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Sän!1alTöl' 

ROR 

Ra todstråleröl'. 

Fabrikat R. C. 


8" R ö r 3AP 1 Kr. 
5" Rör :iBP 1 Kr. 
D:o Surpius. 
3" Rör Kr. 40:-. 
;i" R ör Kr. GO :-. 
5" Rör me d iJI;"i s kU rm 
Kr. 7;:;: 

Amel"iJmnsl,a )oteiltiQmetrar 
0,5 mrp;o lun. Fabrikat "JRC". 

Kr. 4: 80. 

ENGELSKA PRECISIONSINSTRUMENT 


Högldassigt universalinstrument med 
kninisare och spegelskala. Mätomrii
elen: 

5-20- 100- MO mA D. C. 0,1 1- 10-100- 
500-1000 volt. D. C. 10- 10O----GOO-1OO0 volt 
A. C. 

Motst:lnd 0,2 till 2 megobm i 3 mätomr:}

den. Kapacitet: 0,01 tnl 16 mF. Storlek: 

Liingd :1.00 mm. bredd 165 mm, hÖjd 115 mm. 

Pris Kron or 225: - netto. 


A7nerIkanska radIorör av I'abrikat 

R_ C. A., Sylvanw, Hen-Rad, 


Hylron m. II. 


ohhm!V. Storlek: Uingd 135 mm. 
100 mm, höjd 4:> mm. P ris Kronor 

1A5GT R:  5U4G 9: 
1A7GT S :  5X4G .... . .. . . 8: 
1DSGT 15:  5Y3G .... . . .. . 5: 
1C5GT S: 6AS .......... . . 7: 50 

15: 
9: -

Hj: 
15: 
15 : 
13: 

A. 

GT: 

S3: 


S: -1 6S.J7 .. . 
9 : - 6SK7 .. . 
7: 50 6SL7G'l' 
'7 : - I3SX7G'l' 

lS5 ..... _..... . 
1T4 ... . 

11 : -
11 : -

6C8G 
m5. 

11 :  ! 6V6GT 
7: 50 6X5GT 

:USGT 15:  BF13 . 7:  I3Y6GT 
:1S4 ........... . 11:  6F7 .. 14 :  7A7 

lJJliversalinstrument i fickformat. 
;\liitomr, den: 1-5--2t'r--H10--Goo mA D. C. 
;}--25- 100-25().....f')()O volt A. C. och D. C. 
,rotstund : 0-50(}(}0 ohm. In re motstfind 
1000 
hredd 
1':;0 : 

6F8C 

6.J5 ... 

6.J7 .. 

6K7 
6K8 

6L7. 

öK7 .... 

6R7 

6SA7 

6SC7 

6SF 5 


16SG7 
6SB7 .. 

OIjefyllda högspän
ni ngskondensatorer . 
Cornell Dubilier_ 
2 rn]' 1080 "olt arbet~' \l. 

Kr. 16: 
4 ulF 1000 volt arbctss p. 

Kr. 22 : ~O 
:2 mF 1JOO volt arbetssp. 

Kr. 29: [j() 

D:o Aeor\'ox Surplus. 
2 mF 600 volt arbetssp.

Kr. 5: 95 netto 
2 	 mF 1000 volt a rbetssp.

Kr. 6: Dl:; netto 

Panelinstrument. 
Simpson olika tYller Q. 

yärelen. 

Rek\'ircro specialkatulog! 

[{atodstråle
oscillografel". 
Du Mont. 
Typ 164-E med 3" g- rvll 
s ltiirm Kr. GOO: - n('tto. 
Typ 208-B med 5" p;rö n 
s ',iirm Kr. l.145: - nf'tto. 
Typ 208-B GLP7 med 6" 
bE, sk'irm Kr. l.155 : 
netto. 
D:o "Surplu s" med ä" 
grun s f.~ ii rm 1(r. D50:
ne tto. 

~; =I~gec~~lr~I.': .~ltr~l~~ 
9 :  VR105 . . . . .. 12: 
7: 50 10Y 14: 

11:  S05 50:
10:  813 85:
7: 50 814 ·10 : 
S :  815 20: 
S:  1269 27: 

12: 7C4/1203 7: 
11: 7E5/ 1201 7: 
7:  100TB 40: 
7:  807 .... 10 : - 
6:  3B7/1231 5 : 
7:  RD6/1299 5: 
7:  3A4 4 : 
7: 50 956 .. 15: 
9: -! 957 H: 

17: 8: -1 05S .. 
12: - 1619 10: 
15: - 0003 15: 

1F5GT 
1H4G 
1HöGT ..... . 
1L4 ........ ... . 
1LE4 
]LCG 
1LH4 
1LN5 
]K5GT 
lR 5 ... . 

11:
7: 

10:
11: 
11:
11 : 
11: 
11: 

S: 
11: 

6AB7 
6AC5 
6AC7 
6AG5 
öAG 7 
6R4G 
6R7. 
fiBSG 
6C5 .. 
SC6 .... 

netto. 

11: 7BG 9:
7B7 8 : 

S: 
6: GO 

7E6 S: 
],) . 

9: 
7: 50 7F7 

7.J7 ..... ....... ]2:
12:  7L7 10:
11: 7K7 10: 

7S7 ..... .... ... 12: 10 : 
7Z4 9: 7: GO 

10:  12A6 ....... " 12:
S:  12AS S: - 
9: - ]2AH7 ...... 10: 
!): - 12AT6 0: 
9:  12B7 .. 11: 
7: 50 ]2BA6 f): 

!):  12EE6 !): 

9:  12CS 11 : 
S: - 12KS .. 12: 

7' -1 12SA7 7: 50 
12: - 12SC7 ]0: 
S: - 12SF5 S: 

12SF7 
12SG7 
12S.J7 
12SK7 
12SL7 
12SN7 
12SQ7 
14A7 ....... .. 
30 
32 .. , 
33 .,. . .. 
35W4 ... .... 
3'lZ4GT 
35Z5GT ...... 
35L6GT ... ... 
42 . . . ...... . .. 
43 
50B5 .. ....... 
5OL6GT ·0· ... 
89 .. . , . . . . . . .. 
]S51 ....... .. 

ADIO AB • Polhemsgatan 38; SthlmCHAMP ON Telefon 020950 ('Växel ) 
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Nytt i radiovilg 
från U.S.A. 

Nedanstående artiklar utförsäljas till 

kraltigt reducerade "ri~e r. Pas,~a pil 

tillfiillet - .~änd in Er rehisition 

snara5t. 

OMFORMARE 

R~terande omfonnare : Typ BD-Ii. 
P r imHr : 12 V :E:' . 

&' kuncla r: 1000 V= , 350 m A. 

K omple t t m ed Inuyggt stll r t r e I:l , m trr 

OC'll 81ikrin g RI". F llbriks ny! . 


I' rlo 185: - kr. 

~'~: 

'3\1:' ~~ 

- -'- ., 

--" -.• _~._;..~.;::
~ . 

I(oteramle omt'ormal'e: Typ PE-103. 
Pri mHr: n P Ill' f 12 V ;;;;il . 

Sdmlldlir: 000 v ~ , 100 mA. 
S:1mm Hllhy~gL1 tnPd Atnrt r rJH, fiIt er oc h 
titri im brytare. l ,'jiid r a n de m oaternrl pil 
botte npln ttu. Ink l. kra ftiga hattl'ril<ah 
lnr. l~'ubrlk !'myn! l "ri!il 1;5 : - k r. 

Håll'umsoscillator typ SPR-2. 
F'rck\'cllsom r :\dc : 1000-3100 l\l"/ R. Am'lind 
ua r som b la nda r e elle r oscilla to r. No g-gra nn 
fln in8 tiill nl n g , m eka ni sm nw c! s kala g r a dNa d 
d ir ek t i f rek\'{,n ~. Komp le t.t m ed "Ji l"h t 
hO\1se" -ru r ty p 2f'1 0. :MA tt : 20 1/2 ., X4". 
I'~abril(s n y- ! llritoi 250: - kr. 

Vågfälla typ F' - 20/ UPH, 
l" r e. k \'e nsomnh le : :iOO- MOO :\1"/8. Yl1 g fii lln.n 
ä r e n ha ln-" g s koa xia ls tiiml illj e. y "gti ill an 
kan }<:or t slu tus m ed en i nbyg gd s t r (lm ~ 
brytare. In s tli llning s ke r nw d " " k or t s lu 
t.n n dc "löpa r !!It, Le~e re rus me d e n extra 
" l öpn r o". F a.brjJ(jiU)Y 1 rri~ 4.3: - kr . 

»Butt.m-fly»-I,retsar. 
D esR il kompiptta a vstiimnlngskr e tsa r rö r 
UH F läm pa sig rör m ot taga r e, oscillato r er. 
f re kvensmiit a r c ('t e. Sam tliga typer Uro i 
p r rrl s io n s u tfii rande. Följan de typ cr fi nnas 
i la O'c r : 

yp P P -734, 30 1000 l\lr/~ , \O 2 1/ 2", för 
~ il v ra d c mH ss in rrsplnttor . 

T y p PP- i3u, 13, 8;; :'Ir/s , \O 43/8", fö r 
Ri1 v rude mji ss ing~Jlla ttor. 

'l' yp PP-736, 106-330 Mc/ s, \O 4 1/4", a l u 
ru inlum platt o r , med u('orn rö r h l1 11 a r e. 

T )' p PP -737. 76--.300 ~Ic/s , \O 41 / 2", a lum l 
niUlllplatto r. 

F a briks ny,,! Prl. 45 : - kr. pr .1. 

Portabel radiostation typ BC·654-A. 
SUn da r e och mottuga r e sam rn ullhyg g dn I en Iätt met!lllådll med Iltfli llullr t " ky d ,l slo(,k U\'er 

fron t pu fl c ler na . .-~v R tii mTli ng-sk rd~nrna i s~i nd a ren r('~ p . mo tt agaren Hr o g an g-Il de oc·h 

(h'h'a~ u\- p r <>d Rio n , k ug gvU xla r, Skalo r na g r a de ra d e di rt'kt i frc k\·~ n , . I n by lOd 200 k els 

kri ~ ta ll rö r kn li b r e r in:,r. 

Frek\'en~om l'i\ ll c : 3800- r,8t:O k('/8 . Ut e ffekt: 17 'IV vid td eg rafi , 8 W \' id t elefo n i. Rö r : 

4, st. 3Q5G'I' , 2 öt. !l07 A. R F-n mpe reme(Pr: O- S A. I nh ygg t an t" llnfilt e r. 

Ilotl-a.ga r en: S up erh c t .. ro ll y n m ed et t s teg h f -fö r sUi r k ni llg' , ,,mt A1 -osl'illn to r . 

~' re l,"r n s oll1 r i\de : 380G-58D0 ke/s_ R ör: 3 st. L -5GT , 1 s t. lA7GT. 1 ~L nI::iGT, 2 Ht. 3Q5GT . 

Ute.ffel,t: 100 m "-. l'rl8 (komplett mt~1 rÖr): 2M: - kr. 


.Jiiit~1 
. -. . 
--... . 

Vibrat.Ol'omforUl31'c ty)) PE-125AX. 
Nn y t ter li g t ,-,i1b}';:;g d och p: ko" t"f! om 
form fl rc mc(l m:inga a n\';indning-sm öjli g h e· 
te r . Olll kopp lillg ,bur (m e ll " k ru\' lll(' j s eJ) fö r 
d r ift fdn 12 (' lIer 2-l V li ks trö m. Liimna r 
sekundH r l: 500 V - , I OO mA. >am t 8 \ r = 
fil r glöds t röm och 12 r lle r 24 V = fi.ir r e· 
Hi er . I nhy g- g t s tnrt r em f iir fjiirrmun(i \-re. 
r i n g . Hi..ig s llH tl n ing~n ii r filtrrJra<l. Omfor · 
lJulTn ll ti fe fnb r ik~II Y:l oe lt levp rf" ra~ k om
pletta m ell 2 IIk r ikt a rriir oc h 2 dbrator c r . 

I:tris 185: - kr. 

Rotcramle omformare, typ DM-28-1'. 
P rlm,ir: 24-28 V = , 1 ,2:3 A. 

\'ibratoromformm·c. Seklllldiir: 220 V - , 70 mA. 
llWU inbyg gt filt e r. P ris kr. 00' 

E I"c t r o n ie La h. T Yll G(JiJ, "jiiI\'likl'ik ta ud e. 

Pri m;; r : U V ~~. 


Sek uud;;r: 150 V ~, :1" lIlA. 
 Roterande omfonnare typ CWO.200 V -, 40 mA. 
2iin V = , ;;0 m A. Pri mHr : 24- 28 V - . 
27;:i V = , Hu ill A . Seku ll diir : 210 V = , 13(; mA . 

l.' t effek t. 1n ~y m ax. Pris kr. 85: - . rrl k kr. t ."i:~- . 

JOHAN LAGERCRANTZ 

VÄRTAVÄGEN 57, STOCKHOLM. TELEFON 613308, 617128 • TELEGR.-ADRESS: FIVESSVEE 
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Radionavigation 


Under det andra världs ri get mea dess världsomspännan

de operationer tvingades de krigförand e att utveckla och 

fullkomna olika sys tem för navigering av sina <flyg- och 

sj östridskrafter. Det enorma arbete och de oerhörda sum

mor som offrades på denna uppgift resulterade efterhand 

i en h l rad sinnrika och fö r krigför ingen ytterst betydelse 

fulla navigationssystem. Härv id vi sade d € t sig, alt radio 

tekniken erbj öd utomordentliga m öjligheter. 

Det kan genast konstateras, a tt det i fråga om de radi o

tekniska navigationssystemen ännu så länge råder en nästan 

babylonisk förbis tr ing ; ett stort antal konkurrerande system, 

om uppbyggts på krigets erfarenheter, men avsedda för 

fredstidens na vicyation har sett dagens ljus. Vad som är 

ägnat alt göra läget än mer fö rvirrat är att de fl esta syste

men änn u inte är tekn i kt genomarbeta de och ännu mindre 

tillräckligt provade under driftsförhållanden för att d t skulle 

vara möjligt att i dagens läge kunna rä ttvist bedöma de olika 

systeulens möjligheter. 

Att tiden snart är inne för interna tionella överenskom

melser i frå ga om en standardisering av de f redl iga naviga

tionssyst men är uppenbar t. Som det nu är med ett otal 

konkurrerande system, olika i oEka läna er, tvingas lång 

d istansfl ygplan att instaliera mängder med olika slag av 

rad io tekniska navi gat ionsanläggningar, vilka i 'betänklig 

grad inkräktar på den nytt iga lasten. Det finns faktiskt 

engelska atlantflygplan som nu är dekorerade m ed 17 olika 

an tennsystem ! 
F ör sj öfarten gäller, alt man i första hand b ehöver navi 

gationssystem som ger fartygsbefälet möj ligheter att obe

roende av väderleks- och ljusförhållanden kunna fort löpande 

kontrollera läget av närliggande fartyg, kust, öar etc. (kol

li sionsva rning ) . I själva verket föreligger redan nu ett fullt 

utexperiment rat navigationsE.y. tem för detta ändamål, eko

radioanläggningar med indikatorer bestående av en katod · 

stråler" rsskärm (PPI , P lan Pos ition Indicator) , på vilken en 

I' oggrann bild a de närmaste föremålens läge i farvattnen 

omkring fartyget uppstår. F ör sjöfarten är det emeller tid 

inte tillrä;::kIigt med enbart en dylik anläggning för kolli , 

sionsvarn ing. På de sto ra havsvidderna gäller det att kunna 

utför positionsbestämni ngar för att far tyget s.l.;alI kunna 

hålla rätt kur . För detta ändamål har ett stort antal system 

föreslagits. Enbart i USA Il r ma n enligt uppgift1 haft ett 

hundratal förslag till system föl' långdistansnavigation un-

BUSIG, TIES. H, ADA:'IiS. P R, COLIN. R I : A erial Navigation 
and Tra//ic Control with Ntroaglobe, 'avar, Navaglide and Navascreen. 
Electrical Commun ication 23 (1 946) nr 2 j un i, 8 . 113. 
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der prövning, och vid Federal-Telecommuni<:ation Labora

tories i New York har man redan ingående analyserat ett 

dussin sådana systern . De mest kända systemen för lång

distansnavigerin g är Loran2, Slzaran\ 'Vavaglobe, Sanne och 

Decca\ 

Det ligger i ~akens natur alt flygtra fiken kräver na\riga

tionshjälpmedel av synnerl igen avancerat slag om den skalJ 

kunna upprätthållas under besvärliga väderleksförhållanden. 

F örst och främst krävs här an ordningar som gör det möj

ligt för piloten aH hålla kursen (radiofyrar ) . Därj ämte 

måste han ha hj älpmedel med vilka han kan bestämma sin 

position och vidare m åste han ha anordningar wm varnar 

\-id risk för kollision med andra plan. Dessutom måste han 

ha anordningar som dirigerar honom in i rätt läge för 

ia ndn ingen på landningsfälten odh slutl igen bör han ha au 

ordnin aar som möjliggör blindla.ndn ingar. 

Bland de sys tem för flygy13vigering, a\'sedda at l utnyttjas 

vid landning vid dålig sikt, som fr amkommit under kriget, 

märks det amerikanska CCA (Ground ,ontroi Approach) , 

ett ekorad iosystem, som lägaer praktiskt taget hela a nsvaret 

vid landningen på ma r.kpersonalen och SCS-51 (sedermera 

omdöpt till ILS ) , som är ett automatiskt rad iofyrsystem_ 

Av Federal Lahoratories har utvecklal s ett blindlandnings

system Navaglide, om arbetar på mikrovågor och som ger 

inte endast anvL ningar fö r land ningskursen på ett instru

m ent utan sam tidigt ock, å a.vståndet till lananingspunkten. 

För Navaglide-systemet föreligger emellert id ännu endast 

mycket knapphändiga uppgif,ter. 

F ör landningskontroll från markpersunalens j da har oli· 

ka system I öreslagi ts, exempelvis ACR (Approach Control 

Radar ), som ger de över flygplatsen kretsande flygplanens 

läge på en PPI-skärm, och ASMI (Airfield Surface Movc

ment Ina ica tor ) , som vid d lig sikt rrör det möj lirrt för 

markpersonalen att kontrollera att lan dnin gsbanorna är 

fria. Dett a senare s ·stem arbetar f. ö. med impulser av 

endas t 1/ 8 flS längd! 

För navigering utefter fasta flygleder kan radiofyrar ut· 

I'yttjas ev. kompletterade med anordningar som ger piloten 

möjligheter atl bestämma avstån del till dessa. För fl ygnavi 

gering över flygleder utan radiofyrar kan utnyttj as naviga

tioIlssystem av samma typ som föreslagits för sjöfar ten. Man 

har sålunda fö reslagit Decca, Loran , Sonne, Shoran och 

a\'aglobe för detta ändamål. Sch 

2 , e POPULÄR RADIO nr 11 / 1946 s_ 25,k SVEDBERG, ll: Loran 

- Ett nytt märkligt nalligalionsmedel. 

" Beskrivn iog kommer inom kort i POP ÄR RADIO. 
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De gasfyllda urladdningsrören 

Av civilingenjör N H Lundquist 

Jämsides Illed den utreckiing, som Ululel' de 
senaste årtiondemt fört eJelitrollrörstekllil{clI 
t:ramiit, hal' IItn~'lda.ts en alUmn telmil., i vii· 
I,en llIall använder sig a\' rör med gasfylluing. 
Variationen i friiga 0111 dt'.ssa senare l'örs koustru\,· 
Uon och anrändning hal' ' ·luit om möjligt· ännu 
SHiITC än vid högvalmnmröl'cn, men efter hand 
Imr ett ht'gränsat ant·a! rörtY\ler utliristallisel'ats, 
val' och en med Sil1ft slleciella auvändningsoull'ft· 
den, Dä dessas cgensl{apcr i väsentlig mån sidlja 
sil( från högvalmllnll'iircns, fllrdra. de I'n i viss 
mån annan telmil{ vid anrändningell, I nedan· 
s t.iit'Jl(le ad.i1(el genomgås de tre viktigaste gas·
rÖl'ens - glimlamplUIs, det gllsfyllda lilnildarrii· 
rets Odl thyralronens - egenSlul(lCr och deras 
IH'aMislm tillämpning. 

Grund·läggande för elektricitetstran5}lo rten genom en gas 
är jonisationen av gasen, dvs . det förh llandet, att gasl11ole· 
kylerna genom all förlora en eller fl era elektroner förvand· 
las till posi tivt laddade joner och sålunda få förmåga alt 
rö ra sig i ett elektriskt fält. J onisationen kan ske på olika 
sätt, av vilka det för gasurladd n ingsf)'siken viktigaste ä r 
s/:ötjonisationen: en elektron eller jon, om med tillräcklig 
has ti ghet träffar en molekyl , slår \"id stöten bort en eller 
flera elektroner ur denna . Elektronerna och jonerna i ett 
urladdllingsrör försvinna givetvis så småningom dä,rur, dej 
genom att de bortföras till elektroderna, dels genom att de 
b.terfÖrena sig i gasen till neutrala molekyler, men om spån. 
11ingen mellan elektroderna är tillräckl'igt stor, accelerera_ 
rl e laddade partiklama upp av fält et sa mycket, att de genom 
stöt jon isation förmå nybilda lika många laddningsbärare 
per tidsenhet som det bortföres ur urladdni ngen. Härigenom 
nppstår eo urladdn ing, som sålunda kan upprätthållas Eta· 

bil t utan hj älp av någon) tlre j onisato r. Denna kallas där. 
fö r 11 självständig urladdning, oc.h beroende på arten och 
. raden a l' j onloati nen denna kan d n anta et t fl ertal 
olika former. 

Glinuuluddningen är pn dylik ~jäh' tändig urladdning ; 
den uppträder i gaser \ . d ett tryck av mellan ung. 0,1 och 
100 TI , och den kan {(ira II ~ tr iim ll1f'lla11 11ago 11 tiond els 

o ,Ii näg ra hun dra illA. D EY'ikali;;ka pgenskaperna hos 
glimurladclningel1 äro olika i oli - delar av urladd ningE . 
f li mmet. men I ' j skola hä r hegriin os- lilr atl heskt-iva de 
praktisk t viktiga fö rloppen i 11ärheten al lat oden. 

l 1. T ([orr) - 1 111m k\"iek~ihdpr1ar~. 

4 

Mot katoden rör sig en slröm av po"iti,·a joner och ifräll 
denna en anna n s~rÖI1l llIr elektroner. Dessa röra sig mycket 
fortare än de tunga jonerna, och härigeno m kommer dessa,. 
posjtira laddning atl överväga öve r elektronernas negati ,'a 
och bil{la en positil- rym(Uadd~[ il1 g framför katoden . D Ua 

medför i sin tur, att ett mycket 5lo rt spänningsfall, kalor!· 

fallet, upp"lar strax fra mför katoden. Utanför katod falls
området avlar fältstyrkan, elek lronerna ha lägre has tighel 
o~h jonisati one11 blir mindIe. I .;tället ha elektron erna g)'lIlI ' 

"aml11are hasti/lhet för att exc itera molekylerna till lj U5Ut· 
strålning, oeh sM unda uppstår det karakteristiska glimljuset, 

skarpt avgränoa t mot katodsidan och diffust avtagande mot 
anodsidall, 

Katodfallet har den intressanla egenskapen, alt del iiI' 
praktiskt tage t oberoende av st römstyrkan i röret. Urladd· 

nillgen kOlll.;entrerar sig nämligen på katoden till en fl ä -k, 
oeh om man ändrar ot römstyrkall genom röret, ändras flä c· 
kens storlek, medan strömtätheten dä... inom är konstant. 

Först ·Ilär strömstyrkan ~tigit så mycket, att hela katoc1ytall 
är fullbelagd med glimljus, börjar katodfal1el stiga, Katod· 
fallet är också oberoende a\r gastryeket och ålunda endast 

bestämt a ga_ens natur och katod materialet. I ädelgaser är 
katodfallel lägre än i övriga gaSeI, och bla·nd katodmate· 
rialell ge kal ium och natrium de lägsta värdena, Typ iska 
värden äro : Fe i luft 269 V, Fe i He 161 V, Na i He 80 V. 

Spänningsstabiliserillg m ed glim rör. 

Den nämnda konstanselI hos katodfallet u!ll yttjar man i 
glimstabilisatorn. Denna utbcrö res av ett <Ylimrör b}i <Yrt t ~,

b ~ ec'" 

all huvuddelen av spän ningen över röret utgöres av katod · 
fallet Ga _fyllnin 'fen utgöres av nag)n ädelgas, t. ex. heliulll 

Fi ' . J. 1,Iil1l ;;[:lhi li ,otor LS 75/ 30, 7.~ V, 30 mA (Luma). 
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Fi~. 2. Climslahilii'3lor LS 10S6. 11J5 V, .1 mA (Lllma). 

ell .r neon, med etl tn ek cil valL alt glimlj use l räcker nä;:!sn 

fram till anoden, dv~. ofta:,t av ~ t o rlek50 [(lni!lgell 10 T. 
Katodmalerialet är vanligen niekel, i 150. \'o lt :, lalllplJr obe· 

handlad, i 70·, 90· och 100-volrslampor med II beliiggll ing 

av nagoll alkalimetall. Fig. l och 2 vi5a ett pm: vanliga 

l) per ~l\' s labili"aloIT~i r. Slabilovoltröret är en speci >Il LIt· 

förin <> ,, [orrn rned fyra 5CTi e! opplad . gl im, träekoL \ ilka bil. 

da;; lI1ellau f em l:ylin d ri ;;ka blIrkar, ställda inuti \'a randra. 

er delta rör bUlna allt;;; samtidigt dc stabiIisc rade iO, 140, 

2 J O och 230 volt uttagas. Se fil, . 3. 

I fig. 4 å terges ochematiskt samba ndet mellan s tröm och 

5pänning hos ett ~tabili5atorrÖr. De t fordras en viss sTJän. 

l1 ing, täIHlspänningen V" för atl iiverhmcud taget någon 

ström kall flyta , men sedan s tr1ill1men bij,rjat gå " nom 

rc,r f.' t, ~j unker ~piinningen snabbt ti ll den nära Jl0g kon· 

~tanta brännspiinni ngen Vh' är ka torly tan iir h elt täek't 

a\r urladd ni ngen, s tiger spän nin gen ~Iter till en tupp, n ågot 

lägre än Vi' och sjunker se a ll ilterigen. Glimlampa ll har 

"äluocla en i huvud~,ak negali v karakt eris~ik och lI1a"te där· 

för alltid förkopplas med ea seriemotstå nd. i annat fall 

\' ~i xe r ~trÖlllrnen snabbt till s, dana värd n, all. lampan för· 

st "re,. 

Stabilisalurrörels amrändning fram g;lr av fio. S. Hiir är 

r; glimlampan, R" den belastning, \' ar5 spiinnillg skall s.ta· 

bili"eras, och Rs seri mot5tåndet. För dirnenoinneringen av 

dt dylikt stabili "eri ngsaggregat #illa följande rik l'linjer. 

F ig. 4. Karakler i"lik Fil' glimrar (~chemali;k) . 
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Fi~. 3. Stabil ol oltrör ST" 230/'10. lX 70 ' . max. oJO mA. 

1. D et vanliga;;te fall et är , a tt man ön~kar " tabili~E'ra 111 Ut 

nuialioner i til1för -e15pänningen. Härvid upptage- en ök· 

nin g a\C likriktar;:piinningen 50 111 en "kning av sp iinnino'en 

ö\' er se ricTIlotslåndet ; då flyler en större ström gf.'llOIll detta . 

och den na "tröm öknill" mal;te upptagas a\' glil1lrör t. NIan 
får da viilja seriernolstå nc1 ch likriktarspänning 5iL att \' id 

de förekomma nde spiinningsvariatiune rna glimri)ret~ s tröm 

ej yari era r mera i:in vad W I11 ~iT tillå te t U nder· re~p. ;'i\ er. 

skr id wldrig den för if rågava rande rör anO'ivna minimal· 

resp. maximalströmrnen . I bägge fall en för;;Hmra5 stal) ili

serinasIi)rmågall, oeh i senare fallet ka n de,-sutom katod en , 

~iir~kilt \7id' l agsp~innin gsrör , ._kadas genom överhettning. 

2. labjli~tJri,n gsförl1l ågan lOS en dylik a.llordning kan 

bedöma~. om man tä nker sig, att glimlampan har ett litet 

\'äx el~ trÖI1.l,5mO ls lå nd. svarande lIlot lutn ingen hos den nL-i "lalJ 

raka delen i fig . 4,. Då dela ~ ig späIUljngS\'ariationerna mel

lan delta ll1otstå11d och seri emobtåndel. VanLigen bli r d en 

sa erhållna s tabili seringen fullt tillfredsställancle, om dimf.'l1 · 

s iuneringen h ar -kelt enligt punkt L 
3. Vid stabi lisering mot helastningsvariationer äl' lotal· 

t r iimmen till anordningen konstallt, m edan en ökning ay 

belastningsstriillll1len kompenseras genom en rninsknin o' av 

"trönnnen genom glillllampan. Man har allt ,;; :! att välja en 

glimlampa, där ~killnaden mellan maximal. och rniniIllal. 

s tröm svara r m ot den v~lntade skillnaden i belastningsström ; 

"edan be:ötällUller Illall Eeriemo ts tåndet så, alt vid normal 

bela:,tning en slröm aår genom glimlampan, som lin'ger 

ungetklr mitt i dess arbetso mn1cle. 

4. Uncler alla förhå'l1anaen måste man se till, att spän· 

nino'en över glimlampan i första ögonblicket är ~ törr' iin 

+V 

G 
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Pig:. 5. K oppling,5ch r mcl för glimctahili>ator. 
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Fig. 6, Växelströmsstabilisator 

dess tändspänning. Del kan sålun da vara motiverat att på 

t. ex. en stabiliserad förstärkare inte J å till glöden, illnan 

anodspänn ingen slås till, enär rörens impedans i varmt till. 

stånd kan vara för liten för att spänningen över dem skan 
nu upp till täl1dspänningen. 

För räknemässig behandling kan innebörden i punkt l 
enkelt framstäl1as med hjälp av ett par forml er, medan de 

övriga pun kterna inte torde kräva någon närmare förkla

r ing. Antag att glimlampan har brännspänningen Vb och 

att strömmen genom den är I . Belastningsströmmen är I b• 

Då är den totala spänningen över anordnin.gen 

V=Vb+Rs ' (/+lb) (l ) 

Om denna spänning ökar med tillsko ttet LIV skola Vb och 

h vara konstanta, medan l ökas med Ll I, alltså 

LlV=Rs ' LlI 

Och om spänningsvariationen utgör en VISS bråkdel a av 
totalspänllingen, är 

JF'= a ' V 
aHtså 

(2) 

Nu välja VI I mitt i rörets varia tionsområde och LlI Ill om 
detta område, alltså 

LlI = l max-l mill 
2 

Härmed kunna vi ur (2) bestämma Rs' och därefter be· 
räknas V ur (l). 

Som ett exempel kunna vi tänka oss, att en mätförstär. 

kare, som vid 150 V spänning d-rar 25 mA, skall förses 

med en likriktare och stabiliseras mot nätspänningsvariatio . 

ner på ±10 %, alltså a=O,l. Som stabilisator välja vi 

VR 150 med Imax=30 mA, Imi,, =5 rnA. Då kunna vi 

sätta 1=15 mA, d 1= 10 mA och få enl. (2 ) 

0,1' [l.SO+Rs (25 + 15)] = lORs 

alltså seriemotståndet Rs = 2 5 kn och Iikriktarspännillgen 

V=lSO + 2, (25 +15)=250 V. Då växelströmsmotståndet 

hos röret "r ca 100 n , bli de k-i'ars tående spänningsvaria. 

tionerna (l00/ 2 500) 10 = ± 0,4 Ofo. Spänningen över glim. 

lampan, innan den tänder, blir 250-25 . 2,5 = 190 V, och 

då rörets tänospänning är ca 130 V, är detta tydligen till· 
räckligt. . 

Det är även i vis- mån möjligt alt stabilisera äxelspän. 

ningar med glimrör. Fig. 6 visar ett dylikt rör. Elektro· 

derna bestå av två ko ncentriska c lindrar, av vilka den inre 
är korrugerad för att få samma yta som den ytt re, och en 

liten tändelektrod. VäxeiEpänningen pålägges mellan de bå· 

da stora elektroderna, va·rvid rörei tänder i vardera r ikt. 

ningen, när spänningen nått ett visst ärde, och topparna 

på växelspällningen avskäras sålunda. Efter röret kopplas 

ett filter, som åter utjämnar spänningen till sinusform. 

Kippspänningsgeneratorer med glimrör. 

En annan användning har man för glimlampan i kipp. 

späll'ningsgeneratorer. I fig. 7 laddar spänningskällan upp 

kondensatorn C över motståndet R till glimlampans tänd. 

spänn ing. Då tänder denna och laddar snabbt ur kondensa· 

torn, dess spänn ing sjunker till dess lampan slocknar, var· 

efter kondensatorn åter börjar upplad-das. Vi få alltså en 

sågtandspänning, som kan tas ut från glimlampans anod och 

användas t. ex. till oscillografavlänkning. Denna koppling 

har dock flera olägenheter, då·lig linjaritet, dålig frekvens· 

konstans och svå righet alt synkronisera. D en användes där· 

för inte vid noggrannare apparater , men den lämpar sig 
väl, då det gäller att med enkla medel åstadkomma en såg. 

tandspänning. En tillämpning är t. ex. stötgeneratorerna 

till kreatur sstängsel. Dessa äro i princip konstruerade enl. 

fig. 7, men i anodkretsen är inlagd en transformator, på 

vars sekundärsida en kortvarig stöt med stor spänning 

alstras under -den tid, då kondensatorn urladdas genom 

glimlampan. I fig. 8 visas en glimlampa, konstruerad för 

en dylik anordning. 

Gas/rl/da likriktarrör. 

De gasfrllda likriktarrören skilja sig fysikaliskt från glim. 

rören därigenom, att urladdningen i dem är osjälvständig, 

dvs. den fordrar för att upprätthållas en jonisationskälla 

utanför urladdningen , i detta faU glödkatoden. I själva ver· 

" " 

oO-----.........----<~--o 


Fig. 7. Kippspänningögenera tor med, glimlampa. 
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Fig. 8. B&gdiou . Tändspänning 200 V, toppsttöm ca 30 (Luma) . 

ket utgör i dessa rör d et bidrag till strömmen, ;;om uppstå r 

genom stötjonisationen en försv innande br kdel jämfört 

med ellli ~s io1155trömmen fr an katoden; jonisati onens bety. 

delse ligge r i stället pil ett annaL plan. 

Vad som i en vanlig dio d hindrar, a tt man kall ta ut 

hela mättningsströmmen ho~ katoden är 111 bekant d n 

nega;tiva rYIlIdladdning, som omger katoden. I ett gasfyll t 

rör ha vi, när jonisationen kommit igång. en ström av posi

tiva joner 1110 t katod n, som lik30111 i gJjmurladdningen bil

da en pos iti rymdladdn ing framför katoden, och denna 

r~-mdJaddllin g upphä\'er el ktrollIlIolne laddnil1"_ Fältet 

fr n an'Jden kall IUnlla Lr i1 nga in till ka toden och stad

komma en ökad emissiun . E tt dylikt rör ger allt -å ert betyd

ligt lägre spänningsfall än ett högvakuumrör , uch i urladd

ningens natur ligger, art detta spänning. fall, liksom vid 

glimurladrlningen, bl ir i huvudsak oberoende 8 \ ' strömstyr

kan . D en van.Jiga gasfylInin gen är kvicksilver, som ju har 

lIlycket tunga joner, 'arigenoI11 j ollströlllmen kan hållas 

liten, och spänningsfallet i dessa rör brukar vara ca 20 volt. 

Fig. 9 visar ett exempel på ett dylikt rö r. 

Det låga spänningsfallet ger givetvis gasrören ett stort 

företräde framför högvakuumrören, men å andra sidan 

måste gasrören hanteras med större omsorg. En likriktare 

med gasrör bör alltid ha drosseEngåIlg på filtret eller förses 

med skyddsmotstånd. I annat fall stiger uppladd ning_ström. 

lUen genom r öret till slora ärden; detta sker genom en 

öknin '" a jonstr ömmen, varigenom katoden utsättes för ett 

bombardemang a joner , som skadar denna. Av samma 

anledninrr bör katoden vara ordentligt upp\rä.rmd, innan hög

~pänni ngen pålägges; i. synoerhet efter en transport e. d., 

då kvick ilver kan ha skakat upp på katod en bör glödspän

lI ingen ligga på, -tills a-llt kvicksilver förga.sa'ts. I detta falI 

iir en uppvärmningstid p 15 ii 20 min. att r ekommendera, 

medan i vanliga fan 2 ii 3 min . är tillräckligt. 

Slutligen bör ihågkommas, att temperaturen ha·r ett väsen t

liIYt inflytande på kvicksilverrören- funkt io n. Är lempp.ra-

POPULÄR RADIO NR 111947 

Fig. 9. Gasfyll t Ii ' riktarrö r LD I (hal",ug) 50 V-t topp. röm 15 A 
(Luma) . 

turen för låg, blir kvicks iInels angtryck för lågl. och röret 

tänder kanske inte alls; är tempera turen och därmed trycket 

fö r hö rr t, föreligger risk för aH röret baktänder. I allmänhet 

äro kvi cksilverrören a\'sedda alt användas vid rumstempe

ratur, varför särskild a anordningar böra vidtas för upp. 

värmningen i apparater, som äro avsedda a: arbeta vid låga 

tempera turer. 

Thyratrollell. 

MeJ kän nedom om ga likriktarens princip är det lätt alt 

förstå thyralronens verkningssätt. Den består av ett triod

system, som arbetar i en kolv, fylld med gas; vid rör för 

små _trömmar någon ädelgas, fö r högre slrömmar även 

kvi cksi lver. Om man ökar strömmen från katoden från 

myeke~ små strömmar uppåt, så inträder vid en viss ~ trÖnl 

styrka en starkt stegrad joni~ation , ell tändning, och jon

strömmen mot katoden neutraliserar elektron molnets rymd

bddning, så att hela mättningss trömmen ka n uttagas. l 

thyratronen kan ökningen av initialströmmen åstadkommas 

på [två sätt , del~ genom ökn ing av anodspänningen, dels 

genom ökning av galli"rspänningen, dvs. rön~ t kan tämjas 

antingen med anoden eller gallret. 
P å delta ätt är det lätt alt förslå, att den stOI'het, sum 

brukar kallas rörets kontroll/akt or, är lID ",efäT kOllstanl för 

ett visst rör. I första ögonblicket kan röret tänkas fungera 

SOlU en tri od, dvs. strömmen är bestämd av styrspänningen 

Vg+ D· Va. När denna ström nå tt ett visst värde, tänd er 

röret , dvs. om vi m ed V~ me·na den gallerspänni.ng, vid vil

ken röret länd er, är Vg +D . Va = -konst. Kontrollfaktorn 

ä r just lutningen av dellna lillj e i Vg- Va-diao-rammet. Den 

brukar ha värden omkring 5 fl 10. 

Thyratron ens användningsmöjligheter äro lätta a tt inse: 

överallt , där man med mycket liten styreffekt önskar koppla 

in stora strömmar, är thYTatronen anviin dobar. Som exempel 

må endast nämnas brand- och tjuvaiarmanläggn ingar, svets

aggreo-at, koppli ngsorgan i telefon iförslä rkare och på se · 

nao!e tid för rad ioutlösning av projektiler. En kippgene
(foris. på sid. 11.) 
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Från kvasistationära svängningskretsar till 
vågledare och hålrumsresonatorer 
Av civilingenjör U Ingård 

( Foris.) 

6 . lldra resonalorl)'per. 

De nu genomgångna r e~u natorl\ perna höra till dem, 50rn 
kunna behandlas exakt. De ha eme llertid inte fatt Eam1ll3 

pJ'aktiska Let)7delse 50111 visi'a avarter, lll en känn edom om 

de \'anligaste svängnillg~till:ti'lIld n i dem iiI' g rundläggande 
iör studium mr andra r e30natort~·per. 

En mycket användbar rewnator erh<llles, om man i den 

cirkulära resonalorn inför en koncentri sk leda re med varia
hel längd. Den frekvel15ändring, som härigeno Jll ustadkom

mes , beror på det svä ngningstillständ 50111 man utgar 

ifr, n . . VIätninga r ha vi,at, att för E-svängningar med lik
fol"lllig ci rkulii r fällfördeining (l = () I /llimlar frekven sen 

då :,tavlängden ökar fr å·n noll till zo, och motsa tt förhål

lande gäller för II ·typer med sanllna ,:;ynltnetri. v stOlt 
illtres.;;e är det 5\rängningstill.stå lld, som härledes från Eol.o 
ellliCYt fig . 29. Som nämn ts sjunker re50 nal1sfrekvensen med 

ökad stavlängd, och resonatorn ö\·ergår alltmer till en kvaEi
stationär svängninO"skrets, med kapacitansen koncentrerad 
i luftgapet lI1ellan sta \·en (Jr-h f"na änDplattan. Då gäller 
praktiök t taget 

l 

Le 
där C är den nämnda kapacitansen och L stavens incluktam. 

Frekvenoen kan således givas godtyckEO"t små ärden , om 
luftgapet göres ti ll räckliot lit et. Däremo l beg r~insas gi\·elvi5 

jl"f'kvensen uppåt av tupp\'ärdet c/ 2,62 b, vilket gäller för 

Lot,o·typen. Då luftgapet är litet j ämfört med vaglängden, 
i!l \·erkar de.ss läge i r esonatorn ej nämllvärt på frekvemen. ' 

Av betydelse för decimeter- och cenlimeterdlgsrör är en 

resonator liknande den i fig. 29 men meJ en rörformi g le

dare, 5e all en lektronslröm kan passcra och excitera s\·äng. 

Ili'ngar i resonatorn. Den förändring i re5onau"freb-en;;en, 
50111 urborrningen :htadkommer,hlir lI1ärkbar endast \'id 

mycket "må avs tånd mellan innerledare och ändplalta. Del 

iir emellertid detta fall, 30m förekommer i praktiken, och 

därför kan man inte omedelbart använda erfarenheterna 
irån rpsonatol'll i fig. 20 på den urborrade typen. Det iir 

f. ö. en allll1~in egenskap hos resona torerna i centimeteITåg;;

I Här för ut säli e2 n andra k.,o cm tr i"k I dar.: fron mat~3l1 a ,in d
pbtl t ll. 

\] 

I I 
r I 

CJ 
• I 

Fig. 29. Det troliga förloppet al de el ekt riska fii liJ in jerua i den 
ofullständiga koaxiaJresGoBtoro. ([larra,," och :\Iich er: Proc. I.R.E. ) Fig. 30. KlysJranr e5Cl13tore.r. 

POPULÄR RADIO NR 1/1947 8 



Hol!ow Pipe it:(lnll, J J 

Exciting 
Rad 

H" Wave 

I " ' ~ . 31. Exciterint; !I I de i f ig. 17 an givna vfigtyperna i J1 rektangulär 
vu/!le.dare (Chl! Q h Barre"" Proc. J.R.E.) ~ 

1 (iren, att de ha kvasistali nä.r karak.!"r vilket framgår a\ 
fig. 0, om vi ar några vanliga kl ' lTonresonatorer. I _amt· 
J: föreko mmer ell u tpräglat koncentrerad kapacitans. Häri. 
~enom hållas dimensionerna nere, men godhet och parallell. 
motstånd rninskas pä bekostnad hära\". F. ö. "r det i dessa 
Iall ndra orsaker, som i första hand bestämt resona,toremas 

'~eo let1'i. Vid dimensionering av en resonator har man stor 
I. Ila av följande allmänna »likform.ighetssats»: I likfonniga 

J' >~onator r med samma svängningstyp anger längdskalau 
iuverterade förhållandet mellan resonansfrek 'enserna. Om 
en resonalor får alla sina dimensioner fördubblade sjunker 
~i\ledes resonansfrekvensen till halva värdet. 

;', Kopplingselement, vågfiUer m. m . 

id tmder öknillo av lämpliga meloder att exitera en 

vag i en vägledare har man nästan uteslutande hänvisaL 
I ill experiment. Matematiska utrednillgar, i likhet med dem 

;:"m utförts för sj älva vågutbredningen, ha i allmänhet 
ännu ej kuunat genomföras . Givetvis måste vi sa funda· 
Inentala villkor vara uppfyllda för en viss koppling. Har 
,len ifrågavarande vagen ett axiellt elektriskt fält, maste 

"3lnrligtvis ett sådant på något sätt introduceras, e. em· 
pelvis genom en axiell stav. I fig. 31 visas lämpliga metoder 
:JU alstra II·gra vanliga vågtyper i en vägledar med rek-
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Fig. 32, Exciter in g a" E-v gol' i en cirkul ' vagledare. Kurvorna \,j 
läl tst rkan pli ; lorl avalanrl som fu nklicn av antennläD gdoo. 

(Barrow, Proc. lR.E,) 

tsnguläl' sektion. Häl' är i samtliga fall innerledaren i den 
malande koaxialledningen utdragen till en antennstav, om 
ligger i de elekt riska fältlinjernas riktning, dvs. {ör E·\,· fJor 

riktad utefter våolcda rcns a.: el och för H.vågor vinkelrätt 
däremot. At[ stavlängden är mycket kritisk framooår a\

fig. 32, som anger antennkopplingar för E.vågor i en cir· 
kulär vägledare. Matningen sker även häl' moo koaxial. 
ledare, och fältstyrkan som funktion av den utdragna inner· 
ledarens längd äl' också allgiyen. I vissa fall kan ej den 
crforderli O'a symmetrien uppfyllas genom matning med 
"oaxialledning. Så är fallet viel d .koppling typer för H l' 

vågen, som visas i fig . 33 med undantag för 33 b ). l kopp· 
ling d) anvä ndes en parabolisk rdlektor och i e) ha man 

en cylinderresonator med EO.1,o·svän rning s m melIankopp. 
lande organ. Slutligen anges i fjg. 4 helt andra typer av 

kopplingar. 

Antennerna på mottagningssidan ha samma utseende som 
på sändarsidan. 

Det ä r ofta s år t alt erhålla en renodlad äglyp i en 
\,'ågledare, och för att skilja ifrån icke önskvärda överlag· 
rade våO'or kunna vis-a slags filterelelllent allbringas i väl!' 
ledaren. PrincipieIlt up pbygges ett dyli,kt a\, metall trådar. 

" ilka lägga så, att de samman falla med de elektriska fäll · 

9 



__.l.J 
--Ii 

(a) 

(c) (d) 

(e) 

F ip:. :1:\. Olika I ' JlL'r av kopplin gar fiir all al-lm H l·väga r i en cirkul iir 
I'åglerlarp. I Barmw, Proc. T.R.E.) 

lLnjel'lla i den v, g, som skall avskiljas. Exempelvi kommer 

i en cirkulär vägledare Ho'\' , gen alt reflekteras av ett tråd· 

filter bestående av koncen tri5ka ringa r och Eo·vågen av ett 

nät av radiella Lrådar. Genom en liten förändring ay det 

~ istnämnda filtret kan det användas SO ll1 omformare lör 

Eo' till Ho·v åg eller omvänt. Detta möjliggöres genom att 

böja de r adiellt riktade trådarna sa att en liten del av dem 

talla utefter en cirkellinje i våg1edaren. Enär det är relativt 

vårt att excitera en Ho·vå" brukar man utgå från Eo·vågen 

och låta denna passera den nämnda vågomformaren, som 

~ventuellt kan kompletteras med ett par trådfilter. Eo·vå<Yen 

erhålles lätt från en axiell anten11stav. 

Man kan givetvis ocksa utn yttja det fi)rhållandet, alt olika 

vågtyper samtidigt kunna fortplantas i en vägledare . Så 

kunna helt Gberoende ay varandra en Eo·våg och två Ho' 
vågor samticHgt förekonuna i samma vagledare om de orien· 

teras så som fig. 35 anger. 

Sta,biIiteten hos olika vagty per vid en sammantryckning 

av den cirkulära vågledaren utefter en diameter har angivits 

;w Chu i en und ersökning av vägledare med elliptisk sek· 

tion . Sker ;;ammantryckni11 lYen utefter e11 diameter 50111 

&r symmetriaxel för fältbilder , äro alla vågor stahila. Vid 

deformation utefter en godtycklig diameter äro alla våaor 

utom Eo och Ho il15tabila . Ho·vågen uppvi sar således goda 

egenskaper inte endast i fråga om dämpning utan också 

vad stabilileten beträffar. 

Som redan nämn ts verkar en n gledare 50 111 ett högpass. 

filter och använde~ också som ett sådant. Genom att bygga 

5a111l11an element av våll"ledare på lämplig t sätt kunna band· 

pass· Qch bandspärrkret5ar erhållas, \rilka mycket påminna 

om motsvarande akustiska filt er. De elektromagnetiska va. 
goma ha i detta frek enso mråde våglängder av sa11l1lla 

storleksordninp: S0 111 de tOllfrekventa ljudv'agornas. 

Pi g. 34. Metoder att excil era de i fi g. 21 angima vågtyperna i ·' Il 

cirkulär \·i\gledare. (Sollthworth , Bell Sys!. T ech:J. Journ.) 

Vid hålru11IHesonatDrer sker avkoppling ·eller tillförsel al 

nergi i huvudsak pa [\'8 sätt; antingen med en slav eller 

En slinga. Staven införes i de elektriska fältliujernas riktni ng

och slingan bringas att omsluta ett magll etiskt flöde ( i 

verkligheten kommer givetvis den spänning, som flöd et ill. 
ducerar i slingan alt 111otsl'ara5 aV den integrerad elek· 

triska fält styr,kan utefter ledaren) . Valet av kopplingssäll 

bestämmes i varje speciellt fall av resonator · och sväng. 

j, ingstypen. Exempel på kopplingsslingors placer ing give~ 

i fia. RO. 

n 
II 
II 
" 
I' 
,I 

-4-1 

j! 
" 

'I 3
:' " 

2 

Fi g. 35. Sall1lidi~ exc itering eller mo llagn jng al' f l Eo·vag och 1" 1 

H1,\·ap:or. ( Barm\\', Proc. T.R.K ) 


POPULÄR RADIO NR 1/1947 10 



I de moderna Dscillato l'rören för decimete r· och centi. De ga...fyllda . . . Forts. ·f r. s/ll . 7 

Illetervågor ingå h lrum;;resonalnrerna i del evak uerad ' 

EYElemet och ele lronsLrömmen sjäh r C-.'\:.ci lerar s\ iingn iJlgar. 

I~a i dem geJlOlll iniIuen5koppling. F ör at t göra {letta möj · 

ligL m<l5le re50naLorerna utfo rma på ell _pecif"ll t siiLL, vilkel 

reJan an fy lL5. kopplin O'en av energien ske r med en lit en 

;:linga, "om 'eda n kil' kopplad Li ll en koa ia ll eda re eller 

Input Termina ls ? ' Output Terminals 

Buncher Catcher 

F:)!. :{6. »Elekt r~ ,.lV i , -dpipor» , (Kly,;lrcLIer J. (V"riall. R.H. och S. F., 
jomll . :\ ppl. Phy, .) 

, nnau vagledare. I fig . :36 visas exempel på en dylik »elek· 

tro nviss.elpipa», nämligen en klystron. De två ingående reso· 

/;alurerna il ro i fi guren benämnda »buncher» och »catcher» . 

(SllIt. :' 

., 

rator, analog med g lirnlampsgeneratorn . visas i fig. l . 
Denna ha r fördelen, att den läLt kall s nkron i eras med 

impuLer på ballre t i lhy ratro nen. D Il Hg,l linjaritetell 

ll! givetvis en inneboende egenskap h os dylika kopplingar, 

lllen d n kan av l~igsn a5 genom utt er ätta uppladdniogsmot

~ tåndet med ell penta d. Övre frek rl1~gränsen ho ' en dylik 

gen ra la r to rd e ligaB vid ca l kp/, bestämL av thyratro 

I1ellS avjolli er ingsticl, som är omkring 10 ,u • Själva tänd· 
ningen av thyratronen ~ker dä em t oerhört nabbt, ca 

10-8 varför Lergå no en a v ka lodstrå len i el] avlänknjng~ · 

al/ordni ng merl th yratrOll alltid hruk r bli t iIlL·edsstäTIaIl.cI 

+v <>--CJ---~.-.-----o Ut: 

R 1 R5~ 
C T Synkr. 

Oo---------~--------~~--+-~ 

-Vg 
Fig. 10. Ki!l'p~pän ningsg"nera t() r m d lhyralnJll . 

Liksom gasljkrikt arna fordra även thy ratroll erna ell vi5~ 

omso rg vid allvändningen. Man bör för att skydda atoden 

allt id använda seriemotstånd i anodkretsen , likaså kan de! 

i kopplingar, där gallret kommer på stor negativ potential , 

medan röret brinner, vara lämpligt att skydda gallet jet· 

sen mot jonströmmen med seriemo-tstånd. Samtidigt är d t 

olämpligt a tt a nvä nda gallerläckor större än några hundra 

H2, emedan j onströmmen ger en dämpning av gallerkret

",en av ungefär den na storleksordning, varför iuga väldefi. 

nierade gallerspänll.ingar insläIla sig vid större gallerläckor. 

Dessutom har man att iakttaga vad SOlU förut sagt om 

uppvärmnillg 8\7 katoden , och för kvicksilverth yratroner bör 

man även tänka på y ttertemperalurelI' illverkaIl . 

N. H. L . 

Ni som är intresserad av radioteknik, elektronik och mät

teknik bör regelbundet följa innehållet i POPULÄR RADIO. 

Detta gör N i billigast och bekvämast genom att 

prenumererat 
~===============.==========================================~- - . 
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Av ingenjör K E Good 


I nedanstående artikel lämnas en över
sikt över de vanligaste typerna av fas 
vändarsteg. Därjämte presenteras en ny 
typ av push-pull-kopplat slutsteg,l vilket 
ä r kopplat så att särski lt fasvändarsteg 
blir överflödigt. 

En a de vanliga te och amlidigt en av de äldsta kopp

lingarna för erhållande av tva lika lOl°a och 180 0 fa5V"ridna 

,pänningar för dri\7ning av elt puw-pu Il -slt tsteg vL a~ j fig o 
I . Här användes en ingångstran forrnator nI d mittuttag pil 

...ekundä rl indningen. Slnlrören ha i denna koppling, liksom 

; samtliga övriga visade kopplingar, autom tisk gallerför 

· pänning och katodmotståndet är ick avkopplat med någon 

' ondensato r . KatoJkondensator är ej nödvändig. därför att 
dr. över ka to dmo tståndet uppträdande växelspänningarna 

trän V~ och Va --ff) lika s tora och följakllin-en upphäva var

an dra. V2 och Va kunna naturl igtvis ha separata katodmol

,Jånd vilka då Ilat lrligtvi 111, ste avkoppla med tiJlrä k

Hg t tota kondensato rer. Genom a tt j ustera katodmo tstånden 

ku nna i så fa ll anodslrömmam a hos V2 och Va ställas iii 
ika, varigenom likströmsförnlagnetiscring \' utg n!>" rall ~

l B kri'-et i EJ et-lronic Engin el'ring. de . 1945. 

+ + 

[ 


In 

llt~å n gsLra n sfonnaln r. 

DK 621.300.(;4[,.2: fi21.30tHi45.3U 

formalorn undvikes. För tydlighetens skull h tri der ritat

i sluts LeO"el, trots att det j u är 'anligare med moLkopplJdl' 

pcntoder eller tetra der. J fig. 2 an v" ndes en triod som fas 

,'~i na are. e s belastningsl11ot-,tånd utgöres av t å li ka tora 

ro ::;l1\nd R1 och (R~ +Ra ), det ena i anodkre~sen och deL 

andra (R 2 +Ra) i katodkrelsen. R4 är <>aIlerläckan. Rörd 

arbetar med så stark trömmotkoppling att förstiirkll ingl"1l 

ick kommer att bliva milldre iin 2 ggr, vanligen av stOl'

leksordningen 1,8 ggr. Detta betyder, att om vardera slut

r örel erfordrar t. cx. 9 V effektiv växelspänning för full 

ul"tyrning så fordras 10 V på försLa rörets galler. Före fa s

vändarsteget befintligt rör måste alltså kunna avgiva Cll 

9v, e\'äJ"d räxelspänuing, i all "Yllnerhel om dessutom ton

k rrektionskretsar ligga omedelbart före fasv"ndaren. Ka

todkondensatorer erfordr" ickr; övrr Kl! om Ra ä r väsenl1i)!l 

lågohmigare än R2• 

KopplinO"en i fig. 3 b)'gger på det fakLum, att galler.katod

och anod-katodspällnillgarna i ett motståndskopplat steg "ro 

180" fasförskju tna. VI ä r koppla t till Va och V2 LiIl V.I pa 

\'anligt s;'tt, mell lämplig del av ingångsEpän ningen till " ." 
lage.> från utgångsspänningen från VI så att v·· -elspänning

mna från 3 och V~ bli 1800 fasförskjutna. En späIlning~ 

delare mellan VI och V2 möj liggör justering av signa lspän 
l1in«a rna till Va och V, ~å att de bli lika stora. Enklast ~i r 

+ + 

R, 

---I [ 
R3 

In 

I Rz 
I 

Fig. 2. Fa,.y[jnda r~lrg med »ia5väItdarrör» . 
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at t göra spänninO'sdelaren va riabel enli t fi g. 3. Genom alt 

koppla in en hörtelefon i anodtiiledningen til! utgå ng~1 ra 5' 

l'o rmatorn - medan n ignal lägges över ingångskläm. 
morna - ju teras nys511ämnda spänn iuo' delare öa. alt ljudet 
i hörtelefon en blir minimum. 

En in tressant koppling isas i fig. 4, vid vill,en den llöd. 
vändiga fas väncln ingen :htadkomme' inom lul5leget ulan 

användning av ingållgstransformalor eller något extra rör 
(jämför fasvändar n i LF.fÖrslärkaren till radiogrammofo. 
Ilell be.;:laivcll i nr 3 a POPUL " R RADIO 19'1 6) . 

r'r alt lättare förstå funktionen tänka vi oS först V~ 

med alla tillhörand gall rkretsar bortkopplat. VI utgör dit 
ett normalt slutrör med s:l'ömmlltkopplil1" genom motstån· 
den RI och R2• Växelspänningar uppstå över dessa molstånd 

och de användas för att driva V2' som kopplas så, att dess 
utgångsspänn ing är av motsatt fas mot den från VI' Detta 
!löd I~ ndig,:; i ir hOl'koppling av rörens katoder, varvid R 1 

blir det n rmala katoclmotståndeL Dessut m kopplas fI~ :s 

galler till jord via en konde ll~tor medan röret via galler. 
läckan f r ·älL förspännu'lg. Rz genomflytes nu av ström
Illarna friin VI och V2, men dessa st"lla in sig _å IIU del 
blir en liten skillnad mellan äxelströmskomponenterna i 
anodströmmen, tillräcklig för att bilda ingi\n 0'5spännin "et! 

till V~. Om R~ göres 1 000 Q "1' skilIn den i växels:röms
komponenterna endast 10 % om n rmala pentoder an· 

+ + 

In 

[ 

vändas (t. ex. E 11). Denna skillnad föro rsakar endast 
obety dlig distorsion och liten effektförlust. R2 bör kunna 
bela_la med lllin<t 6 W. Den m lian ingångsklämmorna . 
[ig. 4 rrforderliga vä clspänning n ur ungefär 2 ggl' dell 
för ett rö r erforderl iga. Anod!'pänningen måste naturligtvi~ 

U'öra högre"n llo rrnalL för att kompensera spänningsfallel 
över R2 • Man bör även se li ll at! hög ta till tna spänningen 
mellan katod och glödtråd ej öve rskr ides. 

Alt mati t kall trjodIasv:'nda ren i fig. 2 LransformatoI ' 
ko ppla3 frn föregående r ör, arvid tranda mCl torn " sekundär 
anslutes mel1an första rörets galler och rörbindn inaen mellS]) 

R2 och R~ . R4 lopas. Ra måste avkopplas med ca 50 ,IlF. 
Ett så koppla t fasvändarsteg kan lämna en avsevärd spän· 
n ingsförstärkni llO' . Det är l . ex. mö.iligt att få 15 V utaångs· 

spänning till vardera slutröreL för en pänn ing av l V på 
fasvändarcns galler. vilket motsvarar en total förstär nin~ 
i fasvändarsteget a 30 ggr. 

Efter30m !Ju~h·pull-kret 5ar, speciellt 'Yl11l1letriska sådana. 
ha en viss EjälvsvängIlingstendens, rekommenderas att in· 
koppla >,\s:oppmotstånd» i ga llerledningarna till slul rören. 
De kunna för pentoder och tetr oder vara änd till.50 kQ 
0111 automati k gallerförspännin lT användes. En härigenom 
eventuellt uppkommande beskärnin av höga frekvenser kan o 

kompenseras genom negativ återkoppling, som göre_ uc· 
kvensheroende. 

+ 

In 

+ F ig. 4. lUIsleg ny push·pulJ.kopp ling som gör fas\'ändarsleg 
Fig. 3. Fasvändarsleg med 2 rör. Qverflö . igt. 
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för tonfrekvens 

Av ingenjör John Schröder 

En RC-oscillator tör frekvensområdet 
50 p/s-lO kp/s avsedd för mätändamål 
beskrives. Genom utnyttjande av ett 
anodkopplai' förstärkars:eg mellan oscil 
latorröret och det fasvridande CfR-nätet 
möjliggöres att hela frekvensområdet 
täckes med en skala. Frekvensen varieras 
med hjälp av tre gangkopplade resistan
ser i CfR-nätet. 

Den tonfrekvensgenerator, ,~om här kOlllll1 r all lH>,skriva~, 

är avsedd a:t komma lill användning i försla hand som 
högohmig mätströmkiilla för mätniiflgar på förstärkare med 

högohmig ingångsimpedan5. Oscillatorn kan emellertid dleJ 
inkoppling a separat 811passnin o'dr n~ fo rmalor använda~ 

-om lågoh mig strömkiiUa för bl' 7gcrmålningar av olika slag 
eller för provning av högtalare, tran sformalorer m . 111 . 

Olll framgflr av p rincip'" 'hemat i fi g. l är lOJlfrekven,· 
,scillatorn en, k. RC-o cilIa tor , vilken ju ickc har någon 

.vängning krets som Irekven, hLs: iiml1lan.de lement lilan en· 

dasl en komhilla li n av re~ i~tall , er nch kapacitanser. Denn a 
11l1l5täudighet ii en icke ovä~enl lig fö rdel u en amalör. 

(, i,;. l, Prin ip-ehl'nlll 
,,"fn'k,,, n.~o , f,llalllIn. 

f,=2600 pf 

(.=1 IIF 

l': fl.:{ III' 

r. ,= fl l/ F (rl.·k tr ,lyt ) 

r., = B /Ii'· (el"klrol YI) 

r. = 1 ,1.1 0' 

C,,= I1, l ,IlF 
C, = SO .II I' (el k l,'ol)'l ) R",= 2 kO),IJI 
r.. = O.l,,,F R,, = 100 ohm 
(.'0= 16 ,II F (el eklro l l ) R,., = lJ," \I')!1Il1 
r 'I1=8 ,nI' (elektrolYl) R,,; = :lOO ohm 
R, = 2 k"hm R,, = lOO ohm 
R2 = 0,5 !\Iohm R, = 5 koh m ( 2 W) 

R ,• IJlprovas (i mod elhpparJlcn = 700 ohm) 
likr = :- plattor di "m. 20 mm kopparo id,,1 ( ga,BaJtic) 
Rör: T: EF 11 : Il och III: EL 11; TV: AZ 1. 

[iir 

U,=IJ~'1 o!t "' 
R , liDO ohm 
R =- ~s kobm 
H,= ~ (j kO\l rtl 

1< , - 20 kvh m 
R.= l \luhm 
R, = ! lO nhm 

" 

eller servismaIls synpunkt , da induktausspolar med fön' , 
5krivna eo-enskaper icke äro så lätta att henunatillverka. 

En annan fördel med den RC-oscillator, som beskrives 

det följande, iir all hela frekvenson1Jådel SO p/s-lO kp/s 
läckes med en ~kala. Denna extra finess möjliggöres ~cnom 
t,lt elt-är"kilt itnpedan,om.ättning~steg, elt anoclkopplat 
rön;tärkarsteg, inkopplats mellan oscilla~orrör och C/ R-nåt. 

Genom detla arrangemang möj liggöres också användandet 
av en enkel typ av torrlikriklare j den amplitud .. lahiliEp· 
randr; krpt~ l':J J. 

PI'I:ncipschemat , 

J.>rin 'ip;:Jlemal fi)r lonLreh en 'o ('illalon å ler" iv" i Ii i" 
] , F()l',"la rö ret (I ) , liingst till vän .. tcr, som kan het rakta: 

5U II' det cgt;lIl liga o;; 'ill atnrrörel. ing,1" i elt vanligt mol
la IJ(l.k'-'Pl)!n t rÖr,<lärka .. -1 g . Del fö lj alldp för5lärka r>legd 

OtlKI 
I 

C8~ 
2 i Ao 

Kf5~ Az 

A, 
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"r etL anodkopplal för stärkars-Ieg. Fran det allod<koppladp 

J()rolärkarstegets utsida, dvs. över katodmotst?lldet R9 +RIo, 
uttages utgängsspänningen dels till slutsteget och dels till 
ett fasvridan de nät uppbyggl a\' tre identiska Cf R-länkar. i 

\ ilka resistanserna äro variabla och gallgkopplac1e. Det fa s· 

\ ridande nätets andra sida är ansluten till för sta rörets gal. 

lerkret.-. Svängn ingar uppträda vid en fr ekvens då fasvrid· 

"ingen i CfR-nätet är omkring 180° . Denna frekvens, som 

,i i det följande lit et oegenlligt komma att benämna »reso· 
1'3nsfrekvensen». kan under vissa förutsättnillvar J , på vilka 

\ I inte gå. närmare in här, h räknas ur form eln 

10 = - - , l/ R.
2;rRC / 6+ 4Tf 

(iiir Ri är utg ngsimpedan.en för förstärkardelcll och där 

N. och äro resistanserna resp. kapacitanserna i C/R·nälet. 

Den spänning förstärkning som ertordJas i förstii rkardelen, 

<1" 5. oscillatorsteget + anodkopplade förstärkarsteget, kan 
j:kaledes under vissa fö rutsättningar - beräkna. u r 

R ('R.)2Ferr= 29 + 23i+ 4 R' 

FörSlärkardeleni' nlgångs impeda ns Ri, dvs. tlet auod· 

kupplad förstärkal" tegets utgångsi ll1pedans, iiI' approxima· 

liv t= lnver lerade "ärdeJ av fö rstärkarr11re:s branthet. I m o· 

,/ pllapparaten 3nvälldes i ,l el anod' opplade tegd rn triod · 
kopplad IUlpen lod EL 11 nIeel brantheten 9 mA/ V. . t· 
.:;i'lIlg5im cuausell ~ir ~ ål ll n-d a a\' [orlcksordl1ingen 1/ 9 kohm. 

,k~. ca 110 ohm . 

/ R·nätel am'ändas t l' ga ogko pplade resi s:all :; r llled 

lu<'ari lmiEk re i tan-k urva Ill rd ma" imalvihdet 0,5 Mohlll. 

\ ardera IlV (le tre \·ar i.abla 1"(;3iö tall5ern a ii ro _el i opplade 

" IelI eD [I\:;L re~ i "t J på 2.- kohm . De t r kH pacitan.. el' l1<l 
i r./ N·n" tet äro på 2 GOO ]I . 

Vid fu llt inv ri cl lla resHan,. cr iiI' enligt den I;'r,ta IOTlllrlll 

': re- l) nnm,h/~ ' \ el!~PI1 » Ju 

\ rt i... d I; ä:om kOll i/Her i rOPUL'i..R R.\DIO. 

t;" 
o~ 

-/0
')0 -20 ·/0 

fi~. 2. Fiirhållu url-et mell a n in· och ut spänninga rn a. Vii/ VIII ' SD lll 

rlinkt iu l av re!alivu frekven"en D= wo/ (>I där '''0= 1/ \/6' Re. Sam· 
handet aska dJjggjort medelst en ort sklIna i kom ple. a plane l. Om 
.\'ängninga rna upp s1 ft "id .o = l (fasförsk ju tn ing 180 0 i förs tärkar· 
d elen) är Vi,/VI/t = 29. 
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10i) 
lo - - - ----= 50 p/s. 

2 . :r • 0,5 . 2,6 . }/6 

Vid helt urvridna resistanser äro endast de tTe fasl a reSl· 

... tanserna p[l 2,5 kohm inne, varvid resollansfrekvellsen då är 

lOn 
lo - ------:---;-::==== =10 kp/s

1/ ( 110 )2';-r'2,5 '2,G V 6 +4 2500 

Den förstärkning som erfordras vid 50 p/ s är enligt den 

andra form eln 29 gånger, medan det vid 10 kp/ s erfordras 

110 1-4(11°)' 2<' 9 ·' f " " k'29 + ')3- 2 :)()(J 2 SOO = :J, gängers ori;tar nUl".. 

Nian kall alltså täcka fr ekvensområdet mellan 50 p/s och 

10 kp/ s i ett enda svep med de gaugkopplade resistanserna, 

varvid dock erforderlig förstärkning varierar inom grän. 

"ema 29- 29,9 gånger. 
Betr. dimensioneringen av de två för:;lärkar8 ~eg, som 

ingå i oscillatorn, är det en olllstilndighet, som särökilt föl'· 

tjänar att påpekaö. Det är, att dämpningen i C/ R·nätet ii I' 

beroende av det fasläge mellan Cf R-nätets in- oeh utspän . 

ningar, vid vilke~ svängni.ngarna upptl·äda . Delta fasllige är 

i sin tur beroen de av fasvridnillgen i oS!.:illatorns förstär

karst eg. 
I tig. 2 viöas sambandet mellan in· och ut pärlllinga rna i 

e lt C/ R.nät av den typ , som ingår som fr ekvcnshestämm:lll ' 

de elemelJt i lllodellapparaten. Detla sa mband (WIn dock 

endast gäller under vissa förut s i:ittnin gar ~om uppf 'lIa 

lllodcllappara: Il ) kan J ... r i\'as : 

':'=1-30iP + jD l " ( I - J2!! ) 
U 

där J} bl.;:eckna.r r 'b liva frekvell ::en WO/(l ) och (1)0 Tf', \) · 

nam frekvellseu = 1,1 V61~c. 
SnIlJ ba,ngå r av fig . 2 är \rid 180 0 fasför- jutni nr:; 1l1el. 

lan i11 . och u t~pän nir",a rna i CIR· t~ ä l et förh dl all r! pl [l1 [>lIa l1 

desEu . pänn ing r=- 29. Det iunelt är all dt'l e d{)rd l' a.~ 29 
"un ger- fö r~ lii.J·kning i o.:c ill ll ordelrn {ör all SI ängningar 

. k la uppsLI. Det fram).! , I' oclGå av a Hll1l tig.. ull Dil l 

' I'änll ing:ul!a J" l iS t'Uli d a \ a l l f8 ~l ö r,,\ iLl tll ;ll" e n i l "ci1laior · 

IBOerl d 11 id,' är exakt uta n 180°-« eller 1:30°'1" fL 

k<llllrna inte l ~i " gre ~ \ä n " ll in gar all UP1Isth ~id reSOIl~ Jl" 

l tekv M en. rJil Q= l , Il a n " i·d reb ti\'8 fr ebe ll ser lla L.l 2 
r :5]1. O.S8. ,\" fi g. 2 fL l11g, r även alt \,'d reJaLi ,·. h l" 
b Ollsen O.RS [ir förhålla nd : mellan in - ocb ut:: päll lli ng 1'. 

na = 37 medan samma rörhallnnde är = 23 vid re ativa fre· 
kvensen 1,12. T ydligt är alt relal ivt smil rasiel kunna dra 

med sig rät t betydande ändrillgar i erforderli <Y f ö r~tärk. 

nll1 CY • v denna orsak kunna lätt svårigheter uppslå vid 
amplitud~tabi l i seringc n id l, ga periodtal , där kopplings. 

och avkoppling.>ko ndensa torernas reaktans börja r inverka 

på fasförh ållandena i förstärkaren, om dessa ondensatorer 
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icke dimensioneras så att deras inverkan på fasvridningen 
i för -tärkarslegen inom hela freI,. T nsomr de! blir försumbar. 

De konden atorer i förstärkarslegen som vid laga period
tal sku le kUlIna inve r: a pa f -förhiiUan ena, äro: 

l) avkoppling8wn ensalorn 4 för oscillatorrörels skärm. 
galler ; 

2) 'opplingskondensa torn, Ca mellan de två förslärkar
stegen i oseillalordelen; 

3) ista filterkond ensatorn, C9; 

4) silkre:sens kondensator, C2 • 

Jl1\'erk n av laddningskondensatorn kan helt fö rsumma 
della amman hang. 
De i texten till fig. l angivna värdena på ovannämnda 

kondensatorer äro tilltagna Eå, att fas ridningen i oE!:illator. 
delen icke konuner att överskrida l " vid läO'sta frekvens" , 
50 p/s. 

Amplitudslabiliseringen. 

Med hänsyn till all det' en RC-oscillator inte ingår så· 
dana element, som mi nska övertonshalten i de alstrade 
svängningarna, är det nödvändigt att förse o.Ecillatorer av 
denna typ med någon form av amplitudstabilisering, som 
förh'ndrar att oscillatorröret styres ut så mycket, att de 
alstrade svängningarna bli deformerade. Att låta själva 
oscillatorröret genom överstyrning fungera som amplitud
stabiliserande anordning iir knappast tillrådligt, annat än 
om man kan tolerera en klirrfaktor på ca 10 0/ o. Man kan 
emellertid genom alt manuellt inreO'lera förstä rknin O"en i 

~ "" 
först "' rkardelen, så att änrrningar nätt och jämnt uppträ
da, erhålla ganska god kurvform hos de alstrade sväng
ningarna. I modellapparaten har id prov med sådan m"a
nuell {ör ."rkningsreglering kli rrfaktorn kunnat hållas så 
låg som vid ca 2 % _ D erforderIia förstärkninO' arieral' 

t> " 

något med frekven~en (jmfr ovan ), måste dock förnyad 
justering 2 V förstärkninO' n utföras efter varje ändring av 
oscillatorfrekvensen. Man kan inte komma ifrån att dellna 
form av amplitudstabiliEering bli r en smula omständlig. 

[ 

IIIXJ 
~~ 

Fig. 4 . Rörkarakteri5tikor la = f( V a) fö r EL 11 triodkopp 111". 
A~betspllnkt ern a A, (motstAn d koppling, OMK r i läge 1) och A 
(vid ut gång;tr' n 9fo~ma:or och 6 kohms belastning, 0;\[1( I i läg: 
2) inritade. Vid mO l51åndskoppling erhålles ca 35 volt över hög· 
olun ig helas :ning. Vid transformalorkoppling och med belastning, · 
impedansen = 1i kohm i slulrörets anod krels kan ca 65 volt utta",,
över transformatorns primärlindning ulan all distorsionen blir olin . 

låtet slor, se vidare texten. 

modellapparaten åstadkommes amplitud_tabil iserincrt'11 
genom att osc illa:orröret utgöres av ett variabel-,Il-rör var, 
negativa gallerförspänning styres av andra förslärkarsteget , 
utgångsspänning, som likriktas och dter filtrering (Ra + 
+ C2 ) påföres oscillatorrörets galler. Genom att andra för · 
slärkarstegets ulglingsimpeda ns är mycket lågohmig ha r 
de~ varit möj ligt. att för likriktningen använda en vanlig 
enkel typ av metallikrik tare. 

I stället för metaliikriktare kan man sj älvfallet anv"' nda 
sig aven diod för likriktningen av utgångsspänn inaen. Eli 
annan möjlighet är att använda ett kombinat io n,rör, exe!11 
pelvi:; ECH 21 som oscillatorrör, varvid detta rörs trioddp 
användes som likrikiare, jmfr fig. 3. 

Slutsleget. 

Slutsteget är bestyckat med en slutpentod i trjock W 
ling. Genom 1 omkopplare (OMK I) kan JUlsteget ftl l 

foI6Q /}Q 

.s/CipJconfokl \ 

6mm o,d 

FiO". 5. Skiss vi~ande sammanfogn ingen av de gangkoppIade resistu lI 
serna i el R·nälet. En genomgående axel, 2 mm, tödes fast vid d, 

Fig. 3. Principschema för oscillatordelen vii! an"ändande av ett tre poten tiom e tra ~ n ~ . En 6 mm axel anbringas på den närma~1 
ECH 21 som oscillatorrör. e, = 0,1 !tF, övriga detaljer euligt fig. 1. frontplatlan belägna pOlenl.iometern. 
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Fig. 6. ärbild av de gangkopplade resi5tan ~e rna. 

tingen mot5tandskopplas, varvid utspänn ingen uttages över 

klämmorna Au-At, eller kopplas så, a: t separa l anpass. 

niu <Ts Lransformator kan inkoppla i slut rörets anodkrets. 

Denna an paSSnin <7Hransformator anslutes över klämmorna 

A o- A 2• Vid motståndskoppling (OMK I i läge l ) kan 

a 35 olt uttagas över utgållgsklämmorna. Ob_ervera alt 

belastningsimpedallsen i detta fall bör vara högohmig fö r 

tt disto c ionen in te kan bli för , tor. tt märka är, alt 

vid inkoppl ing a anpas ningsLr ansform ator i slulrörets 

nod krets (OlVIK I i läg 2) , m' ste transformatol"llS om· 

~ä t tnjng v" lj as så, aLL belastn ingsimpedansen på sluLröret 

blir ca 6 kobm. Härvid kan slutröret st ' ras ut så my keL 

.tlt ca 65 volt erhålles över transformatorns primärlindning, 

uLan att distorsionen blir otiJIå tet stor. 

I fig. 4 isas Ia = f (Va) karakteristikorna fö r EL 11 i 
lriodkoppl ing med de lvå a rbetspunklerna A I (motstÄnds. 

kopplincr, OMK I i läge 1) och A 2 (transIormatorkoppling 

med belastn ingsimpedansen 6 kohm i lutrörets anodhets, 

OMK I i läge 2 . 

C/ R .nätets variabla resistanser. 

De variabla och gan gko ppladc resist.anserna i C/ R-n fitet 

utgöras a tre variabla kolmotstånd med logaritm isk resi · 

~tan5öknin g. Trvärr fin ns det här i lande: in te gangkopp. 

lade vari ahla r -istanser om fallet är i S " varför man 

blir tVUlJO'en att sjä lv ordna med den "aken . Hur man häl'. 

\'id oår tillväga framgår kanske bä. t a' detal j skissen i fig . 

;) och närbilden i fig. 6. lan fö rhinder de tre poten tio. 

m trarna inh ördes med en axel, som lödes fas t vid dessa. 

Den lä n<7 t fram mot fron tplatl<1n beläg11a poe nLiometern 

förs.es med en något grövre axel, på vilken sedan en rall 

kan appliceras. Montaget måste ske med en \,iss omsor "', 

så att de tre po ten tiometrarna , då de in ·ridas. ständigt inta 

amma läge på resp. kolhanor. P o:eu tiometrarna an bri ngas 

i särskilda hånare av metall, vilka fasts" ttas på en träskiva, 
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som seda n fa st~kr uvas i chassiet. De tre poteoti ornetrarna 

a nsllltes till de lre i C/R·nät t ingåend kondensatorerna vi 

m ngtrc diga kopplingst rådar. 

MOl/tage. 

Re·oscillatorns olika delar monteras lämpliffen i etl mt!· 

tallchassi lIDgt fig. 7. Betr. ledningsdragningen är in :e 

mycket aLL "äga utöver det alt de i Eg. l med Lre ck ( 

linjer markerade trådarna böra dragas fil d skärma<l tråd 

för a tt und vika a tt brumspänning inkommer på förs ta rö· 
r ets galler. 

Frekvensskala. 

Chassiet förses med en fron ~pan e l, på ilken frekvem 

skalan fastsäLtes, Hg. 8. För kalibr eringen av den na skala 

måste man ha tillgång till en redRI! kalibrerad oscil1atoI . 

Man kan vid kalibreringen lämpligen koppla den kalibrerade 

oscillatorn och RC-oscillatorn lill två skilda hörlurar eller 

högtala re. Det gäller sedan alt »sväva» in de olika punk

terna på frekvenöskalan . Den kalibr r ade oscillatorn ställeö 

exempelvis in på frekvemen kp/!>, varefter RC·oscilla.orn& 

frekvens ändras till dess att man hör att dess tonhöj d kom

mer i närheten av <len kalibr erade oscillato rns. Man hör dit 

Fig. 7_ RC-o cillatom sedd ovanirri\n. 
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F ig;. 8. RC- lIscillat orn , edrl l>~d e rifru . Li', g,: .:e r till höger Ll;it s·rtirn brytcren. läng,t till vänHrT »volyrnknntroll Efl » (kontroll av ut· 
gang" .plinuing" n). Strax in tiLl volymkcot rulle n OMK L 

en svävn ing, d\'s. en 1011 , vars frekvens utgör skillnaden 

mellan de båda oscillatorernas frekven~er. Man ändrar nu 

försikrigt frekven öen hos den okalibrerade 05eillalorn, sil 

:, lt svängn ingct få r en all t lägre frekven s, till dess all denr :l 

svävningsJreb Tem g'l r nr r mot noll , dvs. man hör exakl 

,amma to n från de båda oseilla loren w. Forl :: ätl er ma n nll 

att ändra RC-oscilla torn8 fr ekvens i sam ma rikining, kan 

.lnyn en -'v ~ \'n ill g" ~on hö ra . V id den punkl där svä v lLitl g~ . 

t tlllel1 ~ fre,:\ens iir = O markera,. på (r kw:ns':.knlan l kp/ :: . 

Övriga punkter ]I il ,,'.;: al r.n kaLibrera ' pa DI: ) ,. va rande siill . 

ELI all nal _ä l! nll k lih rera oscillatorn är alt aru:lnl a d t1 

äIi l rera c!e o"cill a lbrn~ t11)Tä llg'kl iimmor til l ena p!alt} Hi rr! 
i en kato d. ! r aleo~c i llo araf och RC·o,c ilb orn ~ utgå no·s_piin. 

ning Lill ilN an dt'a. ':'l ii r hada u;'L illälul enJa. fr eb l' J1 . t> ]' "a m. 

manfaUa fa r man, Olll "pänningarna pa platlorna äro iika 
' Inra , f ll clrkcUrr ull d fi g tJ r ps ka tfld,lt a' r ÖJeL _känll. 1 

I f ig. 9 vi.as modFlIapparatf" U fr ekvell'- ka la. Som ~ ) I l !" 

uppvi ;ar frek \' e n ~ill c: el ni ngen n »uttii ll jll ing» i IIl11 riH1 et 2 

kl'.:' '' kp/s . sä. n linen beru en de på oreg ,Ibun cte llhd er i 
,;(' aIw: 'llda rc'i", latl , prna , mol,lac.di kun or. 

Frekvel!'dkalan k.a n l" mp!igl' ll upprilas pa vit kar t on ;::, 
-;om sedan ytbehanrl lao. på lämpligt ~ iitl, exempelvis gellolll 

fernissni ng, vareft er skal an fa ' lklistras på fr olltpanelen. 

Rått anpassning slutsteg- mälobjekl! 

Det har tidigare framh ålli ts, all vid transformatorkopp. 

ing (Ol\tlK l i läg 2) anpassnjn g"lrandonnalorns om. 

'Se f. ö. artik el Om fr eh rl1 ; knl ibrering pli Eid . l Y i detta Hummer. 

sättning bör väljas så, alt den belastning, som erMlIes 1 
sJutrörets anodkrets, uppgå r till ca 6 kohm eller mera. Skall 

man exempelds ansluta osc illatorn till en mäthrygga, vars 

impedaw över de klämmor, över vilka oscillatorn skall an· 

slulas, ilr O ohm , bör en 3npassningstra nsformato [' llled 
impedansomsäl.nill" rn 1 : ]00 inkopplas till k lätrttll nrn a 

Ao-A~. pin ningw ll1sältningen för en ~adan lrausIoLrnR· 

'tor ei r l : ,/ lOO, .dvs . 1: 10. varfö r miln i ett såda nt fall 

ka n ta ul högst 6Sj lO = ,s V öI'er bn-ggan. 
Forts. /)(1 siri. 23. 

\0 ~ 
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I anslutning till konstruktionsbeskriv
ningen aven Re-oscillator på annan 
plats i detta nummer ger vi här några 
anvisningar för hur man skall gå tillväga 
vid frekvenskalibreringen. 

Vi d kalibrering a\' en o5e illalor för lonlreh ens kan IIlatl 
lI; cd förr! l använda en katod5lråleost:illograf. lVIan anliig

O'er då cn kalibrerad o~ciIIators utspänn ing pa exempel· 
\i5 det plattpar i oscillografen som aviälIkar kalodstrålen 
i horisontell led medan man lill del »ve rlikala» }JlaLLp :lr~l 

<Insluter den osci ll ator S0 111 ska ll kalibrera~ , 

De häda oscillatore1'llas spällllingar skola jU3lera5 så all 

katodstrålen avlänkas jika rn eket i \fertikal led Sll11 i hori. 
.'onlelI led, Del k lnLroller<ls genom all man för"l anslutcr den 
kalibrerade owillalorn till d el horisontella plattparel och 
(,iirefler jusl .rar ut spänninge n fdm denna tills kat o{1slrälell 

ritar e ll lagom langl hori , ontclll slre :k pH ".kiinnel! . Därdlf'r 
J,o rtkopplR~ den kalib rerade I)seilla Lorn nch elen o"cillalor 
.'om skall kal ibrera,- am[ute- i ,.t ället lill del I'ertikah 

p[attpa ref. Dellna O~ 'iIl at,,!'" lll-pii llll :ng 1ali 'ra ' Ull, til b 
mall [ar ell ,~r t ikall 1,~I J' ck» :11 sallHna lii J1t!cl ~ I)lll rl el 
llU risonll, i!a , t l' ('cke t IlIU II Il 1' ':'. prhiill ]la :, k~iJ'lII C ll -d l\ dell 

ktl ibrerac1l' 1I~'i ll a l " lI1 a u ~llit.s ull hori"o lttellu plall parf' l. 
\mlnter Dla ll llU II LilJ a n~c il1 a lo l'i::: rna - EpämJi.!lgar <allt · 

li di n: t LiTl resp. plallpar far man prl "kä rl ncll , 0 111 de hl da 
"l'än niJl ga rn - Irpk\ (11)'1' 1' .,la i i s~L (örhi IIllndp Lill \ ' Hr · 

und ra, II "til /ld e ltil d. ell -. k, Li~sail1 u:.·(j;w· , Ön' l'pn""Uilll ' 

Pla lIe bada o.. c iUatol' rnm; irekl ctJ'er fa r Illall cx ' LD}Jeh i!; 

J".i ,,' iirl1l(' 1I e ll t'irk eJ ; (11 11 II J'll a lJ : (' i!l a l r , rlt~ frp ' \ en;; ,u: 

:.! >< den andra n~cillal l1 l :: I r kwmi får maJ n fj g tU' " m 
liknar Il 8. Beroell de v till vilka plaupar späLL ninlTen 

IlIed en högt'e frekv n~(' LL ~i ,' :lI l·lul n hUr :lllan ;;laenc1e 
el! r liggan If'. I fi",. l \ i"as h ur Lj5~njon ~' figurer ii ut 
,la d bäd" l ,,' [[ alo r rn a;; Fr kvl'lls -r s t ~l i \ igEl Iö rhållandp 

lill arandrs. 
De bada oscillatorernas utgångs pällningar lJöra helEt 

1 ara sinus ormade; um ktllv fo rm e u av'viker slarkt fdm SI · 

l·usform ell ( exempel '5 > 20 0/o klirr ) hli bilderna på 
,kä rmen förvridna och sva ra re an kli nna igen. 

ch 
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Fi ~, 1. L ,- ,ajou,' f:gurer ,id uU,a flirha ll anrl :l l lI1 ellucl Je till hur i· 
!"l _ lella re~p. \'t::- Lik i.:Ja platlp~rcn (:q~lllin a ~pä:"lnin g3!UaS fr ekvco5er. 
t ,il' »1 'ni b Ja» .opänn ing ! l.'" fr 'kven -, f d l »hur i:!ont ella» ~ p ii, ,-

n id gttl ""- f n~kv t' n::. . 
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I: B Fabr i k f ör o l e . t riska mätin stru ment 

MULT ISCOPE mätbrygga 

• 	 In s rrunw ntet hHr i ll h~'ggc1 n normRll' r nir 
lIIätning av IlIots l ;'\ lHl rnl'l l:1D 0.1 ,, 11111 ol"h 10 
megohm och k on(\E' lIWlO rer ml'lIa n 10 pE' 
och 100 rLF . 

• 	 P rocentslmla för j älnfii r eJsemu Ini n;::u I' . 

• 	 Sil . kild skala [(ir fli r lu stfa k to ru vid m ä t· 
n ing il V elek troly te . 

• 	 r. ' l g· m ä tRpäll ni n,g-. 2< teh, f ö r. l li r knilll!;. , n
ri a hel kli Il slig ht·, • 11:1 rn lI nx- och Ir1i;.:: h pt ;:f ri 
a .... msDing. XoggTfl ll nhet lJii trre ii n ± 2 u/o. 

• 	 ~ nltom r[ld(,l1a l ikk " n H'nnn lwlr . "i ll, pl g-er 
miij lighet till :l 1' :'[<l1in ,," Jlt I.- ra ~ :ii ll e n 
kont roll och !i" kpr lwt. 

• 	 U\ !::' st ri imfiir ll l'll kl'i ng, (' :n H W ;I t!. 40-
]0.000 p/s. 

• 	 I n ~ tru rn l'llte t iiI' ~l· :ll a('l'E' rnt. :r " ;: I , i i ~' I11 :1 t 0('11 
rli r~P lt ffif'd jll !"rl!-o lltn k t. ' - ik l 1": :1 :\ !:u: Di 
mPII~ i oller 200 >< :!:iOX 1::10 mm . n fiirii;: brnks
:l1I ....1:sn lng- medfiilJer. 

K o/nlog ö ve r D A . M E TE R . rn d n;n .'lrll

- TESTER 
674868, 6053 11 - S To C ,( H :> l 1\11 • J u "g f, OJ " "t a n 28 

UJ Il'/ERSf\l~ 
S}-IUi',~rEI , 

AV tekn. stud . C O Hedström 

DK 021.317.71-1 
1 ;~L3 17 .71, j 

För str "Il1Illä tni ngsin, trumen t, som äro a\' edda att all 
vändas fö r eU fle rtal m~i tområden kan använcl as en s. k. 
lln iversalshunl, vurs viktigaste eg e n ~kap är att d n ge sam· 
ma relativa fö6indring av mätområclena oavsett vilken resi
s~ans det an sl utna instrumentet har, och at tshuntens resistan" 
Ej heller iD\'e r ~ ar på mätonuä esförändringam a. Schematiskl 
åte rgives shuntens koppling i fig. L Vi se att ett antal utta)! 
gj orts på en till instrumen.et ständigt inkopplad "bun t. De;: · 
sa uttag ge ett motsvarancle antal ytterligare mä tområden . 

För att utröna shuntens elektriska egen-kaper införas föl 

j ande beteckni ngar (j mfr fi g. 2! ) : 
1= S:.rörnmen so m skall mätas . 

lm = Ins,rum entströmmen vid fullt ut slag. 
R = IllsIT umentets resistans.m 

R = Shuntens to tala re- iE tans.s 
R~/n= Den EO Ill 5hunt \'erksamma delens resistans. 

Vi inse omedelbart at l resista nsen i den som seriemotståm1 
verkande delen av shunten blir: Rs-Rs/n. :::S päonino-sfall 
( fl ) ö\'er inst rumentet plus shu n ns seriedel blir enli/! l 

Ohms lag: 

V (R R Rs ) ( (n-l) )=/111 m+ s--;;- = I" , RIIl +Rs Tt 

Vidare blir spänningsfallet (V I ) över den effekti a shunt 

delen ( Rs/Tl ): 

VI = (l -I", l Rs 

n 

men då dessa spänningdall är lika få j: 

nR m+ Rs( n - l) )_ (i - l mlRs
I fil ( n 	 fl 

Ur 	denna e alion ullöses I , arvid vi efter förenkling få: 

1=1 R", +Rs n 
m R, 
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\ ntag nu att tvenne ultag finnas på shunten (fig. l!), 
- d, att d eIIektiva shuntelementen3 :orlek är Rs/ m och 

R / n re~pek l i ve. Erfor rlig ström l i den yltre kretsen för 

fu li l uL.;,}ag å i' n~trumen tel blir enli gt ovanstående: 

l _ J . Rs-l- Rm 
' l - m R 

. 
m. 

\s 

urh 

l l2= "" 
R.+- RII 
~' n 

le:.pe , tive. Förh · llandet mellan dessa båda Et römslyrk r 

bl ir: 'I / Jt= m/ n. Av detta kunna vi draga d en slutsatsen 

dlt m"lområde O'rän ema enha rl komma alt bli beroende 

;lV v r uttagen pa hunten placeras. medan s v" l sh un'lens 

-oJm ill strumentl' :, re3islanser ej inverka på mätområde~. 

rörändr in"aIIIa . 

kall denna lyp v ~hunt allviindas i kom bination med 

!'Il vi-s t i n ~ lru !llenl välj er man (enligt d vanliga rumen· 

-i oner ill" 'reglern a ) en 'hunt w m ger del ön kadI." lägsta 

målom rådet och b räkn ar -edan placer inO'en a utt gen f" r 

de " nskade nUilomradena. 

Ex. En mi I1iamperme:er ( l m ) skall förses med 

fy ra mätomr d n: 0-10 mA, O- 50 mA. 0-100 mA och 

( 500 mA geltom anslu tni ng av 11 univer.5alshunt. Ill5tru. 

tn Iltels motst nN ä r 200 o 1m. Beräkna ~hun ten! 

f ör 10 mA-omr, det nvänrle h ~l a ~hunt n. De;;- re~i · 

,.tans bl ir : 

R - 200 · D,n01 20~= 22 ..22 ohm 
10-0,01- 0,001 

ltt " ens placering beräknas enligt ovanstående. Vi få: 

200 +- 200 
9 

1).05= 0,001 --=-20=--=0"'--' n 

9 

' ara n = 5 och följaktligen ~h untr\elel1 s res istans R;;o = 
- 22,22/ 5 = 4,44 ohm. P il samma _än blir för 100 mA· 

"lnr d l n = 10 och R 100 = 2,22 ohm samt för ;)00 mA·om· 

r<ld t n = O och R;,oo = O444 ohm. 

Vid Li lIverkn ingen av en universalshunt mås te tillse all 

n ttagen bli lut r ätt pla er de, då i a nllat fall hela shun· 

ten blir felaktig. I eLt annat sammanhang skola vi se all 

I enna typ av h unt väsentligt röre'llklar genomförandet a\' 

växelströmsmätn ingar. 

R 

:>--_;_~-+-~_- .:!1:: _~~~ Rm5 _ m --'

Fig. 2. 
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LI D~ NGSllclSKINEl1 
fii r a ll a Irådd ia mrlra l' och fö r olika ändamål. 

MA 'K ' LV ER fö r iso l cr in~ a träd av fab r ikat 


I ' EVILLE'S (LlV~ RPO L) LTD. 

GEN ER A L F.N T 

M. STENHARDT 
IN G N IÖ R F I RMA 


TE . 672118, 61 7175 STOCKH O LM 14 


COXIALKABEL 
1- )01. trolitllli~()L 0.53 Jnffi : 2- pol. tro lituUsol. 0.55 mm ; 
] -t r~"tdtg kM"llrn. Is nl. 2.6 In-rnnl . , läng <)(-r omkr . ä m . p r 
rII. Itr. 2: : 25. ~lGirnl!'itrumpu . b lltln tf' nner, t r ömrard eJor... 

81. dd. ,' lbrll IOr er, h:nrtn'i,gsDluterlel In . Dl . Ull "aln. 

Fil'lilll ImRT BRO t<;RG 

IA r.~tn. x. ",lIgatan 20. 


GLÖM EJ 
att prenumerera på 

POPULÄR RADIO 19471 

Nyinkomna 
am erikanska miniatyrbatter ier 

67 1
/ •• 45, 33, 0, 22 1/ • • 15, 4 1/ . , P l . volt fö r 

APPARATBYGGARE 

S.lmt rörförst:i rk ta h örappara ter fö r 

lOMH RDA 

SVENSKA ACOUSTICON A.-B. 
Bi b liotoksgatan 6-8 TOCKHOLM Teleron 10 6602 
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ELECTRON WIRE 

Vil p la lid olerad k a h cI 1 X 0,7;;, i k :lrlol ! ,~el' om 2;) 

Yll l'cl i! , i rull' ll' (l lll 100 ocII ::OIJ ,m 1'11 " 

ENGELSK lUÄTnSTRU~IENT "EIf!' 
,. n'ER~ AL :ro: :o ;i, " "II -ohlll-l ni ll i:ll lJ p cn mii t:ll' tö r 

I k - () ' II \'ih; pl'I l' iiru, ;'11!i lfll i ll!!,- ln iilld llg' llp P ti l! (j(J{J 

"011 , K ll jl:l<'il i'lslll" ,lIi ll g' : 0,01 - :2 1111',1. I f) 1l1,i!OlU

t 'lI ten , 1000 olm! Jll'l' \'C oli " t',l s~ ('Is imla. 

1{1 . 235 : - netto. 

U. IVJ<;RSAL ~:o I. " oll -olill1-111 illifllll jJe l'(' llllit:He 

föl' lik och \'ii xl'lstl'ii lJl , i-'jllil ,nin,t!; ffi) ,itn ing tTPll iill 
;;00 1' 011, 11 miilnllll' iu!pll , 1000 ohm 11 r nJ!t, 

Kl'. 150: - netto. 

* 
TJ<;LEFONSNÖRJ<;~, fij l' ~lkl:l,si gl' fn hl'ika t , inkolll 

111(11' . 

Telef.ol1 1i 49 80 - ' \'äxel. 

" 


PYRAL berömda 
INSPELNINGSSKIVOR 


åter i lager. I aluminium 25 och 
30 cm.; i papp 15 och 20 cm . 

RADIOEXPO 
F. Sjöquist 


Polhelmsgatan 4, Stockholm. Telefon 53 4S 88 


lo 

Elcoradioanläggning på nMalmöhusn 

P å taf!f~rjan l !almii/ws har SJ lat it i,!stallera (U ~koradioanlä"" . 
Cling. 1 a gra tekniska d ala om d{11na anläggnin g län: as j sena~h 
numret av »SJ -nv ~ , » av byrå in~E jör A f'et.ersh ,. 

_\n lä,; " i g, 1I äl uppLYf! gd i 1l1 het r, ,il ka 33111rnanfört i e ll l li ' 
plaeerat i ~t}rhyttl'n . •\ nl ewen, fi!!, . l, iiI' plac e~ad p nu , igati,m,-, 
Lu set lIlen ' Ii l.har mer! en rall i ~ tyrh l'tl [(1 oVEo fö r st ativet. \ rid , 
n in gs,'i'l kcl :1 i fö :hdlb~t! e ti ll furl'yge': 'i längrlrik,nia g. LäringelI. 
<:rhal k ;; r a r n Iwlhl , J,.Ja grad pra d O Llll 120 0 ,;l)thMd r p . k l,,'rd, 
Katnd,t n I"ril n l ,i" ~m I"rat fu il (J Ii!! 3 l i~, cm,miu ll te r , ,-c fig, 
• pparutell iiI' ' ''xel, t rc;m,dri, pn fr~1l 220 V, 50 PI ', Eom erhalle, 
fr un en ro t e rand ~ omfu nna:'p, cr. ; llIl r n 1:11 fä rj rn s näl, dV5. 220 \ 
Jik. tröllI. Om furmar:n är placnad i , :yr hod' hj :ilpma'kinrum. .\ 1. 
1l1 : öncrill:L ,kel' en; lIerlid frLol ,tat i, cl. 

Den a l1\ä~lda fi~l~i~ 1g' l t' n är fl5 tm . FrHI r ltennr\l Il t ....ä::1 rl· ... vllgor ll u 
med el ef fekl a" c:! 250 W under (ll lidsperiod a" ca l i lS ,,0(1 
glngel' i S . ' . Sammanlagda Qn tal et ele tr(J lrör utom katod ,t leriirf·t 
utgö r 2~ st. Oes,u tnm tillkommer Ivil blll'kresnnat Mer. 

/""" "'" 

e" iA ,I ~r)
"I' I 

/ 

Fig. 1. Antenn för ekoradioanliiggningoo ombord 
på tagfärjw »Malmöhus». Den lilla in fällda hil· 

dffi i högra hörnet , isa r btoc.lslrålerörel ? 
hrTuderin g. 

Oumbärlia fjandbok för varje radiotekniker! 

Fullständiga data, jämförelsetab eller, sockelkopplingar, utbytestabeller etc. f ö r mera än 
3000 europeiska, amerikanska och ryska rör av alla fabrikat finner Ni i 

,RÖHREN VADE-MECUM 
Recenserad i novembernumret av Populär Radio 


Ensamförsäljare för Sver ige: 


INGENIÖRSFIRMAN TELEANALYS 
Björngårdsgatan 3 STOCKHOLM Telefon 400085 
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RC-OSCILL ATOR ... Fo ri s. j r. sid. l 8 

Et t annat exempel : .Mall Ekall pro a en höglalare, va rs 
lalsjJule har illlped n~ 1I () ohm. 1\l an fa r då anslt la hög. 

L'-llarcn lill oocilla loru via en a !lpa~-lI i n g" . r a Il~fomJator lI1ed 

itnp .llan ' ol1lsiillningen l: . 000 (spa ll nirJO'ofll11 :äll ningen ca 

l : 32) . För aiL in le sluLrör t ::-K UU hl i lI l: Lyrt för lI1 ycket 

ka ll lI1an över lal.' po len an län'ga h ö {~" t oS/, 2~2 'olL elv., . 
lal..polen an bel a ~ ta :; med hög t cn 2· 2io= 2/~ Il atl. 

jälvfa ll l är, att ma n g !lom kraftigare ulEtyrn ino' :1\ 

.-Iul röret kan La uL högTi: ~ pälln i n ga r iin vad om ovan 

10 

I'--r--t--I-I-r-. .....-- -...... 

~ 

50 Ph 100 5iJ(J 5 10 

Fig. 10. MOfkllappa rat ens IItgallg", pänn ing som fllnkt io tl a,· 
frckvrnf' en. 

2 - I--

L 

/ 
~ 

~ 

~t 
10 20 

-; 

Fig. I l. Mod eIl apparat Et.l" klir rfa ktor för ut spännin gen , iu högo1nn il! 
" r'b~ tni ng som fnnktion a II t;piinnill gen. Di5lor,ionr n up pmälI vid 

300, l 000 oel! 3 000 pi , . 

angIvI ts, men Illan 111 ' ste da räkna med aLL den 1ttlagrla 
spänn ingen blir all lmer deformerad , j u längre ma n driver 

1I1~ lyrniugen. Delta medfö r en ·del olägenheter vid mät· 
Ili ngar i bryggor (O·inställnin <ren försvaras) ; id prov. 
ningar av höotala re kUlI ll a missvisande resultat erh&llas. 

Motståndskoppla t sluL5Leg (OMK I i läge ] ) bör: endasl 
nvändas vid mäln in<Yar p för"liirka re Hl d högohlll iO" in· 

gåll O" . Ans.lutning av lågohrniga mätobj ekt till slutstegei, då 
nelta är rnoUändskopplaL, ger slor d i s t o r ~i() n även " id liLen 

utstyrn inu av slutrörel. 

POPULÄR RADIO NR ljl947 

lo 

Ny silndnillll am.·ril.anslta 
"Preti\ioo" mälinslrumenl 
inltolll lllen 

l"" n i ,"j ' r~a l \~o l t ·nhm - mill1anl 
l Jl'l' ('lll P!I'! ' f iil' liks tr(l 1ll t ldl 
yi ix l·lsl riim . :n m UtOOlr;ulen.. 
1000 O IIUl [J!' " <l Ir. 

I r. I7G: - n"tt". 
l-lJ i\"(~ 1'801 i n fitntn' l.' n t t~' ll X....4 
" pIL . n lll ll- . rl! -dbl'l - , mi l li· 
1I 1l 1JH ' rI' • aI Il Jl I ' rl ' ll ll'f (I J' - f ii l' 
I i\., - j r iiw I I. ,·ii x ('l s! l' ii Jl l. ~H 
Jni i lfJJ lI l"; \111' 1I. , 'piil1l ling'!,,mitn 
IIP1' ti ll HUOII Y. X t r iilllllli i l JI. 
lIPP !i II H .\ . :'\[oI.s l"" db 
mHtl1. llVP ti ll JO IJJ\ 'g o hm . 

P ris lirO lUH" :~ ·U}: - ne t to. 

Si g nu lgeJl t.· r ll to r typ E -2011. 
!"re l, oe nsomr,,,lc !JO r~ e t i ll 

~ ! ". 1, ... 398: - nett" . 

* 
T Yll SU 

l'aneLinstl'lIIUent 
i ri kli g' so rte rin g. }'{u l1 (la 
f~'(" l\: a II I ig':t. :\1ie l 'oamIJ ('I l'I ~ llJ e 
t(' r 1'1' ;111 50 /.t .\ . ) l ill iu llIpt' re
m eter f r n 1 mA . VoIlmc. r 
f r a ll fi V . 

* IleeiaIbrosc'h y r iiI/ tIes mo t 
po r t o :lO ii r e. 

RADIOKOMPANIET 
Odengatan 56 STOCKHOLM Tel. 313114, 322060 

Skaffa den nya 

FURVARINGSPIRMEN 

ocb slItl in i den tidn i ngsnumren i den o r dnin g dc utkom· 
ma. Da rb ke ra r ;)Ii inte a Lt t allpa bo rt n,1 got nu m mer . 
Pä rme n ko.tar k r. 3;  (i nk.!. po rto oc.b em b alla ge ) och 
rekvireras f r.\ n 

POPULÄR RADIO 
BOX3221 STOCKHOLM~ 
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En sensa tionell 

jJ.d 
) J/ 

NYHET! 

MB:s
~ 

~~ 
min.ia ty r-mätinstrument 
'r h (' 1\fO ~l all llfadu ri n U" ('I), l . ~..\ . ha r ~ ped ll Ji serlt t ", Ig 
p i. nl in l:[l tyri nstrnfllp n L Num fnllngii r a \' i ll ns!l'aUu rlf'1l 
:i r lofl t h :n ....fl nu alt e tt Inst rume n t J'n e<l m.tth ct lm n 
bU l'a s 1 v;i~ tficl(Hn. Up Hr o ahMulut nl t t ~n - udJ c.lammtiita 
0('.11 hu a mma pJ'eds in n uf'1 , h l',lIbarht't !UHI\ ins t rlLln r ll t 
tn " Ol.' tli lliil' ~ t nrle l{. D(~J1 na 1I.d H~ 1 ((i r S Yf'rigf' ;i r nu l)~l 
, "iig hit. 

GenerulagelI t f ör Sverige 

IL L. ~. IRt\ OI~G Co. 1.10. A.-B. 
ös tra Jii l·lI\·ägsgat. 16. STOCKHOLM. 1'1'1. 20 62 75 

~I 

RADIO

TRANSFORMATORER 


DROSSLAR 

STA N DARD- OCH 

SPEC IAL TYPER 


A.-B. ERIK SUNDBERG 
TRANSFORM AT O RFABRIK • TURE BE RG 

TELEFON STOC K HOLM 351681, 351666 

PrO'lmingsresuLlat. 

I fig . 10 \' isas osc illatorns utgång~spänn ing som funktioll 

a \T {re vensen. Som synes är utgång5spänningen icke kon 

stan t över hela frekvensom l:åde t ulan sjunker med ökande 

frekvens. Ett mi.nimum uppSlår dessutom vid ca 800 p/~ 

antagligen beroende på att de tre gangkopplade [esistan.el · 

nas motståndsku rvor icke överensstämma akt. 

I fig. Il visas klir rfaktorn k som fu nkt ion a\' ulo-uw',, 

spänningen. Mätninga rna utförd es vid tre ol ika pe riodt l 

300, l 000 och 3 000 p/ s med slutrör t mo <tåndskopplat 

(högohmig belastning ). Klirrfaktorn val densamma "id de 

tre angivna per iod talen. 
( K OIlSIT'll kl ör : H Borg.) 

Illdustri- I/l8tlluncnt, Stockholm, har för r ed. demonstr ra l n 5. k. 
radiomall av ameri kan ~kt fa b rika t, avsedd a ll u:oytl j ao l id upp· 
ri l3llfle av princ ipsehe man för rad ioanläggnin lTa r. Rad iomal len , som 
ä r utfö rd i cell uloid, cröäu cr vid rilning av radioschem: Il el t hel! 
rilbestick. Vid r i:Oli ng med tusch må~t e en tuschrörpenna (5:md j· 
p r:-lIIa) 201'i:ndas. F ör a ll undvika atl tll Ec hen fl yter ut ur.cler malle n 
an vä nd t- l ir! tll schri :n.ill g två trä li s:er som träd S pa mall to, vilk et 
med fii r al l der.Ola kommer nagol öVt r pappcr.-ytan. I fi g. \'i ~as i 
mil len (dell imamaue delm ) mallens IIl seende ( ,to rl e - 7 X l cm) . 

PiCK-up ~ S ,:/ch ~~ 
5\'\11 fl 

Mir::rop !1 0 nc> D= 
C>--w,. ~ += 1 
le>

(Oft"'tf:>CIe-d 
r~r1l"lJl'ltJ15 C>---

Lamp -®-- C>--

! \ :;0""",<> -1 94'"f- Connecl<>d +P O'Ncr vg cof"ld!!n ...fW' W,'flS 

Phon E' 5 r. f ..L Ila ltr",-6C:>-- , ond -I I'IIf-T 

o o o oWo o :_0_; ej
o

./"-.. [H] o ol 
O = X 

= 1/ 
j ( 
J C 

JC

)e 

o III/II o 


Tron~/orm('r 

Cho'. 

dOOOO r 
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Re f/cxhornhö7,l tl /are med dl/ bbcl 
reflexkanal av Racons reSO Il ,m i
fr i,1 material. En ny hÖ.~ttl /arl! 

(lagerföres). cellhögtalare. ljudriktare, expo
nentialhorn för upp till 450 W effekt m. m. liska som mikrofon eller mikrofon
Begär närmare upplysningar om dessa för 

högtalare vid tvåvägskommunikation. nlimliga amerikanska högtalare! 

LM ERICSSONS FÖRSÄLJNINGSAKTIEBOLAG 


med särsk':!t 7,od räckvidd och 
höJ( riktninf!.s·verkan . 

.. 

Okänsliga för väta, storm 

Racon-högtalarna har under de gångna krigsåren 

använts av marinen, handelsflottan, armen och 

flyget och visat sig vara driftssäkra under de mest 

pJfrestande förhållanden. 

Dessa utomordentliga amerikanska högtalare är helt 

utförda i aluminiumlegering med högeffektiv Al

nico-magnet och deras verkningsgrad är ca 3 gån

ger en vanlig konhögtalares. Klar och distinkt 

ljudåtergivning och synnerligen god uppfattbarhet 

i bullrande omgivning kännetecknar även Racon

högtaJarna, som dessutom är idea

bög,e 
gsgrad 
On högtalare 

och tenlperaturväxlingar 

Anv ändas pi krigs

och handelsfartyg, 

fl yg, militära anlägg

ningar och fabriker, 

idrottsplatser, folk

parker samt utom

husanläggningar av 

dc mest skilda slag. 

Andra Racon~artiklar: Ampelhögtalare (lagerföres), 
konmarinhögtalare för såvä l tal som musik 

'Kungsgatan 33, STOCKHOLM, T el. "ElLEM KUNGSTORNET" 


GOTEBORG, St. Badhusg. 20, Tel. 170990. MALMO, St. Nygat. 27 B, Tel. 71160. SUNDSVALL, Packhusg . 10, Tel. 55990 
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I fig. visas också några av d e olika tcckm, som kan sammanställa , 
med mall . Som synes motsvarar mallens r mboler tämllgen väl de 
som am',ind - för radio3cheman här i landet. 

.. vm om det är lättare att m ,ända mall .1 till<amman< med rit· 
hräde och linjal går det dock aU undvara d ~;;a tack vare de fina 
svarta Cnjer som finnes ingraverade pit mallen. Dessa gör det näm· 
ligen lätt att anbringa mallm i v rr. eller lodrätt läge i förhallwde 
till ritningl'll . För att undvika parallax ligger de varta linjerna på 
mallco8 undersida. De är ingraverade i rtan varför det inte är någen 
risk fi;r att de 'kall slitas bort genom friktionen mellan ritpapper 
och mall . 

Cla Ohlsson & Co, AB, Insjö/!, har ii l'ersänt .in , (nust e katalog, 
som bl. a. innehåller radio- och grammofondetaljer i stort urval. 
Amatörbyggare i landsortm som har s rt att komma öI~r drlika 
detaljer hör ha mycket glädje och nrlta av denna katålo~. 

Sjöquz"st Radio, Stockholm, meddelar att mun fn~n Frankrike fåll 
i n inspelning; kivor al' märket l>Pyral» för hcmmaiL1spelning och för 
kommersiellt bruk. Man har fått s väl aluminium· som pappskivor; 
båda skivtyperna i iiumma utförande och av samma kvalitet som 
före kriget. Aluminiumskivor lagerföres i storlekarna 25 och .30 cm. 
Pappskivorna, som är falsade på baksidan, vilket ger ökad styvhet 
åt skivorna, kan endast spelas in på ma sidan. Aluminiumski yorna 
användes bl. a. av Radiotjänst för deras in.pelningar för landsmåh
arkivet. 

Stockholms Radioklubb 

Vid sammanträdet den 12 nov. i !\'fedborgarhusets lilla hörsal höll 
ing. C Rydell föredrag om »\fellanfrehensförstärkare och d etekto· 
rer». Föredraget är det andra i serien om en modern superheterodyo· 

mottagares uppbyggnad och det kommer att publiceras i POPULAR 
RADIO. 

0 (.'(1 27 nov. talade ing. E ~1yckelberg om »Hörselfrämjwde appa ' 
raten. Efter att ha beskrivit örats byggnad och de sjukdomar, SOIll 

förorsa ka r.wdsatt hörsel, demcmtrerade [öl"cdragshtlllarE'n ett [J rtal 
hörselförhättrande apparater ([1:<1 dc äldsta modellerna till dl' n yas te. 
som just anl en !. frän USA. De.sa bestå av e:o trerördönt ärkar~ med 
mikrofon och batterier i ett etui, ej större än en väl späckad plånhok. 

Styrel en <ammanträdde den 29 uov. och fa st,tällcle fö ljande ~am· 
rnanträdesd3gar för l"årEäsongm 1947: 13/ 1, 28/ 1, 11 / 2, 4/ 3, 18/ 3, 
1/ 4, 15/ 4, 29/ 4 (årsmöte) och 13/ 5. 

StockJlOlms Radioklubb är en s3mmansJutniug av radiointresscrade 
perscn er, fackmän ,Aväl som amatörer. Klub ben sammantrlider 
regel varannan vecka under vår· oc.h höstterminerna, då föredrag 
hållas om radiotekniska och närgränsande ämnen. ~fedlemmarna få 
JlIua böcker och tidskrifter ur klubbens b;bliotek, Kluhb m pren u· 
mererar på en hel del sVlOska och utländska radiotidskrifter. 

Alla som äro intresserade av radiotekLlik och äro bo alla i Stock· 
holm eller dess l1ärhet äro välkomna wm medlemmar i klubben. 
Medlemskap vinnes enklast om åraal'giften 10 kr. (för studerand~ 
och teknologer 6 kr.) insättes på klubben s postgirokonto 50001. r 
avgift en ingår pr numeration på Populär Radio. 

Förfrågningar om klubben och de verksamhet besvaras a sekre· 
terann, c:vilingenjör Gunnar Solder , adressen är: Stockholms Radio· 
klubb, Box 6074, Stockholm 6. Meddelanden om adressförändringar 
kunna sändas iill samma adre~s. 

Hr Redaktör! 

Betr, »Ekvivalenla scheman för malkopplade förstärkare» (POPU· 
LAR 010 nr 1l/19461 och "l>Slulslegets ulgångsimpedans» (PO· 
PUU.R RADIO nr 8/1946). 

1 augustinllmret och novElllbernllmrct 1946 a,' POPULÄR RADIO 

Oljefyllda kondensatorer Mottagare 
mF 600 volt arbetsspänning, pris per st. Kr. 5: 50 BC~348~ P. Ombyggd för aEla förek. nätspänningar.. 2 » 600 » » ') » » .., 5:95 Leveran i slutet av januari 1947 . 

)",12 » I 000 » » ) » » 6:95 

2 » ~OO » ej o lja » » » » 2:70 ~Iätinstrument

0,01 » 600 » ej olja » (1:27" "" " 0-5 mA me 6 cm . sk ala. Fabrikat Ferranti. Kr. 28: 95 
Sändarrör 0-350 mA termokopplat R. F.dnstrument. » 27:95 

0-5eO microamp. Ferranti 6 cm. skala » 35:45
807. Pris per styck. Kr. 8:95 
813. " » " » 77:85 Kristall Kits829 B. » » » . .. ... ... . . .. . . » 45:70 
Eimac VT~I27~A . » 38:75 Varje Kit består av 2 st. prima hållare samt 3 sI. 
Leverans i januari 1947. krist~ller pa un"efär 6 800 till 6 900 Kc. Med varje 

Kit medföljer beskrivning sam t erforderlig sli pmass,l.
Högtalare Pris per Kit ............ . .. .. . Kr. 17:95 

12" permanentdyn. högtalare. talspole 8 Ohm . Kr. 88:85 
10"» " » 8» » 54: 35 Vågmeter 
8"» ') ,,\» » 22:95 Frekvensomrade 1900- 4000 samt 4000- 8000 Kc. 
6" ,> ) » 8), » 18: 65 Kristall 100-1 eoo Kc. Kr. 145: -

Bestiill Ede,> nrottagare IIU. Antalet nrycket beg,·iillsat. 

PALMBLAD 

FOLKUNGAGATAN 42, STOCKHOLM 


TELEFONER 401940,414343 TELEGRAil1ADRESS:ZI!.DKEY 
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Ett serviceinstrument 'fRetl "laboratorie - egenskaper" 


Tillverkare : 

MC MURDO SILVER COMPANY, 
Harford 3, Conn., U.S.A. 

Generalagent: 

I. SCHAlN, Kristianstad. Tel. 10251, 12511. 

Försö jes av: 

AB. BENKRI, Stockholm. Tel. 11 11 10. 

Begär broschyr ! 

VOMAX 

UNI V ERSALINSTRUMEN T 

----.-----------------* 

Vo lt-o h m -decibel-m iii ia m pere-a mpere

mete r. 51 mätom råden och fun kt ioner. 

Pris Kr. 348:
Leverans omgående. 

Tekn iska data '* 1. Vomax möte r sponnlngar, strömmar, motstånd, decibel. 
2. 	 Komplett visuell signalföljare från 30 pIs till over 100 

meRa pis . 
3. 	 3 till 1.200 volt dc fullt skolutsiaR i 6 områden vid 51 meg

ohm och 6 områden upp till 3.000 volt vid 126 megohm 
ingöngsmotstånd, +- polaritetsomkastare . 

~. 	 3 till 1.200 volt a c fullt skolutslag i 6 områden vid ett 
effektivt ingångsmotstönd av 6,6 megohm och 8 ,","fd. 

5. 0,2 till 2.000 megohm i 6 områden. 
6. 	-10 till +50 db (O db = l milliwatt vid 600 ohm) i 3 om 

råden . 
7. 	1,2 mA t ill 12 amp. fullt skafuts fog i 6 om ro den. 
8. 	 Engångsnollning för samtliga omröden . 
9. 	 Toleranser: .i 3 % vid dc, 5 % vid ac, ±1 % vid mol 

ståndsområdeno . 
10. Absolut stabil . Lättläst skala. Bekvöm att hantera .* 

STEATITE & PORCELAIN PRODUCTS LTD. 
GENERALAGENT: 

A.-B. ELEKTROHOLM 
Gävlegatan 18 STOCKH.OLM 6 Telefon 231060 
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har samma probl em behaLldlat , av lIuu ert eckLlad och ingmjör J ohn om transform ering till 
Schröd er. Yi ha kommit till olika .l lI t[ormler för .amma saker. Det f

h' T 2hr=
kan kan . ke 'ara läm pl igt atl nä rma.re I"i ;:a hur ekvat ionerna, ,om 	 :1 
wmtl i"<l äro rik tiga, ;:kola ti llämpa: 	 skall ,'ara möjlig , 

O/oj Göthber!!,iYovembempp.satsen. behandlar de viktigaste terkop pl ingsJaLIw lid 
koppling med trioder. Ek vivalenlschemat beräknas med lIt gängEpllokt 
från [örstCirkarriirets inre dat a, s som förstärkoin"sfaktor och iore 
aooclimpedc(E; lItao in'hb ndn in g av amlutningsimpedamcr nnder H err R edaktiid 
d ri f t koppli ng. Frekvensllloel ulerade 5tation CLl \V A, belägen p" toppen al' (" 

<kyskrapa i Detroi t, har gCClom undertecknad gjort en förfr agen (ImAllgustillJl!'srllsen hehandlar l:J.lge [är . aTIlm3 å tcrkoppliug,[all och 
n!igon svensk Iyssnarp, lIt fll5 tad med F .\J·mottagare ell r sllpe rr('g r · un"er el elo oamma ekvatiCl1cr ~O rn uvan.taende men dels ävm andra 
n eratil' apparat, till ä ,·U] tyrs har hört staticnen n 1igm gång. formler för lItgangoimpedamcn beräkning med hjälp av en ny· 

vaglänl!deo ä r 6,74 meter eller 44,5 Mp/ s och effekten 3 kW. Tid :(ldioierad variahel. Dcona varial Jd iiI' ett direkt mått pa dm verk· 
22.0 05.00 s l'ensl tid. (Den <änder samtidi!!t ochii med 96.9liga först,irknin gsu ppoffr i Igen under driflförh5llanele n. 
Mp/ s eller 3,06 meter men pa det band e är' del nog !i:o Iliot 3tl 

För till iimpnio"en av fo rmlema kan man "e [ö ljande råu : IY=5na.) Stalionen äges av tidningco T he Detro il ~e",;, :,om o ,bä 
äger sladms största mella nl'ags · talicn \V J.»No~elllbcrjonnlema» böra använda. lid allmänt hållna utreu· 

Event uella rappor ter tank l'änli"fCl sänrlas li ll Ragnar v. R ej" ningar och fiiretriidrw i ~ fiir enkla . trg med tri ,der . Vicf pentader , 
PoLhemsplatsm 2, GÖleborg f. I ' , h. till US \ . d,ir lA. och äro stora och okända tal, bijra de tra n, formeras såR j 

alt brncJlhelcn io":!r i - täll et ("e t. e.. ek\'. 8 Il i allgtt, linllmret) . 

»Angllstijonnlemfl» biira aIll'linda,; S' snart det ilr fråga om sam· 
bandet. mellan förstcirkn iogsllppo f{ ring och lI tgangsimpedan s li nder 
driflförhallandtn. De kunna äH<J Uiredragas när "is ta ruret är en 
penlod och näl alcrkopplingw sl räcker sig ii,'er fl ra . te!!. Vid allt 
prakt iskt arbete med förs tärkare, där 1I 1gå ngsim pedansen r~gleras via 
motkopplingen innebära allgll "tifonnlerna en gCL1\'lig. UIIIle,' Ilmma rubrik besyaras telmislm frå gor som bt'llöma~ 

H O"CT ,lfarcus. 	 vara. av mera allmänt intresse fÖl' ,Iåra läsare, Brev med 
frågor förses med påsl.rift »FI-:igesllillt l'u» och insändas till 
Populär Itlulios redakt.i.on, postbox 450, StoddlOlm 1. Bre," H r ReJa · tiir! 
S"a/' på telmiska frågol' kan d lämnas, R c ,l

Vid s tudiet JI herr Nils \farh rällelse till c ivilin!r. G - valn" 
artikel »l nternord isk förb indelse») , fanu jag på sid. 3(i3 överst att 
r ll fel imm llgit ig. 

Formeln bör lyda Fråga : 
a) Vilket I'ii rde bör d ro:,seln ha till en li kriktare fiir en '10 W 

siindare? 

1, 

januari 194 7 utkomm e r den nya 

avs evärt utökade upplagan av 

8ADIOTEIl~ISIl H~~DBOIl 
Av ingenjör ERIC ANDI!.RSEN 

Omfattar c:a 500 sid or med 260 illustrationer jämte 
talrika tabe ller och mo nogram, 

Vederhäftig - Uttömma.nde - Aktuell 

Oumbärlig för alla radioteklliker, se rvi cemän oc h stu
derande vid tekniska fa cksl- o lo r, Nyskrivna artiklar 
om el ektron rör, ekoradio och ultrahögfr ek\' enslekllik. 
F örsta upplagan slllt ~åld på rekorrltid! Beställ därför 
Edert exemplar nu! Prospekt med full ständig inne 

håll sförteckning på begäran. 

~IELLERSTEDTS FÖRLAG· 
ol'l'landsgatan 22· STOCKHOLM , T I. 118462, 108084 
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Amerikansk sändare

och mOllagareslalion 

Pris kronor 525: - från lager i Köpenhamn 

~lali" I I (' ll, ~Ulll hal' li e IEd,llill gl'll Sl'H 284, leyere r:" fJI

hrik ," " ~' i [I!ollllH'r:lI1 triUllt1 :1. Yik t ea :WO kg', Tilh'eJ'lulillg~ 

]l!'i ~e : y:\t' l!:l44 k l' , 4,;)i'i0: - , ~ l a t i() I IPU llrin>;; a ,- (IPll !ll >11

fi ilj alll lp rot ' l ':ll ~ d(' " lllfo rl1lar l' ll Illet! () e ll e r l:! Hllts adm

Illll la(o!' .., IIU e llda " t r iilllkii ll:1 e lll ' r llln1 tl 'Il lika led e" 

Ill to'dfiiI jall{]l' h :IIHlrlrinl:l g'(' llel'll lo l'! l. E ll Yihril [O r l 'u ' r pl' :lr 

tl l'll(' I:--: ....1Ili ull iug till lUflttagil r PII . 

Specifikation: 
Sändal'(>1I : .\Itl elllldfek l 17 \Y a t t ( Ipl dolIi '" :.!4,G walt 

(tpll'grafi), 1·'n'kYl' u,"IJlIll': (It: ;·:7i'i()- ;jS;jO kp/ " 

kalibrerall fiir Y:lr J O ;P ]'p /,.;, kri~taUk()II' 

Irulkratl nir Y:lr :200:(> 1'11/." It iil'!Je"tyck ll illg' : 

-1 ~ r, :lQ,jG'l' :.! , t, ::07-,\ , 

~IHttagal'en: KHn~lighe r, ;l ,i> .IL ' -/ 111, l're k'('I;:;Olllrilde = 

:3iillrlfll'en'i , 3Ie l1a nfr('], n ' I1S f i'i;:; kp/' , IWrbe

s t y<: kllillg': :1 "t. 1 X;;(; ']', 1 .. t. 1.\7G'l', 1. s I. 

l1I5(JT Udl :.! st. :IQ,,(; ']', Hp:l t -IN'illiltOl', 

ÖI)rig utrustning: 
:.!i'i foh 'Ot :lnl 11 11.' 11 Il JIl (' {] ;. tag, t e ll'gl'DfIlJTkl!I, 

:2 telefonllll'<lI', 2 mikrofoner , högt:llal'C', mo!
\' ikt, a ll"ln t Il illg~ l;:n bIa r, ro te m ude omfOl'ma I'P 

(i'i(lO y l(i() lll .\ ) , Yiliralo r , JUll!(ll1l'iw~ 1l gem '

rato l' m ed ,; itl]llat ~ , ~ 1,yc1<l s iiye l'(lnt ,t;' We sam t 

liga d elar samr s lnlh' flir lllOll(:I " 'P :I" hela 

a Il lii ggnill;?;Cn (lJöjtl l'a 1. m, bredtl ea "O cm ), 

:.! t ek ll if'ka llPSkri\'l lillgnr pr\ 100 " id Ol' lll (' (] 

f iiljel'. D es 'ut um 1ll E' t1 fii Jja !l ,r. r eser\Tur, ;; 

st. i IJlinrhock el 0('11 4 f; t, i lada , samt fj iiIT

sl yrning":lnorrlning ( ie!; e ~r lllig V''! hilllen ), 

öl",l,a " andra frl'l,Yl'n>,olllr (J(1 e ll lW I.IJltl e rforderliga iillt1
l'illgill' lI!för~s av siiYiil amatlirer sOIll y r1, e;;miin, God plrth 
li iil'fiir finl w " f1 ll d,~ :.! ,tora dl:l s~' i e l'll :J , 

B et alningsvillkor: 
P;i g'l'llllll a\' ya lllt 'l.fij rh iUI alll1ena mi'! 'te lIdn lt ,ing ske pii 
fi iljull tl e siit t: kl', 400: - iw;iill e" >'UIlI fi i r ,; k () l t~ lik"itl ]l;t 

Y:lr t (' !u;! r ing-lllDblllh lwll lo i f': kall lli l.l ay b ka l la nl, eu i ~( (;('k _ 
ll o llll p lll' l' tJ liale r. • ta t ionl'n ~ ii ll I1 p" (]" lJl lig:'lE' ncl fr ii n 
Kii l' l' l! li n ll lll 1IloI pf(pr kr;\\ ' ]l:l re~nll'IOl ) I) E'i. t 1111 Ol'l! 
I,os tu" !! ,,, r f iit' fr;t1, 1 f r u" li ii[l l 'l1 lt :l lll ll I i ll b("I~i llJl i ll .:! ,'() l' l p ll , 

Bt' talning karl il'i{c ske i (lan. I<a In't)tt/.l[' , ~

G e n erala g e n t för Skan d inavien ; 

DAN- AMER ICAN RAD IO 
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Aladdin
spolar 

F. E. C. 

för alla vågLingdsområden. För
sedda med järnpulverkärnor med 

högt »Q'J>värde. Små dim. 

försilvrade keramiska miniatyr, 

kondensatorer. 

Permollux högtalare förscdd,1 med Alnico 
5 m,1gnet. 

Micamold helkapslJde kondensatorer för 
mycket stora temperaturdifle~ 

renser. 

Vi kunna dessutom lev. högklassiga italienska gram' 
mofonaggregat för såväl inspelning som avspelning. 

ESRA 

Engehk.. Svenska Radioagenturen 

Styrmansg. 16, postbox 14016, Sthlm 14. Tel. 620645 


SHURE -mikrofoner 


,u. åter på 

(len svenS/i" 
,nt,,·/,"aden 

* 
Viust,'en(le mad e!! iir 
en dynam is k ~l1pe r
card ioiu-mikrofoll an 
vii nll a,· (le fh·, tn ame
ri k ln~ka rUIHlrallio 
t'ltutioner. 

8hure är d e t ledande ,"ilrld~mliirk~t i mikrofoner, pionjär 

Pt\ Ritt OInråde. Nu C.tcrkOTnrner Shure till S,' erlge - med 

en komvl e U serie oUka h ' ller. rUr alla itndnml I. 8åxiiJ 

dynamiska 80m liristall- och h:olmikrofoller finnas. Shure 

iir OCk S1 , 'älltiind f.Oom tilh,t"' rkurt" ~n' I,ick-ups samt kri 

Atnllc lement till d e l;sll. 

Generalagent för Sverige 

K. L.~. IRi\DING (O. LID. t\.-B. 
östra Järn\'ägsgat. 16, STOCKHOLi\I. Tel. 2062 75 

" 

b) Kan man använda elektrolyt kondensatorer på 8 ,aF 4.50/ 500 \' 
om likriktaren skall lämna 500 V likström? Likriktare. 

Svar : 
a) Ca 10 H vid full belastning. Ca 100 Q likströmsmotstånd. 
bl Nej, Ni måste seriekoppla 16 pF elektrolytkondensatorer och 

dessutom parallellt över vardera 16 ,aF kondensatorn koppb 20 kQ 
(~bleeder»l. K G 
Fråga: 

Har P. R. uppgift om motståndsvärden m. m, för den i nr 10 1943 
beskrivna rörvoltmetern? A. A. Rugslösa. 

Svar : 
Nej. De få utexperimenteras varje särskilt falL 

Fraga: 
Kan j ag i telegrafnyckeln beskriven i P. R. nr l 1945 am'ända 

rören 12SR7 och 25X6GT i st. f. de angivna, om motståndet R, 
ändras ? Electrimic Key. 

Svar: 
Ja. Lampan L utbytes ev. mot en dylik med lägre strömförbruk

ning. 

Fråga: 
Finns nägon litteratur om apparatbygge, som icke fordrar .ek

niskt kW1nande? Å. F., Örebro. 

Smr : 
Radioteknisk litteratur på svenska är det mycket ont om. Svenska 

böcker som behandla amatörbygge av radioapparaler saknas tyvärr 
fullständigt. Sch. 

Fråga: 
Xmnar hygga en 2-krets hatteriapparat m ed öd erspolarna F 60 

och F 61. Inkopplillgsauviwingarn3. för de sa spolar ,im emellertid 
ofullständiga beträffande våglängdsomkopplingen. Kan P. R. lämna 
några upplysningar? E H, Ställda/en. 

Svar: 
Nej. Våglängdsomkopplaren är ju inbyggd i spolarna varför några 

särskilda anvisningar utöver de som firmas icke äro nödvändiga. Det 
torde väl icke vara svårt alt l>ringa» ut hur våglängdsomkopplingen 
sker. K G 

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

BYTEN OCH FORSÄLJNl lrNGAR 
:::::::::::::::::::::::::::!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::':::::::: ::; ::::::::::::: 

Unde r denna rubrik Inlöra , '1 standardiserade radanno n ser o.v n e-dan
stående ut~('cnd e till tott pri8 a " kr. 2: - p e.r rad. lIiolmnm 2 nult""' 
utrymmf!. DeRAR rndannonser äro avsedda ntt skavD. en röt·säljnings
kontllkt radioamatörerna eJnellan. 

2 !1t. högtalare .Tf' n ~en 18/1 fiiltrn :1 tn tl , 'i el eg-anta triUilrll)l" ~amt 
1 . t. s lu l::-o teg 120 ~:r sillj es billigt . Sva r Ulf "Högtu.ln.re" , P op. 
Had. f . v. b. 

~inflarllmati;r(>r! T ill salu en 1 k \V omformare 220 V = 1;)0 """'-' 
kr. 100 . - , u", 3/1 och ~" ka to u ::: fri' lriir , kr. 100: - , GO : - . 45 ; - ; 
80G A kr. 11: flO , 807 kr. Ii : -, 814 kr. GO : . Rand. " ' i cd""'hielm,
Sto<:khalm. Tel. 31 35 68. 

I{ortn\g~rn()ttngnrc. : Amerik u lI :-; k E"hopllO nc B ClA fl r Or a hand 
l);1(}--lO m . hallcl~Dr. stiirdö dul'e . beatose, ~tn n t.lh y SW. i nb , bt; ~,- talare, 
Ar / dc l::!O el. 220 Y. utta g för heirlur. Pr is ln5 k r . S"nr ti ll " All 
delcR n)''' , Pop. Ilad. I. v. b. 

R ö r H Ji. .'.!5-1 , nytt. kr. IjO: - . D rol"l~el , u r ea 27 etu :! , storI. 57 X 
HO X170 IIlIll. 3000 vnrv, 0,5 min. 70 ohm, Kr. 3~ : -. Bcrnh. Eriks
son, I~it . 

~{jl\·Ofn('ter med 1 !it. 7 ,G m- A ~ hllnt samt 1 s t. Ht rkl. l.ll otst. 
1GO V, s;ilj ,," fli r kr. m: - . Som nyt t. Axel Otto••on, }'cnJ;(·rsfor., 
TÖSSf . 

Amprilm nMka styrkri.staJler fi l r SO -, 40- oc h 20-mcter~1I:ln r1e n i la 
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t ill verkas med upp till 12 stift resp. hylsor. 
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MODELL 62 

RORVOLTMETER MED 5 MÄTOMRADEN 


0-100 vo lt lik- och växelström 

MODELL 80 
STANDARD SIGNALGENERATOR 

2-400 Mpls 
A. och impu tsmoduler inq 

MODELL 71 KANTVAGGENERATOR 
5 p/s-IOO kp/s 

bran the t 400 volllu sek , 

MODELL 84 
SIGNALGENERATOR FOR UL1RAKORTVAG 
300-1000 Mpjs, AM och imp u moduler in g 

MODELL 78-8 STANDARD SIGNALGENERATOR 
Tvö Ir{;KVec! bond mellon 15-250 M p/s 

MODELL 58 RAD IOSTORNINGS
OCH FÄLTSTYRKEMETER 

15-150 Mols 

MODELL 65-8 
STANDARD SIGNALGENERATOR 

75 pls- 30 kpls 
Kon '- roqlerba r mod ule ri ng 0-100 % 

MODELL 79·8 IMPULSGENERA' 0R 
50 p/s-I OO kp ', 


0,5-40 u sek. imp ul stö ngd 



