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GM 2305 


- etl oumbärligt instrum'ent för provning' 

och kontroU av förstärkare och, högtal,are 


Philips nya Rf.generator typ GM 2305 är ett 

oumbärligt instrument för den senicenrk. 

stad, som alltid vill bjuda sina kunder först· 

klassig service. 

Med detta instrument kan man omedelbart 

upptäcka fel, som annars kanske ej skulle ha 

visat sig förrän efter flera dagars långtids. 

prov. Fördelen hära\' - kortare arbetstid och 

större förtjänst - är uppenbar. 

Moderna mätinstrument underlätta arbetet. 

förkorta arbetstiden och ge Eder firma gott 

rykte, flera arbeten och större inkomster. 

Tekniska data 
Frekr:en.områJe 

19-215pil 
190-2150 PI. 


1900-21500 PI' 

19000 - 2nooo PI' 


Noggrorrnhet 
Max. rrek\· enll.\· \· ikeJ~e 

mell.n 20 -100.000 p'. ± 1.5" oeh 
moll. n 100.000 - 215.000 P.' ± 2 ~ 

Utgång..pänning 
Direkl: 0-25 V 
Ö"er dämpsal8: lx.l0- 1 ... . 10-2".1O-3•• 
10-'''" ulgångllt'lpänniogen "id direkt utgdoS 
Trant (ormalorulgång: max. . 100 V 

Utgdng.ejjekt 
max.:2 W 

Nälifpänning 
110 - 210 \ ' SO "9 
23,5 x 3•.5 x 18 ,5 cm 

Fik, 
Il kg 
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/I o /Iom 20 ar 

De sju sakkunniga, som ,tillkallades i j uni 1943 för alt 

utr,eda den svenska rundractions framtid, framlade i j anuari 

i år sitt lutbetänkande. De sakkunniga hade i uppdrag att 

undersöka dels de tekn iska möjligheterna att förb ättra lyss

ningsförhållandena fö r vissa mi~sgy.nnade landsändar, dels 

cle tekniska och ekonomiska förut, ättningarna för anord

nandet av dubbel. eller flerdu bbelprogran1

HF-trädmdio föreslås. 

Det förslag, som nu framlagts av de sakkunniga, innebär 

i korthet1, att rundradion här i lanaet i framt iden till över

vägande del skall basera - på tråd radio. Med tddradio skall 

man nå de missgYil1l1ade lyssnarna - 600 000 enligt utred

nl ucYen - i vi sa av'läcYset li!2pande delaT av lorrland, Värm.o o ........ 0 

land, Dalsland, Bohusl~in , Småland och Blekinge samt vissa 

sa:mhällen vid elektrifierade j ärnv·ägar_ Med' trådradio tän

ker man .Qck;;å förverkliga ett du bbel- eller flerdubbclpro

gramsystem_ 

Det äT betydande belopp man tänker satsa på HF-tråd

radion. Cirka 300 miljon r kronor beräknas hela utbygg

nadsp rogrammet kosta och 20 år räknar man med att ut

byggnaden skall ta i ampråk_ 

Man räknar med att, om Iråaradion intfö res, man skulle 

vinna (len fördelen, att befin tliga rund rad iomottagare skola 

kunna uLnyt tjas utan ändrin g_ Dessutom räknar man med 

aH serietillverkade mo ttaga're för enbart trå dradio skulle 

ställa sig billigare i i1lköp och bli billigare i drift än de 

genomsnittsmottaga re, som för närvarande användas_ 

Varför inte FM? 

I utredningen fra mhålles, att man med 150 UHF-sändare 

skulle nå 75 0/ 0 av landets lyssnare med högklassig rund

radiosändning_ Kostnadema för des.sa sändare skulle uppgå 

till elen relati\rt blygsamma summan av 15 miljoner kronor. 

Dubbel. eller flerdubbelprogram skulle man också kunna 

förverkliga med H F-sändare bill överkomliga kostnader_ 

Man har emellertid inte vågat föreslå denna utväg att 

ordna rundradioproblemet här i landet med hänsyn till det 

betydande kapital, som ligger investerat i nu befintl iga 

rundradiomottagare_ . n övergång till FM-rundradiosänd

ning ,kune niffnligen kräva antingen tillsatsanordningar till 
eller en viss omh yggnad av befintliga mottagartyper. Kost

naderna på mottagarsidan för en övergång till HF·FiVI. 

rundradio ändning skulle uppgå tin någonting mellan 135 

och 600 milj. kr_ 

1 U tförligare r eferat kommer att infl 'ta i eU följande nr av Popu
r-r Radio. 

POPULÄRRADIO 

iif trädradio radiotelmil{ens sista ord? 

Nu kan det med skäl ifrågasä ttas, om det kan va ra lämp

ligt aU på det sätt, som de sakkunniga föreslå, låsa fast 

rundradions utveckling vid ett visst systern. Man planerar 

dock för 20 år fram i tiden och som utgångspunkt för sma 

bedömanden lägger man de tekniska förutsättningar, som 

just för ögonblicket föreligga_ Är det med förlov sagt inte 

en smula lättsinnigt att tro, att sista ordet inom radio

tekniken redan sagts? Är det så alldeles säkert, att HF

trådradion om låt oss säga två .eller bre eller fem år fort

farande är det enda tänkbara och bästa alternativet för att 

lösa dessa problem ? I synnerhet i dagens läge, då nya ideer 

och impulser strÖJluna över oss utifrån, syn es det en Ellmla 

betänkligt, att man bygger ett så vidlyftigt utbyggnads

program på ett system, som dock kan vara föråldcral kanske 
inom några få år. 

Man kan i detta sammanhang peka på att ekoradions 

impulsteknik har lockat fram nya modulationssystem, som 

lära möjliggöra sändning av ett stort antal program över 

samma våglä,ngd. Och varför skulle inte FM-mottagarna 

genom nya uppf inningar kunna förenklas och förbättras? 

De raketstyrda radiosilndare, som föreslagits både av sven

ska och utländska radiotekniker, och de UHF-sändare pla

cerade i baUonger, som också varit på tapeten, äro andra 

omständigheter, wm antyda aH andra tekniska förutsätt

ningar för FM-sändning på ultrako rtvåg inte iiro alldeles 

uteslutna · i framtiden. 

20 är är en läng tid! 

För 20 år sedan - det var 192:5 - sutto lyssnarna fram

för sina kristallmottagare och tratthögtalare, lyssnande till 

de ofullkomliga utsändningar, som då a,nsågos ha nått grän

sen för vad raaiotekniken skulle kUUtna pr~tera . V drt ut

vecklingen nått inom 20 år är naturligtvis omöjligt aU för

utse, men man har svårt föl' att tro, att de riktlin j er, som 

rundradioutredn ingen drar upp för rundradioJls utbygrrnad 

här i landet, skola kunna följas 20 år fram i niden . 

• 

Rundradioutredni<J1gen presenterades i press och radio 
på ett ganska anspråksfullt sätt Det hade inte varit ur 

värren om nåo'on talat om, att det dubbel- eller flerdubbel
", b 

programsystem, som j utredn ingen utlovas bli verklighet 

här i hndet - om 20 år - har varit infört i de flesta 

större europeiska länder sedan ett W-tal år tillbaka. 

Sch_ 
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Ekoradiokontakt med månen} 


Ovanstående foto, taget vid det historiska ögonblick, 
då ekoradiokontakt månen-jorden uppnåddes, visar 
riktantennsystemet. som användes vid detta försök. 

Den 24 j anuari inlöpt del sensationella l1l:eddelandel 0111 

att man uppnått ekoradiokonlakt med månen. Försöken, som 

utförde<; i Belmar T. J. i SA med hjälp av ekoradio· 

anläaaninaar vilka tro'liaen ursprundligen kommi,t tin an· 
t 'b 'O ~ ~ D '-' 

vändning för lokalisering av flygplan , gåvo s' uppmuntrande 

resultat, att vetenskaipsmännen nu anse t.iden snart inne att 

kartJ.ägga månen och planeterna med hjälp av ekoradio. 

Xven möjligheter att med hjälp av eko rad1o undersöka solen 

ha antytts. 

Vidstående bilder ha ställ ts till vårt förfogande av nited 

Press. Första bil8en 1ängst upp t. v. visar den vid provet 

utnyttjade ekoradioanläggnjngens anten.nsystem, badande i 

ljuset från den nyss uppstigna månen. Bilden nedan t. h. 

visar ekoradioskärmens utseende vid provet. De från månens 

yta återkastade radiovågorna ge sig på skärmen tillkänna 

som en liten topp längst till höger. Tidsavståndet mellan ut· 

sändningsimpuls (den stora toppen på skärmen längst till 

vänster) och returimpulsen var ca 2,5 sek. A,'ståndet till 

;;'ånen kunde noggrant beräknas till 238000 miles. Bilden 

nedan t. v. visar de män, som utförde de sensat ionella 

försöken. 

Ovanstående bild visar de män, som åstadkom eko
radioförbindelsen med månen. Männen från vänster till 
höger: W A Simpson, direktör för Evans Signal Labo
ratory, van Dusen, chefsingenjör samt löjtnant J H 
de Witt. 

Ovanstående foto visar hur ekoradioskärmen tog sig 
ut vid det sensationella tillfälle då ekoradiokontakt 
uppnåddes med månen. Den höga toppen till vänster 
representerar den utsända signalen. Toppen till höger 
förorsakas av de från månen återvända impulserna. 
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Den logaritmiska toppvoltmetern 

Av civilingenjör Holger Marcus 

\'ja öl'erför ing .n· tal och musik ä r det a\' stör
sta. betydelse att utstynIingen av överföringska
ualens enheter icl{e drives över (len gräns, som 
är faststäUd med hänsyn till maximalt. UJ/åten 
distorsion. I nedanstående artil{el beskrives ett 
instrument som möjliggör effektiv utstyrnillgs
IWlltroll "ill ljudupptaglling eller ljmlö\'erföring. 

Vid ö\'erföring av tal och musik är det ett ställJigt åter
kommande problem att ställa in volymkontrollerna så aH 
mall erh' Iler en lämplig utstyrning av de i överföringell 
ingåenJe delarna. Vid praktiskt taget alla metoder för ljud

ö\'erföring finnes det nämligen en övre ofta tydligt markerad 
gräns för utstyrningen. För en radiosändare bestämmes 
denna gräns a\' 100 o/n modulation, för en grammofonskiva 

av spåmvstånden (ooh s. k. hastighetsamplitud vid högre 
frehenser ), vid ljudfilm med uppteckning enligt transver
salmetoden av den disponibla bredden på ljudbandet osv. 
Så snart man överskrider denna gräns, uppträder distor
~ ion eller t. o. m. driftstörnangar. Trots detta är det önsk

\Tärt att kunna närma sig denna gräns vid maximalamplitu
dema för att utnyttja systemet så att största möjEga ljud
styrka och bästa förhållande mellan signa~ och störning 
erhålles. 

Det är en mycket enkel sak att mäta utstyrningen med 
stor noggrannhet om denna utgöres aven enda t(}n med 

konstant storlek. Men redan vid mätnin'" av två toner med 

konstant storlek ger ett \' anligt likriktarill'strument ett re
sultat som inte motsvarar den aktuella utstyrningen. Ännu 

mera missdsande bli mätvärdena, när ljudet består av Hera 
toner som variera hastigt med- tiden och detta är ju det 
vanliga. Ett betydligt bättre resulta t erhå1les med en topp

voltmeter, som visar den akbuella överstyrningsr.isken. 
Det är ytterligare en omständighet, som gör alt \'anliga 

instrument inte äro lämpliga för övervakning a ett musik

program. Ett proorams IjudstyrkeoanråJe, dess s. k. dyna
mik, iiI" i allmänhet mycket större än man kan avläsa p 
ell instrument a'är utslaget är proportionellt mot spänning

en" 'ty ett vanligt instrument ger inom ungefär haha dyna
mikområdet sma utslag, att man inte får någon upphtt 

ning aHs om hur stark si'gnalen egentligen är. 
En bättre översikt ö\'e r utstyPllin o-en och dynamiken [ 

håller man med' en skalkarakLäT, där helst hela det ~lI1vällda 
ut tyrningsområdet (ung. 40 dB) ger avläsbar.a Il'tslaO'. Det
ta kan uppnås med en 100'arilimisk skala. 

POPULÄR RADIO 
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En sak som kan omnämnas i Jetta sammanhang äT att 
ebt vanligt visarinstrument visserligen någorlunda följ er 
amplitudvariatiollerna men det är egentligen endast en trä

nad person, som kan upp-fatta visarutslagens ändlägen. 

Önskemål. 

Av denua utrednin'g framgår tydligt att enbart ett visar
instrument (även ett sådant alV typen high-speed) trots sin 

i övrigt stora använJbarhet inom mättekniken inte repre

senterar något tiUfredsställande instrument för utstyrn iJngs

kontroll. Innan man då ger sig in på konstruktionen av 
någonting bättre, sa'lmnanfatta vi önskemålen: 

1. Instrumentet skall för en ljudblandning ange topp ärden, 
eftersom dessa kunna ge anledning till överstyrning. 

2. I nstrumentskala:n skaI! ha ett stort omfång, omkr. 40 dB. 

3. Skalkaraktären skall 	vara såd~m att man erhåller tydlig 
avläsning vid full utstyrnil1'O". 

4. Instrumentet skall vara snabbt, så att kort\Tariga impulser 

kunna· avläsas. 

5. Visarrörel'sema 	 skola vara så lugna att avläsningen ej 
blir tröttande för ögat. 

6. Freh'enskurvan skall kunna anpassas till behovet. 

Det framgår av tahellell att en del a,v önskemålen synas 
strrd'a mot varandra, s, t. ex. 2. och 3. samt 4. och 5. Men 

även dessa motsättningar kunna få en acceptahel lösning. 

Utrustningen som hör till en modern utstyrnhlgskontroll 

består aven speciell förstärkare ooh ett indikeri'l1gsinstru
ment. Kombinatiönen kallas här : logaritmisk toppvoltmeter 
(JtvJIn). Iru:llikeringsinstrumentet består än så länge och mest 

av traditiondla skäl av ett visarinstrument, som dock givet
vis med sina data maste fyna mycket höga auspråk. Således 
måste instrumentet vara ytterligt sn'abbt, så att visaren ger 
nästan fullt utslag för strömmar med cn varaktighet av blott 
några tiotal millisekunder. Dessutom må.ste system t i drift 
praktiskt ,taget vara apcriodiskt dämpat, så att man ej er
håller instrumelltutslag, som äro större än \'ad som mot

svarar ~llstrumentströmmen. Dessa villkor bli ytterligare 
skärpta därigenom att skaIan är komprimer.ad , vilket har 
till följd att ett visst procentuellt fel i visarutslag ger ett 
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avsevärt större fel enligt s'kalgmderingen. Det har därför avläsningsnoggr,w1J1heten vid full utstyrning är mycket god 

varit nödvändigt att för detta ändamål få fram ett speciellt men mätomfånget begränsat, redan vid 20 dB har utslaget 

instrument, vilket nu även har lyckats. minskat till 8 % och n'oggrannheten tiU l % per dB. Kurva 

2 visar en typisk kurvkaraktär för en logaritmisering med 

»Logaritmisering» i signalstyrkan. konstant ikänslighet ;j ett område av ca 30 dB, noggrann

heten blir då ca 2,5 % per dB. Kurva 3, som gäller för Den speciella förstärkaren karakteriseras av att den dels 
den beskrivna logaritmiska toppvoltmetern, visar slutligen »Iogaritmiseran> signalstyrkan, dels likriktar signalen och 
den kurva, som dels ger en god noggra!l1I1het 'Vid full ut·därvid bildar toppvärdet ooh till sist ger en likström som 
styrning, omkring 4,5 % per dB, dels ett stort mätområde, ~tyrs av detta toppvärde. 
4 Ofo vid --40 dB (l Ofo modulation).Med »Iogaritmisering» avses här, att man inom det av

sedda arbetsområdet erhåller en konstant ändring i instru· 
Förstärkarens koppling. 

'00 Förstärkarens koppling framgar av fig. 2. I delt a princip. 

schema ha i detta samman11ang oväsentliga detaljer uteläm
nats. Tngångssteget uLgör a,v en pentod i v·ars katodkrets 
en frekvensbeI10ende impedans inkopplats. På detta sätt kan 

man enkelt uppfylla speciella önshmål på frekvenE'kurvan, 
som t. ex. skall efterbilda den mekaniska' resonans~oppen 

50 	för en osciIlogra~ vid filminspelning. Mellan första och and. 
ra steget äger sk,aldeformeringen rum. Det finns flera sätt 

att uppnå en sådan skalförändring. Det säbt om är mest 
känt är den va'nliga bakåtverkande AVK.kopplingen, med 

vilken man kan uppnå att utgåugsöpänningen endast varie· 
rar l: 3 vid en variation av ingångsspänningen på l: 100. 
En sådan s. k. aperiodisk skalkrympning rmed inom periQ. 
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kvenstekni'ken för kompressionsförstärkare, men denna prin. 
Fig. 1. Kurvor visande instrwnentutslag i % som funktion av ut· 

styrningen vid olika ola" av ska.Jkaraktä r. cip är olämplig för log.volbmetrar på grund av sin kompli. 
cerade nat tlr och sin E'j försumbara in o-ångstid. Man kan 

mentströmmen för varje dB ändring i signalstyrkan, dvs. för skalförändringen även använda sig a gallerströmmen 

instrumentstr ömmen blir proportionell mot logaritmen för vid överstyrning eller, vanligen efter likriktningen, av den 
signalstyrkan. krökta rörkarakteristiken. 

Med hänsyn till önskemål 3 har dock ett avsteg fra n Det bästa sättet att uppnå den önskade skaldeformeringen 
denna eljest naturliga dimensionering gjOl'ts. För aU när är dock att använda 'varistorer, dvs. resistanser, vilkas värde 
mare belysa vad skalka!!aktären har för betydelse för mät ändras med den på.tryckta spänningen. De mest kända va· 
område och avläsningsnoggrannhet uppritades kurvorna å ristorerna ä-ro likriktarelementen, vilka dock ha nackdelen 
fig. L aU vara enkelri tade. Numera finnas även kiselkarbidvaris· 

Kurva l motsvarar ett lineärt instrumen t; man ser att torer aU tillgå, men tyvärr kräva de storlekar, som f. II. 

c 


Fi ~. 2. Förenklat principschemu fiir f0L'I 'irkal'~n. 
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Fig. 3. Jämförel;;e mellan ins trumentström och 

tillverka' för s tor effekt inom sitt variationsområde för att 
kunna användas i samband med va'nHga högfrekvenspcn
todel". I den här ,beskrivna ltvm användas kopparoxidul

likriktarelement, som parallellkopplas i omvänd riktning för 
att både den positiva och den negativa halvpel'ioden skall 
deformeras. Vid en lämpJiig dimensionering förändras för
stärlmi.ngen, så att den är stor för små signaler och avsevärt 
mindre för stora signaler. På samma gång ändras även 
kurvformen, så att en ,stor sinusfoIlmad signal ändras till 
en avplattad, trapetsliknande kurva. Detta är dock endast 

en fördel vid den kommande likriktningen . Efter ett stegs 
förstärkning sker helvågslikriktningen och kondensatorn C 
ladda's upp till toppvärdet. Helvågslikriktning är nödvändig. 
emedan mikrofonströmmen i allmänhet uppvisar en viss 
osymmetri för pos1tiva och negativa toppa,r. Denna upp

laddning måste vara tillräckligt snabb för att man skall få 
rätt utslag för kortvariga impulser. Med en triod med 50 kQ 
inre r esistans och n ingång tid tiII 90 Ofo på 6 ros beräknas 
konden torn C enligt fo rmeln : 

t = 2,3r' C ; O,OOG = 2,3' 50 . 103 • C; C= O,05 ,uF 

Den negativt uppl1addade kondensatorn urladd'as, sedan 

signalen har minskat, genom motståndet R. Detta motstånd 
är mycket högohmigt, vilket har till f öljd att spänningen 
sjunker lållO"samt. Vill man uppnå att spänningen sjunker 
lill 10 Ofo på l s så beräknas R enligt fonneln : 

1=2,3' R· 0,05 . 10-C; R=lO MQ 

På detta sätt uppnås lugna visarrörelser utan att instru
men tet blir långsamt för kortvariga impulser. Spänningen 
ö\'er reservoar»-kondensatorn styr slutsteget, som driver 
illdikeringsinstrumentet. Schemat visar aU man erhåller 
maximal utström när det j finIl!S någon inkommande signal, 
oeh att strömmen avtar med stigande sign,alstyrka och är 

POPULÄR RADIO 

likriktad talström. Obs. den lugna återgången. 

noll för mycket stora signaler. På detta sätt kan utstyrnings
instrumentet ej överbelastas. Instrumentvisaren ställes i 

högra ändläget i ·strömfritt tillstånd så att visarrörelserna bli 
som vanligt. Maximalutslaget, vilket ju motsvarar skalans 
nollpunkt, inställes med en liten potenti<>meter, som shun
tar instrwnentet. 

Till sist något om vad denna logaritrrniska toppvoltmeter 
kan prestera i jämförelse med ett vanligt 1ikriktarinstrument. 

1. KänslighetsområdeL väsentligen utökat, vid samma utslag 

för full utstyrning ger den ca 15 dB större avläsnings
område (jmfr fig. 4) . 

2. 	 id mätning av lj ud som består av Hera toner anger en 

ItVl11 den verkliga utstyrningen. Ett vanligt instrument 
visar l. ex. för två toner, som va,rdera ge 50 % utstyr

ning och således tillsammans 100 0/O i topparna, endast 
ca 63 OJa eller -4 dB. Således ett högst avsevärt fel 

~~ 
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Fig. 4. Log. toppvo!tmelerns skala. 
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Världens starkaste transportabla radiostation 


I och med all det andra världskriget nålt ilt slut kan 

slöjan lyftas frå n en del av de nya radiotekniska konstruk

tioner, som hade stor del i de allierades seger. En ay dessa 

konstruktioner, världens starkaste transportabla radi05tation, 

som utförts av Les materiel telephonique i Paris, skall här 

be~rivas . Denna station byggdes på rekordtid - 90 dagar 
eft !"_r det att den beordrades. 

Denna transportabla radioanläggning, benämnd ·jgci reus, 

konstruerades för att fylla det beh{)v av signalförbindelser 

som under kriget uppstod mellan de kämpande armeerna 

inom Förenta ~tatrenas krigsmakt och den långt avlä<rma 

hemmafronten. Därtill krävdes säkra inre förbindelser vid 

långt utsträckta fronter sådana som vid den europeiska 
k rigsskådeplatseu. 

Kollslruktioll . 

St,ationen avger en effekt av 60 k W ch är inbyggd 

17 slo,ra transportbilar. Förutom radiofövbilldelsekanaler 

för teleprinter, vilka möjliggöra amtidig sändning och 

mottagning mellan Europa och USå av upp ti ll 200000 
ord per dag, är Sig6rcus utrustad med kOlJJlplett rundradio

anläggning. Denna innefattar en sändarstudio av den typ som 

anviindC'..3 inom amerikanska armen , en modern rundradi o

sändare så\räl som fullständig apparahlr för sändning och 

mottagning a bilder, samt anordningar för stålbands-, film

Gch sk iv upptagning. Sbationen kan även sända lokala rund

radioprogram ~ned underhållning till trupper inom en radi e 
av ca 50 kilometer. Alla d -sa funktioner - radiotelegra fi

sändning, lokal rundradiosändning såväl som bildtelegrafe

ring, samt rundradio medelst rik~ad sändning till USA 

kunna ske samtidigt från den tran -portabla radioanlägg

ningen utan interferens. 

. fort radiostationens rad av transportbilar har nått en 

lämplig plats, kan hela anläggningen monteraE upp för an-

Fig. 1. De första 8 vagnarna Sigcircus. 

för två konstanta toner ; felet blir ännu större vid flera 

toner. 

3. Vid en signal med varaktigheten 20 ms visar ltvm endast 

1,5 dB (15 Ofo) för lågt. Med ett vanligt instrument 

observerar man vid ' samma prov endast en snabb grå 

skugga någonstans på skalans nedre del. 

4. Vid mätning av tal ger en lt\ll111 lätt avläsbara värden 

på utstymingen tack vare att återgångshastigheten är 
lagom låg, omkring 20 dB per sek. Fig . 4, visar eU oscil

logram över dels instrumentströmmen för en ltvm, del 

den 1i!kriktade talströmmen . T ill vad som kan vtisas å 

diagrammet kan nämnas att talströnunen har registrera,t, 

med en oscillograf med en snabbhet motsvarande några 

millisekunder. Diagrammet visar aH topparna i balet ha 

så kort varaktighet att ett instrument, som erfordrar någ

ra tif) tal miHisekunder för fullt utslag, ej kam ge korrekta 

utslag. Tack vare ltvm:s re5ervoarkondensator har instru

mentet en möjlighet att nå upp till toppväroena . 

Det har under den relativt korta tid som logaritmiska 

toppvoltmetrar varit i drift vi -at sig att de i hög grad un· 
derlätta kuntrollen av uuy:rningell. Man kan därför v,änl.a 

sig att de skola komma till al1\'ändning överaHt där en in

ställning och övervakning a\' ntstyrning och överstyrnings

ri sk Hirekommer. 

POPULÄR RADIO. 60 



F ig. 2. Va!!llen i förgrunden till höger, en enhet i Sigcircw;, inne· 
hAller mottltgarapparaturen och den dä rtill hörande ul trahögfrekvens· 

länken, som förcrwr denna med ändars tat ionen. 

Fig. 3. BildradioapparatlIren j rad iotrafi kcenlralen. 

Fig. 4. LlspeInin g . och upp ' pelningsa pparatmen ru ndradio
avd tl ningcn. 
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vä ndning inom loppet av 24 tim mar, och den kan monteras 

ned och vara kla,r för vidare tran port med, samma tidsfr ist. 
Antennsystemen bäras upp av 24 meters master, samman· 

fogade av hitthanrterliga 3 meters stavar. An tennerna kun na 

monteras upp inom lopp t av 15 till 20 mi nuter av yäl "vad 

personal. 
I radjoa lll~iggningar ,för h ög effekt måste sändar - och 

l1lottagarenheterna placera' på a\ _ \'ärt -avstånd från var· 

andra fö r att icke ömsesidig int ' rferens mellan utsända och 
mottagna signaler skall uppstå. Sändar- och mottagaranIägg. 

ninga rna förena därv id gClwm telef.onledn ingar. I Sigcir

cus har man infört en nyhet, i det att de inre förbi ndelserna 

mellan de ulika enheterna ha ol"dnats medelst speciella UHF

radiolänkar (fig. 2 ) . 

All apparatur fö r den lransportabla radioanläggningen 

är in:iluvad i ~juLto n ll-ansportbilar, vilka hänföra till tre 

olika hU\'udgrupper : ~änrlargruppen, Tadiotelearafigruppen 

uch kraft anläggnings. och bildsiinoru ng;,-gruppen. 

Sändargruppen, SOI11 omfatt.a r vagna,rna nr 1-8, inne

hi\ller 3 vagnar, vardera med en SO kW generator driven 

aven rli e.selmotor. Anordningar fi nn,as för omkoppling {ör 

anslutning till ka'aftledning när sådan är tillgängl~g. Vagnen 

nr 4 innehåll er ett lågspänningsaggregat, en spänningsregu

laIor amt en 12000 filterk{)ndensator. Vagnen nr 5 

i nnehåller en likriktaranläggn ing. 

pparaturcn för de interna UH F-förbindelserna samt sän

darens manöverbord är placerad i vagn nr 6. Denna vagn 

innehåller även en styrsändare, som genererar den rad io

frekvenola signal , sum sedall malas till 60 kW effektförstiiI:

ka rcn belägen i \'agn nr 7. Va!!n nr 8 i11l1ehåHer en sän

dare av den typ , ' om använd av amerikanska armen, och 

en avdelning för servisarbete samt lag rutrymmen. 

vdeLlingen för radio telegrafi består av 5 va gnar num

rerade från och med 9 ti ll och med 13. Vagn nr 9 inne
håller kraftanläggn,ing samt tv< UHF transceiver system, 

medan vagn nr 10 innehåller speciell bärvågsapparatur. Vag

narna nr Il och 12 ha sex teleprintrar och därtill hörande 

apparatur fö r h and11avandet av trafiken. Transceiverenhe

lerna , IlIndradiostudion samt ett konlrollrum med an~ägg

lIingar för stålhands- och sJci;vupptagning äro förlagda till 
v[tan nr 13. Denna vagn innehåller också amerikanska ar

lIH~nS fältsändarstud io . :Mottagarstal ionen, bestående av en 

mottagaranläggnjng och UHF.apparatur för de interna för

bindelserna , är förla <Yd ti lq vagn nr 14. 

Kraftanläggnings- och bildsändningsgruppen utgöres av 
\7agnarna nr IS, 16 oeh 17. Vagnarna nr 15 och 16 inlic

håIIa va rdera en 25 kW generator driven a en heldn

motor, medan vagn nr 17 innehåller anordn.ingar för hild

upptagnin "eli . 
B. S-g. 
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Högklassig radiogrammofonanläggning 

Av ingenjör K E Good 

Som (>11 fortsättning på den i Populär Radio 
nr 1 påbörjade beskrivningen av en högidassig 
ra(liograulIl1ofonallläggning följer här en llOn
struiltionsbesl(rjvllillg av den till mottagaren hö
rande LF-förstärka.ren inklusive sllltsteg, expan
sionsförstärkare och Iikrihtardel. 

Fig. l visar principschemat för LF- och likriktardel. Över 
lokalknappen (se föreg. nr) passerar LF-signalen för st en 
kondensator Ct innan den når volymkontrollen. Efter denna 
kondensator uttages hela LF-spänningen till expansionsför
stärkaren. Från volymkontrollens glidkontakt är en konden
sator C2 ansluten till LF-rörets (EF ll ) galler. Detta r i:irs 
gallerläcka utgöres av motstånden R2, R28 och R27 , dvs. tiH
sammans 12 MQ. Att gallerläckan givi ts så hög resistans 
bemr på aU ursvängningstiden i likriktarkretsen måste vara 
relativt lång (2 aek ) . Rörfabrikanten tillåter visserligen max. 
3 MQ, men några olägenheter ha ej visat sig vara förknip
pade med det större värdet. Resistansen i anodkretEen för 

Exocns/on 01/ 
\. 

~'~JV 

c~ 

VI är rela tivt låg, nämligen 50 kQ, och skärmgallerresistan
sen 100 kQ. nodspänningen filtreras medelst filtret Hi-C:) 
på 20 H2 och 8 ,uFo Katodmotståndet R3• som är variabelt, 
är inställt på ca l 700 Q, vilket ger lagom negativ förspän
ning på Vt i normal drift. När expansionsförstäIikaren skall 
användas, kopplas 250 V anodspänning på motståndet R7 , 

som är på 20 kQ. Härigenom höjes katodens potential till 

ca 20 V, dvs. röret får 20 V negati fö rspänning. 
Efter förstärkning kommer signalen närmast till et kor

rektionsnät, bestående av en variabel kondensator C7 och 
en potentiometer Rs. Denna krets åstadkommer en höjning 
av diskanten, vilket framgår av fig. 3, där förstärkarens 
frekvenskurvor för olika korrektioner synao;. Kondensatorn 
C7 är högohmig för låga frekvenser men lågohrnig för höga 
frekvenser. Som en följd härav ökar den av kretsen genom
släppta växelspänningens storlek vid ökande frekvens_ Ge
nom att ändra kondensatorns kapacitans har man möjlighet 
att bestämma, vid vilken f,rekvens diskanthöjningen skall 
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POPUlAR RADIO 62 



börja. Med motståndet Rs kan graden av höjningen regleras 
efter behag. De;sa kontroller ha i modellapparaten placerats 
inuti chassiet, eftersom de normalt icke behöva manövreras. 
De äro dook å~komliga genom högra skivfacksdörren. 

Efter denna diskantkorrekti{)n följer ytterligare en kor
rektionskrets bestående av mCJtståndet Rg, kondensatorn Cs 
och potentiometern RIO' Kretsen RIO-Ca har lågt motstånd 
för höga frekvenser därför alt kondensatorn Ca är stor. Som 
en följ d härav kortslutas de h öga frekven~erna till jord, 
medan de låga frekvens rna nå V2 :s galler med full styrka. 
Detta resulterar således i en »bashöjning», ehuru det strängt 
taget "r fråga om en diskantsällkning, eftersom någon spän
ningshöjning i basen ej el~hålles. Graden av bashöjning kan 
regleras medelst potentiometern RIO' Motståndet Ro ä·r till 
för alt få en begrän.sning i undertryckandet av de höga fre· 
kvenserna. Ju lägre detla motstånd~ resistans är, desto sva· 
gare bli de höga frekven.serna . 

Via kondensatorn C9 på 0,1 ,aF kommer LF.signalen till 
fas vändarrörets (V2 ) galler. Fasvändarrörets koppling är 
aven mera ovanlig typ. Den har beskrivits i bl. a. Journal 
of Scientiiic Instruments. F rekvenskurvan är rak inom 
±0,1 dB från 20 till 20 000 p/ s och den uppträdande 
amplituddistorsionen är mycket Tinga. Den enda nackdelen 
med kopplingen är, att katodens potential till jord blir hÖCTre 
än vad rörfabrikan ten tillåter. Hitin.tills ha dock inga svå. 

T/II völiar- _----.......----. 
anordnIng • 1

Anodspänninq 
till HF- delen 

D 
+ 

noosz f200SZ 80052 
L-~~~F_~~~__-Q~~----~. +400V 
~------__v~--------~ 

Hög/%nö/t 
POPULÄR RADIO 

righeter med anledning härav visat sig. Vid en allströmsför· 
stärkare kan röret lämpligen pl1aceras så i glödströmskedjan, 
att spänningen mellan katod och glödtråd blir låg. Fasvän
danörets å trioddelar ha olika anodmotstånd. Första trio· 
den har 100 kQ och den andra 120 kQ. Om Hka anod
motstånd skulle användas för båda tr ioddelarna, . kulle de 
utgående signalspänningarna ej bliva lika på grund av mot
kopplingen, som minskar förstärkningen i den ena triod
delen. Med angivIIIa värden är ~killnaden ] signalspänning 
3 Ofo. 

Fasvändarrörets katodmotstånd RI3 på l 500 Q är ej över
bryggat med någon kondensator. Signalspännin.....en till fas
vändarrörets andra trioddel tages, som framgår av Iig. l, 
ut från katoden och matas via 2 MQ in på gallret, varefter 
den fasvänd {J h förstärkt uttages från anoden. Anodspän
ningen till fasvändarröret filtreras medelst filtret R17---Cw 

I stället för att ha olika s-tora anodmDtstånd för att kom
pensera förstärkningsskillnaden kan man göra desamma lika 
stora och förbinda d.eras plussidor med en potentiometer på 
t. ex. 25 kQ, vars släpkontakt anslutes li,Il f ilterkretsen 

R17- Clo ' Injusteringen av signalspänningarna till lika ".Ior
lek sker helt enkelt genom alt vrida potentiometerarmen 
och mäta eller l ys~nu sig till att signalspänningarna äro 
lika stora. 

Växelspänn ingarna tiU de båda triodslut,rören VJ och VJ 

R, = I ,4 .\W C8 = 0,01 pI" 
R.,= I i\HJ Co= O,1 ,tF 
R; = 3 kR (.'10 = 8 ,uF 
R, = 20 kg el! = 0,01 f,F 
R- =50 kg C'2 = 0,1 I,F 
R~= H)O kg C1a = 0,1 ,uF 
R,= 20 kg C,, = O,OI ,III" 
R~= 1 Mg C'5 = 3QO pF 
Ro= 50 H~ (.'16 = 8 f/·F 
RIO= ,sOO kg C\7 = 0,5 fil" 
R ll = 2 Mg C'8= 0,1 ,tF 
R 12 = 2 Mg (;'9 = 0,1 IlF 
R,,= l,5 kg C20= 0,2511F 
R,., = 30 kg C21 = 16 !/F 
R, :,= IOO kg C22 = 16 f lF 
RIfI = 120 kg (.'23 = 16 'iF 
R17 = 20 kg C.. = 16 ,tF 
R' b= IOO krl C2.; = 16 "F 
R, o= IOO kg ('26 = 0,1 "F 
R2o = IOOO g var. C27 = 0,1 !tF 
R,, =1 Mg C28 = O,1 ,/tF 
R •. ,= 1 kg C29 = 0,l ,uF 
R~~= IOO kQ C'JO = O,I ,uF 
R21 = 500 kg C1 , = 0,1 ,uF 
R,. = 20 kg C32 = 0,1 ,uF 
R2o = l00 kg 0,1 ItFC33 = 
R2, = 10 .\'lg C3., = 0,1 flF 
R"8= 1 Mg C'l, = O,1 ,aF
R29 = 1O kg V, = EFll 
R3,, = 1 Mg V. = EDD Il 
R;Jl=1 Mg V; = 6A5G 
C, = O,I I'F V. = 6A5G 
C2 = O,I,oF fl5 = EF 12 
'71 = 8 ,uF Va = EBC 11 
(;. = 0,1 ItF V, = EM4 
C5 =0,05 .uF V .• = 5V4G 
C.=25 ,uF V. = 5Z3 
C7 = ,sOO pF var. 
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Fig. 2. Slutsteg oeh likriktare sett uppih Il. 

uttagas fran fa-svälldaren via kondensatorerna C I~ och C1H 

på vardera 0,1 ,uFo Slutrörens gallerläckor äro endast 100 
kO. Kopplingskonden-satorema C12 och C13 äro placerad i 
mottagarchassiet och därifrån leder en 2.ledare liU likriktar· 
delen, på vilken slutsteget är placerat. För alt f tyst inställ· 
ning vid fjärrinställ'l1ing aven station (fingerskivan och 
väljaren störa vid utställningen och dessutom höras j u alla 
stationer, som passeras) kortslutas slutrörens galler aven 
reläkontal1: å relä A under den tid avstämnings ratten är i 
rörelse vid fjärnnanövrering. Vid fjärrinställning av ljud. 
styrkan slutes dock ej denna ko.ntakt. 

SIuIrörens katodkondensator är utelämnart . Härigenom 
inverka evenlueIla olikheter hos slutrören ytterst litet, efter· 
som den genom frånvaron av kondensatorn uppkommande 
motkopplingen inverkar utjämnande. Om rören äro exakt 
lika uppträder ju ingen växelspänning på lmtodmotstalldet. 
Detta gäller dock endast vid push.pullsteg, som drivas i klass 
A eller AB. Vid klass AB2 eller klass B uppträda gärna 
självsvängningstendenser vid kraftig utstyrning. 

Eftersom slut rören äro indirekt upphettade alstras galler. 
förspänningen på sedvanJri!!t sätt med ka-todmotstånd. På 
grund av dennas storlek (ca 60 V) ha slutrören en separa.t 
glödströmslindning med mittuttag. Anodströmmen hos det 
i klass AB drivna slutsteget är totalt 80 mA vid en Hektiv 

anodspänning 3\' 300 V, dvs. spänningen mätt mellan anod 

och katod. 
Utgångstransformatorn för bashögtalarna är sektiDnslin· 

dad och har en kärnarea av 7,5 cm2• Bobinen är delad i 

tVi sektioner och både primären och sekundären äro delade 
i fyra delar i"om varje sektion, så aU innerst ligger 1/4 av 
primären, sedan 1/ 4 av sekundären osv. Genom detta lind· 
ningssätt har ~äckinduktansen nedbringats högst avsevärt, 
vilket tillsammans med en hög primärinduktans resulterar 
i en utmärkt frekvenskuf\'a. Primärind!tlktansen är ca 20 H 
ooh totala primärmotståndet 200 O . 

Utgångstransforma,torn för högtonshögtalarna är av he· 
tydligt blygsammare format, då det ju ej gäller att överföra 
låga frekvenser och 3tora effekter. Den är kopplad från 
anod till anod på slutsteget via en kondensator på 10000 pF, 
vilket värde med hänsyn till de aUJVända högtonshögtalarna 
förefaller vara lämpligt. 

Bashögtalarna äro båda fältmataue och ha exponenLial. 
membran. Den större, en Il" Grassmann, har en fälteffekt 
på 20 W, medan den mindre, en 10" Jensen, har 9 W. För 
att få necl basresonansen ha båda högtalarnas koner medelst 
sandpapper tunnats av vid infästningen i korgen . Förtun· 
ningen har drivits så långt, att ljus synes väl igenom kon. 
vecket. Härigenom ,har resorransfre"kvensen sänkts från 110 

POPULÄR RADIO 64 



Fig. 3. SIntsteg och likriktare sett underifr n. 

p/ s ho& Gr ssmallJlhögtalaren till SO p/ s och från 90 p/ s 

hos Jens nhögta~aren till 60 p/s. Belastbarheten sj unker 

\ isserli gen ,amtid igt genom aU konen bli.r mera J.ättrörlig, 

llIen gen{)1ll aLt effekten delas upp på tva högtalare ä r risken 

för övnbelastning liten. Genom att resona.nsfrekvenscrna 

ho~ de båda högtalarna äro olika erhålles en utomordentl igt 

jämn å tergivning a basregistret utan utpräglade resonanser. 

Likriklardelen. 

Likriktardelen är utförd med två transformatorer och två 

likriktarrör. Den ella transformatorn T I matar ett indirekt 

upphetta t likriktar.rör 5V4G, medan T2 matar ett direkt upp

hettat Z3. Ett indirekt upphettat likriktarrör har valts för 

alt undvika den höga tomgångsspänningen under siuirörens 

uppvärmnin 17 • T I är som synes av principschema.t avsedd 

för appa'ratens hela glödström, motorström och anodspiin

ning för slutsteget. T2 lämnar anodspän'ning till HF- och 

LF-delen exkl . sru tsteg ,amt till högtalarfälten. 

Sluts! gets anodström filtreras i en enkel drossel /)r l • 

Konden~atorema C28- 31 på vardera 0,1 liF parallellt över 

högspänningslinrdninaen på T I förhindra uppkomsten av mo

dulationsbrum på lokalsändaren. Två kondensatorer i serie 

användas för att ej behöva riskera gen{)mslag. 

LF-delens anodström fihreras i två drosslar Dr2 och Dra 
förutom den extra filtrering som finnes för varje LF-rör. 
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ppa,raLen är tack va re denna n{)ggranna filtrering totalt 

fri från näthrum. 

HF-delens arnodspänning ut,tages efter enkel filtrer ing i 

drosseln Dr~ . Anledningen härtill är, att Dr2 har Mg lik

strömsresistans, medan Dr3 har betydligt högre resistans. 

Om även HF·delens anodspänn ing skulle uttagas efter Dr3 
så skulle anodspänningen på grund av starkt varierande 

anodströmsförbrukning i HF-delen variera kra,ftigt vid fa

ding, vilket speciellt på kortvåg skulle förorsaka frekvens

drift genom att oscillatorfrekvensen ändras. 

Rä tt ,anodspänning till filterkedjan från V9 erhålles genom 

att ställa in släpkontakten på R29 • lordä·ndan på detta mot

stånd passerar först en reläkontakt i relä B och sedan ena 

lindningen på relä C. Filte!1kondensa!orerna C23 och C24 äro 

överbryggade med illdukt ionsfattigarullblo k på 0,1 ,uF för 

alt få dem högfrekvensmässigt kortslutna. teslutas dessa 

kondensatorer bli r apparaten ej stahiI. Kondensatorerna 

C32- :15 ha samIlla uppgift wm motsva rande kondensato

rer på T I • 

TiIl- och frånslagningen a apparaten ser kanske onödigt 
invecklad ut, Illen det beror på fj ärrin tällni'llgsm{jjligheten. 

När knappen »TiII» nedtryckes, skiokas minus från batteriet 

D via knappen genom ena lindningen på relä C, vilket går 
till och kopplar nätspännino-en till tmusformatorerna. Efter

0111 knappen »Till» ä r å terfj ädrande, måste reläet C erhålla 
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fa;;thålll1ing sa att det ligger kvar, när knappen släppes. 
Denna fasthållning erhålles genom att reläets C andra lind
ning genomfly,tes av strömmen genom motståndet R~9' Som 
en följd härav måste »TiIl»-knappen hållas nedtryckt ca 5 
sek. eller tills Vg lämnar likspänning. Som en extra fördel 
kan nämnas, att en kortslutning i V9 :s likspänningskrets gör, 
at't apparaten släcks, eftersom strömmen genom fa~thålln ings
lindni ngen på rdä C blir för liten för a,tt detsamma skall 
ligga kvar. 

Apparaten släckes genom att den återfjädrande knappen 
»Från» nedtryckes ett ögonblick. Härigenom brytes ström
men till relä C genom brytningen i relä B, varvid relä C 
släpper. 

Säkringsaulornatell S fungerar vid kortslutning eller lång
mrig överbelastning. 

Ex pansiollsförstärkaren . 

Som redan i januarinumret a\' Populär Radio 1946 nämll
des, är den till LF-förstärkaren hörande expa'nsionstillsatsell 
av ett något speciellt utförande. 

Som a\' fig. 6 framgår, är det enda t frekvenser fl ån 
ca 200 p/ s och högre, som gi\ra en regleringsspänning till 
LF-för~ tärkaren5 rör V•. Fördelarna härmed påtalades i den 
ny55 nämnda artikeln . LF.spänningen från sigllaldetektorn 
elle r nålmikrofonen uttages via en konden_ator e.5 på 300 
pF till potentiometern R21• Medelst denna' kan graden av 
expansion inställas. Förstärkarröret Vs är kopplat som ell 
norma,lt motståndskopplat förstärkarsteg, utom vad beträffa.' 
katodkondensatorn . Denna är endast på 0,5 ,uF, varför för
stärkningen blir störst för höga frekvenser genom -den på 
så sätt införda motkopplingen.. Den gen.oll1 konderv;atorn 

Fig. 5. Expansionstill sat.sens avgivna Hkspärming V som funkti on H\' 

frekvensen f vid konstant input på expansionstillsatsen. 

i 

-
j , ! , 

; 

I I 

i 

Fig. 6. Utgång5ni·vån eft er slutsteget som funkti on av frekvensen rid 
kon~tallt input på LF-först. och expansiollstiJIsats. 
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Tack va re en rational iserad 

tillverkn incr ha vi kunn a t ge 

nornfiira en kra fti g pri .oä nknin g 

på dc fl esta av våra model ler. 

r "i,sa fall har sänkningen k\l n

nat bli så stor som 30 010. För

säljningen av PEARL·lmikrofQ

ner är i ständigt sti gande. Tack 

vare detta ha vi kunnat lägga 

"pp "törre sener av va rj e mo

deIl och därigenom - med 

exakt samma k valite t pil m ikro

fonerna - fått fmm ett billi

gare pris på varje apparat. 

PEARL är idag det le.dande 

m ikrofö nm ärke t i lw d et. TIll

,·erkn ingsprogramm et är 0 111 

(attan.de att vi för varje säT~k i lt 

ändamill k unna erbjuda d.n ab

~ol llt rätta typen. 

Vårt nuvarande tiUverkningsprogram med nya och lörutvara·nde priser: 

Typ 

B6 

B9 

PIK 

RK 

PD 

PlD 

PDS 

BD-3 

BD·5 

BD·7 

D42 

K45 

K52 

C45 

C52 

Kri5talImikrofon 

Kris tallmikrofon 

Riktad kristaHmikrofon 

Dynamisk mikrofon utan transformator. Imp. 50 

Dynamisk mikrofon m. transformator 

Dynamisk mikrofon m. lIer utan transformator 

Bandmikrofoll 

» 


» 


Dynamisk mikrofon insats 


Kristallmikrofoninsatser , helt gj utna i aluminium, 
l 
m. svampgummiringJ 

l KristalJmik rofoni nsalser, bakelit f 

MIKROFONLABORATORIUM 
Vallaväg.5, FlYSTA. Tel. Sthlm 362627 

Pris Har kostat 

1:\:'):  1.')0: 

170: - 100 : 

210:  :28S : 

200:  :2I S : 

245: 

400:  .»)t) : -

280:  340 : -

800:  - 90D: -

600: - 750: 

10S :  125: 

.50 : - <0 : _ 

.:;0: - 60 : 
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.Rundradioutredningen l skottgluggen 
Sven~ka Elektroingenjörsffi reningen hade sammanträde den l febr. 

pa Teknologföreningen för att diskutera uen svemka fUndradiodi:;tri
hutionens framtid sproblem. 

Generaldirekti,r Håkan Sterky gav i siu inledningsanförande en 
översikt över huvudpunkt erna i det betänkrunde som 194.3 års rund
radioutredn ing nyligen avgivit. Han piipekad e, att sedan 1925, då 
rundradion startad es i Sve rige, T elegrafverk har lagt nerI 19,3 
milj. kro nor pa IlIndradioanläggnio gar här i Sverige, medan det 
kapital som är investerat i I sn<Jrnus radioapparater uppgår till 
inte minrlre än ca 570 milj. kronor. Ärskostnaden lör Iysmarna har 
uppska ttat s till 58 kronor om året, i vilken summa ingår 28 kronor 

C15 rhaHna undertryckningen av låga frekvenser accentue

ras sålunda ytterligare. 
Den förstärkta växelspänllingen ledes ia en koudenEator 

CI9 tjIl likriktarröre1s EEC 11 dioder, vilka parallellkopp
lats. Anod och rgaller äro jordade. Det går naturligtvis aH 
använda varje diod av vanlig typ. (Om ej tillräcklig l'ik

-pänning erhålles efter likriktning för att fullt kunna reglera 
LF.röret, får man tillgripa spänningsfi)rdubbling, varvid en 
dubbekliod med skilda katoder måste användas.) För regle
ring 8\r EF 11 räcker det med ca 20 V likril1.ad spänning 
på yes :s katod. Från btoden på V6 uttages li'kspänningen 

via Re-filtret R2 - R2 och C5 till' V1:s galler. 
Jag är fullt medveten om att tidskonstanterna för insväng

nings- och ursvängningsförloppen i likriktarkretsen och del 
1iärpå följande filtret ej fullt motsvara idealet. Enligt senaste 

rön på området skall insvängningstiden vara högst 40 1115 

och ursvängning~tiden 2 s. Med de i schemat angivna vär
dena fungerar emellertid expandern väl med de inskränk
llingar, som påtalades i för~ta artikeln om denna anläggning. 

Fig. 6 "isar från likriktaren avgiven likspänning som 
funktion av frekvensen vid kom.tant inputspännina på ex
pansionstillsatsen. 

Fig. 7 visar utgångsnivån efter slutsteget -om funkti_on av 
frekvensen vid konstant input pA LF-förstärkaren och cxpan
clertiIlsatsen. Den högsta grad av expansion, som med den 
anvi~ade kopplingen 'kan erhållas, är l :9, dvs. utgång~spän
ningen vid ett fortissimo är 9 ggr så stor som normalspän
ningen, när ingen regleringsspänning avgives av tillsatsens 
likrildarrör. Detta betyder en 30-dubbling av effekten vid 
fortissimo! Del inses lätt att slutsteget inte kan blri för kraf

tigt. Vidare framgår, att medelnivån på ll1Usiken måste vara 
låg. Nu använ<les j u i allmänhet ej större regleringsgrad än 
l: 6, varför förhållandena bli något gynnsammare. 

Experiment pågå med expansionsförstärkare av helt annan 

typ och i den mån resultaten visa sig motsvara förvänt
ningarna skall jag återkomma tiH saken. 

Som nästa artikel i denna konstruktionsserie kommer den 
tiH anläggningen hörande inspelningsanordningen att när
mare beskrivas. 

årlig amortering pa apparat en, vars li,·:;l'in gd antages vara 10 år. 
effektförbrtlknin.g 10 krollor, _ rvi s pa apparaten 10 kronor och 
licens,l\-gift 10 kronQr. 

Tal. påpekade att vad !Dan ,;trä,at e rt r ur att ge hela la'ndet" 
befolkning ett dubbel- ell er trippelprogramsYHem med god hörbarhet 
inom alla område n i Sveri ge. :\fan hade kommit fram till den upp
fattnin gf' n alt det rnda system för ru ndradiodistriblltion som möjlig
gör en Tfrtionell lö~ning av detta probl em IItan genom.gripande änd 
ringar av motlagarlla är h(,igfl'e~'Vent trådraclio. 

Kostnaderna för inf,irandet av högfrekvent trådradio och trippel 
p'rogramsystern skulle finansieras genom ökning av licensavgift en. 
Den siffra, 22 kronor ver år, som lIppgi,'it s j betänkandet , är 
emellertid, påpekade talaren, för hög, med hänsyn till att man kan 
räkna med att tråd radioutbyggnaden hlir billigare än vad som an
tagits i utredningen genom den ntvidgn ing av telefonnätet, som be
räknaS' komma alt ske i allt snahbal'e takt efter det att al l:! s. k. 
frikretsar i en snar framtid komma a tt slopas. 

r den efter f.iiredraget följllJnde di skussionen papekad e direktör 
J-I B Alexandersson, att den kommitte i Teknologföreningen, som 
fått i uppdrag att yttra sig om rundradioutredningens betänkande, 
i vis5a delar va r fullt överens med utredn~ngsm'inne.n, bland annat 
pli den punkten att luan 0mom införande av tradradio ,bör förbättra 
Iyssning' förhållaud cna för de 600 000 lyssnare, som för närvarande 
ha då liga mottagningsförhållanden. Däremot va:r man tveksam, om 
högfrekveIlt trådrad io ve rkligen var den reda framkomliga "ägen 
för att fön-erkliga ett dubhelprogramsystern. Geuom synkron-köming 
av rundradiostatioller på tillgängliga våglängder au äg talaren, atl 
det borde föreligga miijligheter att åstadkomma ett dllhbelprogram 
s)';tem åtminstone inom samma område som det, som nu täcke" 
med ett program. På detta sätt skulle man kunna spara 100 milj. 
kronor i anläggningskostnader OeJl 8 milj. kronor i driftskostnader. 

Direktör Gl/Ttnar Dalen .i Aga framhöll, att 20 år är en lång tid 
och utvecklingen går mycket snabbt hamåt ; våra dagar. Det före
föll honom, sade han, som om rundradiontredningens tekniska del 
-krivits aven mall som är förälskad i lrådradio, och när man är 
kär sa blir mall ju blind pa båda ögonen. AJla nackdelar på övriga 
sys tem hade framdragit s medan endast fördelaI'lla hos högfrekvent 
tdldradio framh ållit s. Talaren p ekade på de avsn itt i utredningen 
där det talas Ont mottagare {ör nhart trad radio. Direktör Dalen 
trodde inte a ll all dd skulle bli å mycket billigar med en sådan 
mottagare jämfört med andra typer, om man ville räkna med en 
hygglig ljudkvalitet. Likaså ansåg han att eUektförbrukningen hade 
uppskatta ts alldeles för gynnsamt för t1' dradiomottagareos del. Di
rektiir Dalen påpekade des utom nagra servi sprohlem i samband 
med högfrekvent tråd radiomottagare. 

Direktör Stellan Dahlstedt framhöll, att flIndradioutred'Tlingen viiI 
lätt vindigt hade förbi sett miijLigheterna att ordna tr ,!radio på belys
ningsnätet. Den motivering som anfördes i utredniugen härför synte" 
talaren inte på Il "ot sätt fullständig. Generaldirektör Sterky "ände 
sig till direkt iir Dalen och pll pekade att det finns något mera här 
i landet än Stock1lOlm, Göteborg och Malmö. Vi har en landsbygd 
och dess problem kan icke förbigås. SynkrOl1kiirning skulle inte 
lösa rundradiofrågan utan skulle endast gah,Tfla de större orterna. 
Beträffande rundrad'iodi"tributionen pA kraftlednin garna framhöll ge
neraldirektör tcrky de stora sv' righeter som äro Wrknippade med 
att komma förbi transfonnatorer m. m. med högfrekvens. 

Rundradioutredniogens ordfönande talman August Sävslröm ansåg. 
att kritiken icke berört väsentliga punkter i utredningens försla g. 
lian påpekade vilka påtagLiga fördelar införand e av trådradrio skulle 
innebära för de missgynnade delarna av befolkningen. 

Civilingenjör Hugo Larsson framhöll att det är ingen som \'ii I 
förneka att de sämst gynnade lyssnarna skall ha bättre rundradio
mObtagning. Däremot gli. 'sikterna isär när det gä ller de föreslagna 
tekni ska anordningaIlla för rundradiodistributionen för f1erprograln
systemet. Genom synkronkörning an-åg ingenjör Larsson att man 
skull e kunna åstadkomma goda lyssningsförhållanden "id dubbel
pro"ramsystem för åtminstone haha antalet av landets lyssnare. 

Riksprogramchefen direktör Yngue Hugo in,vänd häremot att de t 
är trippelp rogramsystem som vi skola ha. Kan man lösa dubbel
programsystem vid synkronkörrung så är det inte tillräckligt; vi 
kola ha tre samtidiga sändninga r! Sch. 
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Medarbelare i della nummer 

Ci\ilingenjör 

Holger Marcus. 


H()lger Marcus iir född 1916. S tudelLtexamen 19:36. CivilingtCljörs· 
examen KTH 1940. Anställd vid Aga-Baltic A B 19·1{l. Sedan 1943 
chef för Ijudfilmslaboratoriel. 

K E ad , ~ Populär Radio nr 1. 

Ulslällningar av svenska och engelska 
mälinslrumenl 

En IllSt lillning av sve nska mätinstmment med 1VA och Tekniska 
FY6iker, f\irening 50 111 arrangörer kommer att anordnas på Tek.ni "ka 
museet j mar, . t5liillningen kommer all omfalla m{åtinstrnment av 
" Ila slag, Ilyginstrum enl, industriella mätinstrument , radiotekni~ka 
mä.tinstrument , pejlin -tnunent e te. 

r J ntet av maj kommer en utställning av engelska mätinstrument 
all anordnas pli. T ektlu ska museet. Även för denna utställning st r 
l A och Tekniska F ysikers föreniug som arrangörer. Den engelska 
u t5t,illningen kommer all omfatta mätins trument för forskningslaho· 
ratori er, instrwnenl för navigering (även ekoradioanliiggningarl , me· 
dicinska instrument och in strument för verkstadsmätningar. 

Äldre nummer av Populär Radio 

Populär Radio får ofta mottaga förfråg ningar angaende beskri v· 
lingar, som yarit införda i tidigare nr a\' tid~ kriften. Efterfrå:gan pii 
de,sa tidigare Illlmmer har i själva verket va rit sa stor, att det är 
e l! m 'cke t begränsat a lltal nllmmer, som ännu finnas all tillg§.. E n· 
- taka xerrrplar av följand e nummer av tidskriften knnna emellertid 
:innll t illhandahållas : 

.\rgang: N lUnlner 

1945 1 5 6 7 8 9 10 11 12 
19"14 l 8 9 10 Il 12 
194:) 1 6 7 8 9 10 Il 12 
1942 '-I. 5 6 7 -- 8 9 12 
194 1 l :3 5 6 10 
1939 Il 12 
I 9.~8 Il 

Av inLundna å rgångar finn e" endast 1945. Pärmar finna, att tillgå 
[iir årgångarna 1942, 1943, 1944 och 194"'. 

Sammanträden 
Stockholms Radioklubb 

Vid kl trbbens sammantr,ide de.n 15 ja nuari höll civilin g. Per Linde
" ren föredrag om »Den piezo·elektriska kristallen och dess använd· 
1I;lIgsområdem). Härvid behwcllad es sä r. kilt skärning av -Lyr kristaller 
av kvarts. 

Den 29 januari dem{)nstrerades nägra uya »Mätapparater jrån 
Radiometer» av j,ng. S Marel d (AB Bergman & Beyingl och ing. 
J Schröcler från R",diometer i Köpenhamn, 

Sammanträden hållas 5/ 3, 19/ 3, 2 / 4, 16/ 4 (årsmöte) , 7/ 5 
och 21 / 5. Sammanträdwa äro sålunda på tiRIagar kl 19.30 precis 
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A.-B. ERI,K SUNDBERG 
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TELEFON STOCKHOLM 351681.35 '1665 


AmeriliansIta 
"Pretislon" Dlållnslrumenl 

Ullh'ersal Volt-olllD-milllam
peremeter fö r liks tröm och 
vii xeh."t röm. 31 mätomr1\de n. 
10UO olan pr volt. Kr. 225:

Uni,'ersul Volt-ohm·mllllam
lJe l'emetcr för likstr öm och 
v;;xehtröm. Spännillg smätnlng 
upp Ull 0000 volt. 44 miitom
rå den. 20000 ohm PI" volt. 

8ig-lUl.lgellerlltor 
Frck\'ensomrtlde 
88 :\1(' . 

]{r. 395:

typ E ·200. 
(lO Kc till 
Kr. 398:

raneIlnstrument 1 riklig sor· 
te rtng. Speciulbr().$chyr sän· 
des mot porto 20 öre. 

AnlerlJ.o:a.llskn h()rtelefoller, 

högsta. ){vaUtet med 3 m . lÅng 
&:,unlmisladd. Le,· .. ren'8 omg .. 
frun lager. n:r. 25:  brutto. 

RADIOKOMPANIET 
Odengatan 56 STOCKHOLM Tel. 313114, 322060 
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och hållas i Medborgarhuset, lilla hörsalen. :\Hlnga intressanta {öre· 
drag stå på programmet. 

Alla, som bo i Stockholm eller dess närhet och som äro intre,se· 
rade av radio· och teleteknik, böra bli medl emmar i Stockholms 
RadiokInbb. På samman trädena hållas för drag och anordnas de
monstrationer och diskussioner. Böcker och tid ·kriller utlånas ur 
klubbens bibliotek. Studiebesök anordnas. 

Ärsavgift rn är endast 10 kronor (för teknologer och studerande 
6 kronor). I avgift€ningår prenumeration på Populär Radio för 
år 1946. Medlemskap "innes enkla t genom in"ättning av avgiften 
på klubben' postgiro nr 50001. Avgiften kan :iven erläggas vi ,! 
ett sammanträde. 

Adressförändrin "ar o. d. ställas till Stockholms Radioklubb, Box 
6074, Stockholm 6. Sekreteraren civilin!!. Torsten Ståhl och tekniske 
sekreteraren ing. Gösta Brohman nå' l~der samma adre·s. 

Sekreteraren. 

Radioamatörlörening bildad i Luleå 

Den 15/1 1946 konstituerades vid ett möte i Luleå förenin gen 
Luleå Kortvågsamatörer. Föreningen fick från början en god start 
med ett 50·tal medlemmar, av vilka en kvinnlig. 

Föreningens syften äro att sammanföra {ör amatörradio intressera
de personer samt att genom ömsesidigt utbyte av erfarenheter, genom 
anordnandet av föredrag, studi ebesök och kursverksamhet arbeta för 
personlig förkovran och tekniskt bistå nd. Till en början skall den 
i huvudsak sträva efter att genom utbildning hjälpa ;;å många av 
medlemmarna som möjligt till att avlägga prov {(j r sändarlicens. En 
kurs i elektro- och radioteknik, som ledes av civi lingenjör A. Karls· 
son, och en i telegrafering, som ledes a sergeant H. l ön ' son och 
överfurir H. Gustafsson, Flygbaskåren, ha igångsatts. För den elektro· 
tekniska kursen har rektorn vid T ekniska Gym)1asiet M. Söderman 
varit välvillig nog att kostnadsfritt ställa lokai till förfogande. Övri ga 
kurser hållas i föreningens egen klubblokal. 

Fool-prool ekoradioanläggningar 
Personalen på de linder kriget llpprät~ ade ekoradiostationerna i 

England uto-jordes i stor utsträckning av fullständigt oskolade mä..l 
och kvinnor, som aldrig i sill liv sett, hu r en radioapparat ser nt 
inuti. Det var därfijr nöcrvändigt att utfurma ekoradioanläggningarna 
så, aU de skulle bli sa enkla all handha som möjli g;t. 

I Wireless World okt. 1945 berättar signaturen »Diallist», som 
under kriget haft en hd del att skaffa med ekoradioanläggnin;:.;ar, 
om en ekoradiosändare, som inte var fool-proof ntan »blinking-idiot
prao f». Om man försökte sig på att slå till anodspänningen till 
sändaren, inna<n ännu kylanordningarna för rören startats eller in· 
nan gallerförspänningen pålagts, så gick det helt enkelt in te. Över
huvud taget om man försökte göra något, som inte var bra för 
sälldarapparaturens välhefinnande, så kopplade anordn ingarna helt 
enkelt automatiskt bort ba ~terispänningarna som tecken på att vedel'
börande skulle ta sig en fundera re igen . 

En synnerligen enkel anordning möjljggjorde för personalen aH 
se, om impulserna, som sändes lIt, hade riktig längd och form. En 
precisionevågmeter var ;;å enkel att arbeta med, alt vem som be];;t 
skulle kunna mäta med den eller några timmars trän ing. »Diallist» 
berättar, a.tt flickor, som för några veckor sedan varit sömmerskor, 
utan att blinka kunde rapportera, att exempdvis impulserna voro 
en halv mikrosekund f(;r långa eller att sän<1 arcn var 0,3 Mp/s 
sid avstämd. 

Ur fackpressen 
I :tCommunications», julinumret 194.5, som nyligen kommit 0 ' 5 

tillhanda, återfinn" s ~ n artike.! , Producing nearly con stant al ternating 
voltages for CaJibration» av Popnlär Radio_ förre redaktör William 
Stockman. Art ikeln är en bearbetning aven aNikel av ingenjör 
Stockman införd i nr 6 av Populär Radio 1945. 

Radioinduslriens nyheler 
L M Ericsson har börjat t.illverka s. k. högtalartelefoner, i vilka 

mikrotelefonen ersättes med en högtalare och en bordsmikrofon 
(fig. I). Högtalartelefonanläggningen består av fyra dela.r : mikrofon, 
högtalare, förstärkare och telefonapparat, och kan anslutas till tele· 
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Fig. 1. Högtalarteldonen s högtalare (t. v.) och bordmikrofon (t. h.). 

fonnät av såväl lokalbatterisystem som manuella och automatiska 
cen tralba t teriwst em. 

Samtalen föras normalt medelst mikrofonen och högtalaren; anrop 
besvaras gen om att n knapp tryckes ned och när samtalet är slut, 
tryckes en an nan knapp ned. 

Någon ytterligare manövre ring hehiiver ej företas av den talande 
under samt ale t. Högtalartelefonens förstärkare är nämligen så halan
serad, att talet löper obehindrat i båda riktningarna, varför ej heller 
någon speciell samtalsdisciplin behöver iakttas, vilket däremot må,te 
ske vid de system, där den akustiska å terkopplingen förhindras me· 
deIst automatisk ekospärr. Bortsett fran att slave!'Ser och hela ord 
kunna falla bor,t unuer samtal vid dctta system, är ett konferem· 
samtal omöjligt att föra, om d e deltagande skulle å ka tala sam
tidigt med varandra , vilket däremot icke hindrar ~3rntalet . då för· 
Härkaren ,ir halanserad. 

VLsa samtal, t. e-x . sådana av konfidentiell natur, lämpa sig dock 
ej f(jr högtalartelefonen om någon obehörig ~kulle vara närvarand e. 
Högtalaranläggningen har därför kom pletterat.; med en telefonappa· 
rat, vars mikrotelefon automatiskt kopplar bort mikrofonen och hög· 

Fig. 2. Förstärkaren för hÖl!talartdefcl1en. 

POPULÄR RAD:IO 



Fi g. ;l . Fiir~tärkare.ns principschema. 

t~ l aren , då den l ,ft es. _amtale t kan sedan Qbehin.drat fort , ättas med 
mikrotelefonen. 

Förstärkaren, se f.ig. 2, va rs principschema visas. i fig. 3, är en 
IJalanserad 2·vägsförstärkare med! ett rörSlärkarcteg för vardera mik· 
rofon· och högtalarkretsen och med en deIningstransformutor, till 
\ ilken le.:lningen anslutes.. 

Då högtalartelefonen alltid skall vara klar för omedelbar använd· 
ning äro r ören s tändigt uppvärmda. Rören äro emellertid så kopp· 
lade, a tt glödströmmen är mind re, när rören ej äro i funktion, vari · 
genom der as Ii slän gd ökas avsevärt. Medelst ett relä ökas glöd· 
, trörnmen tiU sitt fulla väFd e först när mikrofonen·högt<l1aren kopplas 
irJ. Sll.ledes är strömförbrukrJirJgen under samtal 0,1 A och 15 % 

lägre lind "r vila. 
Fiirstä.rkaren anslut-es dir.ekt till det elektriska di triblltionsnätet 

,iver ett väggut tag. Den är omkopplingsbar f,ir spänningarna 11 
130 V, 135- 150 V och 220 V. St römmen kan brytas me d omkas· 
taren pil förötärkarens framsida. Lampan till höger om denna lyser, 
n,ir strömmen är p släppt . 

* 
Chall/pion Radio har översänt n ågra prov på P C-isolerat lednings· 

material. PVC (förkortn ing för polyvinyIkJor idl är ert på syntetisk 
"äg frams tä llt i:;oleringsmaterial som kommit till vids träckt använd · 
ning linder kriget i tiillet för isolerande material av gummi eller 
textilier. PVC lär utmärka, sig för god motståndsförmåga mot meka· 
niska påfrestn ingar, är elasti skt och torkar ej efter längre tids 
~nvälldn i n g. 

Frågespalten 
lJJI(ler tlenna rubriJ( besvaras telcnislm frågor som bedömas 

vara. av mera allmänt intresse för vlira läsa re. Brev med 
frligor förses med I)åsl<rilt »Frågesl)lIUen» och insändas till 
l'opnlär I~ulios re<lalitioD, postoox 450, Stockholm 1. Brev· 
smf pli tekniska frågOf I<an e,i lämnas. R 6 d. 

Fraga : 

Varför kan jag inte ba längre ledningar än ca 15 cm till min 
högtalare utan att få distorsion ? Har förut kunna t ha meterl ånga 
ledningar ntan olägenhet. Ludvig. 

Svar: 

Om ledningar och transformator äro riktiga torde fel et ligga i 
,;llIt steget, som antagl igen jäl vsvänger, vilket är ganska van ligl vid 
, Illtrör med tor branthet, t. e; . ESL 21 eller EL 12. Förbind hög· 
talarstom men, nt gångstransfo rmatoms kärna ocb sekllndärcns ena p I 
med cha, iet samt koppla motstånd i slutrörets galler· och skärm· 
ga llerlednin g på ca l 000 resp. 200 Q så (lära rörhållarstiften som 
ml)jligt . K C; 

j.'råga: 

Fin nes någon tabell till gänglig, i vilken er ättningsrör för ameri· 
kanska typer an gives och var bil den i s fall erhållas ? 

Radio8ervice, Ytt emwrlc. 
Svar : 

T illskriv någon rörf irma fö r närmare upplymingar. KG 

POPULÄR RADIO 

POLYMETER, Typ RV 21 

32 måtområden 

0.05-500 volt p...utlv 
c l1er negat.iv llkspiin
Jtinar i 2X6 område•. 

0.1-500 ..olt viixel"p/1n
"Ing I 6 om.rlidcn. 

0 ,2 Q-I000 !IQ mol
.tändsnililnlng 7 om
!iulen. 

0,01-500 mA I1kströms
miitulng I '7 om nl.den. 

12 ~I (} In~ng Impedans ,·td Iikspiinntngsnilitnlng 
<I ]II (} 1500 p/. , 'äxelsplinnlng 

0,5 ~I Q 1 M p/~ 

Frel<vensomrllde 20 p/s-SO M 1>/

, , . 

. . 

,Echophone Irafikmotlagare 

!\Iodell EC·IA modern G·fÖrs allström trafikmottagare 
med elel,trisk bnml>sprld ll lng. F rek vensomriidcn, (mO kels 
--30 Mc/s. Bea tosel!1ato r tö r C ,V mot tagning. Automa tisk 
stö r ningsdämpare. K nlibrl'!'lul grovInstiiIlning med mlkro
meterav liisnIng. Inhygd P . 1I[..bög lR IRre. Komplet t bygg
sa t.8 Inkl . alla delar och rör monterade och spolnrna 

trImmad . 

Kr. 240:  netto. 
Lcvcrcra ns kan ske i bör ja n av ma rs. 

Bes täll redan nu ! Beskrivning sändes på begliran. 

NATIONAL RADIO 
Målargatan l, Stockholm 
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Ipick • up 

Magnetisk 

Typ 70 E 

P .. is: 2S:50 brutto 

Leveransklar 

AB ELTRON 
Stockholm - Göteborg 

I. 

RUBICON COMPANY 
PHILADELPHIA 

Coiltesters - Potentiometers - Galvanometers 

Wheatstone, Mueller ond Kelvin Br idges 

TESTER . 
674868,6053 11 - STOCKHOLM · Jungfrugatan 28 

På fö.-ekommen anledning 
r:i vi hHnned 1l1f'ddcIa , al l I,' ir-mn ( ' Ura ('j j nkölwr s ina 

hligtalare a\' 1IIlderl.el'i' lI n t llO ln g. 

SVENSKA nUG·UUREf'ABIUKEN AB 

Frtiga: 

a) Är det någon ~killnad mellan Er 22 och 6K7G"? b) MellaJl 
ECH 21 och 6K8G? e) Mellan ECfI 21 och 6SAT? d ) Kan 6AB7 
U'l1vändas i ~t. f. 6SK7 som AF·rör före hlan,la rrliret och i s faH 
huru stort 5kärmgallermot :' tånd ? 

J. Ö. Bollstabmk. 
Svar: 

a l EF 22 har stiirre branLhet <leJt IX grund av den glidand e s klirm · 
ga ller>pänningen bä ttn: A VK·regleringskarakteristik. 

bl och e) ECH 21 har s törre transponeringsbranthet, \arf;)r "törr 
fr;rstärkning och mindre brus erhålles [rån blandarröret. 

el) 6;\B7 kan ej VK·regleras varför det ej kan ersätta 6~K7 
linder amma driftbetin gelse r. 6AB7 mot svarar närmast det euro· 
peiska röret EF 14. Vid 300 V anodspiin n-iog skall s känngallermot
st~nd e t va ra 30000 Q . K G 

Ffl ga: 

Vad okall jag glira [;jr a lt fii krafti ga re Iju ,l vid ansluLn.in IT av ell 

magnetisk nålmikrofon till en batteriradio·! 
S . M, Pålstorp. 

Svar : 

Enklast. är att un vända en upptrandonnator med ett OIll:,ättningf ta l 
al' förslagsvis l : 3 eller l: 5. St.örre för tärkn,ing och bättre ljud
kvalitet erh lIes dock med ett motståndskopplat förstiirkarsteg, viI kel 
lämplige n placeras linder grammofonbord·et och vars glöd- och anod· 
spänning tage, från ],att eriapparaten. K G 

Fråga: 
a) Vi lket motstånd bör sildrosseln till den i Pop. Radio m 12. 

1944 be krivna mottagaren ha, för att späc1I1ingen efter drosseln 
skall bli ca 250 V? bl Var skall en säkring inkopplas för att skydda. 
likriktarröret ? c) Hur stor blir tomgångsspänningen hos den i a) 
nämnda mottaga ren och när uppkommer den? 

D. Andersson, 
Svar : 

al 250 a 300 Q. 
b) Den bör placeras mellan filtret och l ik riktarrörets glödtråd eller 

meUan apparatens chassi och mittpllnkten på niillran s[ormatorns hög
spän nin gsllndni ng. 

el Tom crfi ngsspänn.ingen blir ca 325 V. OIll llIottagart:il5 likriktar· 
rör lir direkt och samtliga andra rlir ind irekt lIJlphellade är tomgångs
spänningen rådande ända till d ~ indi rekt lI Jlphrtt ad e rö rens katoder 
äro s· varma, att anodstriim börja.r ny tu. K G 

Fråga: 
al Tänker bygga den i Populär Rad io or 4, 1944 b eskrivna 10 \'IT 

förstärkaren och för se den med ett rör för lokalmottagning och 
mikro fon förstärkning i likhet med den. i samma nummer beskrivna 
2S W förstärkaren. KalL jag i st. f. 6S17 använda 617 utan några 
,indriogar i kopplingen? b l Kan jag använda en utgåJl crSLrans [ormator 
för 8000 Q impedan'S i .t. f. den i beo kri ningen angivna för 
10000 g '? H. J. Giiteborg. 

Suar: 

al Ja. 
hl Den p rimärimpedans, som tra n formatorn får, är helt beroende 

på d .s om ,ättnin.gstal (n l o.:h den av Eder använda högWllarco& 
impedans (Z/,l . För alt få 10 000 Q primärimpedans skall Eder 
hijgLalare ha impedansen Z/, = 10 OOO/n'. Om transformatorns Olll

siittnin g,tal är 32 är n2 = 3·2 X 32 = 1 024. Transformatorn.;; rmpedan. 
Z" skall sålunda vara Zh = 10000/ 1024 """ 10 ohm. Om omsättnings
talet är 40 är ,,' = 4D X40 = 1600 och Z/, = 10000/ 1600= 6 olun 05\' _ 

KG 

- 1946 års katalog utko'ln'Jnen! 
Nytt amerikanskt origioalkopplingssehema för 30 watts 
förstärkare komplett med beskrivning kronor 3: - , 

S:t Eriksgatan ii". STOCKHOLM 
i 

f\~lERIKi\l\!SK LjUDTEKl\!I1{ 1\B Telefon 51 0;628* I 
' I 
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Ytskiktsmotstånd - en ALPHA produkt 

SOUl garanterar dril'tsäkerhet 

A KTIEBOLAGET $ 
AlPHA 

Alphas ytskiktsmotstånd kännetecknas 

synnerligen hög grad av låg självinduk,tion 

och liten egenkapacitel. överallt inom radio

och telefonlekniken , där elmotstånd med 

konstanta värden fordras, är det rätta valet 

Alpha ytskrktsmotstånd, som garanterar 

apparaternas driftsäkerhet. 

Ytskiktet bestAr av ett kristalliniskt, absolut 

homogent grafitskikt, som utan några som 

helst bindemedel inbränts på en porslins

kärna. Denna uppbyggnad av ytskiktet gör" 

att motstånden bli brus fattiga. 

Alphas ytskiktsmotstånd äro försedda med 

ändhylsor och skyddade mot yttre åverkan 

genom ett speciallack. Prospekt med utfor

liga uppgifter sända vi gärna på begäran. 

E T T LM ER 'leSSON FORETAG 

s u N D B y B E R E L E F o N 2 8 2 6 O OG • T 

RADIOTEKNISK HANDBOIK 

Av ingenjör ERIK ANDEH.5EN hllr 1dkonuIlit 

r.· iUllehållet : 

Gnuulliigl,'3l1t1e form ler oth definitiouer. ~ t l'i;m, SpUn
ning, )[oh;t; nd, Ohms lag, Knpadte t. llldllktun~. 

}i'l'pk\'( 'n~. ::le!Pktiyil,' t. M. m . 
•Jollriir. Wimlilu1jJOl' och g limTUr, 
Säudal·e. 	 Uihlll':tLle oel, ocliimlltHl(' s \'Uugninga l'. Rör, 

os 'i]Wro rcr. )[ikl'o f'oner, .\mplitncl- och frek\' ensmodu
lering:. ~idoba ll(1. R nrliOvng'(H'ua :=: u t hredn ing, l;~H(jing. 

Mottagarens Iwush'uMiol1 och \'erIUlillg8sätt. Olika me
tode l' fö l' d emodnlel'ing av 11 ugJrel" E!u:ss\"ängni ngar. 
DÖ!ITl'ek,'pnsfi irs tHrkning, Lug-f'l'ek'-e n,sförsl ii rklling, 
Sin ts teg· t. I'llsh-[lIlllt'iir ' l Hrlwren , Tonkol'rekrion, Mot
kuppling, Raka lllo Ob.l a r , Su[,erhetcrorlynmuttugn l'('. 
l"rek\'en ~omnl nulillg , M ellaILfrek\'(~n ._ förs t Hrkal'en, Spe
gelfl'l)]n' eu;;, .~u tOIJ1I1 l Lsk vol ymkontroll. l'\ii taggrega tet. 
M, m , 

Ser"ice"el'ksa~leu, Arhrt sbordet. Belysning. Ve rktyg 'UVll
sH t tllingl:a ll. 

Moderna seJ'\lii~einstnllncnt, l'ol[lro\'u rcn, T cs tlunllHlll, 
MU t'fl tluptern , Ulim,'ultmete rn . VridSllo!pin.strlllnentct , 
Ohmmetrar. T ermoin,s tL'lunen t . )fjnkjiil'llsil1~irumen t. 
\ ' il1'lllll'i'ldsin. t I'Ll IIIell t, J.1; lckt I'o~ ta tiska i n:-rrnnuent. Hiir
\' o!tmctl'u r, Liks t l'iill1S- och \'iixelstl'iiuLsurYl!:l!:ol', nc

IJl'yggi[ nll'd magi~kt iigll, KOl'ts!lItlJing~ilJtli.l,at()l'er, Dy
nnmiska rörp l'o\'l1re, T{i)l'sununern, Olimsummern, S\'ä\' 
lli ng;,gcuen:ttorn. RC-generatol'll, i'lllll tiYibmlol'n, ~r. m . 

Nägrd, "il,tiga rafliomätuingal·. ~tröm- och s \lä llnLngs 
Blii! uingar , lIIot sWnd -. kapfldlet~- ocb illduktallslllä t
llingar. )ltillling- :1\' fijl'stU l'k nin.!!;(, Il , kiim;liglwtl'll och 
~elektiYi tet e n, )1. m, 

Felsölrniug i ralliomoUagal'e, Hiil'fel. l<'pl i niitagg l'egH
tet, högta la ren , l:lg-rrek,'ell~S1:eg~, n, ti emoLlIIIa tOI'!':teget. 
lllellanfrpk,'elli;"tegen. o,;ciUn to rstf'p:e r. högfr!'k \'l'n," 

stegen, ::ly;; tl'llla li~ 1< f elsökning, Brus, ;;prnkningar, \'i s~

lin-gm' 01'1 1 tjut". 'Tl'imnillg av raka m ottngnrr . ~'I'im
n in.l;" fl\' ' uprar, )1. m, 

Stöl1Iingsfri ratlioU1ottaglling, H[Hlio~WI'1l ing'''''kyr!,1. Stijl'
n in;!'sfri n flu·tennel', Hi i,dl'ekn'llsfilter. 

Tahellel' och nnl1logram, JGi'i hil der, 
Pl'i" kl', H: - jJl' ex. I'xkl. onr, o('h frakt. 

Oumbärlig fÖl' alla servicemän inom ralliobransl'hen, 
[ Hndiotekni sk H nn,llJOk film er nlrliuhflll (\lul'en u<:h 

"(~r\'ieemiilln pn just de 11\Jpurn1 b sln' i~' nill gar, fo nnler (Jt:!I 

tau r llc r h an ha l' am'li ndning- f'i\r, B ,';!'iir j)l'os jJ<'kt llH'<l 
i ll llChii l l ~fii rt(' c:knill .g ek, 

Rekvireras frin C.-E. MEllERSTEDTS FURLAG. Norrlandsgalan 22. Stockholm 
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dubbelstråleoscillolraf 


möjliggör studium 

av 2 förlopp sam· 

tidigt 

* 

Specialkamera kan 
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Pro s pekt från 

M. STENHARDT 
INGENI O RSFIRMA 


Stockholm 14 Telefon 6721 18 


FICI{VOLTME,TER 

trp 'l'J 1 


mI· li l; - och yäxclst rulI1 1 ~/240 yol t. 


j) i IlH' I ~" io ll : 5O X 40 X 25 mm. 

S('l l\n~ i ziskt pre i ~ i oo!=\a rb€'t (>. 


Omgående leverans. 


Pris l(fonor 19: 50 brutto. 


Elektriska Aktiebolaget Garol 
LilläDgs"atan 9 ÄNGllY 3 T e le fon 37 21 5 1 

Till sist 
återge vi en liten ekoradio· 
historia hämt ad ur »Wireles. 
World». 

- Om du inte talar om 
fö r honom vad ekoradio är 
kommer han att få det från 
gatpojkarna. 

::!!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

BYTEN OCH FORSÄLJNINGAR 
::::::: :::::::::: :::::: ::::!:::::: ::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::~ '.:::::::::::: :::::::::::: 

Fllrnllt>t>. "IHnobox". nOl'malfilm , 35 m / m , fiirs tkL tyskt fa IJril<at . 
komple tt t ill a m· . . m ed , po lar och S'p oopp. somt JlI o t stlln tl , g a ns ku 
li tet " n,-ii n t! . Hilllpli g (ö r om b yggnad till ljud fil m, Kr. 400: - . 
G . Holm , Nygnt. 1. linrlstnd. ......................................................... ........................................................ , 


liölle8. PopuIii I' R a d io n r 2 o . 10 , rg . 1M2 . I. G~ldllert, S dh' . F ]2. 
Iinlmnr. 

Unh'crsnlin.s tnun.,.nt 500 mikroam[)(!l' R,mer lkunsk t Cloug li Brcn g(' ) 
K r. ~OO : - . SIjl' na lgenel'ator l UO : - nto. Joel Bii..k . tröm. AUa. mu
r en 12. S tockholn\. .................................................................................................................. 


:Sågr" t<rl~ t .. lI('r lii mpliga rö r pic-ups och m ikro fo ne r till sa l u . 
Pris (II' .styc k kr. 5: - . G r ove r d os ekristalle r 15: - kr. pr st. Rolf 
Petter s. on. Bjömll'ardSKR.tal1 D B, e/ o Söderblom. Stockholm. 

AMERIKANYTT 

Nyinkomna rörtyper denna månad 

1:>;5GT . .. . Kr.]2 :  IL:>; " .... . . . Kr. 12:
GA3 . . .... .. . . :. 14 : - 1 LB4 .. . ... . » 12: 
G A 7 . .. . .. . . . . 1> ] 2 :  7 A 7 .... . .... . l) 9:
IJF6 ... . . .. .. . ~ 12 :  7.J 7 » 14:
fl8 K7 GT . l) 10 :  lR5 » 14 : 
6 A 8GT » 13 :  185 » 14:
6 V6 GT ... . ~ 12:  1 T4 » 14 : 
35 L 6GT.. . .. ~ 11:  ;~ 84 :I> 14 : 

De, . ntom f innes for.tfurilnc1 e k,a r fl v i f ör eg. Jll' 

annonscr :l <1 e rör. Elektrolyter mcd 450 volt arbets
spänn ing. 

Kabel a" engelskt fabrikat. Koppar mrd P.V. C. 
:\'edledningstråd pr rutr 20 örc. 
2·1edur e p ris pr m tr 45 öre. 
Kopplingst r:ld pr rutr 20 öre. 

Hörtelefoner med 3 mt r g ummis n ö re Kr. 25 : - . 
lJnh'ersalinstl'luuent U -l.5 Kr. 275: - . 
RÖI'J)rol'are PR 45 Kr. 325 : -. 

CHAMPION RADIO AB 
STOt:KHOLM 

Telefoner 52 4.670, 510706, 53 65111 
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NR 3 1946 

O RG AN FOR SVER,IGES SÄNDAREAMATORER 


Reda k tör: Ing. HANS ElIkSON, SM5WL 

Järnmalmsvägen 2 TRANEBERG Telefon 259418 

Från Redaktionen 
Utan att någon större hemlighet röjes kan redan nu med

delas att de nya besbämmelserna för erhåUande av amatör
sändarcertifikat komma att innehålla föreskrifter om vissa 
tekniska prov. Avsikten är att undersöka amatörens in spe 
kunskaper i elektricitetslärans och I dioteJ.mi!kens elemen 
tära grunder samt hans kännedom om gällande föreskrif t r 
i det internationella radioregI mentet i tillämpliga delar, 
särskilt avseende amatörradiotrafik, jämte av Telegrafsty
relsen utfärdade föreskrifter. 

De nämnda proven, vilka konuua att b1i skrHtliga, fordra, 
som ni förstå, ett isst mått av kunskaper. Någon orsak 
till panik föreligger säkerligen icke. Den ambitiöse blivande 
sändaramatörell tager dock denna liNa förvarning som en 
uppmaning tiN förd j upade studier i berörda ämnen. 

-WL 

Läget på amatörfronten 
I det illnehållsl7.ka novembernumret (1945) av QST redo

göres bl. a. för de n a bestämmelserna Ii USA angående 
amatörba,ndens fördelning. Dessa bestämmelser trädde i 
kraft den 15 no\remher och gälla till den 15 maj 1946. 

De frekvensballl d, som frigivits för amatörer vilkas licen. 
ser förnyats mellan den 7 dec. 1941 och 15 sept. 1942, äro: 

28 Mp/s-bandet som omfattar området 28-29,7 Mp/ s. 
Telefo ni får användas enda t mellan 28,1 och 29,5 Mp/s. 

56 Mp/ s-bandet som till den 1 mars 1946 omfattar 56
60 Mp/ s (alltså som före kriget) . Efter detta datum flyt
tas det till 50--54 Mp/ s, där televisionssändama nu äro ' 
placerade. 

112-115,5 Mp/ s-bandet har flyttats till området 144-
148 Mp/ s. 

I samma nummer av QST finnes även en kortfattad redo· 
görelse för situationen j en del andra länder, llämliO'en: 
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Schweiz (HB) : Den deponerade materielen returnerades 
av myndigheterna den 30 september 1945 och samtidigt 
öppnades 80 m bandet för amatörerna. 

Columbia (HI) : Enligt regeringsbeslut av den 9 oktober 
1945 lIterställdes alla amatörrättighetema på förkrigsviU
koren. 

Sovjet ( U) : Enligt en rappårt frå,n CBS News den 12 
oktober 1945 ha amatör,erna återfått sina förkrigsrättighe
ter. De ha tillstånd även till förbindelser utanför det egna 
landet. 

Australien (VK) : United Press meddelade den 6 oktober 
1945 att den deponerade materielen inom kort skulle åter
ställas till amatörerna. 

Trinidad ( VP4) : Amatörerna äro åter verksamma på 
förhigsbanden . 

Brasilien (PY) : 3,5, 56 och 112 Mp/ s banden ha åter 
upplåtits för amatÖrtraiik. 7 och 14 Mp/ s banden väntas 
snart bli fri~vna även de. -WL 

20 W telefonisändare för 
28 Mp/s 

Den i det följande be-krivna telefollisänrdaren byggdes 
på sFn tid av SM6RF, vår nuvarande ~ekn. sekreterare, för 
användning i patrullbilar t illhörande civila luftskyddet. Sän
daven är emellertid synnerligen lämplig även för en amatör· 
station, varför Red. anser den "äl förtj ~na att inleda raden 
av konstruktionsbeskriVlIlingar över sändaTe S OlD vi hoppas 
skall inflyta i de kommande numren av QTC. 

Principschemat framgår av Hg. Högfrekvensdelen består 
aven s. k. tritet-oscillator med 7 Mp/ s kristall jämte effekt
steg. Oscillatoms katoJkrets, som enligt reglem a skall av· 
stämmas till en frekvens, som är väsentligt högre än kristall
frekvensen, innehåller en spole L1 och en fast kondensator 
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C1 vars lämpliga värden äro a,ngivna i stycldis t1l'n. Glöd· 
lampan SL i serie med kristallen tjänstgör som indikator för 

kristallströmmen. 
Oscillatorrörets anodkrets älr avstämd till 14 Mp/ s (dubb

la kristallfrekvensen ) ,och kapacitivt kopplad ,till eHektsteget. 
Detta går som frekvensfördubblare till 28- Mp/ ;; till vilken 

frekvens alltså anodkretsell skaH avstämmas. Med den i mo· 
dellen använda rörkombinati,onen [båda rören av typen 
7CS, som motsvarar 6V6 (G)] erhålles vid 300 V anod

spänning en utgångseffekt (bärvågs· ) alv ca 6 W. 
Effektsteget är anod.skärmgallermodulerat och mooula

lom utgöres av ett motståndskopplat förstärkarrör (6CS) 
som driver ett 7C- i klass A. En kolkornsmikrofon lämnar 
tiHräcklig spännling för utstyrning av lUodulatorröret. Vid 

en vanlig 40 ohm kolkornskapsel är l: 35 ett lämpligt om
sättningstal på mikrofontmnsformatorn. Medelst transfor 
matorn T2 erhålles anpassning meBan modulator- och cHekt
rören. Det är kanske här på sin plats att angiva tillväga
g' ng55ättet vid beräkni,ngen a\r om~ättn,ingstalet i den sist 
nämnda transformatorn. 

Vi bestämma då först an<>dströmmell i ef-fektröret. Denna 
är i detta fall 50 mA. Eftersom anodspänningen är 300 V 
representerar effektröret ett belastningsmotstånd l,ika med 

300/ 0,OSO=6000 ohm (Ohms lag ! ) . Modulatorrörets op
timala belastn ingslllots.tånd är vid 300 V allodspänning 

4500 ohm (se P. R. nr 9 1945 sirt 177) och transforma. 
torns omsättnillgstal blir därför 

C, = l OO ,upF glimmer. 

C2 = 0,1 ,uF papper. 

(1 = 15 1' ,aF variabel. 

C4 = 0,1 ,aF papper. 

Cö = l00 N "F glimmer. 

C6 = 5 000 ,u,uF glimmer. 

C7 = 3000 .u,uF glimmer. 

CR= 5000 ppF glimmer. 

C. =30 ,u,/tF variabel m, dubhelt 

plattavstånd. 
CIO = 25 ,uF 12 V elektrolyt. 
CII = 10 ,aF 12 V elektroly t. 
Ct 2 = 2 ,uF 500 V arb.-spänn. 
C,a= 5000 1',uF papper. 
C" = 10 ,uF 25 V elektrolyt. 
C,"= l ,aF 500 arb.·spänn. 
R, = 0,1 M'1 1/ 2 W. 
R. = 30 k'1 2 W. 

R~= 40 k'1 l W. 

R4 = 500 Q 4 W. 

R:;=5 k'1 2 W. 

RR =50 k'1 1/ 2 W. 

R7 =5 k'1 1/ 2 W. 

Rs =O,l M'1 1/ 2 W. 

R. = O,l M'1 1/ 2 W. 

R IO = O,5 M'1 1/ 2 W. 

RII =500 Q 4 W. 

R 12 = 5ooo Q 2 W. 

K, = relä 2 po!. väx!. 6 V spole. [' = 6 pol. kOlltaktplugg. 

X = kristalI 7 :ilIp/ s. D, = 2,5 mI-I. 

SL = "lödlampa 6 V 0.05 A. D. = 2,5 mH. 

Tt = mikrofontransformator med D~= 2 H 25 olun. 


omsättn.-tal l: 35 il 1: 40, L. = 6 varv l mm EE på en "tOI11
T2 = modulerin gstransforma tOT me med 33 mm diam. Lind

l: 1,16. ningslängd 10 mm. 
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Sekundär • /6000
V 4.500 = 1,16: 1.Primär 

Seriemotståndet i effektrörets skärmgaller är överbryggat 
med en kondensator för att förbättra moduleringen på 

skärmgaHret vid d'e högre taIfrekvenserna. Den för 100 % 

modulering erforderliga lågfrekvenseffekten är g'enerellt lika 

med halva den tillförda anodeffekten. 
I modellapparaten matades glödtrådarna från en 6 V 

ackumulator, vilken även dre\r den omformare som levere

rade anodspänningen. MikrofQnströmmcn uttogs ä\'en från 
denna ackumulator. Det visade sig därvid nödvändigt att 

filtrera mikrofonströmmen., ty omformaren gav en rätt hög 
stör~pänn~ng, som kom in på fö rstärkarrörets galler. Dros

seln D:] dimensionerades så att dess likströmsmotstånd till· 
sammans med mikrofonen gav lämplig mikrofonström. Ett 
normalt värde på denna är vid 40 ohm :kapsel 100 mA 

och drosselll's mollstånd bör därför vai'a lägst 

6,.5 - 40 ·0,1 _ 2- h
O - b o m. 

,l 

I schemat är även inritat ett relä (Kl ) för omkoppling 
av antennen mellan sändare och mottagare. Reläet får ström 

vid sändning (mikrofontangenten intryckt) och antennen 
kopplas då över tiII ,sändaren. 

Sändaren f örbindes med kraftaggregatet medelst en 6· 

trådig kabel med hylskontakt. Glödströmsbehovet är 6 V 
2,S A ( iiflkl. mikrofon- och reläström) . Anodspänningskäl
lan bör lämna 300- 325 V och ca 130 mA. 

L2 = 8 varv 2,5 mm blank träd på diametern 20 mm . Lindnings
en 5tomme med diam. 30 längd 30 mm. 
mm. Lindningslängd 40 mm. V. = 7C5/ 6V6(G) . 

L"= 3 varv med samma trad pla V., = 7C5/ 6V6(Gl. 
cerade vid jordsidan av L•. V~=6C5(G). 

Oscillatorns anodspolc = 19 varv -l V.= 7C5/ 6V6{G). 
mm EE på en stomme med 
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i' - IL______________________ _ 
20 W telefonisändare fi)r 28 Mp/ s.\;;----------------------



Sändaren är byggd på ett cha'5si a,' aluminium med dimen

sionerna 180 mm brerl c1 , 2]0 mm djup och GO mm höjd. 

Halis Eliresoll S 15/PL 

En övermodulationsindikator 
När jag firade VJ-dagen med all plocka fram min gamla 

logg för SM5XH och såg efter, vad som under alla ty la 

år samlats i den, fann jag bland amlat en la'pp med hän

visning till eLl nummer av QST. I detta var förprickat en 

artikel om en modulatiom,i.ndikator, bestående aven glim

lampa över ett motstandss stem i katodledningen på en som 

vanligt större USA-lykta. Iden med det hela var, att när 

katodströmmen vid modulering varierade, skulle glimlampan 

vid bottenmodul'ering ( = 100 % ) få tändspänning och med 

en varnande blinkning tysta mikrofongasten något. 

Anordl1ingen såg väldi!rt enkel och trevlig ut, det var 

bara det kruxet, a tt jag ej ville ha något kattodmotstånd som 

stal spänning för mitt planerade 807-sluts teg, det hölls i 

schack med fast gaHerförspänning i stället Jag funderade 

en smula och fann att jag hade stora spänningar att tillgå 

på annat håll. Så här blev det slutliga schemat. 

G 

Vid ett allodmodulerat steg med anodlikspänningen fl volt 

varierar vid 100 0/ O modulation anod5pänningen mellan 

noll och 2V och bör alltså modulaotionstrafon sekundärt ge 

en växelspänning = V volt. Uttages som i chemat denna 

spänning via en poteptiometer R till en glimlampa G, ka..n 

denna fås alt tända just vi,d spänningeJll V och därmed in

dikera de önskade 100 procenten. Metoden ger samtidigt eU 

enkelt sätt att bestämma ubtaget på potentiometern för denna 

modulationsgrad. Man kopplar med en omkastare S den 

ända av poterutiometern, som normalt ligger till plus hög

spänning, läge l, till minus, läge 2, detta med slutsteget 
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gaende med den ström och spänning, som det !'kall ha vid 

telefoni. Köres modulatom från sa'nuna anodspänJlinaskälla, 

be)r denna givetvis ock,å vara i gång fa st utan audioinpu l. 

På så sätt tages hänsyn till likspänninggfane~ i modulations· 

tra.fosekundären. Sedan in regleras potentiome teruttaget så, 

alt alimlampan j ust tänder. Vill man ha indikering för en 

lägre modulationsgra{!, sättes uttaget på något mer än tänd

spänning, varvid lampan tänder för en spä.nning över poten
liometern motsvarande lägr,e än V och således lägre modu
l3ltio,nsgracl . 

En tänkbar kalibreringsmetod för en skala på potentio

meterarmen vore tydligen' att taga reda på den använda 

glimlampa'lIs exakta tälldspänning, lampan bör vara av låg

,roltst)'p utan inre förkopplingsmotstånd, och sedan ersätta 

glimlampan i schemat (omkopplaren i läge 2) med en hög

ohmig voltmeter. J: 1ed denna kan man med txen gående 

m d telefonidata f en ungefärlig bestämning av hur poten

liometem skall stå för att tändning i glimlampan skall ske 

för l1lodulationsgrader, lägre än 100 0/O. Riktigt exakt blir 

det ju ej, då voltmetern kna:ppast har sanuna strömförbrnk
ning som aljmlampan i tändningsögonblicket. 

nordningen har tyvärr den nackdelen , att den knycker 

litet effe'kt från modulatorn, men potentiometern kan nog 

vara på minst 0,1 megohm, vilket gör 3,6 watt m,lX. för 

V= 600 volt. Annal1S är den ju enkel och billig och jag är 

själv mycket nyfiken få se hur den fungerar i praktiken. 

Jun Kuno Möller, SM5XH 

HF-avkoppling 
.. ven om man vid byggandet aven högfrekvensförstär

kar e vidta"'er alla de försiktighetsmått i skärmningshänse
ende, om tänk,as kan , händer det att insta1bilitet förefinnes. 

Orsaken ligger då för det Ill~ta i felaktigt utförda avkopp

lingar eller jordförbindningaT eller i badadera. 

Den bärand'e principen vid koppling,en aven förstäJ1kare 

av vad slag det vara må, är att gemensamma impedan~er 

Löra undvikas. Detta gäller ej blott varje enskilt steg utan 

även i ännu högre grad de olika tegen. En gemensam . 

impedans ger a'Utid en vi_s återverkan som i 'ogynnsamma 

fall ger uPllho tHl -jälvsvängning. 

Den egentliga noll-punkten i ett llormalot förstärkar.steg 

är rörets katod. Härav följer att alla avkopplingar skola 

föras till denna. För alt närmare åskådliggöra detta betrakta 

vi nedanstående kopplingsschema. 

Vi se här en 'hörrfrekvensförstärkare med två rör och 

transformatorkoppling mellan stegen. Det första rörets gal

lerkrets är ej utritad, men vi kunna före~täl'la oss den kopp

lad som gallerkretsen i andra röret. A VK-spänningen till
föres sålund.a gallret ,' ia en liilmande motstånd-kondensator
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SMSNY t 

Den 7 januari avled SM5NY, Erik Lindgrell. -NY fick 

!in licens 1938, men hans kortvågsintresse var av betydligt 

äldre datum. Stockholmsavdelnillgen har honom förlorat 

en av sina mera hängivna medJemmar. 

kombination och avs tämningen sker med Ist n variahel 

kondensator gangad med C4 • 

Det första pwblem vi stöta på är då jordningen. Efter· 

som stegen fakti'skt äro kopplade genom den för båda ge
mensamma kondensatoraxeln (vi förutsätta , att kondensa
torn ej har från varandra isolerade foOto rhalvo r ), måste vi 

se till att den gemensamma impedansen hä r b'lir den lägsta 
möj liga. Vi införa därför två jorduttag på rotorn, ett för 
v,arje statorpaket ooh isolera rH! yttermera visso kondensa
torchassiet från det egentliga chassiet. De två rotoruttagen 

bli vära jordpull'kter för avstämningskretsarna (induktanser
Ilas jordsida skall även gå dit) och båda skola med korta 

grova ledningar förbindas med cha5.5iets enda jordpunkt, 
som i sin tur är direkt förbunden med jord, om sådan 
kommer bi,11 användning, eller i varje fall med anod- och 
glödspänningskänornas minus-sidor. 

För att klargöra avkopplingarnas betydelse tänka vi o;:s 
varje rör uppdelat i två delar: galler. och anodkrets. Till 

anodkretsen räknas då även broms- (G3 ) och skärmgaB
ren (G 2 ) . 

KatodkreLoen är gemensam för både galler- och a,nod

kretsarna och den bör därför enligt föregående resonemang 
ha så låg impedans för högfrekvensen som möjligt. Detta 
åstadkommes genom att katodmotståndet överbryggas med 
en fast kondren;:'a~or (passao-ekondensator), vars storlek är 
bemende av frekvellsen. 

Kondensatorn skaH ha en impedans som är en bråkdel 
av katodmotståndets. Man kan tycka att det då blott gäller 
att ge den ett tillräckligt stort värde. Vi måste dock taga 
med i beräkningen att en konden5a tor även har en viss 
induktans. Även s. k. indu"ktionsfria kondensatorer äro be
häftade med detta lyte. Över en viss frekvensgräns få dessa 
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kondensatorer mera induktiva än kapacitiva egenskaper och 

det lönar S1g därför ej att gå över ett visst värde. Under 
det man på 3,5 Mp/ s 'kan använda kondensatorer av stor· 
lehordningen 10000 ,u,uF (pappersisolerad'e, induktions

fria) måste mun pa 56 Mp/ s tillgripa g1immerkonden~a
t rer Plt 500 ,upF och på ännu högre frekvenser tvingas 

man gå ytterligare nedåt med kapaoitansvärd'et. Observera 
att alla avkopplingskondensatorer böra anslutas direkt tHI 

respektive punkter ooh att lednino-arna skola gÖf,3,s så korta 

som möjligt. 
Avkopplingen av A VK-spänningen sker medelst R3-Co, 

där Co föres till katoden. Normala y,är.den äro: R3 =O,1
0,2 MQ; C6 =0,01 ,uFo 

Skärmgallret och anoden avkoppla vi även tiU katoden. 

Liksom beträffande katodpassagekondensatorn välja vi, ka
pacitansYärdet och typen med hänsyn till frekvensen. Vid 

3,5 Mp/ s som lägsta frekvens kan man lämpligen taga 0,01 
,aF papper"kondensat'Orer. Skall förstärkaren även arbeta 

på t. ex. 56 Mp/s, böra dess,u pararl!ellkopplas med glimmer
kondensatorer på 500-1000 ,1lpF. DenlJla anmärknino- gäl

ler även konden~to rn över katod motståndet. 

Med ledning av fig. och av det ovan s'agda hoppas under
teoknad ,aH läsaren fått en någorlunda rätt uppfattning om 
principen för hi-avkopplingen och jordningen. Inom paren

hes sagt är detta kapitel ioom förstärkar,teiknliken ett av de 
besvärlio-aste att komma tillrätta med. Går man emellertido 

metodiskt in för aH så vitt möjligt eliminera alla gemen
samma impedanser är det s tor,a utsikter för att förstärkaren 
skall bli stabil. 

Hans Elireson, SM5WL 

De nya morsetecknen 
På begäran meddelas härmed att de nya morsetecknen för 

punkt och komma t ~ sig 'om följ",r: 

Punkt 
Komma 

Ändringen infördes den l januari 1939 och angavs i QTC 
nr 6 1939 men det är bra länge sedaln ! 

Red. 
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Planering av ett mottagar
bygge 

är ett mottagarb)"gge skall startas skall man icke bara 
skrapa ihop eU anta,) 'delar och sedan börja borra ett för 
ändamålet anskaffat chassi. Resultatet blir då varken meka
niskt eller elektriskt tillfredsställande. Hur arbetet enligt 
undertecknads åsikt bör läggas upp skall hä,r redogöras för. 

Studera först all tillgänglig litteratur i ämnet och bestäm 
moHaga'rens blockschema, d'Vs. dess uppbyggnad i stora 
drag. Gör därefter upp ett förslag till principschema. Det 
förefaller kanske onödigt att påpeka en sådan sak, men 
jag skulle tro att det är ganska många, som icke äro riktigt 
säkra på vilket schema de skolla använda, förrän mottagaren 
är i det närmaste färdigkopplad ! Rita som sagt schemat. 
Konferera sedan med några av ed,ra kamrater och be dem 
kritisera detsamma. Efter ett par sådana, m anglingar ha ni 
säkert få tt fram ett schema som är acceptabelt. Renrita då 
det amma och gör det så prydligt ni kan. 

Sedan schemat a,lItså är klart, gäller det alt bestämma, 
vilka detalj er som skola a,nvändas. Sätt dä.rfÖr ut beteck
ningar i schemat (C 1> C~ ... Rh R2 ••• ) ooh gör upp en 
s. k. stycklista. I denna angivas kond'ensatorernas och mot
ståndens valörer (för motstånden även watt-tal) och ev. 
fabrikat. Med ledning av denna lista är det lätt att kon
statera vilka detarjer som behöva nyanskaffas och dessa 
kunna då beställas i god ti'd innan de behövas för själva 
byggandet. Sär~kilt viktigt är detta beträffande sådana de
taljer som vridkondensat{)rer, spolstommwr, omkopplare, 
mellanfrekvensfilter och rör. 

Spolplintarna höra till de detaljer som man i allmänhet 
välj er att tillverka själv. De äro, det kan man' tryggt påötå, 
mottagarens hjärta eller rättare lungor, ooh det lönar sig 
därför att lägga ner mycken omsorg på att få dem till
fredsstäUande i alla a,vseenoen. Det gäller att finna ut den 
bästa placeringen av spolarna i förhållande till banodomkopp
laren, vridkondensatornoch rören_ Placera dem så att spo
len för det högsta frekvensområdet får de Kortaste anslut
ningarna. 

Sedan vi ailbså bestämt oss för hur spolplintarna skola se 
ut, göra vi en skias i naturlig stoTlek av desamma med 
uttagskontakternas placering angiven, samt av vridkonden
satom med rotor- och statoranslutninga'rna utsatta. På sam
ma sätt förfares rrned rörhållarna, dä.r samtliga elektroduttag 
inritas. Mellan-Imkvensburkamas bottenplan rita vi även 
men sätta ej ut an5lutningarl1'a till anod, plus, galler etc_ 
utan spara det till senare. 

Klipp sedan ut dessa »birder» {Jch placera d'em på ett 
stort papper, som .tills vidare får tjänstgöra som chassi. 
Vrid och vänd på dem tills ni funnit den bästa oriente-
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ringen ·för korta och rakt på sak gående ledningar. Beträf
fande avstämningskrestarna förtjänar även att framhållas 
att vridkondensatom och spolplintarna böra så placeras i 
förhållande till varanrua aU respektive sektioner bilda en 
avgränsad enhet. Vid. rör med samtliga anslutningar i soc
keln, kan man lämpligen låta skärmen mellan stegen gå 
tvärs över rörhållaren_ 

MeHanfrekvensbul1karnas uttag bestämmas med ledning 
av rörplaceringen. Det är alltid lättare att ordna anslut
Ilingama inne i burka ma på ettta-evligt sätt än att nödgas 
draga en del ledn~ngar som korsa varandra eller gå på 
annat sätt olämpligt utanför desamma. 

Vi ha efter alla dessa åitgärder till slut fått en räU klar 
bild över chassiets utseende. 

På analogt sätt förfares sedan med panelen. Det är ju 
viktigt att även den får ett logiskt och samtidigt helst pryd. 
ligt utseende. Genom att jämföra de båda skisserna ser 
man till att kontrollerna få lämpligast möjliga placering_ 

Sedan allt fas tlagts på papperet, tager man med färdel 
med skisserna på något SSA.meeting för att få dem ven
tilerade. Bor man i landsorten kunna ju papperen insändas 
till tekniske sekreteraren, som säkerligen ej har något emot 
att yttra sig om en så väl förbered'd konstruktion. 

Hans EliresoTl, SMSWL 

Senaste nytt 
Ur en intervju i en stookholmstidning med överingenjör 

E. Magnusson, Telegra1styrelsen, saxa ,'i: 

»Vi ha i dag (den 4/ 2) haft ärendet uppe i Telegra~
styrelsens Radiobyrå och idagama skall en ökrivelse avgå 
till regeringen, där vi föreslå, att de som hade licenser före 
kriget skola få tillbaka dessa. Vidare föreslå vi nya bestäm
melser rörande tiHståndet, :nämligen att TeJegrafstyrelsen 
skall få bevilja tillstånd till amatörsändare - tidigare ha 
alla fått lov att gå till kungs. Innehavarna skulle indelas 
i tre klasser efter sin duktighet. Sedan får man se hur 
snabbt ärendet behandlas av regeringen.» 

Då detta läses har ärendet säkerligen avancerat ytterli
gare några steg framåt, kanske rent av så långt att ovan
stående verkar litet förlegat. Vi få hoppas att så är fallet. 

Red. 

Bandrapport 
Till omväxling med alla rapporter över avlyssnade dx· 

stationer, kan det vara intreSEant att taga del av vad SM7SE 
hört på 3,5 Mp/ s bandet under januari månad. Det före
faller, som aktiviteten där är ganska, livlig. Att räkna upp 
alla stationssignalerna ha vi ej plats till utan inskränka 
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oss till prefixen: Ol, LA, D, OE, PA, LZ, C (DX! j , 

YR, LX, ON, RA, PX (!) , GD (förmodligen prefi xet för 

engelska stationer i Tyskland , G7, F, F A (DX! ), I och 

ett stort antal RB-stationer. 

- SE skriver att signalstyrka och läslighet i allmänhet 

var goel. Mottaga ren utgjordes aven I-V- vilket för sellare 

tiders barn kan utt ekas sålunda : en rak, återkopplad mot

taga re med högfrekvenssteg, detekto r och ett lågf rekvenssteg. 

Angående bidrags givande 
Den bevisligen li\'liga byggnad- erksaJll'het, Eom nu råder 

bland amatörerna, har tyvärr ännu ej catt några par i d r 

tidniTlg. 

V ar mall träffar på ett par amatörer. hör ma n s tora planer 

ventilera:> beträffande motlagare, an tenner och förvi so även 

sänd_are. Är det då veddigen ,alldeles u t -lutet alt även en 

större krets skulle kunna f taga del a dessa planer be

trällande åtminstone de två för stnämnda -facken, som äro 

helt lovliga diskuss ion60bjekt? 

Red. haT visst tidigare pä.pekat den bidragstoI1ka som är 

fÖllhäTskande i våra spalter <och av ~ignatuIerna i detta 

nummer att döma, tycks någon förbättring i detta förhål

lande ej kunna skönjas. 
För att göra det litet lättare för de förtattarämnen, som 

göra sitt bästa i att sticka sig undan i mäl1gden av impro
duktiva skri:vkullJl'iga medlemmar, skall här lämn.as ett par 

förslag till artjk,lar vilka skulle mottagas med uppsträckt.'l. 

händer icke blott av läsekretsen uta;n även av Red. Rubri

kerna äl'O uppräknade utan någon som hels.t gradering be

träffande värdet. 

L 	 En!kla mätinstTument av betydelse för amatören_ Ex. 

Rörvoltmeter, ohmmeter, fält styrkemätare, modulations
meter, S-meter etc . 

2 . 	Osci llatorkopplingar (själv-vängande oscillatorer ) med 

angivna fördelar och e\' . nackdelar. D: o särskilt för 
höo"a freJ...-venser. 

3. M ulti vibratorn i teo ri och praktilc 


4,. Blandn ingsm tod ' r i &uprar. 


5. Frekv n"driftskompens ring_ 

6_ Franklln -oscillatorn. 


7. 	 In fin ite im c1anc detektorn _ 

8. 	Katodkopplade st eg. 

9. Dimens ionerin O" av RF- och LF-avk,opplin <>ar. 
10. Collin (ilt r för mo t tagare_ 

I l. En modern al11atör- tation . Förslag till UlTustll illg. 
]\'1. m. m. m_ 

Kan någon av dessa rubrik r ge upphov till en artikel 

även med helt annat innehåll, har elen do ·k fyllt in uppgif t. 

Red. 
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En säker informationskälla 
I novembernumret 1945 av QST medd'elas att ARRL:5 

R ead Ql1a rtcr SLa'tion W IAW nu ater är i verksamhet. Dess 

frekvenser äro 3555, 7 145 och ]4 280 kp/s. Sändni;ngs
ti derna angivas till kl 4_00-17.00 sven ~k tid månda cr 

t. o. m_ fredag. Varj e hel Lim me, alltså kl. 14_00, 15_00 

och 16.00, sände"s cH program lTled senas te nyheter från 

amatörf ron ten_ Skulle särskilt viktiga nyheter inkomma, sker 

sä lldning även lör- och söndagar. 

Rapport r arn g ende avly-onad ändningar från WI AW 
motLacras gärna av redaktionen. 

Rapport från lokalavdelningen 
i Göteborg 

Torsdagen den 24/ 1 1946 avhöll SSA:s lokalavdelning 

i Göteborg sitt för~ta meeting för det nya året. Delk'lga rna 

samlades som tidigare i Wasakonditoriets hemtrevliga loka

ler, Parkgatan 17, och det var rätt många som infunnit sig_ 

Enär ordföranden, ingenjör Brusberg, SM6QL, var förhind

rad närvara , öppnades sammankomsten av sekreteraren, 

SM6TG, som hälsade de närvarande välkomna. 

Som första punkt på dagordningen behandlades den alltid 

aktuella lokalfrågan, som beträffande Göteborgs vidkomman

de nu tycks fått sin lösning. Försvarsmakten ställer, mot 

uppfyllande av vissa' villkor, hyresfritt en s. k. beredskaps

barack till avdelningens förfogande. 
Därefter vidtog en synnerligen livlig diskussion rörande 

medlemsvärvningen till SSA s.amt lokalavdelningens sam
ar,bete med Göteborgs Kortvågsklubb. Flertalet närvarande 

yttrade sig oeh meningarna voro till eJI början ganska de

lade. 1'1'1an enades slutligen om, att intresserade personer 

ieke böra motarbetas i sin önskan att vinna inträde i SSA, 

men att ansökningar om inträde i föreningen , för Göteborgs 

vidkommande, icke borde få tillstytkas av medlemmarna 

innan ansökan fö'relagts lokala \rdelni ngens meeting. DeLLa 

för att förhindra, att olämpliga personer vinna inträde. Be

slut Iauades om, att SSA:s styrel5e skriftligen skall delgi~'as 

lokala vdeln~ ngen- be" lut. 

Beträffa nrle samm'b tet med Göteborgs Kort\' O"s klubb 

enades om, at l lokalavdelningoo !Ok.ulle ,taga korlvågsklubben 

»under sill a \'incrar _kugga» och ansåg allmä.nt, alt bli

vande medlemmar i S lämpligen borde kunna rekryleras 

från klubben. 

Sedan kaffe och tårtbit ar vederbörli gen inmundiga Ls och 

beslut fattats 0 111 att nästa meeting skulle h Ilas tisdage)Jl elen 
19/ 2 194G, förklarades sammankomsten avslutad_ 

SM6TG, sekr. 
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Amerikanska radiodelar 

RCA rudiorö l' 
H örtelefoner meu 3 meters sl<1(ld Kr, 25: 
Antenner Kr. 10: -
K enyon Dl'in:> r transformator T25I , omsiittning 2,3: 1 
Enkel primär rör 53, 6A6, 6i\'7, 56, 605 
PP sekundiir rör 53, GA6, 6:\7 lir. 20:-
Kenyon ntg,ingstransfo rmator TIO-! 
Primfi r 7000 ohm 
Selmndiil' 4, 8, 1>5, 200 och 300 ohm Kr. 25: -
Bloeklcolldensatorer i ol ja 4 .(lF 600 Yult a rbel:;~pän -

ning lir. 9:-
COflxi a lk bel, 2 lnetcr långn lir. ;): 
_.\nlE'rikall ;:;kn kera miska rörh1\lI<1 re 5, G oel1 S pol. 

Kr. 1: 50. 
::-linintyr- röl'llå ll are lir. 1:
L-ock-in rörhiillarc » 1:
Strumbl'yta re l -pol. » l: 50 
Telefonjackar » 1:

y a xle~' onlkoppla re: 

3-gang 111 . f1 y tt h. s t OPfl }{r. 5 : 
{ , .. 6: 

5- " 7:

n- 8: 

Hurre/eJo" 

UNIVERSAL. IMPORT AB 
TOMTEBOGATAN 2, STOCKHOUl 


Telefon 301084, 333818 


j, 

b h öveT vAra ny-rlo~ordra HerIärgs rose: elgrammo[oner, 

heter i radIOIDotlagar , r o"bler h grammo onm . 
grammofoner _oc . f" t icke äro represen-
På plarser. dar Il< bor:; ev ensamförsäljare. 
"rade, antagas om u R A'D l O F A B R l K 
T J E R N E L D S Stockholm 
Hudiksvallsgatan 4 

.. ' ,_.-- ~~--- - " 

•....r::--"In----. 
~!!! ,r ,' , 

TELEGRAFNYCKEL 
S,'cns kt fabrikat. HiigglR nsförni cklad med fin s ih'erkon 
takt e r. Stä ll bart tryc k och kontnktin<; Wllnin g . Kr. 21: 50. 
Rörsu mmer komplett me d rör och batterie r. Kr. 12 : 50. 

Begli r offert. 

MALM O RADIO & FOTO 
David sha ll storg 3, Malmö 

NY STOR KATALOG 
Begär vår 100-s ldlga katalog InnebålIande bl. a . 61 

olika r.ad iori tningar och kOflplIll g~schemo r. Bifoga 30 öre 
i frlmll.rken. 

HOBBYFÖRLAGET, AVD 5. BORÅS 

Glöm ej förnya prenumera= 


tionen på Populär Radiol 
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med ledning av 
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under a vbildning

en av respektive 

artikel. 

l. 	1616 Likriktarrör, 1-vii gR, 200:1 13. H I llare G-pol., l<ernm b k, nr 2111 3: 00 31. Yridkollden'utor. midget, 15. 30. 

V 130 mA ..................... 20: 50 H . H , lla re, 6 -pol., ke ramisk, El>y ... 1: 25 60, 100 Dl"~ ... 5: 65, 6: lO, 7: - , 8 


2. 811 ända r t r iod, ntefte k t 1/0 W 3el: 15. H; Ilare för acornrör , ke r. S-OOO O: 75 32. Oljefyllda kond. O,OG, 2 HE' ...... ~ 60 
3. 	 5H4G Y Likrikta r rör, 2-vägs , 2X 16. H , lla re fö r 820B, 7-pol., ke r. 8:- 5 05 

050 V 175 mA ............ 22: - 17. Ha tt med s l,ula, 2 :314" diam . ...... \): (jO 3;]. OljC'fy llda kond. 1,0-8 uF.. . O: -, 12 
4, 815 Sändarbeampentod, dubbel · 18. Skala, 3 l/Z" dium., lacl,cr ad ...... 3: 50 3~. S;;lIdarspolar, 50 W, l O, 20, 40,

rör, uteffekt 56 W ...... 43 : - 10. P ilrutt, .;;\'art, 2 1/4" ........ . -: 7fi flO m . ........... .. ............. 8: 50, O: 75 
;j. 82013 Sänuarbeo mpentod, dubbel- 20. Skala , 31/2" dium ., förnick lad ... ~: 50 35. SiindarspoJar, 500 W, 10, 20, 40, 

r6r, u te ffekt 83 W ...... 00:- 21. P ilrutt. röd, 21/ *" ................... . - : 8;' 
 80 m. .. ............. .. 18: -,30:
G. 816 Likrik ta ...!! r , kvick s il\'€< , 1- 22. Skala 3" diam., lackerad 1: 75 3U. F eec.lerspridare, 2", 4", (J", trolitll l l : 80 

vägs, 1750 V 12.5 m A ...... 10: 50 2~ Pilratt, röd, 1 1/ 4" ....... .. ... .... . . . - : 65 
 2: 00, 3: 20
7. 2C22 U. B. F. I;ä nda rtriO d, ut· 2·1. Skala, 2" din m ., förnicklad ........ 2: 10 
 37. Tele fonjack, öppen , sluten , 1 : 75, 2: 

effekt 5 w .. ........ ....... . 18:- 23. Pilm Lt, "·/l r t. I l /i" ...... ... -: f.i0 
 38. 'rel [onpropp. "Army-Na vy" -typ 3 : 75 8. lIiillia tyrrö r , lR(j, 184, 185, 1T4, ~G. ~kulu , 2" diam. , lac k0 rad 1: 30 :30 . Signllllamphå llare , r öd , grön, vit 7: ,,06AK5, 6AL5, 6AQ6, GC4, 9006 27 . K er a miska kond . 8, lO, 1", 25, 7: 40 2: m. fl. .................. .... .... . ......... 14:- 35, 40 pF .. ... ..... .. ........ -: 80 

\). Acorn rör, 954, OG5, 9(j6, 957, 958A , 28. Trimmer konden ,. ke l'. ya r iatioll 
 40. Oml<oppJa r e 2 X 6" 1· och Z-ga ng 2: 50 

3: 2595(J, 43 : 50,48:',44:',29: 50, 70:',48:- 12 r es p. 20 pI" .......... .. ... 1: 05, 1: 15 

10. Bullare för miniatyr rör, ke ra· 2:). Lufttrimmer m. ~ kru" 25 pE 41. HF·dros"el , 2,m mR, typ CHX ... 3: 25 

o " Dl i s }.ot .. .•..••• . .•.. •..••.. .•. 0'0 0.0 ••••• • 2: nO APC·25 ...... .......... .. .. .. ...... ........ 6:- 42. UHF·drossel , för 2 ,~ 5 m..... .... . 1:
U. H f,llare för octnlrör, keramisJ,a.. . 2: 20 30. Luftlrimmer, sk r unueJ seJi ns t . 15, 43. PaneJinstrument, l, 50, 200 mA 
l:!. 	Hällare 5·pol. , 6·pol., 7·pol. RSS 30, 60, 100 pE' .. . 4 : 50, 5: 10, 5: 00 15 V ~ ... 61 : 50, 00 : -, 55: - , 35: 

serie n) .. ....... ... ............. 2 : 2.5 6: 85 H . " Bug" telegrafnycJ<el , lyxm odell 135: --

VilRTA. ViIGEN 51 ~ STOCKHOLM 
Tel.: 61 33 08, 61 71 2S. Telerrr ... adr.: FhesneeOH~~ L~GERCR~~TZ * 


