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MellanfrekvenstransfOJmator för variabel bandbredd 
Se konstruktionsbeskIivning sid. 26';' 
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moikopplade lör
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Beskrivnmg av e tt intressant 
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Av Ragnar Henri~sson 
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Ytskikts m otstån d - en a l PHA produkt 

~,' 

som garanterar drfftsiikerhef 

Alp has ytskiktsmotstAnd kännetecknas 

synnerligen hög grad av låg självinduktion 

och liten egenkapacitet. ÖVerallt inoIl'l radio

och telefontekniken, där elmotstånd med 

konstanta värden fordras, är det rätta valet 

Alpha ytskiktsmotstAnd, eom garanterar 

apparaternas driftsäkerhet. 

Ytskiktet bestAr av ett kri6talliniskt, absolut 

homogent gfafi16ldkt. som utan några tIOm 

helst bindemedel inbränts på en porslins

kärna. Denna uppbyggnad av ytskiktet gör. 

att motstånden bli bI1J8fattiga. 

Alphas ytskiktsmotstAnd äro försedda med 

ändhylsor och skyddade mot yttre åverkan 

genom ett speciallack. Proepekt med utför· 

li ga uppgifter sända vi gärna på begäran. 

AKTIEBOLAGET 

ETT L M ERICSSON FOR ETAGALPHA 
s U N D 8 Y 8 E R G- T E L E F O N 2 8 2 6 O O 

-0 

RADIO

TRANSFORMATORER 

DROSSLAR 

STA NDARD- OC H 
SPEC IA L TYPER 

Pirloid bake l ilpapper 
plattor, rör och stänger 

MikaniI och sysloflexrör 

samt andra isoleringsmateria

lier med fördehkt iga leve

ranstider från våra amerikan

ska och engelska huvudmän 

Infordra u kniska 
meddelanden och prover 

AKTIEBOLAGET BROMANCO 
AaSENAISGA'AN' • STOCKHOLM. TE L , 'O I ' 35,206659 

A.-B. ER IK SUNDBERG 
TR ANS FORMA TORF ABRIK • TU REBE RG 


TE Lt FON ST OC K H OLM 351681 , 3516 66 




Gör Eder serviceverkstad 

till en säker inkomstkälla 


Bilden visar en välrustad 
serviceverkstad. Instru. 
menten som här användas 
äro från vänsler: Philips 
rörvoltmeler GM 4150, 
tongenerator GM 2305, 
signalgenerator GM 2882, 
frekvensmodulator GM 
2881 och katodslråleoscil. 
logra! GJIf 3152. Fram/ör 
frek vensmo1ulatorn uni. 
"'ersalmil/bryggan Philo. 
scop, GM 4140. 

Det är bevisligen fel aU b etrakta servicearb ete t som något "nödvän. 

digt ont", som ett lids-, arb c t ~ . och kostnad.,krä vand e påhäng på radio. 

för säljningen. Visserligen ställa de komplicerade moUugarna av i d:lg 

stora krav på servicemann ens kompetens och på instmmenlulrust

ningen. Men just därför har den, som är väl rmtad i d essa avseenden, 

trumf på hand ! En god serviceavdclnings snabba och effektiva arhete 

skapar hand i hand med försäljningen d r-tförlroende, på vilk r: t k :.>JlI

mande affärer grundas. Detta förtroen de k an ick e dii' ekt värderas i 

kalla siffror, m en det representerar på lån g sikt en betydande tillgång 

oeh gör seniceavdelningen till en säker inkomstkälla. Rusta upp Eder 

seniceverkstad - tala redan i dag med Philips specialister på 

serviceinslr ument! 
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Mot högre frekvenser 


»);är pa ltl30-talet Thomas Edison ~alte igang d n förs ta 

användbara kra ftslalion en anvi-ind han ~ig a,1 liks~ 'röm, dvs_ 

en ström med frekvemen o. Detta va r i och för sig elI 

.-; lort framsteg inom tekniken, men lik trömssy temel hade 

likväl sin begränming med hänsyn till räckvidd och anpass

nin<Ysduo-li~h l.» Så inleder en V3 fT trömstekniker W C 

White en arti kel i »Pro eecling of lh Institution of Radio 

Engineers»l. Vi ålero-er i det följa,nde kontentan av inne

billet i denna artikel, i vilken förf. anlägger en hel del 

länkvärda synpunkter på utvecklingen på del radiotekniska 

om rådet. 

Uppkomsten av växelströmssystem mNI till en början så 

lag frekvel1' som 25 p/ inn bar en på taglig förbättring i 

dika avse nd fl och höjning av frekvensen till 50 p/s ,( 60 

r / i US ) medförd e yHerligare fördela r ägnade att ut

'. idga eIeklroteknikerna a rbetsf~ilt. 

amtidigt s selsatte sig andra e1ektrotekniker med över

föri ng av lonirekventa strömmar med fr ekv n er f rån några 

hundra perioder upp till några tusen p/s : el t var des 'a 

kkniker som lade grunden till våra dagar vä rld somspän

nan d telefonnät. 

edan kom ra{lion . Rad iol& nikerna började -in a expe

riment ([ni n. etl Her tz ~ O nI arb tade med mikrovågor !) 

med frekv nser mellan nagra tjo lal upp till n, gra hundra

[men p/ il. De lyckades etablera långväga förbindelser på 

dessa frekvenser men måste arbeta med ot)'mpli<Ya O'enera

to rer och enorma antennsystem. 

S ko m l'ulldradion . D en fly ttade upp till frekv aser ända 

upp lili omkrin o- l milj on p/ . U tvecklingen a-ick vidare, 

stän dig t mot all t h ögre f rekvellScr. Amatörerna upptäckle 

dc korta vågorna möj ligheter : nu var m an. uppe i f rekven

ser omkring 10 miljon r p/ , och för rad iotl'kniken öpp-

Wf/ITE, W C: Therc is A[Wfl\'S Room {{I th e Top. Proc. IRE 34 
( 1\)-1 l) nr () ~ , 326. 

., 

lad e.:; fl ) a arbetsfält orh nya kOlllllllln ika :,ionsmöj ligheter 

klarlades . 

Television och FM-nmdradio har tv ingat radioleknikern a 

ält söka -ig fram mot ännu högre frek euser ; man at'hetar 

med frek venser omkring h undra miljo ner p/s, men fä rg

televi ionen , om . kymtar vid ho risonlen. kräve r änn u b re

dar frekvensband och förut sätter alt ~ii ndning sker ]>å 

änllu högre frekvenser. 

Även genom rtillkomsten av del n a modulations-systenwl 

impulsmodulation , som gör det möj li gt all sända -flera 

rundradiopro!!'ram ö,rer samma bärvåg och om möjliggör 

radioreläsystem över I~ngdislan s, tvillgas radioteknikerna 

aU alltmer syeisätta ig med -:,römmar av allt högre fre

kvens. Impulslllodnlation kan niimIigen tillämpas och des 

möjligheter fullt ntn ttjas för t om man förlägger bär

fr "vensen inom mikrovåg-gebi tet. 

Och nu efter det andra världskriget slut edar mall a:t 

vetenskapsmän och ingenjörer avanc rat ännu några _teg 

Gpp på frekvensskalan. I vissa ekoradjoanläggn ingar arbe

tar man nämligen nwuera med frekvenser omkring någ ra 

miljarder p/ s.. Mikromikrovågsgebitet ! 

Mot högre frekvenser är ulveckli ngstenden en _ ch för 

,·arje steg uppå t på frekvensskalan har elektroteknikerna~ 

verksamhet-område utvidga!"s; nya mijjligheter har öppnats 

för dem, n ya industri er har Y1L it f ram, ny a produkter har 

sett dao-ens ljus. SeH mot bakgrunden h ärav har man, anser 

hite, anledning anta alt det si ta teget uppå t på fr ekven 

skalan mot mikro-mikrovågsgebitet s ' all skapa nya in tre5

santa möjlio-heter för vå ra dagars te ' niker och aHär5män 

at~ förbättra å ra livsvillkor och öka "år komfort i det 

dagliga livet. K anske kOl11rner det att uppstå helt n 'a in. 

a ustr ier om vilka vi ännu ingen ting känner tllI . Hå r vinkar 

stora möjligh ler för fral11~Yllta. män ! 

Sch 

POPULÄR RADIOS HANDBÖCKER 

äro lill ovärderlig hj älp för såväl amatören 

som den försigkomne. Några aktuella 

ur sen n : K ortvågsmottagning 

tekn i k handbok, del l och 2 

lexikon Modern televisionsteknik, 

böcker 

Radio-

RadirJ

del l 

och 2. P r is per ex. kr. l : 50 + oms. 

(För p renumeranter kr. O: 80 + oms. M 

dem televisionsteknik dock kL l: 50 för alla.) 

Re1--vi rera i dag från Nordisk R Ologravyr, Box 

3221, Stockholm 3. 

POPULÄR RADIO 2 53 



Principen för Loran är (figur l och 2 ) : 

1) från e:t par landbaserade sändarstationer på ett avst1l.nd 

från varandra ungefär som Stockholm-Göteborg utsän

das kon.tinuerligt en serie av korta impulser. Den ena av 

dessa stationer kallas huvudstation (Master station) och 
den andra understation (Slave station), 

2) dessa signaler mottaga" ombord på far;yget eller flygpla

net medelst en mottagare, vars speciella kretsar omvandla 

signalerna i lämplig fo rm, 

3) på en specien indikator mätes tidsdifferen"en mellan de 

två impulsernas ankomst, 
4 ) denna Lidsdifferens omvandlas medelst Lo ran-tabeller och 

-kartor i en Loran- positionslinje_ 

Med ett par Loran-sändare erhålles sålunda endast ett 

system fl dylika positionslinjer, figur 2, vilka utgöra orten 

för kon tant tidsdifferens mellan ankomsten a v impulserna 

från huvud- och understationerna. För aH erhålla en posi

tion -bestämning erIordras tydligen två eller flera dylika 

Loran-position linjer erhål1na genom två eller flera stations

par_ Eller också kan navigatören skära en Loran-linje med 

en bäring erhållen på visuell väg_ 

Metoden för uppmätning av tidsdifferensen mellan impul
serna_ 

Den lämpliga te storleken hos de impulser , som ut kicka .. 
från sändarna, har med hä nsyn till avläsningsnoggrannheten 

befunnits vara omkr ing 40 mikrosekunder. 

Hela principen med uppmätn ing av tidsdifferensen mel. 

lan de från de två olika sändarna ankommande impulserna 

kan jämföras med mätning medelst skjutmått eller mikro· 

meterskruv. Man ställer fö r t in skjutmåttet genom att för. 

skj uta den rörliga delen gentemot den fasta tiUs skju:måttets 

mätarmar sä e akt som möjligt omfatta de t sökta avståndet. 
Denna operation motsvaras vid Loran-navigering av att de 

l vå inkommande, med en viss tidsdifferens f rån varandra 

skilda impulserna bringas att så exakt 50111 l11 'ijligt täcka 

varandra g nom att två tidslinjer, på var och en av vilka 

en av impulserna befinner sig, förskjutas i förhållande till 

varandra. Impul ernas bredd av 40 mikroEekunder medo-er 

att denna inställning kan ske med en n ggrannh et av någon 
mikrosekund. ästa steg ,<jd mä:ningen best r i det jäm. 

förda fallet i att man avläser skjutmåttets inställn ing så 

noggrant som möjligt dvs. obsen'erar en rörlig skalas in· 

täIlning i förhållande till en fast. Denna avläsning kan ske 

genom att man först avläser antale; hela större enheter samt 

därefter, med hjälp av ett mikroskop, förstorar upp ett litet 

område inom den del av kalan där nollpunkten till den rör. 

liga skalan befi nner sig. Tack vare denna uppför toring 

kan en avlä" ning ske långt noggrannare eller i ka nske 

hundra- och tusendelar av de större enheterna. 

POPULÄR RADtQ 

Fig. 3. De viktigaste linj ema av m Loran·ka rta. vl ä ni ngrn sk r 
van li " en så no!!"rant som till 1/ 200 al' av_tän det mellan lin jerna 
i fig~ren. I v e'~kli gh e t (n ligga lin jerna . täta re och äro numrerade 
direkt i de enh eter som indikeras av mo ttagningsapparat urm . Dessa 
Loran·sändare län g U A: s A ils ntkust tlic.ka €O stor del av västra 

Atlanten. 

Och samma slags opera~iou som vid avlämingen av kj ut. 

måttets inställning utföres vid den s nare fa sen av h _täm

ningen av Loran·tidsdifferensen. Sedan den rörliga tids

skalan på katodstråleindikatorn förskjutits i förhålla nde till 

den fas ta till de Iv oH a impulserna bringats aH samman

falla, gäller del att avläsa {lenna tidsdifferens så noggrant 

som möjligt. Härvid äro de tvenne gentemot varandra för· 

Fig. 4. En del av et t y tområde betj äna t :lV rym d\' gs,s)llk roni sera.d 
Lora n över Europa. I de tta sy.tem, vilket anväodcs nv Royal Air 
Force [ör bl in dbom bu ing under det eu ropeiska krigets sista mdn ad~r, 
utgöra medeUelen omkrin~ en tolvtedd av avst ndet mel fl linjerna 

TJA figuren . 

2$5 
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Fig. 7. 

, J. , , r 
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Fig. 8. Fig. 9.
Fig. 6. 

En uppfattning om dessa linjers uppgift får man av järn. 

förelsen med ett stoppurs urtavla, varvid den övre linjen 

motsvarar de första 30 och den undre de sista 30 sekun· 

derna, samt cirka 1/ 10 sekund förloras medan s:rålen hop. 

par över från den ena linjen till den andra. 

För att kunna mäta tidsdifferensen mellan de två inkom

mande impulserna gäller det först att få dessa på rätt plats 

längs indikatorns tidslinj e, det vill säga inom »stoppurets» 

mä~område. Med hänsyn till det stora tidsintervall på 

40 000 mikrosekunder, som »stoppuret» omfattar, samt med 

hänsyn till den givna impulsfrekvensen är det nödvändigt 

aH åtminstone en av impulserna alltid kommer in på skär

men. För att få båda impulserna att falla in{)m mätområdet 

och härvid huvudimpulsen på den övre och biimpulsen på 

den lägre tidslinjen finnes anordning för att »sakta» eller 

»for ta» stoppuret under kortare tid - det vill säga aU 

ändra på kristallosciHatorns frekvens ytterst litet under kor. 

Fig. 6. Tidslin.jen i full skala flJed de se.ktioner som sedan skola 

uppförstoras upphöjda i form av piedestaler samt med de häda 


impulserna placerade på dessa. 

Fig. 7. När tidslinjen synes i full skala framträda endast 500·mikro

sekundsmarkerin gama. På bilden kan mae i detta fall avläsa en 


tidsdiHerens mellan piedestalerna av 6X500 mikrosekunder. 

Fig. 8. Bestämningen av tidsdifferensen meIlav de båda impulserna , 

ankomst sker i två ~teg: Först bringas genom förskjutning av den 

undre skalan i förhåll ande till den öv·re de blida 40 mikrosekunder 

breda impulserna att överlagras så exakt som möjligt, varefter dmna 


förskjutning mellan de båda skalorna mätes. 

Fig. 9. När tidslinjen är uppförstorad, ser navigatören markerings

streck av två olika storlekar - de längre 50·mikrosekunds· och de 

kortare lO·mikrosekundsstrecke n. Förskjutningen mellan skalorna kan 

i detta fall uppmätas t.ill 2 + 6/10 lO-mikrosekundsstreck eller 26 


mikrosekunder. 


tare tid, varigenom »tidsskalan» kommer att förskj utas åt 

ena eller andra sidan. 

När impulserna först ha tagits in på skärmen och hu· 

vudimpul5en genom påverkning av kippfrekvensen ytterst 

litet har flytta.ts till den övre linjens vänstra sida - varvid 

<1~ 
SOUTH PACIFIC OCEAN 

Fig. 10. D[.[l kuggade Ytoo. visar var Loran kan an·vändas för navl gerinrr uncl er flaLLen. nder dagoo är det betjänta ytområdet endast 
fj ärdedelen så stort (oo l. data 15 aug. 1945) . 
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Från kvasistationära svängningskretsar till 
vågledare och hålrumsresonatorer 
Av civilingenjör U Ingård 

5. Vanliga vågtyper och svängningar. 

a) Vågled.are och resoncuorer med rekta.ngulärt tvärsniJ:t. 

Exempel på vanliga vågtyper i en vägledare med rek. 

tangulärt tvärsnitt terges i fig. 17. Fäl~komponenterna va· 
riera sin usformat i x· och y.led, och sifferindex l och In 

beteckna antalet halva perioder i dessa riktningar av den 
elektriska fältstyrkan. Index O betyder, att fältet är konstant 

i mo tsvaran<le riktning. Ob~erveras bör att indiceringen 
b ror på h ur axlarna rienteras, och därför variera r den 

I olika framställningar ; exempelvis måste en Ho,l·våg be· 
tecknas H l •o om axlarna vridas 90 grader. l Eg. 17 skall 
x-axeln således vara riktad uppåt f 'r Hu -vågen, om indi· 

( .ri ngen skall gälla. 

Gränsfrek, nsel'llH för de allmäl1Jla \ ågtyperna Er,1II och 

H/, III äro 

(johm=; V(~J ~ + ( ~r 
E- och H.vågor med samma beteckning ha således samma 

gränsfrekvens i den rektangulära \', gledaren. Ett närmare 

studium av \'ågtyperna I'i ar emellertid, att alla kombina-

x 
No n - t'onducftng 
'-nf"rior - ... , 

tioner av l och In ej motsvara fy ikaliskt realiserbara vågor. 

Exempelvis existera ej Eoo, Eo,1 (lch E l,o. Dett förhållande 
bör beaktas, så. att man inte ohämmat insätter alla tänkbara 

värden l och m i uttryck för gräns. och resonansfrekvenser. 
ågra möj liga typer och deras gränsfrekvenser och våg

längder vid kvadratisk vågledarsektion äro: 

Vågtyp GränsIrekvens pi Gränsväglängd cm 

Ho,! 1,50 101 0/ yu 2,00 Yo 
H t ,l och E l,! 2,12 1010/ Yo 1,41 Yo 

Ho,2 3,00 1010/ yo 1,00 Yo 
8 1,2 och Et ,2 3,351010/ yo O,89 yo 

(lär Yu är kvadra tBIlS sida i cm. 

I avsn itt 3 vi ades hur r esonanssvängningarna i CIl r 0 

ualor kunde betraktas som ståen·de vågor i motsvarande 
vflrrledare, och härav härleddes lätt uttryck t (13) för re.eo
natorns egenfrekven erl • 

(23) 

om ett exempel visa r fig . 18 hur Ho,t·vågen ger resonator· 

, I ekv. (l ) ~kall st Zo i st. f. Yo' 

r ''" " 
t 

A9~-A~" 1 
I I 

... .. . 

, 
\,,--t------... 

"z 
(o) Re clo ngu lo r w ove g uide 

Side Vie w 

II~.. ~: ,. . .. 
..~~: 

-Eled r ic - --- Mognetic -Eledric ----Mo9nefi' 
in tensi ly inte n sit y inten sity intens ity 

Cc) T E Id ( H 1,1 ) wave in redonqul o r (d) TM ' d (o r El,,) wo ve in r~dan9u !or 
g uide g uide 

Flg. 17. ~5gra av dc enklaste ,- "I yperna i ell .reklarq,\1I1är vllgledare ( .hu och Barra"" Proc. I.R.F~ .l . 
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Svängningen Ho 1,1 i den rektangulära hålrumsresonatorn 
har fältkomponenterna 

(n) . (n ) jwtEx=2B Yo wfl sin - y Sin - z e 
n Yo zo 

Hz = -j2B cos (~y)sin(~z)ejwt 
Zo Yo 

. (Yo) . (n ) (n) jwtHy =]2B ~ Sin roYcos ~z e 

där 

insatts. Uttrycket för j erhålles från (23) om man "ätter 

n= 1. Totala förlusterna får man genom integration av 11 
över hela metallytan. 

U ~ x~ 

+f f[(Hy)m2+ (Hz),/ L'=Qdzdx +ff[(Hy)m2 + 
o o o o 

+ (Hz ) m 2L=odXdY'} 

Insä ttas uttrycken 

(n ). (n )
Yo y Sin Zo Z 

(H3,)m = 2B (;:)sin( iY)cos (: z) 
erhålles 

fHm2dO=4B2f ~ ~: (Y02+ z02) + ::2 (y03+Z03) ] 

Den totala elektromagnetiska energien i resonatorn bestäm· 
mes av volymintegralen 

xo Vo Z () 

f Hm2dv= fff[(Hy )m
2 + (Hz )11l2 Jdxdydz 

o o o 
vilken blir 

rH 2dv_4B2 XOYO(y 2 + z 2 )J' m - 4z O O o 
och således 

Enligt (22) erhålles dämpningsfaktorn och godheten ur 

a=~=1,92 ' 1O-GVT[2+4 Y03~z03 J 
Q °x YoZo(Yo-+z02 

) 

För en konstant frekvens, dvs. 1/ Y02 +1/ z0
2 =konst., får 

man mirumum a-v J för Yo=Zo' 

POPULÄR RADIO 

2 4 
Jl1lin =-+-Xo Yo 

umin = -Ql =3,84 'lO-uyr(~+~) 
mU ~ h 

För kuben blir J.. = y2xo och Q= 7,31 103 YXo' 

Indukta.nsen beräknas enligt definition (b). Den totala 

ström, som flyter fram i resonatorväggarna, kan uttryckas 

som 

yo 20 

i = 2f (Hy) z =ody-2j (Hz) y=odz 
o o 

i=j8B~yo2+zo2 
n Zo 

vilket inses a\' fig. 20. Enligt (a) i tredje avsnittet blir 

induktansen 

: r---- -4-----, Ii' 
I I ' I 
I , : ",lbO 

I I , " " 
I , S --; v/on/or

li 'l , lll ' ledqr~nI , I I: L _____.._____ : : 
L! ______---- _, 

!lo 

Fig. 20. Beriikniag al' den totala strömmen enl. )Hsds = i. 

'J;,: 
L 

Med (E.JIIl=2Bwpyo/ n och Vill = (EJmxo erhålles enligt 
(a) i tredje avsnittet kapacitansen 

l yozo l
C= - E. , - =-Cstat4 Xo 4 . 

dv . fjärdedelen av den statiska kapacitansen mellan reso

natorns ändytor. 
Parallellmotståndet Rp lå ter sig :nu beräkna enligt (b) 

och resultatet blir 

_ . 6.1- X0
2 (Y02 +z02) 

Rp -6,24 ID rÅ (2+ 2) +2 ( a+ 3)Yozo J'O Zo Xo Yo Zo 

Speciellt för kuben eroåIles 

Rp =2,48 '106yxo 1 

För fullständighets skull medtages även det ekvivalenta 
seriemotståndet Rs, som beräkna·s till 

x 2 l 
Rs=232 "+ 2' -R)'0- Zo fl 

l Längder i cm, 
Forts. på sid. 271 . 
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al 

+
Vin I 

I 

I 

I 

I I Il +apimZa IVLd: R
 Zu IVu \:I 
I .,uVin+ '" I I 
't 1+ot,.. : ' I 

4 

ZClI ).A
I Ri + ZQ(1+ OI!") 

Za I vu\: 
I 

F ig;. 2. Spänningsrnotkopplat förstärkllrsteg jämt e des.s ekvivalenta Echema. 

Hä rav fås 

T' f L Z 
/;" -1+ II __---'-~ _/WV (2) li t = R 

I
Za+ -l+ p a 

Denna ekv. ger omedelbart det ekvivalen ta schemat i fig. 
2. Som framgår av denna fig. kan tt spänningsmolkopp. 

lat Iörstärkarsteg sett från anodsidan uppfa ttas som en 

\ äxeh rärnsg nerator med emk :en 

u V 
l+jla in 

och inre motståndet 
RI 

l + po. 

Vid spänningsmotkopplade f"rstärkarsteg kan man taga 

ut mo tkopplings pänningen aVul över en högohrnig spän
ni ngsdelare placerad över anoclmotstandet enligt tig. 2 a. 
u blir i detta fall 

1'2 

1'1 + rz 

,\1an kan ock å lAta föregående stegs utgångsimpedans Zj , 
parallellkopplad med förstärkarstegets galler.katodimpedans, 

utgöra ena länken 1'2 i en spänn ingsdelare, va rs and ra länk, 
1'1' utgöres aven resistans, inkopplad mellan galler och anod 

på förstärkarsteget (jmfr fig. 2 b). Förutsatt att F= V"t/Vg 
i det motkopplade förstärkarsteget är ~ l och dessutom 
1'1 ~ r2 är även i detta faU 

Anodkopplat !örstärkarsteg. 

Ett intre.: ant specialfall av det spänningsmotkopplade för
stärkarsteget, som låtit tala mycket om sig under senare år, 
är ett för- lärkar- teg enligt Iig. 3, i vilket a = l, dvs. r. =0 
och T2 = cx). Detta Iörstärkarsteg, som går under benäm
r. in O'en ano dkopplatI förstärkarsteg får ett ekvivalent schema 

enligt fig. 2, om man där sätter a = 1. I Hg. 3 visas eli 
sådan t schema. Ett katodkopplat förstärkarsteg kan tyd

ligen uppfattas - sett frå n anodsidan - som en strömkälla 
med mk :en 

(l V1+;; 
 in 

och inre motståndet 
Rj 


l +,u . 


För spänningsför5tärkningen F' = VuI/Vill fås l'ätt ur Hg. 3 

(3) 

Denna ekv. kan även skrivas 

1 Anod-, galler- och kalodkopplade förstiirkarsteg. Populär R adio 18 
(1946) nr 7 s. 167. 

t 
v: I

\R I 
I 

f' Ri'" z.co. ( l +1") 

Fig. 3. Spiinning.motkoppIat [örslärkarsteg med (( = l (otlollkoppb t rörstärkarsleg) j ämte 
dess ekvivaImta schema. 
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"Miniskopet" 


I nedanstående artikel besl!rives et.! intressant 
britti~kt instnunent, en oscillograf i ext.remt mi
niatyrutfÖrande. Instrumentet, som demonst·rera
des på den engelsl(a illstrumentut,ställllingen på 
'l'ekniska l\'lused i våras, ger en antydan om en 
a v de nya Ilt\JecldingstelJ(lenserna på instrument
området : miniat.yrillstrumenten. 

Användning av oscilloskop för svå ras eller förh indras 

mänga gånger av instrumentets sto rl t'k och tyngd eller av 

att erford erliga spänningar saknas vid servisplatsen . Sär

skilt förekomma dessa svårigheter under mo dern krigförin g, 

då behov av etl oscilloskop oft a föreligger vid sådana t rånga 

plat er so m ra di osta tion r i flygplan , på bå tar och bussar 

eller i fäl t. 

»The General Electric Compa ny Limited of E ngland» har 

konstruera t ett oscilloskop i m iniatyr , »the Min iacop», i 
vilke t ovann ämnda svå rig'het r övervunnits genom kombi

n a tion av tor användbarhet och små d imensioner och 

ringa vikt. Det är ett komplett instrument med de un ge

färli ga må tt en 200 Xl i>OX 50 mm och vikten 2 3/ 4 kg. 

Det inn håller etl kr ftfö r örjn ingsaggregat om endera 

d rives fr n en växelspänn incrskälla eller f rån en ackumu

lator, ett kippsvängningsaggregat , en förstärkare och en 

attenuator förutom diverse andra detalj er. 

Nedan å terfinn es en mera detalj erad beskri vn ing i an

slu tning till fi g. 2 . 

(a) Kraftaggregatet. Genom lämplig instä llning av driv

spänningsomkopplaren ka n instrumentet matas antingen 

från en ackumulator eller från ett växelströmsnät m ed nor 

mal fr ekvens . I förra fallet använd es en vibrator. Mini

kopet tager totalt en effekt av omkri ng 15 watt. 

T vå m etall ikrikta re ingå i en spän ning -fördubblark opp

ling, vilken förser ka todstrå leröret, tidsaxelagg regat et och 

för stärkaren med erforJerl iga spännin gar. Ena sidan av 

den signal , so m skall ulldersökas, företrädesvis den sida, 

som är j ordad eller saknar växelspänning i förhållande till 

jord, anslutes till llega tiva eller posit iva sidan av kraft

agg rega tet beroende på om förstärkaren skall anvkindas eller 

ej. Omkastaren »Sw» ansluter den jordad-e klämman »E » 

till lämplig punkt. 

Fig:. 1. »:V!iniskopet» isärraget. 
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(b ) Katodstråleröret. De vanliga reuleringsanordningarna 

för intensitet och focusering å terfinnas 1 schemat med be

teckn ingarna »B» resp. »F . Yttre spänningar kunna till. 

föras rörets galler över kl ämman »Mod.: in» , varmed m o· 

dulati on av elektronstrålen rM lles. 

Direkt anslutn ing till avlänkningsplaltorna sker över kläm. 

morna »X» och »y ». I nO'ångskapacitansen är unaefär 20 
pF och ingångsresistansen ca 3,3 megoh m. 

(c) Tidsaxelaggregatet. Den li neä ra tidsaxeln på katod· 

stråleröret stadkommes med tillhjälp a en gastriod. F re· 

hensområde 25-25 000 p/s. 

Gro vinställn ing sker med omkoppla ren »Vc» och fi nin· 

ställning med tillhj älp a po tent io metern »Vf». S tälles om· 

koppla ren » c» i läge »of[» fri O'öras -' -pla ttorn a från tids· 

axelaggrega tet så al t en spänn ing kan lillföras X.plattorna 
;iver kläffilna n »X ». 

K ippsvänuningen amplilud rc crleras med po lent iometern 

»5 ». 5 'nkroniseringsspän ning tillföres gastri oden över kläm

man »Sync. in». Den kan även tagas ut fr n den spän. 

ning, som skall undeEökas, över klämman »S ignal freq . 

out». All m ativt ka n den koppla in ö\'er kläm man »Mail1 _ 

freq. out». 

I senare l1lodeller av rniniskopet användes elt speciellt 

ti·dsa laggregat med en övre gränsfrekvens av ca HJO kr /E. 

(d) Signalförstärkare och atlenuator. Som förstärkarrör 

använd en pentod VI' vars förstärkni ng konlinuerligt kan 

~- rieras med ti llhjälp av po:entiometern »G». Max. för. 

stärkn in <Y ca 400 ggr. R ak fr ven_kurva frän 50 ti ll 1- 000 

p/ s. Ing1'w g kapacitan en är omkrill" 15 pF och mg ngs 

resislansen ca l megohm. 

Eftersom det ofta hiind!'r , att ampli tuden hos den signal. 

~ OI11 ;;kaU undersöka , ger fö r lor avlänkning finn s möj-

GoI!1 

l 
Al"'" S· .In . t\.-!d.ns Fr E'q o..~ 

e, l... Te. 
R , 

g 

", 

' 5 ' 
R,. 

R,. 

fl 

R" 

Fig. 2. Principschema för »mini skopet». 

lighet att reducera den inkommande spänningen med t ill . 

hjälp av a ttenuatorn »A», vilken är kontinuerligt reglerbar. 

Ingångskapaciteten är ca 30 pF och ingångsresi tansen om

kr ing l megohm. 

Omkastaren » w» har till uppgift a tt koppla utgångeu 

på endera för tärkaren eller atten uatorn till klämman »S ign. 

out» . Dä rifrån kan överkoppling göras till Y-klämman. 

Då såväl ing ng som u:gång på förstärkaren äro åtkom. 

liga, kunna båda använda separat utan förbindelse med 

den övriga delen av min iskopet. 

Konstruktioll. 

Fig. l och vinjettbilJen i ~a uppbyggnaden av minisko

pet. lå ura av kon5truktiolr detalj erna äro numrerade en 

ligt följ a l1l1e : 

1. TättTalHformato r. 

2. Metallikriklarna MRl och 1R2. 
3. Spänningsfördubblings- och glättnil1g,kondensatorer . 

1,1. . Höglegerad skärm för katods:råleröret. Förhindrar 

frä mmande fält tt påverka elektronstrålen. 


;J . Konde ns.a torcr för kippa <Ygrega tet. 


6. Cas triod för kippagg regatet. 

7. F öl' Lärkarrör (p ntoden V1 ) . 

8. S-polig sock I. 
9. 4-pol ig sockel för anslutni llg av vibrator. 

R egleringsanordningar för rör, tidsaxelaggregat och at

ten ua~ or äro mo~t erade pa frontpanelen under skä rm en. 

Här terfinnas även de tre ingång-klämmorna samt om 

kastaren » w» . 

Anslutn ino5kl"mmor för vUinkning"plattorna och syn · 

krOllisering!> pän ningen samt uttag fö r signalspänningen äro 

Forts. på s. 270. 
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7-rörs super 

Av Ragnar Henriksson 

I en mcm I)åkostad apltarat bÖl' mcllanfr'ek
venstransformalOl'ema vara variabla för att 
man slmll ha mö.iUghct aU kunna anl)assa band· 
bredden efter lDottagniJ1~förhlUJandena : stOl' 
banllbredd och därmed god ljudkvalitet vid lo· 
kalmottagning och interferensfri mottagning vid 
fjärnllottagning. Det sistnämnda lydlas kanske 
iutl! ltlltid. men man kommer gllusl,a långt med 
variabla mellanfrek\'enstransformatorer. ( en tio 
digare artil.el i dClma artil(elserie har spolsystc· 
met till en 'uper besl. rivits. I nireliggande al1·j· 
lI:el lämnas heskrivning på de i sanuna apparat 
jn!!!Wnde variahla m-ellanj'rekven'itransfommto· 
rerna. 

I modellappara ten ha använ ts skärmbur'kar av den typ, 
50m förekom för någl'a år sedan 1 Concertonapparater. Des· 

"a burkar voro tvådelade med den und re del n fastskruvad 
yid chassiet. För att skärmburkar av ord inär typ skola kun

na användas har utförandet morlifierats något. Fig. l visar 

lran fo rmatorn. , gra mått uppgivas icke, utan de få an· 

passas eter de kärmburkar, som kun na an karras. Ju slör e 

"känn burkar desto bäll.J:e. Därför böra de väljas så stora 

50m utrymmet i apparat n tillåter. De ovannämnda hur· 

karna äro 65 mm i diameter och 120 mm hörra. 

I bo ll n an bringas en r und skiva a isolit I. dylikt, som 

passar i kärmburken. Två diametrala h l om 3 mm ha 

borrat- så långl från kanten, att de använda mu: trarna gå 

fria från skärmburken. I mi tten upptage ett 5 mm hål för 

tråden, med vars hjälp polarna ' inhördes av tånd va rieras 

och därmed bandbreclden. Ett par bitar järn. lIer mäs.sings, 

tråd, 3 mm diameter, t. ex. rakdragen svetst rå~ avkapas 

någon cen:imeter längre än skä rmburken. Båda ändarna 

gänO'as, den ena ca en centimeter, den anilla något mer. 

Dessa båda , töd (fig. l b ) fästas med den kortast gängade 

änden i isolitskivan. En övre i50Ii tEkiva, fig. l c, uloågas. 

Den skall gå lätt i skärmhmken i hela dess längd. Två 

h l borras i den i liklJel med hålen i sk ivan a. På denna 

övre skiva monteras lrimrarna o h den ena spolen . 

T rimrarna kunna gö ra av tun n mäEsing- eli er kopparpHit 

ned mellanlägg a\T glimmer en l. fjg. 2. Ev. ka n över denna 

:; 'lya i stället monteras en dubbeL r immer på kera mH."lllatta, 

Trimrarna böra vara på 200--300 pF max. Spolens fa st· 

sättning blir beroende av spoltypen. Eftersom paralleIIkapa. 

citansen är va riabel är det likgiltigt om spolarna ha fast 

järnkärna eller s8kna sådan. 

I modellapparaten ha de två förs ta transforma torerna 

järnkärna. Den tredje saknar kärnor; spolarna ha lindats 

på eboni~rör med kammar. F ör övrigt ha kor~lindade spolar 
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!;led järnkärna använts. Lämpliga äro också de i föregående 

artikel omnämnda troU tulstommarna från Eltron. Dessa 

fordra ung. 150 varv för en mellanfrekvens på 400-470 
kp/s. K orslindade spolar med järnkärna böra ha samma 

varvan tal. 

Har man en kalibrerad signalgenera tor till förfogande, 

ä r det lätt att bestämma data för spolarna. Spolen L, som 

kall undersöka , inkopplas parallellkopplad med sin tr im, 

kapacitans på ca 200 pF om avstämningskrets i en enkel 

detekto rmottagare eller till en rörvoltmeter enl. fjg. 4 och 

5. Gen eratorn an lutes över en liten kapacitans om 10--20 
pF. SiO'nalgeneratorns frekvens varieras sakta, ti lls resonans 

erh lies med den undersökta spolen. Vid resonans hör man 

j hörluren to nen från s.ignalgenerato rn. Är i stället en mA· 

meter elle r en rörvoltmeter inkopplad, iakttages utslaget 

på mätins:rumenlet. Är ~polen räll dimensionerad, fås reso· 

nans vid eller i nä rheten av mellanfrekvensen. Tonen i hör· 

luren blir m d endast detektorrör "anska svag. Y tterligare 

förstärkning t. ex. genom anslutning till grammofonuttaget 

på en radioapparat underlätt r arh tet. 

Med denna metod är de: lät t atl tillverka spolar för oLika 

c 

L 2 

b 

I I 
I I 

l e , b 

Fig. 1. Mellanfrekl'enstransformatorns uppbyggnad. 
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Till 
.!>ign.gen. 

Fig. 2. }[ellanfrekven strwsfo nnat oros trimkcndensatorer. 

våglängdsområden och bestämma det områcle de täcka med 

en given parallellkapacitans. 

Till varje transformator an5kaffas nu ett par rörbitar, 

ung. 2 cm långa. De skola passa ganska väl på stöden b. 

En koppar. eller mässingsskiva enligt Iig. l el, 1/ 2 till 1 
ntm tjock, klippes ut. Diametern Ekall vara lika med av· 

ståndet mellan stöden plus ena stöde:s t j ocklek. Rörb itarna 

trädas på stöden, och h a.lvci rkeIformiga hack fila s i skivan 

mitt elUot varandra, så att den passar in m ,lian rörbita rna . 

De senare lödas sedan fast vid skivan. Spara inte på tennet! 

P å metallskivan monteras den andra spolen pli n ågo n centi· 

meters avs.åml från skivan. Eftersom denna är av metall, 

ändras inte dämpn ingen nämnvärt, då spolen vid reglering 

förskjutes uppåt. 

Ett par millimeter från kivans kant mellan de på lödda 

rören borras två hå'! f.ör fa -tsättning av spiralfjädrarna e. 
Dessa göras a\r 0,25- 0,30 mm pianotråd i en drillborr 

eller svarv. Lindas tråden krin g en kropp om 3 mm, fjädrar 

Fig. 3. Isolitskivao a Eamt koppar. eller mäs.ingsskivan d i fig. 1. 

spiralen ut sig till ung. 5 mm, \rilket blir lagom. Längderna 

tilLagas så att de hålla spolarna intill varamIra, sedan de 

fästs i e och d. P å undersidan av d sättes mellan de två 

hålen en bygel, i vilken regleringssnöret kan fästa::. 

Tilledningarna till tramformatorn ordnas på så sätt, att 

f)rra bitar 1 mm kopplingstråd trädas genom hål i kanten 

på skivan a och upp genom likadant placerade hål i skivan 

G, där de lödas vid trimrarna. Ändarna på -polen L2 dragas 

liIl en trimmer. Ändarna på L t skarvas med stark mångtrå. 

dig ledning, t. ex. tjock litztråd, och lödas till mitten av 

till dningarna till den andra trimmern. Sedan å terstår bara 

att borra hål i skärmburken för alt komma åt trimskruvarna 

och för fa5lsäLning. 

Skall någo n transformat or användas till rör med galler· 

al slutnit\O" i toppen, uttages an51utninO' till gaIIret antingen 

genom ~kärmbltrkens topp eller vid bu&ens underkant. Det 

sistnämnda iir att föredraga, eft ersom skärm burken då kan 

3.v:aa as utan större besvär. GalIerledningen bör skär ma:;. 

Vill man vara rikti gt noga , kan tråden centreras i skärm· 

kabeln med på trädda glaspärlor. De belägg på trimrarna, 

som beröras vid trimning, böra gå till anod eller A VK. En 

vanlig skruvmejsel med iso lerat skaft kan då bIlIkas vid 

trimnin gen. Vill man minska dä mpningen på transforma· 

turn tiII dioden, förse den ena spolen på mitten med ett 

uttag, som föres lill diod en. AVK·dioden kan över en liten 

kapacitans, 15- S0 pF, kopplas till anoden på föregående 

mellanfrekvens rör. 

A fi g.6 och 7 framgå de maniEka detaljerna för band· 

breddsregleringen. Na turligtvi s kan denna ordnas på andra 

5i~tt , t. ex. kombineras med tonkontrollen. Förf. har emel. 

lertid vela t ha den skild från övriga regleringsorgan. För 

utseendets skull har ratten må"t placeras på ganska långt 

avs:ånd från transformatorerna. 

Fig. 7 visar, hur överföringen a rattens rörelse till axeln 

med r egleringsarmarna ordnats. På en kort axel för ratten 

är en i spiral utsågad isolitbit, a (fig. 7), fastskruvad. Den 

Hörlur el. 
mA-meter 

0---+ 

Fi". 4. Bestämning av data för spole med hjälp av signalgenerat or 
och detektormottagare. 

10-20pF 

--~I~~~r------
200pF

Till Till 
sign. gen. rörvoltmet 

Fig. 5. Bestämning av data för spole med hjälp av signalgeneratol' 
och rörvoltmeter. 
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Felsökning på platsen 
Avo-generatorn och Avo-Minorn 

ger snabb och säker service 

~Isammans utgör dessa två A VO-instrument Den mäter likström, lik- och växelspänning samt 
den idealiska utrustningen för en radioservice resistans. Den har sammanlagt 22 mätområden. 
man. A VO-generatorn, som är en liten bärbar 
s i g n a I g e n e r a t o r, lämnar såväl hög- som ayo· generatorn:
lågfrekvens. Med dess hjälp matar man in signaI

spänning steg för steg och går sålunda igenom 
 Hälmod. Kr. 255:· 
hela mottagaren systematiskt. Felet lokaliseras på Med inbyggda 
stället och mottagaren behöver ej transporteras ballerier Kr. 230:· 
till verkstaden. A VO-generatorns högfrekvens

band sträcker sig kontinuerligt från 95 kpls till 

So Mp/s. Signalspänningen kan moduleras till 
 IYo·Minorn:
30 0/0 med en frekvens av 400 pis. 

AVO-Minorn är ett behändigt u n i v e r s a I
 Ir.140:
i n s t ru m e n t, som man kan ha med sig i fickan. 

AVO - instrumenten tillverkas av 

"THE AUTOMATIC COll WINDER AND ELECTRICAl EQUIPMENT CO. lTD", LONCCN 

Ensamförsäljare för Sverige: 

SVENSKA RADIOAKTIEBOLA6ET 
Alstrom ergatan 12 Stockholm • Tel. Namnanrop "Svenska Radiobolaget" 



Fig. 6. Mekaniska an{)rdningar f"r handbreddsregleringeu. 

påverkar en stång b, diameter 2 mm. Denna är i ena änden 
försedd med en påträdd i501itbit, c. Andra änden är vinkel
böjd och kan stickas in i en metallarm d. Armen är försedd 
med flera hål, så att bäs:a regleringsmöjl ighet kan väljas. 
Axeln , på vilken armen sille r, är monte!'ad under två av 
mellanfrekvenstransformator 'na och gäIlgad i hela sin 
liingd. Ytterliga!' Ire Ii aIl de armar sitta på axeln , i vilka 
regleringssnörena medelst små kroka r kuuna häktas fast . Vid 
d.en transfonna to r, _om ej _i lter över reglering.saxeln, sä j es 
etl li tet linhjul, över vil et tråden kan löpa för att förhindra 
~li tning mot chas~ikan t e ll. Ha armarna ha flera hål. Trans
fo !'maLorerna kunna såled s gi vas olika bandbreddskurvor . 
Del kan vara lämpligt , att Iran formato fIl fö r dioden får 
fa stare koppling än de lv1\. föregående. Rattens axel får ej 
ga fö r lätt, ilket kan för.h indras genom tt en fj"derbricka 
lägges mellan axeln ch blkningen. A eln med armarna 
är gj ord av 6 llllll mässin<T. Vi ll man und ika gä.ngning, 
kun na ann rna löda ra t. 

" 
'-_ ____---' »Mi niskopet» 

a 
ba 

c 

Fig. 7. IVlekaoiska anordniugar för bwdb rcddsl' egle ringen. 

Ekvivalen.ta scheman . . . (FoTts. fr. sid. 264) 

som ett strömrnotkopplat förstärkarsteg med katodmotstll.n
det 1'2' För ett sådant steg gäller ekv_ (5) och alltså 

(7) 

Vi få alllså det ekvivalenta sr:hemat i fig. 

Sett frå n utgångsklälmnorn är förslärkar steget alt betrak

ta som ett katodkopplat förstärkarsteg, i vars anodkrets re 
sistansen 1'1 ingår. Denna resis tans adderas helt enkelt till 
rörets inre motstånd R/. Vi få all tså följande ekv. för späll' 
llingsförstärkning n fö r fasvä ndarsteget selt fr ån utgångs
klämmorna (jfr ekv. (3)) : 

(8 ) 


Det ekvivalenta schemat överensstämmer med schemat i 
fig. 3, 111 man i detta byler ut det skenbara inre mot· 
ståndet 

R-, 
l + .u 

mot 

( jmfr fig. 5) . 

Ekv. (8) kan krivas 

(9.l 

Jämföre:; denna ekv. med ek\'. (7) fra mgår omedelbart, 
att 0111 T1 = r 2 blir förs tärkn i.ngen i de båda förslärkarhal
vorna lika stor , och eftersom det är fråga om samma in

spänning bli ut pännillgarna över 1'1 och T2 lika stor:! men 
1Il0triktade i förhållande till punkten A. 

Fasvändarsteget kan alltså uppfattas som bestående B' 

l\-å förstärkarhalvor vilka - m I' l =1'2=T - ge lika sto ra 
och motriktade pänningar. Inre mo tståndet i de båda hal
vo rna är emellertid inte lika stort, utan = 

R/+T(l+ f L) 

för ena hah an ul:h = 
R- T 

- '- + 1 + /< 1+ ,11. 
för andra_ 

(Forts. f r. sid. 266) 

grupperade pa apparatens baksida på ett 5 dant säl t, att 
sammankopplingar kunna göras med korta sladdar. På bak
sidarl å~erfinnas även omkopplaren för olika spänningar, 
intag för dessa samt anslutningssockel för vibratorn. 

De flesta detalj erna äro monlerade på lvå plåtar, lig
gande horLontellt i instrument ts längdriktning. Borttaga~ 

5idoplåta rna är instrulllen tet lätt åtkomligt för ser is. Front
panelen kan lätt _kilj a fr Il den övriga delen av instru
mentet. (Se fig. 5. ) 

E tt uppfällbart stöd under frontpanelen möjliggör att 
instr umen tet kan placeras med skä rmen något uppåtriklad. 
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Ett kort rör av trä framför skärmen är så utfo rmat, at t 

en kamera lätt kan påmonteras. Det skär mar också av 

lj uset i lokalen från kärmen , varmed tydlig bild vid I g 

intensi~et kan erhåll s. 

Miniskopets Jramtidsutsikter. 

Miniskapet representerar det första steget mot en gene. 

rellt användbar katoostråleoscillograf i miniatyr. Olika an· 

vändningsområden komma tvivelsutan att fordra speciella 

tidsaxelaggregat eller förstä rkare. Dessa kunna konstrueras 

som enheter, tillräckligt små för a tt kunn anslutas till den 

S-poliga sockeln på mini kopets översida. 

Miniskapet kan sålunda lätt anpassas för just det ända· 

mål, som kan länkas föreligga . 

Från kvasistationära (Forts. fr. sid. 261) 

För kuben bli r aet 

l
Rs =4,68 ' l - 5 --=

y:\:o 

Den nu genomförda beräkningen gäller som nämnts för 

Ho l,t·svängningen i den r ktangulära r ·onalorn. Anmärk. 

ningsvärt är, alt ett svängn ing-li ll lend med samlTIa egen· 

kaper kan erhåll a från Et,l·vagen. Då man närmar sig 

grän frekv ensen, ko mm-er Tlämligen våglängd n J.' i våg. 

ledaren atl öka obegränsat, och man fOr en fäl tbild , där 

de elektriska fältlinj eroa löpa ut iter z-ueln med oför· 

ändrad intensi t t. Detta [all 111ot5varar n=O j (24,) . En 

, tående våg kan u rhåIlas mellan tv· ledande plan på 

godtyckligt an! nd Zo från .ar nrlra, FälLb ilden blir el 11 · 

samma om för Ho,lt , men axlarna äro omka tade. Re 

t:am;frekven en blir lika 111 d " rän~frehensen {ör Et , t - vå~· en 

och oberoende av Zo (Hr,i l-svängninge'lls frekvens var nbc
ro ud a %0) ' Typbeteckninrren för · vängningen blir ElI ,o . 
Likn ande förhAllanden m öter man även vid andra vårrledare: 

vilket senare aqltyd . 

Radioinduslriens nyheler 
Firnw. l Schain, Kri~ti!l/l Slad, fö r i m~tr. - nld en (\ Il amer ikan '" 

typ av universa]jmtrum enL, en kom biCl rad \ 011-, "hm-, dB-, mA
nch rörvoltmet r fr· n Mc Mllrdn iIuer Co_ DetLl iustnm1l11L som 
går uuder benämo ingen »Vomax», iir nä:an, lutet och ha r iIl lp ~illdre 
~il1 51 olika mälomr, den . L'bpärn in~ar kw milas vid ca 50 1\l!! 
eller alternativt 125 iVIQ ingangsr Si51" 15 oc.h merl ca lll 'iln ()~ grG.l1n · 
hel av ±3 "/0. Väx h,per:.J inga r Yid lcnfr t'b"tus kun m,i ta3 med Eli 

ingoog, jmpedans= 6,6 MQ pardlelIkopplat m ed 50 pI' och med en 
Ilogg ~an n h et av ± 5 °/". H F- pcin ninga r km mälas lIPP lm 100 Mp/$ 
med en jog ngöimp<:dal1 = 6,6 ~lQ parallellkopplat med 8 pF, M ot· 
5tand5mä:o jn o' kan utföras med to ogglannh.rt av ± 2 0/O vid flint 
, kahn I g med fö ljan de m.ätområde n : 2, 20 (Id] 200 UJ, 2, 20 och 
2 000 Mi!. - trömrnä:L 'og ka n utföra med tO noggran !1he l av ±:3 0 / 0 

inom föl ja nde mälområden : 1. 2, 30. 120 och 300 m~\, L 2 och 

POPULÄR RADIO 

l h ÖSL JlIt'islc X i göra tag i akell och 
börja stllL1 ' ra ett f riillllllUUlh' p l'il], ! rä n :){'r ll"a ä t· 
at €- r j; jlpnade, masso l· at· uU ä.od. ka t idskrif ter och 
filme r st rii llll\1!Ir in ,;yer la[l(l e t och n iist<l som m a r 
k nu "j ä lw r [ rti kn:l m ed en Ihtig t u ri ti nvns ion. 
. 'i komJtt l'r tliil'föl' aU :[rl både nytta oeh gliidj e a , 
al! f iil 'stä eller sjiil\' gö ra Er f l:lrs( ,ldd pu ett f rälll 
tn:lllcle ~ [l ri\ k . För att inte t flIrl om b UI' myck et i11
tr!' . a Il U\re r[i(1io l ~- - Ila ndet hli r ! l3 r e\'skoInns sp rrlk 
hu: er ha t· i a lI n kre!. Hr f~ tt de lliish\ be tyg och 
de olllfa tta!" nll f em ,·li rlU~llrl\k . 

:\11.'11 IJ I'e\'s!mlan 111m ork a erh,imla Er måuga andra 
intrl'ssanta ämnen odl här uedan hal' \1 I:",jort ett 
utdrag ur ,1et stora. Iml·sprogrammet. I~äs igenom 
lnlll.9ngrll ot'h l'eli\'irera genom den tt utförligt 
1)1'0 Ilekt ö,'el' dt>t ämne som intresserar El'. Sleril' 
I'eelan idag! 

R f'o l !ikolekl1.r ser: Föreli i T I ~ . ·lJok f iir j Il g .Ku l':-\ njr b n liks
' t udi (\fol'm(,l" _\t t tiin kn och :lll 'UiIWa 
Eu~ JdltI b revunt/ (' l" - iJh;kll tern l(n Jl tori lku ra 

.-i sn in g' l 'ropa amlr! och Fö I'c" l i'ln ua rek u 1'8 
1)a glJ r{lv~l,o lor lH t'd Ipn1:-; vftell 

,r,, " II< 0<'11 bobby :'i"aln r knrs 
.\1 t 8.il1n~X=-l till

A rtlJ!1h r C'\" ~ k olö l' 

Sprt ltkurscr : ~ i(afl· eller lul al " ortleil fö~' ~ \' (' JlS k~L : T et; k ningidro tl srolk:1-{;itt Fl r'ivni n~ .\mut örtentcr 
Grundkn r t; i '~\-e Jl slw 1,lrol.l " prilket l { nnRte fi i vl1rdn gs 
~ k il j(, t-c{'k(' rlsl:i ra Ori e n{"pl'i ng ]lvet 
l "P ll:-\fl I"~sk l'i Ylu ng flIrt) tl s lJok [ör ing-

T eIet..k nU, ,En,g'c! sk a 
F u ll:i!.'i ndigo B. l'u(] io 'l'v:-:ka P r akt iRk luuu161 pj 

[' ··i·:.t ll~ l ~ a h~ l\ ni kt!rk11 r serli UJl Rknp: 
Y rk f.'skur ·et' 

Pl'uk t i ~k rii k nlng nadio 
Rys lra 
Rpa tlSkn lio tdöring 

Teknl sl'... ku.r;;erl'ö rell ing-stcli"u ik : Affiirs .i u ri ui k 
K(irkort~l)rov(" t[I~ ;j l'(l nlli ~skllnskap \'~il s l, rinling 

.UHp, - o II samUHlll- rr ex tll iTlg Jrlltc01nt lk 
l l'iid(,~ tpknik R("('llog"l'afi lUtte]ooik 

SiiIlu mig Pl'ospc· I;t öve r' tlo ku t'se r ja~ struldl 
lI lld er. 

" "" ~. ::: ', ...:.:.:::.:.:.:..... .. .::·1 

Pos to.ures:-; ......... . ... ..... ...... " ..... .. ... .. . ..... ....... ...... P R. 11 
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SllBlllSllO\\
RÖR 

G2 ss: 155 V, 30 m~ 
G2 S9~ 155 V, 8 m A 
G2SI , : leO V, 80 lY' A"

G 120;18: 55 V, 30 m " 
'} Utländsk tillverkning . 

Dessutom tillverka vi: 

Sändarrör. Telefonirör . Tyra
.. L'k 'ktarrör • Katodtronror . I fl ._ 

5tabilisatorror 
strålrör 

st:';:ar4

Radiofabr"< 


Tel. Sthlm 2526 10 

ULVSUNDA 
bl. a- följande

Vi represenfera " 
rörti IIverka l e. 

S and Cables ltd. london. 
Standard lelepbone k footscra~. Kent. 

Brimar '1al..e ytor s. d' corp. New lork.
b ne and Ra 10 

federallelell Q. I lelepbQniQue. Pans
le Matene 

12 A. Instrumentet är de"sutom försett med tre dB·skalor där O dB= 
=1 mW i 600 ohm. Vridspolein,strumwtet är e tt 0--1 mA inslru
ment med A!nicomagnet. J\lät spänningen vid motståndsmälnirlg upp 
till 2000 MQ är endast 3 V och erhålles från inbyggda sta,-batterier. 

Fig. L »Vomax» universalinstrurmnt. 

Instrumentet syne myc ket lämpligt för 8ervisa rbete då man med 
samma in slnunm t kan mäta libpär.ni ngar (även AVK- och galler
spännin ga r ), HF-spär.n ;ngar och LF·spänllingar. En fördel ä r alt 
inslnun €O tet endast bar 2 skalor för all späl}ningsmälning. 

Rättelse: 
Cn der rubrike n Radioindustriens nyheter angavs i förra numret 

felaktigt all Engelsk-Svenska Radioagen tnren i Stockholm är repre
sen tant för The Telegraph Condenser Co Ltd, London. Det är i stället 
Handels & Industri AB Universal, R egeringsgatan 26, StocJ.cllolm 
som är svensk represmtant för det mgelska företaget, som r. ö. 
förkortar si tt nalrn TCC och inte TCO som det felakt igt anga" s 
i samma not.is. 

Från S:I Eriks-Tunemässan 
På S:t Eril{s-Junemässan återfann. i ar endast ett. få
tal n)'heter av intresse för radiotelmiker. Vi ger här 
nedan en översikt av de mer uPllmärksammade nyhe
terna inom svagströOL,>gebitet. 

Elektrishl AB Siemens, Stockholm, ut ställde ett par inlrffisanla nya 
saker, exempelvis »kuddtelefoner», avsedda aLl användas företräd esvis 
vid sjukhus. Kuddtelefooe n placeras under kudden och man lär ffi

ligt uppgift höra mycket bä ttre med en sådan anläggning än med 
hörtelefcuer. 

En annan nyhet var en anordning för fjärrma,növrering av radio
moltagarcr.t. Der:na anordning he, tår i stort sett av ett relä som via 
manövertråda r av svags trömstyp kan manövreras med-elst -t ryckknap
pa,r u-tplacerade på lämpliga ställ en· i läg€C1 heten. 

LaxlIr Radio AB, Mota/a, demon5trerade säsongen s -typer som i 
fil avseenden skiljer sig ifrån tidi ga re säsongs. Johnsonkoppling har 
infört s pa alla go lvapparater och på alla större bordsapparater. 
Luxor d emonstrerade äVEn sin ski\'\'äxlare, som har en del finesser 
och om bl. a. möjliggör spel ning av stora och små skivor om 
va rt an nat. 

Firma Ulrich. Salchow, Stoclrholm., demonstrerade en de l kondm
sa torer av ny typ, importerad e från Danmark och England. Ä vm en 
d el stavmotstånd, försedda m ed den num era i England van liga färg
märkni ngen, förevisades. Sam ma. firma demonstrerade även några 
pressa de spolkroppar. 

Svenska Rculiobolagel, Stockholm, täUde ut sin a tre nya modelle r 
av rua nradiomottagare, bl. a . typ 463, som numera för ses med hol
l ändska rör och som har större högtalare än sina före gån g;a re. En 
a" de uts tällda mO ltagama, typ 1454., som ha r bli vi t synne rligen 
populär, är försedd med lokal i.-erad ko rt vag. En tekn isk beskriwing 
av det ta systrm har tidigare vari t in fiil'cl i POP LÄR RADIO', 

Nr 2/ 1946. 
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Husoondens Röst "tställd e en del al nya si,; 'Cl gen" radioapparater 
samt oågra resegrammofoner av engel sk tillverknin g. De flesta radio, 
mottagarna är försedd " med lokali se rad barldspriwing, som tidigare 
beskrivi ts i POP "R RADIO. 

AB Gylling & Co, S tockholm, demon:;t rerade 'n oy apparattyp, 
konstruerad speciellt med tan.ke på kort\" " ~mo lta;pifl g . Appa raten 
har möjl igh<::! ti ll JUottag, ling på alla ba nd och ,il' fij r3cdd med aero· 
planskala: . 

BIen t! öl riga ut~lällare al' radiomultagare 5 g man rnn,l radiomot, 
tagare fr"L1 T ele/unken, Dux och Philips. För' LärkaranEiggllingar 
deIlloostrerad e. av Smith Radio o~h aV AB Pen ton Radio, vilkt 
,ena re firma ä,·en. demonstrerade en pakostad radiomöbel. 

• ~ellska Elchtronrör, Stockholm, demoo trerade på mässan ec mik· 
rov g5lnläggning för telefoni pa 9,7 cm I å"län" d mellan Stuckholm 
och pJl ' ala. An läggn ingen v r i ~turl • I I av amma typ om den 
typ av mikro vc ' ,;anl äggning om h skTevo i föregående mr al' 1'0, 
p LÄR RADIO. MUll arbetade pmeJ lertid i delt a faU med en relä, 
ötation upp' l" lld i ett av hö"hu ;en i Slockholm. 

S\'en ~ka Eleklronrör demon &t rerade iivcCIJ n gra olika l aser vir! 
tillve rkning av elektronrör. 

Skandinaviska Radio AB, Stockholm , d emon~t re racl e bland sina n y· 
het·er för . ä,ongw en litrn r eseradio »1\11 i gnoCl» . .A ppa raten cir gjord 
fö r s väl lå ng." mellail' som kortvllg. Vikt : 6 kg. ink!. batle.rier. 

Elektra/on AB, Stockholm, dem strcrade en ny b~tleridril'e ll 
jJortabel hö"talareanliigoning o ·h (fl d l krafLhö gtalare av miirket 
»IJCl iversit ') ii ir dfekt er upp tiU 2.5 W. 

En "sub-miniaIYl'mollagal'e" 

pr ""nIera,; al Ra y t h ~o!l .\lsu niaclurjng Co i SA : ~n S·röl"" SLIp' " 
hetero,l) lII11 ottagarc i t O J, da el ler rä tta re , agl ask med dimensionerna 
ca 7.5 ' 1 X 16 cm X 1,8 cm. Vik t 280 g med batt eri er. Rören m,iter 
elllla"L ' 3 4, ':u i län gd och ,ir ol'ala i genomskärning med måu LfI 
l cm X 0,7 CIlI. Anod; päc oi ngen är enda!'t 22,5 volt. ~om hi·irt elefon 
utn yttja; ." unorJn in,l!;, , 111 i England går 1I11dpf benämn ingen )ea.r· 
piCCI'» och om 'Jämmes la t i ena örat ( ~e fig. ncdcr~t ti ll \ änder). 

FiO". J. uh'lll iniatynnottagare. R eserl"oarp tC'.oau j örg.rundeo gh ett 
hcorepp om apparatens sto rlek e ll er, kanske rik tiga re, Ii en het. I ' 

bi lden till höger framgh hur kompak t a[lparaten 31' hygge!. 

POPULÄR RADIO 

/""r 

Electro-Voice, ett av Amerikas ledande mikro' 

fonfabrika t, finnes åter i Sverige. De 11 

modeller, som utvalts för den sve l') ska mark

naden, ha konstruerats på grundval av erfa' 

renheter, vunna under kriget. De motsvara 

de högsta anspråk som kunna stä llas på 

mikrofoner. 


Följande modeller lagerföras: 


Sex dynamiska, från kombinerade dynamiska 

och ba ndmikrofoner med variabelt, cardioid

format riktningsdiagram till amatör- och 

ordermikrofoner. 


En bandmikrofon av högsta kva litet. 


Två kolkornsmikrofoner, därav en ordermik

rofon av differentialtyp att användas där 

störningarna äro särskilt svåra. 


En kristallmikrofon av ny patenterad konst· 

ruktion med cardioidformat riktningsdiagram 

och variabla frekvensområden. 


En kristallmikrofon för amatörer. 


Begär vår specialkata log RA 1901. 


~s 

ELEKTRO SK ANDIA 
STOCKHOLM 6, Norra Stationsgatan 79-81 


Telefon: Namnanro p " ELEKTROSKANDIA" 


G öteborg • Malmö • Nössjö • Karlstad 

\. "h Gav l" . Sundsvall • Oste rsu nd . Um e6 
~1_19I_____ ____I" 
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SammaDlrädeD 

Stockholms Radioklubb 

Mullimeter 'YD MM1 


==~===== 500 

8 st. H3gfrekvensmäto mråden omfollonde: 
O-55 mH, 0-55000 pF. 

15 st. Låqfrekvensmätområden om'otton-le: 
0-10 MO, 0 - 1000 ,uF oc h 0-1 OOJ Henry. 

. -_~ r"_. - . . , . 

Radiochassi 
A,· k raftig pUt mHla rl c med nIuminfärg. 

50 X 150X200 mm .. .. .. .......... ........ per st. kl'. 2: 25 

60X200 X 300 mm .... .................... !Jt> 1' st. kl'. 2: 7ii 

60 X 2:.0 X 400 mm .... . .... ..... ...... .... Iler .t. kr . 3: 90 

60X250 X GOO mm ............ ....... ..... pcr st . kl'. 4: 75 


And ra s lo rklwr pu beställning'. 

Frontpanel er 
Av styv plåt Lackernde med krymplacL,. Syn rt, grå 

eller grön fii rg. 

200X200 mm .......... ...... ... ... ..... ... per s t. kl'. 1: 90 

250 X300 Ulm ................. ...... .... .. . Il()r st. kr. 2: 90 

2:iOX.JOO mm . .... . .... ....... .. " .... ..... ·per t. kr. 3: 90 

250X500 mm ....... .. .. ..... .. .. . .. .. ..... per ,L kr. 4: 90 


..\ullm s lorleka l' pil bes tUlln!ng . 

Krymplackeringar 
utföras a\" oss. 

Radiomateriel och Rör 
till lägs tl priser. 

Hodioilmolörernos InllöpStelllrill 
Troll h ä tt an 2l 

~;;;;;-========_===============;;;!i'1 
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Milnda"en den 16 sept. 1946 samlades Stockholms Radioklubb i 
Medborg:rhusels lilla hörEal lm höstterminens första !.ammwträde. 
Kvällens föredragshållare var civiling. Lindström, 30m talade om 
:.Radiotekniska LjlJäm~llingar inom ex perimentell kärnfysik». Han 
beskrev den teko iska utrustn:og, som I't' tenskapsmännen numera för
fogar över för att åstad komma kärn reaktioner. 

Si'lfIdagen dm 6 okt. anordnas studiebesök il Bromma l1ygplats. 
Klubhffi sammanträder ti sdagco den 8 okt., då löjtnant Dahlgren 
talar om ) Ekoradio i teori och praklik», och lisdagen den 29 okt., 
då civiling. C Akrell håller föredrag om »Högfl'ckvens· och bl:ndar· 
steg i en modern radiomottagare». Detta föredrag inleder klubbens 
föredragsserie om en modern radiomollagares uppbyggnad. Höslens 
övriga sammmlrädesdagar bli 12/ 11, 27/11 och 10/12. Lokal är 
Medborgarhusets lilla hörsaL 

Stockholms Radioklubb är en sammmslutn ing av fackmän, ama
törer och radiointres erad e perscner i allmänhet. Alla, som äro 
inlresserade av radiotekn ik ocb äro bosa tta i lockholm eller dess 
närhet, äro välkomna som medlemmar i klubbEn. På sammanträdena 
bAllas föred rag om rad iotekoiska och närliggao de Cimn en. Demen
slratiooer och diskU!;siooer fö rekomma även. Studieb" ök ano rdnas, 
då lämpligt objekt [inae . Med lemmarna ha tillfälle att llla a böcker 
och tidskrilter ur klubbens bibliotek. Klubben prenumerera r på de 
viktigaste ~venska och utländska radiotidskriltema. 

Årsavgiften är 10 kr. (studerande och teknologer betah 6 kr.). 
Häri ingår prenum eraticn på Populär Radio. Personliga kall el er ut
sändas till klubbens sammanlrädm och studiebesök. Om avgiflHl 
betalas nu, gäller den för år 194.7, men kallelser ulsändas omedel. 
bart. Avgiften kan euklast inbeta las på klubbens postgirokonio 50001 
eHer också på nå "ot sammmnäde. 

Förfrågningar besvaras av sekreteraren, civil ing. Gunnar Solders. 
Adressen är: Stockholms Radioklubb, Box 6074, Stockholm 6. Med
delandm om adressförändringar kunna sändas till samma adress. 

Sekreteraren. 

BokDyl1 
HALLOWS, R W : Radar, Radiola al ian simply explain ed. London 

1946. Chapmao & He ll , 140 s. 7 . 6 d. 
För fattarm till föreliggande bok f~n gera dc t:r1der kriget som chefs· 

instruklör för eko radio inom den en gelska krigsmakt en. I egenskap 
av sådan hade han till uppgift att lära vanli gt mkelt folk - oskobde 
enkla män och kvinnor, hembiträden, expediter, sömmerskor, chauf
förer, kcntor:ster - all sköta de ekoradioanläggningar som i snabb 
takt inrättades runt Engl ands kuster. 

Med ett sädm t elevmaterial är det självkla!·t att underl'imingm 
måste läggas på ett sådant plan, att vem som hebt utan några wm 
helst förkunskaper i fråga om radjoleknik . kulle kunna begripa 
vad det var fråga om. 

Dm bok som nu major R W Hailo ws presen terar, Radar. Radio
locatinn. simply explained, är i tort se tt sammrnslälld på del mate· 
rial som förfalta rCLl utnyttjade lInder sin iostruklörsverksamhet. För
fa ttaren säger också i si tt företal , att det inte är för vetenskapsmän 
eller för radiotekniker han skriver. Han vill i ett icke tekniskt sprilk 
khrgöra vad ekoradio är, och hur d·rn a,betar. För att nå det la mål 
till griper författaren m hel del analogier, som återför en mängd 
probl em till icke·radioteknikers föreställningsvärld. Det är klart alt 
framställningen häri genom lägges på ett mycket elem entärt plan, 
men ä andra sidan är det ju hittill är.nll så läa ge ytterst fä saUI
manfattande över ikter publicerade om ekoradio. att avtol radio· 
tekniker av facket, som önskar tränga in i ekoradioteka iska problem, 
har ro del att hämta ur boken. Boken ger exempelvis en systematisk 
översikt över de olika typer av en gelska ekoradioanläggningar, som 
tillkom und er kriget. 

I bokens sista kapitel l>Radar in Peace» bell1ndlas ekoradions 
möjlighet att i en framt id tjäna mänskligheten i dess fredliga värv. 
Inte endast room ett oöverträffat nal'igationsin-strument ut an äV[fJ som 
ett oskallbart hjälpmedel för vctmskapsmäu ncu, exempelvis för astro
nomer, kan ekoradion bU av utomordentl igt at or betydelse i en fram-
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Lid . Man tror pa röd atlarem föru tsägelse i slu tet av bo ·etl at l 
ekoradi os fredliga historia säkerl kommer all bli li!.ogl underbarare 
än dess krigiska. ch 

BRA , P H: RÖhren·Vademecum 1945, 5:e uppl. Amsterdam 1945. 
208 ~. 
Röhrell·Vademecum. OlU nu ut ommit i en 5: e upplaga, utgör 

en sammanslälln ing av rördata för ca 3000 elektronrör, clärav 2000 
av de mera van liga amerikanska och europeiska typerna, ca 750 av 
de mindre vanl iga europeiska rö rtypema, dessutom rör av ryskt 
fabrikat. I förMll aade till tidigare upplagor har den 5 :e ytterligare 
utvidgats och kompletterat. och torde omfatta praktiskt taget samt
liga rortyper av någon praktisk betyd Ise. 

TalJel le:na I och Il, som omfatlar över 100 sidor, ger såväl sla· 
tiska som dyua miska data för de olika vanligaste rö rtyperna. Sålun da 
ges uppgifter för utom om normala arbetsspäl1ningar om rörens bran t· 
het, iure resi lens och fö rstärknings faktor . Vidare uppge optimala 
Ill.lodbelastn :ngen ( för slutrör ), anod~esi st .os (vid mOl ståndsförslärk
n:L1 g), katodre i tan , disto rsion vid Gormal ut crångseffek t, maximal 
anodförlust m. m. l tabell Il ges motsl'arand'e data för miodre van· 
liga rörtype r, framför allt olika mindre vanliga w gelska typer; i 
tald l Il ll teriin nes samma da ta för w del ryska rör typer. 

Tabell III är en jämförelsetabell för rörtyper som ha r olika be· 
teckniLlgar men som har id tn tiska rördata. Exemp·elvis är Telefunken 
RE 134 identiskt med Phi ltp·· B409, Valva Z4 13, TungEram U14, 
Vulea UX 412. Der.ua jämförel-elabell bör va ra av Slort värde [ör 
servismän, som ofta ulan omständligt letande j ol ika rörka taloger vill 
fastställa befintjj ga ekviva ltcl ta rör typer som Leos a tt tillgå [ör 
ett [iir av vi -l fabfi ' at och typ. 

Tabell IV har tillkommi t med hänsyn till knappheten på rör och 
d~ begränsade m"j ligheteJOa all komma över ekvivalenta [ör av 

....... .. ............................................... ... ... .. . .. .................. . .......................... l O 
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BYTEN O C H FORSAlJNINGAR 
:: :: : : : ::::::::: : :::::::: :~ . ~ ::: : : : : : : : :: :: ::: : ::::::: :::: : :: ~: ::~::::::~~:::~:~: :::: ::::..::::::::::::::::::::::: 
Under dt"nnn ruhrik In förn ,'1 !1ttandnrdJ8el'fl de rndn nnon "cT uv nednn
s I lien" .. ul s~elld~ 1111 .. II pr" 0\- kr. 2: - p er nl d . ~lI l1 lmllm 2 n "lpr. 
utrymme. DfI'R"R rnrl:1nnO l1 S(Io r liru hvsoodn att slw lJU en (örsåIJnlngs
kon t llkt mtllnamulö....'na emellan. 

Beg . r ö rpromre I g ott k il· l, k iip S kOll t . Sva r till Erik L i ndberg, 
lilllJagatan 3, Hi;ganä~, t e l. 0[;7. 

I'opuliir Rnd ,o nrg. 1!)32--45. oinbu nd na, s.:i ljas. Ag ne E'·e nU"d . 
S liitt e" 6-8 1\. Göleborg. 

.'\ meriknnslm Ht~,.'tri. tn llcr f iir 40· o~h Sn-rnetersha nd en I lager. 
P ris 20 kr. NII. llanssn" . Oriinc jl"n tan S8. ~1"lmö. Tel. 31357. 

Niittra nRforrnolor, prim. 110 ~o .t. S k. 2X3000 ,·ol!, 300 mA. Säljes 
fU r kr . SO; -. 5t'r nh. E r iksson, Li t . 

1/2 'V. oilndar.. m/40 önskas ki ipn Wr .. :n 2;; : -. C. O. "'oueler, 
Klubbnck~n 51. ~IäJarhÖJdell. T e l. Sth lm 4 (; 21 32. 

2 st. U l;lI'tnlflre Jen.en ~l20DC . ko mpletta med ru tlli k rlk tu re . h flf
f~1 01'11 1(; m t r 4 · r.·ilare kn l.>cl. Kr. 2nO:- pr st. 1 st. niver a t 
In ,trn nwnt " Vei r 25" Er. 100 : - . 1 "t. U n iv~"ll li n'tr llm ent "Uni",,' r . " 
}(r. 1~(l : _ .. 1 st. Ri ;:nalg-pnuI'utor " Champ io n STAW" K r. 15° : - . 
1 :"i t, V ih r at or omformnrt-' A TH 220 v. likst r iim/ vHxels tröm 12;) ,,'ntt 
I~ r . 75 : - - o 1 st. Vihratoromformare ATR 110 v Iik . triim/viixelslröm 
liiO "'a tt «r. j G: - . S,·a r till " Lågn prise r". Pop ulä r Ra d i o r. v. b . 

i j 

Till sa l u 
en dynamisk mikrofon insa ts med t ransformator 

Stig Burmans Ra dioaffå r. O ster bybruk 
'i 

i , 

Amer ikanska miniatyrbafterier 
67 II. 45 och 30 volt, läm pli p3 fö r a matärbvggare. 

OBS. ! ~än k ta pr/ur rup. K r . 12: - , 8 : - och 7, -. 

- - SVEN SKA A CO USTlCON A.-B. 
B,bliolck.g,tan 6-8 . TO CKHOLM Telefon 10 66 02 
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Nyhet ! 

SUDerslJolsalS I'D 1189 S 

bestående a y ing, ngs
k.rets och oscill,ttor
k rpts. S~'nnerli!:en ef
f ektil·t 'llolsysl em med 
' polar lin ll,tcle rl t roLi 
tnlriil' med jiirnp ul,er
ldn:or. y,~g:iin~d~om

rli c1 en 16-51. !lJ0-580, 
700-2000 meter. Monter ad " bnke li tplntta till~nm
m ans med omkopplare. pndc1illg- ocb trimnwl'kondpll
s3torer. Pass. gnng 2 X 450 111<" l\1F 470 R e. Storlek 
90 X 75 X50 mm. 

E opplingssch emtl till 5-rör Yii xels tröms ul,er m d 
följ e r . 

Pris kronor 31::)0 

RADIOKOMPANIET 
Odengatan 5 6, STOCKHOLM Tel. 31 3114, 3220 6 0 växel) 

AMERIKANSKA POTENT10METRAR 
av fab rikat 

C T. S. finn s 

nu i lager 

i f51ja de 

ohmvörden : 

Utan ström bryte re: 
50 K, 100 K, 250 K, 
0,5 och l megohm 

samt l meg hom 
med ba skampen 

so t ion kr. 5: 

Med 2 polig strö mbrytare: O 5 och l megohm 
kr 7:50 

R.C.A Ra diorör. Ple s 5ey och Frlbourg elektro 
IY'er. PVC ned ,ednng, divHse färge r, kr. 12:- pr 

100 me er netto. . 
Amerikanskt lödtenn 50/.) 0 i r ull or om c a 450 gr 
kr. 5:- netto p r rulle . A merikanska hör' elefoner 
kr. 25:-. A merikanska telegrafnyckla r kr. 25 .

UNIVERSAL. rMPORT A/B 
To m e bo g atan 7, S to c kh olm 

Tel. 33 38 8, 3010 8 4 
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Radiotelefonen "YANK" 
Amerikanska ormens Hondie Talkie hor väckt stort 
intresse bland de svenska radioamatörerna, och 
många ha efterlys t en ritnin ", till e n enkel sådan. Vi 
ha därfä r 18tit konstruera en synnerli",en förenklad 
Handie Tolkie som döpts till " Vank", och som har den 
färdeien, alt den kan byggos med löllanskaffad ma
terial . Trots förenklingen ör de n e n fullgod sändare
mottagare om den bygges med omsor9. 

Ritningarna bestå aven sommanställningsritninll med 
olla mått utsalla, kopplingsschemo, synnerligen nOll
lIront utarbetad arbetsbeskrivning somt 5 st . foto n 
med inritode anvisningar. Allt är upplagt för alt öven 
intresserade utan stora radi ofekniska kuns ko l)er ska ll 
kunna bygga " Yonk" . Prisl isto å byggsats och delar 
medfölier . 

Pris pr ritn ingssots kr . 4: 50. 

Söndes mol post/ä rsko!! vorvid oms . och porlo till · 
kommer. Sk riv i dOll I 

HOBBY.FÖRLAGET. avdelning 5 
BORAs

-----------.) 


För de nya f. f. r. r. -skivorna 
Nu kan N i få LE XINGTON , den nya »high fi del ity ' 
dynamiska p ick-upen med fö lionde egenskaper : 

Pl an frekvenskurva från 30-12000 Hz 

Nål tryck justerbart till 14 gr. 

Utbytbar safi r, som spelar 5- 600 skivor 

P. U.-armen vilar i kull aaer både horisontellt 
och vert ikalt ~ 

Vi söka återförsäl ja re i Sverige. 

Skri v efter nö rmare uppl ysningar ti ll 


BIRGE R MO L LER & S ON 
0stergade 40, K", benhavn 

G e n e r a l a gent f ör k a n cli na o ie n 

oli ka ly per. I (J.~ J1jlil la bell un ge- nämligen lilka rör, ,O lll !I~ r n agur · 
lun da överCClEstiim ma nde data och . Olll därför Illed in ga eUer efter 
min dre ändri J1 ~ r i kopplingen utan slörre olägenheter kao ersä tta 
varandra . om fiir håJlfIl dena a u ligger till på de lla Ollll" d e kw 
det vara värd ·fullt ao~ alt. ha eo sådan nödfallontl'äg öppen. 

Olika förekomlJl an de" ~ockelk o ppl i n ~ar (ca 500) är sammanförd a 
i tabell V. 

Vade mecum 1945, som är för sedd m~d utförli ga a nvim inO'ar för 
begagnandet pa fyra pr k, he,I1 äf1 d<ka, [raa-ka, engelska och tyska, 
ynes fy lla käa nhar hIcka på detta områd e ; p , törre laboratorier 

ersiill er el bun t<lr al' rörkalöloger och för en -ervisman bör bokm 
öPlm a värde full a möjligbeter a lt 'nahh t komma. lill rätta med besviir· 
l iga prnhl,>m li d riirhyl en . 

Sch 

Frågespalten 
Fråga : 

Vilket rii r kan ersätta röre t EDD 11 schemat på s. 62 i P . R. 
nr 3/l946 ? E B, Söderhamn. 

Svar: 
me rikamka rör t. ex. 6N7, 6C8 G, 6F8 G gl a tt anväoda utan 

änd ring av schemal. EI'Ultll C'lh klTl na lyå sepa rat a lri der an vändas 
om kat oderna hopkoppla". K G 

Fråga : 
K n iaspel ni ngsförstärkarf!l i P . R. nr 4./1946 an vända som hög· 

lala rförstärkare om i stället för gra verdosan en högtalare inkopplas? 
K K, Tingstiide. 

-"wr : 
Ja. KG 

Fråga: 
Vi är fyra medlemma r i en liten cirkel för stnJi et av radioteknik. 

E ft er a ll ha i nhämt at den härför nödvändiga matema tik en och elektri· 
c it etsl ~i r a n ämna r vi nu övergå till studi et av olika detektorsy,tem. 
Kan POPULii.R RAmo ge oss a nv isnin g på lämplig littera tur 
äma et ? »A. A Sjöbo.» 

Smr : 
I BARKfIA EN. H.: »Elektronen·Ruhren, IV, Gleichrichter /IIul 

Emp jiinger» ges e n nitömmande framH ii lla ing av teo ri n fijr li kriktar 
kopplingar. BokE(! lorde eme.l lerlid endast finna tillgängl ig i vi . a 
bibl iolek. M era e1~men t iira fra msläl lningar i runoct åte rfjtJnes xem' 
pehis i ARRL: h f.ndbok »Rl7.dio Al1l alcnrs Handb ook». 

Frllga: 
a ) F innes nilgön appa rat för omformning av l ik tröm till växelstlöm 

för drif t av en radioappa ra t och vad ko tar d en ? 
b) . ad hlir 18 Mp! s och 42 :YIp/ s omräknat i meter? 

A J, JÖnhöping. 
Smr : 

a) Ju. Vibra toromformare eller aUformator samt rotera nel 0111· 

formare. Prise t varie rar bero end på utt agbar växel trömseffekt men 
håll er sig m ellan 50-1.50 kr. 

b) Våglängden i meter ur = 300 000 ; frekv. i kp/ s. Således iir 
18 Mp / s = 16,6 7 m och 42 Mp/s= 7,14. m. 

KG 
Fruga .

Ar det spo[system, som aJ/ vändes i den i januarinumret i är be
sk rivna r ad io"Tammofonen , verkli gt effektivt eller finnes numera nå · 
got bättre t iLl gän O' li gt, då det ju ä r fl era år sedan Gelososystemet 
kom i marknaden? K. E. T. Siiderköpin g. 

Svar : 
GeIososystemet tord tro ts in fl ldfi vara d et mest effekt iva spo! · 

systemet i siu slag. De spolsyst m som f. o. finnas. marknaden, 
torde icke vara fIlIIl' i klass med losos"'temet. K G 

Medarbetare i delta nummer 
Bengt Svedberg, e P OP ULÄR RADIO nr 2/1946. 

Uno lngfi rJ, se POPULÄR RAmO or 7/ 1946. 

John Schröder, se P OP L.~R RADIO nr 12/ 1945. 

Ra~Cl a r HftlrikosnCl. Fr POPl.A R .R "mo nr 9 / 1946. 
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nOlna 
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Q.uoa 
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(:.lV) 'a .lirJ!luUJanu 
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lua.uoa 
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11Ils&.la 

(puoaas .lad 	S<lla,fa) s / 3 
JflulSSOda 
uonoos 'a 

II0111l11lpoW'a 
xnlJ -a 

SSo.r.J 

an(8,\ "a 
.I°laRJ·a 

~.Ia 

d. disc rectifier 
Il. joint 

dual 
dummyalltenna 
dust 

carbon d. 
iroll d. 

Dx 
dying-down time 
dync 

ear 
ear-phonc 

earth 
earth d 

eeho 
echo wa\'c 

ECO (electl'oll-COlIlJled 
oscillator) 

eddy Cllrrent 
cffed i\'c \'alue 
cfficient 

et'ficiency 
clcdd c 

. llisplaccment 
c. f ield slrength 
e. flux 
e. intensity 
e. s trcnglh 

16 - , 
metnllikrlktnre 
dålig lödning 
dubbel, bestå r H Y tvI'! delar 
kOD to O'! cnn 
pulycr 
ko lplll\'et' 
j ii rnpul\'cr 
n ti'uJd t ill radio LaUoD 
u tsviill gning'S tlcl 
dyn 

E 
öra 

hijrtelefoll 

j ord 

j orda d 

eko 

ref lek te r ad dig 


\'in-elst röm 
effekti n ' iinle 
effektiv, verkningsfull 
verk n!nl! g ra d 

el. försl;jnt n ingen D 
el. mi t. tyr k uu E 
vek to rf[Ödet, Inddni ngen Q 
el. fiil ts tyrlwn E 
genomsJagshi'lllfnsthet 

cause 
cavity 
C-battery 
cell 
CEMF (countcr clcctromo· 

live force) 
centreo chamber 

cloml, eXllasian, fog c. 
change-o\,er IIwitch 
channel 
chfu;aderistie cnr ve 

charge 

cbart 

eho(,e 


f. eoil 

ci rcuit 


c. brea('t'I' 
cireumfcrcllee 
cl ill 
rloclnvise 
c10se 

c. coupling 
cloll(l 

elond ehamber 
clllteh 
eoat 

o coerch'c force 
eoil 
oincillenee 

9 

framkaHn, förrnl'l, orsaka 
bålighet, b ålrum 
ga llerba tteri 
ba ttericell, elem€ nt 
motelektromotorIsI, kratt 

medelpunkt 
kammare, rum 
dirnkomrnar > 

omkasta r e, polvända r 

kanfll 

ku rn kte ris ti;;k kmva, 

lwrnkter ' lik 

laddning 

ta hell 

drossel 
RF-c1rossel 
fö rbindelse, krets, l d ning 
ö'-erspännin ':SI,Ydd 
omkre ts , p e r iferi 

( kopp linglS ) k lämma 

medsols ' 

f ast, st ä ngd , t iit 

f ast koppling 

moln 

d i mknrnma re . 

k oppling 

hinna. hölj e ; belägga, 


b et iiekn 
kocl'citivk ra f t 
spole 
samma n,fn lIande; synkro- ' 

nisering, öve rensstäme 
melse 
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co-phasal (of coillcident 
phase) 

eommission 
comm umcation 

campar e 
comparisoo 
complex impedanee 

complex operatol' 

omponcDt 
composed 
COmlJOund 
concent,ric cable 
conden er 
coodition 
conductor 

conductance 

cooductivity 
cone 
configlIration 
conjllcUon 

in c. 
coonect 

coonected load 
connection 

connexioD Se connection 
consider 
cOJlsole receiver 
construction 

e.assembly 
c. io ,Jrogress 

Il 
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mrd nmmanfa llande fas 

uppdra g 
förbindelse, kommuni l,a 

tlon , öve rföra nde 
jämföra 
jämföreI 
R + j .r 
imagInlira st rheten j (de

finIerad jl = - 1) 
kompon nt komposan t 
sa mmansat t ; be tå ende liV 

blandning, fören! '" 
koaxia lka bel 
konden t or 
betingei e 
leda r 
kondnkt n l1S, ledningsför 

måga 
ledn-ln förmåga 
kon 
for lll, gesmlt ning, kontur 
förbindelse, kombination 
tillsammans 
anslutJa, förbinda, fö rena , 

inlw ppla 

anslu tningseffekt 

anslutning, förbindning. 


koppling 

anse 

golvmotlagare 

konstruktion 

moutage 

montage 
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discolluect 

discoonectioll 
discoonected 

disiotegratioD 

disl{ se: disc 
dispersion 
displacement 

dissipate 

dissipa tioJl 
distort 

distor tion 
distress signial 
dist ribution 

distributed coostants 
disturbance 
diversity 
dot 
double 

d, wounded 

doubler 

doublet 


down lead 
driving point 
drop 

d. of potential 

resistance d, 

voltage (I. 


dry 
d. cell 

a.)j,ICll;JS!ll 
as!p 

Äl!AHaa.lW 
,ruualou IllUOnaa.l!p 

(00) lua.lJna l:Ja.l!l) 
(..>10) Japu!J 'll 

UOn a<l.l!p 
tlW 

IIS!ll!Ul!l'
näw 

illlp u.I.lI 'p 
o0!1al'..IJJ!p 

~ua.la1J!p 

IC!loalod JO 	aauaJaJ.JW 
aaua.laJj!p 

JaJJ!p 
IIläuaJ1S 'lJ 
Juc'Jsuoa 'p 

a!.11aalaJP 
rul1l1.llldll!p 
llll1!1 'p 
p.loa 'p 

11I!P 
(.lapu!J Il0!'l~.l!p) ..>10 

aa!Aap 
OOHII!,\ap 

11l<Jrud()laAaIJ 
pgdolaAalJ 

dOla,\ap 
aU111ap 

1'1 
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avbryta, avkoppla , koppla 
10_ 
avbrott 
spänningslös 
rndionktiv emission [IV a' 

eller B-partiklar 

spridning 

elek triskn fö rskj u tllings. 


vektorn D ( = Eo·E) ; 

förskjutning 
förl ora (effekt), fÖl lösn , 

fö rstöra 
förlust, förslöyl!llde 
deformera, f örvrängH 
förvridning, för\Tiingning 
nöd-ignal 
fördelni ng 
ledning konstant er 
störni~ 
olikhet, skillnad , olika slag 
puukt (te(egraJ'tecken) 
dubbel 
bifilärt lindad 
fördnbblare (frekvens-) 
dipol 
nedledning 
matningspull kt 
droppa, falla , spännings

fall 

spiinnillgsfn Il 

resistivt splin:\1iingsfal ( 

spän uingsfuIl 

torr 

torrbatteri 
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COSSOR 

Dubbelstråleoscillograr 

med trå frän varandra helt oberoend strålar, 
vilka bägge kunna arbeta över hela skärmeil 
utan att influera på \·a randra. K ut'vornas lä· 

g(>ll kunn a val' iem s. De kunna sålunda placeras 
mitt på varancIl'il. för jämförande mätningar. 

Teknis ka dal a : 

Skiirdia meter 1H mm 


~.I't för~tlirkar(' för frpkv .-omr. 10 p/!'\-2.~ Mp/~ 


SWrsta ktin ~lighet 1.3 m ' "/ m m 


K i\l jluggr. f reh. ·Olll l'. (" 250 000 p/s 


A \' Ji i nkll i llg",spolnl'lln ~ kiim' ligt t 2 mm/ ill A 


G ENERAL AGENT 

M . STENHARDT 
INGE NIURS FI RM .l 

Stockholm 14 Telefoner 67 2118, 6171 75 

BYGGSATS tör 
ALLSTAUMSFUASTIAKAAE 

~merllt a nslia 

eleltlrolYlltondensalOrer 

H yggslllS<'n Inkl uuera r a lla delar hl. a. Fro8 tLa cke ra t 
ehu" , i me d h 11\' oc h bo tlen plutt a, pilrnonte raue sky ltar. 
orok .. t rans fo r ma torpr och r örhållit r '. 

R ö rbe" tyrk nl ng: I ngilng. r i; r El" 11, driver F.BC 11, s lut 
rö r 2 s t. CL -( I Ilus h -pu ll, li krlktandr <:'l: 2 . Uteffe kt 
8 watt. U t ;;~ng. illlp euan. -1-8-250 ohm . 

Fö r st ä r ka ren fin nes 1 l", oli ka utföranden : 
Typ GU ~ med Ing' ng- fö r i:' gohmig d ynanti , k mikro 

fon (15 ohm) och m ed g ra!1lmOfOnu llag . 
Typ OU fl R m ed inbyg-gt.l lol<a 1ll1l sa ls för ra di o och me·d 

g ramm ofo nultog. 
Chassie t o r- b a lla u ttag uro h ,·!t s kilt.la fnh nlit e t. 
Pri ser: K omple tt by ggRQt", P ll-l. ovan Krnnor 290: 

brullo . 
~" l "'moto kan e rhä lla., mot In "" nt.lunt.le a" kr. 2 : 

f rlmiirken. 

CHAMPION RAD IO AB 
Polh f'\ m8~alun :iB . Stockholm' T I. 52 09 50 växel ., 

Leverans omgående från lager 

8, 16, 32 mfd. 8 + 8, 16+16, 3.2+32 mfd. 450 V. 


KEN·RAD, amerikansiiA radiorör. 


CARTEX signalgeneratorer och universal

instnJment. 


1\10RGANITE potent.iometrar 0,5 1\1 Q 

Hartzfyllt amerilmnskt lödt.enn netto Kr. 5 : 
(rulle om 460 gr.) P. V. C.·nedledning och puch

bacllträd netto Kr. - : 12 pel' m. 
]{u.la.log ~nd(>," gratis på. begäran. 

NATIONAL RADIO 

MALr\RGATAN l. STOCUHOLM 

Tel. 20 8G 62. 

http:In""nt.lunt.le
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UNIVERSALINSTRUMENTo 	 MODELL 900 

51 

Volt-ohm-decibel-milliampere-amperemeter . 

mätområden och funktioner. 

Pris Kr. 348:- nio 

Tekniska data: 

1. Vamax mäter spänningar, strömmar, motstånd. decibel. 

2. 	 Komplett visuell signalföljare från 20 pis till över 100 

mega pIs. 


3. 3 till 1200 volt dc fullt ska lutslag i 6 o mråden vid 51 7. 1,2 mA till 12 amp. fullt skalutslag i 6 områden. 
me gohms och 6 områden upp ti ll 3 000 vall vid 126 meg
ohms ingång smalstånd. +- polaritetsomkastare. B. Engångsnollning för samtliga områden. 


4. 	 3 1ill 1 200 volt ac fullt skalutsl a g i 6 o mråde n vi d ett ef- 9. Tole ranser: ± 3 '10 vid dc, ± 5 '10 vid ac, ± I ~ ', v·d mol 
fekt ivt ingångsmotslånd av 6,6 me go hm cch B uufd. slå nd sområ dena . 

5. 0,2 til l 2000 megohm i 6 c mråden. 	 10. Absolut stabil. Lä ttlö st skala. Bekväm alt hant~ro . 

6. 	- 10 till + 50 d b (O db = l milliwalt vid 600 ohm) i 3 om
råd e n. Begär broschyr! 


Tillverkare MC Murdo-Silver Company, Harford 3, Conn" U. S. A. 

För säljes av: 

AKTIEBOLAGET BE K I 

Vattugatan 8 STOC K HOL M Tel. 11 1110 11 0019 
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