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Ytski kis mutstå n d - en alPHa produkt 

SOJn garanterar dri'tsäkerhet 

Alphas yt,kikt~motstånd kännetecknas 

synnerligen hög grad av låg självinduktion 

och liten egenkapacitet. Överallt inom radio· 

och telnekniken . där elmotstånd med kor.· 

stanta värden fordra 0, är det rätta vale t 

Alpha ytskikt~motstånd , som garanterar 

apparaternas drif t"äkerhet. 

Ytskiktet består av ett kristalliniskt, ahsolut
•homogent grafitskikt, som utan några 'iom 

helst bindemedel inbränts på en porslin,. 

kärna. Denna uppbyggnad av ytskiktet gör. 

att motstånden bli brusfattiga. 

Al phas ytskiktsmotstånd äro för,cdda med 

ändhyl sor och skydda de mot yttre åverkan 

genom ett speciallack. Pro,pekt med utför· 

liga uppgifter ~ända vi gärna på begäran. 

AKTIEBOLAGET 

E T T L M ERICSSON FORETAGALPHA 
$ 

s u N D B y B E R G o 

"UNIVERS" 
Typ Standard 10 

Danskt 

kvalitets

fabrikat 

Storlek 
195xl20 X270 mm 

Pris 

kr. 325 
netto 

Handserviceinstrument för universalbruk 
med 27 mätomraden 

• likström/vöxelström 1.5 mA-3 Amp 
• likspänning/växel spänning 1,5 V-750 V 
• motstånd 0-1000-10000-100000 .!l 
• spegelskala 100 mm 1000 .!l/V 

Obf. 5äl;e, pd fördelaktiga cefdlningsvitlkor. Begär ett provinstrument 
till pdfeende med retu"ätt inom 8 dagar. 
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Norr Mälarstrand 22, 5 tro Stockholm. Tel. 52 1750, 506565 
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Sammanlräden 
Söders kortvågsklubb 
samnlanträder måndagen eft er den ' l :a och 15:e varje månad på 
Cafe Elbe, Skånegatan 83, Stockholm, kl. 19.30. 

K lubbens program omfattar teoretisk och p raktisk demonstration 
av amatörhyggda kortd.gsappa,rater även för ultrakortvåg. Diskussio· 
ner om kortvägsteknik förekomma. 

Intre&serade torde hänvända sig till el-reteraren, h err T ore P eters· 
son , Högbergsgatan 59 A, 3 tro 

Radioinduslriens nyheler 
Ny Re-generator 

Svenska Aktiebolaget Philips, Gäulegatan 18, Stockholm, tmverkar 
en tonfrekvensgenerator av RC·typ, modell GM 2305. där de f.rekvcns· 
bestämmande elementen alltså utgöras av mot stånd och konden'Satorer. 
Generatorns frekvensomräde är ca 2G--2oo 000 p /s, uppdelat på 4 
delområden : 19-215, 19G--2 1S0, 1 900-21500 samt 19 000-
21S 000 p /s. 

Utspännin,gen är medelst en dämpsats i förening med en potentio· 
meter reglerbar mellan 0.2 m V och 25 V. Däm psatsen har fem 
lägen fö r maximalt 2,S m V, 25 m V, 0,25 V, 2,5 V och 2S V. Inom 
dessa områden är spänningen kontinuerljgt reglerbar medelst poten· 
tiometem, som är graderad i vol,t. För proming av högtalare och 
för liknande ändamål finns inbyggt ett extra slutrör, som ger 2 W 
effekt . Detta har en uttransformator med ut~ag på sekundärsidun för 
följande impedanser : 5, 20, 500 och 5 000 ohm. 

Skalan är enligt uppgift graderad med en noggrannhet om ±1,5 % 

elJer 1 p/s mellan 2G--l00 000 p/s samt ±2 % vid högre fre kvenser. 
Sedan generatorn varit inkopplad i 5 minuter, är frekvensdriften 
under de därefter följande 2 timmarna mindre än 1 %. Distortionen 
är vid 40 p/ s med dårnpsats 0,3 % och med transformatonltgång 
0,7 Ofo vid 1 W och 4 Ofo vid 2 W. Vid 1000 p/ s är distortionen 
lägre. Brumspänuingen säges vid 25 V ut.spän'nlng vara mindre än 
0,01 %. 

Utspänningen avviker med dämpsats mindre än 10 Ofo vid ändarna 
av området. led transformator ~aller den 30 D/D vid 20 p/ s och 12 Ofo 
vid 20000 p/ s. Vid en nät spänningsvariation om 10 % ändrar sig 
utspänningen mindre än l % . 

Generatorn är lit förd [ör växelströmsdrif,l. F ör drif t på likström 
begagnas en växel riktare. 

Alphas radiodetalier 
Aktiebolaget Alpha. Sundbyberg, har sänt oss en lösbladskata10g 

över sina till verkn ingar, 5()m omfa-tta pappers·, elektrolyt· och riir· 
konden satorer. sk ikt mot Lä nd, radiostörningsskydd, kärnspolar för hö'" 
frekvens, skalor och ratta.r, rörhållare, 5trömbrytare, fJatstiftkon
takter m. m. 

Lindningsmaskiner 
Ingen jör Mogens Bang, Hpj Skodsborg 10, Skodsborg 428, nano 

rruzrk, tillverkar lindningsmaskiner för olika ändam l, avsedda {ör 
radioindustrien och den elektrotekn iska indll trien . T yper finnas för 
lindni no av transformator-, filter- och magnetspolar (typ A), d :o för 
den grova lin,dnil1l!en på dessa detalj er (typ B ) . En krysslindning.· 
maskin kommer senare i marknaden. 

Lilleralur 
Det nya radiohuset 

JuJinumret av tidskriften »Byggmästarenl) är ägnat åt en beskriv· 
ning av planerna för det nya rad'ioh w t i Stockholm. Rad iotjänsts 
chef, di rek tör Yn gve H u"o inleder m ed en artikel om , B hovet av 
elt radions eget flll s». Därefter lämna radiohusets a rkitek ter, Bengt 
Romare och Georg Scherman, en beskrivning med modellfoto, plan
ri tninga r och exteriörer av radiohuset. De akll ~s'ka problemen 
beh.and las av radiokommissade E rik Mattsson och arkitekt Björn 
Bern tson i en artik el med rubriken : »Några akustiska spörsmål i 
radiohuset». Här omtalas ntförande t av de olika slagen av studio· 
lokaler, såoom konsertsalar, musikstudios, teaterstudios osv. Ljud
i>oleringen mellan _t udiolokalerna har ägnats stor uppmärksamhet. 
En utförligare artikel i detta ämne, behandlande olika detaljproblem, 
utlovas längre fram av förfa ttarna. 

*
Torbern Laurent : Växelströmsteori. 3 upp\. , Telefonakliebolaget 
L. M. Ericsson, tudi eavdelnin ~en , Stockhohn 1944, 126 sidor, din 
A4, 84 illustrationer, häftad kr. 10 : 55. 

Sedan professor Laurents kompendium i växelströmsteori för t 
recenserades i novembernumret 1943 av Populär Radio, har nu treilje 
upplagan utkommit, vilket visar aU denna publikation fyller ett v k· 
ligt behov. Vi återge här nedan kapitelruhrikema och hänrvisa för 
övrigt lill det ovannämnda tidskriftsnumret. 

1. Hydrome kaniska analogier till elektriska förlopp. 
2. Allmänna egens kaper hos J.injära impedansnät. 
3. Räkn ing med komplexa tal. 
4. Symboliska metoden. 
5. Tvåpoliga impedansnät. 
6. Fyrpoliga impedansnät . 
7. Beräkningsext'mpel. 
9. Symboliska metodens användb3!Thet. 

TNC-spalten 1944. Korta uppsa ts er om ord och uttryck, publice
rade i Teknisk Tidskrift un der :'lr 1944 av Tekn iska Nomenklatur· 
cen'tralen . S tockholm 1945, 52 ido r, din A5, hä ftad l kr. 

Detta är det tred je häftet i serien ,T ' C-spalten>, som är mycket 
vä rdefull för alJa tek niska skri ben ter. Detta h,ifte innchälJer ett alta· 
betiskt register för TNC-spalten 1941-1944 (T C 3, 4, 6). 

Frågespallen 
:!>m A». Om noggrannheten hos ett instrnment uppges tiJJ ±2 o/o 

at' fl/lit utslag, hur stor är den då "id hälften av fullt utslag och 
tredj edelen av fullt utslag? 

Svar : Om skalan är indelad i 100 delar, så är felvisningen högst 
±2 skaldelar i detta fall, oberoende av hur stort utslaget är. Vid 
halvt utslag gör detta en felvisning om högst ±(2/ 50)·100=±4 %, 

vid tredjedels utslag ±[2:(lOO/ 3)] ' 100=6 010. 
Av denna orsak bijr man välja mätomräde så, alt man fär så stort 

utslag som möjligt på skalan vid varje mätning. Noggrannheten hos 
instrumentet blir dll störst . 

:!>Radiolabb». Har byggt en rörv Itmeter av '>slide·bacb-typ, där 
en hn lig galv~n ometer av vridspol t~'P skall inställas på noll före 
och efter ansllltning av de.11 okända spänni ngen, vareft er denna av· 
lä pa en voltmeter. En nackdel är. att galvanometerns visare 
pendlar en lång stun d, innan den komm er till vila , varigenom avläs
ningen fördröje. Vad är a tt göra åt d nna sak? 

Svar : Genom att shunta galvanomet ern med ett motstånd med 
lämplig re,istans kan dämpn ino-en hos densamma ökas, så att visaren 
snabbare kommer till vila. Vis'erli " n blir känsli gheten samtidigt 
nedsa tt, men denna räcker kanske i alla fa ll . En kompromiss måste 
göras mellan dämpning och känslighet. 

"'Bruset som gräns" •••• :" 

Dr AmelI har meddelat oss, att ett par fel insmugit sig i haM 
artikel med ovanst ende rubrik i jlllinumret. P å sid. 128, andra 
spalt en, rad 13 nedifran står {230 dn>; skall vam (174 rln> . Upp· 
gi f ten 20 neper, som står jllst innan. är däremot rä tt. På sid. 129, 
raden under formel (6) står Ws ; skall vara As. 
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NR8 AUGUSTI 194 5 ARG. XVII 

Något om framtidens 

elektronik 

Direktören vid P hil ips företaget i Holland , O . .H. E. 
J;oupart, uttalar jg här i några ak-tuella och ynne rligen 

intressanta fr gor på elektronikens omr' de. Artikeln 
hämt3.d ur oktobernum ret 194-1 av den australi"ka fack· 
tid kri ftetl' »Radio & ElcclricaI Retailer» - är referatet 
av ett tal, s m dir. Loupart höll under sit.t h ijk i 
Australien, hösten 1944. 

?Under den korta tid jag visLaLs i Austral ien har j.ag 

flera gå nger anmodats uttala mig om vad man i S och 

an norstädes anser om den nya elektTonikeu, dess seua te 
u tveckling och eventuella framtid . 

ena är en svår uppgift eftersom Ti här i Australien 

t}'cks känna till allt om den. Härom vittna de utomordentliga 
r sultat, som industrien i sama rbete med ammuuitionsdepar

tomelltets kommunikationsavdelning uppnått under d aång

na å ron. Därför vill jag endast delgiva Eder min personliga 

s ik,t om några saker, om väckt "peciell uppmärksamhet. 

~om Ni förstår kan SA betraktas som ett land, där 

POPULÄR RADIO 

Dir kliir O. M. E. Loupart. 

D K (j~1.38::; 

radiofab rikant rna ha stora möj ligheter. I SA så ldes under 

år 1941 inte mindre än 131/ 2 miljoner radio mottagare, 

alltså ungefär en mottagare till var ti onde invån al"e, under 
det att 65 miljoner adiomottagare voro i bruk. ~t är 

därför inte tmderIigt, a tt radio industr ien i US nått en 
sådan iulländnLng, att dcss lik är sv r att finna. 

Förekom ten av n så livskraftig industri skulle tyda på 

cn t ndens att söka nya vägar och skapa ännu bättre medel 
att ntnvttja radions möjligheter. Som vi redan sett var detta 

ock å fall et när man kort före higet introducerade f r kvens· 
1110dula,tion och telev ision på den amerikanska radio mark· 
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naden . Kriget stoppadet det civila bruket av allt detta, men 

när kriget är slut kommer behovet av snabba kommunika

tioller att bli så mYl:ket större. Krigsmakten må te anlita 

radioindustrien mycket hårt för aLt denna skall få fram 

material som möjliggör snabbare förbindelser. De.tta mili

tära behov, som Ni alla så väl känna till, har gjort det 

nödvändigt alt under n g ra Hi kor ta månader utföra utveck

lingsarbeten, som under fredstid skuUe ha tagit åratal. Det 

är med tillfredsställelse man notera r, aftt det jämförelsevis 

unga radioingenjörsyrket visat 5å mycken livskraft o(;h djärv

het och att en framsynt ingenjörsvetenskap kwnnat slutföra 

en !'c gigantisk uppgift under så kort tid. Jag kan försäkra 

Eder, alt även i SA den stora allmänheten tillskriver de 

förbättrade signalförbindelserna en stor del av framgZ\'l1gar

na på slagfälten. 

Detta har gjort människor mycket medvetna 0111 vad vi 

i dag kalla elektroniken, och detta i sin tur har skapat ett 

vitt utbrett intresse för vaa som utför.ts med mottagare, 

sändare, likriktare, fotoceller och andra elektronrör. 

Nyligen har man gjort en undersökning av vilka behov 

som efter kriget skulle klllll1a vidga elektroniken5 använd

ningsområden. Denna undersökning har lett till vissa över

drifter, men så småningom kommer säkerligen elektroniken 

att utvecklas på ett sunt och logisk-t sätt. Detta kommer väl 

att dröja någon tid, men lyckligtvis stå " inte längre på 
det stadium, då man t. ex. tänkte konstruera en liten bärbar 

ekoradio, med vilken man på 'nalten skulle lokalisera nyckel

hålet i dörren ... 

För vår del kUl1'l1a vi förslagsvis dela upp elektronikens 

användningsmöjligheter på fyra omr, den,. nämligen 

a) kommunikationer, 

b ) belysning, 

c) industriella instrument, 

d) röntgen. 

När det gäller kommunikationerna ha vi bl. a. vanlig 

rundradio med ampljtudll1odulation (AM), den nya rund

radion med irekvensmodulation (FM ) samt television. 

Det är inte mycket nytt jag kan tala om för Eder 0111 
ex mpelvis vanlig AM-radio. FM och tele\7ision äro emel

lertid nya uppfinningar, som fångat den köpande allmän

hetens uppmärksamhet. 

F.YI-radio garanterar mycket stor störningsfrihet och giver 

möjlighet till utm~irkt lllu5ikiitergi\'lling. Den arbetar enli6>1 

en helt ooh hållet ny princip, men eft ersom jag själv ej är 

ing nj ör kan jag endast nämna, att den förefall er mig 
fordra lika många ledningar och delar _om det gamla M

_ystemet. Av egen erfarenhet oc:h enligt vad skic:kliga elek
tronikingenjörer försäkra, kan jag säga Eder, aH FM kom

mer att bli framtidens perfekta radio. 

Eftersom f M kräver så mycket mera utrymme i frekvens

hän seende är det nödvändigt att använda relativt korLa våg

längder, omkrin cr 7,S m (40 megaperioder per se' und l. 
Des"a korta vågor ha emellertid olägenheten att - när d 

inte äro »~kärmad » av berg eller höga byggnader - fort

planta sig endast obetydligt längre än till horisonten. Med 
an{lra ord: v, gornas eg nskaper likna mycket ljusets och 

man kan säga, att s.:i länge man kan se sändarantenn en 

från mottagarantennen får man tillfredsställande mottag

ning, förutsa~t att tillräcklig signalstyrka finnes. Vanligtvis 

behärskas ett ormade med n radie a approximativt SO 

miles under dessa betingelser. 

Varför kommer jag ifr n ärnn t in på d sa tekniska 

dtltalj er? Därför att jag vill att Ni skall förstå, att FM 

alltid har en myeket begränsad räckvidd och at! en speciell 

typ av mottagare måste användas, imte bara därför att den 

måste mottaga mycket korta vågor utan också därför att 

vissa strömkretsar äro totalt olika. Det är emellertid så 

att långt mindre radioenergi behövs för det relativt lilla 

område om täckes med en FM-sändare än vad som skulle 

behövas med en AM-sändare med samma räckvidd. Många 

radioin!!"enjörer anse också, att i det långa loppet en kedja 
av Fl\'I-stationer, förbundna med varandra antingen med 

kabel eller genom relästationer med ultrahög irekve'ns, kom

ma att giva bättre mottagning än den »gammalmodiga run{l
radion», till vilken \ ri ha lyssnat under ungefär ett par tiotal 

år. Jag hoppas bara, att allmänheten skall förstå aH upp

skatta den verkligt goda Ijudätergi\Tning, som kan erhållas 

med detta nya system. Det finnes 53 FM-stationer i USA 

ooh ungefär 500 000 l11()ttagare i bruk, av vilka många ara 

kombinerade AM- och FM-mottagare. 

Televisioll. 

När jag såg television i fäJ1g för första gången ew 

York för ungefär tre år sedan, kort efter det jag hade sett 

svartvit-television i full filmduksstorlek på en medelstor bio

graf, kombinerade jag denna erfarenhet med n ågra av de 

elektron-optiska underv rk , som j ag känae till från Holland 

och England. J ag blev helt öv rtygad om att televijonen 

hade kommit för att stanna . Min sikt överensstänuner med 

radio industriens imerika. 

De som n ågot optimistLkt tänka sig en kedja av hundra

tals televisiomstationel' i US A in0111 fem år kunna ha all

deles rätt. Eftersom televisionssällc1ar kräva ett rätt stort 

frebrerrsutrymme, måste de nöch7ändigtvis arbeta på kortare 

våcy]ängdel' liksom FM. Televisionen sänder på en våglängd 

a ungefiir 5 meter (60 megaperioder per sekund) , men jag 

håller det inte för osannolikt att vissa förändringar komma 

aH göras efter kriget. 
Emellertid har man konstaterat aH med en kort.are Ve g

längd uppstå vid tele,risionsmottagning vissa problem, som 
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bero pa vågornas reflexion, cxempelvis frå n höga byggnader 

eller från broar, sådana som Edra över ydney Harbour. 

Jag är emellertid ~äker på alt med tiden en praktisk lö. ning 

SI all kunna erhå llas på d ~sa problem och at,t inom kort 

även E dert land komlllfir att aktivt intres -'era sig för alla 

dessa frågor. Slyrelsens fö r veten.skaplig och industri ell 

fo rsknin g och P .M.G.·deparlcmentets starka in lernationella 

slältnin cy är en ga ranli för delta . 

Ljus_ 

Endast flu orescensljus 50rterar under elektronik. 

l ' j kanske tror att jag . k ryter när jag säger Eder, att vi 

h s Philips alltid var it mvcket väl med vår tid i fråga 0111 

la mpor un der de sen:rle 50 å ren. ' ya ulveckli rJ<Ysresul'tat 

inom belysningstekniken ha inte endast alltid haft vår fulla 

uppmärksamhet, utan vi ha ock. å varit fulls tändigt medvetna 

om dess betydelse. 

I stället för att komma med förhastade slutsatser tro vi 

o.s kunna . äga att indu trien tj]jsammans med allmänhetens 

intresse kommer att avgöra, vilken ljuskälla som är mes t 

ekonomisk och för delakt ig för olika konsumenter sådana som 

industri en, hemmet, lan.cJs\·ägen och stadsga,tan. Det beror 

ocksc på många skiftande förhållanden, om kräva kloka 

iakttagelser och en r·ätt avpassad standardisering. 

Det är därför en uppgift för efterkrigsplaneringen 

å tminstone nligt min mening - att undersöka glödlam

pornas ställning i förhållande till s, väl ly5ämn es rör som till 

natrium- och kvicbilverlampor. 

För det infrarö la och ultravioletta lj uset har man haft 

slor användning inom imlustriens verksamhetsområden. 

ElelctroniJ.: i allmänhet. 

Detta krig har definitivt tvingat fram ett intimt samarbete 

mellan elektronikingenjören och hans kolleger inom de me· 

kan iska, kemiska, optiska och elektri ska bransche rna. Det 

finnes nu huncJr.atals möjligheter att utnyttja elektronrör 

för behov, som icke existerade ens för några år sedan. 

Anv~indningsmöj l ighete rna äro i allmänhet uppdelade i 

å lla grupper, nämligen 

L högfrekvellsuppvännnill lT (i nduktiv och dielektrisk), 

2. fjärrmanövrerin o-, 

3. reglering a haslighel, temperatur och tryck, 

4. effektornvandling (likriktning), 


J , I'iikning, sorter ing , granskning te. 


6. 1l10lekylvibration (tonfrekven och ultralj ud) , 


(. mätning och analys, 


8. säkerhetsanordninga r. 

Dessa an vändningar ha i s in tur haft mycket slor bety 

d lsc för andra viktiga fö rbä.ttringar. Sålunda användes hö"
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freh7 ensuppvijrmrung vid pressn ing av plastiska m assor, 

behandling av synt tiskt gummi och torkning a\' födoämnen . 

Bärfr kv enskontroll, elektro statisk ren in" av rök, pollen 

och gas liksom temperalulTeglering, synkronisering och reg 

lering a elektrisk (båg-) sveb ling faUa under lektroni 

k n verksamhet -fält. Lika -ii hastighetsr egleri ng, effektom

formning från likström till vä, elström och fr, n viixebtröm 

till likström, elektronm ikroskopi, elektronspektro kopi, uno 

dervattensignalering, meleo rologi och fjiirrrnälning ( t. ex. 

av valtem<lånd) samt d ssutom elek trotekniska säkerhets· 

anor,dningar och otaliga andl'a konstruktioner. Allt detta 

representerar den industriella elektToniken . 

För egen del ser j ag en analogi mellan det enorma upp

sving dell kemiska industrien gjort de s"ista 50 å ren och 

vad som nu komm r att hända i fr åga om den i,ndustriella 

elektroniken. En sund optimism angående dennas framtid 

är mycket väl motiverad . 

N u kommer jag sl utligen till det ;;:.i .sta allmä nna området 

av elektroniken, röntgen och s trålenergi teknik. Eftersom vi 

inselt den slora betydelsen av röntgen för mänskligheten ha 

vi aldrig s tått overksamma på detta område. E n ökad an,

vändning a\' röntgen för diagnostik och terapi måste komma. 

Föl' olika industrier har röntgenspektroskopi, en metod 

för kvalila'li och kvantitativ undersökning av kristallstnlk

turer, visat sig mycket givande. Röntgenprovningsanord

ningar och räknerör (Geiger-Mueller) användas nu för 

ändamål, som inte kunna diskuteras här, men s'O m komma 

alt få stor betydelse för efterkrigstiden. N i känna nog till 

yttrandet 'Verbum sat sapienti' (nog sagt för den vise). 

Tm nu bara inte att personer med god omdömesföl'måga 

i USA tänka att allt vad jag berättat för Eder kommer att 

O'enomföras inom ett eller två år efter det vå ra fiender 

lvingats till underkastelse Dch vi promenera på Tokios Stor

ga ta. Tvär~om kommer det aH dröja någon tid och man 

inser, att det under denna tid är industriens och regeringens 

folk, som svara för den bästa lösnillgen av o,lika problem 

på området. _ iaturli g tvis tror j ag fullt och fast på fri före

taO'samhet, men jag som så mrlllga andra aHärsmän fö rstår, 

att problem et industriell demobilisering ~förtjällar allra stör

sta uppmärksamhet av dugligt folk med förståelse för det 

industriella. 

Jag h oppas, att j ag har kunnat giva Eder en glimt av \rår 

uppfattning om elektroni k, vilken, som Ti förstår, ~ir en 

optimistisk bild av efterkrigsutvecklingen. 

A rbetslösh et, onormal efterf rågan och stor öpkraft, ned

p rutning till fred stidseko'llorni med minsla möjliga statliga 

hjälp - eller , om i så vill inblandning - dessa äro 

e fterk rl rrd i den stora problem . Men tror Ni inte, att m an 

hu kan klara dem med ell'da, t en tusendel av de ansträng 

ningar vi gj ort för frih etens och demokratins sak?» 
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Tekniker bakom fronten 

En skildring av radioservismännens svårigheter i ett ockuperat land 


Av radiotekniker B. Mangolds 

TU, då \' i ler vant oss vid Ij uset, är det intressant att 
tänka tillbaka på den tid, då yi hade atl kämpa mot som 
det tycktes oövervinneliga svårigheter för att kunna behålla 
vårt 'I-k e och titel. Förhållandena yoro mycket svåra, då 
vi voro i fullständig anaknad av nya reservdelar. Lettland 
hade t'7 gånger utplundrats. De inhemska la~en hade be· 
slagtagits och faLrikema måste arbeta för ockupat ion<smak
ten. Reparationsverkstäder, som ,rille fo ~t5ätta verksamheten, 

sågo sig därför tvungna att övergå till _va lita bör en, som 
uuder dessa omständigheter nådde stort omfå ng. Folk som 
arbetade i de beslagtagna fabrikerna kunde då och då till 
oerllörda pri'ser köpa radiodeJar av ockupanterna, lllell delta 
k unde ~nte på långt när ,tillfredsställa den stora efterfrågan. 
Servismännen voro därför tvungna att finna egna 111 del oeh 

Dl toder för alt kunna laga de trasiga apparaterna. Så små
ningom utvecklade sig en speciell teknik, som utan känne
dom om förhållandena kunde ansC3 0111 fusk. Ur teknisk 
synpunkt kanske den inte heller kan försvaras men väl i 
moraliskt hänseende. En liten, liten del av detta liv bakom 
fro.nten vill jag här beskriva. 

De lettiska radioteknikerna ha p grund av kriget kOlll
mit i beröring med radioapparater från alla länder, som 
antingen som vänner eller fiender haft med tyskar eller 
ryssar att göra. Det vi mest saknade var radiorör. Inte ens 
tyskarna hade sådana, och kom man slutligen över ett, så 
var det sällan det 80m man för ögonbticket behövde. På 
grun-d härav utvecklade sig en särskild teknik för omändring 
av rör. Ett urgammalt A 405 med modern stålrörssockel 
lIer ett EFM 11 med amerikansk sockel som slutrör voro 

slutlio'en ingenting att förundra sig över. Efter kriget kom
mer säkert mlingen raclioreparatör att bli förvånad över 
vad som kan finna:; i en apparat från krigstiden. 

Ryska rörtyper. 

Till förfogallCle stodo dels gamla, skadade rör, vilka dock 
mången gång kunde repaTeras, och dels fanm hos oss det 
s. k. krigsbytet, dvs . ryska r ör, som lätt kunde erhållas av 
tyskarna, då de sällan kunde användas av dem. Hos oss 
voro de dook mycket välkomna. De ryska rören kunna in
delas i 4 kat gorier: 
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l ) fr n Amerika importerade, 

2) i Ryssland tillverkade med amerikansk motsvarighet 


och amerikansk beteckning, 
3 ) egna ryska typer med 3.iJ11 rikal1sk beteckning men 

utan likhet med dessa, 
4) egna typer med egna beteckningar. 

Rör a kategori nr 2 kunna även vara försedda med rysk 
beteckning, .så att det många gånger orsakar rätt mycket 
huvudbry att fastställa vilket rör det är frågan om, då man 
endast av utse ndet måste avgöra vad för slags typ det är. 
(Så kan t. ex. 6X6 ha en 3-faldig betydelse.) De rent ryska 
rören (kategori nr 4) betecknas med siffror föregångna av 
en eller två bokstäver. Siffrorna ha emellertid ingenting 
med egenskape11 att göra. Det finns inte heller någon be
stämd genom tänkt erie. Man finner rör med de mest mys
tiska glödspänningar (t. ex. C 90 = 1,7 volt, BT 14= 3,25 
volt) . Den för"ta bokstaven anger något om användningen. 
Ett or betyder m ottagarrär, ett K eller B likriktarrör, ett Y 

förstärkarrör, r såndaI1rör, men allt detta endast hos trioder 
och likriktarrör_ Alla andra kallas specialrör (tetroder, pen
toder, oktoder osv.) och betecknas kort och gott .med C. 
Den andra bokstaven anger katodmaterialet (O = oxidkatod, 
B = barium, T = thorium, K = karboniserat. r som andra 

bokstav betyder gasfyllning. Miniatyrrör betecknas med )K. 

Model'l1a rör ha siffror mellan 152 och 156 och över 200. 
Dubbeldioder ha in~e ryssarna någ'va egna. Som detektor 
använder man i stället anoden hos en tetrod och tar andra 
gallret som anod för lågfrekvensförstärkning. 

Bestämda data över en rörtyp kan man inte få, endast 
lU1'gefärlio-a, då två rör av samma typ kun na skilj a upp till 
50 0/0. Vanligtvis följer data med -fijrpackningen. Jag har 

jälv öppnat 4. fabriksn ya rörkartonger me samma rör 
(TO 144) och därvid fuuni t 4 olika dataförteckningar, av 
viLka 3 j mo tsvarade verkLiga rördata. I praktiskt bruk ha 
dock många ryska l'br visat sig bättre än motsvarande typer 
från andra länder. Särskilt bra är en del likriktar- och 
förstärkarrör ( t. ex. BO 188 ::::::: AZ 12 och YO 186~RE 

(04) på grund av sin fasta mekaniska uppbygrrnad. 

Värst att reparera vo ro de s. k. exportsuprarna. I det 
besatta Västeuropa, särskilt i Frankrike, anskaffade tyskarna 
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många små amerikanska dvärgsuprar, som tycktes dem bil
lirra och bekväma . Vid första reparationsbehov \' i aele de 

sig emellertid allt 'annat än billiga, och de utgjorde den av 
0 . 5 änU ansedda klassen. Det var alls.tröms:nHlttagare. Om· 
koppling mellm1 110 o h 220 volt skedde genom inkoppling 
av en förlängningssladd, bestfl en{le av motståndstråd, vilket 

de lyckliga ägarna inte hade någon aning om. Vid inkopp
linrr p' 220 vo['1 utan denna :förlärwningssladd "ingo i regel 
samtliga rör önder. Anlerikan:;ka rör fUlmos överhuvud 

taget inga hos oss, och man måst alltså använda europeiska. 
Dessa mottagare voro V'anligen försedda med kombinations
rör, för vilka det ofta inle fann någon europeisk motsva
r i<Thet ( t. ex. 6B 117LS). Plats för ombyggnad fanns det 

inte heller, och då fick kunden ofta nöj a sig med att appa
raten fick ett påhäng, i vilket t. ex. slutsteget och likriktaren 
voro placerade. För att <allpassa de nya rören till apparatens 
glöds!l'ömskrets fanns det många kombinationsmöj ligheter. 
Parallellkoppling av tt motstånd ar enda' t möjligt, när 
det nya röret hade milldre glödströmsförbrukning än det 
gamla. I andra fall fick man göra om hela glödst:röm~

het, n. 

Hur skadade rör gjo rdes brukbara. 

fla t var det likriktarrör eller s1utrör (ca 45 oio av 

vardera ) som aven eller anDan anledning skadats. I stället 
för ett slutrör kan man j u inle gärna särta vilket rör som 
helst, men som 1ikriktarrör kunna de fle ta rör användas. 

På t. ex. ett EF 13 förbindas alla galler med anoden och 
den så rhållna dioden kan användas som envägslikriktare. 

. aturligtvis ansträngs katoden härvid , men den hålleT för 

en 10 gånger större anodröm än vanligt. I en mindu 
apparat kunde t. ex. AK 2 mycket väl <användas om nät 
li kriklare. NIan måste dock vara förs iktig med metallise
ringen . 

I många tvåvägslikriktarrör äro glödtrådarna parallel1. 

kopplade. Brinner den ena av, kan man köra vidare med 
den andra halvan, om man bara kopplaT bort anodspän
llin....en från dm skadade delen. Äro glödtrådarna i serie 
går det också att ordna. Först kopplar man bort anodspän
ningen frå n den skadade d 1en. Anoden och glödtråden i 

4

Fig. 1. Ikparation av ett likrik1a;rrör meJ avbränd glödtråd. a före 
ändringen, b efter ändringen. 
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denna förb indas på rörhållaren . För det andra skakar man 
röret, så att den ända av glödtråden som går till den hela 
delen kortsluts mot anoden. För det tredje urladdar man 
en stor elektrolytkondensator (32 ,((F ) ö er k rtslutning;;. 
stället, som därvid svets<as, ch för det fj ärde hamrar man 
in i kunden, att han inte får ställa appamten på huvudet. 
Ni kratlar kanske, men den arma kunden ställs inför ett 
ultimatum att anlingen t a chansen eller att ingenting få 
höra. Jag har inte selt n< gon som alt det senare alterna
tivet, t_ speciellt under ockupation är det ju intressant o h 
~rik:ligl aU få höra förbj udna utländska nyheter. Fig. l vi ar 
olödtr&den efter »operationen ». 

vetsförfarandet har jag ocb& kunnat använda på ett 
annat ställe. Det var på en liten Siem nssuper. E fter inkopp 
landet spelade den några minuter, tystnade diirpå av sig 
själv för al t efter en Slund \rakna till lhr oeh sedan åter 
tystna 08 \' . Felet, som bestod i atl ett avbrott uppstod i 
glödtråden på ett EF 13 id uppv~lrJlllling, kunde 1ätt av
h j älpas genom en kondensatorurladdl1ing. 

Rör som a någon aniednring förlorat sin emissionsför
måga kunde man ibland genom recrenererincy åter väcka till 
liv. Man kan indela dessa 	rör i 2 grupper : 

1) Rör som O"enom kortvaricr överbelastlling förlomt sin 

emissionsförmåga. 

2) Ålderdomssvaga ,rör. 


Vid tillräckligt stark uppvännning av katoden l ppstår 
kring densamma i vanliga fall ett elektronmoln, som efter 
inkopp1ing a anodspänning avger elektroner till anoden. 
Elektronerna komma alltså inte direkt från katoden. Molnet 
verka r som ett skydd för katoden. Katodens yta är skrovIig 
om ett månlandskap med dalar och spetsar. Hela ytan är 

iute heller lika aktiv, me:;t aktiva äro spetsarna. Elektron
moL1ets tjocklek är m ycket beroende av katodtemperaturen 

ch denna i sin tur beror av glödspänningen. I är vi alltså 
vilja använda ett rör länge, få vi inte göra glödspäl1lljngen 
l iten för att därigenom spar-a röret, som man k,anske skulle 
kunna tro . Molnet blir tunnare och förbrukas helt till anod, 
strömmen . De fe1and elektronerna kunna tillsammans med 

hela katod"petsar ryckas loss direkt u'r katodmaterialet, viI
k ,t snar.t leder till dettas förstöring. Ett så skadat rör var 
svårare att behandla än ett ålder.domssvagt. 

Regenererincrsmetoder fi nnas många. jälv har jag an

~ 

~------~~~------r--
7;/1 flNer 

I 
Fig. 2. Användni.ng aven transformato r utan anodspännin"slindning 

för eJ1vägslikriklning. 

151 

http:Anv�ndni.ng


,-änt 2 st. Ålderdomssvaga rör kunna förn 'as enda -t genom 

upphettning l,högre giödspänning än den normala ) . Genom 

överbclastnin O" kadade rör också genom upphettning men 

med en föränderLig anodspänning anslu ten. Längre än 20 

minuter ä r det under inga förhållanden tillrådligt att upp

hetta rö ren, del också de närmaste gall ren bEva varma och 

kunna börja emittera icke önskvärda saker. 

Anodbatterier Lillverkade' a VEF (V ahts ElekLrotech· 

ni ska labrika ) , vå r störBta ra-diofabrik. Na turli <Y tvis voro 

inte batteriern a avsedda för det lettiska folket, men för 150 
RM eHer 1,5 kg smör kunde man erhål,la dem av de åt våra 

p rodukter hemfallna vännern a. Apparaterna på landsbygden 

\'oro aledes t ämligen välförsörjda med ström. Acku'lllula'to· 

rerna la dda~les ofta med de hos oss på sistone så populära 

\·indgeneratorerna. Anodbatterier bYCfgde vi t . o. m. in i 

tyska folkmottagare som anodsp" n ni·ngskälla i stället för 

det oan .,;kaffbara VY2. Glödspänning uttogs om förut från 

nätet. 

För att linda om uppb rända Ilättram;fonnatorcr fanns 

ingen trad. Var nätli'ndningen fo rtlarande hel, borttogs 

anodspänn ingslindningen. G lödspäll'll ingsli.ndn in O"ell linda

d s å ter på, och nätlindningen användes för envä ".>l:ikrikt· 

ning (se fi g. 2). Härvid m ste man dock isolera jordanslut. 

ningen från chassiet, då annars kortslutningar kunna ås tad· 

kommas. Va r glödspänniliC'slimlningen också skadad, dög 

må nga g, nger n ringledning transformat or. Om det va r 

möjligt att seriekoppla glödtrådarna, a nvändes på \Täxcl· 
Lr'öm ~om eriemoLstånd en blockkondensator. 

E lektrolytkonc1ensatorer för likrik ta r fan'Tl s det överhuvud 

taget inga nya . T huvudsakliga fel förekomm : kortslut· 

ning och kapac itanslöshet. Vanligtvis gäller det torra elek· 

trolyter. KortsluLning uppstå r vid genom lag i isolatorskik· 
tet, varvid fol ie rna komma i kontakt med varandra. Vi an· 

"ände två reparati ommetoder. K ondensatol'll kopplades i 
serie med en tunn tråd ( om säkring) och allslöts t ill 220· 

voltsIlä tet. P å ett ögonblick g ick säkringen och vanliO"t,Tis 

blev kortslutningsstället tilIräckli crt bränt, för aU va ra isole· 

rande. E ll r oeks avskan aluminiumhylsan försiktigt i n 

svarv och kWl de avdragas. H ärpa uppvecklades konden"a· 

torn, och det skadade stället isolerades med kondensato r· 

papper frå n narron gammal blockkondensator. Kond n_atom 

rullades åter ihop . .AllJlm.iniumhylsan påsattes och skå ran i 
den~amma igengöts med paraffin samt försags utanpå med 

en remsa av tunn kopparplåt och kondensatorn var fä,ooig. 

Kapacitansen bemr natudigtvis på hur pass hårt man kan 

rulla ihop den igen , men en avvikelse a ett par ,uF har 

inte alltför tor praktisk betydelse. 
Kapacitallslösheten beror pH att pluselekLroden kerni skt 

sönderdelas av elektrolyten. Detta kan man avhjälpa genom 

att inlägga en n y pluselektrod. Efter alla slags reparationer 

bör man fo rmera den lagade kondensatorn. Den anslutes till 

en lik pänn ing kä1la med variabel spänning plus t ill pius och 

m inus ti ll minus. I se rie kopplas en mA-meter för kont,roll 

av liickströmmen. Spänningen höjes 'S smi'lIlinrrom till någo t 

över arbetsspänningen och hålles ansluten, Lills läckströmmen 

nedgått Lill bråkdelar av elI mA. (Läckströmmen är bero· 

ende av kapac itansen. Ju större kapacitan , ju större läck· 

ström. ) 
Tråd motsland i allslrömsmolta Cfare ersa ttes bäst som re· 

dan nämnts med kondensatorer. Vid liksträmsnät gå r det 

naturligtvis ej , mell lyckligtvis finns det i Lettland bara 

några få ställ n med lihtröm. Till motstånden höra j u ock;:a 

urdoxmotstånden . . j\r motståndslråden av 'lår man a glas. 

ballongen och förbinder d hägg ändama sa fa st so m möj· 
ligt. Härigenom kommer del i sockeln inbygo da ura'ndioxid· 

motsti'mdet att fo rtfarande vara inkopplat. Efter första in· 

kopplingen ryk r väl tråden n~lgo t , men det för-vinner snart 

och därefter fungerar kopplingen åter bra. Glöm bara inte 

att justera glödströmS!ll1otst ndet då deLsamma nu är mjndre. 

Detta var endast några små exempel på hur en tekniker 

kämpar mot bristen på reservdelar under krigsförhållandelI. 

lVIycket kanske förefailer läsaren mindre välbetänkt, men 

den som tälIker sig in i förhållandena kommer säkert att 

förstå OS5 och ge oss rätt. En radioägare som ställs i'Illör 
,-alet att allt ingen kasta bort s in appamt som skrot eller a lt 

ge sin tillå telse till en våghalsig operation gläder sig flt att 

det överhuvud taget finns nåO"o t alt välja på . 

STOCKHOLMS RADIOKLUBB 
En sammanslutning av radloteknlcl och amat8rer. 

Räknar vdrt lands främsta radiofackmän bland sina medlemmar. 

Aktuella färedrag och demonstrationer var 14:e dag. 

De bästa utländska facktidskrifterna finnas tillgängliga. 


Klubbens organ är tidskriften Populär Radio. Prenumerationspriset för densamma ingår i medlemsavgiften. Närmare upp
lysningar erhållas genom klubbens sekreterare, civiling. Torsten Ståhl, Box 6074, Stockholm 6. Medlemsavgiften, kr. 
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Beräkningar inom radiotekniken 


3. Impedans. 
Fig. l visar ett motstånd R ( i detta fall en ren resistans ) 

amt n induktansspole L (i de tta fall en ren induktans ) 

inkopplade i serie med varandra i en strömkrets. Viixel
spänningen U -d river genom kretsen fram strömmen I, eller : 

s trömmen l alstrar över motståndet och spolen spännilIg

en U. 
Mot.,tåndet och spolen erbjuda tillsammans ett »mo t

stånd» för viixelströrnmen, och när det är fråga om .n 

blandning av resistiva och reaktiva element, benämnes detta 

>.'mo tstånd» impedans. Resistansen R i seri e med reaktansen 

w L utgöra tillsammans impedansen Z. 
För att kunn a beräkn strömmen 1 i fig. l måst " \'i fö rsL 

r äkna ut värdet hos impedansen Z. Hän 'id få vi icke göra 

så , att vi hel t enkelt lägga ihop resi tansen R och reaktan 

en wL, ty de t ger felaktigt resultat. i måste addera geo

m etriskt (vekto ri lI t), 5, snart vi samtidig t ha att göra med 

bad> reaktans och resistall3. Vi få alltså 

(1) 

där Z ä r impedans n i ohm, R resistansen i ohm, w L r -

aktaIr en j ohm, L induktansen i henry oeh OJ = 2;rf s 111 

förut. (Se 2. Resistans och reakta lls, Populär Radio nr 2, 
1945.) 

För kr tsell enl. fi g. l gäller Ohms lag. Vi ha blott alt 

i stä llet fö r den rena resistansen eller den re lla reaktanse n i 

d föregående xempl ~ n insätta imp dansen Z. 
Ex. 1. En induktansspol om 3,0 H, va rs förlwtre'" ista ns 

o h egenkapacitans i bortse ifrån, seriekoppla med elt 

motstånd om 3000 Q . H ur stor är den resulterande impe
dansen " d 50 pis ? 

En!. 'x. l i artikel 2 ha r denna spole vid 50 p/ s rearktan

sen 942 Q. ( Avkortnillg bör ej ske förrän i det slutliga 

sva ret. ) Vi få 

Z= V 3 00<))2 + (942J ~ = 3 140~3100 Q 

Ex. 2. En sildrossel, avsedd att begagnas i filtret efter 

en hehrågslikriktare för 50 p/ s ström, ha r en induktans 0 111 

20 henry och en förlustresistans om 4DO ohm. Beräkna dros

selIlS impedans vid den likriktade, pulserande sLrömmens 

g rund frekvens ! 

F ig. 1. Växelslrömskrets innehå llande en re..,; i ~lan s R och en induk· 
lans L, varvid resistaJ12en ,lilbamman 5 med den indukti va reaklansen 

",L utgör en impedans Z. 
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I detta ex. ha VI att göra med en induktansspo le med 

förlustresistans, varför den icke kan betraktas som en reQ 

r eaktan utan måste betrakta 50 111 en impedans. Schemat i 
fig. 1 gäll r lika bra i detta fall; L betecknar drosse lns 

induktans och R dess föplustresi'tal15 . Jmpedausen Z blir 

enl. formel (1): 

Z= V( 400)~+ (2, 3,14, 100 . 20 ) ~ = 12 600~ 13 000 Q . 

Om vi i detta ex. icke ta hän yn till förlustresistansen 

utan räkna TIlecl enbart Teaktan en, få vi Sa'l11111a resultat , 

vilket beror på att förlu stresistansen i detta fall är liten jäm

förd med reaktansen . (Om vi räknade mycket noggrant och 

toge med flera än 3 siffror i varet, ,:l 8kulle det naturligt

\"is bli en viss olikhet i de båda fallm .) T ~ir det rräller sil

drossla r kan man i allmänh t av denna orsak vid beräknin rt 

av' filtret borls", från förlustre~i"tan en.1 

Grajisk beriikningsmetod. 

F ör d en rätvinkliga triangeln i fig. 2 med "ido rna R, Xl 
och Z gäller den p)'tag Te iska satsen : 

Z~= R2 + X[2 

lIer Z= v'R2 + / 
vilket är samma uttryck s m ekv. ( l ), om XI = wL. Om vi 
därför på lt papper i godtycklig kala avsätta R och (o) L 
i rät \rinkel mot varandra, så repreEenterar samman.bind

ning-- linjen 111 Ilan de båcla st räcko rna_ ändp unkter impe

Gan n Z, o h dennas vä rd är lika med längden hos 5am

munbindnin O"E lin jen, mätt i samma skala 0111 de två sträc

korna. 

Vi skola fört ydliga delta genom att lösa ex. l ova n gra

f iskt ( se fig. 3 . Vi låta 2 cm b tyda l 000 Q (alltEa 

} mm = lOO Q och l 111111 = 50 Q) och upprita på milli

met rpapper sträckal1l AB= R = 3000 Q . Den blir alltså 

(J cm lång. V inkelriitt mot denna av·ä tta vi ~träckan BC = 

= X[=w L= 942 Q . Detta är lätt CYjort, då vi enl. ova n 

veta att 100 Q = m111. ( Dock ä r det icke m öjligt att a\'

l I ex. 2 i februarinumret ;;kuJl c pa grun d a v Ut>Il hi)gre noggrann · 
helen fyra siffror ha medtagits rör ;7 i ol,lll et (ör Jr('. allt.s9. :1 = 3,142. 

Fig. 2. lmp edumtr·ian-gd n, en riilvi nkl ig triangel, i vilken de bada 
kat ett'rna repr entera resista n.,en R och rca klan,en X och hypote

nuSan den re 'ult erande impedan'5en Z. 
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Artiklar om 
praktisk radioteknik 

Vårt tidigare upprop till radioingenjörer och radiotekni· 
ker har tillfört oss en hel rad av utmärkta artikla r, som 
efter hand komma att inflyta i tidskriften. Dessa artiklar äro 
i allmänhet av teoreti~k 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 artikla r, 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. 

* ~Ian kan ej begära, att de teoretiskt arbetande ingenjörerna 
skola sätta sig ned och skriva elemen tära artiklar eller göra 
kon struktionsbeskrh'llingar. De bidra med sädant, som ligger 
inom deras intressesfär. 

* I stället är det Ni, praktiska radio- och ljudingenjörer, servis
ingenjörer, radio· och ljudtekniker samt avancerade amatörer 
som j Populär Radio skola ta hand om den praktiska sidan av 
rad io- och ljudtekruken. Och vi veta, at t Ni kunna göra det. 

* Ni, som vill ha flera praktiska artiklar j Populär Radio, 
föregå med gott exempel! Dra Ert strå till stacken, så skall 
Ni se, att Populär Radio blir en tidning även för praktiskt 
rad iofolk. Vi vänta endast på Er medverkan för alt kunna 
utöka den praktiska delen av tidskriften . 

* Säkert finn s 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 I1'J ndre erfarne radio· och l judteknikern i 
praktiken, äro välkomna. Det finns här mycket att behandla: 
spänrungsmätning på mottagare, val av motståndsvärden i 
ol ika förstärkarsteg, anpassningsfrågor vid förstärkare, pla· 
cering av högtalare, dämpning i Atergivningslokaler, fÖT att 
blott nämna några exempel. 

* Varje prak tiskt tips, varje teknisk erfarenhet, varje koppling, 
som Ni prövat och lunnit vara bra, allt detta är värdefullt 
material för den praktiska avdelningen i Populär Radio. Korta 
relerat 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 närmaste numren får Ni se 
det i tryck. 

Förlora ej någon tid ! I nsänd omedelbart Edert bidrag eller meddela, 
för den händelse det gäll er en artikel, hur snart Edert manuskript 
kan vara färdi gt. Korta, koncentrerade, klarläggande artiklar äro 
mest välkomna. J u kortare artiklar, desto fler ämnen kunna behandla, 
i varje nummer av tidskriften. Alla införda bidrag honoreras. 

Red. 

sätta denna sträcka med någon högre grad av noggrannh:;t ; 

för att kunna göra detta måste vi rita figuren i mycket 
större skala, t . ex. l cm=lOO Q . Nu förena vi punkterna 
A och C med en linj e, vars längd vi mäta till 62,7 mm, 
där dock d n sista siHran är o~äker . Impedansen Z bli r 

Fig. 3. Grafisk beräkning a" impt>dansen med hjälp av impedans
triangeln, uppritad i skala på millimeterpapper. 

alltså 62.7· 50 = 3 135 Q ~ 3 lO(} Q, vilket stämmer med 
det i ex. l beräknade värdet. 

Den som har lu~t kan utföra den grafiska konstruktionen 
även fö r ex. 2; av figuren konuner att framgå, att resistan· 
sen R inverkar obetydligt pa resultatet. 

Den rätvinklioa triangeln (fig. 2 och 3) benämnes impe. 
danslriangeln. Sidan Xl i fi g. 2 kan lika väl r presentera 
kapacitiv reaktans (Xc= l / wC , men d n kapaci tiva r . 
aktansen bör helst avsättas nedåt, och detta är alldeles 
r.ödvändi<Tt, d både induktiv och kapacitiv reaktans före· 
komma samtidigt. 

Då vi ha en resistans R i serie med en kapacitans C (fig_ 
4), blir formeln för impedan~en: 

z=, IR2+_1_ . (2 ) V (wC) , 

I ovanstående behandling ha vi endast tagit hänsyn till 
impedansens absoluta belopp eller som man även säger, dess 
amplitud , däremot icke till dess fasvinkel. I många faH, 
t. ex. när det gäller att beräkna strömmen I i fig. l eller 
4, behöver man endast känna det absoluta beloppet av Z. 
Ofta är det emellertid av betydelse art känna även fasvin· 
keln, och härtill skola vi ev. återkcmuna i eJl senare artikel 
i denna serie. w.s. 

Fig. 4. Striimkrets innehållande en resistans R och en kapacitans C. 
Resistansen utgör tillsammans med den kapacitiva reaktansen l / wC 

en impedans Z. 
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RADIOT'EKNIK 

EN AVDELNING FOR RADIO - OCH LJUDTEKNIK ER 


SERVISMÄN OC H AMATO RER 


Kombinationsinstrument för radioservis 

Rörvoltmeter, analysator och mätbrygga i en apparat 

A v Ragnar Henriksson 

Förel'iggande konstrukti on är en sanunallbyggnad av lIåg

ra enklare servisapparater, varigenom Jlla n genom omkopp

lingar kan begagna illgående delar för flera funktioner. 

åledes kan apparaten användas som en enkel 1I!nalysator 

för hög- och lågfrekven", som rönrohmeter för lik- och 

växelspänni ngar, ~O lll u tgång indikato r och för mätning a\' 

kondensatorer och motstånd, Av de ingående d lama kunna 

de flesta tagas ur gamla kasserade mottagare, yarför bygg

nadsko tnaden blir liten. Endast tre rör komma till använd

ning. Den som har tid och intres-e kan sjiilv tillverka flera 

delar. 

Till att börja med avsåg fö rf. aH bygga en rörvo],tmeler, 

men efter hand »kompletterades» apparaten . Detta har na

turligh+S ~att sin prägel på det praktiska utförandel. Fram

Re·bryggans panel. T. v. omkopplaren för normal rna. 
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sidan har inte räckt till för m a.növerorganen, utan översidan 

har fått tagas i anspråk också. Bättre överskådlighet kunde 

kanske 'IlUnnits, om alla ra ttar o. d. placerats på framsidan. 

A pparaten måste då <röras ungefär dubbelt så lång 111 n 

något lägre. Chassiet5 storlek får rätla sig efter de delar 

man tänk r. använda. Värden på kondensatorer, mot"tånd 

patentiometrar osv. kunna varieras inom vissa gränser. And

ra rör än de här använda fordra kanske andra spänningar. 

Som första rör har använts trioddelen i ett uammalt 

Triotron B 435 N. (Se fi g. 1.) Vilken triod som helst med 

måttlig förstärkningsfaktor kan användas, t. ex. E 424, eller 

liknande europeisk eller amerikansk typ. Rör nr 2 är ett 

6E5. Andra lämpliga typer äro AM 2, EM 2 eller EM Il. 
Som likriktarör kan t. o. m. ett ej för sv~gt slutrör brukas, 

om halvvågslikriktninO' tillffripes. 

Första rörets gaJler har tre anslutningsmöjligheler genom 

hylsorna 1, 2 och 3. De båda sistnämnda äro av vanlig tyP. 
medan 1 frånkopplar anslutningarna till 2 och 3 , da en 

ban nkontakt isättes, för aU kapacitansen mellan galler och 

jord skall bli så liten som möjligt. P å äldre mottagartyper 

med s. k. nätantenn kan man få tag i en sådan hylsa. Katod

knndensatorn Ca måste ha 'minima~ läckning. Säkrast är att 

ta en bra papperskondensator. 

Potentiometern PI på 5 kQ är kombinerad med två faEta 

motst....nd om vardera 5 kQ och kan genom en omkopplare 

inkopplas på tre olika sätt enligt fig. 3. Därigenom blir 

skallängden tredubblad. Med endast potentiometern och ett 

motstånd blir omkopplaren enklare och skallängden för

dubblad. Endast potentiometern ger enkel skala. Potent io· 
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meterns motstånd måste naturIi'gtvis fördubblas eller tre

dubbl'as, beroende på vilket alternativ man väljer. Vid ovan

nämnda rörtyper bör hela motståndet hån katod till jord 

vara ungefär 15 H~. Lämplig omkoppl'are vid första alter

nativet är en yaxleytyp, 4-polig, 4-vägs, om sådan går aH 

anskaffa, dler två 2-poliga, 4-vLigs sammankopplade. Fig. 2 

visar kopplingen vid alternativ 2 med potentiometer och ell 

fast motst' nd. Omkopplare 3-polig, 3-vägs. Vid båda alter

nativen kopplas i sista läget katoden till jord genom poten

tiometern som reostat, å att rörets gallerförspänning kan 

regleras ned till noll, då det användes som förstärkare och 

som detektor med gallerlikriktning. Obs. att ej använda 

kontakter ,hos omkopplarna få ej kortslutas. 

Anoden är kopplad till armen på en treväosomkopplare. 

I läge l få r anoden högsta anodspänning som rÖrvoltmcter. 

I andra läget inkopplas n hörlur, då apparat n fun<rerar 

som analysator, och i tredje läget blir röret förstärkare till 

magiska ögat vid mätning a kondensatorer och motstånd. 

Spännil1gsdelaren R,)- Ro- P3 länmar anodspännino' till 

»öo-at», som får ungefär hälften av den höo~ta tiLloängli ua 

spiinningell_ Samma blir föthållandet med första röret, då 

hörlur är inkopplad. Skulle »ögat» ej ha tillräcklig ljus

styrka v-id användlJing av »öga» av annan typ, kan R5 cr~ät

tas av två motstånd och spänniJng uttaga- meLlan des-a. M ed 

potentiometern P3 just ras skuggviukeln hos »öaat>} vid mät

ni ng av kondensatorer och motstånd uch vid spännings

mätning. 

R2 

Li-kriktardelen har utförts för halvvågslikriktning, därför 

att tillgänglig nättransformator vid helv gslikriktning ej 

skulle lämnat tillräcklig anodspänning, 300- 350 volt. Så 

hög spänning är ej nödv,ändig, om man nöjer sig med 

mindre mätområde vid spänningsmätl1'ing. Sil-ningen bör 

vara god med tillräckligt stol1a kapacital1ser och dro~sel. 

Förf. har använt ett gammalt kondensatorblook. Glödström5

lindningar ha pålagts för 4 och 6,3 V rör. 

Tr2 i-ir en utgångstransfol'mator l: 10 eller l: 15, vars 

sekundär anslutits till glödströmslindninge.n. Primären läm

nar mätspänning till bryggan. Tr2 användes även för ut

gangsilldikatorn, -da primären genom omkopplaren O~ för

bindes med hylsor för detta ändamål. 

Potentiometern P2 på 5 kQ ungefärligt) bör ,'ara av 

god trådlindad typ, linjär. Föl' att lätt kunna göra upp 

skalan till d n, ju:<teras den, 5<1. att kontaktarmen rör sig 

över 5/ 6 a omkretsen. Överskj utande motståndstråd kort

slutes lämpligast genom överlindning med blank koppar

trAJ. Graderingen beskrives liir.gre fram i artikeln. 

Omkopplarell O~ har ~agits ur en gammal Balticmott a 

gare. En yaxleytyp, 3-polig, 2-vägs blir bra. I ena läget 

inkopplas Tl'z: s primär till bryggan, samtidigt som ström

men f r II glödströrru;lindniwcen på Tr l slutes o-enom Trz:s 

sekundär. I andra läget bl') tes istnämnda ström, och pri

mären kopplas till hylsorna för utgå ngsin,dikering_ Omkopp

laren 0 3 är en l-polig, 9-vägs. P2 :s och Pl :s r aLtar ha 

försetts Jl1 d \' j",are fd n en vil-k -ticka av aluminium enl-igt 

Fig. 1. In5lnunenteLs kDppling,,-schema. Vä.rden på m()t~tånd och konuen,atorer :tro följand e. 

R[ = 2- -3 MO_ 
R. = 100- 200 kO . 

R~= 1-2 MO. 

R, = l MO. 

R5 = Rr, = 20 kO, 2 W. 

R7 = RiJ = 2- 3 kQ. 
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R II = 1 2 kO. C, = 5 000 10000 pF. C,; = C, = 6- 1O ." F, 450 V. C,e = lOOO pr. 
R lIl = l \ 10, 1 2 i II. C" = 150 2S0 pF. C, = 100 pr, 1- 2 °/0. C[:[ = 30000-50000 pF. 
R,[ = lO kO, 1 2 010. C,, = '~ ,f/F. 300 V. C. = 1000 pr, 1- 2 "lo. P, : se ap!. 
R[2 = 1 kQ. C. = 10000 pF. CIO = 10000 pF, 1- 2 °/0. 1\ = 3 -5 kO. 
R[,, = 100 ohm. C,-, = 2 .'.F, 300 V. C,, = l ,uF, 1 2 % . P:' = 5 kO. 
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fig. 4. Det variabla motstandet Rg på ungefär l ODD ohm 

gör, att man få r skarpare indikering vid mätning av kon

densatorer med större förlust r . 

För mätbryg<Yan användas 4 normalkondensatorer och 4 
l1ormalmotstiLld med liten tolerans, 1- 2 0/ O, j u mindre 

d -lo bättre. A dessa kunna 1 000-ohmsmot -tandet och 

kondensatorn på l 000 pF uteslutas, om man så vill. Om

kopplaren behöver da endast vara 7-vägs. Man får dock 

Jlocygrarmare värden f r, n SOO tiII 5 000 ohm r esp. pF med 

d em. 

Ch assiet ar gjort a 1,5 mm alum in ium plåt enligt foto . 

Den önc panelen är ,H' isoli t men bör utföras av alum inium 

liksom lådan, m Illan \' iU ha apparaten skärmac'l. Med de 

dela r som använts i modeIIappal1aten hade elJ1cIIertid arbetet 

med i_olering av hylsor, axlar o. d . i så faH blivit besvärligt. 

' to rIek urjIY fär 200 X 200 X 200 mm. 

Det första röret montera -, sa att man f r kortaste väo' 

från gallret till hylsa L A rll'ändes ett rör med galleruttag 

i sockeln , mo nter "S denIla IllOt frams idan . Går gallret till 

toppkontakt, vändes sockehl mot baksidan. Både detta rö r 

urh »ögat» ä ro monl rade på konsoler i hori so ntellt läg . 

haE:iets fo nn och storlek och delarnas placeri ng få rätta 

" ig efler de senar s utförande. 

Gradering av skalorna. 

kalorna kunna göra: av h il rd vit kartong eller cel.luloid. 

P I :s skala har g radering d I ' för likspä'Uning. dels för växel

spänning. Ar PI kombinerad med tva fasta motstånd, får 

skalan sex grader ingar, lre fö r liksp änning och tl' för växel· 

_pännirw . Ett fast m ot"tå nd ger fyra och endast potentio · 

metern två grad erin o-ar. Vid graderingen Ul'Vrid .5 P1, så 

att »ögats» galler anJute5 till första rörets katod direkt. 

Med P'l j usteras »ögat», sä at t skuggan nält och jämnt 

Rörvoltmeterpanelen. Skala n är änn u ej graderad. 

POPULÄR RADIO 

Fi". 2. Anordning av omkopplaren S vid an \'ä ndni~ng av potentiometer 
och ett fast rnot~lånd. 

försvinner. T estsladdarna från hylsa l och <1 skola då v:na 

förbundna. Då de åtskiljas, få r »ögat» endast öppna sig 

obetydligt. I annat fall få r man utby ta första rör t mot ett 

annat. Vid cyraderingen a likspiinningsska].an an;,,]ulas test· 

sladdarna till kända spännin <Ya r från elt anodbatteri eller 

väl filLrerad ukriktad ström. Testsladden från hylsa l skall 

anslutas till po iti va polen. »Ögal» kOlllmer då aU öppna 

sig Iller eller mindre beroende pa den tillförda spänningens 

storlek. Genom invri~d ning a PI få r m311 skuggan att nätt 

och jämnt fö rsvinna, och där visaren stannar, markeras den 

pålagda späiJ1 ningens värde. För att gradera denna skala bör 

Inan ha tillgå ng till etl pålitligt instrument för lik· och växel· 

spänn ing. Har man omkopplare till Pl' graderar man först 

skalan fl! d omkopplaren i försia läget, där man får en 

skala från O till ungefär 6 volt om potentiometern är korn. 

bin.erad med LI'å fa sta motstånd. Med omkopplaren iandTa 

läget täcker skalan omr det 6- 1.5 \rolt , allt ung >färligt 

beroende av rörlypen. Graderi ngen av växelspän ningsskalan 

utföres med 50 p/ nätiltröm. 

P~: s skala kan graderas på följande två sätt, d et första 

enligt för -lag i P pulär Radio ]H 9/ 43. I detta fall ställas 

inte så stora krav på potentiomete.rns utföTande. (Jag skulle 

tro, alt rnånga av P op ulär Radi o läsar inte klara en ul· 

JnstTlImentet~ inre. I förgrund en ingång-Törel. 
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räkning som den vi;;,ade eller kunna använda den praktiskt. 

Vad man lärt sig i skolan och sedan inte »hållit vid liv» 

glömme5 ganska forl. Av Populär Radios läsare ha säker

ligen många ingen annan utbildning än den folkskola eller 

realskola ger. Jag skulle därför vilja föresl , att formeln 

för Wheat~tone5 brygga i ovanstående artikel gj or<1es lätt

tillgängligare er nom följande tillägg.) Metod 1. Fi:ir enkel

heLens skull GnLa vi, att motståndsJråden till bry'gan tages 

l 000 111111. ' i få då : 

1000· x d" .. 	 d ' 'ff 
0.= l +;-' ar:r ar gra enngsl ran. 

Ex. 1. Var bör glidkontakten ställas: när potentiometern 

skall visa O,l? 

a = l 000 . 0,1 = 9 ,9 mm. Avstandet a blir _aledes 90,9 111111 . 
l -r O, 

Ex. 2. Hur stort blir avståndet a, när poten tiometern 

skall visa 3,5? 

_l 000 . 3,5 _ ~~'7 n 

a- 1 + 3.5 -- /'.,0 mm. 

Den tun'na mo'll5tånd6tråden kan lämpligen spännas på en 

bräda över millimetergraderat papper. 
Metod 2. För att lätt kunna använda tabeller för Whe::lt

tones bryo-ga tar man kartoll<Yen s stor, att man till att 

börja med kan få skalans längd -00 mm. Skalradicll blir då 

6 . 500 9- 5 	 5/ 6 k bl' ~oo-::--,::--:-:------= = ::J,- mm. av om or tsen lT;) mm. 
5·3,14·2 

Radien avsätt - på omkretsen , å alt denna blir jämnt delad 
i sex olika stora delar. F m av dessa bågar skola alltså 

användas. D '~a dejas i sin tur mitt av, viltken procedur 

upprepas ytterligare en gång, s att varje liten cirkelbåge 

blir 25 mm. För att lätt kunna dela des5a småbågar i åt

minstone 5 mm bågar tillklippe.:; en bit papper, så alt des 
innerkant faller utefter b gen. Innerkanten delas sedan upp 

i 5 nun avstånd. Dessa kun-na sedan 3\"sättas på skalans 

båge. Härigenom blir denna delad i 100 lika delar, varje 

5 mm. Ur tabeller får man följande värden för graderingen, 

dvs. avstånden från skalans börj an till graderingssiHrorna. 

a 

5k-fL 
b 

Fig. 3 a. Omkopplaren S 	 vid användning av po!eutiometer och två 
fasta motstånd. 
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0,1 = 45,5 mm 1,4 = 292 mm 4,0=400 mm 

0,2= 83,5 » 1,5 =300 » 4,5=409 » 

0,3=1155 » 1,6 =308 » 5,0= 417 » 

0,4=143 » 1,7 =31- » 5,5=423 » 

0,5 = 167 » 1,8 =3215 » 60=429 » 
0,6 = 137,5 » 1,9 =328 » 7,0=437,5 » 

0,7 = 206 » 2,0 =333,5 » 8,0=444,5 » 

0,3 = 222 » 2,25 =346 » 9,0=450 » 

0,9 = 237 » 2,5 =3-7,5 » 10,0=455 » 

1,0 = 250 » :",75 = 367 ~ 11,0 = 458,5 » 

1,1=262 » 3,0 =375 » 12,0=461,5 » 

1,2 = 273 » 3,5 =389 » 15,0=468 » 
] ,3 = 283 » 

Mellanliggande värden 	kan man läLt sj älv räkna ut en1igt 

ovanstående formel. Av tand et a= -00· x 
l + x 

.~ = IYrad ering~3iffran. 

Längre är det inte lönande att gradera, då no a graJll1heten 

i ändlägena inte blir så stor. När man med blyerts gjort 

upp denna förh, llandevis stora skala, kan man sed'an för

minska den till lämplig storlek eller överföra värdena på 
n ny mindre skala. Använder man samma kapt,ong, överför 

man värdena till en inre cirkelbåge av den storlek man 

önskar med en linjal lagd från graderingen genom centrum. 

ill man ö\rcI"fö ra graderingen till ett annar kartong. eller 

celluloidsly 'ke, utmärker man centrum pa d tta, sticker en 

nål igenom o·h fäster det i centrum på den underliggande 

graderade st"rre skalan och överför värdena som ovan be

skrivits. Är potentiometern väl lindad, stämmer skalan gan

ska väl. Hur den -sedan avläses vållar säkert inget besvär. 

Fig. 5 visar hur graderingen utföres. Övriga skalor gör 

man också själv och märker p lämpligt sätt med siHror 

och symboler. De ifyllas med tusch och strykas med cellu

losalack och klistras fast. 

Testsbd-dar skaffar man sig d 15 oskärmade, dels skär

made. Man bör ha en skämlad med en liten kondensator 
i ~pet5en. 

IlIstrumenlels användning_ 

Rön'oltmeterns användningsmöjligheler ha många gånger 
behandlat i P opulär Radios spalter. Att här gå in på dctta 

synes onödigt. Några ord om tillvägagångssättet kunna kan

~ 

{~l 

a :~~ --L- Jb 
~ ~ t c:::::::::J c:::::::::J 

PI 
SkA, fjk..n. -5kA 

Fig. 3 b. De olika kopplino-smöjligheterna "id anordningen en\. fig. 3 a. 
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ske behöv'as. Potentiometern l ställes i utgångsläge (dei's 
omkopplare i första läget) och med P3 justeras »ögat», så 

att -kuggan 11ätt och j ämnt försvinner. Mätsladda m a från 
l och 4 -kola under justeringen vara förbundna. När el 
efter n o!ljus terillgen skiljas åt, får »ögat» endast öppna 
s ig obelydligt. Sladdam a anslutas sedan till spänninrrskäl

lan, varvid ögat öppnar sig. PI vrides därp" tills ögat åter 
nält och jämnt sluter ig. P l :s visare anger då den sökta 
5pännin!ren. Vid lik pänni ng,mätnin o- skall po it iva polen 

gå till hylsa L Vill man Ila möjlighet att mäta med negativa 
polen ansluten till l får man kalibr-era en skala för delta 
ä ndamål. Man 11011insläller då »ögat» med spi-inniwfen an-
luten. l är spänningskällan fre nkopplas, öppnar sig »ögat» , 

vilket å ter slut med P l ' en ursprungliga kalibreringen 
sliimmer inte exakt vid denna mätning. D apparat n t jäns t

gör som rörvoltrneter, "kai! 0 1 stå i första läget. 

Utgångs indikator vid trimning. 

L Motta O'arens högtalare frållkopplas. T tsla(]'darna 
(från 3 och 4,) kopplas till mottagal,ens utgångs't ransforIna

t or primär- C\ ' . ckundärlindni ng. En si,gnalcrenerator för
ut ät t s natw-ligtvis vara ansluten på vanligt säl t. 0 1 ställes 
i läge l. 

2. En av ledningarna till utgångstrallsformatorns pri
miirsida frånkopplas och slutrörets anod förbindes med hylsa 
6, dess anodspänning med 5. O2 ställes i det li-ige, där Tr~ 

inkopplas till 5 och 6. 0 3 står i mittIäge, och proppen 7 
stickes i hylsa 3. Dl i första läget. P a vrides i båda fallen, 

så att »ögat» fih lagom öppning. I detta senare alternativ 
är "åt des mottagarens utgållgstmnsformator rsatt med 
servisapparatens. Vill n:utn göra Tr2 :5 primär och sekundär 
omka.pplingsbara till några hylsor, har man tillg ng till en 
omkoppling bar transformator i samma apparat. 

Mätnin" av lmpacitans och motstånd_ 

Motstånd inkopplas " id R och kondensatorer vid C. 
Propp 7 skall gå till hylsa l ellE'".f 3. 0 1 s tälles i läge 2 vid 
nolIindikering med hörlur eller i läge 3, då »ögat» tj i1llSt

gör som indikator. O~ i läge som i fig. 1. För alt få lämpl ig 
gallerförspänning på första röret, då det fun rre rar som fö r
stärkarrör, ställes den t ill P1 höra_nde omkoppla ren i si la 

läget, och med P l kan då förspänn ingen regleras. Har aher
Ilativet med ellbart potentiometer valts, bör en slutnin O"s-

Fig. 4,. Exempel på hur vi aren ti ll de b da skalorna kan utföras. 
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anordning S inmonteras. (Kan e . komhiner-as med 0 1,) 

Pa reglerar skuggvinkeln , och 0 3 kopplar in det normal

motstånd elleT den normalkondensalor man behöver. P2 "Ti

des, tills kuggan hos »ögat» illte fladdrar eller skuggkanten 
blir jämn. P 2 :s skala visar, hu r tor del av den använda 
normalens vioirde den inkopplade »delen» har. 

Ex. Ett motstånds storlek sökes. 0 3 är ställd p 10 kQ, 
och P2 visar på 0,6, då »ögat» nollindikerar. Motstånds

vär det bli r 0,6 ' 10 000 = 6 000 ohm. 

A nalysator för lIlgfrekve71s. 

För kontroll a lågfrek ensdcI n i mottagare får appara
ten fu nge ra ~om en enrörs lågfrekv nsförstärkare. Första 

rör t gi ves lämplig gallerspänning med P I som i det före
gående nämnts,. och testslad,c1a rna gå frim och 4. O2 i läge 
med hörlur. 5 fö rbindes 111 ,d den wldersök,ta apparatens 
cha ~ o i och med den an dra testsladden undersökes lågfre
kvensfö rande ledningar från diod lill lutr;:ir. M .d n b r

mad teslsladd o h »ögab> inkopplat blir apparaten mycket 
känslig för små växelspänll ingar eller p ulserande likspän
ning. Det går alltså lätt att kontrollera, hur effektivt e~l 

fil ter för anoc1spänning, gal1erförspänn 'ng eUer A VK är. 
Teslsladden i hylsa 2 eller 3. 

A nalysator för högfrekvens. 

Första röret får då arbeta som gallerlikriktande detektor 
med PI urvriden och de,,, omkopplare i sista läget, varige
nom rörets katod blir kopplad direkt till jord. Testslad-darna 
till 2 och 4 och 0 1 i läge med hörlur. Sladden till 2 bör 
vara så kort som möjligt, ev. med en liten kondensator i 
spet.sen. Signalgeneratorns signal kan sedan följas från in
gångskretsen till dioden. 4 förbilld ' med den undersök-ta 
apparatens chassi . 

Andra användningsmöjligheter. 

Sedan man san sig in j apparatens funktion, finner man 

säkert användning för den på flera siitt. Felaktigheter hos 
potentiometrar med motstånds'skikt o rsaka ibland rrenom 

F ig. 5. kalan5 gradering. 
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dettas förslitning knaster i mottagare. Genom att inkoppla 

en misstänkt potenliometer med ena ändkontakten och mitt

kontakten till R och apparaten fungerande som motstånds

brygga med hörlur ka n man fort kontroll ra, om en poten

tiometer är felf ~i eller ej. Blandas den 50-per. slrömmen 

med knaster vid vridning av konlakta n nen är den defekt. 

Genom all änd ra annew längd, så att man får en 11 slit

bana kan man ofla få en felaktig potentiomeler bra igen, 

vi lket kan behövas ibland i dessa materielbristens hde '. 

Vid mä tningar har förf. funn it, att servi apparaten drar 

något litet ström, kanske någo n tiondels ffi , vid mätning 
av högre spänninO"ar. Vid högre värde på PI blir _kalall 

ganska sammanträngd Illot lutet. Som första rör skulle 

kanske 6F5 eller E 499 vari l att föredraga , men dessa rör 

bli olämpliga \7id apparatens användning som analysatur. 

Jag förmodar, att strömm ' n om mätes, finner väg frå t! 

gallret till katoden, \rilket skulle förklara den lilla ström
åtgången . 

~ 
GRAHAMS 
VIBRATOR 
Typ LV 6 V max. 4 A rv 

o
SMAVIBRATORER, från lager 

Genom ett extra ankare, en extra lindning och speciell 
fjäderkonstruktion, ha dessa småvibratorer fått en 
säkerhet mot kontaktklibbning och fjäderbrott som 
nästan när Allformatorns. Säkerhetslindningen verkar 
även som en högfrekvensdrossel varför avstörningen 
underlättas. Teknisk beskrivning medföljer varje 
vibrator. Mått utan sockel H = 88 mm, D = 54 mm. 

GRAHAM BROTHERS A/ B 
STOCKHOLM 16. TEL. NAMNANROP. 

Att finna ett för detta ändamiil lämpligt 6F5, som inte 
öppnar »ögat», när testsladdarna åtskiljas, är d sut 111 

inle lätt. »Öga t» öppnar siO' för myck t med de r ör 

denna typ, SO I11 p rova ts i moclellapparaten . 

I. 

OMLINDNING 
av Transformatorer och Magnetspolar 

ELEKTROTEKNISKA VERKSTADEN 
Akarp TelefoD 226 

~;;~=============================~ 
:::::::::::::::::: :::: ::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

BYTEN OCH FORSÄLJNINGAR 
::::::::::: ::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::; ~ ~: :: ::::::::::: ::: :::::: 

N !O' lInin:~ r salmillbrygga " llhUoS('UI)" sUlj es bi lli gt. Svar Ull Ed", 
" .. lIin . '\s~r()x. .......................................................... .................................................... ,," 


J·;U .Wrre IlUrtl lICA rör Inl 46 till 'a1u. Ge 20 W i e l , Il "hl 400 
", Liiml1Ii;:ra l-'liI:darrör. Pri s l\f. fJ : ~o fil' ~t.. 11. Eliccson, .JiirnmalnlS\', 
~ . II. Tnuu.·herg. 

···~;~··;::~ ~~~ ~d~··~;:~·;I·.::;;:::::;f~·~::~~··~i·;j~·~: ··j;~·i·J:,;·.··G· ·;~·,··8·· :~·:·~~i:~·25Ö"I\;: 
0,150 A l~ . G . •J()l a ~rnark , F reds,::-. 10. Llul\'ika . 

., 

opulär ad,ios 

handböcker 

äro till ovärderlig hjälp för såväl amatören som 

den försigkomne. Några aktuella böcker ur se· 

rien: Kortvågsmottagning - Radioteknisk hand· 

bok, del 1 och 2 - Radiolexikon - Modern 

televisionsteknik, del 1 och 2. - Pris per ex. 

kr. 1 : 50 + oms. (För prenumeranter kr. O: 75 
-+- oms. ) Rekvirera i dag från Nordisk Roto· 

gravyr, Box 450, Stockholm L 

' p 

Orig. Amerik. Kristall.pick ups, fabr. Webiter med tonarm, kompi. kr. 301-, nu i lager I 
Kristallmikrofoner med brytare, kr. 85: 

'I
Stor sortering av chassier till förstärkare I 

AMERIKANSK LJUDT·EKNIK AB, S:t Eriksgatan 54, Stockholm. Tel. 5156~.-' 
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ORGAN FOR SVERIGES SÄNDAREAMATORER 

Re d a k t ö r : H A N S E L I lic.. S O N, SM5WL 

Jä rnmal msvä gen 2 TRANEBE RG Te le fon 259 4 18 


Från Redaktionen 
Som ni nog ha lä i tidningarna och kanske även hört i 

rad io har Telegrafst 'r e1sen nu lätta t litet på sekrelessen 

kring sändningsförbudets upphävande. De förhandlingar 

om fö r närvarande påo'å m ellan Telegrafslyrelsen och S~ A 

av_e a tt fastställa de ford ri ngar som kola påläggas oss i 
fra mtiden. Det kan ännu dröja en ti d innan tatsmakterna 

anse den internationella situationen sådan att vi kunna släp

pas loss i etern . När den tidpunkten kommer, är det emel

lert id meningen att alla frågor skola vara avgjorda, så att 

vi utan dröjsmål kunna sätta igång. 

Särskilt glädjand ä r byrådirektör Lemoine's uttalande 

att det här j landet funnit en högt kvalifi cerad kå r av ~än

da ramatörer. Detta förpliktar o - att även i fortsättn ingen 

hålla standarden hög. Med hö '" standard Illenas då icke 

blott god teknisk sådan utan ~i ven god »eterkllItll r» . Den tid , 

som å terst , r innan startskottet gå r, m åst e vi därför använda 

väl. Men kom ihåg : t j U\U art medför omed elba r d i!'kvalifi 

kati on och n, g OIl appell gives icke ! fr'L 

RC-oscillatorn 
!lE: U21,3fJfi.! '] :i 

De _enaste å ren har RC-oscillatorn blivit myek t populär. 

Den lämpa r ig särskilt väl fö r amat ören emedan endas t 

mo tst. nd (R) och konden"atorer (C ) ingå i koppling n_ 

S dana ha r man ju i allmänhet r ätt goll m i junkboxen_ 

- ppling&sohemat framgar a fig. L De i huvudsak 

f rekvensbestiimmand element ' n "ro C I, C2 och C3 sa'mt R j , 

R2 och R~ . Skal1 o~{; illa to rn s frekvens göras variabel bör 

liimpligen C I CJ och Ca vara lika t ora. Likaså R I, Rt och 

Ra- Grov i u s t~iIlning ordnas o-enom omkoppling av konden 

satorern a. Fin inställning erhålles genom variation av R I, 

R~ och R3 och des~a böra vara kopplade på samma axel. 

POPULÄR RADIO 

Skall osci llatorn kopplas tiII ett efterföljande förstärkar 

rör anslutes detta - galle r t ill den för kondensatorerna C2 

och C3 gemensamma punkten varvid kopplingskondensator 

och gallerIäcka inbesparas. 

Oscillatorns frekvens el'hålles ur ekvationen 

1 

j= 2:-,; ' J!6- RC p/ s 


eller enklare utt ryckt 

l 
f= 15,4 . Re p/ s 

där C = C j = C2 = Ca farad och R= R1= R2 = Ra ohm. 

Om rör EF6 användes ha följande värden visat sig \-ara 

lämpliga : 

R1 = R2 = R3 = lOO kQ . Vart och ett av d sa motstånd 

seriekopplat med ett variabelt motstå nd på 100 kQ 

(lägges p jordsidan ) . 

R4 = 40 kQ . 

R5 = 20 kQ . 

Rr, = l O k Q . 

ej = C2 = C3 uträknas enlig t formeln. 

nodspänning ca 200 V. 

Det isa r , ig i praktiken att något läm'e frekvens än d Il 

Fjg, 1. Rf:.osc illalor. 
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beräknade erhålles. Detta beror på att rörets inre mot!>tår.d 

samt rörka'pacitanserna ej medtagits i beräkningen. 

Oscillatorn fungerar utan svårighet på normala tonfre

kvenser. Önskas särskilt låg övertonshalt inkopplas ett mot· 

stånd i oseillatorrörets katodledning (negativ återkoppling ) . 

Särski'lt lämplig är denna lilla behändiga oscillator för 

medhörnin!lSändamåLL Väljas kondensatorerna till 500 ,u,uF 
oeh motst nden till 100 kQ blir frekvensen ungefär 1000 

p/ s, den ton vi i allmänJ1et tycka låber trevlig -t vid tele

grafimottagning. 5 .·E. Gemming. 5MSOY 

Kortvågsspolars dimensio
nering 

D l~ 11:! 1.3QG.Gtl2.21 2 

Spänning-srörhöj ningen i n avstänmingskrets är i nor· 

mala fall (förlu tf ri kondemator ) direkt proportionell mot 
polens crodhetstal (Q.värde) . 

Q.värdet utgör förhållandet mellan polens induhiva re

kl n5 wL och dess förluslrnot -tånd: 

Q= W[, 
r 

där w = 2 000 :7 • f om f är fr ekvensen i kel s, r = förlust · 

motståndet i ohm. 
Av ekvati onen framgår att Q.värdet vid en viss frekvens 

blir törst dc förlustmotståndet göres så lågt 50111 möjligt. 

Det i-ir ett flert·al faktorer, som bestämma fÖrlusbnotst· lI

dets storlek, nämligen spoldimensionen (längd och diame

ter ) , trådmaterialet och isolationen, sp olstommen ~amt spo

lells orientering i förhållande till eventuella skänuplåtar. 

Nedan angivna regler för erhållande a högsta möjliga 
Q.värde vid dimensioneringen av små nkel1a f7 riga spolar 

äro hämtade ur en artikel publicerad i ReA Review för 

oktober 1937. 

L SpoIdiameter och lindningslängd "öras så stora som 
det är pr~kl i skt möjligt. Skall spolen placeras i en skärm

burk, bör denna- diameter vara minst dubbelt 5å stor som 

spoldiametem . Spolens ändar få ej ligga näm1aTe skärm

burken än en spoId iameter. Ex. kärmburken till en spole 

med diametern 2 cm och lindning51ängden 3 cm bör ha 
följande minimimått: diameter (eller ida 0111 burken är 

fyrkanti a ) 4 cm och höjd 7 cm. 

Om ärmburken ej är pressad i ett sl~rcke, böra aUa 
pUt karva r va ra väl lödda eller nitade. Detta är särskilt 

vikt icy t då materialet är aluminium, som lätt oxiderar. Löd-o 

l1ing a aluminium är sv' r för cn amatör att utföra. Bäst 

är att överlåta detta arbete åt en verksk'ld. 
2. Spolstommen är ej särskilt kritisk. Bakelitrör duger 

"ott. Even tuella gängor böra göras så grunda som möjligt 

1 ~'Iedhörning innebär all n t ono:sciUator nyckb 6um tidigt med d ..l 

eO'cn tliga sälldaren oeh att tonen är hörbar i mottagarens hÖrIeldon. 
lHan ly ;;nur allt å på sina egna tecken. - Red. 
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utan att tråden ~lider. Använd emaljerad eller försilvrad 

tråd. 

3. Antalet varv (N) beräknas ur formeln 

N=VL{102D + 4.5) 

där L är induktansen i ,uH, S är förhållandet mellan lind

ningslängd och spoldiameter och D är pold,iametern i cm. 

Ett exempel : L = 3 ,uH, 5 = 0,S och D= 2 cm. 

\ . V3(102'O,S + 4S) 121' = = . varv 
2 

4. Optimala lråddiam etern do) (över vilken det ej lönar 

sig att gL) erhålles ur formeln 

b 
dn = 1/J.,l41\ cm 

där b= lindnincrslängden i cm och j = va rvtalet. 

För den ovannämnda spolen blir 

= 0,5 ' 2 = 0.058 
do 1,414' 12 ' 

cm. 

Tag nä rmaste normala dimension, vilken i d etta fall ä r 

0,6 mrn. polen lindas med avstånd mellan va rvem så att 

lindningslängden blir den avsedda. 
H. ELiresoIl , SM5W L 

Signaler för frekvens
kalibrering 

D K 021.317.361.080.6 

The National Bureau of Standards, Washington, USA, 

utsänder kalibreringssignaler, som torde vara av intresse 

för amatörer. Signalerna utsändas från stationen WWV eu

ligt nedanstående uppställning: 

2 SOO kc/ s Från 2300 till 1 300 GlVIT Effekt l kW 

5 000 » Sändning hela dygnet » 10 » 

10000 » » » » » 10 » 
I S 000 » Från l 100 till 2 300 GlVIT » 10 » 

Signalerna l11odulera - med 440 och 4000 perl s och ä ro 

vidare försedda med en impuls varj e sekund. Dessa impul" 

ser höra 'om ett ~vaO"t tickand . På den 50:d sekunden av 

varje mi nut är impulsen utelämnad. 
loduleringen av bärvågen avbrytes på precis jämna tim" 

mar och därefter VL r femte minut. ppehållet i 1110dulerin O"en 

om va rar l minut användes till att utsända stationens all· 

ropssignal WWV l11ed mors signaler utom vid jämn hel och 

halv timme då anropet verkställes med telefoni. 
Noggranuheten h os de utsända frehense rna är bättre än 

1 på 10 000 000, iIket exempelvis innebä r, att frekvensen 

på 10000 kc/ s'5ändningen kall avyika högst en p rio d från 

det angivna värd t. .. 

POPULÄR RADIO 
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E n annan station som kan an ruldas för kalibreringsända

mål utgör den engelska långvågssändaren med fre 'ens 200 
kc/s motsvarande 1500 meter våglängd_ Den har motsva

rande noggrannhet beträffande frekvensen som WWV. Spe
ciellt lämpar den sig om man vill kalibrera en 100 kc/ s

o cillator, vilken sedan kan användas till kalibrering av mot

tagaren, med de övertoner som erhållas från oscillatorn. 

Arne Lindberg. SM5VR 

Vilken frekvens på min kristall? 
D K G21.S0G.611.:!1 

F rekvensdriften är en av de faktorer som det är besvär 

li O'ast att komma tillrätta med när det gäller oscillatorer. 

Alt den är rätt betydande vid vanliga sj älvsvängande oscil

latorer är ju allmänt bekant men atl den även vid kristall

styrning kan antaga or oväckande p roportioner avser för

fa ttaren här att visa. 
En kristalls egenfrekvens bestämmes ej endast av snittet 

utan även av temperaturen, hånarens kapacitans. och oscilla

torns driftsdata. 
Den vanligaste kr istall typen bland de av amatörerna an

vända är den med s. k. X-snitt. De temperaturkoefficient 

håller sig i medeltal omkring - 20 pi s/Mc/ sr C eller i 
ord uttryckt: dess frekvens sjunker 20 p/ per Mc/s för 
varj e grads tem peraturförhöj ning . För en kristall med fre

kvensen 3,550 Mc/s betyder detta en frekvenssänkn ing vid 

20° C temperaturökning av 20· 3,55 . ~O = l 420 p/ s. En 

temperaturökning av denn a storleksordning är ej alls ovan

lig. Sänkes temperaturen med samma belopp får frekvens

ändringen motsatt tecken, dvs. det blir fråga om en ökning 

av frekvensen. 

Vid fr kvensfördubbling få vi samma procentuella änd· 

ring på de högre frekvensbanden och således ett fel som 

på 7 Mc/s uppgår till 2,84 kc/s, på 14 Mc/s till 5,68 ke/ , 

på 28 Mc/s till 11,36 kels och på 56 Mc/s till hela 22,72 

kc/ . D t har, som n i se, till slut blivit en hel del av de 

20 p/ s vi hade fr n börj an! 

De amatörer, som önska operera nära amatörbandens 

gränser, böra enligt vad som tydLigt framgår av ovanstå· 
ende, ej sätta sin tillit till kris taller med X-sni tt1 om ej 

särskilda tgärder vidtagas fö r att h Ila temperaturen kon· 

tant. 
Det är väl alt märka ej endast omgjvn ingens temperatur 

det här är fråga om. K ri tallen an även bli varm om den 

överbelastas t. ex. genom att osciIlatorrörets anodspänning 
är {ör h ··g. 

Ej heUer kristaller med ·_nått äro att rekommendera i sådana fall. 
Tempemturkoefficien·ten kan här li<Tga mellan - 20 och +100 
el {Mcl sr C. F rekvensen vill dessutom gärna ändra sig språngvis 
vid ändring av temperaturen. - Red:s anm. 

POPULÄR RADIO 

K ristall r med A-, AT-, V- och LD·snitt ha temperatur

koeffi cienter på ± 4 pis/ Mc/sr C eller ' bättre, men de 

betinga också ett avsevärt högre pris. PEC 

Band-rapport 
Vnder hela å ren har , som sä 'ert många av er hört, en 

del engelska amatörer varit aktiva pä 7 och 3,5 Mc/s ban· 
den. Samtliga anropssignaler ha börjat på GiF . .. Efter 

den 7 maj försvunno alla de tyska stationer som tidigare 

varit rätt aktiva på 3,5 Mc/ s på kvällarna oeh på 7 Mc/s 

om söndagarna. 

Söndagen den 27 maj gjordes ett svep på 7 Mc/s, där 

eterförhållandena vara tämligen dåliga. På den lågfrekventa 
delen av bandet hördes bl. a. följande stationer : G7FB, 

G7FC, G7FG, ON4 A, HB7FF och OZ3HR. 

Söndagen den 10 juni inställde alla de engelska statio

n erna sina sändningar enligt G7FB »for even> . Det är tyd

ligen hä r fråga om amatörer som på ett eller annat sätt 
deltagi t i den militära trafiken. 

K .-O. 6 sterberg. SM5K L 

Beatoscillator och 
MF -förstärkare 

Dl fl21.300.621.r.3 

En fråga som på senare tiden rätt ofta framställts är: Hur 

ordnar man en heatoseilIator på en vanlig rundradioapparat 
utan alltför stora ingrepp i densamma ? Det finns flera sätt 

att lösa detta problem och här skall i korthet redogöras för 

ett av dem. l 

F örutsättningen är, att den mottagare det gäller, som 

sista MF-rör har ett 6K7(G) eller motsvarande rör. Genom 

utbyte av detsamma mot ett 6L 7 (G) och inkoppling av ett 

fåtal extra detaljer (se fig. l) erhålles ett steg som fungerar 

1 An r ffig någon ha ett bät tre förslag att komma med så emotser 
Red. bidraget med tacksamhet . 

-+ 

Fig. 1. BeatoseilIator och MF·förstärkare. 

l 

163 



utmärkt som kombinerad mellanfrekvellsförstärkare och 
beatoscillator. 

Den enda ändring som behöver göras på själ a rörhålla
ren är att kontakt nr 5 (injektorgallret i 6L 7, broUlsgallret 
i 6K7) lossas från JOTd eller katod och kopplas till avstäm
ningskretsen. Dennas spole är försedd med ett uttag på 1/3 
från jords-idan räknat. Parallellkapacit~l'llsen (C I ) välj es så 
att oscillatorfrekvensen blir 1/3 av mellanfrekvensen och. 
bör vara på minst 1500 ,u,uF. Vid 465 kc/ s mellanfrekvens 
betyder detta att beatoscillatorn skall svänga på 155 kc/ s 
och att induktansen bör vara av storleksordningen 700 !tH. 

En liten variabel kondensator (C2 ) på 50 IA-,UF tillåter 
variation av tonhöjden. ärdet på C3 är ej kritiskt. Tag 
något värde mellan 000 och 20000 p,,uF. 

Omkopplaren 52 möjliggör in- och urkoppling av beat
oscillatorn. Den bör vara kopplad med SI så att AVe.kedjan 
kortslutes då beatoscillatorn arbetar. 

För att denna koppling skall fungera tillfredsställande 
skall osciUatorn svänga så svagt som möjligt. Oscillator
amplituden justeras enklast genom variation av R I (normalt 
värde 10 kQ) . Är röret mikrofoniskt tyder detta på att oscil· 
latorn svänger för kraftigt. Minska då R I . 

H. Elireson. SMSWL 

Paddingkondensatorn 
D K U21,319.-1 

Signalkretsen i en superheterodyn avstämmes till den mot· 
tagna signal ns frekvens linder det att oscillatorn avstämmes 
till en sådan högre frekvens att skillnaden meHan de båda 
blir lika med mellanfrekvensen. 

I allmänhet avstämmas kretsarna med en gangkondensator 
med lika stora sektioner varför den sektion som tillliör oscil . 
latorkretsen måste förkortas medelst en kondensator (pad. 
ding.) i ri e med densamma. (KTD rekommenderar ter· 
men förkortningskondensator sam ersättning för padding 
d :0. ) Signal- och oscillatorkretsarna kunna därigenom fås 
att stämma ellda'Sl: i tre punkter inom frekvensområdet. Väl. 
jas t rimpunkterna och paddingkondensa<l:om rätt bli emel
lertid felen i övriga punkter så små att de kunna fö rsummas. 

Trimpunkterna i ,ändpunkterna av frekvensområdet läg
gas lämpligen - % (den lägsta frekvensen ) och 10 % (den 
höb·sta frekvensen) in på banden och den mellersta mitt 
emellan de båda nämnda. Ha vi således frekvensområdet 
3 000- 8 000 kc/s blir den ena trimpunkten 3000 + 
-1- 5/ 100 , 3 000 = 3150 kc/ och den andra 8000
- 10/ 100 ' 8 000 = 7 200 kel s. Den tredje trimpunkten 
kommer då att falla på (3 150 + 7 200) / 2=5 675 kel s. 

Beräkningen av paddingkondensatorn är en rätt omständ
lig histori'a (se bl. a. Populär Radio nr 7/ 8, 9 1941) men i 
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EDB :s utmärkta handbok fin ns en enkel formel som ger 
ett nöjaktigt värde på densamma : 

C· C f min ( () 8 )p = v' - - 0,55 + f ,UlL' 
(P ~-1 

{min 

där C.' = avstämningskondensa,torns kapaeitansva

ria tio n i flflF, 
f rn in oeh flllax = lägsta resp. högsta frekvensen inom fre

kvensområdet i Me/s, 
qJ= mellanfrekvensen i Mc/s. 

Vi ta ett räkneexempel för fullständighetens skull. 
Antag, att vi ha en kondensator med 200 ,u,uF variation 

samt frekvensområdet 3 000-8000 ke/ s. Mellanfrekvensen 
är 460 kc/ s. Vi få då 

0 
Cp = 200' 0': 61 0'55 + 8 ,8 )\ = 'V 1350 pp.F 

- -l
3 

H. ElifEson. SM.5WL 

Föreningsmeddelanden 
Stockhohnsavdelningen av S har meetillg fredagen den 

10 augusti 1945 kl. 19.30. Lokal: :Iedborgarhusets lilla 
föreläsningssal, Medborgarplatse.n. 2-4, Stockholm. F öre
drag om planering av en amatörstation med efterföljande 
diskussion. 'ledlemmarna uppmanas medföra apparater och 
detaljer för demonstration. 

* 

Vid korrespondens till SSA ombedjas alla att tydligt ut
sätta namn oeh adTess. varigenom felexpedieriugai undvikas. 

• 
Då många förfrågn ingar ingått angående bildande av 

lokalavdelningar av SSA, meddelas att styrelsen kommer 
att framlägga förslag till normalstadgar för dylika. Intres
serade ombedjas tillskriva SSA, Stoekholm 8, för inhäm
tande av närmare upplysningar. 

ekr . 

Skattmästaren meddelar: 

De som inbetala sina medlemsavgifter per postgiro böra 
utsätta tydligt namn 'Och adress på blanketterna. 

För undvikande av dubbelarbete skall varje medlems
ansökan åtföljas av inhetald medlemsavgift. 

Medlemmar som ha anropssignal eller lyssnarnummer 
böra angiva denna resp. detta vid korrespondens med sty· 
relsen. Det underlättar i många fall identifieringen av veder· 
börande! 

POPULÄR RADIO 



KATALOGEN 

HALLICRAFTERS 

VitrohlD 
m otstånd, gr .J fi t och tdd lindade, alla värden 

1/2watt-] 00 watt, även justerbara 

Mikrofonkontakter 
skärmade l· och 3 polil!a. 


Pedersens tritc1lindade potentiometrar, [) waLt, 10-
100000 ohm. 


ASE/l. l'eglel'motstånd, 1-10000 ohm, 25-200 watt. 


Allt i radiomateriel. 

UNIVERSAL·IMPORT AB 
TOl\ITEBOGATAN 2, STOCKHOLM 


Telefon 30 1084, 33 38 18 


ELTRON 

Pick-up nr 78 E 


leveransklar 
Pris Kronor t6.S0 

AB ELTRON 
Kronohergsgatan 19, Sthlm. Tel. 507993, 507994 

over 

EFTER KRIGSMODELLE R 

majnumret ;)\V rJ enna tiuning nPPJllalladc \'i intn.' sscrau<.! 
SiJPk ulanlc r att in ~iinc1a förhanllsoruer p;'\ UC!l S\'cnslca 
l.:: ::ttulogen at t ]e\'crC'rns Jo' å ::;nart uen fUf(Iigtl''y c k t ~ . 

Yi Ill ;i "b ~ bedja alla. S0'111 j ll~·i.illt rek rt ;-j i tioncl' att gr ~i.~ 

till I:ils yt~-crligarc någon tid. Katnloge n Ue unucl' srit t 
lllng l meE fortfarand e \"än ra d p;"t eIl del bilrJma terial friln 
C, ~. A. Vi kunlla p il1l-'li ::' l'tld för~äkra! att alla, som ve
,<..: t iilH katalog, o('k ~il i s inom tid ::=kola Ul d. en , Fortfaranue 
Jlot{'ra Yi ,:::irna flya rckds:tionel', 

Betr, le\"eransmöjlighetcl' a\' apparater su mtlst(~ intill 
.Japan-krigets ,lut hlP;lllljJartPll av lIaIlicrafters prollul,· 
tion g,'1 till U, S..A.:8 ;-;tridancl0 ~t:yrkor, :.\len ;-:-edan kan 
le\'prun:-; ~l;:e HY('~l till syt.'nska radioamatÖl'el', 

JOHAN LAGERCRANTZ 
VÄRTAVÄGEN 57, STOCKHOLM 

Telefoner 613308, 617128. Telegr.. adr.: Fivessvee. 

Skaffa den nya 

FDRVARINGSPIRMEN 
och s~itl in i d.en tiunin g :;;nllmrcn i uen oruning ue utkom
ma. D '-'l risk'el'ar ~i inte att tappa vart w''tgot nUDlmer, 
l'iirmen kostar kr. 3:  (in);l. porlo och emballage) och 

rckvirE."rn.~ fr-:1n 

POPULÄR RADIO 
BOX 450 STOCKHOLM 1 
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Typ BD-5. 

VAAT T LLVERKNINGSPAOGAAM 
omfattar nu följande typer: 

B6 ()ch B9 Kristallmikrofon 


PIK Kristallmikrofo.n 

Pc-2 Cell kristallmikrofon 

RK Riktad kristallmikrofon 

PD Dynamisk mikrofon utan transformator 


Imp. 50 Q 

PlD Dynamisk mikrofon med transformator 
PDS Dynamisk mikrofon med eller utan trans

formator 

BD-3 Bandmikrofon 

BD-5 Bandmikrofon 

BD-7 Bandmikrofon 


NI KAN INTE 

o 

FA EN 6iUtee 

MIKROFON • • • 

Det låter anspråksfullt men är inte desto mindre sant. 

Det är en hel serie goda egenskaper, som en mikrofon 

måste ha om den ska kunna kallas förstklassig: 

Högkänslig 
Tack vare sin utomorden<tliga känsHghet ha P earl-mikrofoner 

kommit till flitig användning för tekllliska och veten&kapuga äm:la
mål där kraven äro oändligt mycket större än de som vanligen 

ställas på en mikrofon. 

Väl utprovad 
Ingen Pearl-mikrofon går ut till försäljn ing förrän den undergått 

en omsorgsfull provning och varje detalj noga kontroHerats. 

P rfekt frekvenskurva 
Med våra specialkonstrue rade mätinstrument kunna vi exakt 
kon-trollera frekvenskllfvan hiJs varje mikrofon. Vid tal, refräng
sang och musik ställas ol.ka krav på mikrofonen och. frekv~ns 

kurvan för de olJka typerna måste an.p assas efter dessa. 

Högkapacitlv 
Ju högre kapacitet en kris.tallmikrofon har, dess längre kabel kan 
användas och dess lägre ligger brumnivån. Ljudet blir också 
fylligare och bättre. P earl-mikrofonerna ha erkän.t hög kapacitet. 

Eleganta linier 
Kåpans utformning är loogt ifrån oväsendig för ljudkvalitet en. 
Det har lyckats att hos Pearl-mik rofonerna förena en ljudtekniskt 
riktig utformning av höl jet med elegans och djärvhet i linjerna. 

Förstklassig återgivning 
Stort tonomfång och fyllig, klangskön återgivning utan klirr och 
skra.pningar äro kännetecknande för Pearl ·mikrofoner av alla typer. 

PEARL MIKROFONLABORATORIUM, FLYSTA Tel. Sthlm 362627 



