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Redaklörens brevlåda 
Vad är S-märket garanti för? 

Radiohandlaren har enligt lag ej rätt att sälja en ej S-märkt 
apparat. Installationer skola utföras med av Elektriska Materielkon
trollanstalten godkänd materieL Radiofabrikerna få ej saluföra en ny 
modell med mindre än alt nämnda anstalt har 11ndersökt och godkänt 
densanuna_ i\ren är då S-märket verkligen en garanti för att apparat 
eller materiel äro fullt pålitliga? 

Elverket har en längre tid ti ll förbrukare, som fil. likströmmen 
utbvtt mot växelström och som ej haLt apparater, som äro avsedda 
för -växel- eller allströl1l, tillhandahållit mottagare till låns, ev_ köp _ 
Kunden ser i eIverket en god garanti fijr a lt han har med den 
verklige fackmannen all göra_ Han går med på att få sin apparat 
utbytt, och som lån, ev. köp, får han en apparat, SOlIl ur kundens 
.synpu nk t skall vara en god och säker sådan. Det har emellertid 
visat -ig, att på ett relativt litet område i förhållande till vad om
läggningen antagligen motsvarar ha ej minch'p [in fem st. S-märkta 
apparater av samma typ och märke. brunni t och i en del fall även 
antänt byggnader, sa att människoliv ha st tt på spel. Detta torde 
bero på en felkoIlstrukt ion i denna apparatt)1l. Hur kan detta vara 
möjligt? Antagligen är appawten ej byggd efter det -märkta ori
ginalet, eller ocba är ett förbiseende gjort av E l. :Materi elkontroIJ
an"5talten_ ~1an förvånar sig dock över a tt apparater fortfarande fin
nas i marknaden, vilka medföra brandfara, v~ilket ju S,märket skall 
vara en garanti mol. 

Undertecknad, som varit rarlioreparati)r i åtta år, har al drig förut 
sett någon apparat, vare sig S-märkt eller ej, som fattat eld. Detta 
nämnes endast för jämförelse. 

Stockholm den 14 febr. 1945. 
Bo Kihlgren, Arstadal 2. 

llderte 'knad har beretts tillfälle taga del av rubr. insändare 
och får med anlewling härav meddela följ ande. 

Den apparattyp, det i detta speciella fall varit fråga om, god
kändes våren 1941 enligt da gällande provn ing5bestämmelser nr 
6/1937, enligt vilka dels kort 5hl tning av rörens vakuumsträekor icke 
utfördes, dels krav på insättande av fin- eller temperatmsäkringar 
icke fi;refanns_ Semko har viel fyra olika tillfiiIlen IDld r sökt brand
skadade appa rater av ny5snämnd typ. I samtliga dessa fall har 
kunnat konstateras direkt genomslag av en parallell t över likriktar
röret liggande mindre kondensator, vilket förorsakat strömrnsning 
i och överhettning a\· ett motstånd, Sum antänt angränsande bränn
bara delar. 

Något förbiseende i samband m ed apparattypens godkännande har 
dock icke gjort.s av Semko_ Då giillande best>inunel-er voro ju så 
avfattade, att Il kortslutning mellan likriktarrörets anod och katod 
icke medgav; . Vid föreskriftsenlj gt spänningsprov mellan nätjnta·g 
och apparatuttag (antenn - och jord uttag) erh,mes dessutom ingen 
påkänning P' den parallel lkondensator, som i detta fall utfallit otill
fredsställande _ Den provande ha r därför ej haft möjlighet att med 
stöd av gällande provn ingsbc.i tämmelser bedöma apparaten som brand
farlig (tillfogas ka n att konden a torn va r märkt med "n provspänning 
av 2000 = ) . Från ans talt ens sida har självfallet alltifr,m det 
först kända bramIfarIet hos vederbörande fabrikant insk,irpts vikten 
av att endaöt insätta tillförlitliga kopplingselemen t. 

Ifrågavarande brandiall aktualiserade den omarbetning och skärp
ning av provnillgsbestämmels rna, som genomHi rdes år n 1942- 194,3 
och resulterade i bestämmelserna nr 6/1943, vilka tillämpats för 
nytillverkning fr. o. m. den 1/ 4 1944_ I dessa bestämmelser infördes 
såväl korts.lutning av fClrens vakuu ~ träckor 50m krav på säkringar. 
Dessutom erhiill den provande befogenhet utföra pUTat spänn.ings
prov på sådana inre förbindn ingar, kopplingselemen t o. dyl., som 
måste anses olämpliga eller tveksamma ur säkerhetssynplmkt (§ 8 
mOm. 3). Där tveksamhet uppstått rörande speciellt kondensators 
goda funktion tillämpas detta så, att 20 st. kondensatorer infordras 
för separat kontroll. 

Av prakt iska skäl kunna efter äldre radiobestämmelser utfärdade 
godkännanden icke upphöra att gälla i och med fastställandet av 
skärpta bestämmelser. Nytillvcrkning av apparater efter äldre be
stämmelser är dock naturligtvis icke medgiven. Som bekant drabbade 
provningstvånget på s in tid ej heller apparattyper, som vid tid
punkteu för de;;.;; ikraftträdande redan tagits i bruk. 

Det ligger i sakens natur, att provningsbest,immelser för bedöm
ning av elektrisk materiel ur säkerhetssynpunkt ej kunna göras 

till alla delar betryggande. Dels måste ett awägande ske mellan 
önskade åtgärder ur säkerhetssynpunkt och de ekonomiska konse
kvenser, dessa yrkanden medföra, dels sker en utveckling här som 
på alla andra områden, varför en bearbetning av pro\'ningsbestäm
melserna med ledning av vunna erfarenheter med vissa mellanrum 
måste bli ofrånkomlig. Vi iiro fullt medvetna om att ej heller de nu 
tillämpade provningsbestämmelserna äro helt tillfredsställande även 
om dc medfört en betydligt höjd säkerhetsstandard gentemot de 
tidigare. BL a. representera blockeringskondensatorema mellan nät
spänningsförande delar och apparatuttag alhjäll1t ett påtagligt osäker
het, rnoment . För icke länge sedan hade anstalten under utredning 
ett dödsfall, som \Cisade sig ha förorsakats aven genomsbgen kon
densator, kopplad mellan nätjntag och chassi i en äldre v,ixelströmE
apparat. Visserligen mr apparaten ifråga endast fÖTsedd med en
polig strömställare, varför kondensatorn även vid frånkopplad ström
ställare stått under spänning och därför sannolikt åldrat-s kraftigare 
än normalt. Å andra sidan förtjänar fallet siirskild uppmärksamhet 
nu då blockeringskondensatorerna visat sig -synnerligen oj,imua ur 
kVlllitet~ynpunkt. Vad som gör det påtalade olycksfallet dubbelt tra
giskt är att apparaten kort före olyckan försålts a\' en radioreparatör, 
som pä förfrågan förklarat sig endast ha övertygat sig om att appa
ra ten radiotekniskt sett fun gerat. Det vore synnerl i<Ten öniöhä.rt at·t 
blockeringskondensatorer ägnades särskild uppmärksamhet i samband 
med repa rationer, apparatbyten o. dyl. 

Materielkontrollanstalten emottager slutligen med tacksamhet alla 
positi\ca nppslag till omarbetning aV provnin'gsbest'immelserna. För
sIa" i denna riktning äTO givetvis särskilt värdefulla, om de komma 
från servismän och andra m d i praktiken nppstående problem \·äl 
förtrogna_ 

Stockholm den 7 mars 19-'t5. 
Svenska Elektriska Materielkontrollanstalten . 

Matts-Erik Nygren. 

Lilleralur 
Kj. Prytz : The PaddiTlg Condenser, Supplement. I kommission hos 

G. E. C. Gad, Köpenhamn 1944, 20 s,idor, 10 illustrationer. 
Detta häfte utgl;r ett supplement till ett större arbete med samma 

titel, utgivet av Wrfattaren 1941. Båda publikationerna inga i serien 
»Ingcniprvidcnskabelio'e skrifter», som utges av Akademiet for de 
Tekniske Videnskaber och Dansk Ingeniprforening. 

Supplementet innehåller formler, som förenkla beräkningen av su
perheterodynens ow ilLatorkr.ets. Dessut.om finnas tabeller och dia
granl, med vilkas hjälp räknearbetet under ~-jS5a förut.sättningar ytter
ligare förenklas. Ett avsnitt behandlar bandspridningskretsar. 

KliTS i mätteknik. Teknisk Tidskrifts Förlag, Norrköping 1944, 156 
sidor, din A'~, rikt illustrerad, inb. 18 kr. 

Uppsatserna i detta kompendium utgöra bearbetningar av föredrag, 
hållna vid en kurs i mätteknik, anordnad den 12-15 april och 4-6 
november 1943 av Tekniska Fysikers Förening, avdeln ing av Svenska 
Teknologföreningen. 

Kompendiet iIUlchåller åt skilliga nppsatser av intresse för radjo
tekniker. Docent Torsten Swensson behandlar »Tekniska enheten , 
chilingenjör Ralph Thorbnrn »Skrivande instrument och oscillogra
fer» (i texten till Eg. 5 c står »högre frekvensområde», skall vara 
»Iägre'$ ), ci\rilingelljör Stellan Dahlstedt »Mätförstärkare», civilingen
jör S une Över by »Bryggor och kompensationskopplingar för växel
s tröm» "amt »Speciella te1etekniska mälmetodeD>, fil. lic. Ernst Fred
lund l'Akusti ska mätmetodel"P_ Bland det övriga intressanta innehållet 
märkas et t par artiklar av professor Waloddi Weibull om »Mätning 
och registrering av mekanisl a svängningar och stötförlopp) samt »Mät
ning av korta tider och stom hastigheter». 

Detta kom pendium är av stOTt värde för den som vi ll göra sig 
förtro n-en med mätteknikens framst.eg under de senare åren och de 
möjligheter, som numera finnas på detta område. 

Arne Sindal Sprensen & Henrik Nielsen: Kortbplge-Amatprens 
Haandbog. Utgiven av Eksperimenterende Danske Rad ioamatprer, Aar
hus 1944, 390 sidor, rikt illustrerad, häftad 24: 50 dkr. 

Då man fa r denna bok i sin hand, blir man förvånad över vad 
våra vänner de danska kortvågsamatörerna här presterat. Boken är 
lika tjock som den välkända »Radio Amateur's Handbook», som dock 
iIUlehåIler 100 sidor mer, emedan den är tryckt på tunnare papper. 
Kortbplge-Amatprens Haandbog är redigerad av Arne Sin dal Spren
sen, som varit huvudredaktör för den välkända tidskriften »OZ», 

Forts. på sid. 76. 
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Framställning av kristaller för piezoelektriska apparater 

Av fil. stud. Rolf Pettersson 

Piezokristallen har på senare åren fått en allt vidsträck· 

tare am'ändning inum rad iotekniken. Många artiklar har 

fö rut p ublicera ts p \ detta omr åde, men ad som ej berörts 

~ir framställningen av dylika kristaller. De firmor, som här 

i vårt land yrkesmässirr t t iU" erkat kri staller, ha vid förfrå· 

gan upplyst, att det är djupa fabrikati'onshemligheter, som 

ej kUllna yppas. Härav drar man liitt de ll slutsat.;;en, a tt det 

ej exis tera r någon litteratur på delta område. id närmare 

sökande visa r det sig dock, att det finn s en mycket rikhaltig 

litteratur , SO I11 utförligt behandla r dessa fram e til11ningsmelo, 

der. Här nedan kOl11ma nu de allra viktigaste beskrivningar. 

na a tt publiceras. 

M eket arbete har nedlagts pa alt odla perfek ta kr istall::!' 

i en lösning. Man har fu nni t, att för att en kristall skall 

växa klar och perfekt må te lösningen hela tiden ara llåt"ot 

övermättad , och oet gäller att på nago t sätt åstadkomma 

en d ylik lösning. 
Vid ett ämne, som Isar så pa ·· olika slor löslighet I'id 

olika temperatur som seignettesalt kan man med fördel ftst:1d· 

komma övermättningen genom att långsamt sänka tempe

raturen, medan saltet kristalliserar ut. . Jaturligtvis går Jet 

även att hålla koncentrationen konstant genom a tt avläO'sna 

lösningsmedel. Detta är de båda hmru'dmetod rna, utföran

det är dock något olika h os skilda förfa ttare. 

M oores m etod. 

Den förra metoden är utarbetad a R. W. Moore [l ] *. 
F ör tillverkningen av stora Rochellesaltkristaller ger han 

Iölj ande beskri,' ning: En vid 35 .00 C mättad lösning 

tillredes, varefter lösningen s.kilj es från överskottet av salt. 

Dkirefter upphettas den till n temperatur omkr. 7-8° C 

över mät tningstemperaturen och filtreras därefter genom en 

Biichner-tratt (gå r även med vanligt fil ter ) . Lösningens 

tempera tur i r under denna procedur ej falla mer än till 
_ 5° C över mäthlingstemperaturen. LösnuIgen hälles i 

ell glaskä rl, var Eter må ympkristaller upphängas i detta. 

K ärlet placeras därefter i en ten lostat, och temperaturen 

sänke till mättningstemperatureu. Därefter får temperaturen 
falla un gefär O,10 C per dag i börj an, t ill - kristallerna märk. 

Lart ha ökat i storlek och utvecklat sig som perfekta små 
kristaller. Detta tar vanligen ungefär en dag efter det a tt 

mättningstemperaturen har nåtts. Därefter fe r tell1peraturen 

sj LInka 0,2 ° C per dag, tills kristallerna äro ungefär 18---20 

mm långa. Avkylningshastigheten ökas där fler till 0,3
OlLo C per dag, och när kristallern a äro över 25 mm, sänkes 

temperaturen 0,5 ,G" C per dag. T emperaturen ändras 

• Siffrorna inom hakar hänvi,a till Ii ttemturförl eckningen slutet 
a v artikeln. 
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två gånger dagligen, morgon och kvälU i\är lösningen har 

kylts till rumstempera tur, tas -ristalIerna ut. De torkas med 

en mj uk, torr trasa. 

iVlältlängsku rvoll . 

Innan en kris tallisation som beskrivits ovan kan utföras, 

är det nödvändigt att exakt känna temperaturen, vid vilken 

lösningen börjar att kristallisera. För att bestämma detta 

har man gjort nog"ranna bestämll ino"ar av spec. vikten av 

en mä ttad lösning vid olika temperaturer mellan 15-39° C 

och av dessa värden bildat en kurva (fig. l ) . Från dessa 

data får man spec. ,rikten för en lösn ing, som är nästan 

mättad. Man måste dock ta hänsyn till aLt spec . vi kten är 

tagen med aerometer vid en temperatur, som är någo t högre 

än mättnincystemperaturen. Denna skillnad i spec. vikt före

faller alt bli ungefär 0,0005 per grad. 

Ympkristallerna. 

SOI11 ympkristaller ha använts små bitar av klara kristal

ler, ungefär 5 mm långa och 2 mm tjocka. I det fall at t 

d et fanns små, riktiga kristaller av rätt storlek användes 

<:lessa, i annat fall skärs större kristaller sönder i sm bitar. 

I de flesta fa ll har man h bl ngt upp ympkristallerna i tunna 

t rådar. Emedan kri tallerna gä rna lösa upp ig li tet innan 

lösnin CFen kylts till mälln ingstempera tu ren, brukar man van· 

ligen skära ett spår runt )' mpkr is tallen och lägga tråden i 

spåret. Om detta j gö res, faller kristallen gärna av tråd

öglan . I origillalbeskrivningen valde förf. en ympkri tall , 

som "ar så pass tor, alt den ej löstes upp så mycket att den 

föll ur öglan, men den var ej störr än nödvändigt, ty den 

framträder tydligt i den färdi ga krista llen. Förf. odlade. 

också ett antal 'rhaller, som låg på glasski,ror, men den 

erhålLla prod ukten blir s. k. ha1vkristaller, ty den sida, som 

ligger p å glasskivan, utvecklas ej . Ett litet antal kristaller 

l Nalllrl iglvi kan man även använda en sj 'lh reglerande regulator, 
s om au toma ti skt ins tälles med hjäl p al' eu klocka. En dylik ~nvände:; 
:på P earl i\Iikrofonlaboratoriuro. 

Sl)C . vikt 

/.~~~+4~~~~++~~H1++++~~~ 
/.~~+4~~+4~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~j±±t~ji±ttt~~tt~~+t~~ 

J.$~lIge_1I
I.U 

.1.52 

.I,~ottmgtmml1mm!f!m
1.2't.t±ti: 

I.U~~Z6~~~~~~~!iil~fl~~~~fl~~~!i!l~ 

1.227 9 II 1$ IS 17 19 ZI II ZS 27 ~SI 31 "$.JS " .19 41 

Temp. 0C 

Fig. 1. Diagram över specifika vikten hos en mättad seignettesalt
lö;;ning som flmktion av tem!>craturen [IJ. 
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har också odlats ståcnde på kant på glasplattor, men det 

förefaller alt vara mycket svårt att därvid få kristallen att 

vkixa kla r och perfekt. I samtliga fall har det befunnits vara 

lämpligt att skydda de växande kristallerna från små kristal

ler, som bildas på ytan genom avdunstning medelst något 

slaets känn, e.'{. en glasski\ra, som ligger några cm över 

kristallen. A ntalet kristaller som odlats i en viss mängd har 

"arierats, och många olika kärl ha använts. Hastigheten med 

,rilken kristallerna växa är den faktor, om bestämmer huru

vida kristallerna växa klara eller ej. Emedan den mängd 

substans, som faller ut för en bestämd temperatursänkning, 

är n fullt bestämd k antitet, måste tiIlväxthastigbeten bero 

på all talet kristaller i lösningen. Det ä r nödvilndig t att sänka 

temperaturen hastiga re i en lösning, som innehåller flera 

kristaller, än i en som innehåller färr e. Den relativa stor

leken av histallerna har också inverkan, och även läget i 
lösningen; kristallerna närmast botten av kär1et växa for

tare än dem som befinna sig närmare ytan. 

Na turligtvis måste temperatursänkningen ske hastigare i 
slutet a,' proceduren, tr när kristallerna växa och bli större, 

så få de större ,ta. Man har kommit till följ ande slutsatser. 

En kärl som använts mycket ofta har varit av glas och haft 

volymen 8- 10 l (storlek 150 X200 mm och 300 mm högt). 

Antalet kristall r , sum ger bästa resultatet, är 1-. De hänga 

i tr 1ager och äro placerade med så storl mellanrum som 

möjligt. Om flera kristaller insättas, vill de gärna komma 

i beröring med va randra, och ytorna fördärvas. Ett mindre 

antal ger större kristaller, men temperatursänkningen måste 

ske försiktigare. Det andra kärlet som amränts har en volYIll 

av 60 I och 36 kr istaller ha odlats däri. Ympkristallema ha 

upph ängts i trådar på armar av glas eller nickel. 
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Fig. 2. T el1llOi'tat enligt Schwartz [2]. 
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T ill växthastigh elen. 

Det vä rde, som f 'rut !rivi ts på temperatursänkningen, 

må5te t med resen ' ation. Om det är ett _to rt an tal kri5tal

ler i lö nin '" n, kan, om förut nämnts, temperatursänkning

n ske betydligt hast igare. 

TeT/noslalen . 

Tennostatkärlet i Moores beskr ivning ha r en volym av 

ungefä r l O l, men då det knappast har Jl' ITo t intresse a tt 

här beskriva ell dylik jä ttetermostat, _kall i stället en mindre. 

som ~ir p ublicerad av E. Sch wartz, beskri vas [2] . Fig. 2 
i-ar appa rat ns kon _tntktion. Tcrl1l o s l a tk~lrl et står i den 

\'ärm ,isolerade trälådan k. Det genom skruvom röraren 

omrörda lermostatva ttnet upphettas genom lampan L. Som 

t · mperalurn~g lll a to r tjän ar ler momete.rn Th, va rs kvicksil

ven nell isk vid önskad temperatur 'lut r trömkretsen till 
ett elektromagneti skt relä , aU upp\·är mningen avbrytes. 

C enom att sänka kon takten i Lermo meterkapilIä ren kan tem

peratu reH sänkas. en mättade salt lösningen stod i ett rrlas

kärl i mi tten av termo_t ten. mpkristallen h ängd e i en 

siden tråd han stativet. 

Afättn ingstem peratll ren. 

Temperaturen m l1an - o e har VHltS, för a tt den ä r 

d n mest praktiska. Lö ningen i~i r ej uppheltas över ,150 e , 

em edan Roc:helle alt börj ar falla sönder " id denna tempe

ra tur. lVl axi mum för mäl lningstcmperaturen ha r behumits 

ara ungrfii r ° e . :Med en rurust emp raLur på un ge1ii r 

20- 22° är d t inte lä lt a tt arbeta med en lö ning, som 

ä r mättad vid 4 ° e, emedan r umstel1lpera turen är så myc

ket lägre än lcjsningens temperatu r, att det är omöjligt att 

hindra ickc önskvärd kristallisation av saltet sär kilt på 

) tall. De 10- 12° som te mpera luren sänkes kan <>e kri
taller upp till 10 cm långa_ På sommaren kan man höj a 

mättn ing tempera turen några gradeI"-

Kriswllemas tvättning. 

Det ~i r Ta nska svårt att taga bo rt lösuin "en från den 

fä rdiga kr istall en utan att spräåa dcn, om den doppas i 

vatten. Även om detta har samm a temperat u som kristal

lerna, spri ker erl stor del av dem. D et S0111 t cks ge det 

bästa resultatet ä r att tvätta av y tan med en sudd a\' bomull, 

eller torka a dem med en torr trasa. Dessa metoder {"r

dEirva dock ' torna något. D et må anmärkas, a tt h istall

odling enlig t denna metod kräver både tid och tålamod. 'Öl' 

de t första måste m~il! ningste lnpe ra l ur n bestämmas mycket 

noggrant Te rmoreguIatorn måst fungera oklanderJjdt U ll

der fler a veckors tid u tan a LL haka upp sig J1ågon gång. 

Om tempera turen änkes litet fi:ir lll) eket, ii blir kristallen 

j fulls tändi O' t klar ; det b ildas en ful fläck inne i den . Om 

temperaturen på något sä Lt höj es litet ö\7er mättningstem

pera luren, löses kr istallen upp nftgot på ytan . Om temp ra

turen därefter s ~inkes, så att kri stallen börjar växa igen , så 

visa vig konturerna av krist allen, när den hörj ade viixa igen 

i den färdiga kris tallen . E ndast när lösningen h ela tiden 

hålles nåfTot överrnäl tal, hli r elen färdiga kr islallfl n glaskla r. 

f ör att odla en klal", perfe t ut ecklad kristall på omkring 

5 mm , åtgår en tid av un aefär en månad . 

K rislalZjramställning vid konstallt temperatur. 

id konstant temperatur f rams tälla eignelLesaltkri. talIer 

av G. Busch [3] . I ans metod är följan de _ _1an uppl" 'ser 

sei fT l1c ttesalt i valten vid 40° e i sudan m[in fTd, att man erhål· 

ler en lösning, S0 111 SäkeTI ä.r mä ttad vid 32° e. Lösningen 

filtr ·aeles däreft er tTe g nger och t~iIIdes s dan i en termo 

sta t, som höll temperaturen 32° e . Eft r 4- 5 dagar hade 

överskottet av salt avski lt ig, och man hade en lösni ng, om 

var noga mättad vid den na tempera tur. 

' ör a tt fra mställa ympkristalle r, gjo rde ma n en litell d l 
av den mättade lösnin lYen något undermältad genom alt tjlJ

sätta litet destillera t vatten. Denna lösning l tälldes över i en 

" anska varm krisa1li~a tionsskå l , och denn a insa ttes i en ex

icka tor med eaO~ (ka1ciumklorid, vattenfr i ) SOIl1 torkme

del. Vattenöver-kottet hade t ill uppgift att fö rhindra eJl ögon

hlicklig kr istallisat ion vid öv rhälIningen a\r lösningen. 111 

lösnino·en var ren, så uppstod det efter 3 timmar några 

(20- 50) klara småkristaller-

S-o välvä:"ta ympkristaller , va rs a-axlar vo ro vinkel räta 

Fig. 3. KristaU~åg enligt utföres med en fuk tad 
Fig. 4. Sejgnettesallkristaller framställda av chwartz [2] . 
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mot den plana sidan, lades i en stor skål med svagt under
mättad lösning. Skålen ställdes därefter i en varm och torr 
exsickator, och denna ställdes i termostaten och temperatu
ren hölls under flera veckor konstant på 0,01 0 C när. Ex
sickatorn var försedd med ett rör, som användes när man 
pumpade ut luften. Dessutom var den försedd med ett två 
gånger vinkelböjt rör med 3 cm inre diameter. Rörets ena 
ända avk ldes utanför vattenbadet med en köldblandning 
av fa st kolsyra och alkohol. Vattenångan, som befinner sig 
ovanför lösningen, diffunderar till viss del in i det vida röret 
och fryser till is i dess kylda del. Tack vare koncentrations
minskningen sker en ständig transport av vattenrnolekyler 
inifrån och ut, och allteftersom vatten avlägsnas, kristallise
rar salt ut. Vid atmosfärtryck äger denna process rum myc
ket långsamt; pumpar man däremot ur luften till nära lös
ningens ångtryck, så ökas hastig.1eten betydligt. Då tem· 
peraturen hela tiden hålles konstant, kan man mycket be
kvämt reglera kristallisationshastigheten genom att regiera 
trycket. Bäst visade det sig vara att i början ha eLt tryck 
av ungefär 50 mm Hg och med tilltagande kristallstorlek 
sänka trycket ned till 20- 25 lllm. Efter cirka två veckor 
hade man erhållit 5-6 ungefär 50 g tunga, alldeles klara 
kristaller, som raskt nedlades i en exsickator, som stod i ett 
vattenbad med temperaturen 32° C. Temperaturen sänktes 
därefter långsamt till rumstemperatur. På detta sätt undgick 
man sprickbildning i kr istallerna. 

JVågra enklare m etoder. 

Till slut skall beskrivas några metoder, som ej ge fullt så 
goda kristaller som de föregående, men de äro i alla fall 
användbara i piezoelekt6ska apparater. C. E. Wynn.Wil-

L-_ _ __________~"'A I ~S 

Fig. 5. Termostat enligt Wynn·Williams [;j,]' Tf,mperaturen sänkes 
automatiskt genom att. vatten droppar ned i kärlet till höger, varvid 
flottören suceessivt höjes och konlakttråden sänkes längre ned i 

termoregulatorn. 
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Hams anger ett par metoder, som förefalla att vara mycket 
enkla [4]. 

Den första, som gav ganska goda kristaller, bestod i att 
lösningen avkyldes i ett litet värmeskåp. Detta var av kop' 
parplåt, ungefär 1/ 2 m i fyrkant och övertäckt med bomull. 
Det uppvärmdes med en 20 watts elektrisk glödlampa, som 
placerades inuti skåpet. Under förutsättning att denna appa
rat lämnades i fred, kunde temperaturen hållas konstant på 
1° C när under längre perioder - omkring 12 tim. eller 
mer - utan användning av regulator. En lösning, som var 
mättad ungefär 3-4° C över skåpets temperatur, upphet
tades till omkring 8 ° C över denna temperatur, och ymp
kristallen lades på ett lager kvicksilver på bottnen av kri. 
stallisationskärlet. Kri staller på upp till 4 cm längd odlades 
på detta sätt. Värmeskåpet kan även ersättas med en kok· 
låda eller en kalorimeter. 

Det allra bästa resultatet erhölls med den termostat, 50111 

visa:'! i fig. 5. Vad 50111 framför allt bör ob3erveras, är att 
termostatvatlnet upphettas underifrån. Genom detta knep 

slipper man ifrån den mekaniska omröraren, ty om upp
värmningen äger rum uppifrån och omröraren saknas, så 
blir lösningen varmare upptill än längre ned, och saltet 
faller ut på bottnen. P. Kobeko och .J . Kurtschatov [5] 
framställa upp till 100 g stora kristaller vid rumstemperatur 
genom att ha kristallisationsskålen i en exsickator med sva· 
velsyra som torkmedel. 

Några praktiska tips . 

I en föregående artikel i denna tidskriJt har en termo· 
regnlator utförligt beskrivits. Denna regulator är mycket 
enkel till konstruhionen och lämpar sig därför utmärkt för 
nybörj aren. Huvudfelet med den är dock, att det är ganska 
besvärligt att kontinuerligt sänka temperaturen. Därför 

konstruerades en ny regulator, som vid utförda prov vi
sat sig fungera i månader i sträck, utan att haka upp sig 
någon gång. En beskriv:nillg över denna regulator kommer 

Fig. 6. Ett par enligt Moores metod industrimässigt framställda 
kristaller. (Pearl Mikrofonlaboratoriurn.) 

POPULÄR RADIO 



att införas i nästa nummer. Regulatorn är känslig på O01 0 C 
när. Med denna anordning monterad i en termostat, där 
uppvärmningen sker underifrån, kan man odla glasklara 
helkristalIer. 

Till jst skall nämnas nåura ord om piezoelektriska egen
skaper hos andra ämnen än seignettesalt. Vi ha bl. a. rör. 
socker, kvarts, turmalin lll. fl. Dessa ämnen äro dock så 
pass svagt piezoelektriska, att de ej lämpa sig till mikrofoner 
o. dyl. Kvarts användes dock som frekvens tabilisator vid 
sänd re. 

Man bör emellertid lägga märke till några intressanta för· 
sök utförda av A. Meissner och R. Beckman [9J, om gj r
de piezoelektriska plattor genom att upphetta en blandning 
av kvartspulver och asfalt tills den smält och därefter lägga 
på en hög elektrisk likspänning (ca l 000 volt för ea l mm 
tjock skiva). Kvartskornen ordnade sig därvid så, att efter 
avsvalning de färdiga sivorna voro starkt piezoelektriska 
(omkring 60 ggr mer än kvarts). Dessa sk·vor lära enligt 
deras försök behålla sina piezoelektriska egenskaper ganska 
länge. Använde man däremot andra ämnen som binde
medel (ex. svavel, beck) så försvann den piezoe1ektriska 
effekten efter en viss tid. 

Johnson -kopplingen 
Av ingenjör Gunnar Johnson 

Sammandrag av innehållet. Inledningsvis beröres bety· 
delsen av kombinationstoner och övertoner för ljudkvali· 
teten vid musikåtergivning. ~nom att dela upp frekvens
registret på tva eller flera kanaler kunna kombinations· 
tonerna, som äro mer stÖTande än övertonerna, reduceras. 
Johnson.koprlingen, som utgör en tillämpning av denna 
princip, består a ett dubbelt sllltsteg. där de båda slut
rören arbeta med i huvudsak var sitt frekvensområde, var
vid lrekvensförd elningen åstadkommes medelst ett på visst 
sätt anordnat impedansnät. 

Den koppling, som nu kommer alt beskrivas och SOI1l i 
rek! men benämnts Johmon·koppling, har till huvudsaklig 
uppgift att med relativt enkla medel förhindra uppkomsten 
av kombinationstoner i II-förstärkare och därigenom bidraga 
till bättre ljudkvalitet hos radiomottagare och förstärkare. 

Innan kopplingen beskrives, kan det kanske därför vara 
på sin plats att nämna några ord om begreppet korn bina

tionslon och dess inverkan på ljudkvaliteten. 
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På senaste tiden har man ä\'en upptäckt andra ganska 
kraftigt piezoelektriska ämnen, nämligen de sura alkalifos
faten och arsenaten2 (även ammoniumfosfat och arsenat ) 
[lOJ. Deras kemiska sammansättningar äro KH2P04 , 

KH2As04, NH4H2As04 [ UJ, NH4H2P04 [12], KD P0 32 4

[13J . Man håller f. n. på med att experimentera med 
KH2POr kristaller som frekven8stabilisator i radiosändare 
[HJ . 

, Skall skäras vinkelrätt mot c·axeln. 
3 D=tungt väte med atonl\'ikten ~ 2. 
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Om en idealisk förstärkare på ingångssidan matas med 
en sinusformad spänning, ger den på utgångssidan en för
stärkt spänning av sanuna fr ekvens som ingångsspänningens, 
och förhållandet mellan utgångsspänningens och ingångs. 
spänningens amp1ituder håller sig konstant och lika med 
fö rstärkningsgraden, då ingångsspänningens storlek varie
ras. Grafiskt kan detta åskådliggöras i elt diagram, om vi 

v,rt 
Fig. 1. Förhållandet mellan ut· och inspänning vid en överstyrd 

förstärkare. 
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avsätta ingå ngs~piinninrTen efter x-axeln och utgångsspän

ningen efter y-axeln . (Sc fi"o_ 1.) 

I det idealiska fallet är det utan vidare klart att den kurva, 

som utvisar utg!l.ngsspänningen ~om funktion av ingångs

spänningen, bl ir en rät linj e genom origo och med sådan 

lutnin"o att tan<Yent en för vinkeln med x-a..xeln blir lika med o ' b 

förstärknin gs,"raden_ (Skalan för x-axeln förutsättes vara 

lika med den för y-axeln.) 

I det praktiska fallel kommer man emellerti d vid ökning 

av inglmgssp~inningen snart till tt värde, för vilket utgångs

spänningen är mindre än i det idealiska fallet. oMan säger då 

att förstärkaren är överstyrd. I diagrammet betyder delta 

alt den räta linjen böjer a\' från sin föna riktning. i ha 

då fått något som kallas icke-linjär distortion elle!· ampli

tuddistor tio l1_ 

Minskningen a förstärknin gsg raden har, så län ge den 

håller sig in0111 r imliga gränser, dvs. 10 a 20 0/0, i och för 

sig ingen större betydelse ur IjudkvaHtetssynpunkt. Den åt

följ es emellertid alltid av andra fenomen och i första hand 

av övertonsbildningen, vilket innebär att utgångsspännin gen 

innehåller icke endast spiinning av samma freb'ens som 

ingån Cfsspänningens utan även spänningar, :i1kas frekvenser 

ä ro mul tiplar av ingångsspänninaens frekvens. Har igångs

spänningen en freklrens av t. ex. l 000 p/s, sa kommer ut

gångsspänningen alt des-utom innehålla spän uillgar med 

frekvenserna 2000 och 3000 p/ s os _ 

Storleken av den icke-linjära d istor tionen hos en förstär

kare definieras oft a med ett tal , klirrfaktorn, som på visst 

sätt definierar förhålland et mellan amplituden ho dessa 

ö\Tertoller och motsvarande o- rundton vid en viss angiven 

utgångseffekt. 

Kombinationstonerna farligare än överlonerna. 

Över tonsbildning förekommer i de flesta musikinstrument 

och övertonshalten kan för sanuna instrumelltslag variera 

väsentligt. Eftersom övertonern a och grulldtouerlla äro har

moniska , uppfa ttas emellertid detta normalt icke som distor

tion . Av samma skäl kan övertonsbildning i viss grad före

komma även i förstärkare utan att vara märkba r SOI11 dis
tort ion_ 

Vida farligare ~ln den rena övertonsbildningen är emel

lertid den lwmbinationstonbildning, som \Tid en förstärkare 

ha r samma orsak som övertonsbildningen, men som uppstår 

då man samtidigt tillför en för tärkare flera olika spänningar 

med var sin frekvens. Om nämligen en förstärkare med icke 

linjär distortion samtidigt matas med två frekvenser, t. ex. 

60 p/ s och l 000 p/ s, kan det matematiskt och fysikaHskt 

bevisas, att lItgångsspänningen förutom grundfrekvenserna 

och deras multiplar även kommer att innehålla bl. a. fre
kvenserna 940 p/ s och l 060 p/ s_ 

Des~a n) bildade frekvenser kallas kombillatiolZstoner och 

motsvara som synes skillnaden respektive summan av de 

båda inmatade pänningarnas grundfrekvenser _ 

I mot ats tiII övertonerna äro kombinationstorterna och de 

uJ"sprungliga grundtonerna i regel icke harmoniska, och 

kombinationstonerna slöra därför d et musikaliska intrycket, 

så alt alergivningen verkar rå och hå rd_ 

Särskilt besvärande äro kombinationstonerna, då de ligga 

mycket näTa någon av de ursprunglicya frekvenserna. I 

exemplet kommer t. e . den samtidjaa närvaron av spän

ningar med frekvenserna 940, l 000 och l 060 p/s alt ge 

ett allt anllal än musikaliskt intryck. 

Antalet komLinationstoner ökar med antalet grun dtoner, 

men i betydligt snabbare tempo än dessa. Vid , te rgivning 

av komplicerad musik, t. ex. orkestermusik, om samtidigt 

innehåller en mängd orka frekvenser, är det därför utan 

vidare klart, att kombinationstonerna kOI111l1 a att bilda ett 

spektrum av oharmoniska frekvenser, och detta spektrum 

kommer hela tiden att ligga som en sk ugga över musiken 

och bidraga till att göra den onjutbar. 

Säkert ha de flesta radiolyssnare lagt märke till att även 

en ooanska dålig radioapparat kan å terge elt instrumentsolo 

eller annan enklare musik ganska njutbart, medan ork stel:' 

mu ik eller körsång i samma apparat blir fullständi o"t onj ut

bar . Orsaken härtill ä r att vid inst rurncntsolot best r dislor

t ionen huvudsakHgen i övertonshildning meu vid orke ler 

musiken i kombinationsbildning. 

Man {råga r sig då vilka medel som finnas för att före

bygga ener begränsa kombinationstoll bildni ngen. Ett av de 

mån O"a medlen är att före förstärkningen dela upp talet eller 

l11usi ' en, som skal1 överföras, i två eller flera f rekvens

områden som förstärkas i ar sm kanal och därigenom 

hindras att blandas med varandra. Principiellt kan uppdel

ningen i kanaler göras med t illhjälp a ett lågpas filter och 

ett högpassfilter på det sätt, som visas i fig . 2 . 

Johnson-kopplingen innebär just en på \'isst sätt utförd 

uppdelning i t\' å frekvensområden, och denna koppling skall 

nu beskrivas . 

> 

Fig. 2. ppdelnjng al' frekvensområdeot på tva kanaler med hjälp av 
högpassfilt er (H.P.) och lägpassfilter (L.P.). 
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Fig. 3. Enkla lCq;· och hii gp~s filt r med tillhörande frehenskmvor. 

Jolmson.kopplingens princip. 

uppdelningen uv frekvensområdet i ett lägre frekvens

llU"<lde, omfatt unde hu 'lldsaklig:cn frekvenser lägre än 300 
p/s och ett högre, omfa ttande huvudsakligen frekvenser hög

re än 300 p/ s, sker med tillhj älp av ett mycket enkelt filter, 

innehållande eudast konelen atorer och motstånd. 

Ett lågpassjilter av enklaste utförand består aven serie

krets, innehållande ett motstånd och en kondensator kopp

lade enligt fi g. 3 a. Om ingiingsklämmorna hos detta filter 

matas med konstant spälllling alT varierande Irekven" kom· 

mer ulgangsspännin" n som funktion av frekvellsen att ha 

i huvudsak det utseende, som vi ' 3 j fig. 3 h. Ett högpass. 

filte r kan bygga ' av samma element genom al! de få byta 

pla ts inbördes. Kopplingen f r dLl det utseende, som visas 

i fig. 3 c. U tgångsspän lin gen som funktion av 1re -ven en 

kommer i detta fall alt ba det utseend , som isas i f ig. 3 d. 

Om ett lågpass- och elt högpa sfilter parallellkopplas på 

ing[lI1g - idan 5~lsom vi a i fig . 4 a, är det tydligt, att man 

kan använda det så bildade filtr t fö r att mata två skilda 

kanaler i en förstärkare. Den visade anordningen har emel

lertid ' ~a egen kaper , som just ha givit upphov till John

Eon.kopplingen. Dessa egenskaper framgå bäst ur vektor

diagrammet, fig. 4 b, för ile i kretsen uppträdande spkm
llln Clarna. 

Vi betecklla strömmarna i de båda strömo-renarna med 

il och i t • Om vi nu v~ilja il om riktfas ch börja med den 

vänstra strömgrenen, få vi ett spänningsfall i l . Rh som lig

ger i fas med strömm n i l ' Spänningsfallet över kondensa

j
torn C j bl ir il' C , ligger alItså 90° efter strömmen och 

W I 

avsätte- nedåt. Spänningen över hela kretsen, dvs. ingångs

_pänningen Vi'" blir tydli 'cn h 'po tenusa i den 6itvin l iga 
triangel, vars kateter utgöras al' de båda delspänningarna. 

Vi övergå därefter till den högra lr ömgrenen och för

uUitta alt kretselernen ten till sin sto rlek är lika dem 

gren l. Resulterande ilupedanseu blir tydligen lika till saväl 

storlek som fas för häda strömgrenarna och eftersoll1 ile 

äro parallellkopplade, måste även uelspänl1ingarna i gren 2 

ammans~i tta sig t ill spänningen Vill' Strömmen i2 blir till 
såväl t01'l k Olll fas lika med i l , och vi kunna alltsa direkt 

avsätta , pänningsfallet i2 ' R2 parallellt med och lika stort 

om il , R I • På samma sätt bli!' i cliaCframmet i2 • ej lika 
(J) , 

stor som och parallell med il' J , 
wC l 

Vad som emellertid iiI' av speciell t inh'e e är dels att 

utgångs"pänningen mellan utgångsklämmorna 3--'1., som i 
diagranmlet representeras av vekLorn V,1- 4 till storleken 

överensstämmer In el in gl'mgsspänningen Vi'" och dels att 
spänuingarna VI - och VI-'l alltid kOl1llna att vara fas3 

förskjutna 90° i förhållande till varandra . 

Den praktiska tillämpningen. 

Om man nu låter den visade anorduin rren jngå j en för-

Lärkare på sådant sätt, att ingaoO'sklärnmom a 1- 2 inkopp

las i anodkretsen på föregående förstärka rsteg, medan de 

båda paren utgångsklämmoT 1~ resp. 1---4 få mata gall

ren på va r silt slutrör och dessa slutrör på anodsidan an · 

lutas till en gemensam utgångstransfol"mator av pusb.pull. 

typ, så få vi en s. k. Johnson-koppling, Ett utförande av 

denna visas i pr incip i fig. 5. Kopplingen ha vi s likhet 
med push.pull.koppling -åtillvicla att utgtll1gstransfonnatorns 

lihtrömsrnagnetisering är utbalanserad, men skiljer sig fran 

elen nämnda kopplingen bl. a. därigenom, att de båda galler

(o) 

Fig. 4. Impedanmät för uppdelning av frekvcnsomrlldet &amt liIJ
hörande diagra m. Fig, 5. Johmon-kopplat ~lllti'leg samt tillhörande (rekven-kul"I'or . 
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t:äxelspänningama äro fasförskjutna 90° i förhållande till 

ramndra jämfört med 1800 vid push-pull-koppling. 

Artiklar om 
praktisk radioteknik 

Vårt tidigare upprop till radioingenjörer och radiotekni
ker har tillfört oss en hel rad av utmärkta artiklar, som 
efter hand komma att inflyta i tidskriften_ Dessa artiklar äro 
i allmänhet av teoretisk eller mera avancerad art Vi taga 
givetvis även i fortsättningen emot manuskript av detta slag. 

Vid sidan om dessa teoretiska bidrag ha vi behov av 
rent praktiska artiklar, såsom konstruktionsbeskrivningar 
över mottagare och förstärkare, mät- och servisapparater, 
hembyggda radiodetaljer, såsom spolsystem, transformatorer 
m. m. Vidare äro korta elementära artiklar, behandlande 
olika sidor av praktiskt tillämpad radio- och ljudteknik, av 
intresse. 

* Man kan ej begära, att de teoretiskt arbetande ingenjörerna 
skola sätta sig ned och s1.-riva elementära artiklar eller göra 
konstfuktionsbeskrivningar. De bidra med sådant, som ligger 
inom deras intressesfär. 

* I stället är det Ni, praktiska radio- och ljudingenjörer, senis
ingenjijrer, radio- och ljudtekniker samt vancerade amatörer 
som i Populär Radio skola ta hand om den praktiska sidan av 
radio- och ljudtekniken. Och vi veta, att Ni kunna göra deL 

* Ni, m vill ha flera praktiska artiklar i Populär Radio, 
föregå med gott exempel! Dra Ert strå till stacken, så skall 
Ni se, att Populär Radio blir en tidning även för praktiskt 
radiofolk. Vi vänta endas t pA Er medverkan för atf kunna 
utöka den praktiska delen av tidskriften. 

* Siikert linns det många problem, vilkas lösningar Ni funnit 
på egen hand eller genom studier. Delge andra Edert vetande 
härutinnan och erfar känslan av att ha bidragit till höjandet 
av den radiotekniska kunskapsnivån i landet. 

* Korta, elementärt hållna artiklar om de speciella problem, 
som möta den mindre erfarne radio· och ljudteknikern i 
praktiken, äro välkomna. Det finns här mycket att behandla: 
spänningsmätning på mottagare, val av motståndsvärden i 
olika förstärkarsteg, anpassningsfrågor vid förstärkare, pi-a· 
cering av högtalare, dämpning i litergivningslokaler, för att 
blott nämna några exempel. 

* Varje praktiskt tips, varje teknisk erfarenhet, varje koppling, 
som Ni prövat och ftmnit vara bra, allt detta är värdefullt 
material för den praktiska avdelningen i Populär Radio. Korta 
referat av bra artiklar Ni läst i utländska tidskrifter äro 
även välkomna, blott Ni anger källorna. Börja redan nu att 
insända material! I ett av de närma,te munren får Ni se 
det i tryck. 

Förlora ej någon tid! Insänd omedelbart Edert bidrag eller meddela, 
för den händelse del gäller en artikel, hur snart Edert manuskript 
kon vara färdigt. Korta, koncentrerade, klarläggande artiklar äro 
mest välkomna. Ju kortare artiklar, desto fler ämnen ktmna behandlas 

varje nummer av tidskriften. Alla införda bidrag honoreras. 

Red. 

Av det förut sagda framgår vidare aU de båda slutrören 
matas med i huvudsak var sitt frekvensområde och att kombi
nationstonbildllingen därigenom i hög grad förhindras. Den 
resulterande utgångsspänningen från filtret, som i detta fall 
verkar meUan de båda slutrörens galler, är såsom tidigare 
visats oberoende av frekvensen lika med filtrets ingångs
spänning. Om alltså det steg, som föregår filtret, lämnar 
en inom frekvensområdet konstant växelspänning, så blir 
yektol'skillnaden mellan de delspänningar, som tillföras resp. 
slutrörs galler dvs. spänningen Va- 4 i fig. 4 b, frekvens
oberoende och lika med filtrets ingångsspänning, ~ch häri
genom blir även anodväxelspänningen, som verkar över ut
gångstransformatorn , konstant, dvs. hela kopplingen inklu
sive förrör och slutrör har då rak frekvenskurva. 

Om ingångsströmmen i stället för ingångsspänningen är 
konstant, vilket torde vara mera vanligt, eftersom försteget 
i regel utgöres aven pentod, ändras frekvenskun'an på ett 
sätt, som kan vara önskvärt vid radiomottagare. För aU 
åskådliggöra det fallet återgå vi till kopplingsschemat för 
filtret. V id k onstant ström blir tydligen spänningen över 
ingångssidan direkt proportionell mot i mpedansen, och vi 
måste alltså undersöka hur lin varierar med frekvensen. 

Vid relativt höga freI-."venser k,an tydligen reaktansell hos 
de båda kondensatorerna försummas vid sidan av R, och 
vi få då en resulterande impedans som är lika med R/2. 
Vid mycket låga frekvenser bestämmes impedansen huvud
sakligen av reaktansell hos de båda kondensatorerna och går 
allt5å för frekvensen noU mot oändligheten. Förstärkningen 
skulle alltså under de givna förutsättningarna gå mot oänd
ligheten vid låga frekvenser, men i det praktiska fallet be
gränsas den bl. a. a\' föregående rörs anodmotstånd, och 
för normal dimensionering uppnås en förstärkningsökning 
för låga frekvenser, som inom området 50-150 p/ s upp
går till 3 il 5 decibel, en ökning som med hänsyn till den 
annars ofta så svaga basåtergivningen kan vara värdefull. 

Slutligen medför Johnson-kopplingen en mycket enkel 
möjlighet till reglering av klangfärgen. Om nämligen de 
båda slutrörens galler anslutas till var sin ända aven hög
resistiv potentiometer, vars glidkontakt anslutes till kopp
lingens jordsida, kan man genom att vrida potentiometern 
åt ena sidan om mittIäget successivt minska den spänning, 
som tillföres »basröret» och genom att vrida åt andra sidan 
minska spänningen till »cliskantrÖret». I de båda ytterlägena 
erhålles en frekvenskurva, som motsvarar endast basregister 
respektive enbart diskantregister och med den som klang
färgskontroll fungerande potentiometern kan sålunda balan
sen mellan basregister och diskantregister varieras efter 
behag. 
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PRAKTISK 


RADIOTEKNIK 

EN AVDELNING FOR RAD 'IO- OCH LJUDTEKNIKER 


SERVI SMÄN OCH AMATORER 


Förselektor för kortvåg 
Ger som försats till vä xelströmsapparater bättre kortvågsmottagning 

Av teknolog H. Fahlström, C. T. H. 

Under de senaste åren har kortvågslyssnandet varit i 
ständigt stigande och olika tillsatsapparater avsedda att för
bättra mottagningen ha varit publicerade i P . R. Detta till 
trots följer här en beskrivning av en förselektor, som är 
mycket enkel ur konstruk-tiv synpunkt och som givit synner
ligen förnäml iga resultat. Teoretiskt sett innebär konstruk
tionen ingen nyhet, och apparatens enkelhet i förhållande 
till konstruktioner med samma syfte ligger framför allt i 
spolsystemet. Förselektorer av detta slag ha varit publicerade 
i amerikanska tidskrifter, t. ex. Radio News, april 1938. 
Steget kan användas både till raka mottagare och suprar 
och har av författaren provats på ett antal kommersiella 
rundradiomottagare, på en Hallicrafter Skyrider Defiant 

Tack vare chas5iets form får apparaten små dimensioner, då utrym· 
met är vlil utn yttjat. 

POPULÄR ,RADIO 

'amt på hans Hammariund. Man behöver ingen särskild 
strömkälla, utan det går bra att taga ström f rån den ordi
narie mottagaren. Naturl igtvis kan en separat likriktare byg
gas, men likriktare på kommersiella mottagare bruka vara 
så pass överdimensionerade, aH de tåla den extrabelastning 
som förselektorn konllner att bli. 

Av kopplingsschemat framgår att förselektorn utO'öres av 
ett högfrekvenssteg, som är återkopplat. Röret är en vanlig 
hf-pentod, EF 9, men det modernare och brusfattigare EF 22 
är att rekommendera samt naturligtvis motsvarande ameri-

Av denna bild framgår tydligt delarnas placel1ing på chassiet. 
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Tig. 1. För Ic:k torn ' kopplingssohema. Lednin gen AgaT ti l! mot· 
taga ren s anl nhyha. LeJ ningarna X-. ga t l' innade till motl ag:: · 

rens gli.idslri; mstransformator. Aven anodspiin ningen tas u t fran 
nlo lt agaren. 

Ca 250 V 

C\= }OO F. C,= 50 000 pF. R" = 50 kQ, lin jä r. 
C.,=10 000 pf". =500 Q, 1 lfFD= V·drossel. R1 
C~= l 000 pr . R2 = 2.) H!, 2 W. 

kan ska penloder, t. ex. 6CG, 617, 6K7. Användes EF 22 

får man dessutom kortare ledningar \7j'd uppkopplandet än 

vid EF 9. terkopplin gen regleras med en po tentiometer, ~ 

modellappararen för ' edcl med 5lröml)l')' tare. Spolarna "rr 

lindade på trolituIsto mmar, som fortfarande gå att anskaffa . 

men man kan ä\'en på "amma]t amatörvis linda pii rörs ck
lar. Antal varv för trolituI tommar, -e särkild tabelL Spo 

lama, 2 stycken, täcka medelst omkoppling området ll- 4 

meter kontinuerl iot , dvs. det omrade av kortvågen som före. 

kommer vid stmldardmo ttagar . Det är naturligtvi' int nö·d · 

vändigt alt utföra spolbytet med hjälp av en omkopplare, 

utun det kall göras för hand. Konstruktion en bli r då något 
billigare men mindre bekväm att anviinda. 

F ör att kunna driva förstärkn ingen .ä le ngt som möj ti gt 
före återkopplingen ii r det ur konstrukti \' synpunkt lämpl igt 

att inte fö rliigga antenu intag till för- elektorn och ut tag il[ 

P chassiets und ersida ses till höger ·d tgl ängdwmkopplaren och tilJ 
vänster å terkoppling"kont roIlen. I vänstra övre hörnet ses hög[re

kven ~d ro~scln. 

m ott, garen Ilir nä ra varandra. Mellan H och I (se skiss) 

kan lämpligen under chassiet insättas en skärnlpLi t. Chassi 

och panel ä n) fö rfärdigade av 2 mm alumin iumplåt. Dimen

sioner för panelen 130 X 160 mm, chassiets se kiss. Anslut, 

n in rrskontakt m a till an oel, och g!ödslTörn sitta omedelbart 

in ti ll r örhiillaren. Högfrekvensdro ~eln är av vanlig kortvågs

typ. Omkoppla ren är en fempolig tvåväg , men man kan 
ä\"en använda ,n fyt polio· sådan med cremensam j ordnjn~ 
av 1 och L2 , såsom är visa t i sohemat. Ella sidan av antenn

spolen iir diir jordad (2) , detta med tank ... p;\ vanliga L· och 
T,an!eI1l1 er , meelan i mod lIappa raten ( 1) och (2 ) äro a n

slu tna till en dipolantenn. Hänrid miste förbindelsen mellan 

Fig. 2. Ri tni ng till cha,siet. 
Måt t j mm. F ij r p lat:eringen 

av delarna gäll er fö ljandt: : 

A: omkopplare. 
B : p oten tiometer. 
D : pla ts för nidkondensa tor. 
E : spoIM lIare l (2;> 4 m). 
F : dito II 01- 25 m ). 
C : rörhållare. 
II: ant enn- och jordhylsor. 
I: u ttag till motta "ure. 

J , K: glöc]-trömsutl ag. 
L, \I : anouströmsultag. 
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(2 ) på spolen L[ och jord kunna brytas . Steget bygges dct av sj älva hf-steget och lindandet av de tv spolarna 

lämpligen in i en låda av l mm aluminiumplå t. tager bara ett par tir1lJllar i anspr ' k, och man har cn för

Förselektorn användes p följ ande sä tt: Önskad stat io n seIektor, med vars hjälp en mängd n ya, tid igare ej upp

eller önskat band lUEtälla ' på m uttagaren, vareft r antennen fattbara telegrafi. och telefonistationer kun na avlyssnas . 

flyttas över till förseIektorn och d nnas vriclkondensator el 
inställes til ls Jllan å ter h ör stationen i mottagaren, varvid Spot/abe!l. 

är att märka, att potentiomet.ern måste vara något pådra

gen, i regel inte fullt. FÖL täJ-kningen recyleras sedan till 

önskat värde genom att vr ida potentiometel' rJ R3• Största 

förstärkning erb ålles st rax före den punkt, där jälvsväng

ning inträder. ' v~ntuell t kan man även göra en efterjuste

ring på vridkondensatorn . Sista biten före svängningsCTrän 

L) -1--L-.-- Katodullag IAI'sl ånd mel-
Vilglängdsom' l 0 -2) (3--=5 ) från jord lan L I o. L"
dde i meter varv va rv (4--5 ) varv mm 

11- 25 2 4 1/ 2 1/4 6 

25-54 2 14 1/ 4 6


_~_ _____-L_~__~_ __~ 

Material/isla. 
sen, då U,r-lärkningen ökar mest, ä r ibland rätt kink ig att 

l rÖrhålJare. 1 ko ndens" tor, l 000 pF.ställa in, och i mån a\' tlllgång på fini nst äll.ning an ordni ngar 
2 fempoliga rörhållare för spolar. l dito, 10000 pF. 

kan sådan med fördel även användas här. En rnikroskala 2 troliLUlslommar, 33 mm diam. l dito , 50000 pF. 
l omkopplar 5-pol ig, lv'h äg". l motstånd. 500 ohm. l W.med utväxling 1: 10 å terfinn es på modellapparatens fram
l vridkonden ator, 100 pF. l dito , 25 kO, 2 W. ' 

sida, se fig., och den sitt r på vrid kondensatorn . l potentiomet r, 50 kO. l fininställningsskala. 
l kortvagsdrossel. 2 ra llar. Apparaten ä r b illi CY att bygga, och många kortvåg intres
] ror (se texten ) . 

serade ha säkert de fl sta a de behövliga delarna . Byggan- Div. kontakthylwr. allllll inilLmplat och koppl ingsmateri el. 

Mikrofonförstärkare och blandare med tvenne ingångar 

Av S. Thurlin 

I nr 9 19:19 b eskr v förf. en mikro [o nförst ärkare med 2 K opplingsschemat. 

rör. Här skall nu beskrivas, hur mall genom att b 'gga till Koppling~che!l1 a L bjudeT i nte på nagra n yheter, fastän 
ännu ett rör får m öjlighet a lt ansluta tvli m ikrofo ner till d el vid först ögonkastet r så ut. ,om fö rsla rör 1l11vänd.% 

för5tärkaren . Mikrofonerna kunna rerrleras oberoende av 1I7 å stycken högfrek\renspentoder l JSG, som isla r ör trio· 

varandra, ,ilket många gånger är nödvänd igt vid gral1l 1l1u, den l .:tC. VI och V2 arbeta utan gallerförspäJlll ing och V3 

fon upptagning. med automatiskcraIlerförspänning geno m R6• Vol) mkontl'ol. 

Förstärkaren med mik ro fonerna inkopplade och klar för am,ändning. 

Till vänster handmikro fon en, till h,;ger krb tallmikrofonen . 


POPULÄR RADIO 

Först ärka ren ~ed d framifran_ Här kan man tydligt se hw'u anslut
ning~kon t akterna äro monterade p den bakätvik ta delen a \' panelen. 
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Ui
Rz 

90V 

S 1,5VChassi 
L-_____ _ __~____________~--__~_________ ~o+ 

Fig. 1. Kopplingsschema för rnikrofonförstärkaren. 

Cl =O,S ,I,F, SOO V ~ :: = 50 i' , 10 V R.=200 kQ R. = l ~m (log.) RtI= lOOO Q V.=lNSG 

'3 

C,=S 000 pF, 1500 V H. l = 0,.5 l\fQ (log.) R~= l :'Im 

len R~ är inte nödvändig utan kan utbytas mot ett fast 
motstånd med samma värd . Modellapparaten är byggd för 
kristall- och bandmikrofon, och på grund härav ha R l och 

R;; olika värden . Det är naturligtvis ingentinO" som hindrar 
att bygga apparaten för vilka mikrofouer som helst. Signal
spänningarna från mikrofonerna regleras med var sin poten

tiometer Rl och R;;- Anoderna ho VI och V2 äro hop
kopplade. R4 kan vara försedd med en strömbrytare S för 
glödströmmen. 

Det praktiska utförandet. 

Modellapparaten är inbyggd i en "äska med plats för 
anod- och glödströmsbatterier , lin j etransformator amt kon
ferenstelefon. Telefonen användes vid grammofonupptag
ning från linje_ Av praktiska skäl är trioden V~ placerad 
mellan de bägge pentoderna VI och V2• Härigenom får 
man korta gallerledningar, om man som i modellen plaee-

Denna bild visar mikrofonförstärkaren snett bakifrån. Batteri"laddarna 
gå genom chassiplåten till nnder~idan. 

R,, = l MQ (log.) V, = lNSG V;=lE4G 

rar potentiometrarna R j oeh R5 samt mikrofonkontakterna 
i närheten av rörens övre del, där gallerkontakterna äro 
placerade. Ledningarna från mikrofonernas anslutningskon
takter oeh potentiometrarna måste vara skärmade. Rören 

förses med skärmhuvar över gallerkontakterna. 

Förstärkaren är monteraa på chassi av l mm tjoek alu
miniumplåt, böjd i -form. Chassiets storlek är 90 X 230 
mm . Framsidan är av samma sorts plåt. Dess övre del har 
vi kts bakåt, där anslutningskontakterna från mikrofonerna 
ha sin plats. FranlSidan är sedan klädd med en tunn skiva 

v bakelit. Potentiometern R4 är monterad på chassiets 
undersida mitt för VJ • R l och Rå äro som förut nämnts 
monterade på chassiets översida mitt för VI respektive V2• 

(Se fotografierna.) Batteriledningarna gå genom chassiet 
till tlndersidan. På modellen är transformatorn ej monterad 
pa chassiet utan tillkopplad utanför förstiirkaren för att lätt 
kunna utbytas för olika anslutningar. 

Hela mikrofonförstärkaren behöver ej skärmas, endast 

gallerledningarna från mikrofoningångarna till rören samt 
potentiometrarna. Potentiometrarnas axlar och metallhölj en, 
mikrofonledningarnas skärmar, rörens skärmhuvar samt mi-

Förstärkaren sedd underifrån. 
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nus på glödströmsbatteriet äro anslutna till chassiet. Mikro
fonförstärkaren drives helt a torrbatterier. SOJ1l glödströms- . 
batteri användes ett normalt ringledningselement på ) ,5 
volt. Anodbatteriet bör ha en spänning p< 90 volt. 

Vinjettbilden visar bland annat, huru chassiet är placerat 
i väskan. Panelen på förstärkaren ligger nästan horison
tellt, så att mikrofonsladdarna gå ut bakåt. Bakom förstär

karen finnes rum f' r glödströmselementet och transforma
torn och till höger om den finns ett fack för anodbatteriet. 
Träribban på lockets in ida har till uppgi t att håna tele
fonen och locken till batterifacken på sina plat · r , . d trans· 

port. Väskans storlek är 500 X 300 X 140 mm_ 

Telefonen användes vid lång ledning mellan mikrofon · 
förstärkaren och inspelningsaggregatet, varvid en liknande 
telefon måste finnas vid mspelningsaggregatet. örbilldelsen 

blir då ömsesidig och man har bättre möjlighet att konfe
rera med varandra om mikrofonplacering, förstärkning, tid 
för inspelning m. m. När mikrofonfö rstärkaren "r placerad 
i närheten av lnspelningsaggregatet, är telefon onödig. 

Inkoppling till slutJörstärkaren. 

Mikrofonförstärkaren ger fullt hörbar telefollstyrka pa 
utgångssidan. Skall den koppla direkt till en slutförstär
kare, bör denna vara nagorlunda känsli<>" p incrån<>ssidan . 
Är mikrofonförstärkaren placerad intill slutförstärkaren, 

kan en vanlig lågfrekvenstransformator inkopplas vid» t», 

fig. L Ännu bättre är att ha transformatorn i slutförstär
karen, då man slipper så lång galleriedning. 

Vid lång ledning mellan förstärkarna måste lågohmig 
överföringsledning användas. fan måste då ha lämpliga 
transformatorer i båda ändarna a\' ledningen. 

Provningsresultat. 

MikrofonförstärkaTen har med gott resultat provats med 
såväl kort som lång ledning mellan förstärkarna . Den har 
även provats på en för ändamålet uppsatt ledning mellan 
t å fastigheter (vanlig telefonledning i blykabel) , även här 
med gott resultat. 

Eftersom mikrofonförstärkaren samtidigt är »mLxer» eller 
blandare, blir användningsområd t å mycket större. Signa
lerna från de båda mikrofonerna blan as och förstärkas i 
Va. Signalspänningarna från mikrofonerna kunna r egleras 
oberoende av varandra med . R i och R; . Vad detta innebär 
för möjligheter vid grammofonupptagning, kommer man 
snart underfund med. Skall man endast använda en mikro
fon, exempelvis inkopplad vid R i , så bör RG »vridas ner» 
pa noll. Styrgallret på V2 blir då anslutet till chassiet (se 
HO'. 1). 

Fotografierna visa modellapparatens praktiska utform
ning. Det är ingenting som hindrar att bygga apparaten 
på annat sätt. Huvudsaken är, som förut nämnts, att galler
ledningarna till V1 och V2 bli så korta som möjligt samt 
att dessa jämte R i och R5 bli sorgfälligt skärmade. 

FOR RADIOSERVICE 
LEVERERA Yl MED FORDELAKTIGA VILLKOR 

• MÄTINSTRUMENT 
• SPECIALMATERIAL 
• VERKTYG 

VI STÅR EDER ALLTID TILL TJÄNST MED 
TEKNISKA UPPLYSNINGAR OCH OffERTER 

AKTIEBOLAGET BROMANCO 
STOCKHOLM 16 - ARSENALSGATAN 4 ) 

TELEFON 101135 
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LITTERAT UR, fort". från sid . 62. 
organ för Eksperim cnterenue Danske Radioamatflrer, Imder en följ t! 
av år, samt ingenjör Henrik Nielsen, nllvarande teknisk redaktör för 
samma tid Tift. De ()lika aV5nitten av boke~n ä ro vart och ett skrivna 
av pecialister pa resp. omrad n, tillhiirande ftirening 

Den ~(Jm följt ~OZ» under åren5 lopp vet, att E. D. R :5 program 
går ut på att foslra kortvågsamatörerna till duktiga tekniker. Ett 
led i uenna verk!;amhet är utOTivandel. av ändamalsenli g litteratur, 
genom vilken amatörcTIla kunna lära sig !ör51i't konstruktion en och 
verkningssäIlet hOii de apparat er, som de arbela med. Den fö relig· 
gande handboken är utarbetad er,ter de' a riktlin jer, och därför har 
man »Illera lagt vikt vid alt ge amatören upply;ningar, som kun na 
klarlägga så" äl de fysikali ska som de ma tematiska sammanhangen 
vid olika problem, ,in att fylla boken med konstrllkt ion<ritn ingar och 
kopplings"cheman, vilka han ej förstån) . :\[en hok n är därför icke 
fvlld med matematiska formler, utan d t mesta är rent praktiokt 
L'amställt , Ea att amatören kan få gott gr pp pli det hela. 

"Med den kännedom man har om E. D. R. och »02» kan man säkert 
utgå fran, a tt vad som star i Kortb!ll ge·Amutorens Haandbog ' är bra 
och vederhäfjjgt. Figurerna är o prydliga. En del av kopplingsEchemana 
äro ~å starkt förm inskade, att hetecknin gar lIch v"rden äro nätt och 
jämnt läsbam med flirstoringsglas; några värden g alldeles förl orade. 
Detta beror delvis P' att man fått trycka en del av bok n på sämre 
papper än som från början var avseU. 

Bokens innehåll framgår a kapitelrubrik rna: 

1. K ortv[,gsamatörerna.o; historia och organisation. 
2. Hur man startar som kortvågsamatör. 
3. Elementär e.J ektro· och radioteknik. 
1. K orl vagsmottagare f(ir telegrafi och tel ion i. 
5. LagfrekvensJÖrstärkare. 
6. Kortv[,gssändare. 
7. 	 Tyckling och störningar fr ån sändare. 
8. Amplitlldmod ula tion. 
9. Strömförsii rj ning. 

10. Antenner. 
Il. Kortvågs3matörens mcitappa rater. 
12. ltrakorta vagor. 
13. 	 Frekvensmodu lation. 
H. 	 SIa tionsbetjäning. 
15. 	 Dan-ka kortvågsamatörer i aktivitet. 

TilEigg: Pacldingkondcn;atorns beräkn ing. 

Kapitel 4, som iir fi1r!atta t av Henrik N ielsen, behandlar synnerlig I I 

ingående olika lag av mottaga re oell dera' egenskaper samt kopp 
lingsdetalj ,'r uch ""slutas med f m 'an~ ka ulfurl igt h J"ivna mol· 
tagarkon slruktioner. den minsta med t\'.1 , den 'törsta med nio rör. 
Kapitel 5 av IL C. Jprgenscn beha1lCllar lågfrekvensförs tärkare mycket 
utförligt och delvis teoreti skt ; bl. a. ägnas hela 7 sidor å t motkopp· 
ling. I kap. 11 a Steen Ha'~ el bal ch be;kriva , bl. a. olika frekvcll5' 
metrar och mätmetoder, en frekvem,moduhtor, ell par rörvoltmetrar 
111. m. Kap. 12 om ultrakorta vågor av P er Kjeldbcrg Jacobsen är kort 
men av bi!deru u att döma instruktivt. I kal' . l 3 av J. Gravenhorst 
behandla" hl. a. konst rukLion ~detaljer i mottagare för frekvensmodu· 
la tion. H elm r F ogcdgaard har , kri vit kap. 2. Därmed ha de kapitel 
niimn t.;>, vilka f. n. torde ha ;,törsta intr'es,set för svemka läsare. 

Radioindustriens nyheter 
Nya mikrofoner 

Pearl Mikrofon!aboTGtoriwn , Vallavägen 5, Spånga, lanse rar tvii 
nya kri stallmikrofoner av mcmbrant)1J, B6 och B9. Enligt uppgift 
iir känsl igheten - 45 och - ·52 dB samt irekvens()mn'idel. 40- 000 
och ,3 10000 pi s. Vidare tiUvEl'KaS en riktad kritallm ikrofon av 
,cardioid typ med känsl. -4, dB. Kii nöligheten från babidan lip:gcl" 
18 dB lägre. F rekvenskurvan håller <s ig inom ±5 dB mellan " 
p. 000 ph 

Firman till verkar även en handmikrofon med frekvensområue 30-
12000 p/;;, ± 3 dB, med inbyggd tr an formator, som kan erhåll !! 

111ed hög el ler låg utim(ledans. Seni s utföres på alla slags mikrofoner, 
och frekvcn skurvo r upptas med hjälp a\' en llyin,taJlerad appllrat lu. 

Ny instrumentfirma 
AB Bromallco, Arsenalsgatall 4, Sto ckholm , representerar elt antal 

inhemska och utländska speciaJfabriker inom de områden, som OID' 

ta las nedan. \'erkställallde direktör är Eras! Oiling. Firman Bro· 
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manco har tidigare sält maskiner, verktyg och mätinstrument. I oeh 
med att firman ombildat till aktiebolag har en s ärskild avdeln ing 
inrättats för mättdrnik, omfattande elektriska och radiotckniska mät· 
in strument och mätapparater. Även radiotekniska specialartiklar kom· 
ma at l föras samt alla slags verktyg för radioindustri och radio· 
se rvi s. Reparation och justering av servisinstrument ombesörjes. 

Nife-ackumulator för 1,5 V rör 
Svellska A clwlIllldator AB Jungner, Rirldargatan 17, Stockholm, 

har utsänt en bulletin 11[ 797 över en glödst.römscell , typ TR·3, av· 
sedd för drift av 1,5 V ballerirör. Cellen har en kapacitet om ca 
30 Ah (am peretimmar). Vid urladdning med 0,2 A till en slutspiin· 
ni ng av 1,2 V räcker en laddning 150 timmar, o h vid url addning 
mer! 1,4 A till en lutspiillJling av 1,0 räcker den 20 timmar. 

Anm ärkas bör, att 1,5 V rören äro kOllj' truerade atl ,arbeta med en 
glödspännin rr, varierand p. mellan ca 1,5-1,0 Y. Nife·ceJlen h ar en 
medelspänn ing om ca 1,25 , och variationen håller "ig inom snä· 
varp grän ser, 1,32- 1,20 V, vilket möjligen kan tänkas inverka för. 
delaktigt på l~ cirens livslängd. 

Cellen är monterad i gllmmi fodral och har dimensionerna 58 X 67 X 
höjd 167 mm plus polbultar 12 mm . Vikten är 1,25 kg. 

Sammanträden 
Stockholms Radioklubb 

Den 8 mars sammantrlidde klu.bben på T ekniska lliip:skolan. Kväl· 
lens program upptog di"kl1~sion över änlJlet: »Hur skllll jag erlutlla 
bästa möjliga Ijudkvall:tet från min radioanläggllin {j» . Inleda re var 
ingenj ör S. A . Johansson. Diskusoionen ar livlig; och bjöd p !I lskil· 
Ii ,,!. av intresse. 

Ni, snm är medl€J n i Stockholmi! Radioklubb, glöm i nte Lort a tt 
be tala rsavgiften, S all Ni inte går miste om kallel Eer eller P opulär 
Radio. ' i, _om inle är medlem, gå in i kluhben. Saväl ~ t ll cle ranae 
SOIIt fackmlin och andra radioint pt:3seracl äro välkomna i klubben 
och kunna ha nytta och rrliidje av medlemskap. 

KliLhl1Pn sammanträJer i regel var 14:de dag varvid hall e- ett 
föredr ag om nago t radioteknisk t eller ll;irJi ggande ämne. O.fta ,m ord· 
nas demon "tratiun ~ r i samband härmed. Kluhbens bibl iotek är vppct 
för utlåning vid sammanträdena. Populär Radio ut ändes rr ra tis till 
medlemmarna. 

Medl emskap vinne, enklast genom ill i'ä ttning av å r~~vg.ift en på 
kl llbben postgiro nr 50001. Någon särskild inträdesavgift förekom· 
mer ej. 
Arsav~ ftell är 10 kroIlar. F ör studerande uch teknolop:er ä r avgH· 

ten uecl satt till 6 kronor. Pa5Eiva medlemmar (i land -orten) betala 
8 krolI ar. 

.'\nll1iil an ()Ill arlre sfiirä n,dringar o. d. s tälles lill S tockholms Radio· 
klubb, Bo. 6074, Stockholm 6. 

Förfr gninga r b~sYaras av sekreteraren, civiling. Torsten St hl lID· 

der samma adreS5. Sekreteraren. 

Trollhättans Radioklubb 
Klubben konstituerades den 5 nov. 1944 . varvid ett tjugo tal in tr _. 

seradc hade inI unnit ig. En interirmstyreL5e valdes, vilken fick i 
uppdrag a tt un,dcrsuka möjligheterna att s t al~ta studiecirklar i »radio· 
ilmncm>, som telegra fi , radioteknik, matematik .samt ev. språk . Stll' 
d iee irkcln .j telegrafi ha r redan p börjat5, och den har rönt livUgt 
intrcssp. bland klu bbmed lemmarna , bla.nd vil ka märkas en del goda 
förm ågor. Att klubben rönt ~or framgång bevisas därav, att medlems" 
antal t nu är c:a 50. 

Kluhben håller ord. sammanträde den första söndagen varje manad 
med år,möte i {ehnrari . Telegrafikursen parrar måndag och fredag 
tva timmar varj t: dag. 

Vi önska gärna QSO från andra klubbar i landet. 
Stig Tf'cllerqll ist . 
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Under denna rubrik InflIra vi standardloerade radannonser av nedaD
ItAende ut8eende till ett pri8 av kr. I: - per rad. MInimum J raden 
utrymme. D8&88 radannonser liro avsedda att skapa en fllrslUJninn
kontakt radioamatörerna emellan. 

Sökas·; 8-12 \\T H;rsUirkarc (' v. med högtalare och rnikrofon. 
Nä n nare upplys ui ll O"ar oc h pri s till "FörstIi..r]mre". P. R. r, v. b. 
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Förs tärkarebyggsats 
18 watt Modell ('SA . 7 SO 

omfattar föl jande : 

• 	 C b.,ssi med rör, transformatorer 
ek alor och ko p p lingselement. ' 

• 	 Bygg nad s bes kri v ning med ritning. 
• 	 Elega nt k r b rallmikrofoo med höj, 

och sä nk ba rt stativ. 
• 12/1 P. M . högta1are, kraftig magnet. 

Ritning med byggnads. fältsty rka, 

beskrivning sep,u .lt Aven lös a delar till bl ggSJtsen .'ljas, 


Kr, 3:- Pris k r o nor 460t - netto. 


AMERIKANSK LJUDTEKNIK AB 
S:t 	Eriksgatan 54. tock hoJm. Tel. 515628 

'I 

.~ 
typBA2 ~~ 

@UNWIB) 

GUNNAR WIKLUND AB • STOCKHOLM 20 62 72 

OMLINDNING 
av Transformatorer och Magnetspolar 

ELEKTROTEKNISKA VERKSTADEN 
Akorp 	 Telelon 226 

~~~~~~====~====~~~~~~ 

l, 

VI l ..EVERERA: 

Senljccmateriel för radio, 
EJeUl'isk j IllationsmatcrieJ. 
Panelinstl'ument. Kolbors tar. 
AmeriImusim o('h eurollcislm, rör, 
Materiel till F1\I,mottagare, 
Sel'viceinstrument, 
.rro.,,~'l n!!l t runH" lIt l ' r hA..Il("fj utan I,ijph'l\ng. 
l~ö r-må ll..Ilg'U ht"l.ul u in gtj l ' lUkor. 

n LITFÖR.: 
R:l(lio-, instrument, och l'illmelmni ka 
rellRrationer. 

RAIJIOLABORATORlET, Hariösa. Tel, 158, 

Philips 

Techn ische Aund schau 


Fölio nde nummer önskos inköpo: 5 1936 

2, 3 och 4 1937 sa mt 7, 10 och 12 1939 

STO CKHOLMS TEKN ISK A INS TIT UT 
CENTRUM- STOCKHOLM 

Telefon 233705 Radiolaborat o riet 

RESTLAGER 

av radiorör utförsälies 

Antal )1ä "l,p Typ :l.n tn l ~lii rk e 'rn 
5 Sylvnu iu lA.4'.r 5 Syh';lllia 7E6 

24 Sy [Y Dnia U .. 5EG 1:l Syl \'alJia 7J7GT 
21 Triad l A6 [; Sylvania i y.,! 
U T riad U.,7G r; Sy l\-ania 7CD 

()7 S h 'anja l B;j/ 23 ' 14 K enrad 12A5 
175 T L'iad l eG 25 Kem'ad 12A7 

{l Triad 1 iJG :!2 Triad J2A 
l) 'l' r ia d l C7U :J2 S~- l\' n nia J 2K7G 
4 P UI'Ol l'on lET 17 S,rl \' il nia 12Q7G 

:la Pllrolron lF;:iG 5 Syl \'llllia 14J7 
10 Pl1l'otrOIl lF1 5 Sy[nlllia 15 

[) Sy lya ndll lJHG 18 T riad 19 
18 l'urotl'on lR5G 22 Trlad 22 
G • ylrunhl ]HliG 125 R enra d 24 
4 Kemad l~iiEG 7 Triad 25B5 
6 Kel1l'ad 1Q5G5 40 'l'riud 25N6G 

29 Syln lD ia IV 14 Puro tron 23A6G 
32 Triad :!r\.6 G Sy l,ania 25L6EG 

113 Kenrad 2M; 65 ::lylvania 25Z6G 
2] 6 Kenrad 2A.7 24 Triad 26 
365 Kenrad 2B7 5 Triad 27 

25 Kenrad 2B6 5 Purotron 30 
15 Pllrotron GY4G 6 Tria(1 31 

6 Sylvania 5WH 5 Sylvania 32 
5 Sylvania 5Z4 G Syl\'a nia 35A5EE 

46 Syl\'lluia 6B5 88 T riad :~3 
75 ::;yl\'anill 6A6 187 'l'riad 34 

G S~Tlynnin. GA3 l!H K enrnd H 5/ 51 
l) Syh-an,ia GA5 96 Sy lvunia 35Z4GT 
5 Syh-unia 6AS 13 T riad 36 
1) )7h' un in GB4G 5 Sylva nin 37 
l) Syh-a nia GB5 10 Triad 38 

35 S.'ln lDia GCB 62 T riad 39/ 44 
fi Pmotl'on 6ES 26 T riall 41 

100 Sylva uin GD7 5 T riad 53 
5 SylYlillia (ms 30 T riad 

:!4 P Ul'o t l'Oll GD!1 &, fl yl \'ani1l 55 
ij ~ylva llia 6C7 35 S y h 'll nia 46 

52 Syl\' un ia 6Gli 193 Kenrad 58 
8 ,'y lvanill GEO fi7 yl\'unia 59 

35 Trind GE7 23 Sylvan ia 41l 
8 Sylvanin GF5 975 K en rnrl 42 

148 Sylvnuja GF6G +! N enrad 43 
'" Syl\' lln ia 6Fl' 140 K en rnd 47 

182 K e llrH l m;'7 25 Triu(l 45 
5 	 S~' lv uu iu GKGEG ;) Triad 46 

32 • y ll'(ln ia GQiG {) ~i ll1 g, ram 4 
f.i ~ylnlD in G\ "7 G 111 Syl, an i:t WL6JjJ(; 
4 S:rh'[lllia t1K8 1) Ry " :1 n ia nG 
[; Tungsl'um 6LGG 6 Triad 57 

5 'l'u ng-,; ntm GL7 fi Pu l'olron 'F , 

5 'l'Ul1p:sr .1111 GWr; 18 P orotron RO 


17 I'lIrotron G ii/ GG;; 3i S y lvani n 82 

170 • , [":ln i:l (!' T x i) Syln lllia 

5 S: Iya nin 6'1'5 20 SylnlI1 ia 7G 
5 SyJ\'fllli n eS7 Il S:.;[vnnin 77 

10 Syll-n nin GR7 160 S~' l\-all ia l . 


5 S~7 1\'a l1ln BP 7G 110 ., yl , a ia 85 

600 S,l' [ynll ln (l TJ7G aH Syl\,nnia . 1 

5 S ,l'h 'ania 6W7G 57 y l"allia /6Z4 
7 S" lvfln in ID, 25 Tri nd 89 

Seul'allliga priser och raba tte r, 

T dEiR NELDS R A D IOFABRIK 
Hudiksvallsgatan 4 Stockholm Tel. 332001 



FÖRETAGS
EKONOMISK 
HANDBOK 

DEL I som nu finnes i bokhan
deln innehåller bl. a. 

Företaget och dess ledning -- Psyko· 
logien i näringslivets tjänst - Rätts 
liga (öretagsfrågor - - Finansieri-ngs
teknik - Kontor!iorgan,isation 
Inköps- och förrådsorganisation 
Bokföringens teori - Bokföringens 
teknik - Ind ustriella budgetmetoder 
- S tialisk kontroll - Företage ts 
årsredov:i sning - Ekonomisk kon troll 
och revision Beskattning. 

DEL II sOln utkommer illom 
kort innehåller bl. a. 

Generalplanering - Anläggn in garna; 
planering -- Dri fitplanelin g - Drift
övervakning - Rat ionaliseringsarbe· 
tet - Arbetsstudier -- Avlönings
sys tem - Kostnadsberäklling 
Pri:;politik - Dis tribution sekonomi 
- Försäljningsorganisa tion - Re
klamteknik - Transportekonomi 
Personalfrågor - Näringslivets orga
nisationer. 

ett uppslagsverk 

för industriens 'lnän 
l Företagsekonomisk handbok del I ägnas moderna industriella budgetmetoder 
för första gångL'l en fyllig framställning . I kapitlet »Företaget och dess ledning» 
'klargöres företagets förhållanden till staten och sina anställda och diskuteras 
ingående den formella organisationen, ledarupp!Yiften osv. 

fö.,. handelns 'lnän 
Framställningen i Företagsekonomisk handbok är lätt tillgänglig även ulan 
tidigare ekonomiska studier. Sådana kapitel som Rättsliga företagsfr gOl, 
l nköps- och förrådsorganisation, Finansieringsteknik och Beskattning äro av 
särskilt stort värde för handelns män. 

fö.,. kontorets 'lnän 
I modern kontorsorganisation ges en utlömmande framställning, varav vi tidi
gare inle haft någon motsvarighet. Detta gäller oekså redovisningstekniken, 
bokföringen och den ekonomiska kontrollen, värderings- och avskrivningsprin
ciper etc. Här har även den nya aktiebolagslagen behandlats. Dessa liksom 
andra avsnitt kunna ofta bli aktuella även för män , sysselsatta inom helt andra 
områden. 

Verket oUlfatlal> totalt 1600 sidor. ForUlat: 190X250 Ulm. 
Pris pr del. i klotband lir. 42:-, f halvf,>. band I.r. 54:-. 

Rekvirera verket från Er bokhandlare eller direkt från förlaget 
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