren s eld framifrån. 

dels att mellanfrekvensen biir hög och att bandspridnillgen 
är lika stor på alla mottagna vågliinoder. Denna konstruk
tion är alltså en kombination av de under mom. 1 och 2 
beskrivna. 

Som förut omnämnts komm r i fo rtsättningen att be
skrivas en mottagare av typ 2 avsedd för mottagning av 
ett antal bandspridningsområden . IU frågar man sig ome
delbart, hur många stationer man går miste om genom 
att hela kortYågsområdet ej finns med och om det då ej 
är större ide a tt konstruera mottagaren på vanligt sätt och 
fi nna sig i att inst~iIlnin aen ev. Llir b ärligare. För alt 
kunna lämna svar på denna fråga har författaren gjort 
en undersökning på grundval aven år 1942 i Röster i 
Radio publicerad stor kortvågstabell, varvid området mel· 
lan 21800 och 5800 khz (13 t. o. m. 50 m) behandlats. 

Forts . 

Fig. 27. Provmollagarcn ~ellJ uppur n. 
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SEKTION 
KRETS 

HOrr:5/6":t.
F,..mMi<c. 

KRETS Kl K2 KJ K" 1<5 K6 K7 K3 K9 MOTT.S/6NALS 
f',eJc..ns kel s AVSTAMNIN6 Fast Fa.; Fast Variabel Variabel Fasf Fast Fuf Fas; 

/S/OO 
9800 

BAND C 
BANO E 

1,200 
9550 

15 'tCO 
9750 

/25S0 
12 'f00 

25S0 
2600 

5010 
5060 

%() '-60 '-60 '+<>O 
I, /00 

9800 

jl i j 


f5 lao - 12 550 · 2550 5010 - 2550 - *0 kel s 

12YGO - 9800 - 2600 5060 - 2600 - 460 kel s 


Fig. 24. Blockschema till en kortvågsdubbelsuperheterodyn med 6+2 rör. Första mellanfrekvensen variabel 3000-- 2500 khz, andra mel· 
lanIrekvensen 4{)O kh7_ Mottagaren har nio avstämda kretsar, därav två variabla. Varje steg har i schemat numrerats med motsvarande 
siffror som i senare införda detaljschemata. De olika kretsarna ha Ilumrerats och signalens väg genom mottagaren har angivits i två fall. 

Konstruktionsdata och provningsmetoder 

Pick-up-filter 

Det i figuren visade filtret är avsett för elektromagnetiska 
och elektrodynamiska nålmikrofoner. Det åstadkommer 
först och främst den höjning av basregistret, som erford. 
ras vid förstklassig återgivning (på grund av basdämp
I ingen vid skivans inspelning) och möjliggör vidare en 
r eglering av ljudstyrkan inom det högre tonregistret, vari. 
genom man kan åstadkomma bästa möjliga kompromiss 
mellan klangskönhet och nålrasp. 

Om en transformator an"ändes till nålmikrofonen, skall 
denna inkopplas mellan nålmikrofonen och filtret, ej mel· 
lan filtret och förstärkaren . 

Höjningen av basen relativt mellanregistret sker genom 
en sänkning av det sistnämnda (tillsammans med det högre 
registret), varför högre förstärkning erfordras med filter 
än utan. Om det skulle bli knappt med förstärkningen kan 

l. 

OMLINDNING 
av Transformatorer och Magnetspolar 

ELEKTROTEKNISKA VERKSTADEN 
Akarp TelefoD. 228 

" 

R, 

I 40 
kS? 

20000 
fJF 

man nOJa sig med en något mindre höjning av basen 
genom att öka motståndet R2 till 80 kQ och samtidigt 
minska kondensatorn et tiil 10 000 pF. 

Observeras bör att större krav ställas på förstärkarens 
utgångseffekt vid användning av ett filter, som höjer ba· 
sen. Vid en viss inställd ljudstyrka blir slutröret lättare 
överbelastat om basen är med än om den salm·as. 

(Teknologens Radio, sept. 1942.) 

DX - radio • Kortvilgslyssnare 
Medlemsskap, kortvågstabell er, rappo rt 

Iii och lyssnarkart mot 1: - till 

l SVERIGES RADIOKLUBB, Saltsjöbaden 2 
Telefo n Sbn 540 Postgiro 175000 
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Beräkning av nä1transformatorer 10-300 VA (2)1 

Av ingenjör Uno Imby 

Föregående nomogram avslutades med beräkning av primär ström
, t yrka vid olika nätspänningar. 

Ur on Lående nomogram nr 13 beräknas först lindningstrådens 
diameter SOIU funktion a strömstyrkan. Dessa storheter äro avsatta 
uteft r samma skala (nr 3 frän vänster). De övriga skalorna äro 
avsedda rör kalkylering av lindnings l1lrymmet. M utgilngspunkt från 
tråddh metern beräknas det specifika lindningstalet, som innebär an · 
talet lindningsvarv per cm'. Som funktion av spec. lindningstalet 
samt lirulrtingsvarotakt erhålles slutligen det erforderli u9. u.trymmet 
för varje lind Iling. Tillvägagi ngssättet framgår närmar av nedan
stående exempel samt omstående nomogram med skiss. Exemplet är 
n direkt fortsättning av det i fiiregående nomogram. 

1'illämpningsexempel. 
Lindni.ngstrådens diameter bestämmes av strömstyrkan och är av

, at t Ilteft r samma skala som denna. Nomogrammet gäller vid en 
trömtäthet av 2,55 A/mm". Är man hänvisad till att använda dynamo

If el i standardutförande, väljes närmast högre eller lä'rre fö rekom
mande triiddiameter. id hträkningen av en sekuudärlindning, avsedd 
alt mata en dubbellik riktare, måste mm taga hänsyn till, a tt slröm· 
men bUr jämnt uppdelad på två Ilndnin"M. Lindn ingstråden behöver 

edes dimensioneras end ast {ör halva strömstyrkan. Vi få i vårt 
exempel (vari av es dubbellikriktningl : 

Primära tråddiametrar 
lIO V: 0,46 A ger 0,48 mm, tag 0 - mm 

127 » 0,40 » , 0,45 , , 0,45 , 

150 , 0,34- » » 0,41 , » 0,4 :!> 


220 » 0,23 » » 0,34 » » 0,35 » 

250 , 0,204 » » 0,32 » » 0,35 » 


Sekundära trMdiamctrar 
300 V : 0,07/ 2 A ger 0,132 mm, Lag 0,15 mm 


6,3 »1,7 »» 0,92 » »1 » 

5 » 2 » » l » » 1 » 


Vi äga nu alla erforderliga uppgifter lör en konstruktiv samman
ställning av vår nättranslonnator . PTimärlindningen kan utföras meJ 
l>faka» uttag för varje nätspänn ing, varvid lindningen för en lägre 
spänning ingår som del i lindningen {ör en högre, se fig. l a. Ifall 
någon av spänningarna är jäm nt hälften aven annan (t. ex. 220 
och llO Vl , kan man spar a lindn ing-sutrymme och koppar genom 
au anordna primärlindningen för alternativ serie- och parallellkopp· 
ling, se Hg. l b och c. Härvid ut föres lindningen med dimension och 
varvtal som för den högre spänningen men uppdelas i tvenne lika 
stora hälfter. I följande sammanställning tänka vi oss primärlind· 
ningen utlörd med »raka» uttag : 

lärn7ciirnan 

66 st. kämblcck (för dimensioner se [öreg. nomogram) 

• Primärlindningen 
110 V: 500 van' 0,5 mm tråd 

127 » + 80 » 0,45 » » 

150 » + 100 » 0,4 » » 

220 » + 320 » 0,35 » :» • 
250 » + 14.0 » 0.35 » » 

Sekundärlindningar 

300 V: 2 X 1500 varv 0,15 mm tnid 

6,3 » 31 5 » l » » 

5 ~ 25 » l » » 


Vid kalkylering av Iindningstrtrymmet m ste man taga hänsyn till 
trädens diameter och isolation samt lindnlngssättet. Nomogrammet 
gäller vid lindning i jämna lager. Vid s. k. >ruslindn ing» filr man 
räkna med c:a 20 0/0 större erforderligt utrymme. Tillse vid lind-
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ningen att varv meJ stor spännjngsskillnad ej komma intill varandra . 
Användes tunt papper som i olation mellan lagren, kan utrymmes
Ö "ningen uppskattas till 10 o/a. 

Ur nomogrammet beräknas fOrst det specifika lindningstalet för 
varje lindn ing. För vanlig emaljerad koppartråd (betec.kning EE l 
rr, vi l \" rt exempel : 

Specifike lindningstal 
IlO V: 0,5 mm tråd ger 295 varv/ cm' 

127 ~ 0,45 '> » ~ 360 , 

150 » 0,4 » ~ » 450 ~ 


220 » 0,35 » » » 580 » 

250 » 0,35 » , » 580 » 
300 » 0,15 » » » 2 700 » 


6,3 » 1 » » ., 78 » 

5 » l » » ~ 78 » 


SammlITllagda lindniTlgwtrymmet kan n u beräknas. Vi få ur no· 
mogrammet: 

UO V: 295 varv/cm' och 500 varv ger 1,70 cm' 
127 » 360 » ~ 80 ;) » 0,23 l> 

150 » 450 l> ~ 100 » » 0,23 » 
220 » 580 » » 320 » » 0,56 , 
250 » 580 » ~ }W » ~ 0,24 , 
300 » 2700 Q » 3 000 » » 1,15 » 

6,3 l> 78 l> » 31,S » l> 0,42 » 
5 » 78 » » 25 » » 0,33 » 

S:a 4.86, säg 5 CIll~ 
20 % tillägg för ruslindning 1 » 
Sammanlagt lindningsutrymme 6 cm' 

Härtill kommer utrymm e för spol tomme och isolation mellan lind· 
ningarna. ö ppningen i kärnblecket är i vårt exempel 8X2=16 cm'. 
Spolstommen hör ha ett spelrum på 0,5 mm längs öppningens lång· 
idor och 2 mm vid ga lama. Den kan tillverkas av 2 mm presspan. 

Isolationen mellan primär-, anod- och glödströmslindn"ingar måste 
vara betryggande. Den utföres lämpligen med 0,5 mm presspan. Vi f, : 

Spelrum 0,05' (8+8) + 0,2 ' (2 + 2) = 1,6 cm~ 


. polstomme 0,2 ' (2+ 8 + 2) = 2,4 l> 


Isolation 2 . 0,05 . 8 = 0,8 ~ 


:a 4,8, säg 5 cm2 

Totalt erforderligt utrymme för lindningar, spolstomme m. m. blir 
således 6 + 5=11 cm"_ Det disponibla ut rymmet, 16 cm' , är föl j
aktligen tillräckligt. 

Skulle det disponibla utrymmet visa sig vara för litet, får man 
välja ett s törre kärnbleck. I lindriga fall klDl olägenheten även av' 
hjälpas genom att öka kärnarean med ytterligare några bleck. Beruk
ningarna måste härvid d.elvis göras om, emedan lindnrngsvarvtalen 
och utrymmet minska . 

ättransfonnatorer för 25 p/s växelström kunna helt igenom beräk· 
nas på samma sätt som för 50 p/ s, dock utfö res järnkäman med 
dubbla antalet kärnhleck mot vad beräkningen anger. 

250 v o..,..,qlJ _ 
2 20 y 

320 V'Q''''' 
lio,n",,,,, 

150" 

127 V " " ~ ao ".J~" 
~O 'd ... ...-Ir O '.' 

!!-oo vC!rv 
:fQl.' ",~ 

a b c 

Fig. 1. Data för lindning av nättransfonnator. a) Primärlindning 
med »raka» uttag. b) och c) Primärlindning för alternativ serie· och 

parallellkoppling. 
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