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DEN "tänkande" RÖRPROVAREN 
en svensk kvalitetsprodukt 

Den mest fulländad e rörprova ren i svenska marknaden. 

Tillverkare: 

RADIOINSTRUMENT 
Tulegatan 19 

Stockholm 

DYNAMISK ELEKTR NOMETER TYP 712 är e n mode rn 
dynamisk rörpro\"llrc, St kon . truerad att de n under ett och 
samma arbetsslcede luBter s.;'h räl d)'Jla.mlsk bronthet som emis
sion, de båda för radiorörets funktion utslagsgiva nde fak· 
torerna. 
Vll rje I rörr t \ng~l'.n de sektion mu tes individuellt, med ström
kret n r, spli nni n/,!'ur och belastningar avpassad e efter rörets 
ver l<1lga aru rlsfö r!J,1 Uanden i mottagaren, med deltagande av 
~amtJlga elekt rode r. 
EJektronometern utför effektiv kontroll av glödtr1\d, pftvisar 
liI ekningar hos "arm katod och utför full stä ndiga ko rtslut
ningsprov mellan elektroder I varmt ti\lst1t nd , allt synligt me· 
de Ist neonlampa, samt tlllåter avIY8.nIn&" mede!;;t bö rtelefon 
plIer förstUrka re av katodknast r och störningar frå n defek ta 
ell cr lösa ele l< t roder. 
LBsu provuln gHfl beller ocb skrymmande kort.ystem ba e rsatts 
av Inbyggdo , översk,1 tlli ga ruJltabeller, för sedda med praktis k 
swlnglnstilU ll lng. Enbart tl etta n finess av klass. 
EIcktronomete rn provar alla a kluella ame rikanska ocb euro
peiska mottagar rör. 

nslutes t ill 50· period!g vä xelström 110-240 volt. Förekom· 
mande nli tspiinningsdifrerense r kompen se ras kootlnuerligt. 
Säljes på fördelaktiga avbet.·vmkor. 

Begär speclalbroscbyr. 

Representant : 

RADIOKOMPANIET 
Odengatan 56, Stockholm 

Tel. 31 3114 322060 

"UNIVERS" 
Typ Standard 10 

Danskt 

kvalitets

fabrikat 

Storlek 
115 X 120 X 270 mm 

Pris 

kr. 325 
nello 

Radiometers Polymeter 
Rörvoltmeter av universaltyp 

Handservlcelnstrument för universalbruk 
med 27 mätomrdden 

• likström /växelström 1,5 mA-3 Amp 
• likspänning/vöxelspönning 1,5 V-750 V 
• motstlJnd 0-1000-10000-100000 .Q 
• spegelskala 100 mm 1000 .Q/V 

Obs. 	Säljes pA 'ördelaktig. bet.'ningsv illkor. Begär ett provinstrument 
til/ pAseende med retu"ätt inom 8 d . g.r. 

A.- B. H J A L M A R M A U R I N 
Norr Mölarstrand 22, Stockholm. Tel . 52 1750, 506565 

Begär prospekt och offert ! 

G ene ralagent 

BERGMAN & BEVING AB - STOCKHOLM 7 
Birger Jarlsgatan 9 - Telefon 232615 
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Utkommer den 20 varie månad. 

Lösnummerpris : 60 öre, dubbel nummer 1 kr. 

Prenumerationsp ris! 

Ii i 6r kr. 6: - , 1/2 6, kr. 3: 25. 


Redaktion , prenumerationskonto r och annons· 
exped it ion : 
luntmakaregatan 25. 5 tr., Stockholm. 

Telelon : Namnanrop " Nordisk Rotogravyr" , 
Telegramadress: Nord isk Rotogravyr . 
Postgiro 940 - Postfack 450. 

A nsvarig utgivare: Simon Söderslom. 

EFTERTRYCK AV ARTIKLAR HELT ELLER DELVIS 
UTAN ANGtVANDE AV KÄLLAN fOR8JUDET 

Nordisk Rotogravyr, Stockholm 1945. 

POPULÄR 


RADIO 

ORGAN FOR STOCKHOLMS RADIOK L U B B 


TE K N I S K R E D A K T O R: I N G E N J O R W. S T O C K M A N 


INNEH Å ll FEBRUARI 1945 

Sammanträden . 26 

Radioindustriens nyheter. 26 

Frekvensmodulationens utveckling i U A. 27 

Radiostudion akustik 31 

Beräkningar inom radiotekniken 33 

Teori kontra praktik . 5 

Chanalyst _ . elt modernt amerikanskt servisinstr ument 36 

Enkel lokal mottagare för växels tröm. 39 

Standardkopplingar i suprar 40 

Anodbatteri problemet 41 

Nytt från industrien . 42 

REPARATIONER 

av alla slags elektriska mätinstrument 

utföras snabbt och fackmässigt av 

AKTIEBOLAGET 
RÅDMANSGATAN 84, STOCKHOLMINDIKATOR Telefon växel 31 4S 00 



•• 

~nJtill9 
av 'mätinstrument 

Vridspoleinstrument med liten känslighet ändras å 
vår instrumentverkstad så att känsligheten mång. 
dubblas. Begär prisuppgift och m eddela samtidigt 
instrumenttypen samt Edra önskemål. 

Radiorör 
Vi äro fortfarande välsorterade såväl i amerikanska 
som europeiska rörtyper . I dagarna ha vi just in. 
köpt ett större restlager original amerikanska rör, 
vilka utfö rsä ljas med sedvanliga rabatter. 

Rad'iomateriel 
Trots d et förvärrade importläg et få vi fortfarande 
in avsevärda sändningar dansk, tys k och schweizisk 
radiomateriel. Dc se naste m å naderna ha vi särskilt 
k ompletterat och u tökat vå rt lager av materiel för 
amatörbygge. 

RADIOLA BO RATORI ET 
HARLOSA 
Tel. 158 

, I 

I, 

OMLINDNING 
av Transformatorer och Magnetspolar 

ELEKTROTEKNISKA VERKSTADEN 

Akarp Telefon 226 

'I 

Ni, som ar radiointresserad, 
bliv medlern ,. 

Stockholms Radioklubb 
..................... , ... ...... ...................... .... ............. . .. .. .... ..... h ..... ............ . ......... .
.......................................................... ........................................................ 
BYTEN OCH FORSÄLJNINGAR 
:::::::::::::::::::::::::::':::::::::::::::::::::::::::::::u ::::::::::::!:::::::::::::::o:::::::::::::::::::::::: 
Under denna rubrik lofllra vi etandardlo.,rade rad.nnonRer a .. n .. dan· 
stund.. ut.....ode till ett pris a .. kr. I: - per rad. Mlnlmu.m ! raderl 
utrymme. DeRRa radannon...r liro aveedda att ekapa en tllra/UJnlD.... 
kontakt radloamatll...rna em.. UaD. 

AmerIkanskIl radiorör utförslil jes, best~ende av ett flertal nu sv~r
I'ltkomllga typer. Raythcon och Purotron. 20 ' /, rabatt. Svar till 
"Ameriknnskt rörlngc.r", d. t . f. v. b. 

Rörprovnre, ej un\~ä nd, ti ll salu, Svar märkt "Rörprovare", denna 
tIdning" f. v. b. 

HÖl\'talllre. ,rensen. Rola m. fl . 10 och 12", grum.·motor, krist, 
mikrofon sarut di\'. för s tlirkardelar till alu. A. Ander"son, OlaIgatan 
13. örebro. 

II1ngllllVOX SO watt.. högtol"r". elekt rodynamisk. Inbyggd I stor 
ljntl I1 ktarc. I~ronor 150: - . Gl'l oso trllmp~~thugtnlare, komplett med 
system, Krono r 12;; : - . Svar till "Högh,lure" , P. R. f . v. h. 

Sammanträden 
Svenska Elektroingenjörsföreningen 

Vid sammanträde den 19 januari under ordförandeskap av direktör 
H. V. Alexandersson lämnade byråingenjör Sven Gejer en kon redo 
görelse för den instundand e Soljörmörkelsen och vilka åtgärder som 
vidtagit- för att vetenskapligt undersöka dennas inverkan på radio
vågornas utbredning. Kvällens huvudföredrag hölls av professor H. 
Alfven och hade titeln : »Elektronik och elektroteknik». Föredrags· 
hållaren "aven översikt aV teatin för elektrisk ström i vakuum och 
j gaser ocll redogjorde för den tekniska betydelsen av dessa fenomen. 
Ljusb gar, korona· o h gnist urladdningar, glimljus m. m. behandlades. 

Den 2 februari höllo ingenjör Olof Carlstein och civilingenjör Frank 
Hammar föredrag över ämnet : »En svenskbyggd radioutrustlling för 
trafikf/ygplan». Ingenjiir Carlstein gav en orien tering över trafik
flygets speciella fordringar på radioutrustningens uppbyggnad, och 
ingenjör Hammar behandlade i siu föredrag grunddragen av den 
elektri·ska och mekaniska uppbyggnaden. 

Rad iotekniska Sällskapet 
Vid sammanträde den 22 januari lämnade hr Gunnar Santclius en 

redogörelse för Semkos provningsbestämmelser. Föredrag hölls av civil· 
ingenjör Björn Ni lsson med assistens av civilingenjör Hans Wcrthen 
över ämnet : »Radiotekllisk forsknillg i Schweiz». Föredragshållarna 
redogjorde därvid för sina erfarenheter under en studieresa, SOIll 

företagi ts 1944. 

Stockholms Radioklubb 
Försia sammanträdet för vårterminen höll5 tor"dagen den 25 januari , 

varvid civiling. Björn Nilsson, Tckni"ka Högskolan, talade över 
,imnet "lR(ldiote./cnisk fors/ming i Schweiz». Föredraget, som i huvud· 
ak "arit infiirt i Teknisk T idskrift, h. 44 , 1944" redogjorde för 

erfarenheter från en studiere~a, som fö redragshållaren företa p;i t i 
Schweiz till sammans med civiling. Hans Werthen. Föredraget väckte 
stort intre se. 

Torsdagen den 8 febnlari sammanträder klubben ater, varvid ing. 
r. tockman håller föredrag om ,>Vägors deformation i elektriska 

niil». 
Ila, <om ,iro inlresserade a\' radiote1:nik, amatörer såväl som fack

män, böra g in i Stockholms Radioklubb. Klubben samman~ riider i 
re "eJ var 14:e dag, varvid håll.es föredrag om ett radiotekniskt ämne 
eller dernnnstrer' apparater. UtI , ning av tidskrifter ur klubbens 
bibliotek äger också rwn. 

Medlemöka p "innes enklast genom insättning av årsavgiften på 
klubbens postgiro nr SOOOL Nii"on särskild inträdesavgift förekom· 
mer ej. I avgiften ingEl r prenumeration på Populär Radio, som är 
kluhbens organ . 

Arsavgifte~ är kr. 10: - . Fiir studerande och te""1l01oger är avgiften 
ned,atl till kr. 6 : - . P as,iva medlemmar (i landsorten) betala 
kr. 8: -. 

Anmälan om adressförändringar o. d. ställas till Stockholms Radio
klubb, Box 6074, Stockholm 6. Förfrågninga r hesvaras av sekretera
ren, civiling. Torsten Stähl, under samma adress. Sekreteraren. 

Radioindustriens nyheter 
Byggsats till ljudförstärkaranläggning 

Amerikrmsk T.judteknik AB, S:t Eriksgatan 54, Stockholm, för i 
marknade.n en byggsats till komplett förstärkaranläggning. Härj ingå 
alla delar till fö rstärkaren, ink!. rör och chassi, samt mikrofon och 
högtalare. Den förra är en kristallmikrofon med enligt uppgift ett 
frekvensomräde om 30--10000 p/s och uteffekt - 52 dB. Stativ 
medföljer. Högtalaren om 12" har pennanent magnet med 11 500 
gauss. 

Ritning och kon.;;truktionsbeskrivning till denna byggsats, mod. 
P SA-750, kan erhållas epa rat. Rören äro av ~ådana typer, som 
finn aö tillgängliga i marknaden_ 

Rättelse 
Halvautomatisk telegraferingsnyckel 

I artikeln med ovanstående rubrik i föregående nummer har in
smugit sig en oriklig llppgift. Spolen till reläet typ RCA 20 142 har 
en resis tans om 5000 ohm i stället för i artikeln uppgivna 2 000 ohm. 
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Frekvensmodulationens utveckling i USA 
Av civilingenjör Carl Akrell 

Den snabba utvecklingen i USA pa frekvensl11odulatio· 
nens (FlVl) mråde åren före krigets utbrott till dec. 

1941 ger tydligt vid handen a,tt FM slagit igenom och att 
denna efter kriget kommer att överta en del av det äldre 
AM· systemets plats. För närvarande är ett 50·tal FM-statio· 
ner i regelbunden dr~ft; de flesta byggda före eller i börj'an 

v kriget med till antennen tilHörda effekter på upp till 
- O kW och i regel försedda med vändkorsantenner (Tum. 

5tjJle ), som unde!1trycka den vid UKV-sändni'l1gar onödiga 
')' l11dvågen och rikta stönita delen av effekten cirkulärt rela 
tivt stationen utefter marken. En förstärkning av maTkvågs
effekten på upp till s gånger har sålunda åstadkommits. 
Dessa vändkorsa'l1ltenner utföras för horisontellt polariserad 
sändning, som man numera helt lycks ga in för. Vid sta· 
tionen \VGTR begagnas så lumia en vändkorsantenn med 

icke mindre än 10 plan. 
Att intresset för FM under kriget ingalunda avtagit fra m

går av att över 200 ?tationer planeras för uppförande ome· 
leloart efter krigsslutet. Dessa ha sålund-a redan nu tilldelats 

\·ågl ~ingder och areal, som skall betjänas, varvid erforderliga 
stalionseffekten ber~iknats . Enligt denna plan, om här mot· 
sl"Iu·ar utveckling n intil1 aug. 1944, skulle alltså med dc 
plallerade och redan befintl iga ~ än d fl rna des a fördela ~iO' 

pa lG7 städer i 39 5.ta.ter. 1 övrigt framgå r fö rdelningen a 
kartan , SOUl införts i fig. 2. De plam'ratlc taLionerna kOTIlITla 
o fta att utrustas med 10 kW sändare med 4-plans vändkors-

POPULÄR RADIO 

antenner, varvid den nyUiga stationseIfekten skulle bli 25
::;0 kW. Det betjänade området rör sIg härvid Olll 40000 
kvadra~kilormeter eller en radie på ca no km. Med en 

Fig. L Evening Newc s,;uciation - .:;0 k 'fM-5tation i Detruit WE - .\ 
iir inrymd i 45 :te och 46 :te våningarna i ovans!' en de skyskrapa . 
·u ndarf'n arbetar pa 4-1,:1 _l h~ är byggd aV R EL ( Radio Engilleeriug 

Laboratorie;;) och fun gerar enl igt A rmstrong system. Antennen en 
tdiplans välldkorsantenn (Turnstile) oeh ur uppsatt ovanfiir kulan 
pa skyskrapan s tak. (Figuren är rrp rodul"erad tII' F~!. april 1944. 1 
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Fig. ~. K.arla över. A, vari införls antalet 1- I-stationer i varje stat. Siffrorna ulom parentesen ange de lationer, som byggdes före 
el,I er l bn~Jan nI' kl'l get och allt<i nu äro i f 'ge lhllnden drift (d en vidar utveckllngten stoPPlde- n,imligen vid krig,ntbrottet dec. 1941). 
SIffrorna Inom parentes ange pl unerade 51ationer, för "ilka tillstånd och våglängd liLldelats, me.n vilkas uppförand e måst uppskjutas till 

dter krig t.. (Kartan tir utarbetad på grundval al' uppgift l' r ur F l\-!, aug. ]944.) 
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stations användbara område menas det områ,de, som på lan
det begränsas av 50 ,uVIm konturen och i stad begränsas 
av l 000 ,Il VIm konturen. Sändarens WGTR beräknade 
rä kvidd är införd i fig. 6. I praktiken har erhållits väswt
ligt bättre resultat. Bestämmelserna ha tillkommit för att 
förhindra att moltagarna bli för dyra och för att god mot
tagning inom stad.sområde skall kunna ske utan vidlyftiga 
antennanläggningar. tation.sanläggni1Jgarna skulle kosta 
genomsnittligt S53 000, och häri innefattas i regel några 
studiolokaler, kontor m. m. NBC ( JationaI Broadcasting 
Co) planerade i april 1944 sålunda fem stontat,ioner på 
tillsammans 1)1313 000, !a~hville Radio Corp. planerar FM
anläggningar för 8200000 och F ,1 DevelopmenL Founda
tiOll för S150 000. Vad heträffar sändarnas kostnad jämfört 
med mots arande AM-sändare så bli dessa nagot dyrare 
upp till S kW men billigare däröver. SålUlrda kostade en 
l kW sändare år 1944 $20000 och en 50 kW sändare 
8 120000. 

Det l januari 1941 för FM upplåtna l'Ulldradioområdet 
42-50 Mhl med plats för 40 kanaler har visat sig otill· 
fredsställande. Inom Sa'llillla distrikt placeras nämligen sän
dare så, att de alltid ligga minst 400 Khz från v-arandra, 
oeh med tanke på stationsanhopni·ngen inom öststaterna 
måste våglängdsområdet utvidgas. Det har även dil.Skuter-ats 
huruvida det använda frekvensområdet ej skulle vara för 
lågt och om en förflyttning av hela bandet till 70 il 80 Mhz 
ej vore lämplig, detta beJ10ende på risken för att sommartid 
vissa år rymdvågen skull kunna medge långdis~ansmoLtag-

ning Oell sålunda sLationer på Stillahavskusten skulle kunna 
störa sändnillO'arna på Atlantkusten. Detta fenomen anses 
dock kunna bli av sporadisk natur och verkan ej välTe än 

de åskväder och stormar, som sommartid ibland omöjliggöra 
mellanvågs AM-mottagning, varför det gamla våglängds
området i stOlt selt kommer att behållas . Man hm sålunda 
tänkt sig ett område in.nehållande minst 80 il 100 FM
kanaler med en bredd av vardera 200 khz med Lörjan vid 
ca 401hz och SIllt vid ca 60 Mhz. Antalet 200 khz FM
kanaler skulle då bli ungefär lika stOlt som antalet 10 khl 
AM-kanaler pil mellanvåg. Inom det nuvarande FM-bandel 
ha 35 kan'aler upplåtits till de privata rundradiobolafYen, 
medan 5 kanaler reserverats för s. k. undervisni'llgsstationer, 
som drivas i regi av bland anna,t högskolor. 

Vad förbindelsen mellan stationerna beträffar eller mellan 
studio och sändare ha på grund av det stora frekvensom
rådet, som måste överföras, telefonledningar visa,t sig vara 

ekonomiskt H1wändba'ra endast då det gällt överföringar på 
korta sträckor och ha i trakter av svål't )Qlimat - FM
sändare placeras gärna på bergstoppar - ,'sa,t sig mindre 

använrlham. Om den planerade överföringssträckall exem
pelvis är 60 km, blir det billigare och clriftsäkra'fe aU ordna 
en ST-förbindelse, varom förf. tidigare i P. R. sept. 1944

i korthet redogjort. En sådan förbindelse är s.o"i1unda anonl
Ead mellan studion och sändaren till stationen WMIT, på 
ett avstånd av 180 km från varandra. Ett antal sändare i 
New England äro inordnade i ew Englands FM American 
NetwoTk. Dessa äro: WGYN i New York City; WFMN i 



Alpi11e, N. Y.; WDR i Hartford, Conn.; WGTR i Paxton , 

Mass. ; WBCA i Schn ectad)r, . Y. . och WMTW på Mt 

Wa~hinoton, N. Y. Överförin C1ell av programmen mellan 

dessa stationer inbördes sker tr~dlÖ5t. Man har sålunda i 
framtiden tänkt sig alt i tättbefolkade trak,ter sätta upp 

storsändare, vars l 000 ,uV Im kontm skulle täcka så mån aa 

städer som möjligt, och i övrigt skulle landet betjänas av 

ett stort antal trådlöst helautomati,skt IjärrkontroIIerade små· 

stationer om 250 il l 000 watt, \7ar vid fjärrkoTl'tToIIen och 

programöverföringen skulle ske på det upplåtna ST-bandet 

på 90 cm våglängd. En liknande utveckling planeras inom 

televisio'llstekniken, varvid de tidigare dyrbul'a koax ialkabel

frirbindelserna skulle bli ö erfIödiga . En del av sändarna 

i,nom AM-mellanvågsområdet skulle sålunda ersättas a FM

anläggningar, och de återst åellde meIIanvågsstationerna 

skulle kunna lägga 20 a 25 khz fritn varandra, varigenom 

hCigkvalitetsmottao'ning skulle kUllna ernås i glest bebodda 

Illakter, där man helt är beroende av rYl11dvflgs111ottagning. 

Alt F'M-utrustningar spela en stor roll inom den amerikanska 

krigsmahen, därom vittnar uppgiften att estern Electri c 

intill våren 1944 fabricerat FM-l1Iateriel för mer ful 

8]29000000. 

Hur komma motlagarna all se ut? 

Ovanstående hamställning visar tydligt aH FlVI efter kri

get kommer att spela en betydande roU och a~t FM antag

ligen även i Europa kommer att slå igenom. Hur förh åller 

det s ig nu med mottagarna? I miU'e1J av 30-talet trodde man 

att FM-mottagare nödvändigtvis måste bli inventiösa kon

struktioner, som blott ett få tal skull lägga sig till med 

och som endast skulle kunna ta emot FlVI-signaler. Det är j u 

klart att n ågl'a småmattagare i stil med lokalmotmgarua 

F ig. 3. :Modern AM-FM·mottapre, Philip3 FM2SX·17 (expe rimcnt
modell) med tOlalt 8 rör inkl. m3 f!i3kt öga och likriktarrö r med fyra 
våglän gdsom råd en, F :\T·omrau et, kort-, mellan- och långvåg. Käns
li gheten 100 ,uV på FM·bandet oal! 30--75 ,liV p:! J e övriga om
rådena - ovanstående ~iffror gälla [lir för sLldas;;ig mo tt agning. Appa· 

raten är utexperiment erad i E uropa. 
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och snu'tsuperheterodYll erna, sam för närva rande ligga i 200

kronors prisklassen , ej kunna komma i fråga. Dessa appa

rater kunna i övrigt ej uppfylla de krav P' tergiv:ning, &om 
överhuvud taget skuHe motivera FM-mottagning. Å andra 

sidan kan man konstatera , a,Lt meJ användande av- moderna 

koppungar en förstklassig mottagare, som fyll er alla anspråk 

pa känslighet för stadsrnottagning (där störningsnivån är 

hög) och även högt t:iIIda krav på Ij udätergivningen, myc

ket \'iil låter . ig realiseras med 7 ii 8 rör och inom 500

kronors prisklassen. Det har p senare <'I r blivit brukligt 

aU på de dyrare 400 ii SOO·kronors modellerna medta ett 

antal modebetonade finesser, som vi s3erli a en i och fÖT S1" 

stått på elt ITI _ eket högt tekni skt plan och ofta för säljarna 
utgjort mycket goda försäljningsargument, men som i prak

tiken icke innehuri,t någon S0111 helst förbättring av mottag

ningen, vilket j 1I ~ir de.t väsentliga. För att nämna någ ra 

exempel: tryckknappsmanövrerad motOl'inställning av sta

t i 011 erna, automatisk {rekvenskontroll, som naturlighTis un

derIät,tar i'ta-tions'inställningen men inneburit en extra utgift 
av 100 till 200 krollor utan någon frirbättrlng av vare sin

Ij udkvalitct, signal.störningsförhållaJlde eller bllS'lighet. En 

mc ttagare för komhinerad AM-FM-mottagnillg har blandar 

steget, förstJ och eventuellt undra mellanfrekvensstegen 

gemensamma. id FM-moLtagning tillkommer ofta, pa 

grund av dell höga f?vI-mellallfrekvensen, ytterligare elt 

l-'ig. 'I. Zenit"" .')0 kW komm er ie1!a F'YI-otat ion WWZR i Chicago 
iir försedd med ovan;;l, ende f}Tupla vändkor,antenn. Denna till· 
fiir", Il' got iivcr 18 kW och desa l>e ffehför;;t ti rknin~» . vad markv gen 
bcträUar, iir tr ' q;!\nger, varför stationcn kommer att motsvara en 
SO k, ' . iindarc. (FiglIren ,il' reproducera r! ur Radjo ' ews, juni 1944.) 
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mellanfrehenssteg och dessutom amplitudbegränsaren och 
diskriminatom, alltså ett tillskott på 2 il 3 rör. 

Nu kanske någon frågar sig hur det blir med återgiv
Ilingen till 15000 p/ s i en sådan mottagare. Det väsentliga 
framsteget är ej återgivning Hpp till 15000 p/ s, utan det 
veJ!kliga framsteget ligger i möj ligheten att överhuvud taget 
återge frekvenser mellan 4000 och 10000 p/ s. Med en 
förstklassig högtalare och en utgångseffekt om 4 iI .) watt 
kan en tillfredsställande och icke dyrbar lågfreb rensförstär
kare åstadkommas. Då man talat om irehrensmodulerade 
lHott'3gare och hur stora dessa skulle komma att bli , har 
man i regel tagit tiII förebild amerikansk,a Iyxmottagare i 
en prisklass om 8200 il 300 med 15 a 25 rör, 20 a 30 
W<ltts utgångseffekt, 2 il 3 högtalare, en känslighet på samt
liga våglängdsområden om någon ,uV, all tså i en lyxklass, 
som överhuvud taget sällan förekommit i Europa och då 
mest på utställningar, men som l USA haft rätt så stor 
marknad. 

I USA tillv erkades före kriget (se fig. 7) såväl FM
tillsatser för att möjliggöra FM-mottagning å tidigare an
skaffade mottagare, S OIll ock rena FM-mottagare och kom
binerade AM-FM-moltagare. Under 1940-41 såldes sålun
da ungefär 500000 appamter, och för närvarande äro ca 
600000 i bruk. Här kan nämnas att i slutet av år 1943 
i USA funn os 30 800000 mdiofamiljer med 59000000 
mottagare, alla t per inberäknade, vilka apparater efter 
kriget till en del komma aLt ara uttj änta. En representant 
för General Electric har i slubet a år 1943 bedömt den 
oonedelbal13 marknaden för FM-mottagare efter kriget till 
] 2500000. Av o\ranstående apparattyper få väl FM-liIl· 

Fig . . l . )Jd al j l ill )lI tfiir-tiirkar en ti ll sändaren WWZR. \ a tt cn ky]
rören run t ~ändarrjjren 5 anoder fu ngexa sanlt idig:t 50rn anod~län l k re l, :"" . 
~ l u t fi ; r ''1 6 rka re l1 läm nar 18 kW vi d en tota l effektförbrukni ng al' 

:10 k\V. ( U r Had i() . lr\\- , ·un i 19·1<1. ) 
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satsen och den rena FM-mottagaren betra'lct.as som över
gångskollstruktioner, medan Ai\1-FM-mottagaren kommer att 
bli allenarådande i de dyra och medeldyra prisklasserna, 
medan AM-mottagare ~omma att finnas dels som lokalmot
tagare och dels som reseradioapparater. Enligt ett förslag 
av redaktören för FM i aprilnumret 1944 skulle AM-FM. 
mottagare indelas i fyra kategorier. Klass A-mottagare skulle 
tillförsäkra praktiskt taget perfekt programåtergivning och 
störrringsfri mottagning inom sändarnas 50 pV/ m kontur, 
kla"Ss B-mottagare skulle ha samma känslighet och störnings
frihet men enklare tonfr.ekvensförstärkare, klass C-mottagare 
skulle ge stömingsfri mottagning inom 1000 ItV/ m kon· 
turen med en enklare lågfrekvensförstärkare. Ö\rriga motta· 
gare, inberäknade sådana uMn ,ampli,tudbegränsare, skulle 
hänföras till klass D-typerna. I den sista kategorin skulle 
ex mpelvis kunna räkn·as en modifierad upplaga av de i 

Sverige saluIörda 200 a 250 kr. fyra rörs superheterody

[ 

.~ ' ,OM ~CM ." . , 

.- ..:.=.. ":~. .J. 

I 
", "J 

J 

F ig. 6 . S,inlb ren,; WGTR heräkl13de r äckvidd. Den tjocka linje;\ 
a nger 1 000 P Im, den heldragna tunna l injen 50 f,V/ m kon turen, 
d en prickade linj en anger rad ien 165 km {rå n stationen. ntennen 
lillfi ires en eUekt om ;;0 kW. Den na är en tioplans vänd korsa ntenn 
lU Ct! en »eiff"k tfCi I'>tärkn ing» om ca 6 !! !!T. _ tationen t il Lhör Yankee 
\' tt work och ant t'nn cn5 höjd (iver hUl'ct- '1 0m. ( F iguren ,ir repro· 

ducerad Ilf P H, maE 1. 94 1. ) 
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nerna, vartill lagts en cJj;;krillli.natoL Känsligheten vid Fl\I

mottagning skulle d· bli ca 15000 pV, tillräckligt för mot· 

tagning inom något W-tal km från en storsända-re. 

[ ett följande nummer kommer förf. att ge en mera detal

j erad behandling av vi,ssa synpunkter, som bÖTa läggas på 
konstruktionen a\' en AiVl-FM-mottagare. 

Litteratu r.

CQmmllnic3tion s, juni 1940. Frequ ency 11od,dation Receiver De ign. 
Electrun;c3, der . 19·'1-3, Annon,. om ew England" F.\'1 American 

fCl.work. 
F\I (and T elevi sion), aug. 1944, Li , ta i)ver planerade och redan be· 

fintliga FM-;;tatiun er. 
FM (and Television), april l 944, FM Broaucaoting Not e~ , FM R e· 

ceiving Set Standard~ What' ne' this month? 
Radio News, juli 194>1, FM-station WWZR, Spot Radio l ~W:'. 
Hadio l ews, april 1944, Spot Radio New:,. 
Radin News, jan. 1944, Spot Radio News. 
Hetailin<' Home Furnishings dec. 27, 1943, siu . 49: F\L A \'1'H in 

befintlig AM-mottagare, varvid anslutning ~öres till uen senares 
grammofonLltta~!. Apparat en är av Philips' fabrikat (europeisk expe· 

rimentknn , tTllktion) . post war Radio. 

w. Furrer: Om radiostudions akustik 

Fig. 7. FM-tiUsat" avsedd att möjliggöra ~f-mottagnillg på förut 

V. Det praktiska utförandet av radiostudios· 

Av assistent Kjell Stensson 
AB Radiotjänst 

ej Rummens fonn . 

r planeringssyn punkt utgöres dell lämpligaste formen 

för en studio av parallellipipeden, eftersom denna möjliggör 

en enkel och överskådlig planlösl1ing. r akustisk synpunkt 

är emellertid denna flImsform icke idealisk. Den ger näm

ligen de gynnsammaste förutsättningarna för uppkomsten 

av singulära egenfrekvenser. Vill man omöjliggöra upp

komsten av dylika egenfrekvenser, bör studion utformas med 

trapetsformad bott ny ta och lutande rek. Förf. har sökt gå 

en medel äg mellan dessa båda ytterlio-heter vieI sina studio

byggen och strävat efter alt finna en rumsfonn, som till
fredsställer eIe akustiska synpunkterna utan alt onödigtvis 
komplicera och fördyra sjäh'a plallerincrcn. 

I föregående avsnitt har förf. fastslagit, att dc väggar, 
som omsluta orkesterpodiet, böra utföras SOI11 reflekterande 

ytor. De delar av långviigcrarna, SOI11 beröras härav, nI< ste 

a\' den anledningen luta·g mot varaneIra. De återstående 

delarna av långväggama och bak\'äggen skola beläggas med 

absorbenter och kunna följaktligen utan vidare löpa paral

lellt med varandra. Elt parallellt med golvet löpande tak 

måste däremot undvikas. l stället för alt utföra taket som 

.. De föregåend e artiklarna i denna seri e ~ tfrfinnJ - nr 6, 7, 8 och 
9, 1944 samt nr J, 194.)_ 
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en enda lutande yla, kan l113!1 dela upp det i ett antal lutande 

delytor. Man far d· det s. k. sågtandformade taket, där 

man brukar beklädah-ontytorna med absorptionsmateri<ll. 

Fjg. 18 återger ett horisontalsnitt genom en studio, som 

hyggts efter de.~sa principer (Geneve I ; princi pient lika 

med denlla ä ro Basel I och II) . Ett par mindre studios, 

Geneve II och III , ha utförts med rektangulär <Yolvyta och 

su!!1:andat tak. r samtliga dessa studi os ha Inga singulära 

('genfrekv nser kunnat konsta>teras. 

Fig. 18. ki ss, ,;om I' i,ar form en för en ,tor stlldio och <lbwrbenternas 
fördelning i denna. De strecktecknadr ytoma äro bdagda med glasull. 

31 



Fig. 19. Nligra frekven,;kul"vor för efterklangstiden i stora studios. 

Små musikstudios kunna i likhet med teater· och före

dragsstudios utan olägenhet byggas i form av parallellipi

peder. Vid fördelningen av absorbenterna gäller det då att 

tillse, att reflekterande, parallella ytOI dämpas . 

Förhållandet mellan längd (l), bredd (I;) och höjd (h) 
hos de olika studiolokalerna är icke kritiskt och bestämmes 

övervägallde av praktiska synpunkter (utnyttning av rum

met etc.). Följande tabell upptar d~sa förhålland etal för 

några av de nya studiolokalerna. 

Studio Volym, m" [ l: h b:h l : b 

I 
--

2,34 1,45 1,60Ziirich I . ..... 4500 
1,40 1,60Geneve I ..... . 2,243500 

1,492070 2,11 1,42Basel I ...... 
1,49 1,491590 2,21Lllgano I ...... 

1,411,39Ba.el II ..... . 660 1,96 
2;;0 1,31.44Basel nr • •• 0.0 1,87 
2113 1,'1.5 I1.98 1...37_~_:nevc il . .. . . _ 

Av tabellen fra~ngår, att läll<Yden ökar mera än bredden 

och höjden vid tilltagande volym. Förhållandet mellan dc 

båda sisLnämnda dimensionerna blir i det närmaste kon

stant. Att studions längddimen ion ökar med tilltagande 

volym sammanhänger däruned, att längden för de stöne 

och några av de medelstora studialokalerna tas i anspråk 

för podium för orkestern och ittplatser för åhörarna. 

I ameIikansk litteratur finner man två olika uppgifter 

för dessa förhållandetal mellan höjd, bredd och längd, näm

ligen 1 : 1,5 : 2,5 och l: 1,7 : 2,8. I förhållande till förf:s 

värden ge dessa relationstal för en given volym en större 

golvyta, vilket sannolikt beror på, att de amerikanska studio

lokalerna äro beräknade för en större publik än dc schwei

zi ka. I Amerika har L ö. den parallellipipedi:;ka rumsfor

men varit den förhäl"Skande. Är ] 939 byggde emellertid 

Chinn och BracIle}' nya studiolokaler för Columbia Broad

'" "" 
Fi". 21. Fr "kven5kurvor för cfterklang;;lidtJl [iir några små musik-
st,~di os. Den lärrst lim'ande kurvan gäller för studio III i Lugano. 
Den re kommelld~rad e "';fterklangstiden har h,ir visat sig vara för kor I. 

ca ting System (CBS ) i Hollywood och utförde dän'id den 

sto ra musikstudion på 4. 800 m~ (med plats för l 050 åhö

rare) med lrapetsformad golvyta. Vid konstruktionen av 

två medelstOl-a studios på vardera 840 1113 bildade väggarna 

spelsiga vinklar med golvytan , och studion avsmalnade så

ledes uppåt. Härigenom omöjliggjordes naturligtvis upp

komsten a\' ingulära eO'enfrekvenser, men förf. anser å 

andra sidan, alt detta byggnadssätt erbjuder så många 

konstruktiva svårigheter i förhållande till det normala med 

trapetslormad golvyta och mot denna vinkelräta väggar, 

alt han inte anser denna lösning ha någo n avgjord fördel. 

d) Kompletterande uppgifter över fiirdiga studios. 

I fig. 19- -22 i'tterfinnas frekvenskurvorna för efterklang_

tiden för ]5 av de studios förf. projekterat och byggt. ' amt

liga studios ha i drift erhållit goda betyg. Av figurerna 

framO'år i vilken o-rad förf. lyckats förverkljga de tidigarero o 

anförda teoretiska synpunkterna på efterklangstidens liingcl 

uch frekvensgång. 

Efterklang5kunr orna f ör de tre storlekskategorierna av 

musikstudios uppvi a stor enhetlighet med undantag för 

två studi,os, nämligen ~tudio II (fig . 20) och studio III 
(fig. 21) i Lugano, där dell rekol1unenderade efterklangs

tiden vid låga frekYenser är för kort. För teater- och före

draO'sstudios (fi rr. 22 ) uppvisa eft rklangskurvorna stora 

differenser i förhållande till varandra. Tre olika grupper 

kan man emelleItid utan svårighet särskilja. Den första 

omfattar Ziirich IX (kurva I) , Geneve III (kurva 4) och 

Basel H l (kun7 a 5) . De ha i tur och ordning volymerna 

]40, 243 och 175 m:: och äro typiska teaterstudios med 

efteTklangstider på 0,4.--0,6 sek. i mellanregistret och på 

0,7 ,9 sek. vid 100 p/ s. nummets inflytande vid sänd-

Fig. 20. E rl erkl~ng5Iitl en's (reh en-kurvor för n~gra medelstora stu
dios. Den lä" ' t liggande kurvan hänför sig till studio II i LugmlO, 
för vilken förf. anser ~ig ha n 'kommenderat ett för litet värde på 

efterklangstidell. 
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Fig. 22. Efl e.rkJallg.'tid t:n. variati on med fre.k 'en;;en för några teater
och föredra" l' tudio8. 
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lIin ffar från dessa studios blir märkbart för åhöraren i varie

rande grad, beroende på avståndet till mikrofonen för d 

medverkande_ Detta är inte fallet med Basel H 2 (kurva 

;:; ) och Ziirieh VIII (kurva 6), där efterklangstiden i mel

b.nregistret är mindre än 0,2 sek. Dessa studios karakteri

eras som akustiskt döda rum. Trots att efterklangstiden 

vid 100 p/s uppgår till 0,5 sek., kan rummets inflytande 

inte längre iakttagas av åhöraren. Dessa studios liro således 

väl lämpade för cener, som skola utspelas i det fria. Vid 

direkt jämförelse med en talare i det fria kan visserligen 

en tydlig skillnad konstateras; dock verkar en i det fria 

upptagen scen gärna ma lt och färglös. I sammanhanget kan 

det också konstateras, att absolut frånvaro av reflexer myc

ket sällan är för handen vid upptagningar i det fria. SInt
ligen framställer kurva 2 efterklangskunran för en vanlig 

föredragssludio (Ziirich VII). 

Fig. 23. Studio I iGeneve wlder bygO'Ilad. Ohservera formen på 
podiet längst fr,UTI i studion. 

Avslutnings\ris framhåller förf., aU kännedomen om radio

studi'ons akustiska problem numera avancerat så långt, att 

man vid nybyggnaderna i Sehweiz tillfredsställande lyckats 

lösa alla de teknisk-akustiska problemeu på detta område. 

Proj ekteriIlgeIl, konstruktionen och inredningen av radiostu

dios, som under många år varit föremål för ändlösa försök 

och provisoriska lösningar, har därmed blivit ett problem, 

som i likhet med många andra klassiska problem inom 

teknikens värrcl har fått sin klanderfria lösni ng. 
(Slut.) 

'ig. 24. Int eriör från studio l Gencvc. 

Beräkningar inom radiotekniken 

I rlcnna andra artikel klargöras några grundläggande 

begrepp inom radiotekniken . l en f,iljande arLikelkommer 
i anslutning härtill impedansbegreppet att behandlas. Den 
oymboliska metoden tillämpas härvid ej, enleclan en hel 
del enkla v,ixelst römsproblem kunna ](isas den förutan. 
Det blir härigenom också lättare fijr nybörjarn alt följa 
med, än om räkn ing med j O) från börj an skt!lle införas. 
1 en senare artikel "kola emellertid de enklaste gnmderna 
fiir den symboliska metoden hehancll a,. 

2. Resislans och reaklans. 

Fig. l visar ett motstånd, betecknat med R, vilket är in· 

lkinkat i en strömkrets. Vi vcla ej hur kretsen fö r övrigt 

ser ut, endast att över R är app]'icerad en spänning U och 

aU denna spänning driver fram en stTöm J genom motstån
det. Vi kUnlla lika ål äga: s trömmen l , som flyter genom 

motståndet R, alstrar ö\+er delta ett spänn iu crsfall 

POPULÄR RADIO 

Om vi anta , att R utgöres av t. ex. en reostat, så erbj uder 

<lenna ett motständ för den ström, som spänningen U viH 
driva fram gcno m kretsen. Detta motstånd, som alltså är 

F ig. 1. Strömkrets med en bart resi"tans. 

en egenskap hos reostaten, benämnes resistans, oavsett om 

U är en likspänn ing eller en växelspänning. 1 Tidigare talade 
man om »motstå lldel» hos en r co~ta t, oeh ville man sä rskilt 

1 Vi f(itl1t~ ;i.tta här [eir enkelhets skull. att reosta ten sakna r såväl 
.induktans som kapacitans. t verkligheten ha r den bada delarna, ehur u 
de ä ro av ringa storlel--sordning. 
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}Joänotera att det ej· var fråOla om »induktivt motstånd» o , o 

eller »kapacitivt motstånd», sade man »ohmskt motstånd». 
Det »ohmska motståndet» heter nu i stället resist'a'ns. Med 
motstånd menar man nu \Själva motständsapparaten, t. ex. 

en reostat , ett skjutmotstånd el. dyl. 
Det äT dock ej säkert, alt resistansen har sa!lnma värde 

\'id likström och växelström. Om I är en växelström med 
mycket hög frekvens, så bnr på grund av strömförtränaning 
(»y teffekt», »skineffel-t») r ~ istan5en högre än vid likström. 

Vi måste därför skilj a mellan likströrnsresistans och växel· 

slrömsresistalls. Om ingen risk för förväxling föreligger , 
6~iger man i båd'a fallen enda'st resistans. Växelströmsresi
~tallsen irrnefattar ökningen genom strömförträngning men 
däremot ej ökningen genom eventuella förluster utanför 
ledaren, t. ex. i kärnan till en järndrossel. Man talar då i 
stället om jörlustresistans.~ 

För kretsen enl. fi g; . l gäller Ohms lag : 

1= (1)
R 

där I är strömmen i ampere ( ) , spälUlingen i volt (V J 
och R resistansen i ohm (Q) . U och I beteckna effekti\r. 
värden av spänning och _tröm. 

Illduktiv realelans. 

I fi g. 2 ha v.i .ersat.t IllOtstandel med en induktansspole 
med induktansen L.n U är en sinusformig växelspänning, 

F ig. 2. St röJ11kr~ t , med enhurt inrl llktan' . 

som genom L driver fram \'äxeIströmmen I. Eller: ström
men I alstrar öve r L ett spänningsfall U. 

Spolen L erbj uder för växelströmmen eLt »motstånd», 
W ill kallas reaklalls, närmare bestämt l:ndu!a':v reaktall s (kal
lades förr »induktivt mot tänd») . Om den induktiva r eak
tansen betecknas med X,. s g~i11er att 

X ,= coL = 2:rjL (2 ) 

där X, är reaklansen i ohm, L induktansen j he.nry (H ), 
j frekvensen j perioder per ekund (pI ), OJ (omega ) = 
= 2:1/ och :< = 3,14. 

ReaktaJlSen hos en ~polc är, som i ramgår av formel (2) , 
beroende av frekvensen J, ef.tersom denna ingår i uttrycket 
för X,. Närmare bestämt ä r reaktansen d'irekt proportionell 
Illot frekvensen. Den är även direkt proportionell mot in 
duktansen L. Då / ökar, så ökar alltsa reaktansen , likaså 
då L ökar. Ju flera vanT spolen har, desIJo större blir in
duktansen L och desto större ä\'en reaktansen XI. 

Ex. 1. En spole har induktansen 3,0 H (henry ) . Hur 
~ lor reaktans erbjuder den vid frekven , t:n 50 p/ s? 

Enl. eh. ( 2 ) fås 
X/ = 2njL = 2' 3,14, ·50·3 = 314·3 = 94,2 = 940 Q4 

Ex. 2. Hur stor induktans måste en spole ha, för at! 
reaktansen vid 100 kp/ s (kiloperioder per sekund ) iSkall 

uppgå till 1000 Q (ohm ) ? 

r ekv. (2) fäs 
lL='& = 1000 

27rj 2 . 3,14, 100 000 = 2 . 314 = 
= ~ = 0.00159 H = 1 590 uH (mikrohenry) 628 . I 

Strömmen genom spolen i fig. 2 beräknas en\. Ohms lag, 
eh. (l ), va rvid resistansen R utbytes mot reaktansen .X I , 

ekv. (2). Vi få alltså 
U U U

1=- = - (3) 
. Xi wL 271./L 

Enhetern a äro de~amma som i ekv. (l ) och (2 ). 
Ex. oJ . En induktansspole om 200 mH (m.il1ihenry ) an

slutes till en växelspänn·ing om 10 V, vars frekvens är 300 
p/ s. Hur stor är strömmen genom spolen? 

Ekv. (3) ger 

U 10 l 

1= 2; fL = 2· 3,14.800.200 .10-3 - 3,14.32 

= 0,00995 :::::; 0,01 A = lO m 


Ex. 4. Ö\'er en spole, som är inkopplad .i en strömkret~, 

erhålles el! spänningsfall om 60 V. Strömmen gen'om spolen 
är 0,4.0 A. Hur stor är spolens reaktans? 

Ek\'. (3) ger 

X = U = 60 = 600 = 150 Q
1 I 0,4. 4 

Kapadtiv reaktans. 

Vi rs~itta nu polen med en kondensator med kaipac itan
sen C ;; (fig. 3 ). Denna erbj uder liksom spolen ett »l11 ot

uOj J\l 
<>--0_Te 

· jg. 3. Ir(,mkret;; med enbart ka pac itan:. 

stånd» för växelströmmen. Detla »motstån-d» beniinmes lik

som i fråga om spoLen reaktans. Vilja vi närmare ange, vad 
det är för slags reaktans, säga \"i kapacit/:v reaktans (kallade~ 

förr »kapacitivt motstånd» ) . 

Den kapaciti\'3 reaktansen beteckna med Xc: och del! 
lIttrycke~ genom följ ande formel: 

X l l (4)
( = wC= 2:<jC 

( F orts. på sid. 44 .) 
" Se Sl'cn, ka ElekLrQtekn; , ka ormer, SEN 194·2 : Formella reg 
ler för skrivni ng och tryckn in " nI' SEN-normer, sid . Il. Distrib uera
av ven ka El ktr i; ka Kommissionen, Stockholm 16. Pris 1 kr. 
" Denna anta- här sakna såväl resistans som egen kapacitan s. 
, T ecknet = betyder: un gefär lika med. 
e Denna antas sakna såvä l re"istans som induktam;. 
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PRAKTISK 


RADIOTEKNIK 

EN AVDELNING FOR RADIO- OCH LJUDTEKNIKER 


SERVISMÄN OCH AMATORER 


Teori kontra praktik 
Ha de rätt som säga, att »teori är nog bra, men den håller sällan streck i praktiken»? 

O fla hör man bland praktikens mäl! det i rubriken cite· 
rade påståendet. Ligger det någon sanning däri? Den 

som fått teoretisk utbildning litar på sina formler och me· 
Ilar, att dessa allt id ge rätt resuILat. Han räknar till största 
delen ut sina problem på papperet, under det att praktikern 
experimente1lt söker sig fram till ett resultat. Han i sin tur 

litar inte alls på teorien utan föredrar att pröva sig fram. 
För att kunna besvara ovanståend fråga måste ,j först 

"öra klart för oss, vad t ori är för något. Jo, teori är helt 
enkelt, när det gäller radio, allt det samlade velandet på 
radiuområdet, bearbetat och framställt i så koncentrerad 
form som möj ligt. Den matematiska formeln ä r slutresul. 

lalet aven dylik koncentration . Teori och formler äro nöd· 
vändiga, emedan det samlade vetandet inom radioområdet 
- liksom inom andra naturvetenskapliga områden - är 
så stort, att det skulle vara alldeles otänkhart att behärska 
det, om ej teorien och matematiken funnes. Den studerande 
lär sig sålunda ej teori för teoriens egen skull utan för alt 
hunna behärska samtliga i praktiken förekommande fall. 

Låt oss ta ett enkelt exempe1. En praktiker finner, sedan 

han många gånger genom mätning gjort samma erfarenhet, 
:ltt strömmen genom ett molstånd, anslutet tin en konstant 

spänning, blir hälften så stor, da motståndets resistans ökas 
till dubbla värdet, tredjedelen da resistansen ökas tre gånger, 
dubbelt så stor, då Tesistansen min kas till hälften osv., kort 
sagt att strömmen är omvänt proportionell mot resi tansel!, 
då spänningen hålles konstant. Eftersom han är en klok 

karl, tar han nu fasla på detta och noterar det i sin anteck· 
ningsbok. Nästa gång behöver han ej utföra någon mätning 
utan räknar ut resultatet i stället. Det går mycket fortare. 
Praktikern har bli\rit teoretiker, även om det såsom i detta 
fall gäller mycket enkel teori. 

Den studerande har läTt sig SanJllla sak ur böcker och 
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fä~t den i rninneL Han behöver ej flera års erfaren heL för 
att lära sig Ohms lag. På några dagar har han genom all 
r iikna övning-exempel grundligt slagit i sig allt om denna 
la och kan med full säkerhet tillämpa den i praktiken. 
Detta är en ofantlig tidsbesparing. Nu kunna ju dessvärre 
ej alla, som ha lust och fallenhet därför, få gå studievägen, 
llIen de f1e",ta kunna bedri a studier på lediga stunder. Det 
fi nns ju korrespondenskurser och det finns också läroböcker 
i radioteknik. äkert finns det många, som skaffat sig teo· 
retiskt vetande enbart genom att regelbundet läsa Populär 
Radio . 

Var och en förstår efter detta resonemang, hur felaktigt 
påståendet i rubriken är. Teori n är till för att underlätta 
lösandet av praktiska problem, och den ger alltid rätt resul· 
lat, förutsatt att den t illämpas på rält sätt. Därför bör prak. 
tikern ~å for t som möj ligt tillägna sig så mycket teori han 
lll~iktar. Det är en ren tidsvi nst för honom. Tänk bara pa 
nomogrammen ! Dessa äro ren teori framställd i grafisk 
form. Varj e praktiker, som begagnat sig av nomogram, vel 
vilken stor n ytta han haft av dem, och han nt också, att 
de ge riktiga resultat. Detta är ett gott hevis för teoriens 
värde och riktighet. 

Om man emellertid med teori avser hypoteser, dv-. rena 
förmodanden, framkastade av vetenskapsmän eller tekniker, 
å kommer frågan i ett annat läge. E n hypote- ä r icke 

bevisad. Den kan vara riktig, men den kan lika väl vara 
felaktig. Detta slags teori kommer cmellertid den praktiskt 
arbetande radioteknikern mycket sällan i b röring med. 

1'eorien måste t,:[lämpfls riift ! 

Det händer ibland, atlt någon awer sig ha konstaterat . 
atl en viss teori ej stämmer i praktiken. ' i ta några enkla 
exempel, fortfarand å Ohms lag. En lllall har m·· tt strÖlll· 
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men genom ett motstånd, inkopplat mellan polerna på lik· 

strömsnätet, ena gången på 220 V nät, andra gången på 

110 V nät. trömmen blir ej exakt dubbelt så stor i förra 

fallet den blir något mindre än dubbla värdet. Beror nu 

eletta på, alt Ohms lag ej är alldeles tillförlitlig? Säkert 

inte! Antagligen är resistansen hos motståndet temperatur. 

heroende. Detta är alltid mer eller mindre fallet i praktiken. 

Då strömmen ökar, blir motståndet varmare, och resistansen 

stiger. Ökad resistans betyder minskad ström. 

Även andra orsaker till avvikelser kunna emellertid tän· 

kas, t. ex . att näten ej hålla alldeles rätt spänning, vilket 

de i själva verket sällan göra. Spänningen kan t. o. m. ändra 

sig lmller mätningens gång. Genom kontroll med voltmeter 

kunna dessa fel dock elimineras. ]Vlen här kan en ny felkälla 

insmyga sig. Såväl volt· som amperemetern kunna j u visa 

fel. De instrument, som t. ex. äro i dagligt bruk på en 

servisverkstad, kan man ej fordra sa stor noggrannhet av. 

Vi se alltså, att teorien måste användas rätt, om man skall 

ha någon nytta a\' den. När det gäller mycket invecklade 

teo retiska beräkningar, kontroHeras ofta såvitt möjligt resul

"Chanalyst" 
II. Hur instrumentet användes vid felsökning 

Av civilingenjör Hans Werthen 
Förste assistent i radioteknik vid Kungl. Tekniska Högskolan 

Användning av hög. och mellanfrekvenskanalen 

för ulldersölming av signalen. 

yftet med denna mätning är att fastställa fel i hf-, mf. 

och osci'Hatorkretsar. Antag att vi skola undersöka en appa
rat med kopplingsschema enligt fig. 7. 

Till antennuttaget anslutes lIå en signalgenerator, ställd 

på förslagsvis 600 kel s, vilken inställes så, att hf-kanalens 

indikator nätt och jäumt slutes, när provsladden anslutes 

till antennen. När denna ingångsnivå bestämts, kan förstärk· 

ningen eller dämpningen i va rje följande punkt enkelt be· 

r~ikna"" genom aH regleringen på TI)'tt inställes på samma 
inclikatorl~ige . (Pä schemat i fig. 7 fi,nnas siffror, vilka ange 

lämpliga mätpunkter.) När provsladden flyttas från l till 
2, erh!illes förstärkm ingen i antenntransformatorn, vilken 

kan vara ungefär 2. Om signalen i stället blir svagare, äro 
följ ande fel tänkbara . 

1) Avbrott i primärspolen. 
2 ) Fel på kondensatorn C. 

3) Kortslutna varv i sekundärlindningelI. 

" Föredrag i Stockholms Haujoklllbb den 24, maj 1944. 

taten genom praktiska matnlllgar, ty dels är det lätt att 

räkna fel, dels är vederbörande kanske ej sa alldeles säker 

pu, att han tillämpat teorien på räll sätt. Han kan ha för. 

IJisett någon detalj. Stämmer teori och praktik i ett sådant 

fall, så kan man i regel känna sig säker. 

Men nu kanske någon frågar, varför man lägger ned så 

mycken möda på att cröra teoretiska beräkningar i ett så 
invecklat fall; man måste ju ändå mäta för kontroll, och 

l11~itJl ingen ger naturligtvis aHtid rätt resultat, då den utföres 

aven fackman? Jo, det beror på, atl det går mycket fortare 
iiven i ett dylikt fall att teoretiskt räkna ut en sak, blott 

teorien en gång är fullt klarlagd, i~n att mäta. Mätningen 

tar lång tid, och man behöver nu endast utföra den för ett 

enda fall, just för kontrollens skull, varefter alla andra i 
praktiken förekommande fall kunna beräknas. Dessutom 

iir det, när det gäller t. ex. en n)' koppling, också lätt att 

mäta fel; felkällor kunna insmyga sig, som ingen förut tänkt 

på. Det gäller att mäta och räkna om och om igen, tills det 

hela gar ihop. 

w. S. 

ett modernt amerikanskt servisinstrument* 


Antag sedan, att normal signal erhållits vid 2. Provsladden 

anslutes då till 3 eller 4, beroende på om m<ln vill mäta 

rörets eller hela ~tegets för,st~i11klli'ng. För att hindra inverkan 

av A VK, kan man för tillfället avlägsna detektorröret. 

Om provslaclden flyttas mellan 3 och 4, kUllJna fel i T ~ 

fastställas. Lägena 2 och 3 ange fel i själva röret. 

Fel mellan 3 och 4 kunna vara: 

l) .Avbrott eller kortslutning i sekulldärkretsen. 


2) Dålig jordning. 


3) CJ felaktig. 


4) Motståndsminskning vid 4, beroe,nde på förfel eller över


slag i rörhållarclI. 

Rörspänningama (även gallerförspärming) kontrolleras 
med rörvoltmetern, om man misstänker rörfe!. 

Nästa mi:i!punkt iir 5, vilken kan ge flera upplysninoar, 

eftersom där finnas blide den ursprungliga signalfrekvensen 

samt oscillator· och mellanfrekvens. Förstärkningen av sig. 

naHrekvensen ~i av mindre betydelse. Ofta får man i stället 

en dämpning på 4-5 gånger. Emellertid är det av vikt att 
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Fig. 7. (Pa>sagekondellSaturn i sekundärkretsen till '1'2 skall heta l ' ) 

konstatera när aron av den, så alt man vet, alt en eventuellt 
litebliven mellanfrekvensspänning inte beror på ulebliven 
signalspänning. Denna punkt kan även med fördel användas 
för trimning av högfrekvenskretsarna. Förstärkniugen mätes 

Va förut beskrivet sätt, och mellamfrekvensen avläses direkt. 

Pa 5anll11a sätt kontrolleras [Jästa mf-5teg vid mätpunk

terna 6 och 10 samt ll. Förstärkningen mellan 4 och G 
utgör blandarstegets förstärkning. Vi·d miitnillg av denna 
maste frekvensen hos »Chanalyst» ändras fran signal. till 

mellanfrekvens. Om mottagaren är inställd på signalgene
ratorns frekvBns, och den il llllästa .frekvensen är lika med 
den för mottagaren uppgivna, så måste oscillatorfrekvensen 
\-ara riktig. Oscillatorn kontroller.as vid 7, 8 och 9, antingen 
med denna kanal eller med oscilIato,rkanalen. Vid Honnal 
drift uppstår en negativ för~pätllling av storleksordningen 
10 V över gallerläckan, vilken kan mätas med voltmetern. 
Om något fel har uppstZttt, sjunker denna spänning >till O 
eller blir svagt positiv, beroende på kopplingssättet. Vid 7 
och 9 mätas hf-spällningarna som förut. 

kOl/troll av AVK.spänningen. 

Denna uttages genom kondensatorn C~ och dioden vid 
12 från mf-transformatorn. Ibland användes saulIna diod 
som för likriktning av signalen. 

Fig. 8. Fig.9. Fig. 10. 
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Vid mätningen flyttas mätsladden till 12, varvid nivå
regleringen vanligen maste ändras, eftersom C2 har litet 
värde, och spänningen sjunker vid belastning. I detta fall 
är det emellertid endast fråga om att konstatera närvaron 
av mi-spänning vid 12. 

Utebliven A VK.spä1U1ing föror5.akar distorsion av starka 
signaler genom övel1styrnillg av det sisill mellanfrekvens· 

steget. 

Ulldersöklling av distorsion. 

Vid lokaliserilllg av åistorsion i mottagarens hög- och me!· 
lanIrekvensdel anslutes en oscillograf till hf"kanalens ut

gångsjack. 
Den inkommande signalen moduleras med en lågfrek\reJtt 

signal, som kan vara sinusformad eller ha annan karaktär. 
Om man i stället för oscillogr,af vill auvända hörtelefon, är 
det bättre att ha en rundradiosignal. Det fordras nämligen 
relativt kraftig distorsion i en sillusformad signal, innan 

iirat kan uppfatta den. 
Proven gå till på S<liIJltna sätt som förut, fast man nu 

undersöker signalens karaktär i stället för dess styrka. Bil
den på oscillografens skärm jämföres med. den , som erhål
les vid direkt anslutl1ing till signalgeneratorn. 

I fig. 3 återges en ren sinusspänning. I fig. 9 och 10 
visas, hur distorsion uppstätt genUIn att sistamf-steget över
styrts på grund av utebliven VK-spänning, beroende på 
läekning i en kondensator. Fig. 9 visar elistorsionen, d, 
läckningsl110tståndet fallit till l MQ och fig. 10 vid 0,1 MQ. 
Liknancle effekt kan uppstå vid felaktig avstämniIlg av mf

tran formatorema. 
Vid undersökni"ng av apparatens lågfrekvensdel am'ändes 
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__________

If-kanalen på samma säLt. _:\ven då är det lämpligare aLt 

använda en rundradiosignal vid undersökning med hör

telefon_ 

.Hällling av rör.lpiillnillgar med voltmetern. 

Rörvolhnetern användes som högohmig vo,ltmeter, varvid 

;,päImingarna kunna kontrolleras på vanligt sätt. Ett par 
mera speciella användnino"sområden kunna nämnas, näm

ligen: 
l) Påvisande av liid:ning hos kondensatorer. Om kon

densatorn C2 i fig. 11 läcker, betyder det, alt dess likströms

motstånd är ändligt. Tillsammans med gaUenllotståndet 4 
och anodmotståndet 3 erhålles då en spännu.ngsde1are, som 

ger gallret 4 en positiv spänning. 
2) Påvisande av gas i rör. GaJ,Jerström förorsakar särskilt 

i slutrör disto rsion. Om man, med röret 4 borttaget, kon

trollerat, att C2 inte läcker, men finner att spännillgen vid 
4, blir positiv, när röret sättes i rörhållaren , sA beror detta 

på aLt gallerström flyter genom motståndet 4. Vid gasfyllda 

rör uppgår denna spänning till flera volt. Ofta dröjer det 

några minuter, innan effekten uppsLå r. 

Felsökning på mottagare med slumpvis 
llterkommande driftavbrott. 

Lokalisering av fel på s. k. intermittelIta mottagare hör 
till de svåraste uppgifterna inom servisarbetet. När felet 

uppträder, Täcker det ofta med att man berör någon del av 

mottagaren med testpinnen, för att felet ska11 försvinna pa 
obestämd tid. ;\ven när det gäller apparater, där Ij udet lång

samt varierar i styrka, händer det ofta samma sak, när man 
skall göra spänningsmätningar. Dessutom påverkas ofta inte 

apparatspänningama av dylika fel. Men i varj e fall vet man, 

<l tt signalen påverkas. Med »Chanalyst» kan man i sådana 
fall lätt lokalisera den del, där felet uppträder, utan ändring 

av driftsförhåHandena _ Testpinnarna anbringas på nyckel

sLällen i apparaten, och katodstrålindikatorerna i nställas pä 
lämplicra utslag. lär så felet uppträder på n ytt, kan m311 

pii dessa , vilka kretsar som äro berörda, varigenom servis

arhetet väsentligt underlättas. Fig. 12 återger bloekschemat 

för en typi k superheterodynmottagare med hf-steg, blan
dare, mf-~teg, detektor och l<lgfrekvensst g. 

--l 
I 
I

I I
I I
I 

II 

LF-KANAL I I 
I I 
I 

r------::.J 

I 
I 
I 

". I
RORVO"rMFTEI<_ ..1I 

CHANALYST 

Fig. 12. 

För atl undersöka en sådan apparat, tänka vi oss den 

uppdelad i fem hllvuodelar och ansluta »Chanalyst» enIi:,? t 
följande system : 

1) AnsluL apparaten till watLmeteruLtaget och regle ra indi

katorn, så att den slutes. 
2) nslut en signalgeneratoT, inställd pil ca 600 ke/s_ 

3) nslut hf-sladden till gangkondensatorns stator för Ill

.-:,ångskretsen till första mf-steget samt scillatorsladden 

Lill oscillatorns stator. 
4) .\n5Iut H-sladden till anoden eller styr O"aUret på första 

If-röret. 
!) Anslut voltmetern till A VK-dioden e11 r t ill styrgallret 

på något rcO"Iemt rör. 
(i ) vstäm mottagaren till resonans med signalfrekven:,en 

samt hf- och oscillatorkanalerna till reson8il1S med resp. 

kretsar. Jus.tera indikatorerna till slutninl!". Notera \ olt

meterns utslag. 

Vi anta , alt mottagaren till en början fWlgerar normal t. 

Sed<ln nivån nu mätes kontin uerligt med indikatorerna, mas
le varje förändring märkas på dessa. 

Om felet ligger framför blandarstegel , kOl1lmer utslaget 
att ändras pa hf- och If-ind.ikatorerna samt på voltmeLenl. 

Om felet ligger i näLdelen, kommer ä"en wattmetern att 
påverkas. Vid kortslutning får man överlappning och vid 

avbrott ökar _kuggvinkeln. Vid fel i o~cillatorn ändras de"" 

CHANALYSr 

l' Ii;l". 13. (L~dnin gel1 mellan LF-"te::; och ia<\ cindarp har fallil bOrl 
i fi guren.) 
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indikator samt If·indikatorn och voltmetern. Vid fel idetek· 
torn kommer H·indikatorn att ändras men inte de övriga. 

Om felet inträffar med längre tidsmeI1anrum, kan det 
ibland vara lämpligt aH använda en radiosignal i stället för 

signal från generatorn . 

Om man samtidigt vm ansluta en katodstralosci.llograC 

kan lämpligen nedanstående inkoppling användas. Varje del 
kontrolleras då av instnmlentet eller osciHografen , och slut· 

steget kontrolleras med högtalaren. 

Därmed ha några typiska användningsområden för 
»Chanalyst» }Je.."krivits. Givetvi~ kunna en mångfald andra 

Enkellokalmottagare 
Av ingenjör H. Elvingdahl 

De flesta radi olyssnare lyssna unde r mer än SO °/0 ar 
den tid, 50m deras radio är påkopplad, på någon ut· 

sändning fr n den svenska riksradion. Som regel ha de 
-flesta numera en stor och gedigen super, varmed de kunna 
,,\'lyssna radioprogrammen. Med tanke på lokalprogrammet 
kan det tyckas onödigt att använda en stor apparat, då man 
ofta med mindre effektförbrukning kan erhålla samma resnl· 

tat l1Ied en enkel lokalapparat. 
förf. har utarbetat en modellapparat, som endast består 

m' 2 rör plus likriktare. Fig. l visar kopplingsschemat . En 

(llIodiod.pentod EBF2 tjänstgör som HF·rör och detektor. 
Då man endast skall avI)' sna lokalstationen, har mottagaren 
konstruerats med fast avstämning. Slutröret är EL6. (EL:3 
kall användas fö r den som så önskar i stället för EL6.1 I 
högfrekvensrörel5 anodkrets ligger en ,pole, induktivt kopp. 
lad till den a\'~tämda diod kretsen, LikriktninO' sker s o som 

mälningar göras. Bland de viktigare kunna nämnas: Under. 

sökning av mottagare med automatisk frekvenskOO1troll, trim· 
Hina av bandspridnnlgssystem, kontroll av motkoppling, fas· 
\'ändarsystem, tonkontroll m. m. 

De beskrivna exemeplen ha med avsikt gjorts något om· 

"tändliga. Det är nämligen m in uppfattning, alt intresserade 
ervismän själva borde kunna bygga om och komplettera 

en standardmottagare liH ett liknande servisinstrument, spe· 

ciellt som det på grund av tid~läget inte är möjligt alt köra 
instrumentet. 

!,i/tcra lllr: ReA,Rider (:hanaly,- t, An explanation. 

för växelström 

i en vanlig superkopplillg i EBF2:5 ena diod, ch LF·signa. 
len matas över en volymkonlroll till sIutröret. 

Såsom spolar ha använts järnpulverspolar med lredelad 
spolstomme. Antennspolen består av 25 varv i ett spår och 
gallerspolen av 80 varv, med 40 varv i vart och ett av de 

lvå andra spåren. (Förf. har Stockholm såsom lokalstatioll, 
nlrför dessa spolar äro lindade för mellanvåg.) Anodspolen 
bestå r av 25 varv i ett spar och diodspolen av 80 varv, 
med 40 varv i varje spar. De båda spola ma måste skärmas. 

För den som har , tockholm till lokalstation, skall avstiil1l' 
ningskolldellsatorn ha en storlek av omkring 200 pF vid 
G\'an angivna varvtaL Det exakta värdet på kondensatom är 
beroende av, vilken tn) av järnkärna som använts. 1 Vid 

1 Se C, Liitlllnan : Dim ensi"n erin g av högtreb enskretsar, Populär 
Rad io nr 8, 1944. 

,-- -,--- -----------,--- -:r---o + 250 V 

EL' ~ 

fi l(. l. \I "t taj!arell ; k"P l'lin ;r,~ .-1l em3 . 
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långvåg skall på samma Firnkärna linda 250 varv till gal

ler- och diodkrets oeh 80 varv till antenn- och anodkrets. 

Använder man EL3 såsom slutrör, skall katodmotståndet 

vöra 150 ohm och högtalarens impedana 7000 ohm. 

Slutlicren skall endast tillä cyga5, att angående kondensatorn 

på ] 00 pF i antennkret en, sa kan det hällda att det går 

Standardkopplingar i suprar 

Kopplingen av superheterodyncns sif!11al- och oscillator

kretsar har blivit mer eller mindre standardiserad under 

årens lopp. Vi visa här nedan några ex mpel. 

Fig. 1 visa r ett högtrekvemsteg, kopplat före modulator

eller blandarröret, vilket är det rör som syns längst till 

Fig. 1. Högfrekl·en,sl8g före hlandarröret. Tvii ~ignalkrel sar. 

höger i figuren. Vi ha alltså här tvenne Iörkretsar eller 

signalkretsar med spolarna L1 och Lt . Stämkondellsatorns 

sektioner äro betecknade med Cl och C2 • Över dessa kretsar 

ligga trimkondensatorerna 1'1 och 1'2' vilka skola justeras 

\'id nästan helt urvriden kondensator. Spolarna L[ och L2 

ha järnpulverkärna med trimskruv, med \rilken induktansen 

justeras till rätt värde. Detta sker vid nästan helt l:nvriden 

kondensator. 

Antennens anslutning är ej visad i figuren, men den 

kopplas till kretsen LIC[, t. ex. genom en på järnpulver

kärnan lindad primärspole. Rören äro för enkelhet skull 

ritade som trioder, och Likspänningarna äro utelämnade. 

Obsen-era de specie~ trirnpilarna på T 1, T 2 och spolarna. 

D ange, att dessa komponenter skola injusteras en gång 

f(ir alla och sedan ej röra -, förrän det blir erforderligt att 

omtrimma apparaten. I synnerhet trimkOJldensa torerna ha 

en benägenhet att ändra ig m ed tiden, och dessutom kan 

omtrimning av dessa bli erforderlig vid rörbyte. 

l fig. 2 ha vi samma högfrekvenssteg, nu utfÖlt för 

både mellan- och långvåg (index /IL resp . 19). Lånovågs. 

Fig. 2. V1\glän<Td50mkopplarc och lrimkonden;,:llOrer i signalkrels3wa. 

bällre utan densamma beroende på vilken antennstorlek 

som användes . 

Ett nätaggregat finns beskrivet i Populär Radio nr 12, 
1943. Då detta egentligen är dimensionerat för en större 

apparat, gä ller det att tiUse , att spänningen mellan plus och 

minus ej överstiger 250 V. 

delen av ~polen har sm sä rskilda lTimkondensator, ofta 

shuntad med en extra fa st kondensator, betecknad med C 

i schemat. Trimpilen på spolen L2 .," har råkat korsa även 

primären ; meningen är ej att kopplingen mellan primär 

och sekundär ~cjr var.iabel, endast att induktansen hos L2m 

lir nglerbar medelst trimskruv. I verkligheten skall el t 

vara en siirskilcl primärlindning för långvåg ; här är för 

enkelhets skull en enda primärspole ritad. 

Fig. 3 visar principschema t för oscillatorkretsen i tra 

olika \'arianter. L är oscillatorspolen, som har mindre in

duktans än spulen i signalkretsen, detta för att oscillator

frekvensen vid fullt urvriden kondensator C skall bli högre 

än signalfrekvensen. P ä r paddingkondensatom, som är 

seriekopplad med C för alt ge mindre kapacitans i oscilla

torkretsen än i signalkretsen vid fullt invriden kondensator 

C. Härigenom säkras att oscillator- och signalkretsarna föl-

c ,{ 1/'
p 

<fe 
Fig. 3. Princip~chema för osc illalorkrel~en. Två varianter. 

jas åt över hela skalan med ungefär konstant frekvensskill

nad. Skillnadsfrek\rensen äT lika med sliperns mellanfrekvens. 

T är trimkondensatom. Som synes kan denna ligga an 

tingen parallellt över stämkondensatorn C eller parallellt 

(iver osciJl.atorspolen L. Den senare kopplingen är vanligast. 

Värdena på padding. och tr lmkondensatoreTlla bli olika i 
de båda falleIl. 

Fig. 4 framställer felkurvan , som anger hur mycket oscil

latorfrekvcll en och därmed även meHa11frekvensen avviker 

från det rätta värdet, drl osciIIatorkretsen är an ordnad enl. 
6KHz 

." 

." 
S/jOklfl 910KHz

.\ -
Id

\00 "1>' 
·s 
' lO • 

' 1\ 

'10 -

Fig. 4. Felkurvu [i;r osc ill alorkrf':,.'n. Ritt frekvens i tre punkl'·r. 
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tig. 3. Exakt rätt frekvemskillnad kan endast ernås i tre 

punkter, de s. k. koinciclenspullkterna, i dett'a speciella fall 
540, 920 och l 400 khz. I öv riga punkterinoll1 frekvens
området fås ett större eller mindre fel , som anges av fel
kurvan. 

I fig. 5 visas oscilJatorkretsen principiella anordning vid 
en super med tvenne våglängdsområden, mellan- och lång

våg. På mellanvåg tjänstgö r paddingkondensatorn Pm' på 

långvl\g tillkommer Pi, vilken blir seriekopplad med Pm' 
Härigenom få r paddingkondensatorn ett lägre värde på lång
Yåg än på mellanvåg, ,rilket är som det skall vara. Trim

kondensatorn T2 ligger i detta fall paral1ellt över stämkol1

Fig. 5. Principschema för v· g;läng;<homkoppling signal· och oscil
latorkrels. 

Anodbatteriproblemet 


Vid konstruktionen av transpo,rtabla mottagare spelar 

vikten en särskilt betydande roll. Man kan utan några 

större svårigheter bygga en dvärgsuper inom ett mycket 
litet utrymme, och vikten torde man också lätt kunna pressa 
ned till ett halvt kilo , men så komma batterierna ännu till, 
och där stöter man lätt på svårigheter. Vi få vanligtvis vara 

nöjda med standard anodbatterier, vilka '7äga ca 30 gram 
per volt. Ant~å 100 volt väger redan 3 kg. Det fanns redan 
före kriget Pertrix lätta anodbatterier med en tredj edels 
kapacitet, vilka strömkällor vägde bara 10 g/ V. Ett batteri 

på 90- 100 V vägde bara l kg. Därtill finnas ännu Helle
sens miniatyrbatterie r, avsedda för små mikrofolllörstärkure 
för lomhörda. Dessa små strömkällor väga endast 5 g/V. 

Delta är ju en mycket lag vikt. 
Det är också självklal1t, att man ej utan vidare är i stånd 

att ,använda den lätta.st . typen ty j u mindre batte riets kapa
citet är vid en viss belastning, desto kortare är även livs

längden. Därtill kommer även priset, vilket är desto högre, 
ju miudre kapaciteten är , och detta beror på, att fabrikerna 
ej kUllIlU sälja milliatyrbatterier i större mäng,der. Innan 
man kan tänka på aH använda milliatyrbatterier, måste man 
ta reda på motlag'aren anod_tröm i milliampere. Så har 
man i praktiken kommit underfund med, att :tt standm'd 
anodhabteri kan ekonom iskt ej helastas över 10 mA, 10 g 
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densatorn Cl' Seriekondensatorn Cs i signalkretsen har ett 
så stort viirde, att den ej inverkar på kretsens resonans
frekvens. Den avser att möjliggöra tillförsel av A VK-spän
ning till blamIalTörets galler via spolarna Lm och Llg • 

Fig. 6 visar samma koppling med alla trimkondensato
rerna inritade. Paddillgkondensatorerna Pm och PI r; äro här 
någo t annorlunda placerade, men de ha samlIla verkan som 
i fig. S. Oscillatorsystemet lYallerkonden ator och galler

Iäcka äro ej visade i schemat. På mellanvåg kortslutes lång
vågspaddingell Plg samtidigt med långvilgsspolen Llg • 

(illustrationer ur »Radio
Progress», nr 2. 1944. ) 

Fig. 6. Komplett schema fö r ,.ignaI· och oscillalorkretsarna ,id tHi 
v~glängdsområd en . 

typen med högst S mA och det lilla balleriet för tamhörda 
med ej mer än 2- 3 mA. Man ser alltså, att själva apparaten 

för lätta baHerier måste speciellt konstrueras för små anod
strömvärden. Det är ej 3')]s svårt för nutidens teknik aU 
pressa ned det erforderliga värdet till 2-3 mA men man 
måste då naturligtvis vara nöjd med minrdre utgångseffekt 
i högtalaren. För att ytterligare spara på batterikostnadernn 
använder man lägre anodspänningar. I Amerika har man 

redan med nya rörtyper gått ned så lågt som till 45-60 
volts anodspänningar. 

Tills vidare äro Sim, och läua apparater bara önskedröm
ma r här hemma, men det kan vara intre. . .'-sallt att veta, vad 

anodbatterifabrikanterna i krig förande linder kunna erbj uda 
allmiinheten, när det blir fred igen oeh man åter kan köpa 
ett och annat, hittills sällsynt, i d n fria marknaden. På 
alla områden strävar experterna efter att på allt sätt ratio
Ilalisera och ekonomisera tilhrerkningen a'7 produkter. Så 
har man t. ex. kommit underfund med, att zinken i torr
batterierna inte blir fullt utnyttjad. Bottnen i den lilla cellen 
tar ej alls del i den k miska processen, och samma är fallet 
med ett betydande par·tJi av zink burkens övre del. För att 
und"å den na nackdel, har man gått tillbaka ,till den gamla 
»Voltas stapel». Man radar alltså upp elektroderna och kemi
kalierna på varandra, och zinken får då fornlen av en tallrik, 
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vars krull haller kemikalierna kvar i paketet, så att de ej 
rinna ULl GellOll1 dessa förbättringar har man kunnat min

ska vikten från 10 till 7 g/V. Men därtill komma även 
andra fördelar. N 1I förekommer det ej mera några lödställen 

i- Carl AkreJl: "roderna batterimottagare, Populär Radio nr 8, 1944, 
fig. 3 och 4. 

mellan cellerna. Där sparar man åtskilliga ton tenn! Man 
påstår, att fabrikationen härigenom kommer att bli mycket 
billigare, och »vvltpriset» kan i framtiden betydligt sänkas. 
Vi skola nu bara hoppas, att det ej dröjer länge, innan våra 

läsare igen kunna börja fullborda sina önskedrömmar vid 
apparatbygo-eL Ham. 

Nytt från industrien Den idealiska banankontakten uppfunnen 

De 5. k. banankontakterna ha alltid varit ett sorgligt kapitel. An
t ingen har det varit dålig fjädring eller dålig kontakt eller dålig 

fiiiltanordning för tråden eller allts3mmans på en gå ng. De. kluvna 

stiften i en vanlig olickpropp äro ej bättre. När d e sitta dåligt kvar 

i väggdosan, s· fgr Ulan bända is~ir parterna, och n~ir man CYjorl 

detta några ganger, ~å går vanligen den ena parlen av, och ~a i-i r 

proppen oduglig. Man kan alltså ,"äga, alt här förelåg ett l' erklig t 

behov. De"",tolll har det ju under de senaste aren varit mycket 

svart att överhuvud f5. tag på d yli ka kontak ter, emedan de importeras 

från lIt1andet. 

Då c.ivilingenjör Gunnar Wiklund i den kända radiofirman llI ed 

,amma nallln av ('n stor svensk indllstri fick IIppslagl't att tillwrku 

dylika banankontakter enligt mönster av den b:i-ta lltEindska typen, 

frågade han sig därför, om man ej samt idig t borde förbällra dem, 

-" ul.t en verkligt ändamålsenlig konst ru ktion på en gång kuude 

e rhållas . Resultatet blev den uppfinning, var, d etaljer framgå av 

fig. 1. I ,jäha kontaktstiftet är upptaget ett spilr, i vilket en bo 'kad, 

!'Und stålfjäder (2) , tillverkad av rostfri tt spec.ialstål är nedlagd. 

Genom en geniali skt enkel metod h ll es denna fjäder kvar på sin 

plats i spåret utan egentliga fästanordningar . Den inre ändan av 

fj,idern ,ir helt enkelt bockad i något mindre än nittio graders vinkel 

och sticker ned i e tt hal i kontaktstiftet. Där hålles den kvar genom 

fjädringen hos den övriga delen. Den andra ,indan ligger fri och 

Fig_ 1. Gllnwik--tiftets konstruktion. l: konisk ~p ets, 2: rund stal
fjäd er, som helt kan tryckas ned i spåret, 3: praktisk lödhyba fii r 

sladde1l3 anslutnin g. 

kan glida i spåret, \arför fjädern kan ge efter obehindrat \id isätl

ning i en kontakthylsa. 

Det relativt starka fj iidertrycket tillförsäkrar god kontakt mellan 

stiftet och hyhan. För att ej äv-entyra det slutliga r esultatet är stiftet 

inrättat f,ör fast] ödnin" a\' s.Jadden (.3). Skruvkontakter äro ju alltid 

mer eller m indre o,.äh a_ I ändan ,ir "tifLet utformat till en spets (1), 

a\-, edd a tt ge bättre kontakt \id testning på t. ex. oxiderade ytor. 

S tiftet mcd påsatt. hylsa vi-as i fig. 2. Hylsan skruvas på frami

fd n sedan sladden fas tWtt s. v-arför man ej behiiver riskera att 

:;Iömma hylsan. 

Bet ydeben liV denna >\e ll,ka uppfinning är så mycket större, som 

d)'lika proppar, b ild e i enpoligt och tvåpoligt utförande, ha en myckel 

\idsträckt am-,in cl ning inom den elektriska industrien. »Gunwib>-prop

pen, som den ovan beskri\-na nya proppen kallas, är främs t avsedd 

för mätsladdar 1 laboratorier och proI'Tum. Dylika ",laddar av s. k. 

flexotyp, fii rBcdda JIled Gunwik-propp, tillverkas redan a\- Liljehol

llIen s Kahelfabrik. Fijrhandlingar pågå de' -utom med indust rien om 

illfijrand e av dessa stift i vanliga stickproppar för vägguttag. Henkel 

använder dem redan till sina apparater för h ' rpermanentning, där 

t: 1l tidi gure använd Ja~annrdning ~parat ::; in genoIll aU tröggående 

GlIl1wik-5tiit inf;;rl"_ 

Fig. 2. Stiftet med påsatt hylsa. 

STOCKHOLMS RADIOKLUBB 

En sammanslutning av radloteknlcl och amatörer. 


Räknar vårt lands främsta radiofackmän bland sina medlemmar. 


Aktuella föredrag och demonstrationer var 14:e dag. 


De bästa utländska facktidskrifterna finnas tillgängliga. 


Klubbens organ är tidskriften Populär Radio. Prenumerationspriset för densamma Ingår i medlemsavgiften. Närmare upp
lysningar e rhållas genom klubbens sekreterare, civiling. Torsten Ståhl, Box 6074, Stockholm 6. Medlemsavgiften, kr. 
10: - pr å r, fö r studerande kr. 6: - pr år, kan inbetalas å postgiro nr 50001. 
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sa här är 

HDGFREKYENSPENTODENEF 22 

berömda NYCKELRÖ~RSSER I E uppbygg,d'ur 

l. 	Riirkolv. 

2. 	 Metallskiva, på vilken get
terma terialet fästes. 

3. Skä rmband. 

4. 	 Perforerad skärmcylinder. 

5. 	Övre stödskiva av isola tions
material. 

b. 	Sammanbindning mellan de 
blida anodhnlvorna. 

7. 	 Anod. 

8. 	Styrgaller. 

9. 	 Andra galler (skärmguller). 

10. Tredje galler (bromsgaller). 

Il. Katod. 

12. 	Undre stödsk iva uv isola
tionsmaterial. 

13. Skärmplåt. 

14. E tt av elektrodsystemets tre 
U-formade stöd_ 

15. Förbindning mellan styrgal 
ler och genomföringsstift. 

16. Förbindn in g mellnn katod 
och genom föringsstift. 

17. 	U-format stöd för elektrod
systemet. 

18. Skärmplåt. 

19. 	Förbindning mellan skärm
galler och genomföringsstift. 

20. 	Rörbotten nv pressglas. 

21. 	Fuls för fastsättni ng av rör
bottnens skärmphit. 

22. 	Genomförin gsstift. 

23. S tyrstift. 


24, Riktfjäder för styrstiftet. 


Utmärkande för PHILIPS nyckelrör är 
• 	 små dimensioner, speciellt ifråga om diamet ern 

• 	 aUa elektrodanslutningar i rörets botten 

• 	 stabil uppbyggnad med tre U-formade s töd 

• 	 goda kortvågsegenskaper 

• 	 temperaturens ringa inverkan på rörkapaciteterna 

• 	 små toleranser ifråga om rörkapaciteterna 

/lied PhilipA speciella nyckelrör.hållar,e 

- .om "ör bredvid visas i genom.körning 

- und,'ik... ri.k.. n l ör bröckag". Anviind 

denna och PI.ilip8 övriga Ol'ensktillver. 

kade radiodelar! 

pHIl I P 5 ~nyckelrör tillverkas ben ,id MEFI i Norrkäping 

SYENSKI IKTlEBOllGET PHILIPS • RAOIOIYDElNINGEN • STOCKHOLM & 




National världsmoHagare 


S-rörs STORSUPER med högfrekvenssteg 
Mod,"rn t labo rato rie trim ma t pol' ys tern mpd 11 tn nl'(cnt r 
!ii r 3 \" ;i g-l. - 0 111 r:ld en sa l1l t G K\' -ba ndsp l' id nill g s olll rtl l!<'n. 
Yii"" ht r!i m 11(}-240 volt ön per. St or s t u t lo n,s l<ul a med 
n a m n ii\'C' n Ci jr korl\·llg. I'\: ompl. h y gg:-<a ts inel u mou e rna 
rii r oc h a lla (Idar. uor ra t chassI samt 
S" P~l hög ta la re .. •..• .•• .• .•..••••.... ... . . . .. .. Kr. 295:
Se b es krh' ning' ö" c r mottagaren i r"oJlu Uir R.....dio 12/19-1-4. 

STOR SO RTERIl\O AV ALL SLAGS R AD IO!\UTERIEL 
TILL L.XGSTA PInSER 

R A D I O lIJALARGATAN lNATI O NA L STOCJiliO J.1II 

Fö RSTÄRKARE
BYGGSATS 

18 watt 
Mod. PSA- 7 SO 

omfattar följand e : 

• 	 Chassi med r ör, transformatorer 
skalor och koppIin~selement. 

• 	 Byg~nadsbeskrivning med ritning. 

• 	 Elegant kristallmikrofun med 
höj· och sänkbart stativ. 

• 	 12" P. M. högtalare, kraftig mag
netfäl lstyrka. 

Erforderliga kontaktanordningar. 

Pris Kr. 460: - netto 
Ritnin g med b yggnadbeskrivning separa t 


Kr. 3: 

AMERIKANSK LJUDTEKNIK AB 
S:l Eriksgatan 54. Stockholm. - Tel. 515628 

BERÄK.NI~G R, forts. från sid. 34. 

där X~ är reaktansen i ohm, C kapacitalllSen i farad (F), 

/ frekv ensen i p/s, w=2:;rf och :;r=3,14. 
Även kondensa,torns reaktans är som synes beroende av 

frekvensen. Eftersom / stå r i nämnaren i ekv. (4 ), så är 
reaktansen omvänt proportionell mot frekvensen. Reaktansen 

är även omvänt proportionell mot kapacitansen C. Då I 
öka r, minskar alltså Xc, likaså då C ökar. Vi veta ju, att 
en växelström med hög frekvens går lättare igenom en kon· 
densatGr än en med låg frekvens. Vi veta också, aH en stor 
kondensator erhjuder mindre »motstånd» för växelström än 
en liten. Formel (4 ) stämmer alltsa med praktiken. 

Ex. 5. Hur stor reaktans har en kondensator om 1,0 ,uF 
(mikrofarad) vid frekvensen 50 p/ s? 

Ekv. (4) ger 

l l l 
Xc = 2:;rJC = 2· 3,14·50· l . lO- G 314· lO-G 

= lOG = 1000 000 ~ 3 200 Q 
314 314 ~ " 

Ex. 6. En kondensator om 5 000 pF (pikofarad ) erbjuder 
för en växelström av iss frekvens en reaktans av 30,0 Q. 

Beräkna växelströmmens frekvens! 
Ekv. (4 ) ger 

l 	 l 
f= 2;rrCX = 2. 3,14.5000 . 10- 12 . 30 c 

l 107 

3,14' 3 . lOJ . lÖ-l ~ = 3,14 . . 3 = 1060000 p/s 

Även fö r detta fall (fiO'. 3 ) gäller Ohms lag. Man har 
endast aU i ekv. (1) i stället för resistansen R insätta re· 
aktansen Xc enl. ekv. (4 ) . Strömmen genom kondensatorn 
blir 

1= U =~=WCU=27TfCU (5)
Xc l 

wC 

Enheterna är o desamma som i ekv. (l) och (4) . 

Ex. 7. Hur stor ström går genom en kondensator på 
0,10 ,uF, vilken är inkopplad mellan polerna till ett 220 V 
växelströmsnät med frekvensen 50 p/ s? 

Enl. ekv. (S) är 

1=2:;rfCU =2' 3,14' 50· 0,1' 10-6 .220= 
=314'22'1O-G~ 6,9'1O-3 A=6,9 mA 

Om kondensatorns reaktans är känd, räknar man direkt 

med formeln 1= U/ Xc enl. ekv. (5). 
Ehuru i ex. l svaret kunde ha givits med tre siffror 

antalet siffror bestämmer noggrannheten - så hade detta 
varit oriktigt, emedan induktansvärdet endast är uppgivet 
med två siffro r. Ej ens den andra siffran i svaret är under 
ddana omständigheter fullt säker. I ex. 2 ha uppgifterna 
antagits givna med hög grad av noggrannhet. W. S. 
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Vitrohm 
motstånd, grafit och trådlindade, alla värd en, 

1/2watt-lOO watt, även justerbara 

Mikrofonk ontakter 
skärmade l· och 3.p oliga. 


Pedersens tr.ldllndll.de potentiometrar, 5 watt, 10
100 000 ohm. 


ASEA reglermotstAnd. 1-10.000 Ohm, 25-200 watt. 


Allt i radlomlderiel. 

UNIVERSAL-IMPORT AB 
TOMTEBOGATAN 2, STOCKHOLM 


Telefon 30 10 84, 33 38 18 


RADIO

TRANSFORMATORER 

DROSSLAR 

El· ~~ :. 
STANDARD- OCH 
SPECIAL TYPER 

A.-B. ERIK SUNDBERG 
TRANSFORM A TO RFABRIK • TUREBERG 


TELEFON STOCKHOLM 351681,35 16 72 


'Ingen ting; ur så bra att 
Ilet inte kan bli h~ittre" . 
heter ett gammalt ord 
språ k och det passa r ä ven in pit oss 
miinnls l<or. Vilken s tällning vi än har 
i ~amhiillet kan Yi komma längre - Ut 
det bättr . .. l en man fur det in lc 
hiittre uta n vidare, man måste b l i 
bättre, k u n n II mera - bli m e r a 
v ä r d helt enl,elt . Därför miiste mun s tudera. 
För Dig som endas t har fritiden att tillgå är Bre,skolan den 
idealiska formen för studier. Du läser, nilr Du har tid och 
bestä=er själv takten. Studierna blir då et t nöje och lämnar 
oek goda resultat. 
Ti tta ig-enom nedan tliem:le kupong - säkert är det något 
ämne som Du s imIle ha nytta av att studera. Är Du t,eksam 
om vilket, ii 'di nd Dig till Brevskolans studierådgivning. 

----- ------'
Utdrag ur Brevskolans tekniska kursprogram : 
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?\ly svensk flora 


En fullständig flora efter moderna 

principer med över 800 vilda 

svenska växter avbildade l sma 

naturliga färger. 

SVENSKA VÄXTER. 

Av Björn Ursing 

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

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

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

A. B. 
Pris: HIt. 16:-, Klotb. 21:-, Hlr. b. 26:

NORDIS K NÖR ROTOGRAVYR 


