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Electron - den alltigenom svensktillverkade 
kvalitetsmikrofonen - är i dag bättre än nå
gonsin. ' ya modeller och nya detaljförbätt 
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Tr6dradio eller FM? 
H err R edaktör ! 

På Gotland har T elegraIverket {ör m'sikt att före ta;ra e tt experiment 
med tradradio, för att, bl. a., erhålla erfarenh eter 50 m ~kuJle k unna 
användas nur det myeket diskuterade l'lllldradiodubbelprogrammet en 
gå ng skall realiseras. 

A dett a fram gar at l mun alltså tänkt sig alt tekn iskt lösa dubbel· 
programproblemct med hjälp a tr' dradio. F ör tradradion ha fiil
jande skäl framhållits: Lyssnarna bli ej belastade mer! kostnader for 
nya mottagare då de nonnala rtlnd radiomottagarna bliva anvälldba ra. 
Fraga n om lämpliga våglängder bli r lätt at t lösa . dessa t" å för
delar är den sistnämnda inte sa a lldeles given. E nligt artikl ar i fack
pressen (bl. a. i den na tidn ing) fiir man företaga ett li tet )pa~snings
arbete» så fort det gäller atl fa- tställa den härfrehens som är 
lämpl ig fi)r varje giv"n~ g~ogra fi ~k ort. Dett a för att nndl,;ka inter
f rens nm l p~ orten i fra ga kra fti ga nflfmala ru ndrn diostationer. Med 
tanke på all s tationerna på l im gvllg5bandet (,om alltsll skull e komma 
ifråga vid trildradio) ligga t,itare än p e xempelvi s mellanvåg"bandet 
är d et inte så alldeles likert all det alltid är möjligt a tt hitt a en 
lämpli g bärfrekvens som medger tiTlriickl ig störnings[Tibel. 

"ad d et första skälet om kOotnacle rna för l ,,;;snarna bet räffa r, så 
kan nog en hel del framdragas, ~om gör a tt dett a skäl int e blir sa 
alldeles oanta tligt. Det n ;irmast till hands liggande alternativet tiJl 
tr iidracIio måste givetvi s vara frekvensmodulerad ult rakoTtvåg, F'I 
allts ' _ Och det är just motlaga re f,;r FM som för närvarand måst e 
hliva r;ju dyrbara. Den fii ruämsta orsaken härtil1 är "'ivetvis att 
innustrien ännu ej (i varje fall ej här i ~ veri ge ) åstadkommit någon 
produktion av nf-mottagare. Och orsaken till d etta ä r givetvis at l 
det ej finn s nagra F.'II-s"ndare som skapat behov a,· ,ana na mottagare. 

Så komma vi till frågan: erbjuder FM n5gra fördelar framför 
trårIradio ? ,-aret pil denna fruga maste Qbet ingat bliva ja Om vi_ 
företaga en sy_tematisk undel's i;knin rr a de båda systemens tekni ska 
fördelar, erhålles följande re_ultat. 

1. Stönn'ngs/rihet. 
id trådl'adio måste man ha en betyd ligt sli;rre fälts tyrka än vid 

FM för att erh ålla sallBna stömingsfrih et. En fakt or p å omkring 50 
tycks ligga inom d eL sannolikas område. 

2. L judkvalitet. 

FM-systemet är här 3v. c,·ä r t överläg et. Vanli ga nmdrad iomotta· 
ga re i mellanprisklassen kunna, p. g. a. in selek tivitet, ej återge 
h ögre frekvenser än omkring 5000 p/ s. lHottagare med variabcI se
lektivitet kunna komma upp tj ll 7000-8000 p /s. Skulle man till 
äventyrs anskaffa speciell mottagare, kommer man upp t ill 10 000 p /s, 
för avsikten tycks vara att modul.:ra triidradiosändarna upp till dennn 
grän s. Dock verkar det ej troli gt att man u nder nornmla förh ål 
landen skulle kunna utn yttja denna omständ igh et p grund av stör· 
ningar från i frekvens närli ggand Tlmdradiostationer. F~'I-sändarna 
däremot moduleras upp liIl 15 000 p / s, och på grund av förhållan
dena på ultrakortvåg kunna Olottagama verkligen fås att återge d essa 
h öga tonfrekvenser. . n annan sak är atl modulatorsystemet på en 
FlII-sändare kan pra kti sk t. utföras med m indre amplituddisLorsion än 
vid vanligt amplitudmodulerat ovstem. 

Man finner a llU l att tekniskt se tt har F:\<L· }"5temet alla fördela r 
på s in sida. Kvur står då 

.3. Den. ekonomiska jrågan . 

Till att " (irja med förefa ller det "om om 1)'ssna rna skulle bliva 
avsevärt mindre ekonomiskt belastade vid tråd radio"ystemet än vid 
FM. För närva rande håller detta kanske streck. meu ul vecklinO'en på 
Fi'1'!-motlaO'a reLekni kens omrade kommer s,ik~rli gen att n edbringa 
priserna på frekvcnsmoc!lIlalion smottagare avsevärt. Detta givetvis 
under förut sättning att marknad för sådana mottagare kapas, d. v. s. 
at.! sändning eller, å tminstone till en början, fö ~öks ö,indningar kom· 
ma igiln g. Jag skrev att lysSJlarna för närvarande krmske hii mindre 
ekonomiskt belas tade ,~ d tr~dradio än FM. Men man borde n og 
observera :.lit lys~11arna också, på ett ell er annat sätt, även få betala 
kos tnaderna pil sändaresidan. Om jag inte är fel underrättad kalkyle
rades kosLnaderna för trådradioanläggningen på Gotland till över 1 

94 

million kronor. SänclarestaLionen i Visby »med 12- ]5 km räckvidd)} 
kalkylerades till O 000 kr. Vad skulle ett F~l-sändarenät, med 
samma mcdelslörningsjrihet i mollagama som detta trlld radionät, 
kosta'? 

S lutli gen kansk det bij r framhållas, att det är in te bara vad man 
totalt få r betala om ä r avgörand e ut an även vad man fll r för pen
ga rna. '1·fan skulle kUlIna tänka 'ig uttryc ket »)kvalitct pr . na» . 

4. Framtiden. 
En sak som ocksa kan \ ra vä rd att tänka på är de olika sy temens 

användbarhet för tdevis ion. Så vitt j ag kan förstå ~å är Lrådtelevision, 
merl nagot som liknar dN nuvarande systeme t för tr ådradio, inte 
möjlig. FM däremot lämpar sig utmärkt för Lelevision. Bättre fakti skt 
än något annat [ör närvarande k ä nt system. 

Vad kan man då t,i nka sjg att göra för att så att säga fil igång 
FJ.f-sändning och , tföljande motlagn ing'? Ja, hur va r det d en nu
arancl rundradioverksambet ell kom igång här i Sverige '? Jo. enskilda 

kluhbar och även enskilda fö retag byggde ändare med relativt blyg
samma effekt er. Programmen till d essa sändare ombesörjde d essa 
klubba r och ens.kilda till n början själva, men n;ir äI radiotjänsts 
programverbamh t kommit ig' ng, anslöts sändarna ti ll denna. Än.nll 
finn s fakti i>kt fl era sadana sändare$tationer igang här i landet , men 
på gfllnd uv att d . numera :- ro synnerligen omoderna länmar i all
mänhet k, alit e tcn på sändnin garna mycket övrigt alt öl1!\ka . ågon 
mottagareindustri i nuvarande me.ning fann s i nle, ntan en stor del av 
mottagarna voro amatörtill verkad e. 

.\Ian bn tänka sig en liknande utveckling på FM-området. Radio
klllbbar 11 h ev. intresserade en ; kilrla få till stånd av vederhörandp. 
myndigheter a tl bygga och uppsätta F lI'[- sändare med blygsamma 
effekter. Prorrammct skulle radiotjii nst svar för. Samtidi gt skuJle 
den tekniska presse.n (denna tidning) publicera artiklar och konstruk
tionsheskrivningar om F~I-lllo ttaga rc för att starta amatörerna. Och 
utvtckJingen av F M \'ore i full gang, uta n at t stora samlade kostnader 
behövde bet unga nagon pa r t. 

Norrköping den 19/ 3 1944. Fred Hed~!röm. 
Ingenjör. 

..För amalörbyggare... 
Hr R edaktör. 

.'lied anledning av under rubriken >För amatijrbygga re» i maj· 
numret av Eder Lidning beskrivna 4-rörssuper ber jag fil. fästa upp
märksamhete.n på en d etalj angående tillvägagån gssä ttet id monte
ringen av densamma. 

"Ian bör givetvi s börja m ed glijdströmsledningarnas inkoppling, 
men sedan anser j ag att man mycket säkrart når resultal genom att 
utfiira monteringen i h elt omvänd ordning. 

Således likriktarrör, sildrossel, elektrolyter m . m. inkoppla för st, 
vareft er tröm pasläppes och kontroll av likriktardelen sker m ed 
ins trnment. Däre ft er monteras sllltröret jämte nt "[m gstransformator 
or-h högtalare, varefter prov åter ulföres . Genom atl \,;drrJra styr

allrct kan man få en ungefärlig uppfattning om hur slutsteget 
f lin erar. Först sedan man förvissat sig om all det redan monterade 
fun g rar perf kt, g' r man vidare och monterar fram at i appa raten. 
Nästa s teg blir sAIed . lågfrekvens- och mellanfre venssterret, var
efter ma n å ter p rovar. S ist inkopplas blandarstege t. 

F ördelen m ed detta system mot att göra h ela apparaten färdi g, 
innan n got prov företage5, Iramg' r ju tydli g;t. Gör man enligt ovan , 
vet man j ll att d et hela fungerar, när man kopplat färdi g t »si sla» 
st get. S kull e apparaten d ?! ej g~, m, ste ju fel et ligga i d et sist 
monterade steget. }'ör n rutinerad ama tör möter det giv~tvis ej 
nagra svårigheter att bygga allt färdigt på en gång och edan prova, 
me11 jag an tar att denna lilla trevliga super kommer atl locka må nga, 
ej s erfarna amatörcr, och da tror jag härovan iöreslagna monte
ringssät t är alt rekommendera. 

Cäv1e den 30/ 5 1944. G. Höök . 

( Till förebyggande av tr ilkiga misstag från den ocrfarne amatiircn5 
sida bör kanske tiLlä ugas, aU "lutrörel5 gaUermoLstånd p . l megohm 
jämte dämpmotst· nelet p~ 1000 olun n ärmas t ga llret måste inkopp
las, s,:' alt gallret i; \,cr d ;:a slar i ledande för bindelse llled jord 
[cha ~3il, innan ström påsläpp s. l annat fall upps tår strömm"ning i 
röret, genom att gallret ej få r negativ förspänning, och röret skadas. 
Vidare måste anodkreL n yara sluten, innan ström p1hläppes, t y 
el jest blir skärmgallret överhelastat. ,·-ilket ä" en inverkar försämrande 
på riirets egenskaper. - R ed .) 
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NR 6 JUNI 1944 ARG. XVI 

Trådradio eller frekvensmodulerad 
ultrakortvåg? Av byråingenjör Erik Esping 

I en insiindare p, anna t ställe i detta nr ifrågasättes 
nm inte f rekven ~m !'d lll erad u.1tr akort vilg ur såviil törn ing,. 
som ljlldkvnli tets· och ekonomisk synp unkt är bättre än 
triidrad io. Redakt ören har vänt ,.ig till byrain n-en jör Erik 
Esp ing, som är exper t pli s' väl FM som IT, dradio, Wr 
at t av honom få några synpunkter på frligan, 

Det största hludTet mot införandet av dubbelprogram 
hos QSS har varit k--nappheten på våglä ngder. De till· 

gäng1iga våglängderna ge inte möj lighet till förstklassig 
rnottagnina av ett program överallt i vå rt land och räcka 
ännu mindre till för två . 

Åtskilliga försök att komma förbi svå righeterna ha 
gj orts saväl hos 'oss som u tomlands. Av de utvägar, som 
prövats, synas trådrad io och frekvensmodulerad ultrakort

åg vara de enda, som kunna leda till en god lösning a 
, ,glängdsproblemet. 

edan snart sju å r till'ba.ka har TelegraJverket gjort 
försök med högfrekvent trådradiodistribution över telefon
ledningar. I Tyskland ha liknand försök påg tt något 
längre t id och i större skala. I Schweiz har man även 
gj ort en del försök. 

Det högfrek'venta trådradiosystemet fordrar väl vid det 
här laget ingen närmare pl'cscntation. Det bygger i korthet 
därpå, att högfrekventa bärvågor, med våglängder inom 
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rundradion långvågsband, sända på telefonledningan1a. 
anl iga n mdradioapparater kunna använda vid mottag

n ingen . Tre a fyra bärvågor kunna öv·erföras samt il1i CT t 
ooh man erhåller alltså lika många programmöjligheter. 

Ungefär samtidigt med de förs ta tl'ådradioQförsöken j 

Tyskland påbörj ad · major Armstrong i SA försök med 
frekvensmoduleTade ultrakortva.a Säll are. 

De ult ralkoQl·ta v' gorna refl ekteras endast i ringa grad 
i jonosfären, varför en ul trakortvågssända re oftast har 
endast lokal räckvidd. På grund av moduler ingssystemet 
är des~u tom en sådan frekvensmodulerad ultrakortivågs
fÖl'bindelse iute på långt n,är så känslig för störningar 
som om den vor amplitudmodllIerad. För en viss nivå
skillnad mellan signal och störning i mottagaren behöver 
man ungefär 50 ggr så stor fä ltstyrka vid amplitll'dmodu
lation som vid fl'ekvellsmodulation. 

Jag vill här unclersh' 'ka, att man vi d' jännförelse mellan 
f rekvensmodulatiolI och amplitudmodulat ion måste göra 
denna jännfö lse vid samma bärfrekvens för alt stör
n ingarna i båda fallen skola vara desamma. Dessa ä ro 
nämligen helt ol ika inom olika frekvensband , sålunda 
fö rekomm a t. ex. atmosfä ri ka och liknande , törnin oar 
knappast all inom ultrakortvå<Tsbam:let, under det att de 
ofta äI<J starka inom liingvåg::ban det. En jämförelse mel
lan en frekvensmodulerad ultrakortTligs ändare och en 
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amplitudmodulerad långvågs- eller mellafilvågssännare ger 
ett fiiltstyrkeförhålla11de omkring l: l 000 för samma ni
våskillnad mellan signal och störning_ (Jag skall i en kom
mande artikel i Populär Radio litet 11'ännare gå in på 
frågan om erforderliga fiiltstyrkevärden för god mottag
ning i båda fallen.) 

Det förhållandet, at t de freb'ensmodulerade stationerna 
arbeta inom ultrakortvågsbundet, där reflexionerna i jono
sfären äro ringa, även~om moduleringsmeboden gör, att 
man inte behö.ver befara störningar från andra radiosta
tioner i samma utsträckning som hittil!.s. Man kam därför 
köra ett flertal stationer på 5an11na våglängd och får däri
genom möjliO'het att bygga ut radionät t med ett stort an
tal sändarstationer - förmodligen tillräc l igt för både 
två och tre program. 

Jag skall här göra en kortfattad jämförelse mellan de 
båda systemen ur teknisk och ekonomisk synpunh. 

Störningsjrihet. 

Intetder a,v syste men är absolut kän ligt för stör

ningar. 
Vid trådradioöverjöring på kabelledn ingar behöver man 

inte riskera störningar från tr- dlösa sändare, såvida inle 
eu stark trådlös sändare inom långvågsbandet befinner sig 
i omedelbar närhet av kabelnätet. (I vårt land behöver 
man inte befara sådana störningar p andra platser tin i 

Motala. Vi ha där mätt spänningar upp till ungefär 100 
mV mellan branscherna på en jordkabelledning.) Övriga 
störningar på en kabelledning <Te inom frekvensbandet 
] 50- 250 l..--p/s i a Lmänhet inte uppho till mer än SO-
100 ,nV spänning mellan branscherna. Med en trådradio
klämspiinllin O" mellan ledningsbranscherna om 25 mV 
hemma hos abonnenten får man sål es fullt tillräcklig 
nivåskillnad (un <Yefär -o dB ) mellan signal och störning. 

Vid trådradioöverföring på luftledningar luåste man 
räkna med möjligheten av störnb:1gar från trådlösa statio
ner, ··ven om dessa inte befinna sig i omedelbar närhet 
av ledningsnätet- Luftled inga rna äro oskärmade och kun
na inte s)'mmetreras i förltållande till j ord i samma grad 
som ,en kabelledning, varför de bli känsligare för stör
ningar av alla slag. 

VarJera tråden i luftledningen kan betraktas som en 
antenn. P,l grund av yttre fält uppkonuna spiinningar mel
lan ledningstråd och j ord. id full symmetri mot jord 
uppkommer ingen spänn.llg,sskillnad mellan trådarna i 
ledningen. Symmetrien är emellertid högst sällan fullstän
dig, och de båda spänningarna bli därför något olika. På 
grund härav uppkommer mellan ledn'ingsbranscherna en 
viss spänningsskillnad. 

Mälningar ha visat, att denna spännings-skillnad för en 

interurbanledning är omkring l %0 av den mellan led
ningsbransch och j ord uppkommande spänningen och om
kring 5 0/ 00 för en lokalledning 

Om vi räkna med en fältstyrka om 30 mV /m från en 
störande sändare - ett fältstyrkevärde som inom vårt 
lands gränser endast kan erhållas från Motala - och med 
en ,effektivantennhöjd hos telefolcdningell om S m, 5å 
blir spänningen mellan ledningsbransch och jord 150 m V. 
Spänningen mellan ledningsbranscherna i en lokalledning 
blir således omkring 0,00- . 150 = 0,75 mV. 

En lrådradiospänning om 100- 150mV hos ahonnen
ten ger tillräcklig nivåskillnad mellan signal och störning, 
även om störningen skulle ha salluna frekvens som signal

vågen. 

Vid planerandet av ett t rådradi onät i vårt land behöver 
man inte räl"lla med störningar från trådlösa sllndare inom 
andra områden iin innanför Motalas 30 mV-linje. Tråd
radions frekven band ligger mellan 150-250 kp/ s. Där 
finnes såled,es gott om utrymme för tre programkanaler, 
utan att någon av dessa behöver kollidera med Motala. 

Skulle störnio<Ysnjvån på någon abonnentledning vara 
särskilt hög, matar man ut mer tr draruospänning på den
na, tills förhållandet mellan signal och störning blir det 
önskad . Varje lyssnare far i stort sett tillräcklig spän
ning, för att mottagningen skall bli störninasfri.. var iin 

han bor. 

Frekvensmodu.lerad ultrakort ågssändning är visserligen 
relativt okänsli"· för störningar från andTa stationer men 
dock inte helt. Man har konstaterat, att jonosfären i viss 
ut5träckning reflekterar vågor över 6 m. }Ian har sålunda 
enJi.gt upp<Yift t. o. m. kunnat taga in starka signaler från 
en kanadensisk station på 9-metersbaudet hlir i Sverige_ 
AIlteftersom antalet ultrakortvågsstati.oner ökar, måste 
man räkna me,d, att störningar kunna uppträda från ut
ländska sändar', ilket begränsar de egna sändarnas 

räckvidder. 
I stora stäcler måste man hålla rätt höga fäJ.tstyrkevär

den på grund av de starka störningar, som biltrafiken 
förolsakar inom ultrako rtv'å bandet. Man torde nog få e 

rtikna med aU takantenner med skäl1made noo,Jedningar 
ändå bli nödvändiga i de allra fle,;:ta fall. 

Fältstyrkan · vtager inom ultrakortvåg bandet med kva
draten på avståndet fr:n siindaren, varför man g,anska 
snart kommer till sådana områden utanför sändaren, där 
slörningar a-v olika slag göra sig gällande. Förhållandet 
mellan s ignal och störning kan således vara helt olika 
hos olika lyssnare. 

Det torde sålunda vara klart, att trådradio u r stör
ningssynpunkt är lämpligare än frekvensll10dulerad ultra

kortvå'g. 
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Ljudkvalitet. frekvensomfånget upp till 15000 p/ s medför, inte staT 

Då man på gnmd av träno'seln i tern blivit tvungen 

att lägga radiostationerna S< tätt att Irek!vensavståndet 
mellan två bärvågor nedgått till kp/ s, så följer diirav, 

att man vid fjärrmottagning inte k 11 an ".inda sig a'v större 
banclbreda hos motta'garen än c:a 5 kp/s räknat på låg
frekvenssidan . Vid mottagnin a,v starka 'tationer kan 

man öka bandbredden och får d b~ittre Ij udkvaJitet. 

Vid såväl trådradiomottagn ing som frekvensl110dulerad 
ultrakortvåg behöver man ju inte taga någon nänmvärd 
hänsyn till andra stationer och man kan således i båda 
fallen modulera sändarna till den band!bredd, som kan 
anses vara behö lig för fullgod Ijud!"'ovalitet. 

Frågan är då , hur st r handbredd man skall anse vara 
a,bsolut nöåvändig för ullgod ljudkvalitet. 

Jag hiinvi'sar ,till en lmd'ersökning arv det hörk ra fre

kvensområdet hos en del oHkla ljudkällor, som utförts vid 
Bell Telephone Laboratories i USAl och vars resultat 

återges i fig. L Vi se av f iguren att endast några få 
ljudkällor giva upphov till irekvenser, ('om ligga över 
10 000 p/ s. 

De ljud, som påtagligt skulle förbättras id en utök
ning av frekvensområdet upp till 1- 000 p/ s, ä ro huvud
sakligen ('ådana ljud SOI11 ljudet från fotsteg, app1Jider, 
nvckelskranmlel IOch liknande, under det att musikaliska 
Ij~ld icke nämurvärt vinna på en sådan utökning a, fre
kvensområdet. 

Det torde därför få betraktas som en mycket stor över
drift, om man påstår, att frekvellsområdet 10000-15000 
p/ s är nödvändigt för ITod ljudå tergivning. Det finns sä
kert många andra förbätt ringar att göra', som ge påtag
ligare vinster i ljudkvalitet. För nä rvarande kan man inte 
Lill ett för gemene man acceptabelt pr is åstadkomma hög

talare med n!ågorlunda rätlin jio- hekvenskarakteristik upp 

till ens 10000 p/s, ännu mindre då till 15000 p/s. Det 
är möjligt, att mall med högialarkombinationer kan kom

ma så långt som till 15 000 p/ , men en sådan hlir för
J1lodugen så dyrbar, att den bgger utom r äckhåll för van
liga radiolyssnare. 

Rundradioledningarna' i Europa och, så vitt jag vet, 
även i SA kunna icke överföra frekven,ser över 10000 
p/ s. Likaså faller frekvenskarakteristiken för åra nuva, 
ramI e rundradiomi1krofoner starkt för frekvenser över 

10 000 p/ s. En ökning av fr kvensområdet m ed en halv 
oktav från 10000 p/ s till l 000 p/ s skulle således bli en 
oerhört dyrbar historia. 'ian har redan vid ett frekvens
omfång lUpp till 10 000 p/s uppnått så god ljudåtergiv
nin". aH den rino-a b ralit tsförbättrillocr, som en ökning av o ' b . 

W. B. Snow: A uclible frequt nc.y rangcs nf music . speedl and noi;:e. 
Bell Telephone System, Technical P nhlications. Sept. 1931. 
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nåo-on rimlig proportion till kostnaderna härför. 

Vad beträffar frekvensjjnearitet och klirrfaktor, så är 

det j u utan vidare klart, att man kan innehålla samma 
värd n för trådradioö,verföring som vid frekvensmodule

rad ultTakortvåg. 
I ljudkvalitetshänseende äro de båda systemen således 

fullt likvärda . 

Jämförelse mellan lwstn.adema. 

Trådmdiosystemels tör-ta fördel ur ekonomisk syn

punkt är den, att l SSllarna icke behöva skaffa några nya 
mo ttagare UtaJl kUnJla använda sina lliuvarande_ Endast 

om mottagarna ick äm av edda för långvågsmottagning, 
måste lllan räkna med lIödvändig nyanskaffning. 

Frekvensmodulerad ultI"a'kortvåg för däremot med sig 

nyanskaffning a mottagare. En sådan mottagare kan icke 
a~vändas för vanlig mottagning och blir dädör att be

tnrkta som en ren 10kaJmottargare. Man kan visserligen 
räkna med att mottagare för både amplitudmodulerad 
långvåg resp. mellanvåg och frekven61110dlUleraa ultrakort, 

vab 
rr skola komma i marknaden. De torde dock konuna aU 

innehålla i det närmaste tovå full lälldiga mottagare och 
kunna inte väntas bli fördelaktiga val~e sig ur kostnads
eller andr.a ynpunkter. En FM-mottagare måste med nöd

vän.dighet bli en stor typ med många kretsar och rör. Även 
om mottagarna framställas i stora serier, kunna de inte 
väntas bli billigare än de nuvarande st,ora mottag:artyperna 

med 7 a s rör. En sådan 1110ttagal"e med g'od ljudåtergiv
ningsk ' alitet kostar nu 600-700 kr. De stora a1lparater la 

""uOIBL( rA(QuO~(" R...",C,( 
ro" ~U$IC. ~ "H C. "" AND r~o , .s ( 

-- " C'U AI. 'f a Nt A,r. '",C [ 
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aro m Uertid rätt pilkostade till det ytt re. ~Vi kUlma kall' 
ske r äkna med ett enklare utlörande för FM-mottagarens 
del och sätta därför priset ti ll 450 kr. 

En specialmottagar,e för enbart trådradiol11ottagnillg 
med först.klassig lj udkvalitet torde inte kOllnna aU kosta 
mer än 225 kr. Den innehåller då 3 rör, och dess effekt· 
förbrukning blir omkring tredjedelen av F1VI·1ll0tta.,yarens 
eller omkring 25 watt. 

Jag skall för j ämförelse välj a ett aktuellt fall, Gotland. 
Vi skola 811uwa det för trådradiol1 ofö rdelaktigaste fal· 

let, nämligen atlalla lyssnare f'r aH få bättl'e ljudåtergiv. 
ning köpa en trådrardiol11ottagare. Den gmnla apparat.en 
behålles för utlamlslyssning. 

Vi kunna vidare antaaa en livslänrrd hos båda mottagar· 
typerna av 10 år. Lyssningstiden antaga vi vara l 000 
timmar per år. Vi kunna dessutom a115e, att rören räcka 
i 5 år, allt i 5 000 timmar, vilket är optimistiskt. Någon 
ränta på utlagt kapital beräkna ej. Strömpris:et är på 
Gotland 12 öre/kWh för sådana abounenteT, som dessutom 
betala en fast årsavgift, annars är priset 40 öre/kWh. 

Vi få då följande genomsnittliga årskostniader för mot· 
tagarna vid 12 öre/ kWh. 

Amortering 
Strömkostnader 
Rörkostnader 
Reparation :r 

. . . . .. ... . 

FM·mottagare 

45 : 
9:·

10; 
3: 50 

T rådrndiomotlaga re 

22:50 
3: 
3: 75 
2 : 25 

67 : 50 31 : 50 
Räkna vi m d 40 ö re/ k \~Th: bli årskostnaderna 

88: 50 r p. 38 : 50 

För Gotlands del kan man, optimistiskt räknat, kanske 
ordna acceptabel moUag11ing ö\'erallt med en frekvenslllo, 
d ulerad ändare om 10 kW antenneffek . 

Anläggnincrskostnaderna fö r 11 dan sändarstation bli 
ungefär 600 000 kr. och årsko tnaderna inklusive ränta 
ocill mortering ungefär ISO 000 kr. Antal t radiolyssnare 
på Gotland är f. n . 12 800. "rskostnaden per lyssnare blir 
således 11 : 70 på silndarsidan. 

För två pr gram fordras två sändare. n'läggninig ost· 
n aden ber"knas i detta fall till 900000 la. och årskosl· 
flad 'rna ull 190000 kr. eller 14: 90 per radiolyssnare. 

Anläggnina-skostnaderna för ett trådradionät beräkna 
till l 200 000 kr. Årskost naderna ln'klusiv r änta och amor· 
tering ha heräknats till 130 000 kr. eller 10 : IS per lyss. 
Hare. 

Tradradioanläggnioaen kan för denna kostnad distri· 
buera tre samtidiga program. Vi se sålunda, att i detta 
fall kostnaderua även på sändarsidan bli lägre för tråd· 
radio än fö r Irek cl15ll1odulemd ultrakorlJVåg. 

För Gotlan-d.' ställer sig därför trådradio ur alla syn· 
punkLer fördelaktigare än hekvensmodulerrad ultmkontvå O". 

G~tland iir emellertid ett ogynnsamt exempel för beräk· 
ning av ~ändarkostnad per lyssnare vid tTådlös överföring 
på grund av den relativt ringa befolkmiJ1lg5tä~heten . Om 
vi i stället vfilj a St.ockhohn som xempel , ~ ä kumma vi ned 
till en sändarkostllad per lyssIlare som är unaefär n 
femtedel av dcn för Gotlands.1YS8narna eller omkring 
2: 50- 3 kr. p r lyssnar och år. Arskostnaden per trild· 
radiolY5Sl1al'e siun~er också något. 

Kostnaderna -för enbart FM.mottagaren äro emellertid 
så stora, alt FM·systemet, trots de i detta fall mycket låga 
< rskostnaderna på sändaLidan, ändock blir dyrare än ett 
trådradiosyslem. Vi få heller icke glömma ~ostnaderna för 
antennanläggnillgen till FM.mottagar n. En ådan anlägg. 
ning blir ,oftast rätt J. rbar - särski1t i städerna. 

Rund rad iorörelsens kustnader måste ju. hur program· 
och dislri,lmlionsproblemen än lösas, i sin helhet betalas 
ay radiolys::-nama. Det kan ju dädör icke vara lämpligt, 
att man inför ett distr ibutionssystem som v isserligen på 
sändaI1sidan är relativt billigt, men som tvingar l 'ssnarna 
att anskaffa nya, dyrbara mottagare, då man tiH lägre 
totala rskostnader kan uppnå sarmna resultat beträffande 
såväl programval som törningsfrihet och ljudkvaEtet med 
tråd radio . 

Så länge de svenska l 'ssnarna icke ha möjlighet att 
välja mellan Hem svenska radioprogram h.·varst<'tr säkert 

tL slort intresse för utlandslUottagning. D t torde därför 
,ara tvivel underka~tat, att n {J t större antal lyssnare äro 
intrfl -erade av att nu anskaffa nya apparater enbart för 
möjligheten av att få förbättrad ljudåtel'givning. Även för 
de lyssnare, som \cilj a kosta pa ig en specialmottarrare för 
förstklassig lj udåt rgivlIing innebär, som vi sett, trådradio 
den hilligaste läsningen . 

T elevisz:on. 

Televisionens framti,dsrnöj ligheLer [-i ro annu synnerligen 
ovissa. Tekn Lkt kan p110blemet y ' ''serligen i stort sett anses 

ara löst Ja'o~ kan nämna, alt man förutom trådlös televi· 
ion per ultrakortvåg även har ett trådtelevisionssystem 

för vanliga tel fonledningar färdigt i Tyskland. Man ar· 
betar dän 'd m ,d en b ärfreh."yens om 4 Mp/s. Linjeantal 
och bildväxlln cysfrekvons äro exa:kt desamma om vid råd· 
lö överföring. Jag har sett tyå bildmottagare up~tällda 
alldeles intm varandra. Den en'a yar en vanlig mottagare 
för ,tradlös mottagning 00h den andra var en moUa<Tar 
för tradöverföring. Bilderna V0110 aN exakt "amma kvalitet 
i båda motta;garna. 

Huru televisionsöverförillgen ä n ~ommE'x att ske, måste 
lelevisionen nog betraktas som ett fristaende problem, som 
bör lösas för s.ig. 
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w. Furrer: Om radiostudions akustik 

Refe rat aven intressant schweizisk doktorsavhandling 

Av assistent Kjell Stensson 
(AB Radiotjänst) 

Den schweiziiikl! d "kLroakustikprn W . F lm-er dispute 
ca rl ar 1941 och Llev do nI vir[ Tekniska Ilög"kolan i 
Ziirich pa en admndling om radio.ludion akustik (»B i
trag ZIIr kus t.ik \"on Had io-Studios»). vhandlingen byg
ger pil dc erfarenheter förf. gjort vid de nyby rrgell för 
elen .;chweiziska TlUlJradions riikning, vilka linder åren 
1937- 1940 utfört, i LII o-allo, Ziirich, Basel och Gpncve. 
Förf. har även publicerat ett fJertal artiklar i elektro
a kll !;ti. ka fragor i schweiziska fackOl-"an. Bland de,sa må 
j detta sarrllnanhang tvii sär-"kil t framh iilI as : »Om aku_; 
tlo ka mätningar i konsertsalar'!> Ir 1937 och »Om örat 
och hörandet» , r 1943. I detta och nägra av de fiilj ande 
lIlunren av Popu lär Hadio kOUlmer alt publiceraa ett 
fylligt refe.rat o de inLreo-anta synpunkter på radiu
Olmlions aku;<tik , som förf. fram lägger i s in avlrumJ.ling. 

I nlednin o"s is fr;amhållel' ~örf., alt de v ikLigasl rönen 

och fram tegen på rumsa:kllstiken s områd 5kett på 

experimentell väg och mera sällan genom t oretiska spe

kulationer. Som exempel anföres, att den moderna rum 

a ku -tiken s grundläggare W . C. Sabine kom fram tiJ1 sin 

bekanta formel fö r fterkl311 g'svidcn T = O,l l . V/ A; 
T= fterkla nJsliden i k., V = volymen i 111 ~ och A = 

= to talabso rplionen i m~) pa m pirisk väo- och först där

:fler förs ökle D<-I samma r uhat på t or tisk väg. Som ett 

a nn -t xem pel anföl' iöpf., att Rayleip redall ar 187G 
teore~iskt haa behandlat oah fullsländi!l'1: utrett _genfre 

kvensern a ho"- det parallellipi,ped iska f lJ1Tl1l11et. Det var 

emellertid först m-ed ett al' Kn udsen å r 1932 utgivet arbete, 

där denna fra ga e..\'perinwnlellt kLarlag-ts: 0111 man f ick 

UPI ögon n för ä rd et n ,h riktigheten av Rayleighs ut 

redni:n lY• 

T forts --ltningen fram hall r fÖTf. , all denna tendens att 

söka nya rum akusliska e rfarenheter på fra ,mrfö r all t pl'ak

liskl-exlleri m nlell yäo -verksamt främj ats av d elekt ro

aku liskt mälm todern as kra fti o-a utvecklin O' till sin nu

varande höga standard . 

Förf. d ispone rar siu ämne på följ ande siilt : 

T. Vol ymcn hos musikslud'ios. 

Il. D n ptil11ala eftel-k la ngstiden hos studios. 


) KOTlsertsalar. 


b ) Mu ikstud ios. 


) Efterklangstidens Irekvenskurva. 


d) T eatcr- och föredrag tud io. 


Ul. Eflcrklang'steorier och eftel"k.langsmätningar. 

a ) Diskussion a" efterklangsteo rierna . 

b ) Mälteklliken vid efterklang'SJnätninga r. 

cJ J..:xperimentella undersökningar av flcl'klangs

foml1ernas o-il tig hetsområden. 

IV. Det praktiska ulförandet av radiusludioiS. 

a) Lj udabsorbenter. 

b l Lj udab orbenternas förd elning. 

el Rummets form . 

d) Jämförelser mellan färdiga studi os . 

I detta nummer komma vi att behandla avdelni~]g I. 

Volymen hos musikstudios . 

För ;;lulna mm gäller för det stationär,a liU tandet föl

jande samband mellan ljudklillau aku ti ska effekt P 
( wa~t , ljudtry ket p (mikrobar = d ' n /c tt1~ ) samt rum

mets abso rption A (m~ ) : 

p = G . lO-G . p~ . A 

Sununan&tä lles della ullryck med form eln för efter 

klangstide n (T = O,lGl · V/ A) framgär. aU ljullnivån i 

ett r um he-- l ~immes av IjudkälIan effekt och rummets vu

Iym och efl erklal1gstid. 

Emetlertiu kan detta problem icke uteslutand bedöma' 

ur lekl1Jiska sy npunkl r. D et förhall r sig nämligen • _ alt 

den mu ikaliska känslan hos ol ika i'lldivid r alltid för

bind r en vi. - orkesternumerä r med en vbs Ij ud-styrka. 

pplattningen om dennas -torlek ä r emellertid en sub

jekti v sak och resultat kan nda~t illllas på -tatistisk väg 

genom unuersökn,ingar med ett stort ant tl i nd i ider. F ör 

kunsert5alar har F . . Wats on angivit den optimala voly

m en som en fu nk ti n a antalet musiker (fi o- . 1, kurva l) . 
Förf. täller s ig Ju-iti!'k till . at!'on värden pi volymen 

och anser delll i allmänhet va ra för stora. Enligt Watson 

sk ulle -O musiker krä"a en \"01Y111 av 10000 111:
1

• Detta 
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stämmer dålig med förf:s erfarenheter från det schwei
ziska konsertlivet, där denna volym med mycket goda 
resultat utnyttjas för en orkeslt'rnumerär av 80 man och 
vanligen ännu mera. 

Den väsentligaste skillnaden mellan! radiostudion och 
konsertsalen hestår enligt förf. däri, a~t puhliken hort
faner och mikrofonen tillkommer. Undantag härifrån ut
göra hl. a. de amerikanska radiobolagen, där även rena 
radiokonserter sändas med publik. Genom att man sålunda 
vid projekteringen av en radio~tud i o i allmällhet kan hort
se från publiken, kan man im rikta sig på mindre volymer. 
Detta för med sig en höjning alv ljudnivån. En halvering 
av volymen motsvamr sålunda en ljudn~våhöjning av 3 
phon. För radiolyssnaren är detta emellertid utan bety
delse, e.ttersom denne själv bestämmer den ljudstyrka hall 
vill lyssna med. 

Med utgållgspnn'kt från pra liska driftserfarenheter an
ser förf., att enda t tre fn'ln va'mndra skilda storlekskate
gorier för studios behöva omma j fråga. Dessa äro: 

1. 	 Stora studios (2000-5000 m3 för symf'oniorkestrar, 
större körer och solister med oITkest'erbeledsagn ing; 

2. 	 Medelstora ;:,tudios (600-1000 m3 ) för mindre orkest
rar, dan;:,musik, små körer och solister ; 

3. 	Små studios (200- 300 m~) för kammarmuSJik, solis
ter etc. 

Förf. har gjor,t experiment för att söka bestämma den 
optimala besättningen för de nybyggda studiolokalerna 
men icke lyckats erhålla entydiga resultat. De värdeom-
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råden, som i praktiken lämnat goda rel;.ultat, finnas il1Ti
tade i fig. 1. 

I ett arbete av Sivian, Dunn oeh White återf>innas föl
jande värden för maximieffekten från musikinstrumellt 

in om frekvensområdet 250-500 p/ s: 

Piano .. ____ .. __ . ____ . 0,2 W 
Liten orkester (15 man) 2 » 
Stor orkester (75 man) .. 14 » 

Om dessa värden anses typiska för de tre kategorierna 
av studios, erhållas de värden på ljudnivån, SOIl1 återfin
nas l ned,an<.tående tabell: 

Volym Efterklang~. Effel,t Ljudnivå 
m' tid , ~ek. W phon 

Liten stndjo .. . 250 ,6 0,2 ]01 
Medelstor studiQ 1000 1,1 2 107 
Stor studio .. . 4,500 1,5 14 111 

De beräknade värdena på Ij ud11'ivan stämma någorlnnda 
överens med de uppgifter, som anges av von Braunmiihl 
och Weber i deras Einfiihrung in die angewandte Akustik: 

Piano, toppvärde 104 phon 
75 mans orkester 117 » 

Sambliga phonvärden hänföra s)o" till n~vån O phon = 
= 10-1G W/cm2 • 

Några ,aJndra från litteraturen kända samhand. mellan 
den optimala volymen och orkesternumerären återfinnas 
även i fig. l. 

En jämförelse ger vid handen, att de a!Il1erikanska vär
dena (kurva 2 ) för orkesternumerären sa,nnolikit få be
traktas som absoluta marimivärden. Å andm i·dan, anser 
förf. , får man nog bet!rakta de inbördes mycket väl över
ensstämmande engelska (kurva 3) och tyska (kurva 4) 
värdena som medelvärden. Förf:s erfarenheter ha lämnat 
till resultat, att dessa senare värden utan olägenhet kunna 
överskridas. 

Även för medelstora studios anser förf. de amerikanska 
värdena på ork terbesättningen för höga . Orkestrar med. 
30 il 40 medlemmar höra enligt förf:s uppfattning hemma 
i tora sLudios. 1 detta avseende stämmer fÖl'f: uppfatt
ning bättre med den tysk-engeb;ka. 

I nästa nummer inflyter andra avdelningen av referatf'l 
av docent Furrers avhandling. Då kommer den optimala 
efterklangstiden för studios att behandlas. 
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Likriktarrör och likriktare 

Av ingenjör Axel Carlander 

8. 	Beräkning av halvvågslikriktare . (Forts.) 

Vi skola nu övergå till en mera full Länchig beräkning 
av halvvåg<slikriktare dock med undantag för den ingå
ende beräkningen av näUransformatorn och sildro In, 
då dessa beräkningar ligga utom ramen för denna artikel. 
För dessa beräkningar hänvisas till de arbeten i ämnet, 
som tidigare publicerats i denna tidshi t. 

Med kännedom om storleken alV i en likriktare förekom
mande element kan manlltid mycket exakt beräkna lik
riktarens egen kaper vid beb stning_ Det motsatta förhål
landet, nämli,rren att med u tgångspunkt från en given be
lastning beräkna storleken av erron lerl:iga element, är 
emellertid betydligt mera komplicerat. Någon praktiskt 
användbar exakt metod finns ic e utan beräknin cyarna 
ha mera karak tären av passningsräkningar. 

id passningsmetoden utgår man f , n den spänn'ing 
och ström likriktaTen <skall lämna. Krruven på brumspän
ningsfiltreringen bestämma storleken av buHertkondensa
torn samt övri'ga filterelement. Ukspännil1!gsfallet i ri.Jtret 
måste kompenseras genom höjd spänning på buffertkon
densatorn. Användes förntom buffertkondensatorn ytter 
ligare en kondensator, göras båda i r gel lika stora. Van
liga värden i nundre radiom1ottagare och förstärkare äro 
8, 16 ooh 32 f lF. 

Härefter ,'älj er man ur rörtabell likriktarrör, som skall 
kunna avae den erforderlj<7a effekten och tåla förekom
man'de spänni11gar. Röret,s glö'dströmsdata måste givet\ 's 
även spela en vi roll. 

I vissa fall föreskriver rö rfabrikanten med hänsyn till 
katoden ett högsta värde på buffertkondensa oorn. Detta 
värde får icke övcI'skridas, enär rör anna'rs under vissa 
omständigheter kan aUvarligt skada . aken fÖrlhåller SI" 

nämligen, så, att vid tiIlslagnnn,j av anodspänningen då 
kondensatorn är urladdad, vepkar kondensatorn som en 
ren kortslutninig, vilket medför en i vlw a fall mycket 

Ii.? 
'L..;~--<l+ 350 V 

-J!OmA 

Fig. 29. Halvvågslikrikl are med d ro " el-kond ensator-filt cr. 
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kraftig katodström. Denna strömstöt kan t. o. m. vara så 
kraftig att nätspänn ingssäkriJlogarna gå sönder_ 

F örutlom spkinningsfallet i filtret måste vi taga hänsyn 
till spänningsfaHet i röret och transrforma<torn för att kunna 
beräkna transformatorspänningen. F öru!!beräkninaen av 
dessa motstånd kan icke ske exakt u tan man får nöja sic.
med ett approximativt vä r,de, iJket dock i anmänhet är 
alldele ti llräokligt I1Qggrant för praktiska beh ov_ 

Exempel 15_ En halvvågslikrikt are skall länUIa en lik
spänning av 350 V vid 30 mA belastning. Den överlagrade 
växelspäl1inillgen arundvåg får u<ppgä ti\l1 högst 0,2 V efl • 

Dimensionera lik riktaren! 
Filtret bör vara av drosseltyp och kondensatorerna väl

j as b1l.da = 16 ,u.F- Likriktar ns kopplingsschema blir då 
det i fig. 29 angivna_ V2 skaU vara = 350 V. 

Brwnspämringell över C blir 

_ 4· 30 
v 16 

= 7 ,_
,;) Vd; 

F= 7,5 -- 3~ -02  I ,;) , 
Ur fi g. 28 erhålles LC2 = 390, som ger L = 2.5 H. Man 
finn er 1 ev. tillgängliga fi rmakatalQger el. dyl., att e~l 

drossel, som skall ha en induktans av 25 H vid 30 mA 
belastninJg har ett likslrömsmQtständ av c :a 700 ohm_ Spån
ningsfallet i drosseln uppgår då till 

Vdr = 0,030 . 700 = 21 volt. 

Då skall spänningen över C vara 

V1 = 50 + 21 = 371 volt_ 

\!alet av likriktarrö-r -sammanhänger i viss mån med om 
man ,ril1 ha direkt eller indirekt upphettad katod. Det är 
ofta billigare att kosta på en extra lindnin a pa trallsfor
matorn och välja ett rör med direkt upphettad katod än 
att välja ett rör med indirekt upphettning och aurvända 
samma glödsträmslindni ng som till övriga rör i ap raten_ 
Bortsett frän dessa faktorer bestämmes valet av rör av 
belastningen. Vi måste här välja ebt rÖT, som tål en växel
spänning av uppskattningsvis 375 il 400 V efl och som kan 
lämna en ström av nunst 30 rnA. 

Vi välja här ett AZ l och parall Ukoppla anoderna för 
at ruin,ska inre motståndet. Detta motstånd beriiknas på 
följ ande sätt. Vi antaga , att l eif = 2 . l H och av denna 
ström kommer hälften, d-vs. l B=30 mA på varje anod. 
Motsvarande motstånd enligt (17) 
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) __ HI _, 
R = () I -- = L1,)O ohm 

l .0,03C 

Eftersom yi ha tva parallellkopplade likriklars:t räekor, blir 

to~ala rörmo t~tgmdet=225 ohm. 
Ett överslagsvärde på rrans-formatorns motstilnd få vi 

på följ ande sätt: Vi vela ännu ingenting om trans.fonna

torns da-ta, men om vi antaga, alt l indn inga rna valts sada 

na, aU koppa rförlusterna uppgå till säg 7 0/ O ay likströms

effekt en, s< k'>1luna yi sanningen ganska nä ra . 
0,07 · 371· 0,030 = R · (2· 0,(30 )~ 

R = 216 ohm. 
Totala m otståndet skulle alltså upp o-å till 225 + 216 
= 44 1 ohm. 

Om vi i (29) ersä lta med ultryuket för V i ( 12 ) få Yi 

f 8 • R; 1 v-= = ;; (tg0 - (-) ) . 

Denna fm1'ktio n jämte 2CR;/· teT a = I( 0 ) återfinna vi 

fi g. O. 
fll,R., 0,030' 441 , _ ."

I vå rt fall är -V = 371 = 0,0.3,)7. I flg . .:>0 av· 

läses för motsva rande värde på 0 2CR;/ · tg a = 0,038 och 
eos 0 = 0,785 . Hä rur fas 

o.m\8 
tg a 2 . 16 . 10- 0 .441. 50 = 0,0.')4 

Motsvarande värden på eos (1 och sin a erhallas ur tabell 
ooh äro 

co a= 0,998= 1 
in a= 0,054 

Vi känna nu alla faktorer, S01l\ bestä mma likriktaren. 
Enlig t (12) är 

II
l = ---

eos 0 eos et 

oeh med d funna viil'dena hli r transform aturspänningeIl s 
effekrivvärde 

l 371 
Ueii = /-- () ,- n - 1 334 Y elfJ 2 , ( o ;) • 

Hur st'ort ~lr 1111 dr. t fel \Ti kunna ha begått {)'enom att 

v i icke känna R, exakt ? Om N; va rit exelllpelvis 10 0/o 
högre iill vi h är rkiknat med, el\ . 485 ohm , skulle \ri ha 

f tt f fl ' R;---v- == O,m f:q . Dett a h ad giv it eos (:J~O, 80 och 

U,eff = 336 VeJ;, dvs . ett fullkolnli~t betydelselöst fel. Att 
R; kan variera h etydli gt uta n al V ändras n ~ll11nvärt fram
gå r ganska tyd liCT t av ii". W . 

Uvuingsexempel. . Beriikn 3 f ,,',' och effektförb ruknill O'. (. t 

en i rÖrel samt erforderlig tmdtjoekl k i tran.;formatoru , 

om tradens ~trörnhelastnillg få r uppgå till hiigst 2,.3 
A/ mm2 ! 

2. H ur s tur ä r bru111,;pänningen v id ov,an angivna , ·är

den på R; ch belastningen ? (Anvä lld fi g . 20 ! ) 

3. Berilkna el 'iftspännin o' och toppspänning för konden

..;a~orern-a, 0 111 n ätet kan tänkas va rier ± 10 0/O och lik

ströllIsbelastningen iblalnd kan bli bruten! 
4. Kontroll era, att b l'UTI1spänningen icke öv rstiaer 0,2 

V ef!! Om sa icke är fa ll t, hur skall ällClring enklast ske ? 

E xempel 16. För alt \rid olika nälspiiuningar rMlla 

kon s~ant ut r'<I10' pänning från likrikba ren i en all tröms· 

mottagare tän kte en person bygga den enl il,rt: fi g . . , L nod

spän ningen skall vid anslutning till likslrömsnät van lika 

med no volt minus s.1)ä:nningsfallet i röret. Huru ~ t or blir 

anodspänni ngen vid anslutning till växelströrmmät, 0111 he· 

laJstl1'ill'gsströlllll1en an tages uIlgefär kons.tant·? 

a ) R! skall vid likström föra en s tröm av 200 + 70 111 

Spän ningsfallet skall då vara = n o vo lt. 

n o o 
R[ = 0,270 =400 ohm. 

b) Beräkn ing av Va vid likström . 

Ur rörets diodknrva , {ja . 32, fås spänningsfallet i rö ret 

vid l a= 70 mA ti ll 7,2 volt. Anodspil l1n in.gen vid l j,kströms

nät är all tså 

va= n O- 7,2= 103 volt. 

Ia 'R, 
-V 

2CRJ /ga 

cosoa 
.0 

0,0 

' 

8 'f /6 8 /6 ® 2 

5 

... 
3 

2 

/I8~R, 

1/ 
/ 

o,IS 7 ~ R,ffgo 

8 
7 

6 

5 

'r 

3 

/;
2 

1/ / 
r--N /

9 
8 ....... 
7 ! 

6 I 
/ /5 

1/ /If 

13 

/
~ 

/ 

'o Jr Jr. 3 

/ V 
j/ 

/l 

r--... 
"'-

"" 

---

7' 

/ 

"" "" "'-I 
7'f 7rL 

, 
o,. 

o.. 
o,7 

o.
o,5 

O. 

"" q 
cos~ o.2 

7TL 
So nr 1l 

Fig. 30. Diagram för lJeräk ni ng av Ii ah 'vagslikriktar • (Se texten.) 
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) 110 volts växelströlllsnäl. 

r fig. 32 och d.,'at ion (17) erhålles rörets mr mo t

stånd 

O.7;} ·7.2 
R,= ~O~ = 77 ohm. 

. Enligt (31) få , i vid kortslutn ing 

2 · 110
1,, = --=0.645 

• ;r ' 77 . 

Nätet; m otE' tand ant'age, närnli rren = O ohm. 

Då blir 

la 70 
~ = G45 = 0 II 

Kurvan i Hg. 22 ger del 0 = 0,703. dotsvarande vä rde. på 

t o 0 fås u r tahell = 0,76 . 

(12 ) ger då anodspällningen (om eos u::::::::l ) 

VII = 2 . no· 0,763 = 119 volt. 


d ) 220 volts växelströmsnät. 

På O'rund av de stora strömtopparna vid likriktningen, 

ko lllma vi att få ett störr spänn.ingsIall iin 110 V i R1 ,id 

växelström än vid lik ,tröm, elv . Va kommer att bli lägre 

yrd 220 än vi d 110 växelslröm. Att exakt bestämma 

Va i det t'a fall lå teT si o' icke göra 111 d 11indr8 de .;erie 

kopplade rörens glödtpå ;;,motstånd ä r känt som funktion 

av spänllirrgen. SOI11 bekant är 1110 ts t<'mdet mind r vill lägre 

spänning än vid h ÖD'r e, vilket irwerkal' på ::iå s[itt, att V t 

sjunker under no V v id vbixelströms d rift fr ån 220 V-nät. 

Va iir i sIldant f all tH' ;.torlekso rdl1in.gen 80- 90 V. Vid 

användan de av U·rör med 100 mA O"lödström, kOllImer 

spänni ngen alt sj unka ytterligare (till 70 il 80 ). Vi 

konstatera därför e nda t, a tt ovannämnda koppling är 

mindre lämplig och bör icke k omm'a t ill al1Yän din in IT. 

l en ny ligen oflentLiggjord patentul1' i.ikan har TelefUll' 

' en (Dr ' teimel ) sökt l ö~a probl met vid albtrömsmot

tagm'e på följ ande sätt (fig . 3) : 
Geno m att använda ,lt spe iellt 1ikriktarrör med bade 

sty r o·a.ller och ano d rh. Hes en likr iktad spänning, som är 

större vid d rUL p a ä-x Lsl römsl ät än på lik:,t r "msniil och 

ezoll o---~ 

R. , 

Vo .!!!.TA 

/lOV o---~-IO 
eOOmA 

eVI Lm?: 

stön JU höryt-e växel~pänningell ä r. Följ 'ande värden ha 
a-ngiv its : 

Nätsp:inn ing L ikspänning 

nov~ .20 V 
110 V = 105 V 
220 V~ 140 V 
220 V= 12 V 

Vid dimensioneri ngen a likriktarröret måste följande 

synpunkter beaktas. F ör att vid drift med llO V erhålla 

en så hög li'k T)änn in g som möjligt måste Ulvstandet mellan 

gallret och katoden vam litet. För att id drift med 220 V 

(som förutsättes vara yanliga~l ) rhåIla en något högre 

spänn ing skall anodens genomgrepp genom "'allTet även 

ara mycket hö"t, o mkring 30- 50 %. 

Den an gi\'l1a kopplincrel1i h ar ylterligare en speciell för

del. F ii r att kunna bygga en med växelström dri\' appa· 

rat (så lunda även alb;lr "msa:ppara~er) s bill-igt som möj 

ligt ha r man sedan lån t)' tid trävat efter tt undvika Gen 
spänning "'p ets, som vid de fl esta appa rat r u ppstå r und l' 

förvärmningen oeh som vanligen fÖPol1sakas därav, att lik· 

riktaren ha r en mycket korta re uppvärmni ngstid "n för

st'ärk>a rröret. Härigenom blir l ikriktaren obela.s~ad under 

uppvärmningen, och det uppstår en spämlån gsspet , som 

uppgår till un geHir yi gånger drif änni ngen . P å grund 

h ärav må~te alla kondensatorer i pparatcn h a en med 

det~a värde ökad spänn ings.. iikerllet. Man har fö ökt att 

undgå denna olägenhet därig .1l 111, wtt llMIl giver likrik

laren län"'re uppl'ännn1n tid än förs tä rkarrören. Detta 

pro blem kan mall vid indi rekt ilpphetrta-de ljkriktarrör i 

lwinci p lösa d,äri genoll1, att man giver katoden slörre vär 

meLröghet än iÖ rs ti:i rka rrören . Denna utväg, som man se· 

dan ett ant al ar bega 'na t, L ror emellertid pli n felaktig 

slutsats och leder t ill betycland SVlt ri 01 1ete r. 'nder den 

F ig. in. H ah'Yågolikr iktare [(if all stl'limsapparat. ' ig. 32, Diodku rva [ör y L 
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första IIpp,'ärmningen gälla visserligen förutsättningarna. 
Om man emellertid frånkopplar apparaten och sedan in· 
kopplar densamma på nytt, exempelvis efter upp till en 
minut, vilket ibland förekommer, så har likriktarkatoden 
på grund av si.n större tröghet även blivit mindre avkyld 
än katodema i förstärkarrören, 5..1. att man därvid erhåller 
fulla spänningsspetsen, som uppgår tm 1,4 gånger drift

spänningen. 
Via den i figuren visade kopplingen enligt uppfinningen 

är denl1'a olägenhet a,vhjälpt. Viktio-ast är här det fallet, 
att apparaten anslutes till 220 V, emedan Yid anslutning 
Lill HO V i varje fall förefinnes en tillräcklig reserv. Vid 
anslutning till 220 V bestämmes höjden a~r likspänningen 
i huvudsak av gallerpotentialen. Denna potential stiger 
emellertid under uppvärmningen blott låncrsamt, då rörens 
glödtrådar ha ett motstånd, som är stm-kt beroende av 
temperaturen. På grund hära~r behöva kondensatorerna i 
praktiken blott dimensioneras med n säkerhet, som är 
bestämd av driftspänningen. 

IIOY 

1----------,+ 

Fig. 33. Halvvågslikriktare för al1 ström~apparat. Likriktarröret är 
försett med ~ tyrgal1 er. 

9. 	 Likriktare med mycket höga spänningar. 
Kondensatorer med stora kapacitanser söker man om 

möjligt undvika när det gäller mycket höga spänningar, 
emedan dylika konaerlL"8torer ställa sig gamka dyra. Som 
bekant använder man si" i de moderna kopplingama för 
automatisk fininstäHruing av radiomottagare av lämpligt 
styrda rör, som kunna ha en verkan som anting;en kapa
citan eller som induk~alls. Det ligger därför nära till 
hands att för höga spänningar ersätta de vanliga filtren 

med lämpligt styrda rör. 
Enligt Wireless World 1939, s. 255, kan detta ske på 

så sätt, att ett rör styres över en kapacitiY spänn~ngs

delare. Styrningen håller anodströmmen konstant trots va
r.iationer i amoclspänil1illgen. Röret verkar härvid induktivt. 
Då filterkondellsatorn för höga spänningar blir överflödig, 
kan den i föreliggande koppling, fig. 34" spam in . Kapa. 
citansförhålland:et hos spänrun<Tsde1arkondensatorema mAs· 
te anpassas efter rörets förstärkningsgrad. Kopplingen har 
provats för enan{)dlikspänning på 5 000 V och en belast· 
ningsström på l mA. Spänningsvlariamonerna uppgingo 
till 6 V, vilket är en tredjedel av v'aa som eI"hålles med 
ett filter med två kondensatorer på vardera 0,2 ,uF och 
två motståna på varder'a 0,2 megohm. (Slut.) 

Fi g. 34. Hall'Väg -likriktare för höga spänningar och liten ström. 

Det undre röret i figuren verkar som en induktans. 


Förstärkarteknik och ljudåtergivning 
Flera användningar a v det katodkopplade steget 

Av ingenjör Thorsten Ekström 
(Skandinaviska Grcrmmophon A.-B.) 

I a~nat sa~manh~ng har redoo-jorts för olika anväll.~ . enligt hg. L Vid fotocellingångeJI på filmadepter ävensom 
nmgsomraden for det katodko pplade steget. I det fol · vid kondensa-tormikriofoner är j u svårigheten att få stör

jande komma några ytterligare användnin g.;>sätt att be ningsfri förbindelse till ingångsröret på grund av den 
skrivas. myc -et höga impedansen. Då samtidigt en spällning på 

mellan .50 och 125 yolt erfordras till fotocell n respekt i," 
Ingång frun kOlldensatormikrofon och fotocell. llIihofonkapseln, har alltid den på grund härav nödv"n

Redan före kriget pat,entcrades i Amerika anordningen diga kopplingskondensatorn till gallret va1'it en källa till 
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förargelse. Isolationen i denna m åste v'ara ytterligt god 
för aU <icke brus skall uppstiL Sås om framgår av figuren 

erbjuder det katod'kopplad steget en lösning av detta pro
blem. Fotocellen re5pektive mikrofonkapseln direktkopplas 

till gallret på ingångsröret med så kort fÖ J1"bindelse som 
möjligt. Automatisk t erh' lies nu även den erfordrel'liga 
positiva spänningen från kat d'en, som j u kan ges den 
riktiga potentialen genom än dring o h jus tering arv anod

spänningen. Från katoden uttages signal vid ännu mycket 
lägre im pedans och ytterst liten risk för <törningar Lir ,

fi nnes nu. 

Det katodkopplade steget som »expander». 

I de senaste numren (mars-maj 1944) av WiTeless 

World har beskrivits eIl n y expansion örslärkare med det 
kll!tod'-:opplade stege t. Ett p rincipiellt schema visar fi rr. 2. 
Det hela verkar som en varia bel spännlngsdelar . Utgål1gs. 
spännin cren är, under förutsälitning att uto-ånO"simpedal1sen 
är avse "r t mindre än både R1 och R2, omvänt p roportio
nell mot rörets branthet, ilken vid ett var iabel-,u-rör ju 
lätt kan rarieras med en likriktad signalspännrng på styr
gallret. För aU förstå fördelarna med denn a met,od, bör 

erinras om några av de nackdelar, som finnas vyd vanlig 
expall'derkoppling n ed tt rö r : För godtagbart distOltioll's
värde måste ingångsspäull.ingen berrrärusas till 100 m V. 
Förebyggande av brum är härigenom svå rt på grund av 
den låga nivån vid svaga sign a1 r. En särskild förstärkare 

rfordI'a6 före likriktaTen för irnalspänningen 05\' . Med 
(en här föreslagna metoden med etl katodkopplat steg, 
\"ars för tärkning varieras, erhållas f" ljande fö rdelar : In
gångsspänningen kan vara ända upp till 21 V utan att 

röret öveJ.1styres. Under denna spännin g finns ingen dis
to rtion, ooh \ '.a dessa r elartivt höga spänni ngar ä risken 
för brum mycket liten , o ·h nå<Ton sän;kild förstärkare 

före likriktningen av signalspällllingen är ej behövlig. Ut
gångsimpedansen är låg, -är ki:1t vid små ingångsspän
llingar. Geh slutligen medgiver m€toden en enkel lösning 

av in- och urkoppling a\' expan s.ionen. Man kan ernå detta 
genom att helt enkelt med n strömbrytare kortsluta eller 
i nkuppla ett sLörre katudmotst[md till rö ret. 

,--------- +250 V 

0, 5 
H-n. 

Fig. 3 visar förslag till expansionsförstärkare enligt den 
ovan be&krivna metoden. Förstäl'kare borde man kanske 
icke benämna densamma, då vid 20 V ingång&-pänning 

endast c: a 2,5 V utgång "pänning el'hålles. Men detta är 
ju av underordnad bet)rl ,lse i d etta sammanhang. Som 
framgår av mätresultaten i fig. 3 erhålles ett för,dubblat 
dynamikomfång, och detta har erh ll i,~s utan införande 
av någon hörbar di,stortion. I själva vel "et torde denna 

metod vara den, som giver minsta distortion av transien· 
tema bland alla h ittills proV'ade metoder för expansion 
och kompression. Den i schem at visade likriktaren för 

signalspänninrr n har i uppladdl]ul<Tskretsen in~ängnings . 

ti den 0,02 sek. och å t5rgångstiden 2 sek. Genom alt minska 

R och C till exempelvis 0,5 NH! och 0,25 ,uF kan kortare 
återgån P1stid erhållas. Om sä rskild förstärkare före likrik· 
taren bygges, kan med d na enkla metod även den korta 
ulsvängningstid n l m illisek. erhållas och « j e tvis äv u 
variabel åter Cl'ån cysti d. En sådan li'kri'-:tare för signalspän

ningen har tidigare bes " ivi ts i denna tidn~ng (mars 1944) . 

Förbättrad h ögtalardämpning genom 

det katodkop plade slutsteget. 

En intressant metod för att erhålla en mycket kra fl 'g 
chimpning av högtala ren är a tt katodkoppla slutsteget i 
förstärka,ren. Om sålunda utg · ngstransformatom lägges i 
katoden på slutröret i stället för i anoden, blir ut,gångs
il11pedall ~el1 likso m i va rj e katodkopplat steg mycket låg 
eller a v storleksordnin "'en 200 . " ven om man i sInt
steget vid vanlig koppling använder en triod med mycket 
lagt mre motstånd, kan j u likv'"l icke en så ytt erligt låg 
utg~l ngs il11pedan s som 200 Q erhållas . Nackdelen är å 
andra sidan, att det katodkopplade utsteget tordl'ar något 

högre ingång;;spänning på gaHre , än som kan uttagas 
i:iver utgång-transformatorn. I gen",äld arbetar det katod

kopplade steget näst'an distortionsfritt på grund av den 
mycket hafti ga mot opplingen. 

Fig. 4, vi'sar en förstärkar·e med det katoc1koppla'de slut· 
steget ( ~ ireless World april 1944) . tgångstransfoDna
lom bel·äknas efter rördata om, nlig<!: oc icke, som 

kanske kunde tycka,s, efter den ] ga u1gångsimpedansen. 

+ 500 V 
IN 

r-------

Fig. 1. Ingång fran kondensa tormikrofon . Fig. 2. Principschema lijr ny expanaionslörstärkare. 
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Fig. 3. Den nya expansionsfiirstärkaren. (Mätresultaten dB för· r--,..-"?-"--- + 300 V 
hflllande till l V.) 

6K7 

2p.F 20k.n.. 
'N~·---I~--~,,~----~==r--------~------~----~,r-I(--UT

~~F 
MAx. 2IV o.25)'F 6H6 ~OO.A. MAX. 2,5 V 

+ 8 dB+ 26,6 dB 


MIN. 2,7 V 
 0./ MIN. 0./ V 
Mn. _ 28dB+ 8 ,6 dB 

0,5 
M.n. 

, 20k.n. 

Gallerför:;pänningen måste vara den för röret angivn a. 
Om icke likströtm>nlO'tslå nd t i transformatorns primär
lindning giver r iitt förspänning, kan den ytterliCTare er
forderliga spänningen erhållas genom ett motstånd mellan 
katoden och utgång- transformatorn. Detta motc.tånQ bör 
på vanligt siitt parallellkopplas med en kondensator, då i 
annat fialI utgangsi mpedansen ökar. Ett allnat sätt att er
hålla större gallerIöl'.5pänning är j u att lägga gall kretsen 
erforderligt positivt på en spämlingsdelarc mellan högsta 
plus och jord. I vilket lall som helst bör katodströmmen 
kontrollera' och inj usteras till det för röret angi'vna vär
det. Transformatorkopplina har använt.,;, emeda!l1 det ka
tod\<1opplade slutsteget, som redan fra rriliå lhts , erfordrar 
lika hög spännång vid gallret, som ett vanli,gt kopplat 
&lutrör har vid anoden. Och denna höcra _pänning kan 
knappast erhallas med motståndskoppling vi d nOITIl'al anod
spännin.g. Anmärkas bör även, att -lutstegets katod i rlrenna 
koppling har efter signalamplituden olika potential tiU 
jord, va rför glödtråden icke får jordas. 

Fig. 5 visar ett katodkopplat slutste.g j puS/h-pull, vilket 
dri.ves från 500 Q linj via ingån(Tstran~f<orma1Jor. Detta 
är e~t idealiskt slutsteg med utumordentliga förtj änster. 
Efter uppmontering m' denna enkla enhet har jag varit 
i tillfälle aH anställa j ämförelser mellan en på vanligt 

r---~-C~----------~--~-------- +265V 

sOkA I 
lODA 

Fig. IL KatodkoppI t EllI ts teg med fiircgåcnde transformatorkoppla t 
spänning!:-förstärkarsteg. 

sält utg< ngskopplad först ärkare och detta kalodkopplacle 
slutsteg. Den ordinarie förstärkaren användes vid provet 
ol11växland för ma tning av h ögtalarna och som drl'Vför
tärkare till det katodkopplade slutsteget, som då fick 

driva amma högtalarkombination. I detta steget använ
des trioderna 6A.=iG. Då dessa rör äro svåråtkomliga för 
när varan de, har i figuren föreslagits 6L6, ' lka em llertid 
kopplade så om trioder lämna avsevärt mindre utgångs
effekt. Givetvis kunna vi1ka sluttrioder som helst använ
das, vare sig med di rek1: eller indirekt upphettad glödtråd . 

Beträffande jämförelseprovet enligt ovan, sa råder det 
ingen som helst tvekan om, att resultatet ar avsevärt 
bättre med det katodkopplade slutsteget. Med detta fick 
man en känsla a~r en oerhörd kra-ftreserv i å.tergivningen 
&amtirligt som högtalarna basre-onanser ej voro förnim
bara. Detta förh Ilande ga, r först en känsla av att basåter
givni,ngen var mindre än förut, men nu kunde å andra 
sidan basåtero'ivningen höjas avsevärt, utarn att högtalarna 
verkade på minsta sätt överan trängda. Slutomdömet blev: 
en intres&'lnt metod, som vannt kan rekommender s dem 
som äro intr _se1'3'de av bättre ljudåtergivnjng. 

Fr~n 
ord. 
först. 

Fig. 5. Katodkupplat sluLsteg i pU3h-pull. (OBS! En glödström<
lindning för varje rör. 'littpunkten kopplas till katoden medelst 

kondensatorer eller pot entiumeLer.) 
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RADIOINDUSTRI ,ENS NYHETER 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :: :: :: ::::: :: ::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::: 

gentar lör högfrehucn sspolar. 

Geo C. F. Kallderer, Mali/en. Flollrtnd, söker en svensk pnsamför
säljare för högfrekvenS5polar, mdlanfrekven. trans formatorer , filter 
spolar m. m. av Ill ,irket :tAm ro Il» , ett holländ kt fabrikat. Kort 
l everanst id utlovas i [raga OIll fle ra av ueE_a artiklar, som sägas 
vara av hög kvalit et. Adressen är W !l1 ovan. 

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

SAMMANT R Ä D E N 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Stockholms Radioklubb 
Stoc kh olms Radioklubbs ursmöte höLls pa T ekni ska Hiif'skolan den 

11 maj. Ur styreffiens berä Ue];;e för al' 1943 hämta vi fliljande upp 
gift~r : Autalet medlemmar stc" frå n 193 vid ärets b lirjan till 292 
,'i,l . r ets slut. (För närva nm d ' är medl em.,;antalet ungefä r 340.) 
L'nder aret anordnades 1..5 I;ammanträden och l studiehesiik. 

Styrelsen framlad e ett för lag till budget för ar 1944, 60m faot
stiilldes a iirsmötrl. Meell l"m5avgifterna skola vara oför:indrade. 

S,:dan styrel sen lwviljats an bvan,frihet fiir frirvaltnin gen unde' år 
194·3 förrättad e val av s tyr else och revisorer. Styrel"en har nu 
följand e smnman s~il Lning : 

Orr!förunde : ClvilinO'. n. Björklund. 

Vice ordförande : Ing. E. HulJegånl. 

'ekretcrare: Civiling. T. Stflhl. 


S kattmäs tare: lir E. Bäck. 


Övriga atyrel semeulemmar : 
lng. R. Hult. 
Ing. S . . Johansson. 
lng. J. Mankell. 
Tng. E. Myekelberg . 
Ing. " . Stllckman. 

Suppleanter i ~t yreh'eu : 
F örvaltare :Vr. Andersson. 
ng. J. '. jöblom. 

Ti ll [0visorer values: 
iyjl ing. G. Ihllten . 

Di r. P. Richter. 

tlppl anter för revi ,;o rerua : 

Dir. T. S undin. 

TTr K. Grönhagen . 


Eft r år,mötesförhaudl ingarna ta lade in". A. Schleimann·Jensen , 
tckniRk chef för AB . venska Elektronrör, över äIllnet : »Nagot om 
elektronrörstillverkning». Efter att ha berört nägra av ue m,l,nga 
svarighe t<;r, 501 11 äro förknippade med tillverkningen a v radiorör, 
visaue föredragshållaren med hjälp av lt stort antal s .optikonbilder 
hur fabrikationen tiIIgilr vid SER. Föredraget. 80m väckte stort 
intresse, gav upphov till en tunds diskussion. 

Säsongens s is ta sammanträde hiill s onsdagen den 24 maj, varvid 
civiling. HallS Werthen vid T ekn; ka Högskolans institution för r adio
tekn ik talade om »ChanalysL - el! modernt amerikanskt servis· 
instnunent». Fii redraget kommer att införas i Populär Rad·io. 

Nya medleullnar äro alltiu v;ilkomna i klubben. Till h iisten pla 
nera s ett fl ertal intres.;.ant a fiiredTag. Flir den relativt blygsamma 
årsavgiften fär man Pupulär Radio frlin å r ls början och kallelser 
till s mmanträden i rc;rcl var 14-: de dag med föredrag och demon· 
<traLioner. Vidare "tlanas bl. a. radiotiJBkri fter lir klubbens bibliotek. 

Medlemskap erhlill ' genom inbctalning ay årsavgiften, kr. 10: 
för aktiva medlemmar. h . R: - för passiva meulemma r ( i land~
orten) oclo kr. 6 : - för studerande och tehol ger. Någon särskild 
inträdesavl!Jft förekomme r icke. Tnbetalningen sker enklast genom 
insättning ay hdoppet på khtbhens postgiro nr 50001. 

Uppgi fter om ures förändringar (I. dyl. sända tin . tockholms 
Radiokinbb, Box 60740, tockbolm 6 . Förfrågningar besvaras a 
sekret eraren, civilin g. Torsten Ståhl, under samma adress. 

Se!aeleraren.. 

POPULÄR RADIO 

Störningsreducerande antenner 
I majnulllreL uv ti,h<kriEt n Radiohandlar n har b 'l'ain!!cnjören i 

Telegra L. tyrehen, tek n. ur E. T. Gla skri,~ t el! artikel om'störn ings
r educerande antenne r, tidi gare för ö\Tigt publicerad i Röster i Radio. 
Artikeln ger ('n viirdeflllI orientering i hithörande fragol'. Dr Glas 
avslutar s in artikel med att säga, all »den skärmade nedl edll.inO'cn 
v i -~erJigen brukar avsevärt förbiit tra radci omottagningcn, men a tt I~un 
inte f, r vänta sig n ågot trolleri , att vederhäftiga firmor u tföra god 
a nläggningar. men att man bör ha ögonen öppna fiir det myckna 
skoj , som florerar pa omradet. Det är tänkbar att ett telefonsamtal 
nwd T elegraf;; t)'I'elsens radiobyni. namnanrop 'Telegrafstyrel,en, ra· 
eliobyråns 5törningstjän<t', kan giira nytta i ett tvivelaktigt {all.:. 

Reparation av S-märkta radioapparater 
"ven ' ka Elektri"ka Mate ri elkontrollanstalten har bett oss införa 

följande meddelande : 
»T iJl herrar radiohandla re. r adiooer 'ismän och övriga r paratarer 

av radioapparater. . 
Retr. reparation av S·miirk/a radioapparater. 
Pii förekomm en anledning ser s ig Anstalten härmed nödsakad un· 

derstryka, att varj e ~ådan ändring a v godkänd radioapparat, som 
kan befara s innebära miDskad säkerhet hos apparaten ur branu· lJer 
beröringsfaresynpllllkt gentemot HrsprunO'Ligen provat och godkänt 
utförande, medför skyld.ighet unu('rkasta apparaten ifmga separat 
kontroll. 

S tockholm i maj 19/14. 

SveT/ska ELektriska l1aterielkolltrullanstalten.:. 
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Teh:nislia, fnlgor 111'" m c-nl nJ lmiint illt·re8St.. besvarns hiir nedan. Bre~ 
, 'on för50es nled luiskrift "Frågc"spalt(".Il' , Odl In~illda,.... till Populiir 
R ·adios redllJdion, J»ostbox. 450, Stoc.;.kholn1 L nrcv~wlr på tekllisk:.t'l 
frå gor kan e j lämnas. Red. 

A. K.. L6llsbodl!. Tacksam för några upplysningar angilende den 
nr 4/ 42 a" Populär Rad io beskrivna r örvoltmetern . 
l ) "r R 1064 .j uetta fall lämlJligt , om r :'ttning för det 

amerikanska röret 7Y4, da likriktar rörets glad trömslindning e ndast 
gt' r 4 volt? 

2) Bör hela sekundär piinni ngen (500 volt) på näu ransforrnatom 
utnyttjas ? Uttag finnas för 2~5, 3'1O och 400 volt. 

Svar : l) RGN 1064 gä l' bra a tt använda, men eftersom d etta l''' r 
iir direk t uppvii rmt, komma filt erkoncl ensatorerna C~ och CA all 111
sättas för likrik tarens fulla tomgång ' pänning under det tidsinter
yaII, då dnbbdtrioden 7N7 uppviirmes. Därlör böra dc a kondensa
torer ha en pron plinning om 1 500 V = . 

2) Nej. uttarret som ger 27.5 volt bör hegagna,;. HäI'\~d kommer lik. 
spänningen jjv'r "under drifL a lt bli omkring 300 volt, vilket är 
el t pas"aude ä rde. 

Observera att den totala anod strömmen . kall vara 10 ggr strömmen 
för fullt ntslag hös instnlm entet. alltså 10 mA . I tälIet för röret 
7N7 kan man anvältUa 6F'8G eller l"å. ..tycken 6J5G. 

»Stömin gseliminering." En försäljare ha r garanterat mig törnings· 
fri Iltland smottagning, om jag låter upp " Ila ett paten terat antenn· 
spröt, avsett a tt fästas vid fö nsterblecket. Denna ant nn påstås vara 
mycket effekti,'. J a~ bor en trappa upp i ett vanligt byreshus. Vad 
anser Populär Radio om denna nya Ilnlenntyp? Är den verkligen 
lik cffe Liv och stii rningsfl'i som en uppe på hustaket pa master 
llpprig"ad antenn? Ett prov, . om man utfört med ett dylikt antenn
spröt i min bostad , "'av anmä rkningsvärt kraftig mottagning. 

Smr: E tt clylik t antennspröt nt0'1ir e tt mycket dåligt surrogat för 
en r ikrig utonllm antenn, för så il t ej spröt t:l monteras i toppen 
aven hög mast på hustaket, va rvid man får efl ordinär stavantenll. 
Nedl~dllin"'en frå n en ,;<'Idan bör vara , kä rmad. Däremot förekomm er 
det ej att man skärmar neu ·(jn-)l edn;in!(en från en på frinsterblecke.t 
mst sprötantpnn, vilket har sin [(jrklarin". I sa fall sk ulle nämligen 
sign alst)' rkan i el fl esta fall b li ~ynner1igen d 'lig, ty j regel är det 
nog ju . t ledningen från sprötet ti11 mOllagaren o 111 lar upp största 
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delen av den ur radiO\'agnrna utvunna energien. Detta beror kanske 
i någon man på all ledningen i fr åga vanligen är längre än själva 
spriitet, men framför allt kopplar ledningen kapaciti\'t till belysnings
ledningarna i väggarna, varför reoultatet helt enkelt blir en nätantenn. 
En dylik brnkar jn vara eff ektiv lU signalstyrkesynpunkt, men tyvärr 
komma även störningarna in med god styrka. 

För att pröva sprötantennens eff ektivit et kan man helt enkelt lossa 
inledningen från sprötet och undersöka, om man ej får lika stör
ningsjri moltagning på enbart inl edningen. N gon märkbar skillnad 
i signlllstyrkll bör det ej bli vid en modern superheterodyn med 
automati,k volymkontroll. 

Att en dylik sprötalltellll ej kan vara det min sta störningsfri är 
lätt alt inse. För det för s a sträc ker sig sjUlva sprc)tet ej så långt 
ut fdi ll huaväggen, att del når utanför »sti.irningsdimman», och för 
det andra tar den "sbrmade ledningen fr n spröt et till m ottagaren 
upp så mycket störningar från nä tet, att en ev. slörningsfrihet hos 
sjäh'a spriitet blir fullstänrligt illnsorisk. Skull e s törningarna på plat
sen vara ofarliga, så tir sprötet ej mer beriitti gn t därigenolu , i be
traktande av det obetydliga LirJrag till ~gnal ;; t yrkan som det ger. 

»Antennproblem.» Skall uppsätta en antenn på min villa. Har hiirt 
alt en lå ng koppartrå rl , utspänd i !;ick-sack pa husväggen strax under 
fön stret i Ö\TC vå ningen, kall v'ara mycket effektiv och bättre än 
en vanlig utomhusanteml. E lj -t ha r jag en flaggstång på tomten, 
varför pn vanlig antenn mycket väl skulle kunna uppsätta,. Vilken 
typ är Läst? 

Svar ; Det finns manga underliga ä"i i(t r om antenner. Vad som 
är av Letydelse är antennens höjd över marken samt d ess dimensioner. 
Om man nystar ihop tråden, får an te nnen små dimensioner och b lir 
ineffektiv. Traden bör spännas ut i sin fuDa längd och hi ssas IIpp 
med ena ändan i fJa ggotå ngcll. Den a ndra ändan kan fästas vid hus
gaveln, gärna i toppen m en på denna an bragt stang. 

s. H., Aorrköping. l ) Går det att am ällda ett magiskt öga som 
indikator till den signalgeneratur, som är Leskri ven i Populär Radio 
nr Sj4.3? 

2) Finns det nligon beskrivning i Populär Radio över kristal1er 
för mikrofoner'? 

Suar; l) Ja, ett magi c,kt iiga kan t r.-ä lta likriktaren och vridsJlol
in.strument d. Vi hoppa , kunna liL erkomma med schema över en dylik 
anordning. 

2) Tillverkning av kri stall er för mikrofoner har be5krivit s i ett 
par artiklar i P opulär Rad io. Emellertid ä r denna sak förenad med 
ganska stora svåri gheter, och rl et lönar sig nog all köpa kriatallerna 
färdiga från de firm!)r, som annonsera om dylika i Populär Radio. 
Beträffande tillverkningen av själva mikrofonen, EC S. Rudk v-ist: 
Hemgjorda krii3-tallmikrofoner, Poplllär Radio nr :3/ '10. 

B. N ., Nyköping. Ämnar lJegagna en radiomottagare som fön.tär
kare vid ski\·inspelning. 1) hur stor är effekten - ungefär - vid 
högtalaruttaget på en lyxsuper med 6 rör? 2) kan s trömbrytare eller 
omkastare anbringas, så alt högtalaren kan frånkopplas, och hor stor 
blir då effekten vid högtalarullagel? .3) Vari består d en huvudsakliga. 
olikheten i konstruktionen mellan gra \'erdosa och pick-lip? ;h om
byggnad möjlig av pick-up till graverdosa ·? 

Svar; 1) och 2) Den cii , tor tionsfria utgan gseffekt en är väl minst 
4--5 W, Ea nnolikt BvS vä r t , törre. H ärmed avse:! effekten som avges 
t ill högtalare eller gra vcrcl osa. Om de. , a ä ro anslutna samtidigt, få!; 
icke r ätt anpa ',ning mell an slu lr ijr och belast n in~, varför den ut
tagba ra di stortionsfria e ffekt en blir lägre, men d en räcker kanske 
ändå. l-Lirvid gäll er a lt ej styra ut slut5teget för kraftigt, dvs. att 
göra bruk av vol)mlkontrollen . Detsamma gäll er f. ö., om endast 
graverdosall är an"lllt en, ty denna tål ej hur mycket som helst, bort· 
sett fran att spar n i skivan kunna Lli för kraftigt modulerade. För
delningen a\· effekt en mellan högtalare oeh graverdosa, då de bada 

aro parallellkopplade, är beroende av förh<illandet mellan impedan
serna. 

En utväg är all seriekoppla högtalarcn med ett mots tlind m· lämp· 
ligt värde (i serie med utgångs trans[ormatorns primärlindning) , var
\.jd dels god anpass.ning; är möjlig; vid samtidig ans lutning av grave r
d05an medelst en lämplig transformator, d els graverdo-an kan till 
föras stöne d ej av d en totala cff ekt en (om denna är b~r'insad). 
Strängt taget erfordrar högtalaren, använd på d elta sätt som kontroD
högtalare, enda,t en brakdel av den grave rdosan tilHörda effekten, 
varför graverdosans transfonnator kan beräknas su, ntt d en ger opti 
mal anodbelastning för sIntröret. :1\-1an kan härvid bortsc från hög. 
talarens inverkan. Ett stort seriemotstånd till högtalaren inverkar pu 
ljudkvaliteten i högtalaren. 

.3) Se svar till :tVanlig pick-up». 

G. M., Ystad Ilar byggt den i Populär Radio nr 12/37 beskrivna 
D:\Iodern nmatiirs uper». Denna fun rrcrar synnerligen bra, men jag 
kan ej fa uterkopplingen på 2:a delektorn all fungera, sil att jag 
erhåller interferenston p8. ta ti onerna. Var kan fel et tänkas ligga? 

Svar ; I koppl ingsschemat till denna apparat finns et t fel, i det att 
andra meUanfrekvenstransformat orns sekundär skall vara ansluten 
till katoden [Ja rör IV i ställ et för till jord. (En rättel se var införd 

nr 9-10/38.) 

»Cr)"stlll.~ Vad vmnes gen om återkoppling från blandarruret i en 
kort\'ågssllper tiI! si!!lla lkretsen? Selekti viteten hos en superheterodyn 
beslämme ju a\' mellanfrekvensförs tärkar en, och man kan väl ej 
vinna mycket genom å terkoppling på s.ignalkretsen, ifall mellanfre
h ensförstärkaren har en hög grad av selektivitet? 

var : En sllperheterodyn må~te till skillnad från en rak mottagare 
ha tva slags selektivitet. Dels måste den kunna separera i frekvens 
närliggande stationer frå n varandra liksom d en raka mottagaren, 
men des5utom m< s te eller bii:' den J..unna separera den önskade Eta
tionsfrekvensen frän d en s. k . spegel fr ekvensen. Med hög selektivitet 
i meUanfrekv nsJiirstä rkaren ka n ma n mycket bra skilja närliggande 

tationer åt, men d;irelllo t kan lilan ej eliminera spegelfrekvensen 
på detta sätt. H ,irför fordras selekti va kretsar jöre blandarröret, dvs. 
selektiva ~ignaHrd:ven5kre lEar. Pä konvag erbjuder d el vi ' svilrig
heter att uppna en tillfredss tä llande selekt ivitet i detta a vseende, men 
genom am'ändand e av lt erkoppl ing kan en stor förLättl'ing emas. 
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BYTEN OCH FORSÄLJNINGAR 
::;: :: :::::::::::::;::! :::: ~::::::::: :::::: : :: :::~: :::: :::::::::::::::::::::::::::::::::: ~:: : ! :::::::::::::::::::: 

Under denna rubrik Införa vi standardiserade radannonser av nedan.. 
stående ut....ende tlII ett pris av kr. 2: - per rad. Minimum! radera 
ntrynIme. De8sa rad..nnon...,r äro avsedda att .kapa en töro/ilJnln...
kontakt radioamatörerna emellan. 

E LERTROTER,X. llAXDDO]{, 4 hu nll , H 2: - kr., utförande, säljes 
rör 100: - k r . • llä,t:'e l'ström, B,;örkenUs, Sliö....de. 

Populår Radi" !\rgllng 1920. 10~O , Jn:33 Oell nr 1 oc h 2 IlV 1942. Niit 
trans o. dh ·. ra ll iolJela r önskas k öpa. Svnr till ")[00 pris" P. lt. 
f. v . h. 

Spolsystem " G .. J080 1925· ' l. m ot s . önitIc. I, öpas (ev. byte) c . II. 
ElcJ_hofr. :n"nlv"Tlmre~.t. 11, Stockh., tm. Tel. lil 00 2!). 

l'--nalysntor P. R . nr 2 HHl ;,;iiljes.. Ing_ G. E rik",,". J{olma rden. 

SEU"I nö(11i:J~R alla TJl ~irl\e n . Ö!l !05 k ns L;:ijpa. Gunnar I'ersson~ Snic
kargatan 23 n, Linliö.,ing. 

Xlrlr [lf~tlnga r a QST k öpes :1," ac1ju(-untplI ·ddQST Ann~ ns Sig na lskoltl , Sto<"!<lIOIm G1. T pldon 272540. 

niyersa)jn~tr. 11l(' Ll ~p-cgc l skala, Yl'td s p oletyp 1110<1 likriktare, llH~11 
f odral. lly t Cl:I mot k i.in sli g ID_A_n le te r . ] i;. Dublon, Falkenberg!!tgat., t Af 
M alnlÖ. 

näsla nummer bland annal: 

Enkel Re-generator 
Amatörbygge i enheter; högfrekvensdelen 
Ersättningstabell för icke tillgängliga amerikanska rörtyper 

" 
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President ROOSEVELT 
riktade till den internationel
la kooperativa konferensen i 
Washington i januari fö ljan

de bHdskap: 

»Det är med rätta som hundraårs
minnet av de sant demokratiska 
Rochdaleprinciperna högtidlighål
les. Vävarna lyckades förena fri
het med inbördes beroende, det 
egna intresset med allmännytta och 
handlingskraft med framsynthet. 

Varje effektiv lösning av proble
met att efter kriget avhjälpa nöden 
och återuppbygga de länder, som 
utsatts för axelmakternas ockupa
tion, måste grundas på samma 
principer. Den kooperativa rörel
sen, vilken inte är begränsad till 
enstaka nationer utan har sina röt
ter i alla demokratiska folks tra
ditioner, är därför ett av de lämp
liga organen för att fullgöra denna 
uppgift. » 

Komplettera Er förstärkare 
med CIIA~lrln~ nya gitarrmikrofon, kom
plett mpd s Ill drl oeh kontakt för alls lutllin" 
till Er för,,"i rka re. Liten, elegaut och med 
god Ijuc1k\'a lite, il r den mnrknad ' ns för
llämsta. P r!,; enda~t Kronor 85: - . 

Fö r bättra E r mikrofo n 
med !lyn krlst nlli nsamer f rl1 n oss. Det nya 
l,ristn Ilelemen tet ger bUttre lj ud och stöne 
l(äns ligh et. 

Vllr vCrk!\tad ombpsörjer inmon tering i a lla 
ITPPf flV mikrofoner. 

Prl!> för komplelt iu::;ah m ·tl k ö.pa Kronor 
60: - , 

CHAMPION R ADI O A.-B. 
STOC KH OLM 

POLHEMSGATA N 3B TEL. 5365 Bl, 5J 07 06, 500522 

SAJO 

ANOD-
b atterier 

@ 
JUNGNERBOLAGET 
SVENS KA ACKU M ULATOR AKTIE BO LA G ET JUNGNER 



SVENSK 

TEKNISK 

UPPSLAGSBOK 

3: d ie och sista d elen u tk omme n 

Den moderna utvecklingen kräver ökade tekniska kunskaper 
teknikens män behöva ett uppslagsverk där man snabbt och säkert 
f inner tekniska data och sakliga artiklar inom de olika verks am
hetsområdena. Sven k Teknisk Uppslagsbok omf attar flertal et av 
de tekniska områdena - är uppställd så att alla som m'beta med 
tekniska frågor i praktiken kan utnyttja den till fullo - fram
stående specialister och f ackmän ha medarbetat. Var och en som 
gör anspråk på att följa utvecklingen inom den moderna tekniken 
bör skaffa sig Svensk Teknisk Uppslagsbok. 

Del III omfattar bl a: Industriell ekonomi - Industriell organi
sation - Flygmaskinsteknik - Vattenkraftteknik - Byggnads
konst ruktioner - Tryck och reproduktionsteknik. 
Pris per del inbunden kr. 18: 50 + oms. 

N ORD ISK ROTOGRAVYR. 
BOX 450 STOCKHOLM 1 

'I 


