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Mångkanalsrundradio 


Den antmera ökande trängseln på rundradiobanden och 

önskemålen om en förbättrad kvalitet hos rundradiosänd. 

ningarna genom utnyttjande av allt bredare frekvensband 

bar lett till atl man utomlands - framför allt i USA 

har övergått till att i lIt större utsträckning använda ultra· 

korta vågor för rundradiodistribution. Frekvensmodulerade 

rundradiosändare på ultrakorta vågor var redan åtskilliga 

år före kriget ganska vanHga utomlands; i USA i stor 

utsträckning som högklassiga lokalsändare, i Europa före· 

trädesvis som lj udsändare i televisionsutrustningar. 

Under krige t gjordes en del undersökningar för att utröna 

möjligheterna att utnyttja impulsmodulation för rundradio· 

sändn ing. Vie dessa undersökningar kom man under fund 

med att impulsmodula lion ger möj lighet til1 samtidig sänd· 

ning av flera rundradioprogram över samma b··rvåg : mång. 
kanalsrundradio.1 

Denna omständighet atl man med en enda sändare över 

samma bärvåg kan sända flera program samtidigt är någon. 

ting som kan komma att bli av utomordentligt stor bety. 

delse för utveckli ngen på delta omr de. Det är ingalunda 

otänkbart, att sådan 

komma at t stäIIa 

Lut' onen i en helt ny 

m 

lIa 

belysning. 

ngkanalsändare i 

fr gor som rör 

en 

run

framtid kan 

dradiodistri· 

Enkanalsrundradio. 

Man har hittills uteslutande tillämpat rundradiodistribu

tion efter ~enkanalsprincipen » . I stort sett har man ordnat 

det hela efter följ ande modell: i befolkningscentra anordnas 

rundradiostudios och från dessa överföres via telefonlinjer 

1 GRIEG, D D: MIllliplex Broadcasting. Eleclrical Commuo;catioo. 
23 (1943) or l s. 19. 

Fig. 1. Bilden vi sar hur et t män gkanalsrIlndradiosystem skulle kunna 
till ämp3s i New York och de:s omg: m in gar. Från t re oli ka stIldias 
övedii res et! antal ol ika ruf1drad iop ro g~am till en gemensam sänd are 
pä toppen aven skyskrapa. D::a na gemensamma sändare utsänder 
samtidigt de olika programm en som sedan kan särskiljas genom 

speciella anordn in gar i mottagarna. 

POPULÄR RADIO NR 2/1 947 

- programledningar - programmet till resp. sändare· 

stationer, som förlagts så, att de kommer alt kunna avlyssnas 

av maximalt antal lyssnare. 

Det är uppenbart att ett sådant system skulle bli synner

ligen dyrbart om det gäller alt förse lyssnarna inom ett 

större landområde med flera program samtidigt. Det skulle 

krävas ett mycket stort antal sändareanläggn ingar, arbe· 

tande på skilda våglängder. Genom att övergå tiII ultra

kortvåg skulle inte våglängdsproblemet erbjuda oöverstigliga 

hinder, men det är ofrånkomligt att enkanalssystemet skulle 

bli en dyrbar historia. Detta även med hänsyn till att ultra

kortvågsmottagare, som skall avstämmas till flera frekvenser, 

måste bli både komplicerade och dyrbara_ 

M ångkalUllsrundradio. 

En elegant lösning på problemet att förse lyssnarna inom 

större landområden med flera program av tekniskt sett god 

kvalitet erbjuder det nyss antydda systemet för mångkanals. 

rundradi o. Enligt delta system placeras en sändarestation 

inom varje landavsnitt i elt ur sändningssynpunkt gynn

samt läge. Denna sändare, som arbetar på en viss frekvens, 

är impulsmodulerad med ett antal oiika rundradioprogram. 

Inom den area, inom vilken sändaren kan avlyssnas, kan nu 

radiolyssnarna utnyttja en till en enda frekvens, sändar· 

frekvens.en, avstämd mottagare. Genom särskilda anord· 

ningar i mottagaren kan sedan de olika impulsserierna som 

överför de olika programmen särskiljas, så att ett visst av 

de utsända programmen kan avlyssnas. 

En särskilt påtaglig fördel med detta mångkanalssystem 

är den om;;tändigheten att det genom impulsmodulationen 

F orts. på sid. 39 

F ig. 2. Här ,.j,as h ur mångkanalsrundradio kw rörverkligas över ett 
större lan do mråde_ Reläsändare. som al la impulsmodlllua~ med de 
olika frä n hu vlldsändarrn utsända programmen återulsätlder dessa 
olika program över al gemCCIsam bä rvåg_ Relä.ändarna är placerade 

på lämpJjga punkter inom del landområde som skall täckas. 
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Impulslägesmodulation på mikrovågor 

A v civilingenjör fil. kand. Bengt Svedberg 

Genom uh'ecldingen under I,riget bar det an· 
vändbara frekvensområdet utst.räckts ända UPI) 
Ull 300()0 i\"Ip/ s. Detta kommer iche endast l'll' 

dio för militära ändamål eller för hommel'siell 
trafil, till godo utan I,ansl'e framför allt 
a m a t ö r r a d i °n. Särskilt de ameriImnska 
såndaramatörerna ha· under kriget kommit i 
Iwntakt med apparatur för mil,rovågor. varför 
det ä r att \'ånta a tt de sedan pli egen hand börja 
experimentera med dessa Irorta, vågor. Det är då 
med t.iIIfredsställelse man I<an konstat,era. att 
miJ{ro\'ågsområdet ifråga om mOllulaUon erbju· 
!ler alldeles särsidida möjligheter. tacl, vare de 
breda frel<vensband som här stå till buds. 

Fördelen med impulsmodulation, IM, gentemot AlV! och 

FM kan kort och gott säga5 vara densamma som fördelen 

med telegrafi gentemot telefoni - istället för ett helt spek. 

trum av tonfrekvenser har man endast dessa korta impulser, 

varigenom kraven på förstärkare osv., genom vilka trans· 

missionskanalen skall passera, bli avsevärt reducerade. 

Man kan sålunda säga, att en med telegrafi modulerad 

oscillator, som utsänder en serie av punkter , är ett slags im· 

pulssändare. När nyckeln befinner sig i läget »upp», blir 

ingen effekt pålagd oscillatorn och ingen radiofrekvent 

energi avgiven. lär nyckeln tryckes ned och därefter släp. 

pes, kommer en med avseende på tiden rektangulär impuls 

att påläggas oscillatorn och en rektangulär impuls av radio. 

DK 621.3!16.61D 

frekvent energi aU genereras. Om nyckeln tryckes ned och 

släppes med j ämna mellanrum, kommer antalet impulser 

per sekund alt utgöra » impulsfrekvensen », mätt i perioder 

per sekund. Tidsintervallet mellan två på varandra följande 

nedtryckningar av nyckeln kommer att utgöra upprepnings. 

tiden. Det tidsintervall, under vilket nyckeln hålles ned· 

tryckt under en impuls, kommer att utgöra »impulsläng. 

den». 

Möjliga former för modulation av 	impulserna 

Man inser lätt, att det finns tre möjliga sätt att påtrycka 

impulserna en viss telefoni· eller telegrafisignal: (a) genom 

att variera impulslängden men hålla impulsfrekvensen kon· 

stant (figur l), (b) genom att variera impulsfrekvemen 

men hålla impulslängden konstant (figur 2), samt (c) ge· 

nom att variera impulsfrekvensen men hålla förhållandet 

mellan impulslängden och tidsintervallet mellan två på var· 

andra följande impulser konstant (figur 3). 

Av dessa skall mooulationsformen (b), impulsfasmo. 
dulaLion, här närmare betraktas, då den medför de enklaste 

kopplingarna och därför torde bli den mest använda icke 

minst för amatörsändarna. Den är den enda modulations· 

form, där impulslängden hålles konstant och ansluter sig 

sålunda närmast till ekoradiotekniken, där som bekant ock· 

å impulsetnas längd hålles konstant. 

Det är intressant att jämföra modulationsformerna (a) 

och (b) med AM och en variant av (b) med FM ur syn . 

.Jl.JULJlJl.n.. 

.~. -~- .~ 
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Fig. 1. Variatioo av impulsläugden medan 
 Fig. 2. Variaticn av impulsfrekvensen medan Fig. 3. Varia tion av impulsfrekvensm, medan 
impulsfrekvensen hålles konstant. impulslängden hålles konstant. 	 förh ållandet mellEn impulslärJgdm och tids· 

intervallet mellan impulsema hälles konstant. 
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punkten hur medel effekten hos bärvågen varieras. Om man 

nämligen definierar medeleHeklen hos en impulsmodulerad 

bärvåg såsom mtXIelvärdet över en hel period av en impuls 

och tidsintervallet till nästa, kommer vid båda dess.a förra 

modulationsformer modulationen att utföras genom en änd· 

0ring av medeleffekten vid modulationsformen (a) ge· 

nom att impulslängden ökas eller minskas och den utsända 

energien därmed varieras motsvarande, vid modulationsfor· 

men (b) genom att de lika långa impulserna komma att 

följa tä tare eller glesare efter varandra - och demodula. 

tion vid mottagarsidan kan erhållas medelst en detektor 

som avger en uteffekt proportionell mot det totala energi. 

belopp som mottagits under en viss tidsperiod (integre

rande detektor). 

Den andra modulationsformen, som är jämförbar med 

fasmodulation, utgör en variant av (b) och består i modu· 

lation av impulsens läge längs tidsaxeln omkring medel. 

läget, impulsliigesmodulation (fig. 4). Avvikelsen från me

delläget skall vara proportionell mot amplituden och för. 

ändringens storlek skall vara proportionell mot modula

tionsirekvensen. Detta motsvarar fasmodulation vid an

vändning av kontinuerlig bärvåg och fordrar användandet 

aven detektor känslig för förändringar av impulsfas eller 

frekvens. 

Fördelar med impulsmodulation 

Egentligen har detta nya modulationssystem skapats för 

kommersiell mångkanals.telefonförbindelse, men lämpar sig 

även för amatörradio . Fördelarna ä ro: 

l) eftersom bär gen moduleras endast genom att den 

slås till eller ifrån, kan kopplingen vara enklare än med 

något annat modulationssystel11, 

2) impulsmodulationen u:nyttjar de breda frekvensband, 

vilka finnas vid dessa frekvenser. Detta medför en ökning 

av signaljstörningsförhålIandet, 

,"'" '" 

J 
,,, 

n -4+ fL
-* :_('f' i)-' 

: (A) 


Fig. 4. En modlllationsform jämförbar med fasmodulalion: modulation 
av impulsens läge längs tidsaxeln omkring medellä"et 

(impulslägeslllodulalion) . 
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3 ) genom att signalerna utsändas endast i form av korta 

impulser och däremellan fullständigt avbrott komma 

på samIIla sätt som är fallet vid ekoradiosändare - rören 

at kunna tåla långt högre effekter utan att bU uppvärmda. 

Av samma anledning kan man uppnå mycket högre frekven

ser med samma rör än med användning av andra modula· 

tionsmetoder. 

Impulslägesmodulationens teori 

Skall man tolka impulsmodulatiollen dj upast sett, skulle 

man till en början kunna säga, att ändamålet med varje 

slags kommunikation per telegrafi eller telefoni är att så 

tydligt som möjligt överföra ett meddelande mellan de båda 

ändarna av förbindelsesträckan. Detta sker med ett system 

av tonfrekvenser, telefoni, därför att människan äger för

mågan att lättast uttrycka sina tankar genom tal. Men detta 

meddelande kunde lika gärna ha utt ryckts medelst ett tec

kensystem, som icke använder hela tonfrekvensspektret för 

att skapa varje tecken, utan som bildar tecknen på ett annat 

sätt - och kanske går att uttrycka enklare med radiotek

niska medel. 

Då det ur radioteknisk synpunkt otvivelaktigt blir enk

lare att överföra en serie av impulser med konstant ampli

,tud och konstant varaktighet än ett system av sinussväng

ningar med ständigt varierande amplitud och frekvens 

det är j u känt vid användning av telegrafi istället för tele

foni - måste ett sådant förbindelsesyst em vara att före

draga förutsatt alt allt vad den urspnmgliga lelefon isigna

len uttrycker också kommer med vid övergången till im

pulser. Detta gör det också, såsom av figur 4 överst till 

höger framgår, förutsatt att impulsfrekvensen är tillräckligt 

hög och förutsatt att modulatorer och demodulatorer arbeta 

tillräckligt exakt. Att detta sätt att överföra meddelandet 

måste vara överlägset system som AM och FM, där telefoni. 

signalerna bibehållas i oförändrad form, inses därtill av att 

här den exakta formen, varaktigheten eller amplituden hos 

impulsen inte har någon fundamental betydelse fas:än dessa 

faktorer inverka på signaljstörningsförhållandet hos syste

met. Detta gäller ju också fastän i mindre grad om telegrafi, 

att den exakta längden hos punkter och streck ej har någon 

fundamen!al betydelse och dessutom alt en avsevärt sämre 

kvalitet hos tecknen kan tillåtas än om det var telefonisig

naler, utan att meddelandet blir ouppfattbart. 

Modulationsprocessen 

Hur hög impulsfrekvens man måste använda för att kun· 

na omvandla en sinusspänning i en impulsserie framgår av 

figur 5. Här användes en variant av modulationsformen 

(b), det viII säga impulserna förflyttas omkring ett visst 

medelläge. UnJer den positiva halvperioden av si,nusspän
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ningen ökas, såsom framgå r av figuren avständet mellan 

impulserna med värden varierande frän O till toppvärdet i 

enliohet med modulationsspänningen. Medan under modue . 
lationsspänningens negativa halvperiod det ~ a avstånd min

skas succesivt genomlöpande olika värden varierande från 

O till toppvärdt. - Nederst å figur 5 synes sålunda hur dessa 

med avseende på läget längs tidsaxeln modulerade impulser 

komma aU beskriva en sinuskurva - genom framstälIning 

av de olika lägena hos impulsen vid olika faser av modula. 

tionsperioden . Ett system av denna typ, som äger en grund

period av 125 mikrosekunder - det vill säga en impuls

frekvens av SOOO p/ s - är i stånd att sända en telefonikanal 

av 3000 perioders bredd. 

Kopplingar lör impulslägesmoduwtion 

Kopplingarna för de tre olika förekommande modula

tionssystemen, AM, FM och IM, skilj a sig från varandra 

\'äsentligen endast genom modulations. och demodulations· 

kretsarnas utformning samt genom det sätt på vilket modu

lationsspänningen pålägges sändarens utgångssteg. I en AM
sändare pålägges modulationsspänningen vanligen effektför

stärkaren eller en före slutsteget inkopplad buffertförstär

kare. len FM-sändare pålägges mooulationen HF-oscilla

torn, vars frekvens tvingas att variera proportionellt mot den 

momentana ljudamplituden. En impulslägesmodulerad sän

dare däremot äger ingen effektfö rstärkare, i det alt oscilla. 

torn avger bärvågseffekten direkt till antennen. Modulatorn 

i detla systf'm har till uppgift att omvandla ljudamplitu

derna i med avseende på läget längs tidsaxeln modulerade 

impulser, vilka påläggas ant:ngen galler- eller anookrelsen 

hos effektoscillatorn, så att bärvågen kommer att utsändas 

i form av korta tidslägesmodulerade impulser. 

En fördel med impulsmodulerade system, som dessa 

äga gemensamt med frekvensmodulerade, är därtill att man i 

mottagaren kan använda amplitudbegränsare. Ty medan 

AM-mot:agaren utgör ett lineärt system både med hänsyn 

till ljudsignalen och den inkommande störsignalen, kan 

man vid FM· och IM-mottaoare använda amplitudbegrän. 

sare och därigenom möjliggöra en avsevärd förbättring av 

signaljbrus.förhållandet. Det inses att oscillatoravstämning 

och stabilitet måste var betydligt mindre kritiska vid IM

än vid FM.mottagning. 

Modulator och demodulJJtor 

Det är givet, alt man kan omvandla ljudsvängningarna i 

impulsserier med hjälp av lämpliga koplJlingar och rör, som 

få arbeta på visst sätt, på samma sä tt som man alstrar im

pulser ur sinussvängningar inom ekoradiotekniken. Med 

hjälp av lvå speciellt rör detta ändamål konstruerade rör, 

»cykloden» eller modulatorn och »cyklofonen» eller demo

38 

,u 

'6' 

· · · · · ~ · < · <· · · · • · • · · 

,-,
'. 'i'. t e -1 ' . ' .. ' 'o '. ' • . 'o . ~ " ' • • 'III 

, , , , , , , , 
," 2'~O l" "'O ." l " '000"" N'C; AO· S r(.OM0 1> 

"' OOv l Of ( O P Ul"i[ W 
MLj"'"';-, ;.'JL', ";UL'. "'" I ' . • I, " 

II " 'O , I 

'_" ,---l ' 
IOI_-.,,~ 

5I u ...... " ... O' PO'Ii''',o," 
"i ZI 

..,.t. a I IoT I Qt.I~ OJ 10 0 0 l'( l l! 
. 14)- _'3r' PUL ~[ IIICOUllo f 'ON 

.. I ~l- '"0."" _aOIl('., 
__ ,.,..... '11 

rE) 

Fig. 5. Hur ffi sinussvängJling om' .. lldlas i en impulsserie. Här an
vändes den modulalionsform, där impulserna iörflYllas omkring ett 
Vi5S1 medelläge Iimpul slä;;csmodulalicrJ), Ned erst sammanfatla. de 
olika impulslägena under en hel period av m l OOO·periodig svängp ing. 

dulatorn, återgivna å fig. 6, gå dessa processer emellertid 

att utföra betydligt enklare. 

De väsen:liga egenskaperna hos dessa rör åskådliggöras 

schematiskt å figur 6 - modulatorröret överst och demo

duIatorröret underst. Båda rören använda sålunda en elek

tronstråle, vilken med hjälp av en vanlig cirkulär kipp. 

spänningskoppling tvingas att svepa runt anoden längs en 

cirkulär bana. Vid modulationen kommer ljudsvängningen 

att omvandlas i längs tidsaxeln modulerade impulser där

igenom, att, såsom framgår av övre figuren, elektronEtrålen 

när den sveper runt passerar förb i fyra skåror placerade 

så att de bilda en vinkel med radierna hos den cirkulära 

anoden. Av diagrammet under synes, att eftersom skårorna 

~ uta på detta sätt, kommer den tidpunkt, då strålen passerar 

den öppna skåran, att infalla tidigare eller senare allteftersom 

strålens rotationsradie varierar. Härigenom komma varia

tioner hos ljudfrekvensampIituden att omvandlas i impuls

lägesvariationer, allteftersom den momentana spänningen 

på avlänkningsplattorna ändras, och därigenom varierar ro

tationsradien hos elektronstrålen . I detta fall har röret fyra 

skåror längs anodytan för att kunna användas för ett mång

kanalsystem med tre kanaler, varvid en skåra är till för 

markeringsimpulsen och de andra för de tre med avseende 

på läget längs tidsaxeln modulerade signalerna. I diagram-
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met å figur 6 motsvarar sålunda den prickade cirkeln den 

cirkulära kurvform som erhålles när alla tre kanalerna äro 

omodulerade. Den heldragna kurvan motsvarar däremot 

modulation i alla tre kanalerna - momentan positiv maxi

lI1umspänning i kanalerna l och 3 men negativ modulation 

i kanal 2, medan markeringsimpulsen däremot givetvis 

alltid är omodulerad. 

Idemodulatorröret Mergivet nederst i figuren äro skå

rorna istället riktade längs den cirkulära anodens radier. 

För alt omvandla de med avseende på läget längs tidsaxeln 

modulerade impulserna i amplitudvariationer tvingas elek

Mångkal/al1lrundrudio Forts. jr. sid. 35 

~ir lätt att utan distorsiollsökning ordna med relästationer 

och Y)programledningar», bestående av mikrovågs-radio

länkar, som distribuerar l"esp. överför hela »kopplet» nv 

rllnd radioprogram. 

Trådradio_ 

Det system för trådrad.io, som under de närmaste 20 åren 

kommer att genomföras här i landet, innebär ju på sätt och 

\ is ett slags måno-kanal rundradio. Man sänder j u per tråd 

ett flertal frekvensoond, av vilka vardera överför ett pro

g ram. Genom frekveusselektiva kretsar i trådradiomoLta

gama särskiljes sedan de olika programmen. 
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tronstråleu att rotera längs en cirkulär bana, men styrgall

rel hålles tillräckligt negativt så att elektronstrålen normalt 

är helt strypt utom när en av de tidsmodulerade impulserna 

ankomma. Impulserna påläggas gallret och, beroende på 

mot vilken del av skåran elektron;;trålen är riktad under 

den tid då den icke blockerade impulsen anländer, kommer 

det att bli en variation hos storleken av den elektronstråle, 

som passerar genom skåran och når uppsamlingssegmentet. 

Litteratur: Endall, R: Microwave pulse modulation. Ra

dio News , april 1946, s. 41. Forms of Puls e Moduu,tion. 

QST, dec. 1945, sid. 52. 

Det tråkiga med denna form av rundradiodistribution 

- som dock säkert för vissa landsändar och under vissa 

förhållanden är en utomordentligt lämplig lösning - är att 

man låser fa-;;t utvecklingen vid lå:ngvåg.sapparaler. Här

igenom blir vi allt mera främmande här i landet för den 

teknik, ultrakortvågstekniken, som f. n. utgör det underlag 

på vilket televisionstelmiken bygger. Utomla.nds går utveck· 

lingen mot allt högre frekvenser; här hemma där den radio

teknjska utveckliJlgen tyvärr domineras av telefontekniker 

söker man länka in utvecklingen på helt andra spår. 
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•Nya arbetsmetoder Inom 
den radiotekniska 
industrienD 

I Ameril(a ha under och efter kriget en rad a~"\1 
betsbesparande metoder infÖrts inom I"'adiotek· 
nislm in(lustrin. Dessa gå i huvudsal( ut p~ dels 
att i möjligast.e mAn ersätta lödning för sam· 
manfogning av olika detaljer med andra medel, 
dels att utbyta det tidsödande handarbetet me<1 
triUJdragning av ströml(retsar mot mekaniska pro. 
cesser. Genom de nya metodenm ernås inte endast 
en betydande l(ostnadsminsl{ning u·tan också flera 
andra fördelar såsom höjd livalitet" förenklad 
kontroll och lättare reparationsmöjligheter. 

~-------------------------------------

För att nedbringa de höga arbetskostnaderna inom radio· 

tekn iska illdustTin i SA ha denna näringsgrens måls· 

män under och efter kriget igångsatt ett energiskt forsk· 

ningsarbete. Detta har också i flera fall krönts med fram· 

gång, i det flera arbetsbesparande metoder redan införts, 

medan andra ännu äro föremål för experiment. Huvud· 

syftet med ifrågavarande ansträngningar är att, där så ske 

kan, ersätta eller inskränka det nuvarande handarbetet med 

maskinella metoder. Man tar därvid sikte på två huvud· 

linjer, nämligen för det första att i möjligaste mån un<lvika 

lödning vid sammanfogning av apparatdelar och för det 

':ll1dra att ersätta tråddragning för hand med mekani8ka 

processer. 

Eliminerande av lödning. 

Vad först eliminerandet av lödning angår, går man fram 

på flera olika vägar. Sålunda tillämpar General Electric 

Company vid sina tillverkningar en metod att gänga ihop 

olika ledningstrådar. Gänglänkar anbringas på le<lningarna 

med speciella verktyg. Vidare komma skruvar i stor ut

sträckning till användning för atl förbinda andra apparat

delar, såsom motstånd, förstärkare, transformatorer etc. 

med varandra. Endast rörsocklar, vissa mindre reostater 

uch potentiometrar förenas ännu genom lödning enär dessa 

apparatdelar ännu endast finnas tillgängliga med lödnabbar 

1 Referat av artikel i Scientific American. MARCUS, T: Mechanizetl 
Wiring, Sciootific American, aug. 1946, s. 63. 
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F:g. 1. Silverfärg anbr;ngas på sidenstencilen och nedpressas genom 
stencilöppningarna på en under stencileJl placerad keramikplatla . 

DK G21.7: G2 1.3!)!; 

i allmänna handeln. I de givna exemplell ernås arbets

besparing icke blott vid den första sammansättningen utan 

också, sedan apparaterna tagits i bruk, vid eventuell repa· 

ration. Om någon detalj skulle gå sönder, är det ett ögon

hlicks verk att ersätta den med en felfri sådan, endast med 

tillhjälp av en skruvmejsel. Den risk för mindervärdig,t 

arbete, som alltid föreligger vid lödning bå<le vid tillverk

f'ing en och sedermera vid förekommande reparationer, eli· 

Fig. 2. En skiva av konsthart s, på vilken strömkretsm åstadkomruit~ 
grnom att ;;mält metall gjutits i kanaler som fram ställts gmom sand· 

blä.tring. 
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Fig. 3. Olika stadier i tillverkoingen aven förstärkare med »tryckta» 
kopplingstrihlar. Överst på fig. tre stadier vid framställoingen av 
keramikplattan . Nederst pi!. bilden visas hur »kopplingstrådar», mot· 

stånd och rör applicerat s på plattao. 

mineras sålunda fulLständigt, varigenom både hållfastheten 

()ch til1förlitligheten ökas. 

En annan metod för att undgå lödning består i alt led· 

ningarnas ändar formas till krokar i därför avsedda verk· 

tyg. De sloppas därpå in i en jigg, på vilken förut rör· 

socklar, mot~tånd, kondensatorer etc. placerats, på så sätt 

sit alla ledningsändar komma till den detalj, de höra. Där· 

på sänkes en med flera elektroder försedd svetsningsapparat 

ned över det hela och alla erforderliga förbindelser åstad· 

kommas genom punktsvetsning medelst HF·värme i en enda 

operation. 

I stället för alt ombilda själva ledningsändarna tiII kro· 

kar är det möjligt att för samma ändamål använda stansade 

~ mala strimlor av kopparplåt, som försetts med erforderliga 

krökar och vinklar. Dessa hopsvetsas sedan med ledn ings· 

ändarna. 

För allt kunna förlägga strimlor i flera plan utan risk 

för kortslutning anbringas isolerande knappar mellan de 

Qlika skikten av strimlor. 

111ekanisk trluldragning. 

Tråddragning för hand är den mest tidsödande detaljen 

vid tillverkning av radiomottagare. Den innebär, att trå· 

darna först måste skäras till i exakta längder. Därefter måste 

isoleringsmaterialet i ändarna avlägsnas. Trådarna bocka;; 

därpå, trådändarna förenas med respektive apparatdelar, 

varefter de slutligen sammaniooas dels inbördes, dds med 

<,pparatdelar. Ofta måste arbetet ske i en apparat, som är 

till trängsel fylld av trådar och andra detalj er. Det är inte 

v.tt undra på alt arbetet är tidsödande och fel ibland Iörc· 

komma. 

För att eliminera dessa naokdelar har man börjat till· 

liimpa tvenne olika metoder av mekanisk tråddragning: 

Den ena metoden baseras på att smält metall användes 

i stället för 'vanliga trådar. Som underlag och fäste för 
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strömkretsen och andra detaljer användes en skiva av konst· 

harts. Denna täckes med en schablon, på vilken strömkretsen 

ut5kurits. Genom sandblästring åstadkommas sedan rännor 

på skivans framsida. Denna placeras därpå i en appara 

med smält metalL En annan schablon lik den första lägges 

på skivan, varpå den smälta metallen får rinna ned i rän-

Ilorna. Sedan metallen stelnat, vilket sker snabbt, är stom

men till strömkretsen färdig (se fig. 2) . Dennas ändar fast· 

sättas genom skruvar, bultar eller nitar. Ledningsändarna 

anbringas dock alltjämt till appanitdelarna genom lödning, 

men man arbetar på en metod, som kommer att göra dylik 

överflödig även i des~a fall. 

Förutom tidsvinst och kostnadsbesparing erbjuder den 

beskrivna mekaniska tråddragningen flera andra fördelar; 

Strömkretsen och andra apparatdetaljer kunna med ringa 

kostnad u~bytas, då nya schabloner äro billiga och lätta 

att göra . Alla apparater bli absolut likformigt utförda; ä r 

schablonen riktig, måste strömkretsen bli det ochå. Kva· 

liteten hos de tillverkade apparaterna blir förbättrad slut· 

j ustering och avprovning bli i hög grad förenklade . 

En annan metod för mekanisk tråddragning, som kom till 

användning redan under kriget, påminner om den förra, 

fastän den är något mera komplicerad. Dess huvudsakliga 

fördel ligger i möj ligheten aU åstadkomma apparater med 

ytterst ringa volym, varför metoden bl. a. kom till använd· 

ning vid tillverkning av radiotekniska utrusJningel1 i eko· 

radiostyrda granater. 

Fig. :k Jämförelse mellao förstärkare av ordinär typ (överst) och en 
förstärkare med »tryckta» kopplingl't rådar och miniatyrriir (nederst) . 
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Metoden utarbetades av Globe-Union Inc. och försiggår 

fyra etapper : l) Strömkre~en tryckes eller ~tencileras på 

en platta av keramik, t. ex. steatit, genom användande av 

5ilverfärg (se fi g. l). 2) Mot"tåndsanoTdningar anbringas 

lJå keramikplattan genom schabloner, varvid som material 

användes en blandning av kol och harts. 3) Små konden

atoreI' bestående av keramikplattor med hög dielektricitets

konstant och försilvrade på båda sidor anbringas på huvud

plattan i strömkretsen. 4) Fästanordningarna föl' andra 

appara,tdelaT såsom rör (eller rörsocklar, där utbytbara rör 

användas) fastlöda- i därföT avpas5ade försilvrade hål på 

keramikplattan. En med de nyligen konstruerade miniatyr

rören försedd apparat får om denna metod tillämpas utom

ordentligt liten volym. Fig. 3 och 4. Data för några av dessa 

miniatyrrör återfinnes på sid. 54. 
Silvret, som åstadkonuner strömkretsen, utgöres antingen 

av finfördelat metallpulver eller silveroxid, vilket utformats 

till en färg eller pasta med lämpligt bindemedeL Massans 

konsistens regleras genom olika lösningsmedel avpassade 

för ändamålet i var]' e säTskilt fall. Det vanlio'aste tillväcra· l:> b 

gångssättet består i att silverfärgen anbringas på keramik

plattan genom öppningarna på en av sidentyg bestående 

stencil. Denr:a stTäckes i en träram och bestrykes med 

gelatin, som gjorts fotografiskt ljuskänsligt genom kalium

bi.kTomat. En positiv kopia av strömkretsen hålles tätt intill 

Lien ljuskänsliga sidenstencilen och utsättes för belysning. 

De delar av stencilen, som utsättas för ljus, bli olösliga i 

vatten, medan oexponerade delar bli vattenlösliga och kunna 

borttvättas. Det blir alltså de borttvättade delarna av ström

kretsmönstret, som s,tencileras på keramjkplattan. 

Nästa steg i processen består i att man placerar siden· 

stencilen på keramikplattan, på vilken litet silverfärg an

bringas. En skiva av neopren-konstgummi föres sedan över 

sidenstencilen, varvid silverfärgen skjutes in gen<om öpp· 

ningarna i stencilen ned på keramikplattan, som alltså får 

en av silver bestående exakt kopia av strömkretsen. Tjock

leken av d n avlagrade silverfärgen blir synnerligen jämn 

och, när man blivit van vid metoden, föda res mycket litet 

färg. Det ligger i sakens natur, att hUT komplicerade ström

kretsar som helst kunna åstadkommas på detta sätt. 

Sedan silverfärgen avlagrats på keramikplattan, inlägges 

denna i en ugn med en temperatur av 700 il 800 0 C. Här

vid avgå binde- och lösningsmedlen i silverfärgen i gas

form o-ch silvret fästes effekti\,lt på keramikplattan. 

Vid anordnande av res-istanser «?t. r man tillväo'a på ett
b e 

liknande sätt. Den färg, som användes, anpa5sas till kon

sistensen noga efter behovet i varje sän;kilt fall. Den består 

.:v ett ledande ämne, ett fyllnadsämne av indifferent natur 

samt ett bindemedel. Genom att variera mängden av dessa 

ingredienser kan man få motstånd av olika 
b
crrader eller 

från 3 ohm lilt 200 MQ per längdenhet. 

l 
Fig. 5. Pri~! c ipschema för förstärkare med »tryckta» kopplingstrådar. 

Overst på fig. visas förstärkarens frekvmskurva. 

Motstånclsfärgen anbringas vanligen med en sp1'uta på 

keramikplattan genom en schablon. Sedan den fått torka i 

luften, avlägsnas schablonen och färgen torkas ytterligare 

i en ugn m!ed 150 0 C under flera timmar för att ernå fullt 

stabila motstånd. Man bestryker dem därpå med en särskild 

harts såsom skydd mot fukt och temperaturväxlingar. 

Metoden har hittills tillämpats vid tillverkning av minia· 

tyrförstärkare, fickradioapparater, portabla telefoner. hör

apparater för döva, olika meteorologiska instrument samt 

vissa apparater för avståndskontroll. 

Utstansade ramantenner. 

En annan variation av »stencilmetoden» användes i stor 

utsträckning för att åstadkomma utstansade ramantenner. 

Vid densamma, som tillämpas av A W Franklin Company, 

sammanfogas tunn kopparplåt med en· isolerande skiva, 

som är bestruken med ett limämne. Båda placeras i en 

slallspress, försedd med en matris, som är mönstrad med 

antennens vindlingar, varvid kopparplåten stansas ut och 

fästes vid skivan. 

Jämte en avsevärd kostnadsminskning i jämförelse med 

handlindade ramantenner erbjuder den nya antennen. Air· 
[oop, som den kallas, den fördelen, att skivan som den fästes 

på, kan tjänstgöra som baksida för apparaten. Dessutom 

ernås ett exakt utförande, som underlättar efterj ustering, 

en sak som är mycket tidsödande vid handlindad'e antenner. 

Över en miljon dylika antenner ha redan tillveJ1kats. 

ÅV ovanstående redogörelse torde tydligt framgå vilka 

ansträngningar, som nedläggas av den amerikanska radio

tekniska industrins målsmän för att nedbringa kostnaderna 

och åstadkomma förbättrade produkter. Huruvida de nya 

metoderna komma att bli allmänt införda beror på en mång

fald faktorer av mänsklig och ekonomisk natur, som inver· 

ka på den radiotekniska industrins utveckling. 

(ScientlIic American, augusti 1946) C H L 
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Fig. 1. Styranordningen för grayerdosQn sedd framifrån. 

4 3 POPULÄR RADIO NR 2/ 1947 

för hemi.nspelning av 

grammofonskivor 

Av ingenjör K E Good 

Vi har från många av våra läsare fått 
förfrågningar om den i POPULÄR RADIO 
nr 4/1946 i korthet beskrivna graveran
ordningen för heminspelning av gram
mofonskivor. Vi har vänt oss till ing. K. E. 
Good för att få utförligare data; här
nedan lämnar han nu en detaljerad 
konstruktionsbeskrivning av sin graver
anordning. 

Vid konstruerand et av s tyranordningen för graverdosao 

ä r de t av 5tor fördel att anordningen har så L olika delar 

som möjligt; dessa böra va ra så enkla som möjligt och det 

hela bör utgöra en stabil enhet, enkel i handhavande och 

tiUförlitlig i det långa loppet. Den i POPULÄR RADIO 
4/194,6 beskrivna graveranordningen uppfyller dessa krav. 

ntalet olika delar är 14, om man medrä!knar fästvaggan 

för graverdosao; tilIvel1kningen av desamma bör ej bereda 

en händ ig person några större svårigheter. I detta samman

hang vill jag dock ej underlåta att påpeka vikten av all 

lå ta en verkstad med en först.klass ig svarv tillverka matar

skruven och mullern. Borrningen aV axelhålen i växelhuset 

liksom stigningen på matarskruven blir naturligtvis helt 

beroende på tillgängliga kugghjul för växeln . Kugghjulen i" 
detta speciella faIl äro av skruvhjulst p och omsä:tnings

talet är l ; 2. 

Som av vinjettfotot, fig. l och 2 fram gå r beslår styranord

ningen av 2 gejdrar, i ena ändan fas tsa tta i ett sviingbarl 

monterat växelhus och i d 11 andra ändan förenade j ett 

»slutstycke», en mellan gejdl'3'rna roterande skruv samt en 

pil den ena gejdern glidande vagn, driven av den roterande 

skruven genom en mot densamma anliggande hahr mut t r. 
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Del. 1 utgör sidorna på den på gej dern löpande vagnen. 

2 st. likadana tillverkas av 3 mm mässingsplåt. De lödas 

tillsammans vid borrningen och tillfilningen, så alt de bliva 

(;xakt lika varandra. Hålet för gej dern (10 mm) passas 

mycke~ noga till densamma. 

Det. 2 är muttern, som til'lverkas a\- mässing. De vid 

tudelningen uppkommande graderna skola avlägsnas med 

törEta möjliga noggrannhet. Efter färdigställandet av den 

gängade matarskru\'en slipas mutter och skruv ti.[lsaml1lall~ 

genom att man låter skruven rotera och muLern hålles mot 

demamma, varvid skruven »smörjes» med karborundum. 

På detta sätt erhålles absolut perfekt passning. Många anse 

nog, alt en så lång mutter som den här använda är onödig 

och att, i stället för gänga, en fiberbit eller e:'t stift skulle 

<Tå lika bra alt använda för att förmedla rörelsen till vag

nen. Jag har försökt bådadera men kOl1l1nit till det resul

tstet, att den långa mut:ern är bäst. Den ti·llåter helt enkelt 

I I 
I ,
L ___ J 

Sedd underifr&n 

i'lte glapp i någondera riktningen, när den står under fjä

c1ertryck. 

Del . .3 är »slutstycket» för gejdrar och matarskruv. Det 

kan utföras i j ärn eller mässing. Det. 3, 6 och 7 borras 

samtidigt med e:·t 3 mm borr för gejdrarna och matarskru

velI, så alt dessa hå'l 'komma på exakt samma plats på detal

jerna. Löd ihop det. 6 och 7 före borrningen! Sedan borras 

lesp. gänga,;; hålen till rält diameter. Gejdrarna få ej glappa 

i 10 mm hålen! 

Det. 4 är en gejder av silverstål. 2 st. tiHverka,;;_ Ned

stickningen till 8 mm i ena ändan är till för at~ få exakt 

läge vid infästningen. i växelhuset. 

Det. 5 är matarskruven. Som förut nämnts beror den 

sammas stigning samt diametern i vänstl'a ändan på de 

använaa kugghjulen. I detta bll ro:.erar skruven 1/2 varv 

för ett varv på skiv,tallriken, elvs. antalet graverade spår per 

cm är 40. Axeln spetslagras i slutstycket. 

Det. L Sidostyckena till vagnen. Det. 2. Mutter. Det. 3. »51utstycket» för gejdrar och 
matarskruv. 
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Det. 4. Gejder (av silverstål). 

Det. 5. Malarskruven. 

Det. 6 är den mot vagnen vända väggen i växelhuset. 
Planförsänkningen, l mm djup och 8 mm i diameter, skall 

I'a~sa till nedstickningen på gej drarna. 
Det. 7 är den vägg, i vilken matarskruven lagrats. Om 

så önskas kan na:.urligtvis skruven lagras i det. 6 i stället. 

Detta är bättre. om man ej har möjlighet att planslipa 
detaljerna till växelhuset. En liten skevhet i huset spolierar 

l:eIt vagnens pasminIY. 

Det. 8 är locket på vä..xelhuset. 
Det. 9 är botten på växelhuse,. 
Det. 10 är kortsidorna i växelhuset. 2 st. .t·illverkas. Mate. 

rialet till det. 8- 10 utgöres av blankt platt järn 4O X 4 mm. 
Det. 11 är axeln, till vilken drivmotorn för graverdosans 

~ ;doförflyttning kopplas medelst böjlig axel. Material i 

2.5 

Det. 7. Vägg i vilkm matarskruven lagra~. 

axeln: järn. Diametern 7 mm å det. 11 är beroende på 
använt kugghjul. För att möjliggöra drift av styrmekanis
men från tallrikens centrum s~·icker axeln ut 6 mm ur 

växelhusets look. 

Det. 13 är den pelare, som fastskruvas på grammofoll' 
bordet och kring vilken hela styranordningen vrider sig. 
För låsning av densamma i önskat läge igängas en stopp· 
skruv på lämpligt ställe på pelareus hals (ej visat å ritu.) . 

Ev. kan något slag av kullås komma till användning. 
Det. 12 är hylsan på växelhuset · undersida. Hylsans hals 

skall passa noga i hålet i det. 13. 
Skulle det visa sig nödvändig~ att höja hela styranord. 

ningen på grund av aH tallriken ligger högt över grammo· 
fonbordet, kan man placera brickor mellan det. 12 och 13, 

<ö4 
78 

aorro& o.förs. för M 2,10 (4st.l 

Del. 8. Locket till växelhuset. Det. 9. Botten till växelhlIset. Det. 10. Kortsidorna i växelhuset. 

·~r_·---~-~~·t-·--~:~~---·+F-~~$
· · 
Det. IL 

Det. 12. Hylsan på växelhusets undersida. 
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HliMM 'RLll~D och NliTIONliL 
m9l1agare inkomna från U. S. Ii. 

Äntligen har det Hing·e pft"erliinglalle 
ugoablicket kommit, llii Yi kan med· 
dela att nfigra sändn ingar kortn"tg;;· 
mottagare anlänt. Dels ha vi fått 
HAIH~IARL 'NDS HQ-12!JX, dels NA· 
T10NALS N "-46. 

IlQ-12f1-X representerar Ilen högre 
pr·kklag.WI}. Den lwst fil' In'. 1.035:
ink!. lO" högta la re. Den anses yara en 
.lY de hiist..l a11paraltenrl1 f. n. prl d<e n 
nmerilmnska marknaden. 

Vi IlnYiinder ett exemplar fl" Hf.!· 
12!JX pt1 vlir tation Sl\l5S V oell huHer 
<.Ia.gligen lå ngdi ta ns »8ked~» nwd 
FIQ :n8 beniigna meth·erknn. Klinslig· 
heten ligger lIugt - ~Olll man hal' rUtt 
aH f'orrlra aven Str paSo, dYL' apparnt" 
- men vi lin särskilt lUrt os~ IlPJl~knt· 
l'a: l. &!örningsdiimparen - j:l IJ1l.111 

horde riHteligen sHgn stÖ/,lIillf/S;ld!l(//,CII 
fiir i nlOtsflls till &'lmtlign s Wrnillgs· 
t1iilllpare Yi hittil'l s proyat tur (lennH 
totalt bort fl Ila störn i ngn l' fdln tiintl· 
~y"t.('men prl bilm', elc. D N Ur viirde· 
fullt j):'t ]0 ocll 20 m eters bandelI. 
2. Kris til lliiHret utan "i1ket Yi \"tnit 
slagna tHI eIl slant när ynnkt>es hOl1flr 
si~ pi\. handcn som 1111 lijrcl:1g~11" och 
~undngH'r. 

NUr (}ptla s krives ha Yi iiLUIlI inte 
ya ri t i tiUfiille pronl dcn andra ny· 
komlingen - NATIONAL ;,rC-46. Med 
tanke på Nationals alltid erkHuda 
kvalitet och specialisering 11~ kort· 
nigsmottagare ha Yi dock högt spiin· 
(la fiirvlintningar. Apparaten ligger i 
ll1ellanprisldassen, den kostar 550: 
kr., och det iiI' "iil ungefär vad mllllga 
skulle unse vura ett hyfsa t Vris flir 
en god specialmottag.ue. En del kom· 
mer kanske att inv1incla, att NC-46 
inte hal' n itgot högfrekven ssteg Oell 
"jil diirför inte kan vnra så kUnslig. 
LUt oss d-i't genast lugna tvivlarna ge· 
nom att beriitta att National redan 
före kriget V01'O djlirva nog att sliippa 
ut en Il1QttHgare - vi syftar på NC· 
SOX - utan hf·steg och den apparaten 

46 

visade s ig furhluffanll e nog fullt jlim· 
fiJrhar med belYllligt d~' rare appamter 
med 1 stegs hf. Vi crinra oss Unna Yil· 
ken t.rinamt Iftg brusniyfl NC-80X hu· 
li c. Så Yi tro att Yi kunna gå i god föl' 
den nyu.nl1inda NC-46! Att den lir föl' 
allström kan ju föl' lJliinga inuebära 
en J'1irde!. 

De siindningar som iukomlllit liro 
tyviirr inte Sl"l slora. Yi 111åste c1iirfiJr 
heJlls tiilla. Olll i"igonbli ckligt 8Uillning~· 
tagande betro e tt PV , iuki;p Uy anting· 
en en HA:.'IIMARLUND HQ·129X eller 
en NATIONAL NO-4<J. .Beställ i dag, i 
morgon l,an nll'il för sent för att ftt 
omgl\eude leverans! First come, firsr 
sen'c(]! Oeh vi hoppas Ni hlir nöjda, 
vilket Ert Yil I liu m[t bl i. 

""MMliRLll\D variabla kondeo
salo'er med IsoiantItisolering. 

~IC·se l'ien utgör " ny 1- O. 2-gangs kon · 
(Iensa torer il\" alla giingse kapaCiteter. 
Enkelt och duhhelt plattnn;t[lIld. Typ 
»S» rätlinjig kap.·yar ., »i\{» riitlinjig 
frekY.·,·ar. De enkla :.'lIC kondensalo· 
r pt'l1[l ha förliingtl axel flir att möjlig' 
göra »gangning» a" flera kontlensa to· 
r e r. 

Jlnwlö"/'cr! Plauera Er supcr med MG 
konden sator fUr hUs!a utformning av 
hf·kretsarna! , cn ;-iccmän! Bygg Edra 
sig'nalgene r, l torel', l.ollosci II a torer, etc. 
med MC lwudensa tor och vår mikro· 
skala M-IfJO! Siindaramalö1'c"/'! MC 
kOlllleusator Hr sYtuet p[t Ert prohlem 
med den där pIn uerade enra ttsa "stum· 
tia slindaren JUIelI flera gangade kret· 
sar. Eller fiir d en nya temp.·komp. 
ECO'u! 

»)IC» :.'IIitlget, J'gnng, ]000 V 

MC-2O·S 12:7;) ~re-loo·S 16: 2G 
i\IC-35-S 13 : 25 l\IC-1 W·l\J 17:50 
llre-5O·M 14: - :.'I1C·HO·S 17: UO 
MC-5O·S 14: - :.'IIC-250·M 20: 75 
MC-100·M 16: 2;; MO-325-l\I 2:3: 50 

»i\'ICD», 2-gangs, elj .likn ovanståendc 

~l -'D-50·:.'I1 26: 75 MOD-l00·S 29: 
l\ICD·I00-M 29:

»l\IC·X» fUr sU ndare, l-gang, 1750 V 

~IC· 20·~IX 14: MC·50·?lIX 16: 2j 
i\IC·;35-SX lG:- MC-5O·SK 16: 2~ 

»l\ICD·X», 2-gangs, för sUnd are, 1750 y 

MCD·3[j·SX 27 : 75 

M'rC·serien omfartar typisIw sii ndar
lwndellsatorel' föl' hugre effekt Uu MC
seri en tfr!. Liimpliga för buffer· ell{'r 
enkelt s lut steg. Bygg ett Collins·filtet· 
med de stö rre Iwp.·typerna och slipp 
ifrttn alla anpassningssvårigheter: 
SHipp upp effekten i untellllen! »13 :s. 
:JOO() V, »C» 1200 V. Siffrorna nngPl' 
kapa citeten . 

:\1'1'O-20-B 23:7::; :.'IITC·]50·B 37::;0 
:.'IITC-35-B 25: ~ITC-250·C 30: 7j 
:\11'(;-100·]3 ao: 7G MTC-350·(J :33: T ; 

MTCD-se rien kommer yHI lil! pu s,; i 
et t pp ~Iutsteg . Amiind M1'CD-20·n i 
slutsteget till den där nya [j meters 
sHnflaren! SIm »Idrran» gå l1fl alla 
l>nnrl pasnr lIlTCD-100·B hra. 

»)'lTC-D», 2'gangs , clj. Iilw lIlTC·serit'll 

:\fTCD-20·B 32: 50 MTOD·I00·B GO: 7., 
MTCD-35-B 34: 7;j 

TC·serien iiI', 0111 synes Bl'/hln, [l Y"Plhl 
[,jr sändare mcd högre pffektpl'. 
'J'C-240·1 och TC-220·K iiI' lllmlikta fi.il· 
;r·fiHer, c1iil' MTC-kondensatOrI l in/e Ul i 
>;pjinningnrllfl. 2-ganganla ha förstih; 
sin plats i PI1 slutsteg. 1>G» 6750 Y, »11» 
nooo V, ».1.» 4250 Y, »l{» ;17;:;0 \', »1.» 
:2000 V . 

'r('-;oerien, l-g-nl1~ . 

'I'C·J(}O-G Gc,:  'l'C·:!.JO·J ;)!l : iii I 
'['C·GO·!·I 
'l'C-110·H 

34: T5 
.,2: GO 

1'G-:no·l( 
l'C·.J4D·J~ 

40: JO 
;.3: 

»TCD»-serien f. ~ändarp, 2-gnngs, typ 
»:.'11» ]000 V, el:ie"t lika T C·seripll 

l'CD-110·H !l3: - T CD-210·L 60: .,0 
TCD-240·.r 110: - T On':ioo·M 60: 
Tcn-32G-K ]U): 

U. T. C. transformatorer 
och drosslar. 

Xy, rikhaltig sortering' av U. T. C:s 
viilldinclu PA· och S·~erip just inlwIll ' 
lnell. Illgi\ngs-, drh'-, utgiings·, nIixor
oeh modula fiollstrafOl; . Amu törel' ell!'r 
;;ervi ccllllin som byggcr e ll er plallernr 
f(jr~tiirkare eller modulatorer se v,i r 
gamla katalog betro typer eller r ekvi · 
rera dr ~pecialprislista över U. T. G :,; 
detalj!'r! 

Valpey slyrkrlstalIe.. I 
mlnla.y. hallare. 

T~'p C:.'II·" 40 & o m. banlIen 2;:;: 
Typ C:.'I1 ·i) 20 111 . ])allll!'t :n: ;-.el 

R~~kvirera i tid medan mynlet iir got l 
oeh angiv önSKad frekvcns! 
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Spol,rormar för mottagare 
och sändare. 

Typ »DX» ay trolitnl, diaJ1l. 18, Iliug(J 
48 mm. llJeiI trimkiirnll. r(]eali ~k fiir 
"polsystem i suprar och ec(.I's. Sllltl. 
Liitta att mOlltera. Pris kr. 1: 50. 

»xp·;,i!» spolformar u,' lågförlustmate· 
ria!. Trn'}indigt plat~ för »APC» t.rim
kondens>l tor. LilldningStliam. 1 1/ 2" . 
Onml)iirlig för siindar- 0 , mnttagtlrb,\'g
g-(~n . 

TYll SWF-4 med 4- stifl 2: !Xi 
» SWF-i'i » r. » 2: !lO 
» SWF-6 » G » 3 :30 

I rams! Hek\'irera lIiigl'a lJ[ll1!~ och ha 
dem i Jleredskap i s hnek et. De behövs 
rH t t som del ii r. 

UK.eutusiaster och nybakade 
slindaramalörerl 
De J,ommande muna (lel'l1 f1 lonl a bt 
hjtHl-a p,i (~xee]J-Li()ll e llH fö rh fl ll'a llden 
på T'K-Qmrå lle t prl gnllld nv solfliick.;;
max, Bur Imr 1\'i 11:1' chnn - uU preste
ra f l\l'hluffall!Je resultn t, Enropaförbill 
I lpl ~l', tran:::a tlanliska fIso:n förutom 
illlre;;s.an.lu f(irl'ök llH'rn lokalt . Vi lIa 
i lager allt 1\"i kall behövu i fr rlga om 
CK-rör, Iwndpllsatorer, spo~aT etc. 
~krh' adl rek"irem , vu11 som bellövs , 
!'!ler - om Ki bor i S loolulOlm 
iintm 31 :nns trtlllbuss, ;;om .;; llfl bbt fiir 
Er d4rek t till V1irt'llvii.~·. 07. Och sec\an. 
"iil möt, i luften på i) och 2% me l er! 

NYHET! General Radio VARIACS 
variahla IU'uftt,rnfos - filr kontinue r
lig vHriatioll av niit~p. frå n 0-~30 V 
( vill Ui, V prim. ) e ll er 0-270 V (\' id 
:220 V prim.). Effcl,t "SO va . Bör fin
Ilas P:l ,-arje vlilutrus tad serviceve ri, 
~tn <l , i laboriltoriel', i rudiofa bl' il,e l' , 
e te. Siin!larutlIalörel'! Ell enkel vril1
n ing fl v en trevlig ralt p1'l IO'aftagg rc
g-n tpa nelen och Ni re"lerar ef[l'r be LJng 
{'ffl'kteu från sluts leget j Er »kUrra» 
fri'tn O ULL max. walt ut i untenncll 
utan att l>ehöYll iindrn p1'l w1gra ill
.- :iillningar. ]\,i behöve r ('Il VA.HL.\C ! 

TYll 200-CUH, oka\l;; I'a(I, Wr llilllelmoll 
tage 92: 50 netto. 

Typ 200-CMH, kap,;lad, )07: 50 ne tto. 

Sändaramat.örer ! 

...\ .MPHEXOLS platta 300 uhms Twin 
('abl e, om su m[lnga a,- Er h a. \'iintat 
pli, har jus t kOlllmit in. Prisbillig, lå g 
fiirlll s tig matarledning.' Slilt upp en 
»fulll ",d (Iipole» och mata lien liirel,t 
llIeu denna behändiga Imhel! Perfekt 
anpassning, ringa vikt, Iii tt uppsatt. 
Yi ha OCk&l fUtt in sammn slng-s. band
furllliga kabel av 150 res)). 75 ohms 
impe(!al1s. 75-01unaren viii I,len för au-
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Ilat. illl (11']) m e ll IlDs;:ar j u utn.rärkt fijr 
Pli HUllig- llloLtogunlipol. 

T~' I) 14-0iifi ::00 ohm SO öre/m 

» 14-070 1;'jO :. GO » 

» 14-080 75 » 50 » 


BIRNBACH 
moolerlogslsolatorer. 

1'IHuerande t oc1l byggande t. av ell &in
dare, ett lu-aftaggTegat e ll e r en motta
ga re unde riii tta s föl' Er (JUl N i har ett 
~()l'timellt Bil'nbach genomförings- och 
Rlrul!loffisola to!,pr liggande pa lut. De 
kosta sii litet och det Hr förnl'gligt nit 
hehijnl viintn n,'tgra dar för att f, 
dem, nilr Ki pWlsligt Uj]' »byggfluga». 
Xi kliunE'1' redun vHI till aIla använd
lling'ölllöjligheter för Y{lra trevliga 
Birllboehisola tore!'. Och Ni "et hur de 
hidraga till ett trevligt utseende - för 
at inte tala om ordningen och re(\,o n i 
ell ~ ii]](larE's planering. Sft beställ redall 
i dng eu rE')lreselltnt.iv Iwllektion liven 
om Ki in te jns t för iigollblicJ;et l>ellii
,-er n fIgra isolatorer! Mön s tra li s tan 
hHr n edan! Obsc.n e l'H att de t Uven 
finn. ' ;;lI dalla diil' s tora genomförings 
isolatorer - tYlle r 423;;' 42H6, etc. 
rör kontakt med feederl edlLingcn llå 
all(lra sidan ,-ligg'ell ! De mlls t e göm pit 
veflcrhiiftigt in tl'yek l11i \'IU och pn SOIll 

p:t ",;erar förhi ntnnför! Kliiminte trå
dn rna mellan t'önste rka rlllen, som ('n 
de l. gör! Det lir dCllig praxi s. - Samt
llg-a nec\all.stiiende tnwr ,H el'fillnaS i 
,-år gau1'la katalog. 

Genomförln~slsolaCorer 

(».T»-typerna fi;rSt'fhkl med jack i st ii II!'!: 
föl' sluu\' udl mul.Lrnl'. ) 

'Typ Rtm'leV Pris 
458 "/s " 0 : 90 
478 1" 1:4{) 

412;; 11;:'1." 1 :80 
4125.T 1 14" 2:10 
4175 ~ ~Xi " 3: 50 
417i'i.J 2:}4. " G: 4{) 

') Ang-er iB()latol'n~ höjd iil' c r pa])el cW,r 
dIl.HiSi:-:l. Undenlf'lens ~torle k p,i de sper. ty · 
perml varierar mellan 11/' oeh 3//' i propor 
tion Ull överdelen. 

StaodollisolaCorer 

(Koniska l!w(\ m'al fot, t",lllål fijr mOIl
te ring, ».T»-tnJerml föl'sefltla lllell jack 
. tiille t fÖl' skruv odl mutt1·>}]'.) 

'1':1/1> Slm'lek Pris 
966 l" O: 60 
UG6.T 1" O: 80 
8668.T 1%" 2:;")5 

4275.T :!% " 8:85 
4400 4%" 4:1;) 
44GO.T 4%" ;):90 

Från American Phenolic Corp. 
(t\mpbeool) 

lUll' de t just kommit in l'U \' erli-li grt. 
luii ngsldft nncle slindning ti-Il F riham 
Il en. Den inneh å llpl' främ s t sådana 
lJumbäl'lig-a sl:a mhlrd<letaljer som a,lIa 
I-yper av rörh ilJ-ln re - ih-ell minin tyr
type r - liV hnl,,' I'iI:, s tea tit och troiituI. 
må ogpoligil hall- och h-Oll-kon'takter flir 
lw hd och l'ha,,~ i , lipo lstolllmar a,' tTu
litul i 4-, G- och 6-s1 iftsutförtl nlil' , 
mikl', );:Ollt, lktcr , ballllllkolltaktcl' och 
bybor er(' . ':\lycke t ll" det dUr kommN 
Ki ilI iIg frå II [i(]('u före krigp,l'. 

Men sti ingih (Ie t i ,; iilldniugcll en hel 
ilel nyhet(' r, som l;ommit ~iH \l IldeT kri 
get. &Ul.ll t. ex. (· rt rikt tunt I a v J)(' . 
hiilHlign UK-I;-ontal,te.r, han- och hOll-, 
fö]' kahel e lle r cha ssi. A,,~edda mr 
bl. a. koaxinllwJJlnr. ,Ja, pit tul OlH lk 
si stlliiJnnda finn~ lIpt dylikn av olika 
impednnser föl' högre uch Higrp effek 
ter. Se f. Ö. hIUnkare n iUlIIOri<tiides 0111 

fl en dUr 300-ohllliga bandkalJplu! Plw!. 
tor, hult och rör :I" hög"iirdig tl'ulitll l 
i oIHw lHlllell. 'ionl?r iiI' ell annan detaJj, 
som Yl tru de t blir rusning efter. 

'iTi ha gjort. upp Pli specialpl'islis:a 
ön'r samtliga Amphe.nolde taljer. I av 
\·akt.a n p i\ VIU' mi\ngomtfllnde, nYH Iw 
tulog-, m m c1 es.,;yHl'I'e tinlln inte iiI' l,hIT, 
be "i Er h[tlla till godo 1lll'<1 AllllJhenol
Ii tan och göra Edra bes tiilJllingar e[
tl'r llell! 

BUD rattar. 

De t iiI' illgell tc\'('lwn 0111 att Bll(los rat 

tnl' hör bii ~ t hemma prl den vackrn 

frollt.panel ell av en i<iLlldnre. Ell e r vall 

vore ('Il sUll(lnre utan en samling S~' Ill


lIle triskt ntplacerade inl>tälllling:Ta t

tn r '! ökar si, ön he tsiu trycke t oel·hl;r!. 

Viss t kn n de u ll\'iin{ln s pil mottugal'e 

ocks!l. men d·iir iin~kar man ju i ,tll 

llliiuh~t ha nt"iixlillgsallorcllling,rr och 

noggranna :l,·liisllingsruöjlighetpr. Det 

naturllgn \'tll e t dill' iiI' naturligt\'is \'ih 

~ t(Jlta ~lIKn()SKALA M-l50, ~Oll1 Yi 

v,1g'a lJ,l s u'i lir "Urlllens billig'aste pr e· 

d siollsskala. 3:1: - kr. netto. Och pre

<:iSiOIl iiI' det. Fler och flcr kÖ]l!.']' lll'll 

för ,-n de dag. 


Typ 17:'12 :!?:i" <li:l111. 0-100° m. ~tr()cl, 


indikator !l: 45. 

Tytl 17a3 2%:' dinm. 100-0° m. st r eel,

iudil"H tor O: 45. 

Typ 17:14 4" II bl 111 . O-H)(J o nI. streck 
inrlikntor 14 : 30. 

'l'yp 1n5 4" diam . 100-0° lll . iit reck 

illdikatol' H: 30. 

T~'p 1895 2:Y~" diam . 0-100° 111 . nonil' 

10 : 50. 

TH) 1896 2% " dinlll. 100- 00 m. nOllil' 

10: 50. 

T~'p )807 ·1" <Ham. 0-100° lll. Ilonie 

)5: 35. 

'l'yp 1898 ,1" lHam. 1O<J..--{J o m. IIUni(\ 


Iii :35. 


VitRT;\ VÄGEN 5" - STOCK HO LM
• Tel. 61 3308, 61 'Z1 28, Telegr.-adr. FIVESSVEE 

610891, 610892. 
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Av Georg Jonson 

I nedanstående uppsats klarläggas 
orsakerna till 50-periodig parasitmodule
ring av Ibkalstationens bärvåg och nåma 
tips för hur man skall komma från dylika 
störningar lämnas. 

y rkesmannen, som sysslar med att eliminera rundradio

störningar, ställes ofta inför ett störningsfenomen, vars av

hjälpande brukar vålla rätt stora besvär - parasitmodule

ring av rundradiobärvåg. 

Störningen uppträder som ett mer eller mindre starkt 

,äxehtrömsbrum begränsat till lokalstationens eller någon 

annan mycket stark sändares bän'åg. Inställes mottagaren 

på svagare stationer, eller mellan st.ationerna, så uppträder 

inte brummet. Upphör den störda stationens bärvåg vid 

rrogrammets slut - så upphör också brummet. Dessa stör

ningens symptom föranleda ofta radiolyssnaren att ['ro, att 

rundradiostationen håller dålig kvalitet på sin utsändning 

eller att han har något mystiskt fel på sin mottagare. 

Då störningen är rätt allmän och kan förekomma prak

ehuru det naturligtvis är bättre att göra halsen på det. 13 

längre i sådant fall. 

Det. 14 är en plattjärnsbit, på vilken graverdosall fäs:es 

på i varje speciellt fall lämpligt sätt. Den är spetslagrad i 

"agnen och på skenans fr ia ända appliceras en flyttbar mot

vikt för utbalansering av graverd osan. 

Den i sidoprojektionen fig. 1 synliga halvcirkelformigt 

böjda detaljen är en fosforbronsfjäder, 12 mm bred och 

>Det. 13. Pelare för styranordningen. 

DK (j2LaDG,821' 

tiskti taget över hela landet, så snart vissa givna förutsätt

ningar föreligga, samt dessutom har rätt intressanta orsaker, 

kan det vara motiverat att söka ge en förklaring på feno

menet. 

SekundärstnUning och bärvågsabsorption. 

Med sekundärstrålning från en antenn, som befinner sig 

det elektromagnetiska fältet från en sändare, menas att 

v.ä:J:el:Jtrfulan!.i.t 

I 
seleneleoent t Jlns t
gåranh so.:::!. .,arlabel 
rulatana ---~_ 

R G t(. I 

Fig. l 

0,5 mm tjock. Denh'ycker i det ritade läget mutterhalvan 

mot matarskruven. När fjäderns övre del skjutes å t vänster 

på figuTen går muttern ur ingrepp och vagnen med graver· 

dosan kan förflyttas fritt. 

För att förhindra att vagnen av matarskruven pressas 

mot växelhuset om man skulle glömma at" koppla från driv

motorn för styranordningen, kan man på växelhuset fast

sätta en kilformigt utförd klack, så att muttern tryckes 

nedåt av densamma och frigöres från gängan. 

o 
1\1 

I 

I 

100 

'f 

,,,," 

l 30 

J
;1

'il1 
: I 
1,1, 
~+-

'" 

J/'It I Förs. för spersl!>kruv)F - ~ 3:Y Ni 
Det. 14. Plattjärnsbit på vilken graverdosau appliceras. 
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den återutsänder en del av den från sändaren erhållna 

energin. (Detta utnyttjas ju bl. a. vid riktad sändning, där 

reflektorerna bestå a,- sådana sekundärs trålare. ) 

Bärvågsabsorption uppträder exempelvis vid en jordad 

"ntenn, som absorberar en del av energin från sändaren. 

Om sekundärstrålningen ökar hån en närbelägen antenn, 

iikar också styrkan i en närliggande mottagare. Minskar 

absorptionen i en närbelägen antenn, ökar ochå styrkan 

1II0ttagaren. 

Nu består den vanliga rulldradiomottagarens omvärld 

regel av ett vidsträckt antennsystem - även om det inte 

,.\vsetts som et~ sådant. Detta antenn-system kan bestå av 

t' lektriska ledn~ngar (hög- och lågspänning), telefon-, tele

graf- och signalledningar, värme- och vatlenrör, rör till kyl

system, stuprör m. m. Alla dessa mer eller mindre jordade 

Illetallmassor svänga med i fältet från radiostationen och 

kunna tjänstgöra som sekundärstrålare. De kunna också 

förorsaka mer eller mindre utpräglad bärvågsabsorption. 

Resistansändringar. 

Så länge de medsvängande och aibsorberande meta:llmas· 

50rna äro elektriskt orubbade inträffar ingenting ur stör

I:ingssynpunkt. Inträffar emellertid en förändring i deras 

d ektriska förhållande till j ord eller i förhållande till varandra, 

~ it reagera mot:agarna i omgivningen. (Ex.: Strömbrytare

Olkoppling kan sänka eller höja ljudstyrkan. Nedledningen 

Lill en »herrelös» antenn kan slå mot takrännan och åstad· 

komma ett kluckande ljud i mottagaren. Ett vattenlednings

rör kan ligga och vibrera mot ett värmerör ooh åstadkomma 

skrap. Osv.) Dessa förändringar i det elektriska förhållandet 

hos metallmassorna kunna betraktas som rena resistans· 

fii rändr ingG r. 
För att en llokalt begränsad 50-per. modulation av bär· 

I agen skall uppslå fordras alt resistansen mellan någon 
(/LI de svängande antennerna och jord, eller mellan. anlen· 

__________..... t14 

Fig.2. 
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nerlm sinsemellan, förändras i takt med den lokala 50
perwdiga växelspänningen. 

För att belysa hur denna modulation äger rum kan föl· 

jande experimentella anordning användas. Man kopplar ett 

selell'likriktarelement i serie med en kondensator mellan en 

av växelströmsnätets faser och j ord (värmeelement, vatten

ledning). Se fig. 1. (Vid av förf. gjort experiment har 

använts en plaua aven 2S-örings storlek mot mässingsfläns, 

samt 0,1 ,uF kapacitans.) Under förutsät:ning alt tillräcklig 

högfrekvens finnes på fasen och att mottagaren, som an

,-ändes för kontroll, har för rundradiomottagare vanligt 

beToende av omgivningen, konuna då lokalsändarens och 

eventue],lt andra starkare stationers bärvågor att bli modu· 

lerade med växelströmsbrum. Orsaken <liggeT däri aH selen

skiktets resis-tans varierar i takt med den SO-periodiga spän

ningen. 
Sambandet mellan bärvåg och den modulerande SO-perio

aiga spänningen framgår av fig. 2. 

50-periodig modulation i praktiken. 

Det torde vara rätt ovanligt i praktiken att ett selenskikt 

tjämtgör som modulerande medium. En mängd andra sa· 

ker, vilka man får räkna med i prak,tiken, ha emeller~id 

detta .:elenelementets egenskap att resistansen är beroende 

av spänningen. Hit hör den metallikri:ktarna liknande kate· 

gorin av kontaktskikt mellan oxiderade metaller, elektroly

tiska kontaLer, glödande eJ.ler uppvärmda kontakter eller 

trådar (band) samt ljusbågar. Dessa torde vara de i prak· 

tiken vanligast förekommande orsakerna. 
Modulerande kontaktskikt kunna finnas mellan rör för 

elektriska ledningar och jordad metall, mellan svagströms· 

ledningar (blymanteln ) och jord osv. Elektrolytiska kon

takter uppkomna av fukt (vaL.enfickor!) . Glödande eller 

uppvärmda kontakter som fel i säkerhetsapparatur (äldre 

zinkgängade proppar!) eller i ledningarna (kopplingsdosor 

av äldre typ!) . Uppvärmda trådar i elektriska apparater 

(elektriska spisar!). 

Hur elimineras den 50-periodiga modulationen? 

Eliminerandet av de förekommande fallen i denna myc

ket omfatta.nde störningskategori mås:e givetvis rätta sig 

efter de ol,ika moduleringsmed.iernas karaktär. Kontaktskik· 

ten mellan i vanlig mening icke strömförande metallföre

mål överbyggas med en kortslutningstråd eller också iso

lt'ras ytorna från varandra. Elektriska apparater med mod u

ltra.nde medium förses med störningsskydd (kondensator) 

som leder förbi högfrekvensen. I övriga fall, där deL moou

lerande mediet har uppkommit genom uppenbara fel på el· 

nätet, avhjälpes felet givetvis genom lämpliga åtgärder i 

elnätet. 
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Av ingenj ör B. Hrachovina 

Vid felsökning och reparation av radio
apparaterförekommer det ofta, att man 
måste fastställa en svängningskrets reso
nansfrekvens. Ute i marknaden finns det 
ju instrument för detta ändamål, men på 
grund av de höga pris, sådana instrument 
i allmänhet betinga, anskaffas de ytterst 
sällan aven servisman eller en experi
menterande amatör. I det följande kom
mer emellertid en enkel resonansmätare 
att beskrivas, vilken utan svårighet kan 
byggas av varje amatör och vilken ställer 
sig ytterst billig i tillverkning. 

Apparatens princip hänför sig till den bekanta TPTG

oscillatorn, vars schematiska uppbyggnad visas i fig. 1. Den 

hestår av de båda svängningskretsarna L~Cg och LaCa, var

Yid Ca utgöres aven vridkondensator. Cg och R~ är<:J till 

för oscilla~orns amplitudbegränsning. Den streckat inritade 

kapacitansen Cga utgör rörets galler-anodkapacitans, över 

vilken anodkretsens svängn ingar å terkopplas till gallerkret

sen. I anodkretsen är en mA-meter inkopplad, vilken visar 

anodströmmen. Vrider man nu kondensatorn Ca från de~s 

högsta värde Camax tiU de"s minsta värde Camill så kan 

man på mA-meteru vid en bestämd frekvens f iakttaga hur 

anods~römmen hastigt minskar. Strömmen sjunker därvid 

till ett minimum för att vid ytterlio-are vridnino- av CaOterb - o a 

stiga, se fig. 2. Vid anodströmsminimum ligger den exakta 

frekvensen_ I detta fall äro de båda svängningskrelsarna 

CaLa och CgLg avstämda till sanllna frekvens. Denna TPTG

oscillatorns egenskap användes vid den här beslu-ivna reso
nansmätaren. 

Tärrker man sig nämligen gallerkretsen avskuren vid de 

båda med x betecknade ställena i fig. l och kopplad till två 

utanför instrumentet till ITängliga klämmor, så kan man, om 

anodkretsen är kalibrerad, direkt avläsa resonansfrekvensen 

Lg 

1---
lega 

-~--'1
I 
I Lo 

o 
+ 

Fig. l. Priocipschema för resonansmätar€O_ 

-

Ca maK COmio 

Fig. 2 A(1od~trömmrn · i som fllnkticn av kondeu5atoms invridning.a 

hos vilken som helst till gallerkretsen kopplad svängnings

krets. Att märka är dock, aLt kopplingskapadtan5er och -in

dukta'l1Ser ingå vid mätningen. Likaså erhålle." elt relativt 

mÄlt på svängningskretsens godhet eller Q-värJe vid reso

nansfrekvensen. Detta framgår av fig. 3. Kurvan a vi:;ar 

anodströmens förlopp vid tillkoppling aven god krets med 

högt Q-\'ärde. Anodströmmen sjunker här betydligt mera 

vid resonans iin vid mätning aven krets med sämre Q
värde, kurva b. 

Det praktiska utföranael av resonansmätaren med ett 

lllagiskt öga som resonansindikator visar principschemal 

enligt fig. 4. En utförlig byggnadsbeskrivning av instru

mentet lämnas inte här. Meningen är ju alt instrumentet 

skall byggas utan stora kostnader och således med i möj

ligas:e mån tillgängligt material, varför alltså den egentliga 

uppbyggnaden och anordnandet av de enskilda delarna 

måste överlåta;; till envar amatörbyggare. Blott de väsent

ligaste punkterna i kopplingen komma här att omnämnas_ 

Såsom framgår av fig. 4 användes intet likriktarr·ör med 

därtill hörande filter; detta har icke visat sig ha någon 

I 
If 
J 

COmo. COmin 

Fig. 3. Anoclströmmen i som funktion al' konclmsatorns invridninga 
,·id olika kret5ar. Kurva a av,er {fl kret s med högt Q-"irde; kurva Il 

en krets med "ä nne Q-värde. 
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el = 500 pF 
c~ = 100 pF 
C, = 5000 pF 
C,= 5 000 pF 
Cfi-C~ = S 000 pF 

NätR I = 100 kJ'2, 0,25 W 
R, = l .\[.0, 0,25 W 
R: =l l\[.O, 0,5 W 
R,t =, l MQ, o,s W 
R; = 2,.s kQ, 2 W 
DI = d rossel X2O-----~~~----~--+-~~~~~~-4~------~~~~~ 

Dr" . pr~= niitrIrosslar 
S=oakrmg 

St = 5trömbrytare 
Vt = oscillatorrör, t.. ex. AC2, 

llalerialjörtt' cklling: D, 

F;g. 4. Detalj erat principschema för r csonan"mätarw . Obs. Ra i indikatorr,irets gaLlerkrets skall vara R,. 

som helst ofördelaktig inverkan på instrumentet. Man kan 

använd~ så gott som vilken som helst begagnad nättrans

formator, om glödströlll3lindningen på denna ger rätt glöd

spänning. Ligger rörens glödspänning högre än den spä.n· 

lling som kan fas från transformatorn, kan eventueHt glöd

~trömslillLlninrren för likriiktarröret samma·nkopplas med 

g lödströms]indningen för de övriga rören. 

De bada ,drosslarna D/'2 och Jj/'J samt kondensatorerna 

C,,--C spärra högfrekvensen i n ält illedningen och förhind

ra därigenom att störningar uppkomma i närliggande ra

dioapparater då instrumentet användes. Viktigt är att vrid

kondensaturn e, och spolal'l1a L ,--L4 äro av god kvalitet. 

Spolarna skola om möjligt linda,; med litztråd. I stället för 

högfrekvensdrosseln Dl i oscillatonörels anodkrets kan ock· 

sa elt rent ohmskt motstånd användas, vars värde bör vara 

ca 30 kohm. Förbindningen mellan osciIJatorgallret och 

klämman Xl över den i möjligaste må·n förlustfria konden· 

satorn C2 skall \-ara så kort som möjligt för att undvika 

för slora ledningS'kapacitanser i apparaten. 

Som oscillatorrör V, kan egentligen användas vilket rör 

som helst. Tar man en penlod, så måste man dock se till 

att denna triodkopplas (skärmgallret förbindes med ano

den), då annars återkopplingskapacitansen C ga blir för li ten 

och oscillatorn ej svtlnger. Som indikatorrör V2 har vid 

försök EM 4 med jn stora känslighet vi5at sig ,ärskilt 

lämpat. 

Instrumenlets kalibrering är mycket enkel. Man kopplar 

till klämmorna X, och X 2 en likadan svängningskrets som 

den som är tillkopplad anoden. I en bredvidstående radio

apparat kan man om kretsarna i instrumentet och i radio

apparaten avstämmas på samma frekvens höra den från 

oscillatorn svagt utstrålade med 50 p/s modulerade hög

frekvensen. Om radioapparaten ins.äIIes på en sändare med 

känd frekvens, så kan man tydligen lätt få fram en kalibre

ringspunkt för oscillatorn. Genom att ställa in mottagaren 

på andra kända sändare, evenluellt under a.nvändande av 

G'sciIlatorns övertoner, är det vidare möjligt att kalibrera 

varje önskat frekvensområde . 
..... " ...................", ......... .. ............. " ............................... , ................ " ... ,................. , ......................................................... .... ................................... .......... . 


Vidst&end e hild l isar m telev i,iu lskamera, tillnörande BBC i 
E'lgland, i full aktion på en gata i London. Vid bildupptagoingar 

utomhus inom Londons mera t,ittbebyggda område anlitas för öI!er

föring av teleli,iom_ignalema 'ill siindaren ell särskilt för della ända

mål nedlagt n,it al- koaxialkabJar. l-liirvid sker anslutningw av televi

, ionskamt>ran till koaxialkabelnlitet antingen direkt eller - om al" 

ståndet. till det fasta koaxialkabelnätet inte ijverstiger 5 km - via 

\Jfdinarie telefccnätct. Om teIevisionsupptagningar skall utföras från 

punkter beläona mer iin 5 km fr!i. n de befin tli ga koax.ialkablarna sker 

överföringw al' telclisionskamerans signaler per mikronl.g till ED i 

närhet"l1 a V Al,:xand rapalat;;et (diir teJ.ev isio<l55iinda.ren är belägen) 

uppstiilld ll1011a,Qare, fr an vilken Eignalcrna vidarebefordras till tel('vi
~ ;onssändar( (l. 

BBC:s tremportabla anlägg:n;ng för upptagning al' te1evision_, 

program utombus är ;nstallerad i bussar, al' vilka en omfattar upp

tagningsapparatlll'm, en ar:nan en lllikrosändareanläggaing, en 

tredje antWC1l1tru 5~ ningtn och \en fjärdE' strömförsörjningsanord

ningar. 
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-Skala 
} Avlösningsfel 

Rätt Visare\ 

#4---~ 
genom porallax 	 --- Spegel./"' 

SpegelbildFel ___ 
Visore~-~---

F;g. 3. Vid rätt ögcnläge döljer \'isaren sin bild i spegeill. Bilden t. \' . 
visar instrumentets utseende vid korrekt ögon läge ; bilden t. h. vid 

Fig. 2. Riktigt och felaktigt ögonläge vid avläming av instrument. felaktigt ögonläge. 

U'''''VERSJ.\l~ 
1)\'S~rRutJI Ei',~r 

Av tekn. stud. C O Hedström 

I nedanstående artikel sammanfattas 
det viktigaste man har att iakttaga vid 
användningen av universalinstrument. 

I ha'ndeln förekommer ett flertal för radiotekniska mät· 
ningar lämpade instrument, utrustade med ett flertal 

finesser som t. ex. möjligheter att mäta en mångfald ström· 

mar och spänningar. Vanligen brukar man kunna mäta både 
växelspänningar och likspänningar. Sådana i,nstrument bru· 

kar med ett sammanfattande namn benämnas universalinstru. 

ment och lämpar sig just på grund av de mångsidiga an· 
vändningsmöjligheterna särskilt väl för den praktiskt arbe· 

tande radio teknikern, vars ekonomiska resurser ju ofta sätter 
en ganska snäv gräns för den mätutrustning han kan kosta 

på sig. 
För att med fullt utbyte kunna ha,ndskas med ett univer· 

salinstrument är det av värde för den som använder det att 

känna till hur det är uppbyggt och fungerar, vilka faktorer 
som begränsar dess användbarhet osv. I det följande skall 

ett försök göras att sammanfatta det viktigaste man har att 
iakttaga vid användningen av universalinstrument. 

De vanliga universalinstrumentens dyrbaraste detalj är 

själva vrid..spoleinstrumentet med dess noga kaUbrerade 
skalor. För att fullt utnyttja detta instruments förnämliga 

egenskaper utrustas det med förkopplingsmotstånd och 
~huntar för ett flertal mätområden, så atl det totala mätom· 

råde ett sådant instrument har ligger mellan gränserna 
l mA till l il S A och 0,1 V till 500 il 1000 V ungefär. 

Gränserna för de olika mätområdena är förlagda så, att vid 

mätning av de mera vanligt förekommande spänningarna 
och strömmarna i dessa kommer att falla i närheten av fullt 

utslag på instrumentet. Hän'id uppnås stöl'sta m()jliga avläs. 

Fig. 1. Uoiversalinstrumentets koppling vid växelströmsmätningar. 

niJl cysnoCTcyrannhet för dessa värden. Principerna för beräke ee 
ning av förkopplingsmotstånd och s:huntar har tidigan~ 

genomgåtts i denna artikelserie. 

För växelströmsmätningar inkopplas i instrumentkretselt 

t n graetzkopplad torrlikriktare, så att förkopplingar respek· 
ti.ve shuntar arbetar med växelström medan själva vridspole. 

systemet får likspänning (se fig. l). På grund av likrikta· 
rens egenskaper kan oftast ej samma skala användas vid 

växelström som kommer till användning vid likström. Växel· 
strömsskalan igenkännes lätt på dess i skalans början starkt 

sammanträngda form. För att undvika misstag vid avläs· 
ningen är denna skala ofta ritad i röd färg. 

I sammanhang med skalor kan en genomgång a\' tekniken 
vid avläsning av mätvärden från visarinstrument och då 
speciellt universalinstrument vara på sin plats. Självfallet 

kan ett instrument med en mångfald mätområden ej utrustas 

med eu särskild skala för varje område, ej minst av hänsyn 
till den begränsade yta visaren täcker mellan sina ändlägen. 
Vanligen utrustas instrumentet endast med en skala (två om 
även växelström mätes), indelad i ett jämnt antal delstreck. 

50 eller 100. För varje mätområde gäller sedan en avläo· 

ningskonstant, med vilken man har att multiplicera det ay· 
lästa antalet delstreck för att få mätvärdet i volt eller am· 

pere. Avläsningskonstanten beräknas genom aU dividera 
spännings. resp. strömvärdet vid fullt utslag med totala all' 

talet skaldelar. Avläsningskonstanten väljes vid bestämmande 
av mätområde så, alt den blir eLI helt tal och gärna 2:5 

eller 10, varigenom uträkning av mätvärdena kan ske bl:" 

!\'ämt i huvudet. Till en del universalinstrument levereras 
särskilda avläsningsskalor eHer kurvor av vilka man direkt 

kan utlä-,a det aktuella mätvärdet, men oftast går det snab. 
bare utan använd,ning av dessa hjälpmedel. 

Vid avläsning av instrument bör man även se till, att ögal 

håll!'s i den linje, som går vinkelrät mot skalans plan genom 
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visaren (fig. 2) . Bedömningen av detta riktiga avläsnings. 

läge hos ögat underlättas av att visaren är utförd som en 
kniv eller att skalan är försedd med en spegel (»spegel. 

skala» ). Fig. 3 klargör hur man avläser korrekt då instru
mentet har spegelskala_ 

De flesta uni\'ersalinstrument är försedda med en an

ordning för bedömning av storleken hos motstånd. Prin
cipen är den att ett inbyggt torrbatteri tjänar som spän

ningskälla för en voltmeter, vars förkopplingsmotstånd 
utgöres av det undersökta motståndet. Före anvä,ndningen 

kontrolleras att ohmmetern visar på noll o'hm (= fullt ut
slag) då dess klämmor är kortslutna. En särskild ratt fin
pes för att injm;tera visaren till detta läge, vanligen märkt 

»nolljusl.» eller dylikt. Oftast förekommer en särskild ohm
skala, graderad i motsatt riktning mot de övriga. Uppskatt

ning kan "ke av motstånd upp till 10 a 50 kohm i ett enda 

PRf\_{~r'S_{f\ 

Vli'IKf\R 
Undertecknad har i många år förargat sig över de radio

störningar, till större delen skarpa smällar och väsande 

Ij ud, som envist stört all mottagning. Tillkallade experter 
ha nöjt sig med att hänföra störningarna till spårvagns
nätet, som löper i jämnhöjd med min våning. 

Sedan jag råkat konmla in på radio som hobby, har jag 
med stor behå.lJning studerat POPULÄR RADIO. Därvid 
fäste jag mig vid artiklarna i juni- och julinumren 1946 

rörande den slutna inomhusantennen, vilka jag fann utom
ordentligt intressanta. 

J ag beslöt göra ett experiment och gick på j akt efter 
delar. Jakten slutade så, att jag kom hem med en haspel
kärna IS mm lång samt några begagnade skärmburkar 
med inneliggande litzlindade spolar, annan litztråd stod 

<j att få. 
Då haspelkärnan saknade mellanväggar, tillverkade jag 

sådana av celluloid och fäste dem på kärnan. Sedan spo
larna lindats upp, befanns det, at,t Lråden räckte allenast 

till 210 varv ii varje lindning, varför jag gj orde uttag på 
sekundären i proportion härtill. Transformatorn montera
des pä en skiva, varå en uppsätming av de gamla spolarna 
varit placerade och inpassades i den gamla skärmburken. 
På en av rummets väggar uppsattes en ,antenn av 0,21 mm 

emaljerad koppartråd så, alt dess plan blev vinkehätt mot 
spårvägens matarledning. Antenntrådens längd 10-1l 111. 

POPULÄR RADIO NR 2/1947 

svep, och en dd instrument har flera områden uppåt O,S 

Mohm. Vid användning av ohmmetrar måste man observera 

att endast en ungefärlig kontroll av motståndet kan erhållas, 

noggrannheten är av storleksordningen ±5 %, men den 

största a,nvändningen har man av ohmmetern för kontroll 

av att en potentiometer gör kontakt runt hela banan o. d. 

För att vara så mång~idigt användbara som möjligt för 

radiotekniska mätningar bör instrument av universaltyp ha 

ett motstånd av 1 000 ohm per volt eller mera. Man kan då 

utan betänkande mäta skärmgaHerspänningar, anodspän

ningar och lIknande utan att riskera att mätningarna pekar 

alldeles galet. För uppmätning av gallerspänningar direkt på 

gallret, A VK-spänningar och liknande fär man emellertid 

tillgripa rörvoltmetrar, då icke ens 1 000 ohm/volt är till

räckligt för alt ge tillnärmelsevis riktiga resultat i sådana fall. 

Vid provningen fann jag till en början, att långvågE
området totalt avskurits från mottagning, därem{)t kunde 
meUanvågsornrådet tagas med ett av impedansu.tagen, ehuru 
med åtskillig minskning i lj udvolym, i det jag måste vrida 
volymkontrol'len en hel del mer än förut. 

Nå, men spårvagnsstörningarna då? Jo, tack, de funnos 
har, möjligen en liten aning svagare. 

Eftersom jag nu var i farten och tillräckligt arg, så be
slöt jag tvärt på skivan aLt ordna ett avstörningsfilter av 
något slag i tilledningen från nätet, eftersom jag nu va r 
övertygad om, att det var där jag hade störningskällan. 

En ny jakt efter delar resulterade i att jag kom över en 
begagnad spole, lindad på perolinaxrör med en cm genom
skärning och Lio cm längd, och försedd med uttag på ung. 
halva lindningen. Dess elek,triska data ,äro mig tyvärr 

okända. 
J EJA:5 radiohandbok för apparatbyggare fann jag un

der kapitlet störningsskydd ett filter av följande utseende: 

ApparatNöt 

Egentligen hade jag tänkt mig två induktanser, men då 
jag endast hade en, så anslöt jag nättiIledningen till de 
båda uttagen på mitten, sedan jag i enlighet med skissen 
ovan över de båda övriga sladdarna kopplat två kondensa
torer om SO 000 cm i serie och förbundit en punkt mellan 

dem till jord. 
Sedan alla anslutningar isolerats med isoleringsband oeh 

för säkerhets skull även spolen fått e:t varv sådant, byggdt>5 
det hela in i en skärmburk och anslöts till apparaten. 

(jorts. på sid . .54) 
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Och si, nu kunde man verkligen konstatera att min gamla 

utskällda utomhusantenn fakti skt varit skäligen oskyldig, ty 

störnin garna voro om inte helt undanröjda, så dock ned

dämpade så, att man måste anse experimentet helt lyckat. 

Min gamla antenn bestod aven ca 3 mantennwire 

mellan två skorstenar, med en hängande nedlooning på ca 

lO-ll meter, varvid nedledningen ligger i ett plan, vinkel· 

rätt mot ma tarledningen. 

En jämförelse mellan utomhusantennen och den slutna 

j;lOmhusantennen med den utformn illg den senares trans

furmator få tt, viEar en ganska ringa skillnad i mottagningen 

på mellam'ågsområdet med avseende å stöfllingar. Efter 

mörkrets inbrott konuua på den senare de allra Ilesta sta

lioner på mellanvågsområdet med frekvenser understigand e 

tockholms in med god styrka , en del mycket bra. 

Sammanfa ttningsvis har jag i mitt fall kummit till det 

resultatet, att, nätets avstörning var det nödvändigast e. Där

jämt har jag konstaterat att ett utby1 av utomhusantennen 

lUot en sluten inomhusantenn moofört jämngoda mottag· 

ningsförhållanden jämfört IlIOO utomhusantennen, detta 

fastän transformatorns dimensioner äro hälften av vad som 

föreskrivits och deE.';utom måhända transformatorlindningen 

ej är alldeles så omsorgsfu llt .utförd som önskli gt vore. 

Gunnar E Gunmar. 

Svenska Radio AB, Slockbolm, har meddel at ut fiirliga uppgifter 
om s.in s. k. Avometer , mode ll 7, &Im är ett uni ve rsalinstrume nt för 
mätning av spännin g, ström, res istans, kapacitzns, e ffekt och nivå. 
Instrum entet har samm anlag t -O skil da mät omraden ulan att dä rför 
några yttre tillsat se r eller batt eri er r rfordras ; det ä r robust utfört, 
;;Ii at t det exempelvi s tål sådana me kaniöka påfr~stningar, som oft a 
är ollnd\"ikl iga när det amändes vid II tomhus21J läggn in gar eller ute 
på fa rtyg, flygp lan m. m. En m nan fördel är att J\ vometcrn medelst 
en dubbel\"erkande maximalu tlö,nil1g är effektivt skyddad från att 

I en artikel på sid, tJO i delta Illlll1mer »Nya arbet.metoder in om 
dm radiotekniska i!l(lustrim» hehandlas bl. a. fö rstärkare med 
» tryckta» slrömkrctsar. De rör om kommit till allvt:u do ing i dessa 

LikspänningLikström 

I 
Ström per ISpännio g perMätområde Mätområde skaldel skaldel 

0--50 mV 0,05 mV 
(l mA-omr.) I 

0-2 » 20 » 

0-1 mA 10 pA 

l ') 

(2 mA-omL) 
0--5 » 50 » 

0-100 mV 

0-500 mV 5 » 
10 » 100 :& l 10 » 

O- 50 » 500 » 5 » 50 » 
0-100 » l mA O- JO ~ 100 » 
0-500 » 5 » 0-50 > 

O- l A 10 » 
 0-100 » l V 
0-5 » 50 » 0-200 » 2 » 
0-10 » 100 » 5 » 

0-500 » 
0--400 » 

5 »

I 0-10(0 » 10 » 

Växelspäonin g Växelström 

1 Ström per ISpännin g per Mätområde Mätområde skald el skaldel I 
0-5 V 50 mY 0- 5 mA SO ,I/.A

I 10 V 100 »0-10 » 100 » 

500 » 
100 » l mA 

O- SO » O -O » 500 » 
l V 

500 » 5 » 
0- 100 V 

2 » 
0-1 A 10 » 

0-200 » 
5 » 

0-5 » SO » 
0----400 » 

-00 » 5 » 
10 » 100 » 1000 V 10 » 

förs töras gmom felakti g an\"ändnin g. Maximalu tlösoin gen \'erkar dels 
som eLt normalt övcrströDlsskydd oberomde av strömriktningen och 
dels rom elt accele ratioo sskydd fiir visareo. 

I ovao slåtnde tabeller är upptagoa instrumentets mätområden vid 
spänn in g~ . resp. s Lrölnmät ning. 

Vid mOlst<lncl smä:ning kan Avom e t ~ rn utan yttre stl'ömkällor an 
vändas ioom tre mät områd EU , nämligen O-W kQ och 0- 100 kQ 
amt 0-1 MQ. Ett 1.5 \'olt sbau eri inuti inst rum Itet levererar erfor· 

derlig s tröm vid mäto'iLl g inom dc två lågohmi gare mätområdena. För 
mäl.ornrådet 0-1 MQ an\'ändes 2 st 4,5 V ficklampsballe rier av 

ext remt sma fÖ rsl.ärkare är lItomordenllig t små. Data för n ågra dylika 
miniaty rrör (fabrikat Ray theocI) ålerges i n edan5tämde tabell. 

2E:31 2E-11 2G21
CK509Ax CK505Ax CKS03Ax 2E32 2E42 2G2'2

triod penl od sllltpcntod diodpentod triodheptod HF·pentodl I l l l l 
Glödspä loiug, V .... 0,625 1,25 1,25 
Glödst röm, mA . , . . 

0,625 1,25 1.25 
50 

Anodspäuo ing, V 
30 30 45 50 30 
45 22,5 22,5 22,5 

.. kärmgallerspäl:n i Il~ . 
4530 · , 

V o •••• • • ••• •••• 22,5 
Gallerförspiinni ng, V 

30 2-2 ,545 22.5-
O O ---4,5 O O 

Bran LheL mA/ V .. .. 
O 

0,16 0,175 0,5 0,06 
Inre resi5lans, M[} 

0,5 0,4 
0,15 0,12l 0,35 0,25 0,05 

Anuds trum, mA 
· . 

0,15 0,15 1.25 0,35 0,2 
Skiirmgallers Lröm, mA 

0,4 
0,05 0,4 0,15 0,3 0,3 

Belasln ingsimpedans, 
-

i\1[J 
•• •••• 0.0 • •• l l 0,03 -

lJ tgångseffekt , mW · , I  - 25 - --r 
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, Avomet er>, modell 7 från Svenska Radio AB. 

standardtyp, som förvaras i Avometerna balterifack. Reaistanser ner 
till 0,01 fl kan mälas om rn speciell lill satsmhet utnyttjas. 

Kapacilanser kan uppmätas inom gränsvärdena 0,01 .uF-20 fLF, 
varvid en särskild växelströmskälla molsie utnyttjas. 

När Avomete:n användes för effekt och nivåmä:n :ng, anslutes den 
som yttre bela~tniLlg till mälobjeklet. lnstrumrntets impedms är 
!j 000 ohm ; fullt sb lut shg mot.varar 2 W. Motsvarande dB·skala 
är graderad från -15 till +16 dB warvid O-nivån är 50 mW. 

Firma Benkri, Stockholm, har demonstrerat ett amerikanskt oscillo· 
skop j minialy rutförande, ett »pocketscope» som har ytterdimensio
nema 16 X lO X 25 cm och som väger end~st ca 3 kg. Oscilloskopet 
är försett med en l" katodstrålerör och är bestyckat med miniatyrrör. 
Det ä r försett med rörslärkares teg [ör såväl vertikala som horisontella 
plattp3ret. Känsli gheten för såväl hori scn tella som \'ertikala avlänk· 
n;[Jgen är ca :2.5 cm/volt. Förstä rkaren är linjär inom frekvensint er· 
vallen 20 p /s-lOO kp/ s. lo gångsresistansen för förstärkarna är 0,5 
Mohm ; shlm lkapacil ansen över ingångskJ ämmorna är 36 pF. 

T idsavlänkningsoscillatorn är dimensicoerad för frek ve ns;CltervHllet 
10 p/ s-50 kpj s. En bild av min iatyroscilloskopet visas i fig. här 
nedan. 

»Pocketscope) med dimrosionerna 15X 10X25 cm Iran firma Benkri, 
Stockholm. 

Utländska radiolidskriiter 
Ett ant~l spridda häften av äldre årg~ngal'. fra m till 
1940, av utlä ndska radiotidskrHter finnas för dir.:kt 
avh ämtning till a! u till billigt pris på POPULAR ' 
RA D10:5 expedition, Luntmakaregatan 25, 5 tr 
Bland tidskrifterna märkas QS T, Wireless Engi. 
neer, Wireless World m. fl. 
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~ 
GRAHAMS 
VIBRATOR 
Typ LY 6 Y mu.4A rv 

o
SMAVIBRATORER, frAn lager 

Genom en extra ankare. en extra lindning och speciell 
fjäderkonslruktion, ha dessa småvibratorer fått eD 
säkerhet mot kontaktklibbning och fjäderbrott som 
Dästan når Allfonnatorns. Säkerhetslindningen verkar 
även som en högfrekvensdrossel varför avstörningen 
underlättas. Teknisk beskrivning medföljer varje 
vibrator. Mått utan sockel H = 88 mm, D = 54 mm. 

GRAHAM BROTHERS AIi 
STOCKHOLM 16. TEL. NAMNANROP 

PYRAL berÖUlda 

INSPELNINGSSKIVOR 

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

RADIOEXPO 
F. Sjl!quist 


Polhelmsgatan 4, Stockho'm. Telefon 5341188 


Multl.cope unlve..albryggor 


Dloel- & mllllrlirvoltmetrar 


Unlver.alinatrument & rörprovare 


TESTER 
674868,605 3 11 . STOCKHOLM - Jungfrugolon 28 

I 

I 
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SUller

!;Ilnlrolcur Pol,meter 


UNIVERSALINSTRUMENT 
av fabr. Chau\'l~ & ArnOllx äro fö r stklassiga franslm 
vridgpoleinstrume ll"f inbyg-g"ll a i elrgantu bakdithiiljen. 
l(nivd tiare med bnkomligg"and~ sp cg ebkala. Två typer 
finnas ; " Sllpe r-('ontroleur" i ii"kfo r mat samt d,'n s törre 
type lI " Polyrnelf'r", vilke n sistnumll{ln illnehåller rvA. st. 
Instrument. 

Typ "SIlPER.(O~TnOLIIlR" kronor H»5:
~lii tom dhlE'D : 

Lik,pJlnning: 0-1.:J-7,:>--30- 1;'0 - 30 TOO V (1.000 
Ohm / V). 

Lil,ström: 0- 3- 30 150 rnA, 0- 1.5- 7.5 . 
Viixelspiinning: 0-1,:J-7,l>--·3 150--300-750 V (1.000 

Ohm/V) . 
Viixelström: 0-3-30-ilO rnA, 0- 1,5-7,5 A. 
Motst,'nd : 0- 1 )legoltm. 

:.\11l.tt: L 135XB SO X 35 mm. ViI, ! 400 g. 

Typ ...·OLl'MEl EIl" •.•... kronor 3"5:
Tv~ vridspole instrument, s um samma nuyggts i ett gc
IIlPlI samt hölje uv svart bakelit. giigg:e in 'trllmenten ha 
lntivvisa re och spcgcl:sl ..ala. T cs t sJaudilf medfölja . 
:.\liitomdrJen: 

In "trument l = ovan fö r typ "SCPER-CO. TROLEUR" . 

Ins trument 2: 

Likstriim: 0-150 uA. \1:1 . el M riim: 0- 180 u d.. 

Mot,tnnd : O-l.OOQ--lno.OOO- l.OOO.OOO Ohm (m ed in

bY"'gt butteri). Kapacitan s : 0---0.1105-0,,, .uF. 
MIL U : L 190XB 120 XH 411 l1) m. Vikt 1 kg. 

JOUUI LAGEIU RAl\TZ 
Tel. 613308.617128. Viirtlniig. 5 7 , Sthlm. Telgr-adr. Fin: elil"·CC. 

Ra.lIomnlerlul 

Daly elektrolytkondensatorer 8 mF 500 V, h ö g kvalite 
3: 25, Solar gIimmerkondensol lOrcr 100, 150 och 200 pF 
O: 45, Lemc" gbmmerk o nJensa torer från 10-300J pf, 
Tde.:rafinycklar 12: - och 16: - , Philips lufttrimme, 
rar 3-30 pf O: 85, 2,5" och 6" Permanentdyn. högta, 
lare 16: - , d:o 4" och 7" 20: -, d :o 8,5" 30: -, Banan· 
kontJktcr, beröringsskyddade O: 19, vanliga O: 16, 
Krokodilklämmor O: 19, Miniatyrkontakter han och 
hon 2" mh 4,pol. O: 40 per par, 5, pol. O: 45 per par. 
Rund gummikab. (, nätamiu tningssladdar, hö>( kvalite 
0:75 per met. Push,backlråd, 14,trådig, vit 0:15 per met. 

Radioamalörernas Inltöpstenlral 
Trollhättan 2 

SVENSK TEKNISK 

UPPSLAGSBOK 

komplett l 3 band lir ett oumbärligt standardverk för 

varje tekniker. I bokhandeln eller direkt från för

laget. 

Pris inb. kr. 18 : 50 pr band. 


NORDISK ROTOGRAVYR 
BOX 32 L1 	 STOCKHOLM 3 

Stockholms Radioklubb 
Klubben sammanträdde sista gången för år 1946 tisdagm den 10 

dec. klockan 19.30 i Medborgarhu , ets lilla hörsal. Därvid refererade 
ingenjör G Brahman € (l artikel »Tendencies in the Design of the 
Communica tian Type of Receivers», som publicerats i »The Journal 
of the Insti tution of Electrical Engioeers» sept. 1946. Föredragshål· 
laren gav många intressanta synpunkter på konstruktionsdetaljer hos 
komm unikalionsmoltagare, bland wnat spolsystemets upphyggnad, 
sel ektiviLetoo samt oscillatorns stabilitet. 

Under februari månad sammanträder kluhbm en gång, nämligm 
tisdagen den Il. Tid och plats som ovan. Eventuellt kommer ett 
studiebesök att anordnas i sI utet av månaden, varvid kallelse på van· 

·Iigt sält utsändes ti ll medlemm arna. 
Stockholms Radioklubh är en sammanslutning av radiointresserade 

person er, fackmän såväl som amatörer. Klubben sammanträder i regel 
varannan vecka under vår· och höstterminerna, då föredrag hållas 
om radiotekniska och närliggande ämnen. Medlemmarna får låna 
böcker och tidskrifIer ur 	 klubbens bibliotek. Klubbm prenumererar 
på €O hel del svenska och utländska radiotidskrifter. 

Alla, som äro intresserade av radioteknik och äro bosatta i Stock· 
holm eller dess närhet äro välkomna som medlemmar i klubben. 
Medlemskap vinnes enklast om årsavgifIen 10: - kr. (studerande 
och teknologer 6: - ) insättes pil. klubbens postgirokonto 50001. I 
avgiftm ingår prenumeration på Populär Radio. 

Förfrågningar om kluhben och dess verksamhet besvaras av sekre· 
teraren. civilingenjör Gunnar Solders. Adressen är: Stockholms Radio· 
klubb, Box 6074, Stockholm 6. Meddelanden om adressförändringar 
kunna sändas till SUltlm3 adress. 

S ekreteraren. 

Från annens signaJskoJa meddelas: För utsändningm tiden 
8/1-14/ 3 gäller nedanstående allmänna plan: 

S/ationssignal: SHQ (obs ändriug från förutvarande 
SRA) 

Frekvenser och vågt)'per: 	 4010 kp/s vå.gtyp A l (ohs undring från 
förutvarande 3S00) 
6500 kp/ s vågtyp A 2. 

I Veckodag
Tid I .

Torsdag I FredagIMåndag I Tisdag IOnsdag 

0730-0800 40·takt 40-takt 40·lakt 
0800-0845 60·takt 60-takt 
0845-0900 

60·takt 
60-takt' 60-takt' 6O-takt' 

0900-0945 80-takl 80-takt SO-takt 
0945-1000 BO-takt' 
1000-1030 

SO-takt' SO-takt' 
lOO-takt 

1930-2000 
lOO-takt 100·takt 

40-takt 60·takt" 

2000-2030 
 60·takt' 

2030-2100 


60-takt 
8O---90·!akt 


21 00-2130 

60-takt' 

40-takt 

2130-2200 


S0-90-takt 
60-takt60-takt' 

l Klartext som äL'en kall användas för utbildning i sändning, se pro· 

gram nedan. 

" Alla morseteckw, wm förekomma vid intemationell trafik. 

!l Evrntuella meddelanden P' klart språk, samt därefter klartext som 

ä.vcn ka.n användas för utbildning i sändning, se aedan. 


Tiden 17/ 3-28/3 avses för prov i hörmoltagning, för pristelegrafe
ring och amatörcertifikatprov mligt bestämmelser, som kommer att 
tillkännages senare. 

EVffltuella önskemål beträffande utsändningarna efter den 28/3 kan 
insändas till Chefen för armens signalskola, Stockholm 12. 

Progrrrm 8/ 1-14/3 1946. 
Texter på klart språk, vilka även kunna användas för utbildn ing 

i sän dn ing. 
De som äro intresserade a\' alt jämföra _'n egen sändningsstil med 
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transmitterstil kunna göra detLa ii nedanstående tider, då SHQ sänder 
svensk klartext. 

Måndagar, On sdagar och Fredagar . 
Text ur Soldatin;;truktion , Sigualtjänst fö r alla truppslag, 1945 års 

upplaga. 

Datum kl 0845-0900 (60-takt) kl 0945- 1000 (80-t ak t) 
20/ 1 21/2 sid_ 103 mom. 2U sid. 105 mom. 314 
22/1 24/2 » 106 ,) 316 » 107 » 318 
24/1 26/2 :f> 107 :t 319 }) 108 » 320 
27/1 28/2 :I> 110 :t 324- :f> Ul ) 326 
29/l » U2 » 327 ~ 115 ;, 330 
3l/1 » 117 J) 332 }) U7 » 334 
3/2 3/3 » 304 : Den som träffats » 304: Har olyckan skett 

av • . • 	 vid . .. 
5/2 5/3 :f> 305: Vid befriandet •. . » 305 : St ilr el. ligger . • • 
7/2 7/3 :f> .305: l\'lisslyckas frigö- » 305: Är den skadade 

relseförsökm . . • medvetslös ... 

Tisdagar kl 2130-2200 (60-1akt) 
Eventuella meddelanden på klart språk samt därefter text ur bro

schyren FBU-rörelsen, en ori{l'ltering i 10 punkter. (Erhålles kost
nadsfritt fr 1ln »Centraljörbundet för befälsutbildning, Regeringsgat. 
109, Stockholm».) 

Datum Sida 

21/1 3 p l o. 2 Armcns krigsorganisation bygger på .. . 

28/1 4 ;, 3 » 4 En tredjedel av alla värnpli k tiga är .. . 
4/2 4- ;, 4. U tbildn in gen av värnpliktigt befäl •• . 

U/2 5 » 5 F rivi llig utbildn;ng inn ebär mi nskat ... 
18/2 6 :I> 6 Den fri villiga befälsu tbildn ingetI är ••. 
25/2 7 > 7 Dm frivilliga befälsutbildn ingsrörelsen .. . 
4/3 8 » 8 Utbildnin gsarbetet bedrives i form av .. • 

11/3 10 » 9 Den fri villiga befälsutbildningen ger ... 
Torsdagar kl 2130- 2200 	(60-takt) 

Eventuella meddelanden på klart språk samt däreft er text ur 
veckans n r av tidskri ften Röster i Radio, den spalt. som heter »Svenskt 
preliminärprogram för • • . , . 

Slå upp telegrafe rin gste xten en!. ovanstående anvim ingar, ställ in 
mottagaren på SHQ och sänd ; t.akt med de avlyssnade morsetecknm . 
Försök halla samma rytm och gör samma längd på teckmdelarna 
och me!lanrummm som transmittern på SHQ. När detta sker utan 
spänning och utal!l att tr" tta är Eder sändning korrekt. 

Fråga: 
Finns det n ågon r örhandbok, vilken europeiska r ör fi nnas upp

tagna? 
E J Göteborg. 

Svar : 
I Röhren-Vaclemewm, som recenserades i POPULAR RADIO:s 

novembernummer 1946, finnas upptagna bl. a. 2000 av de mera van
liga typefll3 av amerik : mka och ellropeiska rören. Denna handbok 
torde vara dm fullständigaste som f. n. finns att få. 

Sch. 
Fråga: 
KaLl maLl anviinda en vanlig gEmIampa m d spiraltrå rl i den i nr 
12/1946 av POPULÄR R DIO beskrivna tt stapparatcn ? 

2) I nYEsnämnda beskr ivn ing står, att glimröret ej får utsättas 
för dagsljus om ej känsligheten skall n ed';ittas. Varför? 

3) Är det likgiltigt vilkm typ av glimlampa man använ der'? 
A' P, Ope. 

Svar.' 
l) Ja. Formen på glimrörets elek troder har ingen inverkan pil test

apparaten s funkt i<xl . 
2) Det är mdast under pågående mätn ing som dagsljus (spec. 

solsken) har någon inverkan på glimröret. Om detsamma vid andra 
t:Jlfälleu blir utsatt för dagsljus spelar således ingen roll. Solljuset 
in verkar på joniseringsförhållandm a i dm i glimlampan inneslutna 
gasen. 

3 )Vilken typ (eller s torl~k) som helst torde kunna an vändas. mm 
de i beskrivningen angim8 värdena gälla endast fiir miniatyrrör, med 
ett par m.'\ ström förbru kning vid den på lampan angivna arbets
spänningen. 

POPULÄR RADIO NR 2/1947 

OS[ILLOGRJlF 

i fickforIDat 

--,ocm__ 

Oumbärligt instrument för varJe serns
man och för varie svagströms

Laboratorium. 

Storlek: 10X2SX l S e m (se bilden). Vikt: 2,6 kg. 

Kronor 3"5: - netto 

Övriga data: 
Förstärkning: 	 Linjti f,jrstärkning inom fre, 

k vcnsom r del 2U p/ s-lOD kp/8. 

Känslighet: 2,5 cm/ V. 


Ingii n gsim peda llS: 0,5 .M!! pamllellt med 36 pF. 


Oscillogmfen kan anslutas till 110 volt växelstTöm. 

AB BENKRI 

Vallngaillll 8" S l' O f K II O L M: Tel 	 Il 1\ 10 

Il OU 19 
" 
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SENSJlTIONECC Nl'HET! 

PEN - OSCIL- LITE 

Signal!(eneratorn som 

kan bäras i västfickan. 


Ej större än en 

reservoirpenna. 


B.1de hÖF« och låF((rekvens. 

Frekvensområde: 700 p/s till 

600 Mp/s. 

Lämnar upp till 125 volt. 

Ingol sladdar. In byggt batteri. 


Trimning och felsökninl!.i motta!(are och förstärkare 

kan snabbt utföras med detta behändiga instrument. 


Begär yllrrligau upplvsningar frin generalalJenlen: 

ELEKTRONIK 
MELLANGATAN 22, VISBY 

SPAR PENGAR 

Bygg själv Edert universa/instrument 

med Marion Mu/ti-ranger 

Tn~trl1mentE't känslighet 400 f'A. Rkllln I 3 fllrger 
grn!lprfl!l I ohm, \'olt, milliump. och decibel. Sturlek 
115 x I02 mm. 
Komp!. kopplingsschema ffir nnfl"erSll lin~trllment för 
lil,!'ltriim och \'äxel!<triim med 20 millområden med
följE'r \'urjc instrument. 

Pris I,r. 63: 50 netto. 

SpecIalbroschyr :1 mätinstrument sändes mot porto 20 öre. 

RADIOKOM PAN I ET 
Odenga,an 56, STOCKHOLM Tel. 313114, 322060 växel) 

Rundradiosändning .rlm Ilygplan 

I 
Rundradiosändning på ultrahöga frekvenser från flygplan 

på 7 000 meters höjd har provats i USA av We5tinghouse. 
Räckvidden blev 20 mil, vilket är betydligt mer än vad som 

skulle ha uppnåtts om sändaren varit uppställd vid jordytan. 

hämtar vi en bild ur den svenskspråkiga »5venska Pres;;en~, en vecko
tidning i Vancouver, Kanada, som står för ett radioprogram för 
svenskar och ~,' pnskältljng3r . 

'I 

m/":1r""~~IS-: 

- Det går inte nu, han lyssnar på Calle Schewens vajs. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

BYTEN OCH FORSALJNINGAR 
::: ::::::::::::::::::::::: ~ "t::::::: :::!! :::::::::::::::::::.~::: :::::: ::!::!:::::::::::!"':::::::: ::::::::::::::: 
Vnd.-r df"III1H ruhrlk Införu \'1 Mttlndllrrfl .... n ..l .. rlulullnnn .... r iii '" .....IHn
8td~lId .. ut:04.-f>nd.. till .-tt prl". U\- kr. 2 : - p.-r nul, lilIlImIIm 2 nll...ra 
utrYlhmt". Ut"!I4MD nulnnnon!Wr äro uväedda aU skaPlI t!'n rörl!tälJlllnp.. 
kOIl'tlkt nullnnmntört>rnn f>nlt"llun . 

Krbtnl1mlkrurun. l:u m~lI ",kiIrmad k"hp] och IlmaTÖirb)';;gt golv
stntl\", -1-5 : -, Amperf"mt."t~r, Siemen~ 2.u u(!b 5 amp. Torm T, IlSl nr 
lWM8. l'ytt, onll"jint, 45: -. S. ~llllt8.on. A.kott. 

SiiIJ~8: Tnrnl"r super,polsnt. 20F~ för nmntörhant! 10. 211. ~O ol'h 
80 m. komp!. ml'd IIllbörant!e gang 2 X2l pJo'. kr. 3(;: -. H. :':orln, 
Bo" 112. Norrkliplng. 

so Watt8 förstilrkare till salu, am "rik. rör. S'"ur llll G. H., d . t. 
f. v .1>. 

Till 8Rlu: GrnmmofoninsJ'. agio l\" ompll'tt. H\"(~"n ~f'pnrat motor f":n 
6.000 gn'm. 00000""1 och ma t llrskruv ~amt I nfuJl,lilndi;'!1 .I,kk. 
S"ar 1111 "S3 ...·h 7ft "u..''', Pop. 

l'iilJe.: Philip" Siindarrlir PB 
upplysningar. R. Johlln8.un. Ii 

SilIJ... : PhIlip, "Ihrotor 1!l30. 
tO~Arp Be·al:!. omhyggll fiir ,·
Druttnlnggllton 71 C. Sthlnl. 

Radio. Bnx 32:!1. Sthlm 3. f. v. b. 

3/800. k r. ~r.o: -. Begilr uiirOlare 
rtorp. Tlbrl). 

llfl.-H5 V=. '0101 ny . 1 .1. mnt· 
ilxel~tröm. C\,·.-Ing. P. \\'ik~lröm. 

Till Mnlu: r·:tt mludre antal nYIl umt"rtknn~kll mlkroronrr 8\' (iirst 
klR.~~tg k\'alltpt. hHg. och liiJ.C0llm i)!8 . nwd ~knrmaLl sinlid lwh sIrilnt
br.,·lare 
11 88 33. 

utförISilIJu •• E. Rlem"r, BergKundS/fot..n O. Stockhulm. Tel. 

POPULÄR RADIO NR 2/1947 58 

http:Johlln8.un
http:llllt8.on


)1,\\' N\!~p.IQJ 
ulH"~I·laAo 'plq1;Ujaqo 'Ul!.\ 1 

pmllS.Iqqtm 
qqUlIli 

mp1!ls 'u.\!! .\lj 'UlSljAll 
SI·IIlA>1 

~lJAS' J.1U.~~ 

l.1 lJ.:·'l 
l) plluJ!UlSl,.J1F>IJP13 1 

\,J l1-1 (II , 'p!Jul1lU ·131Jlllll.\1( 
apl~·\-Ö 
1<l1!l l)AJ{ 

111i1uodmolj _\lP1Ual 
llll! rqll fljs-I!.!]ST:J 006 

PV.Ij.I ·\J 
3P.l l'! ·\-Ö 

lJldLlOljUl 
dduuljljaSJl 
pupoomnls 
.lIulsUloua!J 
apUuJaS ln,I 

SlmIUl! 
~! l a.1 JRJ mQ.q~:;.~UlSm~ 

nu n n,qn.IQJ 
.lapl!!lllj 

l)~"lP! ,\ ' P,f.lgR,'l<'!UlO ' <l~.Ip.J 
.).1 uP,Jlll' lI 

L1111lsPP,\lj . 
p p.fljs 

u pp.ilj 
dllljSua!Jil 

.:lLlJ II[lplls ';'iU!Ul11 HldIJoJ 

- L€ 

~AV ~,,!n" 
~u"as!nb 

lIRa.lq-'b 
lf3Jllb 

q3U;)nb 
zJ.llln b 

9 ,111.\\ 'h 
.Il1l.nmb 

.(l!ZllJp a\lI JO 'b 
·{-J!llllln b 

.I0131lJ 'h 
.\ l!1ElW 

JU3uodmoa 'h 
iU n~1!.I(}lmb 

p1!nb 
.1013111 b 

~!na.lp U! 'lnd 
(.(all uonnq) l!Snd 

aaulllp ".Iud 
IJ.Inlaund 

lIu!l1!Slnd 

"stnd 
~ua.l.lna dn-nnd 

llllll paPIAO.Id 

9PIAOJd 
.I0Ja<llo.ld 

dtlll ;)&!1a3lOJd 
uOnaalo.ld 

13a'lO.ld 
Ä1Jado.ld 

DOncä'ldo.ld 

r, magnetism 

resistance 

r, drop 

I', loss 

resistivit)· 


resistor 
resonate 
responce 

r, curve 

frequPIlt~y r. ehaJ'al~
ter istIe 

retent.ivity 
ret.roacth'e 

ret,roaction 
return wire 
re"erse 

re\'ersed feell hat'l, 
reversing switch 

revertive (im ) pills" 
KF (radio frequPlIcy) 
r ibboll 

r , microphone 
right 

1', angle 
rim speed 
dpple 

RMS 	 (r~ot-mean-sq\larl') 

value 
rOl'ker swit.ch 

pel'l1lUllPnt magnetism, 
remanent magnetism 

lllotstiLnd, rl!sistans 
res istivt pänningsfall 
effektför lust i motstånll 
specifik res istans ( speci

fikt illot.<:tånd) 
motständ (apparaten) 
n, vsUimma till re~,.()nans 

svar 
frl'in'CJlSkurva, kiins lig

h etsk Ul-va 

fre ln'ellska rakte ris t ik 


koe l'citivkmft 
ll1otve.rl,ande 
:Herkoppling 
l'i t er ledning 
ll]OtSll tt , olm"älld 
lIegath" : t erkoPPUlIg 
pol\'unclnre 
hn, f'k impllJ ". 
lt ligfr ekvell 
hll nd , remsa 
l lnudmikrofon 
riitt; höger 
ril t \' inkel 
vel'iferibustighet 
\· i.[ xe l ~(l'ömskompont 

s\'agt pulserande 
liks tröm 

!'ffe kllvvu l'lle: kYfHll'utisk t 
m edelvÄrde 

l ' ipp"tr(jm bl'~r rfLl'(; 

<lpUU~ llmp 'apu llPJ.l ~SPOJ 
1~1I0UUll 

l ilJ: n!lOUllUS 
ljllorru ns 

1aqlj!louuUS 
1lhHUill,J nS!UIl.\lU!J 

~tqupU!].Inlll 

-p d : ~n;1unltI;;.llI 'Jlllllpd 
~p "i:.I+ '~lq U ll!lds 

O..IP..\.1]!ll 

a.Ill~ul 
-1oUlu .l: pOJjaq.ladns U<> 

l al:ia1s.rupuu lq tlJgJ U<llap 
apUtll'!n ·\·la.\ (! 

l<l 4! a p ! 1 SlllJ9Jl~,JJJa 

.Ialla ~U!U~J!!ISJQJ~ljaJP 
.lIrljuilll!!(uujJ Il.n( 

~U.lllQUH 

.\ll laps.:luluf.IQ JQnJO.l~ 
.IOlljllJ1lj<lna 

~1l~ lod 'U1U}{ 'l ljan a 
13UJ!!ljl<JAlnduJ!!C 

,laAlmI 
lJU.I~( .IQJ ~at{ua ljSI<>llua 

l111JS~UIUU1!ds 
a.! OlapsllulUu!lds 

PIJUlIlljSIUnualorl 
.:ill!UllndS 'lllnUa~od 

UmlS1nJQJ 
pp 

110! 11'108J ~1PJP 
OljSjOU 

TJ.l;)SJ.l 1!(od 
~aH1Ulocl 

.l ri)1!II!11.100l( P..1111o rI 

- 33 

obtain 

obtuse angle o ob\'ious 
oc lude 
offer 
oil 
omnidiredionaJ aer ial 
once 
opaque 
open 
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Wrka 'tRlllle, spiirrning 
spiirrbanclf il ter 
förlt illh1nde, reln tiuu 
relä 
d riftsä kerltet 
aYhj iUpn fel 
fjiirrman(j\Teriug 
ftten;ununing, mottagare 

fungcnll' som sändare 
res tern nde, överbliven 
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!\lelmnisk yer]c_ 
Htndsteknlk 

-' (eJulnlskn berm,
ningar och kon

\·r k(lF..},urscr 
R:Hlio 

tekniskt nytt 
fnUnfA~ 


Brevskolans nya tekniska studiehandbok ger nya möjligheter 
för den som vill något! 

Fackavdelningar har tillkommit i viirme= och sanitetsteknk, viig= 
byggnadsteknik sAmt verkstadssnickeri, och de tidigare kurserna 
har kompl etterats och övera rbetats. Studiehandboken inne, 
håller dessutom många värde fulla upplysningar för den tekniskt 
i n tresserade, 

En systematisk utbyggnad av kursprogrammet gör det möjligt 
för allt flera att med hjälp av Brevskolan nå sitt mål genom 
moderna, pedagogiskt väl genomarbetade kurser. Etl intimt 
,amarbete med de olika bildningsorganisationerna, fack för, 

bunden, yrkesundervisningen och indusl rin gör att Brevskolan 
kan erbjuda en undervisning som är aktuell och som motsvarar 
de krav eleverna har rätt att ställa på sin skoLl. 
I3revskolans kurser ger ocks~ resultat. I , tatskontrollerade exa, 
mensprov har Brev , kolan kunnat Föra fram flera tekniskt stu~ 
derande elever till godbnd fxamen, än någon annan korrespon, 

den sskola. 

... trukUoner:I Ilgeuj öl' s kur~" r ' - erkstndssniC'lteri: "ärme- oth snni
Fä rman Rlo! r.se r Yer kmii :starpkllr:-H' " IIIta re kurs~ r 
V e rkmUs t u r e kurscl' I ngen i urskur ·er 

tetsteknik: 
Yrl,esku r ser Förlll a nsj;:ur~(' r Geomet r is k ritnin g V crkmästa rel(urst>T 
Kurser filr arbl't~ · Yr].;: e k 1Jr~C' r :\ra~ kiJ]ritn.in g FörllIanskurser 

~t UulCllliin Elrktrl",kn nlaski
 ~raskinistku r:;cr 

I\:u n ;ef fiir plo.n c  ~Jot vrteknil( : 'lrkeskurserner och flnlägg_
\·pr ].;:m.ii sln f P klI I':::(\l" nlngar :ri ngsm iin 
F'U rmalJ ~ k u r spr Yågbyggnnds


ombud 

l"llrse r f ur skydd:- r !lg-~nj ö rs J.:: u r S t~ r

K u r -e r f(jr bil · teknik:~1'hkinJ. lkurser 
lnontö r~ l' '~erkmki Rtn r c J{u r :-je r Vägmäs tarcku rserGjllt.,'itekni!, : \Iotor sköt tl r e- I n sIalln tö r s lmrser Schaktmiistflrc 
kurj:;cr'fil,tarel<ur~ för C- och B  kurser 

F(jrman s l;: u r ~ «?r Körkorl s pro\'et hehörighet Förman~ kurs('l'
(,juterit lo ]::nil.: ,ro llt<i r s ku r se r A\'vii:rningUasklnlilni : 

Yr k.~-s k urS"cr I l"rk('",knr::.;('rS\'etsningsteknik: In genj ö r skll r sc r ObI. l ur:; för
V C'r}(mäs ra r ekur:-:il'r Vcrk mästare l..:ur sl.' ro r! ektrlker

Fö rmau sl{urse rFönnuusku r ser Hirlingar
Yr I, esku rsc r ~la s kini s tkurs er 

Heparn tö r s kurscr Teleteknik: 
SmidesteknBc : \Iontörsk u rse r Fn1l8ländig-1I r"llio
)W s tat ekurscr Ixrl<cskuner ll' k ni kerk~u r:=';01' 

POPULÄR RADtO NR 2/1947 

Du ! OIl1 v ill något - ta kontak t m ed 

Brevskolan. Läs igenom neda nstående k u

pong och rek virera den nya studiehand

boken. 

Ar Du tveksam om ku rsvalet - låt då 

Brevskolans studierå dgi vning hjälpa Dig! 


Gr\lndkur"~H'r l! Realsl<olekurser" 

\Iatemat lk SpråltI<urser 
Fo r melriik ning oell Föreningsteknik

t r ig onometri 
Sn rnhUllsl(unBka!)F'y . ..,ik och keJni 

Ritteknik Handel.kunskapmer a Ila rbete 
Elektricit.e t ·Iiira ){usik och hobby

Han,lledn ing i m a
sId n hcarbet nlng 

\Iotorliira S änd prospekt över d e k urser jag 
Elektroma ~ l~inHira 

\'erks tad , t<?kn l k strukit under, 
Specialkurser: 

NamnMnt~matik 
Il'y.s il( 

K emi Bostad 

H1\llfaRthdHlii ra 
IIärdn in g s tcknik 
Yrkeseko nomi Pos tadress ... p R.:2 

In(lu~tric ll or g-nni 
sation och ekd
lIuml 
Arbe tsstu di~ r 
Hand ledni ng i 
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Ni !inaer fJet hos 

OLJEFYLLDA KONDENSATORER "AEROVOX" 
l mf 600 ,alt arbct"'pänn lng pris pr st. Kr. 5: 5~ net. 
2 mf GOD » » ') ,) » 5: 95 net. 
2 mf l 000» » » » » 6: 95 oet. 

O,;; mE 100 » » » ') )} 2: 65 net. 

SÄNDARRöR 
807. \Veostlnghousc, per st. Kr . 8: 95 net. 
S13. » » 77: s.; net. 
829 B. » » 45: 70 net. 
F.lmac YT·l~7·A » 38: 75 net. 

829 B 127 A 

KORTVÅGSMOTTAGARE 
Typ BC-312. 

BatterIdriven mottagare 12 "olt med 2 Hl". och 3 mellanfrekvens· 

steg. Beskrl\'en i QTC. Pris 470 : - netto. 

Typ BC-348. 

Lika med föregående men 28 ,·olt. Pris 450: - netto. 

Dessa mottagare äro lä tta att bygga om till nätdrift. 


HOGTALARE 
12" permanentdyn . högtalare-, talspole 8 Obm ....... Kr.87:8ii 

ItY' » 8 » » 44: 35 
8" ») 8 » ») 22: 95 
6" 8 » 18: 65 

MÄTINSTRUMENT 
0-5 mA med 2.5" skala. Fabrikat Ferranti . I'l' . 24: 95 
0-350 mA te rmo kopplat R . F.·instrument .................. » 27: 95 
0-500 micro:.lmp. Ferran t i 2,5" :--kala » 30: 40 

KATODELEKTROLYTER "AEROVOX" 
metallImp s lade. 25 ~If . 50 ,'olt. l'rls l : <W netto. 

SILDROSSLAR 
6 Hy. 80 mA i prcei,ionsutfö ran t.le. Yrls 8 : 7ö netto. 
20 Hy 200 mA swingchoke. Yik t 0,4 kg. PrIs 33: - netto. 

"MILLEN" SÄNDARKONDENSATORER 
I{ernmis]ul. 
Split stator: 2X35 

2XGO 
pi. 
» 

3000 
» 

volt, 
» 

amatörnctto 
» 

.. Kr. 23: 4ö 
» 26: 70 

Enkla : 
2X75 
35 

» » 
6 ()()() 

» 
» 

» 
)} 

» 
» 

32: 40 
23: 45 

no 3000 » » » 16: 20 
75 » » » 17: 95 
1000 » » » 21: 60 

"MILLEN" MOTTAGARKONDENSATORER 
Keramiska. 

25 pf. '" ....... .... Kr. 8: 10 nel. 30 pf. . ... Kr. 8: 95 nel.. 

.75 ») ,_.,...... .... » 9! 90 net. 100 » ... ...... .. » 11: 40 net . 


~tem;~~~-=-~___ 
MIKROFONER 

DYNAMISK MIKROFON 
Typ 605/ •. 

l(unslig het: 36 db, under G mW viLl 

Ijudtryc l< 10 dyn/cm.' 

Frekvensomräde: 4:->-7500 p/s. 

Utförande: I.tögohmlgt för anslut· 

ning till galler. 

Försedd med 3.5 m . kabe!. 

Vikt: ca 0,45 kg. 


Pris brutto: 100:

fllyJut! 
KRISTALLMIKROFON 
"COMET" Typ 902 

l{iinslighet: --48 db. (O db. 
= IV/ dyn /cm ' öppen krets.) 
(.'rekven som råd e : 80---{i000 p/ s. 
Mikrofon och stativ äro sam

manbyggda i ett gemen ~amt 


hölje av mörkgrå "plastic" . 

6,5 met e r kabel medföljer. 

En bra mikrofon till ett 

mycket lägt prIs. 

Vikt: ca 0,5 kg. 


Pris brutto : (15:

------------------~ 

"MILLEN" NEUTRALISERINGSKONDENSATORER 
Samma ö"erslagsspänning oberoende a, I,ap . 

0.7--4 .3 och 1,"r--8.;; pf 1200 volt Kr. r;: 4-J net. 

3, 14,6 pf. 4000 volt Kr. 11: 95 net. 

2,8--9,1 6000 yolt Kr. 17:95net. 


"MILLEN" KERAMISKA RORHÅLLARE 
4. 5, 6· poliga samt acta!. Extra kraftiga. Kr. l: 45 net. 

HF drossiar 1 eller 2,5 mH, Kr. l : 80 netto 

Flexibla kopplin ga r, keramiska. Kr. 2: 15 net. 

Millen V. F. 0.1 watt ut p,' 3.5 eller 7 mc, Kr. 198: - net. 

Millen rattar för sändare 00 mm. (2) Kr. 6: 4,3 net. 

:lIlllen rattar för sändare 40 mm. (2) Kr. 3: Dr; net . 


På angivna brutlopriser erhålla amatörer och 
återförsäljare rabatt 

Vid förfrågningar v. g. bifoga s\'a.rsport.o. 

F:a P A.LMBLA.D 

(SwLiZKl 

FOLK NGAGATAN 4·2 • STOCKHOLM 
Telefoner 401940, 414343. Telegramadress: ZEDKEY 
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