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NR 3 MARS 1945 ARG. XVU 

En ultrahögfrekvensgenerator 
med »inductive output»-rör* 

r. Några av »inductive outpub-oscillatorns viktigare delar 

Av civiling. Bengt Holm 

Den hur neuan Le,-k rivna 1Illrahilgfr k,rn,;"eneratorn 
har av civilingenjörerna Bengt H olm och Stig M. EIiks~on 
utfört; såsom exum nsarbete vid Tekniska Hög-kolans in
stitution för rauioteknik. Denn a och den följ anue artikeln, 
i vilken generatorns p raktiska lltWrande samt de uppnådda 
l'eb llltaten Leskrivu,;. ingå i serien: l> Någ-ra glimtar från 
Tekni ,ka Hiigskolans in !"litlltion för rudiot l'knib:i-

Red. 

Under de senasle å ren har ultrahögfrekvenslekniken be

funnit sig i snabb utveckling, -och nya användningsområden 

för ultrahöga frekvenser ha framkommit. Många tekniska 

problem, som äro obefintliga eller av underordnad bety

delse inom den vanli<Ya h "gfrekvenstekniken, ha visat sig 
kunna vara av största betydels _ då vi komma upp till fre

kvenser av storleksordningen 100 MHz, och de äro i många 

fall synnerli o'en svåra att bemästr a. Här skall nämnas några 

av dessa speciella ultrahögfrekvensproblem. 

Om elektronernas löptid UIlder passarren mell run elt rörs 
katod och galler ej är av för umbar storlek ordlling i för. 

,- Hiredrag i Stockholms Radioklttbh den 2'L febr. 194<1. 
-,- Tjdigare ha i denna serje följande artiklar publicerats: 

F. Kimblad : Beetämuing av Q-värdet hos hålrum~rcsonalu (er Yiu 
10 il 20 cm våglängd, Populär Radio nr 4, 19·14_ 

H. Werthen: »Chanal)' sl» - ett modernt amerikan ' kt i; rvi, in,;.ll \l
ment, Populär Radio nr 1 och 2, 1945. 

h~dlande till s\·ångllillgsliden, uIlpkommer på "-,,llerkretsen 

en bclastuing, som är hög t og~ 111 am, i det att rörets för
stä rkn inO' härigenom ned 5ätte~ . Galler-katod-konduktansen 

ökar ungefär kvadratiskt med frekvensen. Problemel härvid
laO' är alltså ett i stör~ ta möjliga mOn nedbringa löptiden. 

Den på gl'llnd a\' galler-anod-kapacitansen förefintliga 
kopplingen mellan anodkrets och gallerkrets vill man ofta 

ha s, liten som möjligt, för att inverkan av den s. k. inre 

återkopp1ingen skall bli av ringa betydelse. (Detta gäller 
givetvis ej i de fall, då man utnyttjar just denna återkopp

ling, exempelvis vid vissa oscillatorkopplingar .) Särskilt vid 
förstiirkare för ultrahöga fr ekvenser är det viktigt alt ha god 

skärmning mellan 1n- och utkretsarnas e1ektroder i röret, 
emedan galler-anod-kapacitansen5 gynnsamma inverkan 

Likar med frekvensen. 

Bland de mång,a rörtyper för ultrahöga frekvenser , som 

på senare tid framkommit, märker man särskilt en grupp, 

som har det gemensamt, att rören arbeta med en koncentre
rad elektronstråle, som avO'er energi till en hålrumsresonator 
på induktiv väg. Härigenom vinnas vissa fördelar. För att 
elekll'onlöptiden mellan katod oeh galler skall bli kort 

accelereras elektronerna upp ti ll hög hastighet med hjälp av 
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höga spänninga r. Efter avgivandet a\ högfrekvenseffekt till 

resonatorn uppfångas elektronerna aven särskild elektrod, 

som j för högfrekven . P å grund biirav har man möjlighel 

alt utforma denna elektrod (vanligen benämnd kollektor

anod ) så, att det vid elekLronboll1bardemanget bildade vär· 

met lätt kan bortföras genorn strålning. Genom metoden med 

koncentrerad elektronstråle kunna rörets elektroder plaeerm! 

på ett ~ådant sätt, att mycket god skärmverkan erhålles mel. 

lan galle r och uteHektelektrod. 

Den indukt iva effektöv rförin gen möjliggöres genom alt 

elektronstrålen tiithetsmoduleras lXI ett eller allnat sätt amt 

genomlöper gapet i en bålrumsresonator. Täthetsmodulatio· 

Ilen kan åstadkommas enligt två "kilda metoder: antingen 

med hjälp a\' ett styrgall r, som arbetar med 1')'1ndladdnin'" 

såsom vid vanliga radiorör, eller ocksa med hjälp av hast ig. 

hetsstyrning. 

flålrulllsresonatorn. 

H äl' "kall ej ingås p il prilll;iperna för gallerstyrning oeh 

hasLi ghetsstyrning, vilka metoder f. ö. tidigare äro behand· 

lade och j ämförda i Populär Rad.io. Vi utgå från att vi ha 

en täth et modulcra·d elektronsLråle, 30m fortplantar sio- ge· 

nom gapet hos en hålrum resonator. 

Fig. l visar en typ av hålrumsresonatorer, som i princip 

oftast kommer till anviindn ing vid täthetsmodulerillg. Den 

hä r visade ~ir av!'. k. dubbelkontyp, chematiskt 5ett bestå · 

ende av två kon i ka delar, förbundna med varandra genom 

en sfärisk zon. Elektronstrålen passera r resonatorgapet , il· 

ket hiir bildas av tvenn G cirkulära ringar i ledande förbin· 

(lelsc med, ~·esol1atorväggarna . 

ElektronsLrålen omger sig hela tiden med ett magnetiskt 

fiilt, vars styrka varierar med elekLrontätheten utefter ~trå· 

len, men van riktning iir oförän draJ i enlighet m ed fig. 1. 
Dr\ dena m agnetiska flöd e, 'som fortplantar sig med elektron

strålen, under s in viig passerar hålrumsJ'esonatorn , induceras 

på g rund av flöd e, variationen i denna en elektromotorisk 

kra-ft. SOIll orsakar en vii"chtrörn i reSCl Ilatorn. 

För att vi p,l ett enkelt och askädlig r sätt skola kunna 

klargöra förloppet under elekLrol15trMen: passage genom re· 

sona torgapet, tänka vi oss först, att elektronstrå len är lIlodu· 

lerad så, att täLhet en varierar sinusIol'migl. I verklighelen 

Fig. L Tl ålruJIlsrc"on ato r av rlllbbclkontyp. 

hör deLta fall till sällsynLheLerna, men principiellt blir det 

elektriska förloppet de tsamma även vid icke sinusformad 

modulering. Vidare t[inka vi oss den modulerade~ str len i 

gapet bestå aven likströmskomponent (stråle med konstant 

koncentration m' negativa laddningar ) och en växelströms

komponent (stråle med sinllsformi gt varierande laddning. 

st\väl negativ som positiv) . Vi sysselsätta oss nu enbart med 

växelströmskomponenlen, enär hkströmskomponenten ej in

ducerar n ågon emk och s:'ilunda saknar betydelse för det 

principiella förloppet. Det förutsättes nu också , alt resona· 

torn iir avs tämd till den frekvens, varmed elektronstrålens 

tiithetsmaxima passera gapet. Dell vanligaste metoden för 

avstämning aven r esonator a\' denna typ är att vari era 

gapets längd, dv." kapacitansen mellan de båda elektroderna. 

Under de nu nämnda förutsättningarna är det relativt en

kelt att meJ hjälp av eLt visardiagram f fram det elektriska 

förloppet vid elektronstrålens passage genom gapet. 

Det nämnde förnt, att elektronsLrålen omges av ett mag

netiskt flöde, som fortpl antar sig med strålen. V erkan av 

den del av delta flöd e, som inneslutes av resunatorn, blir 

densamma som av ett stillast, ende växelflöde i resonatorn. 

Vi kalla delta flöde r])\. Delta växelflöde ger upphov till 

en cmk E i resonatorn, och denna emk driver fram ell 

ström I i den krets, som utgöres av r so natorväggen och 

gapet. Vid resonans kommer J aLt ligga i fas m ed E. ( SE' 

fio'. 2 a.) 

S trömmen I ge r upphov till cn spänning V över re50

natorgapet, och efterso m detta utgör en kapacitans, kOlllmer 

spiinningen att ligga oa efter strömmen. (Från fi:jrlust· 

vinkeln bortses här {i-ir enkelhets skull.) 

Det resulteran,de flö det inuti hålrumsresonatorn bestäm· 

mes förutom av 1), a . det -flöde, som bildas av strömmen I , 
här kallat (P2' 

Da hlilrumsrcsonatorn användes so m »anodkreLs» i en 

å terkopplad oscillaLor, blir det en avse\7ä rd fa svr idning i 

,.iiväl återkoppliJ1gsledning som rör vid så korta våglänO'der 

som det här är fr fl ga om. C a 60 cm.) V inkeln mellan (1)[ 

och 1)re, kommer sålunda aLt be,U-immas av denna fasvrid· 

rPres ~2 

l 

E 

v :----'-_ "--<_ V(I, 

a 
Fig. 2. Visarciiagram {ör lltlnullsresonator. 
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ning, vi lken kan regleras genom all å terkopplingsledll'illgens 

(Te metriska längd varieras. Om längden in te iir den r iitta 

för den frekvens, vartill r csonatorn är avs tämd. resulterar 

detta i , ll frekvensen iinelrar ..ig så , alL vi verkligen få den 

vinkel mellan CPt och r]Jres, som varar mo t den geometriska 

längden . (Se fi g. 2 h.) Da ligga givetvis l och E ej längre 

i fas, och slrömstyrkan änClras på grund av sidostämningen. 

Den maximala frekve!Ländring, SO IU kan ä"a rum på detta 

sä tt, uta n atl: oscillatorn slutar svänga , bestämmes bl. a. av 

resonatOr!1S effektiva Q-vä rde. 

Av fi gurerna l och 2 framgår, att det elektriska fältet i 
resonatorgapet har en Se dan riktning, att det verkar brom· 

sand på elektronerna , då ~ trMcn" tä thetsmaxima passera. 

Dett a innebär, all högIrek vensenergi i gapet Öl' rför från 

deklroll"trfrlen till he lrll ll1S re' onatorn p, indukth' \7äg. 

,'!wlllctiue output»·räret. 

Del rör, som använts vid d ~t ex amen~arbete, som hiir i 
korthet r dogör r,- fi)r, är elt s. k. » indlld ive outpllt»·l' ii r. 

Detta r i)r ä r inlensitetsstyrt lIJ eJdst ga llret, således ej av 

den ren t hastighcLEstyrd a ly pen. Rörets kon3lruktion (ch 

el ;k lro(l erua~ placering fr amgå r i prin,"ip av lig. 3. 
J; a loden k o('h ' tyrgallret gt ~iro uliörda konkanl , för 

att elektrollt_TIIa skola fl en lälllplig uLgångsriktni ng . A\, 

ståndr.t mellan kal od och galler ~i r 111) ck(~ l li let, [lir att löp. 

tiden skall bli rin ga o(:h rijrets branthet :;tOl'. D en c)' lindrLka 

elektroden g2 ~ir den första acce1erati onsanoden. P denna 

lägge en hög positiv spiinning i förh ållande till katoden, 

så alt elektrone rn a snabbt accelere ra s upp till hög hastighet. 

Den c)' lind rbka elektroden J!::l ä r den andn acceleration s· 

I<. 

:0\9 I~ wJ I
9, 92 gJ 9'1- a 

Fi;!;. 3, »l"d " Clill' olltpul »-röret kml ' l1'11k t ion. 

anoden, vilken vid drift har samma höga potential som g2' 
H~tlrurnsfesonatorn placera ' i -förhållande Lill r öret så, att 

resonatorgape t blir beläget m ellaTt de båda accelerations

anou ma. Den sto ra -lektroden a iiI' utformad som ell i ena 

iindan sluten cyl inder. De!Lna elektTod, koTlektoranoden (se· 

nare för korthets, kull beniimnd ano den), skall uppsamla 

deklronerna , el ;'l dessa pa serat resonato rgapel o<.;h där av
gi\Tj t en rgi. Eftersom elek tronern a dock fortfarande äga en 

viss hastighet, Ill, , te dellna k\'arva rallde rörelseenergi 0111

sättas i värme, anod förlu sten . Anodens yta iir relativt ~ t or:, 

för att värmcllt strälllingell ..kall bli tillräcklig. Jnnanför 

aI1I1de lls ti ppn ing si tter en cylindrisk l'irw ,!~ , utgörande 

b rom elektrod . E medan anoden har en potential, som iir 

av evä rt lägre än dell strax utanför anodiipl'ningen beliigna 

acee1era ti o n ;;a n odell~, fiircligger hii l' ett fÖJ- "ektllluäremis, 

.. im! g~' lIl1samt fall. nrom~eIck t rod (' n l1lcrl sin i iörhall,mde 

ti ll allod prt nega ti\';! po telltial minskar sekllnd~iretni g, tonen 

uch förhindrar effekt-i t, att eventuellt sekundii r mitterade 

elektroner ut tl'iida ur anodöppniwren . 

Elektronstrålell utsii tte linder _in väg genom rör'l inte 

enbart Iijr axi ella kraft . r ulan uckså fii r rad iella . V id första 

acceleration anoden finn es en r ad iell fälLsLyrkckompo ncnt, 

vilken verkar diverg rande på clek lronstr[den. V i -a re u t

"älles str,lell fi)r div rgerallde krafter, Jh den passerar 

re"onaltlrg-apet med d ss starka eleklri ka växelfält. lut

1 igen äger elek trons! riUen i sig sj älv en strä\'an alt d ivergera, 

pil g rulHl av att elekt ronerna r epellera varandra . 

id den anläggning, som här beskrive , sker fokus.cring 

med hjälp av tvellne magnetiska li nser, en vid förs t aeee· 

lerationsanode n och en vid resona lorgapet . EIl anllan lI1(>j. 
li gh t för foku sering är alt vlacera ett a , ie11t magnetfält över 

röret. Del'wa metod ~ir emell ertid förenad med ganska stora 

prakt iska vårigheter. 

Det praktiska ulförandet a den nltrahögfrekvensgene ra

tor, vars vi tigare delar här beskr ivits, kO!111ner a tt behand· 

las i en artikel av civilingenjör tig M. Eriksson i ett kom

mande nummer 3\' Populär Rac1i o. 

Radioteknisk revy Moderna radiorör 

Av civilingenjör Carl Akrell 

Specilllglimrär , typ G22S/13. 

Glimrör tillverkat B \ ' AB ': tanda rd HadioIabri k, .lvsun. 

da . Rö ret användes för atl . kydda cn mottagares ingångs. 

teg, då en ta rk sändare är uppställd i omedelbar närhet, 

härv id kan spä.nningen övpr appara tens ingå ng,kret bli s 

hög att denn a briinll'3 upp. Det vanliga :-kyddet h ar hittill s 
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i regel beslZllt av en elle r fl ra parallellkulJplacle glimlampor 

iulag-da mcllan motlagarens an tenn intag: och jord. Då spän , 

ll illgc:n })å an lcllnin tugen på grund av den närbelägna ~än , 

daren stiger (iver E'll visH \'ärd _, tiinda glimlampoma och 

kortsluta inglmgskretsen. Vanli ga glimlampo r ha emellertid 

Liindspäuningar 0 111 hortii t 100 V och tala sam tidicrt I.j E 
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F ig. J. Scl l "IlW \ <; l a n(brd~ riir C22'i:'J:l. 

hliga strömmar val'för de i "is fa ll j iiro ti llr~ickligt 

effekLiva. Detta n}a rör är n indirekt upphettad dubbel
5p!:irr-»cLioc{» med glödspänllingen 8,- och glödströmmen 
1,6 A. Till utseendet liknar röret de välkända typerna 80, 
2SZS, 76 111_ fl. kolven är sålunda av typ ST12 (se ameri
kansk rörkatalog) ooh är försedd med europe-_k fyrasti fts 
sockel. J röret äro de btlda kaloderna med r ·iI. ;.>anoder» 
monterade bredvjd varandra som i vanliga likriktarrör. 
»Anoderna» 1iro emellertid öppna emot varandra. GasfyIl
nillgell är argon. Vardera katoden och »anoden» äro kort
slutnH till varandra _å att gasnrladdningen alltså sker mellan 
»diod»-systemen. (Se fig. L) Rörets tänd- och brinnspän
ning är så låg som 13 och medelströmmen skall maximalt 

Fig. 2. »Lighthou5e»-rör för UK -app arater, användbart för frekven
ser upp till och högre än 1000 Mc/•. På anoden är pihatt en kylare. 

(Figuren är reproducerad ur FM, aug. 194'l.) 
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begriill~a~ Lill .JOO mA. Kapacitansen, glödtråd-katod blir 
ca 20 pF. Ovanstående rör ger som s 'nes ett väsentligt 
bättre skydd aL en mottagare ~in glimlampor, beroende dels 
på den liigre Lällllspännillgen och alt röret tål hög ström, 
yuket även är ,-äsentligt för dess livsliingd. En nackdel är 
givetvis alt röret fonlrar glödeffekt. 

»LightlwlIse tnbe », typ GL-2C44, GL-446A . 
GL-446B, GL-599. 

En ny II av rör som går ullller llRl1lnet »Lighthouse 
tube» har utsläppts a\' General Electric Co. Rörseriell är 
avsedd att anväudas '7id radioutrmiLningar arbetande på 
uehenser upp till 1000 "Mc/ (30 cm) eller t. o. m. högre. 
Röret, som a bildats i fig_ ~, är sålunda ,'äl lämpat för 
reläöverfö ringa r av FM- och tel visionsprogram på ultra
kortvåg och de utpräglade sändarrörstyperna kunna avge 
relativt hög eH kt i sändare, som arbeLa på högre frekvens 
än 1 000 Mcl . Rö rtypen, som för uärvarande hell i USA 
nvändes för militära ändamål, allses efter kriget komma 

att spela en stor civil roll. Rörets uppbyggnad framgår ur 

fig . 3. Det nya i konstrukLionen ligger i att elektronerna 
vges aven plan katod. pas ' era sedall ett plant galler och 

träffa en plan anod, \7ilka alla tre elekLrodytor äro parallclh 
och placnadc pa ett ytterst ljtel avstund Irau varandra. I 
stället för aLL SO!l1 tidigare varit brukligt bygga upp elek
Lrodsvsl.emen mellan Lvå glimmerskivor och ha uttagen i 
rörsuckeLn sLiicler man här upp galler och an{)d på gIaf
höljet. l fig_ :3 synes katodtvärsnittet tydligt. På glashöljet 
är sedan LL t.-vctsad en cirkulär metallski\'a llled b"aller

lJiitet i mitten och pa ytLerligare en glasring högre upp är 
anoden in fäst. Man kan faktiskt säga aLt !"c)rct saknar anod
() ~h gallertilledningar och (>j heller behövas några sådana vid 
prakLLk aJwiindning, va rför röret får mycket goda ulLra
kortvagsegcJI5kuper. ~ amLI io-a ovanniimnJa t\fper ha crlödo ) o 

spänningen 6,3 och glöd strömmen 0,75 A. Galler-katod-

Fig. 3. »Ligh lhollse>Hör i detaljavhHdning. (Figuycn reproducerad 
lir Elec tronie Engin eering, jan. 1945.) 
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i och galIer-anod-kapacitanse rna äro ca 2 pF. Speciell om

so rg har nedlagts för erhållande av låg anod-katod-kapaci. 

tan5, då rören ~iven äro a dda atl anvi-indas som högfre

kvensförstärkare med jordat <T, Hel'. 

GL-2C44. Röret ä r av eLL alt användas som blal1darrör 

o(;h högfrekvcnsfö rstärkar i decimeterva.";sl1l ttagare_ Anod

katod-kapacitansen är 0,1 pF, brantheten ä r 7 000 ,ILA/ V, 
anodförlusten är 13 W .d 500 . Då röret körs med 

maxintalda la skal till anoden al151utas en kylande anod· 

kontakt, så att temperatm en ej över tiger 1. O il 175° C. 

GL-446 A och B. T rioden är avsedd at t använda som 

o6cillator, förstärkare eller blandare på ultrakort\råg. Bran t

heten är 4 500 fiAl ' och /( = 45 . Anod-katod-kapacitansen 
0,02 pF. 

GL--99. iod av liknande utförande som ovanstående 

L~ ·per. 

nuodiod, höglrekvenspentod m _ fl. tJ'per. 

Duodioden 6 L5 f r anses vara ett lTIoderut utförande 

av det år 1935 utsläppta och välkända metallröret 6H6. 

Fig. 4. lJytrons duodiod 6ALS. Hela röret iir avbildat i figuren till 
höger och mäter 4H X 19 mm och elek trod yötemet iir av bildat i 
iiguren till vänster. Av fi guren fram gar . tt ( 1 ) kons truktionen är 
, tabil genom grova tilLedni n{!at och uppbyggnaden mellan två glim
mersk.ivor, (2) katod-anod-av_ lå.ndet är lite t (3) ruella·n diodsystemen 
är inlagd eu skärm, (4) glimmer kiva ovanför elektrodsystemet skyd
dar de lta [ör gettermater ia let, (5) minialyru tförand et medför alt till· 
ledningarnas induktans .och kapacitaJls hållas låga . (Figuren repro· 

ducerad ur F..M, aug. 1944.) 

Röret tillverkas av Hy tron Corporation och är avbildat 

fig. 4. Det har en maximal höjd av 48 mm och en maximal 

hredd av 19 mm och ä r försett meO \'anlig sjustifts miniatyr

sockel ~a I11t ~ir avsett att användas i stället för miniatyr

dubbeltrioden J6 i diodkopplin cr • Som framgår av figuren 

är en speciell skärmplåt inla<Td mellan diod yst men. Röret 
är s ll\'iindbart SOUl detektor fö r 'ignal- och A K-sp~illningar, 

_törspärr, amplitudbegränsare, FM-detektor (d iskriminator ) 

och nätlikriktare. Glöd pännincren är 6.3 V oeh glödström

men 0,3 ,upphettningen indirekt. Per anod kan uttagas 

10 illA likström, .kapaeitans n Indian anoderna är 0,015 pF, 

anod-katod-kapaci tansel1 2,8 pF Odl kapacitansen mellan 

katod och övriga elektro der ' .8 pF . Värdena gälla med 

tätslutande skärmburk. Bilder av rörMl1are o h -känubur

kar för min iaty ' '' r ha infö tts i Iig. S. Rör('t kan användas 

på ult.rakortvåg och har åcrt spänningsfall mellan anod 

o h katod. 

6AK5 och 6AQ6. Den förra en högfrek ellspentod och 

den senare en duo-diad-triod a utförande liknande 6AL5, 
tiIh-erkacl a \' Hy t1'0n Corporation. 

ppgiftern a om Lighthouse- röreu ha hämtats u r F;\·I, 

april 1944, och E lectronic n!!lneering, j an . 1945. Uppoifter 

om min ia tYTJ'örell ha hämtats från FM, aug. 1944. 

Fig. 5. RörhiiIlare och skärmburkar [ör min iatyrrör. RörhåJlarna äro 
speciellt konst ruerade med tanke p. a lt ej pm sta rören, så att 
dessa gil sönder vid rö rb yte. samt [ör militärt bruk. De äro utförda 
av steatit , ha I ga kapacita nsc.r mellan kontakterna, som ä ro utförda 
av fosforbrons och »flyter» fritt, ~a aU de kunna anpassa sig efter 
eventuella ojämnheter i rörstift en · pla~ering . Tillverkare är E. F. 
]lihnson eu. (FigllTen är reprolhlCerad ur Radio News, juni 1944.) 

Glöm •
ej 

att i god tid förnya Eder prenumera

tion på Pop. Radio för andra kvartalet 
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Glödströmstransformator med låg kapacitans 


Av assistent Hans Fiihrer, Göteborg 
Chalmers Tekniska Högakola, Fysiska Institutionen 

SlIlIlIIHlllllrag av i!l!lt:hllllel. Ell enkelt 5iitt att med en 
kommer, idl 1I,ittran~ formator själv Ulötadkomma en glöd· 
slnim 5tr:!I1 ~ ionnator ll1 ~d Jag kapac ilan . mellan glöd~lri.im · , 
lindningen il ena s idan "amt primärl indIIingen och kä r, 
nan ii and ra ~idan be"kri, e3. Enli"t 'n al p rofeo;o r Erik 
Rudberg Iltförd beräknin~, .- 0 111 ål ern'e i lutel av upp, 
, ul:oen, hlir denna kapacitans min i'l, då trilrldiame tern 
i glöd strörn sEndning('n \'älj e - sa, att lindningens re.-is tan s 
,ir h,iiflen av g1 ödtradl"ns rr!'istan"- i dr.ifttill;; tii nd och 
aJlt :J1 lomgn llgs.~p ~innin gen lika med l :,) ggr glödspän
Jdn gen. 

Vid de flesla kopplin cyar 50111 innebAlla elektronrör, äro 

elektrOlll'örens katuder v~-ixcls lröl11s111~i 5:; i gL j ordade, eller, i 

fall av motkopplill o', finn s endast elt t gt katodll10tst, ltd 

mellan katod och j ord, å a lt kiven en förhållande\Tis stor 

kopplin gskapacitalts mellan niim nda pun kter inte spela]' nå

gon llälfl llväl'd roll. Det fiun s dock en del kopplil1 !Yar, där 

v~ixeLh' öl1l mots tåndet katod- jord må te hålla högt inoJll 

ett stö rre frekvensområde o h där man följaktligen m uste 

und ika alt iuJiira ka11aeitans lll ellan katod och jord. Sont 

exempel må anföras vippaggregat med thyrat r onrör och 

laddni riOspeotod . Limpligen li gger då från jordsidan r~iknat 

först pentaden och i serie dä rmed thyratronen, va rs katod 

är <I irekt förbunden med pcntod ons anod . Th yratronkato

den s egen kapac itans till jord utgör sålunda, tillsammans 

med anodkapac itansen i pentoden, den !tigsta förekommande 

kapaeilansen OL:h bestämmer därn led i regel delI högsta 

vippfrekvensen. Andra exernpel äro vissa slag av fasbryg

go r, dii r katodkapacitansen har ett ng) nnsarnt inflytande pa 

spänn ingsvektoremas fa s\·inklar. 

\KC'Jmmar Lindning 

Katodkapa jtal15en kan hållas h g, om man håller glöd

slrömslinclnirlCfens kapacitans mot j ord låg. E lt enkelt och 

billigt s~i tt att åstadkomma <letta, so m på anvisning av prof. 

Erik Rudberg kommi t tm användning på fysi ska institutio

n en vid Chalmers T ck"lliska H ögskola, beskrives i denna 

artikel. 

För alt halla nämnda kapac itans liten, måste 

a) lindn ingens av tånd från transfo rmatorns primärlincl

lling och jordade delar (järnkiirnan ) vara stort, ooh m ellall

rummet ha låg dielektricitetskoustant, 

b ) den yta som li ndn ingen vänder mot dessa jordade de

lar vara så liten som möjligt (kallas h är nooan kapaci ti 

yta 1. 

För att slippa utgifterna för en extra slor transformator 

kärna, au ku rrade man en vanii" niittransfonnalor, som 

hade avbrott i sekundärlinclningen, 1 ransIorrnatorn kopp

lades till nä te t, och pänningen över glödstrÖlllsli ndll ingen 

uppmättes. edan var det lä tt att bestämma spänningl'n per 

varv av glödstrci rnslill c1niugell. Transformatorn kruvude 

i-ii r , och blecken avlägsnades , Även g lödströmslindningarna 

och den felaktiga sekun dii rli ndningen togas bort. En remsa 

av tun n mässingsplåt (schablonmässing) med ungebr sam· 

ma bredd som transformatorns bobin lades runt den na, ett 

silkespapper lades mellan ändarna som isolation, och det 
( Forts. på sid. 60.) 

Fi". l . Denna figur visar transfomla lorbobinen i hori~On1al- och 
vc'! rlikalproj ck tion; primärlindningen. uttag och jordningslråden äro Fig. 2. Ett fotografi HV den färd.iga transformatorn . Lindningen och 
ej J·itade. Pli övre figuren är endast det ,' na lindningsu ttaget vii'al. d,'~' ~kllgga pa ' kärm]'l eck~t tydligt synliga. 
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PRAKTISK 


RADIOTEKNIK 

EN AVDELNING FOR RADIO- OCH LJUDTEKNIKER 


SERVISMÄN OCH AMATORER 


Effektivare högfrekvensförstärkning 
Av ingenjör Folke Wedin 

F ig. L Schema lill 2-kret;; 3'fcirs motlai!"arc för a ll;'l röm. när har m "dlagil - , :in lt'l\ "å uagra komiemillo rer och mOl5land, 'OIll an,ell' 
vara a\· inlre';:;'EC för .:ammaJlllangcl. 

C,, = O.1 ,IIF (:,, = 2000 pF RLO~500 ,j 1000 n 
c,,=:,oo "r R,= 2 .IQ ]J, = 10 000 a 50 000 Q 

e; :~oo pI-' Ro - n.l _\m R" oc h RIII , kob " '1la.ia' d ler dc eLn viind.! TiirIYP'·rn:1. 

C" = 200 1'1" R~= 50 a JOO ~J 
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En art ikel , ~kr i ,,'n fii r de amali i r~r . 'um ämna [ijr~u~ a 
:- ig pil att bygga I~ n mottagare meJ hf·~ t cg ell er som 
rooan gjort della och ej ly(;ka - f, bra r eolIll al, 

Man 'kall inte för öka hygga motlagare m ed hf-steg, 

förrkln man fullt b här skar J etektorl11ollagm'en, Della gällc:'r 

iiI' 11 om man b 'gger ", fl cr uppgj o rda kopplingsschemo r och 

konslmkl ion :;beskrivningar. 'Men bt os~ nLl antagn, att de

tt'kl ortllottaga rcn ä r ett övervunn et 5tnd iullJ , och alt vi tä nka 

"~'gga en . k. 2-krets 3 · rörs Illollagare. F ig. l v i ~ar ett 

schema til l en d lik. 

fan börjar da lämpligen nlcd likrikta ren, 011\ det ~äller 

en nä tansluten apparat, samt detektor och ~luts teg, och till

ser att denna del av mottagaren fungerar okl anderligt, ilLnan 

man börjar med hf-steget. :\Tär man sedan börjar koppla 

della, inkopplar Illan först glöd pänningen och kontroll· 

ez 

I 


mäler denna, ( l~ire [ t er styrgallerspänningen vi a den h~irför 

,I\'sedda potellti ometcrn, och 'edan allodspänningen 111C eL t 

en prOl'h orisk ledni ng samt , kä.nngallennotståndet med des~ 

Hvkoppling5konden alor. l\lan tillse r sålecle för t, < tt mall 

har r ~itta _pänninga r pä röret, och aU ano d- och 5k~ir!1lgal 

lerslrörnmar lämmel' med de i rörlabellen angivna _ Poten

tiometern för slyrgallerspänningen nidcs till sina iindlägen , 

I-an-id hE-rörets ano dslröm skall vari era från nära 110 11 och 

Ilpp till sitt IIHL'{ irnall'iirde. Dellll a de talj skall funger o r

dentli!!t , innan man går vidare, ty man m åste ha möj lig

het atl ,-ari ' ra hf-steg .l5 förstärkning, när apparaten skall 

trimmas. 

nder de-sa H1 ~iLninga r skola silledes inga alrstäm ning;o

kretsar ara inkopplade, och inga motstand och kondell5a

torer få jn si~ ltas , förrän man övert) gat sig 0 111 , alt de iiro 
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felfria. Detla senare ar !låg ,l, som give l\i,; gäller för hela 

apparaten. 

Trimning av spolar och kondel/salor. 

Sedan kunna vi ta itu med aV5tämningskret5arna. Därmed 

äro vi inne på trimningen, och jag börjar då med gang

kondensato rn. 
Denna får ej monteras in i appa·raten , förrän mall själv 

livertygat siC>" om att dess sektioner stämrna noggrant överen

i alla lägen_ Li la ej på aLL en n inköpt gangkondensator iir 

o. k_ i det fallet! E n platta kan ha fått en knuff umrer de 

mitn"a om5tllvniugar kondensatorn få tt vara med om, innan 

den kommer i ens händ r, o ·h det kan val, nog, för att 

sänka känsligheten några p rocenl inom något område. 

Man bör , ledes sj älv r ig<Ta upp Ilå"on anordning fö r 

(ltt tril11ma O'angkondcnsatorn, om man aknar dyrbarare 

instrument. Detta bör en händig amatör kunna ordna med 

hjälp aven återkopplad l110tta rrare el. dyl., varför jag inte 

ingår närmare på den saken häL 

Sedan gangkondensatorn trimmats, kan den inmontera_, 

men försiktigt, så alt inte platto rnas instiillning rubbas. 

Därnäst kommer turen till stämspolarna. Dessa kunna 

lämpligen trimmas med hjälp av lokalstationen på så sätt, 

som beskrives i P opulär Radio nr Il, 1942, under rubriken: 

»Apparatserie för nybörjare», vilket torde ge tillriicklig nog

grannhet. 

.. vell den återståend t rimningen av nollkapaciteterna kan 

ske på så sätt, som beskr ives i nämnda artikel. För den , 

som saknar signalgenerator, skall jag emellertid beskriva en 

annan metod, _om ger gott resultat. Mottagaren inkupplas 

mcd antenll_ Gangkondensatorn ställ pa minimum . l :sta 

gangsektionens trimrner invride till hälften, och andra sek

tionens trim mer j usteras, tills bakgrundsbruset når maxi

mum i högtalaren. Sedan inför man ell liten svag kapacitiv 

koppling menan dc bada ställIkretsarna, så att h f-;:;teget råkar 

Hr-rår 

@ 
6CJfl9

kDndensafor 

--.... GoJlerkonfakf 

F ig. 2 a. Lämpligt. Ledningen från hI-rörets ~tvr~311er t ill ~an "
kondensatorn bör gå ovan chas, ;et 5 mycket ~m m()jligt~ '" 

@ 
Gang

kondensator 

Gollerkonfakt 

Fig. 2 b. Olämpligt. Genom att tyrgallerledningen lill största delen 
går under chassiet, kunna andra led:ningar lättare inverka störande. 

Axel filJ våq/ängdsornkopplare 

Fig_ :'L :\[onteriogb. ki';;i tm 2- "rets 3-rörs mottagare för allström. 
De1arnas placeri og är enda t angiven i stora drag_ 

i ~>\·ängning . Har man nu en mA-meter inkopplad i detek

torns anodkrets, kan man lätt avläsa, när kretsarna ärt i 

resonans. Annars g.!tr det, ehuru med mindre noggrannhet, 

att avgö ra detta medelst hörseln. På detta sätt kan man llU 

gå över hela skalan och -ontrollera att kretsarna stämma 

Ö\'ereIlS_1 Mot högre våglängd (lägre frekvens) får man öka 

kopplingen, men den skall endast vara så stor, att hi-steget 

nätt och jämnt går i svängning, varigenom malt får skar

pare minimum, och den införda kopplingen mindre inverkar 

på a stämningen. Vanligen räcker det med att koppla ett 

par korta ledningsstumpar till gangkundensatorns s ktioner, 

och föra des -a i närheten av 'arandra. Det är således myc

-et litet som behövs, och i börj an torde nog hf-steget rilka 

i j älvsväno-n incr , utan alt någon skirskild kopplin g införes. 

Men då kan man ju alltid r glera detta medelst volym

kontrollen. 

Att llf- 'Leget rakar i självwängning, är således ett Leeken 

på, . tL trin1llingen är "'od, men att skärmningen är dål.ig. 

Om avhjälpandet a\' detta senar följer emeller tid mera 

nedan . 

Observera, att den självsvängning, jag här talat om, endasL 

rör hf-steget. Den vanliga återkopplingen, från detektorns 

anod, får ej alls förekomma under dessa mätningar utan Hr 

först inkopplas senare, sedan hr-steget gjorts stabilt. 

Jag skulle vilja säga ytterligare några ord angående stäJl1

spolama. Hf-stegets förstärkning är ju i hög grad beroende 

av Q-värdet i kretsarna, och särskilt då i spolarna. Av denna 

anledning bör man gå in för järnpulverspolar, lindade med 

litztråd på mellanvåg. Vad varvtal o. dyl. beträffar, hänvisar 

jag till artikeln: » pparatserie för nybörjare» i Populär 

Radio nr 10 1942, som är ganska uttömmande i denna 

fråga. Beträffande kopplingen mellan hf-rörets anod och 

detektorns galler, skulle j ag emellertid vilja rekommendera 

l Denna metod är teoretiskt ej alldeles oantastlig vilket kanske ej 
spelar så stor roU i detta fal1, men den medför 1'isk f{jr störnin<Yar i 
a~dra apparater, eftersom högfrekvenssteget försättes i självs;ällg. 
nmg. (Red. anm.) 
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en olllsättning av upp lill l: 3 il l: 4 i hf·lransformatorn. 

I radiolittera turen Ilar jag se~t angivet en om 'ättning av l: 2 

såsom varande den lämpliga t , men förstärkningen blir 

endast obetydligt mindre vid en högr omsältning, medan 

däremot sele tivi tet och ~ lab i l i tel högst avsevä rt förb~iHras, 

vilket är 8\' större \'ärde. Ian har närnlig n ingelI glädje 

av en aldrig så känslig mottagare, om selekt ivi teten är så 

rl Eg. att lokalstationen breder ut !3ig över h In skalalI.2 

Hägfrekvens8le<Yels stabilit t. 

Hittills ha r jag endast i fö rbigc1ellde viCIrört hf-stetYets 

kanske svåra' te p roblem : stabiliteten. M en j u "lö rre för· 

tä rkni nCT man får i h f.steget medelst effektiva avstäm nings

kretsar, _e3tl kän, ligarc bli r det amtidigt för br iste r i 
skä rl1lnilIg OL:h avkoppling. Och tid iO'are har det faktiskt 

varit så, a tt hf·steo-cts in ta hilitet h ar , att en grän för, hur 

långt man kunn at ga med för tä rkn ingen. Detta {örhå1lande 

iiI' OL:kså påpekat i de [å beskrivninga r öv er raka moltagare 

med hf-steg. som förekommil i Populiir R d ia tidigare, t. ex. 

j nr 2 och 3, l 37, ~amt i artikeln »Apparatserie fö r ny· 
börjare» i nr l , 194·3. 

f ör att förstå n ågot av orsakern a till instabilitetell, kunna 

vi betrakta mf- steget i en ' uperheterodyn . I detta uppsLå 

jn sällan några _jälvsviingningar, oaktat kretsa rna ha högt 

Q-värde och äro nogcr rant a\ täm da till samma f rekvens. 

Vad kan orsaken tiII detta va ra? Jo, i m f.steget bildar varj e 

avstä mnin<Yskrets tt lutet helt , var f;j r jg inkapslat i t'n 

skärmbm-k. A tt rrenoJIli öra delta i elt van1i "t h-f.steo' stöter 

emellertid på issa svå rirrheler. Ma n t.vi ngas l. ex. alt an· 

vända en gangkond .nsator, där båd avstämningskretsarna 

få gemensam j ordledning. NIan vill ha n vågliingdsomkopp

lare med ledn inga r till nttag på ~polarna 05\'. De svårig. 

heter, 'om härigenom uppstå, kunna emellertid avhj älpas, 

och jag kommer nu till ,len ~ak en . 

Som en allmän regel gi:lller, att de element, som ingå i 

hf-rörets gallerkrets, såsom antennen, antennspolen med till
hörande omkoppla rsehion , samt st rcrallerledningen osv., 

böra hållas så långt bort och avskilt från öl'ri aa delar i 

apparaten som möjl igt, med und antag m öjl igen för nät· 

likriktaren. Y!an bör med andra ord gå in för att få Sll 

mycket som möjl igt av hf.rÖrets gallerkrets på utsidan av 

chassiet och efterffilj ande appa ratdelar inuli detsamma. Så 

t. ex. bör antennspol n placeras nära chassiets bakkant, för 

att ledllingen från antenn illtaoet ti ll antennspolen skall bli 

kort, och tillhörande omkoppla rs kli on, som j u av praktiska 

skäl måste konllu u under hassiet, bör placeras mitt under 

antennspolen o h h<t Has omsorgsfullt inkapslad. Av denna 

anltx:lning bör man am'ända omkopplare, \'ars sektioner kun· 

" Därrned avser flirfa tt aren nat urligtvis ej , att selekti viteL('fl med om· 
s<ittningen 1: 2 blir så dålig, alt lokalslationea hred er Ilt sig över 
hela skalan. (Red. anm. ) 
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t!a hållas v~il skilda från varandra. Av sallllna orsak lämpar 

sig såsom hf·rör bäst sådana , som ha styraallret anslutet till 

en toppkonta: l medan efterföljande rör böra vara av t ypen 

,med alla allslutningar i sockeln . I det fall, att man har ett 

hf· rfi r med gallerutLag i sockeln, l ör gaIlerledningen tagas 

upp genom ett M I i chassiet omedelbart intill sockeln, såsom 

ng. 2 a risar. Oeh har man en d tckt or eller ett slutrör med 

toppkontak t, bö r denna m ed t illhörande ledning omsorgsfullt 

skämlas. Äro röreu a ä ldre typer utan inre skärm, kan del 

bli nöd\rändigt att förs d em med ärskilda skärmburkar. 

~. dana delar av mottag:a rell m lerkopvlino-skondensatorn 

eller en hf·dTo~ el i J ete -loms anodkrets. skola allt id pla· 

t ras lllder (;hn ~~iel. 

I f ig, 3 \risa~ slutligen en l110nteri llgsskiss till en 2·krets 

3·rörs mottagare, där ovan angivna riktlinj er följl:5 i möj

ligaste man. 

Jag niimnde förut , att en \\anlig gall CYkondcnsa lor kunde 

\'ara en källa till instabili let genom alt dess båda sekti oner 

ha gemensam jordledning. Idealet vore att ha två skilda 

ko ndensatorer med en o'emensam axel a isolerande male· 

rial. Då s1'tdana torde vara svåra aU anskaffa här i landet, 

Hr man försöka -förbätt ra en vanlig ga ngkondensator ptl 

n&got sätt, t. x. som i fig, 4. Kondensatorn förse~ med ett 

par e tra anslutn ingar, en i vard era " ndan av Totorn, bestå· 

end av ett par fj ädrande bleck eller dylikt, som ligga an 

mot roto rns axel och göra (Jn lentlig kontakt med den na. I 

sin andra ända ko1ableckr n vara väl isolerade frän gang

kondensatorns chassi, och de skola euda L förbindas med 

jor dändan på var -i n avstämn ingsspo1 '. På ~å vi få r man 

m insta möj liga kopp1ing mellan kretsama. Den ordinarie 

chassianslut ningen till gangkondeusatorn, som vanligen be· 

stå r av eLL bleck \ id ro torn miLL, skall förbindas c1 irekt rneo 

hf·rörets och helst oekså med detektorns katod . Della skall 

också vara den enda förbindelsen mellan avstäIllningskret. 

sarn a, chassiet och rören katoder, som sålede inte fä -för· 

bindas med varandra i någon a nnan punkt. 

För att kunna fö lj a o\ran angivna r iktlinj er, blir det nöd· 

v[indi ert all il-ångå den fö rr så va nl iga koppl illgen för varie· 

r ing en galled örspänni ngcn på hf·rÖret, som åskådliggöres 

Isolering .-~ 

! 

I 
/$oftlring 

/ t 
Erlra ·Ord/nar/tt " Exfra 

d,o jordon:Jlufnin9 ct'D 

Fig. 4. Metod alt fÖTbättra en vanlig 2-gangskondensator genom atI 
förse rotorn med särskild a uttag för spolarnas jordanslutning. 
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AnOd·;-n 
Likr/Jdar- ..... + 

-

r--.,.-- rill d~feic!or
'faller 

fi /fer -

P, 

Fig..~. Xl drc mel,,:! 	 atl \'aril'J'U hf·"tegelö br3n lhel, , om iiI' oläm]Jl ig 
ur l el.llli ll g"fii rin g-~l'np lln k t. 

i lig. 5. I denna koppling går del inte atl få direkt förbin· 

delse mellan avsl iimningi'k r ct~arna och hl-rörets katod. Drv 

i f io-. l använda kopplillgell blir sa ledes lämpligast, oc'n 

detta även ur andra synpunkter. Så t. ex. bli r potclItiometel'll 

PI lör gnlIe.rfÖrspänllingclI mindre utsalt iiir lik~ trömsbe · 

[ast.1I ing. 

-Ä.ven denna metod atl \'ariera hf·rör ' t.> braulhet kan 

R

mellertid förorsaka iustabilit et, om lUa n intc vi{\tar vissa 

försik tighetsmått. 'ig. 6 visa r en ofta fö r kOlUmandc kopp· 

ling, SOlu ej är fuTIt Iälllpli O'. D ell i det la 6r.h ma med C~ 

beteck ll ac1 p. kondensatorn verkar n ~il1lligell Dill avkoppl in gs· 

kondensator för den hii,~ rr eb'en5, "O lll övrr nw tsti\ ndet H~ 

kall illkomma pa gaTIerkrcb en han övriga rldar i apparatelI . 

men ·den ingå r sa rntidigt i gaIlerk rc tscn , och hiirigenom kan 

sjiilv:wiingning uppkomma i hf-stegel. Genum att i täll et 

illkoppla <)'a lIerförS'pännillg 'n dir('k! pa EtngalIret, _ il~om pa 
schemat i Gg. l , är dellllö olägenhet uildallröjd. Motst~\ld - .1 

n~ och kondensaturn C~ memellertid icke utelt1nUlas, och 

I och eJ ~kola placeras så Ilärö illtill gallret som möjligt. 

CI skall vara ovan chassiet, vare sig mall har ett rör llIed 

gall ruttag i toppen eller ej. Gör llIan på {Ietta sätt, behöv,; 

i alllllänhet illgell skänlUling 3\- gallerkontakten, C eller hit

hörande ledningar. DärvidJag iiI' det dock häst alt pröva 

sig fram. 

Y tterligare n; grn delalj er i schemat, fig . l: böra kanske 

påpekas. Hf-fillret i det('ktol'l ls anodkrelii sallJt kondensatorn 

Cia ö"e!' högtalaruttaget ä ro av ~tor betydelse för stabilite

ten och få j utelärnnas. K ondensa torn C~ kan gärna tagas 

så stor som 400 a 500 pI', om delt?ktol'll är en tri oel, och 

vid en pentod 200 a 300 pF. Ljudet blir vi -erligell Jl å0'0 t 

mörkare, lI1en det får man ju i alla fa ll finna sig j vicl 

dj stan5lllottagni ng. Kond ensatorn CI :l "kall »jorda» högtalar. 

an 'Lutllingen och slulröret5 allod ur högfrekven t synpunkt. 

Annar - skulle niilllligen höglalarlednin/Zen aterverka IJå all' 

Fig. (j. En annan olämplig kopplin g för gaJkr.-pä nnin gcn li ll h f· , legel . 

tenn(\1I o(;h or -aka självsvängningar i apparaten. Av samma. 

orsak hör högtalarstol11mcn jordas, liksom ävell ella sekulI

däTändan pil ulgå11gstransformalor!l , 0111 denna är placerad 

på Gha~si et. 

Sed a ll lIlo11af!arclI::< slabilil ' l sålun la är fuHt säke rs l ~iL\cl, 

kan lllan börja länka pa att införa å terkopplingen. Om till 

detta iindam -t1 en dillercn ti alkondcnsator använde~, kan C~ 

minskas, men rliffe rentialkOlldensaLorn bör då vaTa tiilräck· 

ligt stor. a lminstoll ' 2 ggr 300 pF. Härvid illverka r dcn 

\-is3erligclI mera pa avs t ~irnnin gcn, lIlell dell, lall 8\ hjälpa ;; 

dels genom all, tcrkopplings,polen ges _3 h YellY som möj

ligt, och dels gCllom alLman har å terkopplingen fust ll lSläJld , 

l. e1 . I\l c d p. I~1 en trinrJ"undensalor, varig n01l1 man Jipper 

en ex lrCl konlroll. Delta är lämpligt iiv n lir den SYlIpunktelI. 

att at erk opplingen endast bör användas som elt kOlllplelll 'n t 

till hf-;; teget, fi.ir att i första halld Iörbättra scleJctivil ten, 

~ terkopplingen lämpar sig nämligen bfittre som selektivitets

kon troll och /lIindre so nl q>hmkontroH mottagare med 

hr-steg . 

Det torde framga av vad 50 rn här sagts, aH det gäll er att 

gå ,,)'stol\lati ;:kt till väga, om nian \Till ha ett gott. resultat. 

Det gäller atL ga en bit i taO'ct och så att säga »ha ryg~clI 

fri » illnan man fort skitter till nä5.ta del i mottagaren. Försök 

inle att bygffa hela motta O'a ren på en o·ä ng. Det finn s bara 

en chans på ti o att lyckas }Jå sfl sätt, ~avida Illan inte tir 'n 

mycket c1l1rkdri\'en radiobyggare. 

Med ett noggrant arbete kan man få ut mycket av rtt 

M--teg. Förf. ansel' t. o. 111. att det går att bygga muttagare 

med el! hf-steg, om i känslighet och selek tivitet kan tä vla 

Illed milldre suprar. Vad stabiliteten betriiffar, si'! har förf. 

byggt ' n motlaga re, diir pentodddcn i en UeH 21 använts 

som hf-förstärkare, Jlleclärl tr iodclelen i summa rör gått som 

detektor, och har trot ' detta fatt hf-steg t fullt stabilt. l\!lell 

då giiII clc det (\ ..<1 aU se upp J1ll'd lecln ing~f(irin ge ll. 

i Stockholm med omnejd kunna dragaAlla radiotekniker 	 Stockholms Radioklubbstor nytta av de 	föredrag som hålllas i 
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Rak trafikmottagare 
för kortvågsamatörer 

Av ingenjör Bengt Brolin 

Den raka lIIottagarell har sedall länge helt lI11rängts av 

superheterodynen på grund av den senares större känslighet 

och selektivi tet. Här nedan skall emellertid beskrivas eu 

rak, återkopplad mottagare med högfrekvenssteg, med vilken 

författaren erhåHit utmärkta resultat. 

Allt hänger på återkopplingen, vadör denna måste fun

gera perfekt. Den som lärt sig utn Y tt j a denna finess vet, 

att stor känslighet och selektivitet kan erhåUas med enkla 

medel. Särskilt \Tid telegrafimottagning är återkopplingen 

till fördel, då ju särskild vävoscillator härvid ej erfordras . 

Risken för utstrålning blir ganska ri.nga tack vare högfre

kveussteget. Detsamma förbättr ar även selektiviteten samt 

limin erar s. k. döda punkter i återkopplingen. 

För de amatör·er, vilka dra sig för de t.rimningssvåriO'

heter, S0111 ,tminstone för nybörja ren uppträda i samband 

med byggandet aven större superheterodyn, torde Iledan 

beskrivna apparat vara av intresse. 

Mottagarens uppbyggnad. 

Apparaten är byggd pil ett chas i av aluminium, som 

mäter 60 X 170 X 300 mm_Längs bakkanten sitta från V~ill

ster : nätmotstålld, elektrolytkundensa tor, likriktarrör, slut

rör och LF-rör. I mitten sitter sektionskondellsatorn (»2. 

gang» ) med skala, tm vänster om denna sitter HF-röret 

med sin spole, ocb till böger detektorn mer sin spole. 

Enda skilrmnillgen mellan kretsarna utgöres aven vertikal 

plåt bredvid sektioIlskondeIlsatorn. Ingen svå righet att få 

mottagaren stabil behöver trots detta uppstå, om förnuftig 

ledningsdragning användes. 

Kopplingsschema t torde inte uppvisa några nymodigheter. 

Allströmsprinci pen har valts som billigast och enklast. Stör

sta vikt har lagts p silning och avkoppling. Appa raten är 
också förv{lllansvärt brumfri för att vara en all",trömstyp. 

Liknande scheman återfinnas i »The Hadio Amateurs Hand

hook» 1939 och »The Radio HandboDb, femte upplagan , 

där även spoldala uppgivas. 

Konstruktionsdetaljer. 

Vid koppling ot:h ledningsdragning bör största noggrann

het iakttagas. Använd kopplingsstöcl och plintar för att und

vika s. k. »ha vire». Lämpligast är aU koppla »bakifrån», 

som tidigare påpekats i denna tidning. Börja med glöc 

trömskrelsen, därefter likriktardelen, slutsteget osv. Testa 

efter hand, varvid man måste tillse att steget är färdi~kopp

laL, å att t. ex. ej gallerläckan ~ir bortglömd. 

Spolarna äro av uthyLbar tn), va lTid man undgår nack-
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Fil!. l. ~IOil"g:lrem kO]lpli ngösd umw. C "r ell »2'g:J ng» oekt:ollOkond en; ut or med max. ca 50 pF per sektion, Ci fasta kondens atorer 
on; ca 200 pr ("llmmcr). UFO ,ir en hÖl\frek"en ~dros;el för kort,· g. »gi.» efter kond em;a tor",irdet betyder glimmer eller keram isk i. ola

tiun. \.[elbn spolarna L, och L. 
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, kall det vara fa - t kuppling (litet av"l, mI). Vid de lä gre diglängdsbanden l inda, L. mellan va'rven vid 

jordändan L,. 
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delarna med omkopplare på kortvåg. I stället får man bes\ii

ret med spolbyte. Hammarlunds l 1/ 2" spoJformar använ
das. Då flera utföTliga lindningsbeskri·vningar (bl. a. av ci

viling. Carl Akrell i P opulär Radio nr 11, 1942 ) tidigare 
förekommit i Populär Rad io, skall här endast anföras (let 

prakt iska tillvägagångssättet. 

Först borras lagom stora hål för tl"" den på beräknade 
ställen på spo!stommen. Ungefärligt beräknad trådlängd till
klippes för första lindningen och drages rak. Därefter av

isoleras trådändan, instic i avsett hål och neddrages ge
nom rätt sockelstiit, där den fastlödes väl. Man får fila 

stiftets ända något, så att tennet tar. Nu fästes den andTa 
ändan av tråden i en k,rok eL dyl. i en vägg. Tråden sträc
kes, och man vrider spolstommen runt, tills önskat varvantal 

erhållits. Det svåraste momentet ä r nu att införa den a 
klippta trådändan genom sitt hål och ned genom stiftet utan 
att lindningen rusar upp, men med någon övning gar det 
bra att klämma fast varven med fingrarna. Tråden fastlödes 

och varven justeras, varefter nästa lindning kan färdigställas. 
Eventuellt kan man fästa va rven med Il tet celluloidiim, , är-

Chassiet. med rör och spolar isatt a. Axeln IIt an ratt tillhör en volym
kontroll vid rö r 76, men denna är överflödig och är ej \'isad i 
schemat. Observe ra d ~t('ktorröre t 6J7GT med avtagen skärmhnv t ill 

höger Om skalan. 

skilt vid stort avstå nd mellan varven. Ob;;.! Sparsamt l11e(! 

lim och endast på kammarna ! 

Med denna metod erhållas snygga spolar med väl spänd 
tråd. Dessa spolars godhet (Q-värde) bli r troligen det bästa 

en amatör kan åstadkomma. Keramis ' a spolhållare ( rör
hållar e) böra använda . Kopplin O"slindningarna ha \~d de 

lägre våg lä n gd~ ba nden fö rlagts mellan varv n vid spolens 
nedre (jord- ) ända. 

Vid spolbyte m!lste apparaten frånskiljas nätet, vilket skrr 
tvål]CTS\~S medelst en i locket inmonterad tvapolig strömbr). 

tare, 50 111 bryter strömmen el locket öppnas. (Motsvara r 
dem som finnas i bakstycket på fabriksapparater. ) ChassieL 

är inbyggt i en låda a\' trä med uppfällbart lock, i vilket 

de ej använda spolarna placeras. En plåt erfordras på loc· 
kets insida, för att detta ej skall brännas sönder av hettan 
från nätmotstandet. Ventilationshål i baksidan måste också 
upptagas. En 6 1/ 2" högtalare med permanent fältmagnet 
har placerats till vänster i lådan och chassiet till höger. 

Lådans dimensioner ä'ro 520 X 270 X 260 mm. Locket är 
60 mm högt. 

Pa "ha :o, ieb underi ida ses j ldro el och elekt rolytkondensa torr r 
livre högra hörnet, där även näHladden kommer in. 

Trimning av superns förkretsar 


Vanligen trimmas dessa kretsa r sist, efter trjmningen av 

mellanfrekvenskretsa rna och osciUatorkretsen. Endast då för
kretsa l'll a ä ro mycket snedstämda, trimmar man dessa först. 

Fig. L visar el! metod för denna tr imning. Först och 
främst kortslutes oscillatorkrets n. Därefter inkopplas i b la11
darrörets anodkrets ett motstånd 0 111 l 000 a 2 000 ohm. 
Över detta anslutes en rörvoltmeter medelst en skärmad 
ledning. Rörvoltmetern tj änar som indikator vid trimningen. 

Motståndet pa l iI 2 kQ kan ligga kvar i bland arrörets 
anodkrets utan att inverka på mottagarens effektivitet. 

( Rafiio Progress nr 2, 1944.) 

fi g. l. Trimning av ~ rt perw- förkretsar. 
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Radioindustriens nyheter 
Ny rörprovare 

AB Trako , Regeringsgalan 40, Stockholm, för i marknaden en rör· 
pro\ a re aV märket Atlantus, modell 444. I denna kunna en ligt uppgift 
alla fiirekomrnand<! ellropeiska och lIl11er ikanska riirtypcr med glöd· 
,pänningar mellan 1,2- 117 V provas. Rörprovaren är försedd med 
tryckknappsomk(lpplare. Rören provas för u\·brott, Wckning, korl.lut· 
ning i varmt och kaUt till stånd. Kontakt mellan glödtn1d uch katoel 
indikeras automati skt. För kontroll av emissionen är en undre gräns 
:.ngivcn för mrj e rört~'p i en medföljande tabell, vilkcn även utgör 
..n omsorgsfIllI t utarbetad jänlfiirelsetabell för rör av olika faLrikat 
"ch olika typer. .. ven ömt tl liga uall eri rör kunna provas utan riök att 
de fördän<as, ilkct ej är fallet ,id a lla i marknaden förekommande 
rörprovare. 

En dektrodselekto r möjligg(ir mätning av rör med mer än två 
~nsllltningar till glödu·äden. Tidigare har e.xtra lll ellansockel erford· 
rats vid provning: av dyl. rör. Kondcn~atore r tJch motstånd kunna 
pro'a~ dds m d likspänning och del:; med v;ixelspänning. lllslru
mentskalun är belyst . Ledningsdragnin !;t'll är utförd i olika färger till 
de olika knapparna. Ett rymligt fack !inns för verktyg och r en 'rör. 

Ny upplaga av Sirufer-uret 
Elektriska AB Siemens, Kungsgatan .36, Stock/101m, har Iltgivit en 

ny upplaga av de t s. k. SiTufer·uret, en räknkiva som möjliggör 
enkel beräkning a\' kärnspolar och stäm kretsar. Diametern har ökat 
från Lidigare 12,5 cm tm 15 cm, och ut förand et är förbättrat. Skalor 
finnas för korskäl1la (även benämnd haspelkiirua) samt skrnvkärna 
(bestående enbart aven trimskrU\' l. En bruksamisning p svenska 
finnes på haksidan. 

Plåtskruv av svensk tillverkning 
Civilingenjör Gunnar Wiklull d AB, Svea!;iigen 28-30, Stvckholm C, 

r~presentcrar BlIltfabriks AB, Hallstahammar, i fråga om plåtökruv 
r,{'h drivnit, som sil ledes nu tillverkas in om lande.t . 

Pliltskruv användes som bekant inom radioindustrien för fasl!;äll
ning D" detaljer på chassi erna. Fästhålen i chassiplåten hehöva icke 
gängas, enär skruven sjilv skår sig gänga. Skl'll\ren är självjäsande, 
och man sparar därför muller och ev. l!\~n ill g~anordning. 

Sammanträden 
Stockholms Radioklubb 

Vid lJubuens sammanträde den il fclmlari höll ing. \V. Stockman 
föredrag om » ligors deformation i el ktri ska nät». Hllvut!.;akligen 
liCJlandlades använuningen av s. k. kan t vågor, rivs. pärlllingar med 
Jektan gttlär kurvform, för alt p rova hur förstärkar > och. andra elek· 
tri ska nät reagera för trallsienta förlopp. 

Den 21 februari hölls samUlaULräde varvid först civilingen jör Sven 
Linder gav några gLimtar fråu den i jannari h llna radioutställningen 
i Göteborg. Huvudföredraget höll s av eivilingenjiir Frank Hammar, 
AB Standard Radiofabrik, över ämnet ~En senskb , ggd rad ioutrust· 
ning för trafikOygplan». Hragavarande utrustning, som nännast till· 
\·erkat s för Aerot.ransports räkning, visar fl era intressanta särdrag. 
En anläggning har provat någon tid i en ombyggd flygande fä.tning 
och har väl fyllt de fordrin gar man ställ t på densamma. 

T or"dagen dcn 8 mars sammanträder klubben kl. 19.30 på T ek· 
niska Högskolan, hörsal 351, vanid anordnas d iskussionsafton . In 
ledare: ing. S. A_ Johan - n. Diskus ionsrunne: »IIur skall jaa- erhålla 
h;l sta m,jj liga ljudkvalit et från min radioanl äggni n,g ?» 

Anmälan om adre5srörändringal' o. dyl. ställ a till Stockholms 
Radioklubb, Box 6074, Stockholm 6. Förfrågningar Il varas av _ekre· 
teraren, civilingen jör Tor;; ten St !l.hl, under samma adress. 

Ändrad utgivningsdag föl' Populär Radio 
Populär Radio utkommer fråu och med april månad den 1 i stället 

rör den 20 i månaden. Det blir allloå endast 10 daga·rs uppehäll mellan 
mars· och aprilnumren. Av tekniska ·skäl m ste dessa b da nummer 
därvid utges med förmi nskat idan tal men prenumeranterna komma 
att hällas skadDs l ö~a genom att de närmast eft erföljande llumren er· 
hålla 24 i stäl let för normalt 20 sidor. 

Notiser och nyhe tsmeddeland n, som önskas införda i ett visst 
nummer. mä~te \·ara redaktionen t illhanda sena · t den 8 i föreg ende 
månad . . 
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Studera NKI- skolans nya 
radiokurser -- på fritid för framtid 
Radiotekniken har genomgått en kraftig utveckling 
under kriget, vilken snart kan väntas revolutionera 
även den »civila» radiotekniken. Det betyder, att 
här kommer att öppnas nya, givande arbetsfält. 

Förbered Er för detta in tressanta fram tidsy rke ge
nom att studera radioteknik på NKI-skolan. D en 
har en mängd korrespondenskurser för olika ända
mål och förkunskaper. Ni ka n förv ärva fu llständig 
kompetens som radioingenjör eller förman eller ock
så, om Ni har »radio» som hobby, läsa en ämnes
kurs för att fördjupa Edra kunskaper. 

Läs om utbildning, IÖller, framtidmtsik
ter m . tri . f ör olika radiotekniska yrken 
i N K I- skolalls stora studiehandbok, som 
Ni får gratis mot kupongen nedall. Sänd 
in den redan idag! NKI 

- flen nya tiflens skola 

Uu(11otc lillil!llt ingenji.)r8h:urs teleteknlsl'u lns tanatio·ner 
EJcktroteh; ni~l{ ingcnjörskurs telNeknlska växelst röm.:.'· 
Elekt.·oteknisk gymnn:o;:iekurs kretsnr 
Rl.ldiott-oknisk ye-rkroii~tllrelturs televi sionstelmik 
Radiot.., linisl, rönnnusl,unJ >;rullllllofonteknik 
Rnd.io]"("'pa.ratörskllrS Iju!l1ilmsteknil< 
Specltl l.kurscr l ills truktioner och rcglentl'lI 

ruu iutcknis ka ti mnl'n ten 
('Jcktroteklli I<:a llnulI: n Ulo I'~(' t e l egra fcring 

Radiotelcgnl f i l!itku rse r elektroteknil< 
Ä.mnesl(urser 1 

tele!oni oe lI telegrafi llAXfJEL o<: h 1\:OX'J'( II·: 
!'tel't roll kustik RI;AL ·KO I ...\ 
rnutomä tteknik or·h GL\IXASIIJ~I 
r dioslindare 1'1'; KXING 
radlomottag-are oelt N'lT 'J'OKOXST 
ratlioRcnicc SOC'TALA Kl RSEH 
tel ,tr. h:nLs ka apparat 'r ~IUSIKTEOR I lll. fl. 

Till NKI-skolan, S:t Eriksgatan 33, Stockholm 
Sil n<1 mig g rn UB .tudiehnndllol, (ör Uf't jll g- trukit \Jnuer . . Tag 
önskar uyen gtl er tidning "pr. Frltitl" kn sl nadsfrltt und r 
ett :l r. 

Namn: 

Adres": .......... .. ' .... ... .. .. .......... ......... ........ ..... ...... .... ... .. . PR 3 


Sänd in kupongen i dag! 

. 
... 
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GLÖDSTRö~rSTR.\N. FOlDL\TOR, iorts. f ran ~itl . . 52. 

hela kli strades ihop med melall(ix. S ilkespapperet får icke 

O'lömlllas, ann a rs skulle j LI rnässingsremsan bilda ett kort· 

slutande varv. Sedan sagad 8 st. lräbitar ut, och dessa 

klistrad" likaledes fast- med metallfix på sätt som fj O". l i 

hori solltal. och vert ikalpro jektion visar. Trä ribbornas tj ock

lek är så avpassad, alt lindnin gen ha r ungefär lika s to rt 

avs tand frå n bobinen och kärnan. Fig . 2 ä r ett fotoO'rafi , 

so rn tydli"l visa1- hela an ordnin gen . .. vell en liknande perti 

llaxbit gj orde i ordning och klistrades fast (se fig. l längst 

t ill höger ) . Genom dessa å tgärder blir lätt punk t a) (se 

ovan ) uppfylld. Med hänsy n till villkoret b ) b öra följande 

olTlständighete r beaktas. Om lTlan använder förhållandevis 

tj ock trad, so m hos de kommersiella glödströmslinJningar

n a, så skall Iindllingens to mgångsspä lluing va ra obetydligt 

högre än den spänning, som rörets glödtråd kräver. M inskar 

m an lråddiametern i syfte att däri genom minska lindningens 

kapacitiva yto r (och i någon mån även dess avstand från 

jordade delar ), så växer lindningens resis tan , och man 

måste lägga till !lag ra va rv för atl kompensera det i lind

Ilill gen uppk omman de späun ingsfall et vid den strönUyrka, 

som röret fordrar. Man inser, att om man tänker sig tråd

diametern lå ngsamt mil15kad och extravarv på lagda fö r kom

pensation av spänningsfallet, man så snlå ningom kommer 

till en optimal tråddiameter, d. v. s. ell tråddialllcter, där 

lindningen kapacitiva yla H r sitt minsta \7ä rdc. Hur skall 

denIla diameter vtiljas? Prof. Rudberg har visat (se hä rled

n ingen i slutet av denna artikel! ) att kapaci tansen för en 

e nkellag rig lindn ing blir minst id en sådan tråddiameteI, 

att lindn illgens res istans iir h älften av glöd trådens resista ns 

i driftt illstä nd , o h all tså tra llsfo rma torns tomga ngsspännin g 

lika med l ] / 2 glOr glöospänning n. Forll1eln gäller även 

appruximativt för Herlagriga Iindnillgar. Gäller det t. ex. 

ett P hilips- rö r EF9, so m kräver 6,3 vol t, 0,2 amp., sa blir 

resis ta nsen 6,3 / 0,2 = 31,. ohm. T ransforma torn bör då ha 

en resislans av .31,.5/2= 15,7.5 ohm. Dess torugångsspänning 

ka ll va ra 1,5 . G,3=9,4.~ volt. 

Inna n transfo rmatorn togs sönoer konsta terades aU 26 
\ 'arv t j ock tråd lämnad 6,3 volt. Det kråvs alltså 1 ,5 . 26 = 

= 39 van'. Längden fö l' ett \-arv uppmiille;" och ur cn t r~ d

ta bell f ick mall liitt uppl ysn ingen a tt O,l :i mUl dubbelemalj e

rad koppa rl råd va r det riitla. Den lindacles ~Olll fig uren visar 

i tva b ger ovanpå va ra nd ra o·h f ixerades med en jJast rvk. 

n ing av trolitulIack. Lilldn ingen upplog en bredd av ca 3 Dun. 

Tran5"f0 1'l11alo rbl ecken salte- pa "in plats igen, en j ordnings . 

t rO d fastlödde på måssing:orelJls:lIl , och kapacitanserna upp

m ätte i ell kapaci tansbrygga. Bägge två primäruttagen, 

j ordningstråden, och en tråd so m jordade kärnan kopplades 

till ena llltaget, och sekundärlindni ngens bägge ändar till 

det andra . K apacitansen uppgick till 20 pF . ppvä rmni'ngen 

i drift var m ini mal. E n kommersi Il transformator uppmät

.60 

pa samma s~ilt och gav 100 pF. Denna specialtTansfor

mator ger alllså en endast 1/ 5 så stor kapacitans, ett ul

lIlärkt resultat för det låga priset. 

Härledning uv optimala dimensioner för lindningen. 

Problemet förenklas på följ ande sätt: Man räknar elldast 

med en enkellag riO' li ndning, samt försummar ändringen 

avs tåndet mellan de j ordade delarna och lilldningen, när 

lråddiamelern tänkes minskad. Då kan lilan alltså säga alt 

ka pac itansen är minimulll, n ä r lindningens »bredd », dvs . 

a slandet mellan fö rsta och i ta varvet är ett m inimum. 

Kallas d enna bredd för B, trådens längd för l, dess dia· 

m eler för D, antaleL varv för fL , lindningens motstånd för 

R'n glödtrådens motstå lid för Rg amt glödspä nuingen för 

T'" och translo rmatorspänniugen för Vin stt blir 

R = n·D = min. (l ) 

V".2 = _ R" _ ~ _ (2) 
JI'r Rg+ K'r 

Vlr = konst . 11 = 1' 1 . n (3) 

(4) 

Logaritmisk deri veri ng av (1) ger 

dn au _ O (5)- + -D 
1/ 

(2) och (.3) ger 

JVlen V, lllåsLe förbli konstan t, a lltså 

Il . R" 
=---:-.,,:'~ = k(\nsL = le3 (6)
Rz+ Rr/ 

Loga r itmi sk el ri \'a tion av (4) uer 

dR dll elD . 
__I r = - 2 -"- . eller komhll1 l! rad med (5)
R'r IL D ' 

dR'r = 3 dn (7)
R/r Il 

Loga ritmi sk derivati on av (6) gel' (Rg= kollst ) 

dn _ dal _, _ = 0 
n Rg+ Rlr 

dR'r dn (H) 
Rg+ K-;; = -;; 

(8) kOllJbinerad med (7) ger slutligen 

dR" l dR" 
RJ1: + R-;; = 3 Hlr 

eller 

3 R,r= Rz+ R1r 

2 R,, =R~ 
Rtr = l /.~ R;! v . . b. 

POPULÄR RADIO 



Ko rtvågsa m a t Ö re r I 
Vi leverera moderna kopplingsschemor över kort

\'ågsmottagare frän 1--6 rör, kortvågssändare frän 
5--500 watt, frekven smätare, preselector, telegraf
nyckel s. k. Bug m. m. mot postförskott. Pris endast 
kr. 2: - pr styck + por to. Lppgiv önskemål! För
teckning sändes mot dubbelt porto. 

Firma KORTVÅGSRADIO 
Box 179 Eskilstuna 

Den planerade katalogen över vara 

Danska radioarIiklar och mätinstrument 
har tyvärr blivit för, e uacl. Till alla dem, '-a r8 begilrlUl 
om l, at a loge r och prl"llstor vi Unnu in te lwnnat tIll möt""· 
gli, vilj 'l , I rikta cn vil nli g uppman i n~ a tt ! "a nll g ord
nin g g ö ra sina bes till! ulngnr e ller Ini;linda en speel tkera d 
förtrilg a n. .. n m era tarksa mma lI ro " l g l"etvls fö r e t t 
/,)csö l{ pli vitr perma nenta IIt slil ll lJl ng 5 tr. up p No rr ~Iii
larstrand 22. St ockholm . ' :'ra kunder ;; ro e nse om , att 
prise r oe h be taln i ng,vl lJl<o r ii ro mycket fö rd elaktiga. Sp p· 
eiellt "Hja vi Cramhålla : elektrolyt-. papper~·, g limmer
kondensatorer , s ti krln ;;ar, kristall pick-ups, omkopplare, 
miitius trume n t , rörpro\'a re , de l,adereostate r etc. 

A.-B. HJALMAR MAURIN 

Rodio .vdelnlngen 


Norr Mälorstrond 22, Stockholm. Tel. 521750, 506565 


o. 

dnJting
av mätinstrument 

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

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

Radiomateriel 
Trots det forvärrade j'mportläget få vi fortfarande 
in avscvärcLJ. sändningar dansk. tysk o ch schweizisk 
radiomaterie\. De senaste månaderna ha vi särskilt 
komplettera t och utökat vårt lager av materiel för 
amatorbygge. 

RADIOLABORATORIET 
HARLOSA 

Tel. 158 


opulär adios 

handböcker 


äro till ovärderlig hjälp för såväl amatören !>Om 

den försi~klJ/Iltle. ,\ä~ra aktuella böcker UT se

nen: Kortvä~sm"lIa~lIing - Radioteknisk hand

bok, del I ""h 2 - Raoiolexikon - M"dnn 

televisionsteknik . .1 ...1 , "rh 2. - Pris peT px. 

kr. l: 50 + 1I1Tl~. (För prenumeranter kr. o: 7!i 

+ oms. l Rek v irpra i oag rrån Nordisk R010

gravyr, Box 4,:;0. Stllckholm l. 

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

BYTEN OCH FORSÄLJNINGAR 
::::::::::::: :::: :!:::::::!.:::::::~'::::::::::::!:1! : :::::::~:::::::::!:~:::::: ::::!::!: 0: ::::::::::::::::::::::: 
Undpr denna rubrik lof3ra vi ,tandardI8..rade ndaoDoD8er ." o..daa·· 
"tA"onde otMPf'IIndf' lin ,.tf pr'. aw kr. t: - per rad. MInimum! rader. 
utrymme. O......,,,,a mdtlnnon..... r äro awsedda att .kaOS en flrellJDl...... 
kontakt radloamaUlrPrna emel.Jan. ........................................................ ...................... ... ................................. 


P h Ulp8 vlbratoromfonnare, 6 v. hat t/120 v. SIl m a., nAgot beg. 
sii ljes. Svar tlJl "Vlbmtor 60: - kr.". Populär R adio r. v. b . 
......... ......................... .. ............................................. ............... ................. 


Amplltudg\lJnrör, mt'd 2 anod~r, kö pes nytt eller beg. Svar med 
prlsuppg. till Vllh. Nordström, Box IS, Munkfors 2• .................. .................................................. ........... .. ................................. 


Radiorör typ DF-21 ö nskas k öpa . Svar till "DF-21", Popullir R a 
dio f. v. b. ....................,..............,............... ,., ............................................................ 


RADIOSERVISMKN och amiltlrer 
Rygg Eder signalge>nerator själv. Reglernar HF och 
LF. LF-mod. 500 p/s och våglängdsområden 13-35 
m. 2()()..--.i'iOO ro samt 500-2000 m. Konstruktionen är 
gjord så. att mottagardelar med fördel kan användas. 

Till F:B EL1' ECT. ~(otn\a. 
'Sil nd mc>t p ostfllr. kolt \1 Iu < port o .. ... . s t . arhetsbeskrlv

nlng oc h kopp lingsschema. Pris per sats kr. 2:-. 

~(lmn : 

Adress: 



Välj en mikrofon från 
- det finns flera typer att välja på. Här
nedan presenteras de senaste 4 modellerna 

Typerna RK och BD 
Typ RK är en riktad kri sta].]mikrofon med cardwid/ormad 
upptagningskarakteristik i PEARL originalutförande, helt 
förkromad och med mattförnicklat skyddsgaller -- en 
vetenskapligt utprovad mikrofon a I' mycket hög klMs. 
Den har vid praktiska prov givit utomordentliga resultat 
främst tack vare dess »tysta bakgrund», en betydande 
förd el. Vid jämförelse med en icke riktad mikrofon har 
ljudstyrkan kllnnat ökas upp till 4 gånger innan åter
koppJi ng inträtt. Detta tillsamma ns med den perfekta 
frekvenskurvan ställer mik rofonen i särklass. Utomhus och 
i lokaler med svåra aku- ti ka förhålland en är denna mikro
fon oöverträffad. Kri stallen är en högkapaci tiv dubbel
kri stall med fyrpunktsupphängning. - Frekvemområde 
10--8000 p/ s. Känslighet - 54 dB. 

Typ BD-3. Efter långvariga och metodiska experiment ha 
vi lyckats konstruera en d ubbelverkande bandmikr%n. 
Band et är kort, vilket gör det mera hållbart, \'arjämte 
frekvensomrAdet 3 12000 pis täcks inom ± 3 dB. 
Magneten är av det högvärdiga magnetst1l1et ALNICO. 
Bandmikrofonens kän Ji",het är 50 dB. BD-3 levereras med 
strömbryt are, handtag samt mikroft1llkabel. Hög- eller liig
ohmig transformator. 

Typerna B 6 och B 9 
Två typer goda men prisbilliga kristallmåkrofoner. 
Typ 86 är högkän Ii g (4S dB ) och lämpad för tal och 
refrän gsii ng. Exkl. s trömbrytare, handtag och kabel 

Pris kronor 98: 

T}'p B9 har normal känsli ghet. (:;2 dB) och är spI'Ciellt 
lämplig för lTIU Eik och refräng. äng. Exkl. strömbrytare, 
handtJg och kabel Pris 1;.1'0001' 98: 

Båda typem a ,iro hö~ !>lansförkromade och ha 3-poIig an
slutning, passande v fl etrömbrytarehand tag. Högkapacitiv 
dubbelkri , tall med balanserad upphängning. 

r 

l\1ikrofonservice 

Insänd Eder söndriga mikrofon till oss och begär 
koslnallsför "lag pil. r epara tion. Alla detaljer s>hom 
k.ri taller, J..."Ti tal!system, band, membraner, tal po
lar m. m. (äVCZl för utländska märken) finnas stän
digt i lager, va rför reparation kan utföras om
gåend e. Öuskar Ni kontroll av Eder mikrofon Gå 
utföra vi fotografisk kurvritning med vår ulll"a-MI KRO FON LABORATO RI UM 

moderna oscillograf-kllfl'skrivare. 
Vallavägen 5, Flysta. Telefon Stockholm 362627 


