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DYNAMISK 
ELEKTRONOMETER 
TYP 712 

NYHET 
RORPROVAREN 

en svensk kvalitetsprodukt 
DYNAMISK ElEKTRONOMETER TYP 712 ör en modern d y n a m i s k rörprovare, so konstruerad att den under e I I o c h s o m m o 
a r b e t s s k e d e möter radiorörels bada ojämfärligt viktigaste 

• Varje i röret ingående sektion mötes individuellt, med ström
kretsar, spänningar och belastningar avpassade efter rörets ar
betsförhållanden i mottagaren och med deltagande av samt
liga elektroder. 

• Eleklronametern utför effektiv konlroll av glödlråd, pavisar 
löckningar hos varm katod och utför f u II s t ä n d i g a kortslut· 
ningsprov mellan elektroder i varmt lillstånd, allt synligt me
delst neonlampa, samt tillåter avlyssning av kaladknaster och 
störningar frön defekta eller l ösa eleklrader medelst anslutning 
av hörtelefon eller förstärkare . 

• Sinnrik kombination av omkopplare och tryckknappssystem 
medför säker manövrering, till6ter provning av nya rörtyper samt 

eliminerar mellansocklar och flera rörhållare ön en av varje typ. 

• lösa provningstabeller och skrymmande kortsystem ha ersalts 
av inbyggda, överskådliga rulhabeller, försedda med proktisk 

Pris kronor 650: 

Tillverkare : 

RADIOINSTRUMENT 
Thulegatan 19, S t O c k h o I m 

karakteristika, den dynamiska brantheten och ",missionen . 

swinginstöllning. Enbart detta en finess, som stöller rärprovoren 

i sörklass . 

• Elektronometern provar alla aktuella amerikanska och euro 
peiska moltagorrör. Den medföljande, noggrant utarbetade mol· 
svarighetstabellen omfaltar över 1.500 europeiska rörbeteck· 
ningar, vartill kommer 300 amerikanska rörtyper , som kunna 
provas. 

• Medelst sinnrikt arbetande organ utför elektronometern 
sjölv det för provningen erforderliga tankearbetet, den .tönker. 
sjölv. Den kan dörför handhas av öven icke fackkunnig perso· 
nol. Manövreringen är snabb, instöllningen kröver endast c:a 
10 sekunder . 

• Den anslutes till 5O-periodig växelsträm, 11()-240 volt. Före. 

kommande nätspänningsdifferenser kompenseras k o n t i n u-
e r I i g t. 

exkl. o'Vsättnlngsskatt 

Ensamförsäljare : 

RADIOKOMPANIET 
Odengatan !6, S t a c k h o I m 
Telefon: Växel 31 31 14, 322060 

.. 
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•NR 3 MARS 1944 ARG. XVI 

Störningar från superheterodyner 
Några siffror på grundval a v praktiska försök 

Meddelande från Tandbergs Radiofabrik, Oslo 

Kampen mot radiostörnin cra r bedri ves n umera mycket 
systematiskt i många län der. Det har bildats speciella 

organ, som ta hand om tana därvid uppk mmande pro
Illern. Dessutom måste alla elektriska apparater, som kunna 
tänkas föror, aka radiostörn ingar, för t godkännas, inn an 
de släppas ut i marknaden. 

Sedan lång tid tillbaka har man fört en kamp mot de 
förr så vanl iga detektorappanllerna med återkoppli ng di
rekt till antennkrersen_ Deras visslin gar omöj liggj orde 

nämligen ofta helt 'och hållet all mottagning i städ T, s~i r-

kilt id tättbebyo-gda "alor. Man har dock hela tiden 
haft uppmärksamheten riktad på, att även de numera \'<111

!io-ast förekommande superheteroclynema kunna förorsaka 
visslingar o-enom utstrålning från oscillato rn via antennen. 

Med led ning av våra undersöknJingar ha vi em ellertid 
ko mmit till den slutsatsen , att man icke har ägnat till
räcklig uppmärksamhet åt frårran om superheterodynernas 
strålning. Enligt våra mätningar utstrålar en dål ig super
heterodyn lika mycket som en bra detektormottagare. Det
ta pro blem har blivit ännu större, sedan superheterodyner 
med en nda förkrets blivit vanliga. Dessa ge nämligen 
10 gånger så stora störspänninga r i antennen som super
heter odyner med två förkretsar. 

Vid våra försök visade det sig, att man för att få en 
någorlunda störn ingsfr i mottagning av medelstarka sän
dare (100 IN i antennen) icke kan tillåta en högre stör

spänning i moltao'aran lCllnen än l ,et -. D en spänl1ing .. er 
sii ndaran telUlen, som motsva rar de ll na stör -cpäIl Tlin g-, be

"ti mme:' av av tändet m lian antennerna och av den kopp
ling, ~om erhålles vid användning av gemensam j ordled
lI ing OGh bel sningsnät. NIellan ant nner i amma byo-gnad 
far man åIedes betydligt fastare koppjj ng än mellan an
tenner, som b fimla sio- på samma avstånd fr 11 varandra, 
men i skilda hus. Vid centralantenner förefinnas stora 
svårigheter, da den vanliga avkoppling n ingalunda är 
tillräcklio-. 

Störspännin{!;amas storlelc. 

Mätningarna ha utförts på flera olika mottagare, arvid 
över den strålande apparatens antennklämmo r uppmättes 
stö rspänningar från 0,1 till 100 mV på mellanvåg och från 
.JO till 4. 000 m V på kort\~åg. Apparater ll1txI två förkretsar 

·01' 0 icke bättre p ko rtvåg, då vanlirren endast en krets 
användes på detta band . På nk retssuperheterodyner av 
god kvalitet uppmättes från l till 10 m V på mellanvåo
Qch ca 100 m V på kortvåg. Dåliga enkretssuperheterody
ner gåvo upp till 100 m V på mellanvåg och 4 000 m V på 

kortvåg. 
är antennerna befinn a sig på ca 20 m avstånd från 

va randra i samma byggnad , utgör de överförda spänning. 
a rnas storleksordning från 1/100 till l / l av sändaranten
nens spänn ing. Detta betyder i praktiken , att till och med 
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2L1 V· C= 18 (1 --B) -l 
Jr: f 

och brumspänningsamplituden 

( 0) In l-~ 

dV=~cT 

E:);empel J . HalvvagslikPiktare, fastal 

Ri =SOO ohm 
V=.3S0 volt 

1Q= SO m. 

e= 20 ,aF 
/ = 50 p/ s 

350 

(25) 

n = l 

Fö t beräkn a vi R = - - = 7 000 ohm, vilket ger
0,05 

R,. 500 
0,0715 

n' R = l · 7000 

B 
r fi g. 20 ad äses motsva rand e vä rde på - = 0,27. (24)

7f 

ITI= O ,05 (l-O,27~ = 18.2 volt 
L /' 2 • 20 . 10- 6 • SO . 

Observ ra, att d Ha är amplituden hos den tandade kurvan. 

Effekti vvärdet hos brumspänningens grundfrekvens, 

mätl Ö" r bllffcrtkondew;atorn e, kan med god approxi
. mation sättas lika med 4. volt per mA belastningsström 

och f lF hos C vid en nätfre1..-vens a 50 p/ s. 

Exempel 4. 

= 20 ,uF 
18 = 50 IDA 

4 · S0 
j V1eff =2Q= 10 \IIolt 

Kortvågsmottagare 

Av civilingenjör Carl Akrell 

Den så.gtandade kunrans amplitud kan approximativt 

uppskattas till 7,5 volt per mA belastningsström och ,uF 
hos e vid samma nätfrekvens. 

Exempel 5. 

e = 20 F 

18 = SO mA 

LiV = 7,5·50 = 18.7 volt 
20 . 

0.3 

0,2 

0,1 

~ --
/ 

/ 

L 
/
/
I 

o 0./ 0.2 

F ig. 20. Diagram för berä koing uv 
(_) 
;rSOtll funk tion 

0,3 .B..L O." 
n :R 

Ll V. Ur d iagrammet erhålles 
R; 

av 11 ' R 

V. Superheterodyner med dubbel frekvensomvandling (Forts.) 

I tabell III har inom detta område införts sju band

spridningsområden A t. o. m. G för respektive 13-, 16-, 

19-, 25-, 31· 40- och 50-metersbanden, vardera med en 
bredd på 500 khz. Hela kortvågsbandet, som det ovan 

definierats, omfattar alltså 16 000 khz, medan bandsprid
ningsområdenas sammanlagda omfång blir 3 500 khz eller 
c:a 22 % , vilket onekligen verkar oförm nligt. Det visar 

sig emellertid att av totalt 450 upptagna stationer icke 
mindre än 360 ligga inom bandspridningsområdena eller 

c:a 80 0/0, och räkna vi med de stationer, som ha effekter 

om 50 kW eller mera, bli siffrorna 115, 110 och c:a 95 %. 

Av samtliga stationer går man alltså miste om 20 0/o ooh 
av s~orsändarna 5 %. I tabellen har den fullständiga sta

tionsfördelningen på olika band införts. Härav framgår att 

13-metersbandet utan större förlust kan utelämnas, då 
där f. n. blott skulle finnas fyra stationer, och detta utan 

att ändra ovanstående statistik alltför mycket. 

En mottagare av denna typ kan givetvis utföras med ett 
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55: 59: -

~ G RABAM BROTHERS A/B ~G RAHAM B ROTHERS A/B 
S TOC KH O LM ST OCKHOLM 

VIBRATOR Typ LL 6 V VIBRATOR Typ LV 6 V 
S~k. å l ikrik tarekonrak crna 

max 4 A rv max. 12 W , 3 A, 300 V 

Sockeln sedd 1I11derifrån. Sockelll sedd 1Inderifrån. 

S M Å V I B R A T O R ER. G enom ett extra ankare, en extra 
lindning och speciell fjäderkonstruktion, ha dessa sm ' vibra torer 
f tt en säkerhet mot kontaktklibbning och fjäderbrott som nästan 
n r Allformatorns. Säkerhetslindningen verkar även som en hög
frekvensdrosscl varför avs törningen underlättas. Vid 6 volts utfö· 
rande levereras vibratorerna omg. fd .n lager. Övriga spänningar 
pil. några veckor. Mått utan sockel H = 88 mm, D = 54 mm. 

GRAHAM BROTHERS A/B 

STOCKHOLM 16. TEL. NAMNANROP. 
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godtyckligt antal av de i tabellen föreslagna olllr dena, 
och då inte en lda spolomkoppling förekommer, utan det 
blott bli r fråga om kondensatoromkopplilJgar, inn bär sex 
; sju områd n ingen orimligh t. 

Av block- och detalJ·schemorna fr am<Yår att motta<Yar en t:> <o 

har 6+2 rör, ett relativt stort antal. Här kan givetv is den 
förenklingen utföra att ögat, lågfrel.-vens- och högfre. 
lev nsstegen slopas, varvid förenklingarna tagas i ovan
nämnda ordning och all tså lå!!"frehen tccrct h lire bort
faller än högfrekvenssteget. Slopas det sistnämnda, bort
{all r kretsen K2·K")X och I·KI X an lutes dir ekt till 
blandar.rör ts galler. Dessutom A'!K-regleras i etta fall 
mellanfrekven steget. 

A" mottauaren har infölts bilder i figurerna 26 t. o. 111. 

30 där de olika detalj· ma utmärk . Föreliggande kon
stm Li n utfördes som pro koppling på ett trächassi, fod
rat med blecl ....plåt, vilket udö rande emell rtid ej är att 
rekommendera, utan ett vanligt plätchassi av samma di
mensioner eller 42X23 X 8 cm användes. I övrigt fram· 
går disposition n av d många fotografi erna. Vissa detaljer 
ha emellertid i tabell III ändrats. Sålunda sker av&täm
ningen av andra blandarsteget med en tvågangkonden&ator 
om 2XI40 F, och spolarna ha aUa lindats på 20 mm 
_polrör, som alltid finnes i h ndeIn. Spoldata för kret am a 
Kl, K2 ch K3 samt motsvarande konden atordata K X. 
K2X o h K3X framgår av tabellen. För att i tör ta möj
liga u träckning undvika visselloner, som uppstå på grund 
a att två oscillatorer samtidigt är i arbete på olika fre

ens r, är det lärop igt att utföra högfrekvens- och första 
blandarsteget helt skärmade och att således för e chassiet 
med en mellanvägg till den ··niga delen av apparaten och 

tt ~känna spolen 2 (LH -L22, se fig. O). Härvid kom· 
mer dess induktans att sjunka något, ro n detta spelar 
mindre roll om trimrarna förses med stora variationsom
råden. I tabellen har angivits ett exakt värde inom paren· 
tes samt ett för laget variationsområde. Chassiet förses 

F ig. 2R. Provmot tagaren sedd UJlderi fr ån. 

Tabell Ill : pol- och kapacitetsdata för 9 kortvågshand inom om· 
,-----------~~---.-------------~--------

Fa-t l:a oscillator· 
V rrlän"d omnide Bundmi lt frekv. för en l:a l :a mell an· 

o kels kels mcllanfrekv. om i fTekvensen 
medeltal 2750 kel s 

A 
21 8()()--21 300 

13 m 21 550 18800 (24300) 
Variabel 

B 18 200-17 700 
16 m 179.50 15200 (20700) S 000-2 SOO kels. 

e 15 55 
19 

15 050 
Dl 

15300 12 550 (18050) 
D, 2: mel1an

D 12 150-11 650 
25 m li 900 9150 (14650) 

i rekven en är 

E 9900-·9400 
31 m 9650 (6900) 12 I~oo 

160 kals va 

F 7450-6 950 
40 m 7 200 (4450) 9950 rierar oseilla-

G 6300 5 800 
49 m 6050 (3 ~ OO) 3900 torn inom 

H 14450-13950 
20 m, amatör 14 200 11450 (16950) området 

K(F) 7 45~950 
4Q m, amatör Se F Se F 3 460-2 960 kels. 

dessutom med bottenlock, varvid det blir nödvändigt att 
borra ventila tionshål i sidorna . 

Vad oscillatorlrekven ema i första blandar teget beträf· 
far, så ha dessa lagts än högre, än lägre än signalfrekven
serna, detta för att samma oscillator pole skulle kunna 
användas. Med de lägre frekvenserna på 31-, 40- och 49
metersbanden (se tah_ 111) , motsvarande 6900, 4450 och 
3 400 khz erhålles väsentl igt minrue frekvensdrift. Som 
oscillatorsp le i detta fall är L;)3-L34 lämplig överbyggnad 
med passand trimrar. Enklare är emellertid att enlioto 

tabellen använda en enda spole. 
allerspolen till andra blandarsteget (K4-L31L32 ) kan 

Illonterasoskärmad på chassiets undersida, om tidigare 
omtalad mellanvägg inlagts (se fig. 28, spolen är här om· 

Fig. 29. Provll1ottagaren sedd bakifrt.n. 

POPULÄR RADIO 



--

le 

00
F 

OL 

H 
S-

lauel 21 800 och 5 800 kl" Oml da!a ' kret.;ar ol;h kondensatorer i 2 :a blandarsteget. polarna ha alla f'n diameter om 20 mm. 

I Station -fördelnjng enl. 
RiR kortväf'"' tab, 1942K5K2Kl . O II K3 I K31 K. 2 I K2X K3XKIX ~ pF pF pF pF pF I pF Totalt I v deslia 

:lntal m. effektL:lI jL;" I L~j l ~q L" IL JJ L2~ I - lat ioner ~50 kW 
:::~ ~ .o c.;..-.n~

lA (31) I K3A (48 ) &2I K2A (3li -"'044 O:JC\O-.:3-,30 5-6030 ~ S .. '" , c. '" -KSB (74) 2B (5' )Kl B , 3) ~c; .\Ut e 14 21o .--1 l1J '-~...;,~lOO5-60 5-60-'" ",:ao;
•• bCJ(73) K3C (l08)2C (7 ) 
l) :.::; ""'d2450 
;.. ~ OJ50--200 5-100 5- 100 ~ 

C ~ 2 8K3D (20-1-)K2D (120).D (120 ) j ':? ;.-.._r ~ ;gj 2.3 ~ . 1')68310 250200 50- 200 ~ ... ... :::26.:; 265 2 000 :-d .l) .:,} d.'" o-o § ;~ ~ ""'C • • K2E (l82) o. K3E (110) E (lIl,2) ...::> -" o c u.o. o"""!c 84 21 
.. OJ 5 200- 250 100- 250 c .~ 15 !::,. fl~ ~ ~ > "' ::- -Ltj ... ;; 7n~ ~K3P (172) ( 28) KZF (328 \ .,.~ .-; . ...!, '",;~ 27 03...09100-250 : 0----4 00 250-400 ~e; co:: ~ 6 ~.5 ~ EE .!:l ~K3G (215) le (163) K2G (465) -.:; o;o:; 1fJ.'\. 14 "''''OJ-00 100--2-0 ~ ~ ~30(l---500 E S t.; 8,. E ; . E - - ~ ---=1 d E E '"K.3H (130)(84) ~ o ~K2H (84 ) •..r...r ~ ~J?J 

.~ -='" Lt) ""O'"- ~ 

... 

'" 
I~! aJ~ -= .5 200 laO JOO ~ .~ ]'Il If' . ~ OÖj ~ An·~"'. 

"O 

'" - -.. .... .. .... .- " - ~ - ( ~- - <:. ;-: ~ -Jo j l,.j:;; j;J-l~ ...J;o;SS ,...J-J~ 

Fig. 30. Pronnottagar en sedd från ·idan. kärmkäpoma ha h,ir hort
t gi ts, sil att oocillatorkretsen till 2 :a blandarsteget framträder, l ika~å 

gangkondensatorn. 011) i II1<idellapparaten var på c :a 2 X60 pF. 
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Fi!!. 31. "arian! av 2:a blandar ·te)!e! . För att rniijEggöra användand t 
av'- n standard 2X 465 pF vridkondensa tor ha seriekonden~atorer 

K ' I och K l:! inlagts. I oscillatorn ;; anod och galler L3• och L,I:I' 

gi ren \" en , kärrnburk) . Oscillat{lrk r l. ens och tvågang
kondensatorn ' placering framgår bä t av f ig. 3 . Galler
fl ch oscillatorlu-etsarnas dimen i 'nering har sk tt så, aU 

mat hnmg erhåll in m hela området 8000- 2 500 khz 
Jned en va riabel avstämnino-skapaci tet om 2 X (40 ,0- l 
]IF. Paddingkollden atoms storlek är då 2000 pF. Av 
d lla rod d utnytt ja blott 3 000--2500 khz genom att 
fa ta trimrar om 265 pF och en kondensator om 2X l 40 
pF använd . Stör ta on! oro- ägnas här oscillatorkretsen . 
Qsr;i11at ro avgeT ju j blott ,in grundton till blan-dar
röret utan äv n en hel rad med överton r. Komma des 
r\'ertoner ul i apparaten och e . in i högfrekvensstegets 

SPOLAR ',se , ida re fi g. 32) . 

Kl- L i tL" L12 = J,5 /,H NL,, =3 NL,~ =10.2 
K2-L~IL22 L~2=1,5 / , H NL"!= 9 n.2~= 1O,2 

K3--L~;IL2~ L,.=1,5pH NL",, = 6 L,. = lO,2 
K'!'--L" L "2 3, = IO,uH L:II = 15 NL3~=27 
K5- L,J;,L:11 L:'1= 8,1i ,nTT TL", = lO L". = 25,1 

kretsar, komma våglängdsområdena att upptas av omodu
lerade bär ägor, som förstöra mottagningen. 

ålunda ha (se fia. 30 och Hg. 2:>, II I. e l komponen

llI:ri 
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Tabell IV : Data a modi fiera t 2:3 blan cIa rsteg med en approximativ kontrollrlikn ing a l' ma tchIlingen mellan oscillator· och gallerkrelsarna. 

.~ 
ci. 
'" .:.: o, 
on " 
b fJ ~ 
::: <Il' -1::: .... 

'" 6 ... 
:B .:.: 
if) 

:>
<! 

Kan pF .... .. 

K34 pF . . ... . 
K:", I K31l pF · . 

K"u pF .. .. . . 
K:! ,I/ K31l + K30 

Frekvens o •• • 

465 

221 
l O 
25;:) 
405 

2 500 

300 

221 
127 
255 
382 

2 560 

I 150 

221 
90 

255 
345 

2710 

100 

221 
69 

2-5 

324
2 800 I 

50 

221 
41 

255 
296 

2920 

20 

221 
18 

255 
273 

3 050 

V ar. avstämn ingslcu.p . 

i gallerlcretse/l. 

Fast seriekap. 

el (se fig. 33 a ). 
Fast shuntka] . 

C2 (se fig. 33 b). 
Gallersp:s ind . : 10 I IH. 

.~ 

P-. 
aj 

.:.: 
<Il '" 0.1)'--1

.E <Il 

~ ~ 
r' ....

:§ ..><! 
oU 
<Il 

~ 

K35 o ••••• •• 
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om ovan · . 

Ka~ . .. ..... 
Tot. kap. .. . . 

Freh. kc/  · . 
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-
4.05 

2 000 
336 

2960 

300 

382 

2000 
-

- 

I 150 

345 

2000 
295 

3 160 

100 

324 

2000 
-

-

I 
50 

296 

2000 
-

-

20 

273 

2000 
240 

3510 

V ar. aV8tämningskap. 

i oscillatorl<retsen . 

Pudding nd. 
Total avstämni ng kap. 
Oscll1atorf:rekvens, oscil

ind. : 8,6 ,uH.lalorsp : 

lem a R37 , C3 1, R3ö , R3s , C'J;l ' L3:1, La.l , C:j4 . R3;;, K 32, K al' 
R39 och C35 inneslutit;:; i en enda' skö rrnburk, vari från led
ningarna tiU r örets katod-, "aller- och anod uttag j en ge· 
mensam skärmkabel framdragits till dessa uttag. Filtret 
R39 :)5 är till för att förhindra att oscillatorspäIlnin ()' 
skall komma ut på anodspänn ingsnätet. Aven gangkouden
satorn Kas--K3" har helt skärmats. Om <l scillatorspolens 
KS- L33La'l skä rmlmrk göres rymlig, p, verkas spolens in
duktans ej nämnvärt och lindningsdata i tabellen gäll r då. 

De olika spolarnas lindnirl"stal ha i tabell ID betecknat 
med N L'T f ör att ytterligare minska ri sken fö r vissel· 
toner, an en omdisponering av apparaten ske, så att hög
frekvens- och första blandarstegen med sitt spol 'stem 
förläggas l andra ändan av apparaten (på andra sidan 
om lihiktaraa o-regatet), varifrån en koaxialledare kall 
dragas fram till andra blandarstegets gallerh ets. Spular
nas lindningsdala äro blott beräknade, arför mindre juste· 
ringar av induktanserna och osc illatoråterkopplingsIind
niugarua kUlma bli nödvändiga. Att spoi ystemet K4,..

K30- K311- K5- K32- K31- K 'J,; diwensi'Onerals så , aU 
l11atvhning rhålIes inom hela området 8000- 2500 khz, 
beror på att då ett friare val eller elterjusterin·{'T av första 
mellanfrekvenselJ möjli o-gö res. Salunda kan , om endast de 

21mm 25mm 

20mm
1 
I20mm 

j 
e, 

(aj 
Fig. 32. Ritning till spolarna. Till "in"ter ,linwfi'.ianerna för KL K2 

och K3, till höger för K't och K5. (Se tabell m.) 

högre fr ekvensbanden inkopplas, en större bandspridnlng 
ernås med samma tvågangskondensator, om första mellan
frekvensen höj e . 

I fi g. 31 och tabell IV har infö rt en var iant av andra 
blandarsteget ] [J : d där, med täckande ung. av samma 
frekvensområde som förut , en variabel kondensat r om 
2 X 4.65 pF användes. Seriekondensatorer ha här inlagts 
(K34 , K3 :J )' I tabell IV ha avstämllingskapaciteterna för 
några olika lägen på gangkondensatorn uträk"llats jämte 
motsvarande frekvenser . Härigenom har en ungefärlig 
kontroll a\' matchningen kunnat utföras. Samtliga beräk
ningar ha verkställts med räknesticka, och större noggrann
het kan ej heller anse5 mot iverad, så Ulnge som spolarna 
lindas apvroximativt. 

Gallerkretsarna till högfrekvens. och första blandarste
gen äro fa st avstämda och trimmas, elen ena 100 khz över 
och den andra 100 khz under den i tabellen angivn a band
rnittfrekvensen. En betydande dämpning vid bandkanterna 
kommer trots detta att äga rum vid de lägre frekvensom
rådella. För att förstärkningen vid olika frekvellSer skall 
bli jämnare, kan dämpning medelst yttre motstånd, kopp
la,de över kretsarna, tillgripas. 

(b) 
Fig. 3:3. IIur kapacitet,-,rna C, och Cz i tabell IV ärO aIllUlall"atta. 

i Stockholm med omnejd kunna drogaAlla 'radiotekniker av som Stockholms Radioklubbstor nytta de föredrog hållas i 
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Förstärkarteknik och ljudåtergivning* 

II. Tonkontroll och expansionsförstärkare 

Av ingenjör Thorsten Ekström 
(Skandinaviska Gram mophon A/ B) 

Nålraspfi lter. (Forts.) 

Ett nålraspfilter ärskilt a -ett för den tyska safi rpick. 
up'en 1001 (Telefunk n, 'iernens) i ur fiO'. 6. D n till 
denna pick·up av dda tran formatorn ammanbygrr med 
filtret i en skärmad enhet, om pla 'era. _,,\ nära ingttrws· 

röret som möj ligt och i sådant lä rre, att transformatoIll 
taner upp minsta möjliga brum. Motstånclet på 50 Q är 
t.ill för aU dämpa elen reson an , som kan tänka uppstå 
mellan p ick.up·spolen och första ,l ,aF kondensatorn. 
FiltTet avslular på sekundär idan av transfonnatol'U med 
30 kQ. Detta motstånd dämpar gi etvis också eventuella 
resonanstoppar hos transfo rmatorn, Ba höj ruing åstadkom· 
mes med kondensatorn .02 ,uF med tillhö rande begräns
ningsmot" and på 20 kft Av kärmningen är brant vid 
6000 p/s, och a\7Vikel en från idealkurvan är mindre än 
±l dB. Då fasvinkelfelet mellan in· och utspänningarna 
i fi ltret och transformatorn d ' utom under avskärn ings. 
frekvensen 6 000 p/ s enligt gjorda mätnjngar högst upp· 
går till 100 må te kombinationen vara att rekommendera. 
(Publicerad i F unk, 1/15 Februari 1943. ) 

Synpunkter på idealisk ljudåtergivning. 

Målet fö r all ljudreproduktioll är givetvis att atergiv
ningen blir sa naturtrog n som möjligt. Identisk med ori· 
ginal/j udet kall för närvarande återgivnll "en på grund 
av de tdmi ka hjälpmedlens b egränsning icke bli\7a. Men 
bra nära idealet kan man komma, om fö r d första åter· 
givn ingen sker distortionsfri tt med sa·mma frekvenskarak· 
teristik och fö r det andra med samma ljudstyrkeproportio· 
ner som originalljudet. •ör att så vitt möjligt kUI111a upp· 
fylla enbart d ssa två uppställda villkor skulle emellertid 
edordras oerhört: kraftiga specialförstärkare och högtalar. 
anläggningar, som givetvis i ke skulle lämpa sig för an· 
väll L1IDg i hemmen. 

Då det gäner högsta lj udkvali let i en radiogrammofon. 

Föredrag i tockhulms Radioklubl> den 10 febr. 194<1. 

-~ 

3111äggning för hembruk giver ll ämlj O'en icke alltid d ' Il 
ab olut raka förstärkarkurv8n det bä ta resultat t. Om 
exempelvis id själva radio ut.c ändningcn alla loner lUldtn 
9 000 p/ s förstärktes lika från mikrofonerna ti ll -ändar· 
antennen med bib hiillen dynamik, skull pa molta6ar
idan elen raka för-tärkark urvan endast vara berättigad 

om aterO'ivningen :ked(l med or iginall judets t yrka. M n 
samma lj udstyrka S0111 i konsertsalen kan icke tolerera_ 
i hemplCt, varför man j praktik n maste välj a en lägre 
medeluivå för återgi ni ngen . För att vid denna lägre nivå 
få möjl igast amma intryck a kOI1 ~ertell som vid direkl 
iihöraIlcle i ko nsertsalen, m te ton balansen ändras för 
a tt p assa till el n valcla lä"'re ljudstyrkan. Ju lägre medel· 
n i\rå ' om välj es, desto större korrigering i tonbal311 'ell 

erfordra5. tt så är fö rhållandet beror ju på örats oli a 
känslighet för olika toner. E tt studium a örats känslig
het kurvo r för alla toner inom hörLarhet50m r< det vid oli· 
ka Ij udstyrkertiv' er ,risar, att örat vid låg lj udstyrka är 
känsliga t fö r toner inom mellanregistret. D l de utom 
högtalama i regel framhäva just mel1am egistret mera än 
bas och di kan t hava vi ytterligare en anledn in<r aU i en 
anläggning för högsta lj udkvalitet införa en efter örats 
kiinslighet anpassacl tonkontroll. 

Tonkontroll. 

Det finns många olika sätt att lösa upp O'iiteIl atl kon · 
struera n tonkontroll , som även uppfyller de kr v, som 
måste ställas på en sadan beträffande di tortioll frihet o h 
brusfrihet. l fig, 7 visas ett förslag till utfijrand , som 
ger möjlighet att ar föl' sig ~ öllskvärd grad öka ene r 
min ka både bas och diskant i förhållande till d n in 
ställda ljudstyrkenivån . Efter första trioden uttages ba, 
resp. diskant över l'0telltiometrarna på l Mtl och tillföres 
gallren i en dubbeltriod, som alltså verkar som en »ele(;
tron mixer». Via spänningsc1elaren 600 pF, 1 MO och 
LOO IkQ, 5000 pF ti llföres diskantgallret i dubbelt rioden 

1'/2 
GALLER 

F 
..;OI<D 

50-:Q iÖmH iO"':::H 

1001 O 200.52. :1=o,~F *O,ISjlF Ii i 80 
:1=O,ljlF k.52. 

--:,1;
J20

kS2 

:1=0,021' 

"b .. 
AVSKARNING VID 6000p/s 

8ASHÖJNING 6 dB ~r oHav under 250 p/s 

fi).!. 6. Nalraspfiltf,,· för lagohmig elektroma gneti sk pick·up. 
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F ig. 7. T onkunLI'o lI med ~epara t a reglerin g~orgal l f,j r b as ueh lis ' cml. 

de' utom ständigt signal på enbalt mellanregistret. Denna 
ignal ~' r emellertid så avpas d, att den ligrrer c:a 20 dR 

under max. bas o h di kant. Genom att variera sinsemel· 
lan bas· uch dbkantk01Ilrollerna i förh llaIlde till huvud
vol mk ntrol! n kan n mäncrd olika ku or erhålI s, som 
i praktiken visat 'ig nära öVe r tii nulla med örats käns
lighetEkun'or. 1< hända _kulle tonva ri ring med var iabla 
omko pplare, om medgiva e akt avläslling av h ur stor 
höjnino-en eller sänkningen iir vid en viss ön kad fr eJ...--vens , 
var a att föredraga. _'len en ådan tonkontI'ol1 är mycket 
mera ko mplicerad a tt utf"ra och f rdrar om fa ttande mät
uinga r eft r färdigstä ll andet. De olika kontrollerna i den 
här fö reslagna enheten kunna ju för övri t förses med 
tydligt a läsLara skalor, som kunna approximativt gra
deras i decibel. Från tonkon trollen går så signalen hög· 
oIuru;,<t till vol lkontrolIen före fa svända ren, som åter· 
finn " pa xpan ionsförstärkarenheten. D Im8 senare för 
.u tsättes placerad alldeles intHl , varför vi icke hår lJehöva 
11< gon lågohmig utgång med ett k atodkopplat teg.j 

E xpansionsförstärkaren. 

Det and ra villkoret fö r ideali k återgivIl ill O' var att denna 
skulle ke med origil1alets ljudst ~ kepToportioner - ett 
villkor s ffi är rida svårare att bemä tra . Det är näm· 
lil!'en å, att skillnaden mellan det svaga te och slarkast 
tjud, som örat kan up pfat ta, är :8 100 dJ3. Grul1dbrus· 
ni ån i ett lj ll döv rföringssystem är i bä ta fall 70 dB 
tI nder maximatl ljudstyrkenivån. De svaga e pianissimo· 
-täIlen, som _kola återaivas, måst va ra avsevärt starkare 
.än grundbruset för att icke helt försvinna i detta och så· 
ledes ligga på en ni il som är mindre än 70 dB under 
m aximala ljudstyrkan. Man räknar därför med en llil nst a 

t Vid uträkningen av IIl giingsimpeda Il ;en h os det ka tod kopplade ste
get t Ill igt fOJmcl (:2 ) i fö Na d elen av art ikeL, med det gima exemplet 
s kall g ivct vi . utr iikni ngen, ti ll ~k iJlnad mot vad som an gav , va ra 
I liljande : 

Z l 
0 = l l 20 470 •. 

10000 + 10 000 + 10000 

48 

ljudstyrka, SO JJl är 60 dB under maximala ljudstyrkan. ] 
della ideaHaU är lltsa det totala - t)'fkeomfånget (i0 dB. 

I prak tiken är detta lj udstyrkeomr' de ytterligare reducera l 
i det att överförin !!'Ssy telllen i regel hava starka re grund 

brus bär åg. nålra p O ' . ) än vad som ovan saS<ts. 
denna anledning mii te en iss komprimering av origina
lets dynam ik ke så a lt ett forti ssimo drages lied till 
gränsen för 100 0/o modulering och ett pianissimo för 
rärkes till hörbar nivii över grundbmset. 

För att vid tergivni rJU n kunna tillgodogöra ig orig i· 
nal ts dynamjkomfång måste eJ. pansioD för~tärkare använ

das. Under iirens lopp ha o ksä oUka konstruktioner pa 
s dana förekommit, vilk emeller tid i fl era av eenden aTil 
b ristfälliga. Antingen ha de infört för tor h örb r di~tor· 

ti on eller ock å har expansion n endast varit nä rr n eller 
några få decibel. Vidare har som regel insvängni ngstiden 
för regleringen varit för stor, så att man kunnat höra, n~ir 
expansionen arbetade, vilket ju var synnerligen irriterande. 

En efter modernare principer konstruerad expansions
fö r tärkare har publicerats i »Wir eless W orId», s pt. 1943 
(fig. 8 ) . Arbet sättet är i korthet följ ande : En förstärkar· 
steo' med va riabel-,u·rör i push-pull bringas att variera för
stärkningen på sådant sätt, att starka 51gnaler bli ändå 
sta rkare och s aga signaler ytterligare försvagade. Xnd· 
rin cren av förstärkn inO'en sker momen tant, i det alt regle. 

ringsorganets insvängningstid är l / l 000 sek. och tiden 
fö r återgån cr t ill medelförstär.kningen är reglerbar mellan 
0,2 till l sek. I den publicerade konstruktionen användes 
i det reglerade för tä rkarsteget den engelska p ntoden 
11lzda AC/SPl. ågon direkt motsvarighet till detta rör 

fi nnes ej tillgänglig här i landet, utan har i fig. 8 det 
amerikanska lK7 kommit til1 användning. Anmärknings
värt är att regler ingen sker på bromsgalllren och icke på 
styrgallren . Anledn ingen till detta är, att man velat und
vika för stor expalrion vid oavsiktligt starka signaler, 
exempelvis på grund av tappad pick·up etc. Motstånden 
vid bromsgalIrell ~iro till för att dessa aldrig skola kunna 
bl il'a positiva i förhållande ti1l katoderna. Regler ingsspän-

POPULÄR RADIO 

v 



FRÅN TON
KONTROLL 

lOkA. 

100 
kft 

100 
kA 

OR/V!?ÖR 

50 
ko. 

50 
k.f/. 

_16,-<JF 

OR/VROR 

l o.e5,NF 

Fig. S. Expamionsför tärkare med ko rt ilJ.5\·ängning,tid. 

Uln o n. c:a 3 volt. rh Hes från en brant lutpe.ntod 
KT 4,1 ilken i schemat ersatts med slutpentoden EL Il. 
För likriktning a reglering pälmingen an ä.ndes tt bil· 
radiolikrikl:arrör vilket här er atts med det am rikan eka 
6 .'j. nlednin<Ycn t ill att elt så kraftigt likriktarrör an· 
vändes är, att lUoGtåndet i 0,25 ,uF kondensatorn url... dd· 
ningskrets måste vara under 4000 Q för att erhålla den 
erforderligt låga insvängning tiden på l/l 000 sek. Vid 
injustering rekommenderas att först an ända ett epa rat 
gall rbatteri och en mA·met r Dl lIan katoderna och jord 
i det reglerade steg t, så aU en avläsning av expansions. 
graden kan rhål1< s. Gal1erb tteriet kan, då hela anlägg. 
ningen är fårdi ...., ersättas med ett mo "t nd med uttag för 
olika spänningar i serie med jord och minus på h uvud· 

+ 

likriktaren, sA att detta motstånd blir så lågohnli!!t som 
möjligt. Det ingår n"ml'oen i urladdningskretsen, vars 
totala motstånd icke fick överskrida 4 000 Q på grund 
av ovan anförda skäl. 

Rätt injusterad ger expansion för tärkaxe av denna typ 
en mycket stor förbättring av lj udkvaliteten, i det att 
ljudstyrkeomfänget avse ärt kan utökas. En ann an fö rdel 
är att nål raspet lmdertryckes genom expansionsmetoden, 
varför den särskilt vid grammofonspelning lämnar glän· 
sande resultat, som utan expansion äm omöjliga att ernå. 

I följ ande nummer avslutas dessa synpunkter på en. 
modern radiogrammofonanläggning med beskrivning av 
slutsteg, delningsfilter för högtalarna samt likriktare för 
hela anläggningen. 

Enkel kortvågstillsats 

med 5 bandspridningsområ den 
Av B. F. G. Harff 

I septemb rnumret av Populär Radio beskrevs en kort· 
ågstiIL«ats, avsedd aU anslutas till antenn · och jord. 

ingång på b fintlig nmdradiomottagare. Därvid skedde 
avstämnin aen med en variabel kondensator i tillsatsen, 
och den vanlicra radiomottagaren var fast inställd på till· 
atsapparatens mellanfrekvens. 

Härmed följer nu beskrivningen på en liten, enkel an· 

POPULÄR RADIO 

ordning, som är avsedd aU sanlmanbyggas med den van· 
liga radiomottao'aren och som medIö r bandspridning på 
5 ko rtvågsol1lIåden med en bredd av omkring l 000 kels 
vardera. Därvid är oscillatorfrekvensen i tillsatsen fast 
inställd, och den variabla kondensatorn i huvud apparaten 
tjänstgör för avstämning t ill de av tillsatsapparaten med 
olika stationer alstrade mel1anfrekvenserna. Apparaten är 
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Tilbat€en ur för inbyggnad i hllvuclapparaten. Närmast röret signal
krGHispolen. Med den synl iga ratten inställas d,' fem hancb;pridnings

områdena. 

synnerligen enkel och billig att bygga men har i gengäld 
några nackdelar i j ämförelse med den i scptem'bemumret 
beskrivna tillsatsen , som j ag skall återkomma till i slutet 
av denna ar1ikel. 

Konstruktion. 

Apparaten, vars schema framgår av fig. 1, beslår av 
blandarrör (t. ex. 6K8), ingångs- och osciIlatorspole (L) 
resp. 4 ), var och en försedd med 4 uttag, en 4-polig 
S-vägsomkopplare med 2 skilda sektioner (SI-52 resp. 

3-54) och tio stycken 4r-----40 pF trimmer. Huvudappara
ten, en växelströmsmottagare med nättransformator, förses 
med en S-polig 2-vägsomkDpplar · (T t - T6 ), som anslutes 
till resp. antenningång, gallen"polen L4 för mellanvågsom
rådet, 250 volt likspämlingen och glödströmmen, som fram
går av högra delen av chemat. J första läget inkopplas 
antennen till lruvudapparatens antenllspole L:., och övriga 
förbindelser frånkopplas, så alt man kan avlyssna mellan
vågsbandet som vanligt; i andra läget inkopplas antennen 

till till atsapparaten via en koppling5kondellsator C'I' och 
samtidigt kopplas huvudapparaten gallerkrets L4C10 som 
avstämd anöd\q,ets till blandarröret 6K8, varvid även glöd
strömmen och anod- och skärmgallerspäm1illgen till detta 
rör inkopplas. 

Funktion. 

Genom denna omkoppling förvandlas mellanvågsomnl
det till ett mellanfrek"vensband med en bredd av omkring 
1000 kc/s (500- 1.500 kc/ s) för varje kortvågsband . 
Oscillatorkr-etsama äro fast inställda på en frekvens, som 
ligger l 500 kc/s under den högsta frek ensen i det ifråga
varande kort\7 ågsband, som man Öl ~kar mottaga. F ör 19 111 

bandet, som sträcker si.,. h ån omkring 15 500-15 000 
kc/s, är oscillatorfrekvenscn t. ex. fast inslälld på 14000 
kc/ . Genom att vrida huvudapparatens kondensator a 
stämm ' r man successivt uekvensområdet från l 500- 500 
kel s och »griper>.) således stationerna, belägna mellan 
15500 och 14 500 kels. Jaturli!rtvis skulle man samticljgt 
få frekvensområdet mellan l 00 och 12 500 kels (den 
s. k. spegelfrekvensen) , om icke signalkretsen LICj fun
nits, vilken ~ir avstämd mitt pä det band, man önskar 
mottaga, således i detta fall på 15 000 kels. 

pparaten täck r följande kortvågshand : 19, 25, 31, 
41 och 49 meter . 

Genom omkopplaren '-4 inkopplas jo-n lhets- ch 
oscillatorspolam a resp. ettdera av fyra uttag på desamma, 
och amtidigt inkopplas till varj e spole hörand lrimmer. 
Data för avstämningskretsarna framgå av nedans tående 
tabell. Nol1kapaoit ten har an tagits ara omkring 40 pF. 

Beträffande signalkretsen gäller vad som sagts i före 
gående artiLl ; för att förbättra selektiviteten på d kor
tare våglängderna 19 och 25 111, ev. 31 m, bör mall in
lägga en 25 pF kondensator i antelU11edningen. ignal
kretsen har försetts med liten kapacitet för att förbättra 
kvaliteten; oscillatorkretsen är diiTemot, som f ramgår av 
schemat, shlmtacl med en fast kondensator C:J om 100 pF 
så att totala kapaciteten i dessa kretsar inkl. noll· och 
trimmerkapaciteten upp år bill 160 pF, detta för att he
gränsa frekvellsdriften. Om man kan komma över en kon
densator med lämplig negati temperaturkoeffi cient såsom 
Ca, kan frekvensdriften även helt elimineras. 

I modellapparaten ha spolarna lindats med vanlig ko p
lingstråd (förtent koppartr d av 0,8 mm diam.) på tro
litulspolkroppar Lanco No. 400, som ha n diam. av 33 
mm och 1,5 mm avstånd mellan spåren. Vid användning 
av dessa spolformar skall signalkretsspoIen L1 lindas med 
27 varv, varvid uttag göres efter 6 1h, 9, 13 och 21 varv, 

0 3cillatorkret , Sirrnalbanu Sirrna1kret s c ' 5 ' Oscillator-Banumitt -- - ---,----
frekvens LL C}fc/sMeter Le-produkt!vlc/ s Le -produkt Mej,;I I I ,uH pF .uH pF 

I 
19 15,5- 140,5 15,0 112 2,2 14-,0 129 0,8 160 50 

12,5- 11,52S 12,0 175 3,5 50 11.0 209 1,3 160 I I 
31 10,0- 9,0 9,5 280 5,6 50 8,5 350 2.2 160 
41 7,5- 6,5 7,0 514 10,3 6,0 702 ,4 16050 
49 6,5- 5,5 6,0 I 702 I 14,0 50 5 0 1 011 6,3 160 
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och oscillatorspolen L2 med 14 varv med uttag efter 3 1/ 2 , 

LPh, 6 1h och 10 1h varv. Äterkopplingsspolen L3 har 
4 varv 0,3 mm lackerad tråd och lindas mellan oscillator
polens L 2 varv med början vid dennas jordä~da, alltså 

i samma riktning som va en på L 2- Börj an av spolen 
anslutes emellertid till os illatorrörets galler och slutet av 
spolen till jord. Bästa ättet är att i förväg uträkna trådens 
längd o ·h l"dc uttacren, innan polaTIla lindas. K an man 
skaffa si o- alitspolformar med l'ibbor alt linda på, är det 
lätt att göra uttagen, sedan spolarna lindats. 

H[i1lama till de i materialIistan angivna spolfon narna 
äro ej nödvåndia-a men underlätta montaget. 

Trimll ing och 8tationsskala. 

_Tär Ullsatsen är färdigbyggd, anslutes den t ill den be
fin tliga radiomottagaren . För t kontrolleras, atl man fål" 
ti llfredssLällande svängning på samtliga band. Littast kan 
Ulan göra n tia, om man har en mottagare med kor tvåo- 
hand och magiskt öga genom att inställa mottagaren för 
detta band och k outTonera , att ögat kraftigt reagerar på 
de i tabellen angi na o illatorfrekv nserp.a. Samtidi irt kan 
man då provisoriskt trinuna o cillatorkTet"en i de fem 
Iiigella medhjälp a kortvågsbandets frekvens· ener meter
gradering. Pä en vit kart ng ::IV samma dimensioner som 
mottagarens skala men nagot mindre bredd utsätie.'i mel
lallvågsbande fTekven gradering (e ent. efter omräkning 
av metertalen ). Kartongen uppdelas i 5 band och under 
varje band göres en utskärning, så att stationsvisaren blir 
ynlig. Varj e band graderas nu i likhet med mellanvågs

bandets gradering, men i tället notera de i tabellen an
O'Ivn<a Me/s för signalkTetsen (på stället för 1 500 kel s 
L. e" . noteras således resp. 15,5, 12,5, 10,0, 7,5 oeh 6,5 
Mc/ s etc.). Kartongen placeras nu på mottagar ens skala 

C.hass iet fe!ln undersiuan. Man ser YalGey,oJl1 kopplarens två sektioner 
samL trimkondensatorerna. 

och en bekant stati n i 11å"ot band inställes; genom vrid· 
ning på oscinatorkTetsens tr immer inställes stationen exakt 
på sin plats på kalan. ABa ö riga stationer po bandet äro 
nu automatiskt ditt in tällda. Trimning av signalkretsarna 
sker sås m angives i föreg5.ende artikel. 

För- och nackdelar av konstruktionen. 

Såsom synes av det fö regående är app raten ovanligt 
lätt att bygga och trimma och har den fördelen, att sprid. 
ningen är densamma på samtliga band. Man kan emel
lertid ej med densamma uppnå kompensation av frekvens
d ri ften, såsom fanet var m d den i föregående artikel be· 
skrivna apparat n, med mindr man använder den nämn
da kondensatorn med negativ temperaturkoefficient. Det 
är dock att märka, att frekvensdritten på grond av den 
relativt stora kapaciteten i oscillatorkretsen och den fasta 
inställningen av denna krets blir imycket liten. Man kall 
emellertid få skalan att stämma genom att :flytta den 
n[lgot till vänster eller till höger all tefter behov_ 

Tyvärr finnes det även några nackdelar. För det första 

lp;-;, 


Fig. 1. Till5at~apparateus koppling,;:schema. Signalkret5en L,C, är fast m liirnd till mi tten av ~'arj e hand. O_cillatorkretscn L,C, är fBEL 
avstämd till en [rck-vens, ~m ligger 1500 kel s under signalbandens högsta frek l'cns. Anslutnin ITen till ingiingskr t-en pli hlIvuuapparaten 
fram går av högra delen !IV figuren. Som , yn ' må t" vi a inrrrepp ske i hllvlIdapparaten. Ob~eryera al t kontaktarm cJl i Ta och T" ej 

fur ber(i!'a b:1rla kontakt erna 'alll tidigt, meuan anod,pänningen då momentant kort s.llltes viu omkopplin g. 
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f inne is!" att mellanvågsstationerna, särskilt lokalstatio 
nen slår igenom . DeLt a fenomen kan emellertid minskas 
avsevärt, genom att en mindre kondensator inkopplas i 
antenDledningen ; vidare sker avlyssning av kortvågssta
tioner bäst om sommaren eller vid dagsljus, när mellan
vågs tationerna i allmänhet " 1'0 tysta. Alh-arligare är det 
an dra fenomen t , som består i mottagn ing av övertoner 
från oscillatorn i radiomottagaren. Är denna mottagares 
mellanfrekvens t. ex. 465 kel s, inträffar ovanstående för
hållal lde t. ex. vid mottagning på 49 ID bandet (första 
oscillatorn inställd på 5000 kc/ s), när apparaten är in
ställd på 5 628 kel s. I detta fall är tillsatsens mellanfre
kvens 628 kcl s, van'id den andra os ilIat oTIl står på 
628+465 = 1093 kel s. Den tredje övertonen av denna 
frekvens är således 4,· l 093 = 4372 kel s, vilket med den 
första oscillatorn producerar en mellanfrekvens av 628 

kel s. Det finnes omkring 4 ställen på varje band där detta 
förhånande inträffar . 

i/llateriallisla. 

l blandarrör (t. ex. 6K8). 

l 2 X 2-polig -viigsolllkopplare. 

l S-polig 2-vägsomkopplare 

2 spolfoInwr ( t. ex. Lanco 400 med till hörande hållare (Televox 


Radio AB). 

l rörhallar . 

2 glimmerk ndensatorer 50 pF. 

l dito 100 p . 

l dito 500 pF. 

2 blockkondensator r 0,1 ,aF (indl1ktionsfria). 


10 trimmer 4--40 pF. 
l stavmotstånd 50000 ohm. 
l dito 40 000 ohm. 
l dito 25 000 ohm. 
l dito 200 ohm. 

Trad, lödtenn, skruvar etc. 

Konstruktionsdata och provningsmetoder 

Stativ för mottagare, byggd i enheter 

Av Nils Mark 

Författaren till artikeln »Amatörbygge» i decembernum
ret av Populär Radio påpekade i sin artikel, alt de flesta 
i hans bekantskapskrets brukade bygga .in sina apparater 
i skåp eller bokhyllor. Säkerl igen är det dock många ama· 
törer, som sällan bygga in sina apparater utan koppla upp 
dem steg för steg, t. ex. på ett bord. 

Själv har jag b. ggt elt stativ enl. bifogad ritning med 
",amma storlek i alla fack. Det är en lätt sak att flytta de 
olika stegen, om man vill utesluta något ell r öka på ett 
annat ställ , ifall man har samma to rlek på panelerna 
till alla stegen. Det. blir även mycket lättare aU hålla ord
ning på alla ledningar mellan steg n , när de sitta i stativ. 
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STOCKHOLMS RADIOKLUBB 

En sammanslutning av radloteknlcl och amatörer. 

Räknar v6rt lands främsta radiofackmän bland sina medlemmar. 


Aktuella föredrag och demonstrationer var 14:e dag. 


De bästa utländska facktidskrifterna finnas tillgängliga. 


Klubbens orgon ör tidskriften Populör Rodio. Prenumerationspriset för densamma ingår i medlemsavgiften. Nörmare upp
lysningar erhållas genom klubbens sekreterare, civiling. Torsten Ståhl, Box 6074, Stockholm 6. Medlemsavgiften, kr. 
10:  pr år, för studerande kr. 6:  pr år, kan inbetalas å postgiro nr 50001. 
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StoclcllOlms Radioklubb. 

Vid sammanträdet den 10 februari höll ing njör Th orsten Ekström 
fiircdrag ö" er ämn t:t : »Ljud\.:-valit " t fdin radi och grammofom>. öre
drag. hållaren gav först en orientering över förhållandena f. n. p il 
rauio· och O'ra mlllo fOllmarknadeu och övergick sedan till att vi a och 
iliskutera kopplingar och fines;,er i ell a lergivningsanläggning för 
bäst ljud k alitet. Förerlraget inflyter i form v en artikelserie i 
Populär R dio med början i februarinumret. 

Torsdagen den 24 febn mri höll s del tred je föreJraget i serien; 
»Nagra glimtar frän Tekni ka Ilii"skolall s instit llt ion för radioteknik», 
Hlrrid teknolog tio- )1. E ri - ' on och c i \~li ng. Bengt IIolm talade 
liver ämnet: l>KollJ!truktion aven oscillator för 500 ~1p/s med RCA 
82:5 inductive output tuhe». Denna o cillator hade fö redragshållarna 
ut fört som exame.1l5a rbete under ledning av p rof. Erik Löfgren. Prin
cipen flir OljcillalOrn beskrevs liksom dc svll righeter , som varit för
knippade med konstruktionen, Odl slutli gen uelll on ~trerades o,cilla
torn i drift. Fiiredragshållama ha ställt i nUiikt en artikel i Populär 
Radio, var för vi ej här in ,il pil några uetalj er. 

D n 9 mars höll ingenjör W. Stockmall föredrag över ämnet: >Me· 
kaniska och akw;tiska svängnings ')'Slem med tillämpninO' på hög
talare, mikrofon er, n å lmikrofoner 111. m.» Vidare d emonstrerade kam· 
rt!!' B. F. G. HarH den i Populär Itadio nr 9, 1943 beskrivna kort· 
vilgstilJ ~a t <;en meri handöpridllin". Bra mOllaO'ning erhöll . 

Till sammanträdet den 23 ma rs tår först p programpnnkten »Tek
ni ska meuuelanden» ett kor t föredrag v ingenjör Gunnar J ohnson 
om »J ohnson-kopplingtn», en av fiiredra g,hallar~n uppfunnen kopp
lingsmetod vid Tlmdradiomottagare. HuvLIdp unk ten på programmet 
utgö res av ett föredrag av jngenjör Ejnar Myckclberg över ämnet : 
»Något om hör 'dförbiitlrande apparater». Dä ri beröras olika prin· 
ciper för hörapparater och ,isa,; prakti-ka koppling~1lcheman. var· 
jämte författaren kommer n,. got in p uppm ä.tning a" hönlcJ klrrvor 
Ill . m. 

Anmälan fiir l11 edlemskap i klubben kan ~ke vid sammanträdena, 
som :'ga rum VH.rallllan torsdag kl. 19.30 på Teknjska Högskolan, 
hörsa l 351. Avgiften är per år kr. 10; -, fö r s tIlderande och tekno
Inger kr. 6; -. lnbetallliuO' kan ske lill ~t(JckhollTl Raclioklubb , 
Box 6074 , Stockholm 6 på po 'tgi rokonto m 50001. Medlem er
håll er kluhbellfi organ , Populär Radio, Wan extra ko~tnad. 

Västerås RadioIdlIbb. 

Västerås Radiok lubb höl! J"n 18 febmari ordinari e sallunan träde. 
Vid sammanträdet föredrogs en hilltorik i)ver radioamatörrörelscn 
genum tiderna UY herr Knut Kih lberg. id sammanträdet beslöts 
al! en särskild litgrupp i lel ef\Tafi skall igung..citta.'. 

För dem som äro illlres -eradc av medlemskap i k lubben kan med
dc· la", all ullmälningar mottaga a" <;('krete raren per te!. 32 697. 
.... . .. . . ... . ~ .... .. " ......................... . ... . ... .... .. .. . .. .. .. .. ..... . . . .. . ... . . .... . ...... . . . .. u ........ . 

. . .. .. .. . .. .. . . ........................... . ....... . .. . ..... .. . . .. .. . . . . .. .. ..... . . ..... .. ... . .. i • • • • u ... ...... , •• 


RADIOINDUSTRI ENS NYHETER 
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Dynamisk rÖrprO!)(Jre. 

Firma /{adioinslrumenl, TILl/l ega/(m 19, Slockhulm, har utexperi
lIlenterat en n)' rlirprovare. \ 'al'5 konstruktion erbjude r åts killigt av 
int resse. Till p rincipen säges den ntgöra ten komhination mel lan en 
elll iss ionsprovare och en dynamisk rörprovare för mätuinll av brant
heten ( med dynami"k av;;rs alt rliret mä tes med växelström i s täll et 
fli r Iiksu·öm). 

Denna rörprovare vi, r di rekt, huruvida ett rö r är anv,i nrlbart 
ell~r ej. P å instrnmcn tet unnas tre fält, ett rött för bra rör, ett 
blålt för dåli ga rör ( SOlll mustc kaSileras ) samt mellan d e"sa ett 
smalare fält. med gul färg. :'tannar visaren p detta, lir riiret visser
ligen svagt men dock fortfar311d · an\'ändbart. Denna Iyp a" rörpro· 
vare är ju idea li :;k för radi()handlar~n att ha p di3kclI ; kDlden, 
som kommer med ett gammalt rör för all eventuellt köpa ett n tt i 
'läll l , Eer med ei,'l1a ögon hur lllycket li v som finns kvör i röret. 
Ett uylikt instmment mäste inge kunuen förtroende. 

För varj e rcirtyp "om skall mätas måste ett antal rallar ställas in 
efter en tabell. Det intressantaste på hela rörprova ren är ~ätlet på 
vilket man lö~ t tauellproblf'met. De tv, tabellerna, cn för europei .• ka 

POPULÄR RADIO 

Radioingeniörer 

och radiotekniker 

Populär Radio är E r tidning, Dess värde som tek

niskt organ beror uteslutande av de a rtiklar N i 
skriva. 

Vi äro fullt ~edvetna om, att 

* mycket av det N i gör ör kanfidentiellt eller försvars

hemligheter 

* N i ör överhopad med arbete fö r försvarets eller fö r 

Er firmas rökning 

* N i ör trött efter arbetsdagens slut och föga upplogd 

at t skriva a rt ikla r. 

Men vi veta också, att 

* en hel del av det Ni arbetar med ör i C k e konfiden 

tiellt (t. ex. många koppli ngsdetaljer, mät- och prov

ningsmetoder, konstruktionsdetaljer och al lmänna ra

diotekniska fakta, som ej kunna vara av militärt värde· 

för en ev. fiende) 

* för att vidmakthålla eller äka Ert eget och Er firmas 

anseende och befordra radioteknikens utveckl ing i vårt 

land måste NI lägga fram Edra arbetsresultat för Edra 

kol leger och för alla, som arbe ta inom facket 

* publicerandet av de egoo resultaten och erfarenhe 

terna verkar i hög grad stimulerande, ger ofta nyoJ 

ideer och uppslag samt skänker lust att angripa nyo. 

problem. 

Förlora ej någon tid! Ti llskriv om e d e I b a r t Populör Ra 

dios redaktion och meddela vad Ni har att publicera samt 

hur snart Ni kan få manuskriptet färdigt. Även de enklaste · 

saker kunna vara värdefulla för många radiomän. 

Några vidlyftiga utlöggningar behöver det ej heller vara. Ett 

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

Men t v eka ej u tan s k r iv i dag! 

Red. 
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och en fö r amerikan ska reir, äro upplagda pa var sin fulle, till på 
köp et [,irsedd med svCinghjlll, sJ. att man kvickt kan komma f dln 
ena ändan av tabellen till den andra. Tabellerna avläm' genom 
smala fönster j panelen. 

-' taliuniir Tij~r rnväre . 

A B El/ron , Kronobergsgatan 19. Stockholm, f,i r i marknaden en 
ny r ,; rprovare av egen tillverknin g. Denna är av liirre typ och hu· 
nrdsak li gen avsedd för stationärt bruk. l\1edeht om kopplare instiil!as 
anod-4 "k~lrmgaller-, gallerspänningar etc. på önskade värden, sorn 
avl ä"a~ på inst rument. Den motsv'uran de anod tu·cimmcn avEises och 
j ämföres med det normala, i den m ed fi iljande tab ,·lIen a ngivna värdet. 
F ij re d enna mitning kan röwt provas fö r ev. kortslutnin g m el1an 
elektro t'lerna ,mmt bc triiffande isolati unen mellan ka tod och d,id, 
tdl d. A ven rörets vakuum kan k ontrolleras. 

Enligt uppgift k unna alla norm alt förekommande europeiska och 
amerikanska rii r mä tao. Samm an la gt finnas SI'xton olika ri;rhå ll are på 
panelen. För m,i tnin g av spec ial rör kunna r eduktionssocklar be· 
gagnas. 

Riirprovarpn In" ta, [rån " ii xce ],;t römsnit och kan omkopplas för 
gtingse p;jnn i Ilgar ~ SO p/- , Korreklion fiir a vvi kPl'-:,fT hos nät sp~in. 
nil1 <ren , up p t ill ± Ej Y, kan ' ke i st eg om .) V. Ski.lda trans(orma, 
torer bcgagna~s [ör glöd· och anod spänning oeh k i.lda likriktare för 
galler, och anodspiinn ingar, fiir und \~kande a v ömsc>idig inverkan. 

Aven likriktarriir kunna moita va.rvid anodviixel spänningen lir re· 
g lerbar i [em d eg m ellan 12." 00 V. Den uttagna likströmmen 
är r e ,derbar upp ti U 300 mA. F inregleringsanordning finns hä.r 
likoSom i fråga om anod- ()c h g31I t: r sp ~ nnin garna vid 111ätnillf!; a\r 
lo ttagarrl)r . 

L ysäl7ln es!llm por på likström. 

Crahwn Brothers A B, Brunk ebergstorg l2 , S tockholm, för i mm'k· 
n aden en typ a v vibratoromforma ren )Allfonna tor», a\ ,edd Dtt möj
l iggöra drift av lysiimnei'.lam por på l.ib trummät. Speciella förkopp· 
l ingsdon till lamporna erfofd ras, motsvarande d em som begagnas vid 
. äxelslröm, drift. 

Er! ins tr uktiv uppsa ts : »Allfurmatorn i ljll sc t-s t jänst», förfa t tad 
:il V in~enj,;r G mnar S . ·Wahl gren, kan erh illlas i form uv särtryck. 

J~ijdapP(Jra/. 

Import, och Agell turiinllan A '1 Iellna, Berg([, fiir i markn~dell en 
j(jdappur:J. t aV' d,>n typ, rlär en mot l,id"J,ill r-:t t ryckt koh lHV UPP
\'~irrlle :-; av den ge.nomgående triimm_en. Den an d ra elek troden llt

·geir ~' <l V en klämma, som anslu tL-c til! {örcmul et. Strömmen fås från 
:En lagspänningslindning pa en näuransformator. 

Vid llidnjng lir d(ek t fiirbru~knin~en nligt uppg ift ca .')0 W . l 
tomgllng drar apparaten myckel ringa effekt. 

Lödappamten levereras med löddon och klämma m en ntan sladdar. 
Dimensionerna äro 160 X 140< 1:30 mm och vikten 2 ,5 kg. 

:F::::::R::::::X:::::C;::::::E:::::::S::::::p::::::Ä::::::L::::::T:::::E::::::N: 

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

·Xekniska f n gol" nv me\"a a1hniillt int resse b esvnras biir nedan. Bre
--"('en farseH Ine(l på~krift ":f'råg('~llalten" och i.nsii.ndas Ull POIlulii,r 
Jtl:UUOS redaktion. PWi;thox ·ifjO, Sh)('kholnl 1. Brevsvar pil. tekniska 
fnigor kan ej liilunn.i!i . Red. 

»Elektrolyt.» Det iir jn känt, att eu elek troly tknndensator m h te 
·\'ara märkt med en driftspännin,,·, som li " o-cr öv·er den i verklio-he ten 
förekommande. 1vkn kan en d~ ik konde~sator utan olä"enh~t be· 
gagnas, då den ve rkliga spänni~gcn ligger mycket lån gt ~nder kon· 
densatorns på stämplad e drift sp iinning, t. ex. utgör en t.iondel av 
d enna .? 

Svar: Om det t. ex. gCiller en elektrolytkondem;ator över ett katod· 
motstånd med 2 V spänningsfall , så torde det vara lämpligare att 
på denna plats begaO"n a en konden5ato r för 10 V driftspännin g än 
en siidan tör 30 V driftspä nn ing. 

o. H., Stock/wlm. InnchaT en .5 ·rö~rs allströms radio, som har nltag 
flir ex tra h ögtalare. Jag skulle även vilja ha ett g rammofonuttag p il 
den. Finns det möjlighet för en amatör att g(ipa detta och ä r d et 
tillåtet ? 

Sl"fIT: Om Ni själv elle r ev. nå gon servisfirma gör ingrepp appa · 

S4 

raten o<.:h ditmonterar anordningar för an>ilulni llg aV' n ålmikrofon 
(pick·up) , så muste oamtidigt S ,mc1rket p il apparaten avlligsnas, ty 
den kan då ej länccre betraktas s som S,märkt. Detta gör atl Ni ej 
har rätt att öwr! · ta apparatetl p li annan person, om ' i 6enare 
sbtlle önska göra detta. Ni får blolt själv (i egen,bp av amatör) 
nyttja appara lt;n och mil st c l:1 de ri sker, som nyttjandet aven ickt· 
S·märkt näIapparat inn eb är. 

Beträffande den rätta ansllltningen av nal.m ikrofnnen fin ns en aT· 

tike! härom publicerarl i Popll!;)r Radio nr 12, l'H2. (Robin Hult: 
.., Störningsproblem vi ll kapaci l iv ingå nrrskoppling på a ll3trömsiij r· 
' tiirkare».) 

R. H. Pall/riisk . l ) Kan elen mälsänchre för batteridrift , som 
b eskrives i Radiot ekn isk handbok, del n, sid. 45- -16, utföras med 
1,5 eller 2 rö r i ställ et fö r rl, V rör '? 2) Klfllna de spoldata, SOBl 

angivits tiLl sig.llalgen cra torn i nr .'i, 19'B av Populär Radio, använ, 
das i ovanniinmcla mätsänelare ·? .3) Kunna 2 V feir matas från 3 V 
torrhatte ni ? Hur s tort ll10tst alld b ör j så fall inläggas i seri e ·? 

SVrJr: 1) Ja. Bland 2 V rÖr kunna t. ex. tiinkas SER lD5EG (kopp· 
la t som triod) som lägfr ekvensgcne.rator och lF.)EG som högfrekvens · 
generator. Bland 1,5 V rör torde DBC 21 passa som lågfrekven,·, 
generator och DL 21 som hligfrekvetL.;gtnerator. I\ven andra rör klInna 
anviinda s ; de ovanstående äro endast anfe;rda som exempel. Anocl
spänningen fftr avpassas till liimpligt värde; vid för låg spänning 
vägrar hi,jg fr ekvens rrcneratorn att svänga över hela a\s tämningsorn
rad c.t . . \'. nfordnF mer än 60 V anodspä nning. 2) Ja. Limpligaste 
uttag på hiig frek.vensspolen få r u tprovas. 3) Seriemotstilndet skall 
sän ka batt erisp tin ningen l V. Dess vä.rde beräknas ur formeln : 
R = V/!, där R = resis tansen hos m otstå ndet i ohm, V= dct önskade 
spänningdalle t i volt och! o=slrömmen genom mot ståndet, alltså to' 
tala gli~i lbtri)lI1mcn , i ampere. ( Se även svaret till ;~<\fy5 Lisk mit· 
sändare»,) 

»,1I7I<1/i;{ 194.3». Ax m ycket intresserad av h e.ll1 inspelni.ng. Undrar 
om det finns n[tgon tidskrift ell er bok Dm ,leu a "? 

Scar : Tågan speciallitteratm på sv enska om hemin.oJlelni ng finns 
oss vet erligt ej. En orienl erande artikeLicri e li nns publicerad i P opu' 
Eir Hadio nr l, 2, 4. och 5 , 194·0. A v de håda för s tu numr en aters t 
ännn ett få tal exemplar. De andra finnas på biblio teken. 

»Ccntra!rJll tell n>. I sinländan på de högfrekvcn5kablar, som distri
huera den hÖgfrekven ta en '·rgin friin antennfö.rs tärkaren till motta
garna i en centralan t enllanläggnjn g~ finns ('.t t s. k, avslutningsllint
s t~ nd, vilket Cir anslutet meLlan innerledaren och det metalli ska hölj e t. 
Vartill tjänar detta mots tånd·? 

Svar : A v!;l utniw'smotstli.ndet har till uppgift att absorbera den hög· 
frekvensCJwrgi, som när fram till kabelns slutända, detta för att. 
ingen r d lexion skall iiga rum mot kabelänrIan. Om avslutn ingsmot· 
ståndel saknas eller har ett felakti gt värde, reflekleras högfrekvens, 
vågorna mot kabeländan, och s tående vågor utbildas på kabeln. Detta 
be tyder ojämn spänningsfördelning uteft er kabeln; en del av de 
anslutna mottagarna få mycket hög sigl1alspunning, andra mycket. 
låg spänning. För kontroll kan spänningen mätas medels t en rijr
voltmeter i uttagen i lägenheterna, va rvid, om a.llt ä.r i sin ordning, 
spänningen skall successivt avta m ot kabelns sIntända. En motta!!are 
nära slutändan får allt så nå got läg re signalspänn ing än en sorr:- är 
ansluten nära fiirs tärkaren , beroende p il den oundvikliga diimpningen 

högfrekvenskabeln. 

»M ystisk mii/sändare». Har byggl en mätsändare enl. beskrivningen 
i P. R. nr 5, 194·3, do ck med den skillnaden, att R 3, m ed vilken 
den uttagna högfrekvensspänningen regleras, ej är en potentiometer 
nlan ett variabelt motstånd. Glidkontakten i schemat. är alltså fast 
förenad med övre ändan av R 3, och hcigfrekvensspänningen regleras 
genom att man varierar värdet på R,. Nu inträLfar det tmderliga, att 
generatorn slutar svänga, d å R j s tå r i e tt medelläge, men däremot 
svänger den bra i närheten av l'tterlägena. Om detta beror på att 
energi absorberas från svängningskret.sen, borde väl generatorn svänga 

e ä mst vid små värden på R:], ty där blir ju uttagsspolen kraftigare 
kortsluten än med reostat en i m edeUäge. Finns det någon förklar ing 
till det iakt tagna fenomen et? 

Swr: t tag:,kre tsen förbrukar tydligen i Edert fall m esta energin 
v' id ett. medelvärde på R", eftersom generatorn diir llpphör att svänga. 
Göres s törre, minskar strömmen i sådan proportion, att. effektenR 3 
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I cylinderformigo ugnar underg lI 
radiorörets delar en rengörings 
pracess innan de tagas i bruk för 
monteringen. 

Ett verkligt precisionsarbete utför® varje flicka vid monte ri ngen och 
svetsningen av rörets inre delar. 

Vid " socklingskarusellen " förenas 
sockeln och det i övrigt förd iga 
röret . 

Varje rör prOVO$ och mätes nog 
grant och ett visst ontal undergOr 
dessutom stickprov.kontroll under 
1.000 timmar . 
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Klarar Ni denna 
uträkning på 10 
sekunder? 

Omöjligt säger Ni kanske. Det är dock ingen konst att klara 
uppgiften med hjälp av räknesticka. Det är rent otroligt, vad 
man spar tid med en sådan. S tickan blir också alltmer var 
mans egendom . Det är inte bara teknikern, som behöver den 
fö r sina beräkningar. Affärsmän, försäljare , studerande finner 
liksom verkstadsfolk, att s tickan är ett oumbärligt verktyg, 
när det gäller att snabbt och bekvämt göra överslagsberäk, 
ningar. Försäljaren kan snabbt lämna uppgift om nettopriser, 
den studerande löser kvickt sina tal och verkstadsmannen be, 
räknar på stående fot, utan papper och penna, materiaIatgång, 
ackordspriser, maskintider o . s. v. 
Brevskolans kurs Räknestickans användning är populärt och 
trevligt skriven . Att den också är omtyckt bevisas av att ca 
900 personer enbart inom ett enda fackförbund i Sockholm 
studerade kursen i studiecirklar under föregående höst. 
I tre lättlästa studiebrev lär Ni konsten att räkna på sticka 
och sedan får stickan en hedersplats i Er ficka, varifrån Ni 
instinktivt halar upp den , 'å snart det blir fråga om räkning. 
Ni finner snart, att Ni ej känner Er klädd , om inte s tickan 
finns på sin plats. 
Kursen kostar 9 kr. för enskild studerande, J kr. för deltagare 
i korrespondenscirkel och 1:50 kr. för deltagare ilärarcirkel. 
Till kursen levereras en utmärkt övningssticka, för 8: 50, var~ 
för priset för enskild studerande blir kr. 17: 50. 

BREVS KOLAN 
STOCKHOLM 15 

Blt rmed rek~ ireras pro<p kt över ....... . ...... .... ........ .... ........ ........... . 


Rti rmed a.Dm ller jag mig/en slu.lIl'('lrkel på .......... .. .... .. med le.mmlll' 
tm en kurs i R,iknes t! ka ns a fi\' ii " t1 n l ll~. 3 s tu ll l"l>re'·. ö n skaS rakne· 
s ticlm iiI förs ta. inbc ta i nin~en lli ·t kr~ 10 : - p r cleltaga re. 

Hpla avgiften . 	 •
F örs ta del be ta lni ng en k r. l ,. ttu !!lImtlulgt r a postgi ro· 

konto n~ U. 11 stHande avgift c rlligg s med k . ......... . ... I m1inaden. 


,1 ~ 1I .. . / .. 1().l3 	 Svensl'n . Frii mmande Spr/lk, 
Förl?n(nJ!'8ivet s prnhlem , 
S.mhiill slll rll. o~h natlo Dal· 

Nnmn 	 ekonom I. Aktuella soci a la 
spllrsmr,l, Pra kt I"k ha nd~s · 
kun . kIlP. Matematik o~h 

Bo..Iud. 	 natllr\·etenskap. Tt>knlska 
kllr_pr (\'erk_tad.teknlk, 

P. R. 3 maskl nteknlk och elektro · 
Adres teknik). 
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(R X I') min kar . Gör 6 mindrt:!, ökar ·trömmen gall~ka obetyd·R3 
ligt, varför effek ten i R3 även då minskar. Detta sammanhängFr med 
anpassningsförhäl landena meIJan kretsarna. Tydligen förefinnes an· 
passning ' d det nämnda medelvärdet av R3 , oCh där blir effekten 
i Rj störst. Vid över- ell r underanpassning min kar effekten_ note· 
medlet "r i Edert fall att begagna en potentiometer, var TC5istano 
kall väljas ungefär lika med el ler "törre än r ostatens maximire;;istam. 

För att göra fellom,met mera åsk dli"t, kunna vi g till ytterlig· 
hetsfallen : R.=oo resp. R,, = O. Om R3 är oändligt slor, blir tröm· 
men noll O h effekten noll. Om R,, = O blir strömmen vioserligen 
stor, lIIen effekten blir noll . l verkligheten förbrukas en "iss effekt 
i ullagsspolens förl usI resistans, men denna effekt är myckel rinrra 
jämförd med den, som [örbrukas, d en del av Ra är inkopplat. 
Fall et är analogt med en spole med skärmburk, där den ·"nare är 
ekvivalent med en kort luten lindning på spolen. Ju mindre resistans 
i skärmburkens pI' t desto mindre eHe t förbrukas i skärmburken, 
dvs. desto mindre energi absorberas frAn den krets, i vilken spolen 
ingår. Till saken hör, att man härvid även får största skännverkan, 
beroende på alt det a" strömmen i kännbnrken alstrade mot" t"rkande 
magnf'tfältN då blir kraftig t. 

»2 X EF 11». Innehar en sliper med rören E" 11, EF Il, EBF Il. 
EL Il. Har tänkt att utöka apparaten med ytterligare eU mellan
frekvenssteg med EF 11. Känslighet och selektivitet måste ju då bli 
större. Men hur blir det med stabiliteten vid denna ökade förstärk· 
n.ing·? Båd~ galler. och anodledningar bli ytterst korta. 

Elt högfrekvenssteg före blandarröret är ju mera motiverat vid Pil 

~uper, men det går 	ej att tadkomma i mitt fall. 

Svar : Nyttan av det extra mellanfrekvenssteget är ganska proble· 
matisk. Om vi an ta, att avsev3rt större först ifrl,:rung erh lies, så gör 
detla att brusnivån 	i apparaten samtidigt ökar. Detta brus kommer 
från blandarröret, och vid ökad förstärkning efter detta rör blir även 
bruset förstärkt. Om bruset i apparaten redan förut är äl märkbart. 
så är det därför föga ide med det extra melllnfrekven rörel . 

En annan sak är, att det ej är säkert att man kan uppnå n aon 
nämnvärd iörstärkningsökning. Redan med ett enda mellanfrehen~ 
steg kan lJlan ligga rdali"l nära svängningsgränsen, och även en 
ganska obetydlig ökning av fö tärkningen kan cl åstadkomma själ,,· 
svängnillg. Resultatet blir att man måste skära ned förstärkningen 
i de två rören ( t. ex. medelst extra katodmotstfuld). s att den ej 
blir nämnvärt större än i ett !'teg. För att man skall kunlIa utnyttja 
två mellan frekvenosteg, fordras en omsorgsfull IIppbyggnad samt 
avkopplings filter för högfrekvens. I annat fall bli r mellanfrekvens
förstärkaren ej stabil. Under Ila förhållanden finns det en övre 
gräns för den uppnåeliga förstärkningen. Denna bestäntm av !iter· 
kopplingen över den inre rörkapncitansen. . 

Ett sätt är att begagna mpllanuekvenstransfonnatorer med lägre 
L/ C·förhålland , varvid först ärkningen per steg blir mindre. insten 
är att man f r tre 	 transformatorer i stället för två, nllL' avsevärt 
högre selektivitet eller !Jättre fidelitet "id samma selektivitet som 
med två transfonna.torer. 

• .. ........... ... . ..... ... ... .... .. . ...... . ................ . .......... , ••• •• •• u . ....... . . .. .. .... , ••••••••••••••••
................. .................... .................................... ..................................... ,... 
BYTEN OCH FORSÄLJNINGAR 
:: ':l ,:::::,:: ::, :::::: :::l' :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: :::.~ :::::::::: :::;;;:; ::;; : 

Und..r d ..nna rubrik I"föra vi atandarrllMftnule ....donnnnMf'r av n ,..daD
8tA..nd~ ut·H,...nd,. till ..u prl. In kr. 2: - pflir md. ~lInlmum 2 rllll.'. 
ntrymOlft. n......a nulunno"..,., I ro avsedda att 8kopft en för8äljnJo ...... 
knntflkr rRdl4tttmatXr'I"rntl f"m..flnn. 

In~T*"lning"apparat filr g- ramrn ot'on R.kh'o r ö n~l{as kÖlH Sva r till 
tur" R lc-ht !l(ir, B o ,SJ<ii rll l tl ge. T e l. 88. 

~ rörs batterinpf1. T yp f\2 B, P blll ps , liljes ellpr b ' t pa mol hiitt re 
,'iixcl,tr. E n A rilr~ re cliogra m. c!t llS'!l, t. Yr> G G8. Smr Ull E. Persso n. 
Sandh;lck [i, ~ j ,; uo , 

K r1.t" lImlk rofnnrr u(' h ollordelar till el;o tll!! :salu bllIigt. r. Ju h t! D, 
Ri ng \'Hg U ao. J.: yl,Öpin g. 

TIIJ.nt.app. rö r bnndSf1ritl nlllll' ;j kort"" g (hes k r. ! ur !l oc h 11 f .lI. ) 
säljes tIll rnaterlalprls.et. Tel . 40 B7 98 efter kl. 18. 

Radiodelar ""h rör hytes mot vricl_poleln"trumen t och lindra mät· 
Ins trument. Svar undo.r 1 A, P op ullir Ratllo f . v. b_ 

::::::::::::::::::::::::!!::::::!!!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Har Ni förnyat prenumerationen? 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!!::::::::::::::::::::::::::;;:,::I:::::::::::i::::::::::::::: 
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RÖRPROVARE RM 722 


universalinstrumentet, som vem som helst kan handhava. 

RM 722 medger snabb och säker provning av alla listenliga rör och upptagning av 
rörkurvorna. Alla elektriska storheter kunna regleras och mätas med de tre inbyggda 
samt även med separata instrument. Centra lomkopplaren skyddar mot oavsiktliga fel 

kopplingar. 

Ring eller skriv och begär prospekt med närm are uppgifter. 

AB ELTRON 
Kronobergsgatan -19, Stockholm. Tel. 507993, 507994. 
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Populär Radios Ilandböcker 


Modern lele\!isionsleltnilt 

aT chilingeniör lIurry Sloclunnn 


Del I och D P"i~ per del kr. I: 30 


Vtdrag ur fackpressens ollldölllt'n: 


Teknisk Tidskrift: 
~Författaren lämnar på 140 sidor en sammanfattande 

[ramställning av televisionens nuvarande stadium, delvis 
baserad pÅ studieresor, Kapitelrubrikerna äro följande: 
En återblick på utvecklingen, televiseringens princip. tele· 
visionskamerau, televisionsstudion, televisionssändarens an· 
ordning, frekvensutrymme och vAgform, televisionsanten· 
nen, televisionsmottagaren. 

Boken är enligt slutorden avsedd att göra läsaren för· 
trogen med television!tteknikens elementära grunder. 

Arbetet läses med behållning, väl också med nöje; man 
kan dock tilläta sig den misstanken, att en förutsättning 
härför är, att de elementära grunderna äro för läsaren 
dessförinnan bekanta. Detta gäller i synnerhet apparat· 
beskrivningarna, ellempelvis den rätt avancerade framställ· 
ningen av ikonoskopet i kap. IIL En alldeles särskild eluge 
förtjäna kapitlen V och VI, där den icke så län förståeliga 
moduleringen - väl den största stötestenen vid ell m~ra 
abstrakt tillägnande av grunderna - mycket klart och med 
ett det.aljerat ilJustrationsmateriel serveras. Detta är av 
värde, desto mera som läroböckernas kost i detta hänseende 
brukar vara skäligen mager. 

För fattarens beskrivning av l/2·vågsledare plus kabel 
[ör mottagning vid ultrakortvåg är utförlig och förtjän.l. 
[ull ocb ett av bokeus för praktikern viktigaste partier. 
---.~ 

Elementa, Tidskrift för elementär matematik, fysik och 
kemi : 
~Med stor sakkunskap. delvis förvärvad genom studier i 

England, del land 80m torde La hunn it längst på televisions· 
teknikens område, lämnar förfat taren en redogörelse för d ..n 
i verklig mening moderna televisionen. l ian förb igår SÅ· 
lunda de system, vilka arbeta med sådana 'mekani"ka' 
a~ordningar som hålskivor och spegeltrummor, och ä]l:nar 
sIg helt åt det 'elektriska' systemet, !!Om använder katod· 
strålar såväl för bildens ' avsökning' på sändarsidan som 
[ör bildalslringen i mottagarens bildrör. 

I frAga om televiseringens pri ncip fram hålles betydelsen 
av bildpunktsantalet ocb bildfrekvensen. Ikonoskopet, sän· 
darens viktigaste detalj . behandlas med tillbörlig bredd 
liksom även det för televisering speciella sältet för bär· 
vågens mod uler ing. Ett kapitel ägnas ,II I anord ninaarna i 
televisionsstudion och ger en god fö reslällnin .. ~m de 
speciella svårigheter, som bär möta, icke minst i "fråga Om 

belysningen och de agerandes kläder ocb 'make up'. Mot· 
tagaranlenn"n bar gjorts till föremål för en mycket ingå· 
ende behandling. varemot redogörelsen [ör själva televisions
mott-agaren kan ~ynlll! väl ~umma.risk.. Författaren anser 
duck. all en narruar.. b..handllDg av den speciella typ a~ 
Iwrtvågsmottague, som användes inom televisionen, skulle 
falla ut"m ramen för ett arbete, vars huvuduppgift är att 
göra lil.aren förtrogen med den moderna televisionstekni· 
kens e.lewentära grunder.~ 

ERA: 

,H'Jvlldvikten i framställningen är lagd på televisionens 
principer och Iysikali,ka grunder medan apparatkonstruk. 
liunerna b~handlau mera ythgt. 

I::huru b"ken egentligen är avsedd för radiokunnigt folk 
kan den ä'en lilnka> ha ett v'sst värde [ör den utomstående 
illtre....rad", B"m öll"kar bilda sig en uppfattning om hur 
langt denna nya. i ,art !.llId hittills vraktiskt taget oprövade 
gr~n a, radlUteknIk..n avancerat fram till hösten 1939 
da lo. rtget IlII . Vidare salle stuvp för utvecklingen i före· 
gAng. länd"rna I::ngland och Tyskland.~ 

Radio Ekko. Uunmurk: 

~F",""t' Del omhandl ..r 
hi""" .. ,. nW"~f1' alld pn 
lekn,-h Ellkelth ..der og 
appHraler. 

Televisionens Principer (og For· 
llel kommer ind paa de mere 
umtaler Sen der· og Modtager· 

1I~1 lill e. s.erdples velskrevne VIErk vii VlEre till stor 
Nyll~ fnr enh,er. "nm gem" vii have et klart Overblik over 
Fjernsyn.<leknihn. Yirkemaade og ApPlIratur. Vi kan an· 
hdale d"n vaa det allerb edste.~ 

Siemens Kundtjänst : 

,DNta arhete avhandlar såväl televisionens grunder som 
d.. moderna telpvisionssystemen. Verkn.ingssättet hos den 
moderna Il'lpvisiun .• kamera n med ikonoskop beskrives ingå. 
ende. Äv~n df' ultrakorta vägornas utbredning samt televi· 
siunsantennt'rnas kunstruktion behandlas. Huvudvikten har 
lallt, på t ..levi.ionrng introdukti(jn för den, som änlllar mera 
ingarnde SI ud ..ra lelevisionstekni ken. Därjämte behandlas 
många prakt iska saker. såsom televisionsstudions inredning, 
stlld iolek ll iken, televisionsprogrammet m. m.~ 

I alla boklådor eller från POIIU I!i r Radios expedition, Posthox 450, Stockholm. 

P renumeranter på Popul är Radio erhålla dessa hand· ay en del per ahonnemangskvartal. (Gäller även postprenu· 
böcker för 75 öre per styck, dock endast till ett a n tal meranter, om prenllrnerationskvitto insändes. ) 

Nordi.k Rotogravyr. Stockholm 19« 


