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Ur Alpbas tillvcrkningsprogram 

----Aktje~wgetAL

Välj ett ALPHB-motstånd 
- för säkerhets skull ..• 

"-'Ipha y.tskik<tsmot t lind an,änds alltmer 
inom radio- och telefontelmiken, där ford
ringarna på driftsäkra elmotstånd med kon
stantri värden UI' synnerligen höga. 
Det utmärkande för AJphamots tånden äl' 
deras l!\ga själ-vin{!.'uktion och lftga egen
Jmpacitans samt att de äro b-rusfattiga. 
DeWt senarc beror på att y tskiktet. bes tår 
a v et t kl,is ta llinis'i, t homogen t grafitskikt, 
som utan nagra bindemedel inb-runts på en 
porslinskä rna. 

.-\1pha ytSkik tsmotstånd är utrustade med 

ändhylsol' och s1,ydd-ade mot yttre ,herkan 

genom ett speciallacl,_ 

Begär prospekt i dag - där finner Ni ul
förligare upplysning>ar om Alpha ytskikts
mots tå nd. 
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OIHMDTIe 
REGLER
MOTSTÅND 
25 - 50-75-100
150-225 och 300 watt 
0,5 ohm t. o. m. 10000 ohm 
omgående från lager 

* 
500 - 750 och 1 000 watt

typerna levereras på beställning 
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:Många männlskol' 1ftter 
s)umlJen avgöra sitt yrlmsval och 
dänned oft a sin framtid. Frågan 
om ,rad IIL.'lD '.Ila ägna sig At i 
dagligt arbete är docl, ä vlLsent· 
tig. alt a lla bOl'de a llvarligt tiolia 
igenom den. SvensI, IUlgdom 
mflste \' t, va d den vill och visa, 
a U den Imn (Iet den vill . 

Har au inget yrke? 
Det är i IUlgdolllsån~n 41u mi' t 
,'älja ett. ~TI(e , som inh'esserar dig 
och som du l äml I' faUenh et fi:ir. 
Och (Iu miiste lära ~'I'het såväl 
pl"aldish., som teor t ist,!" , om du 
vill )wlluna någon vart. Just n u 
kansli :· du Imn fil, fiI'bete ulan att 
bellöra Imn na något, men det knD 
"'ara aJUlorl untla nm nagT3 år. 
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Har dn redan ett 
yrke? 
Du trivs med lliU jobb men vill 
){(Imma fnllnåt. fä mera . jähr• 

ständigt och a nsvarsfullt a rbete 
och uä rmcd förbliUl'ade Il'\'1Iads
" illl r . Vägen gill' genom ~tlldiel', 

om I ollllJleUcrar dina praldiska 
liUlIskallcl-. 

Vilka U 1Ö jligheter 
h ar du ? 
Många vägal' le(ler tm mälet. 
Yrllesslwluf , t eknisIla s1wlor av 
olika ' Jag samt. självstudier per 
1\OIT~I)()lJ(lells. 8r4'\'8I\Olan kan 
dn an lita, \ 'at· dn iin hur o 'h niil'
helst du hat· tid. 
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Televisionsmottagare 
av efterkrigsmodell 

En av d första typerna av televisionsmottao-are av efter

krigsmodell har nyligen släppts ut i marknaden i England. 

Apparaten har varit föremål för ingående prov av experter 

på området och i decembernumret 1946 av Wireless Wo·rld l 

återges resultatet av undersökn ingarna. Även om myndig

heterna här i landet inte har för avsikt att inom överskådlig 

framtid ordna med televisionssändningar, bör det ändå vara 

U\' visst int resse att ta del av hur långt man nu kommit P' 
detta område utomlands. Vi återger därför här nedan de 

viktigaste data för denna televisionsapparat. 

Den televisionsapparat, som provats, är tillverkad av 

Pre Ltd, London, och bär tnbeteckningen B 16 T. Det är 

en ganska liten apparat av bords:modell ; dimensionerna, 

som betydligt unders rider förkrirr modellernas, är 51 cm 

(bredd) X 42 cm (djup) X 36 cm (h öjd) alltEå en volym 

som ganska väl motsvaraT en ordinär svensk rundradio · 

apparat. Apparaten, som är för5edd med ett 9" katodstråle

rör, ger en bildstol-Iek av 19 X 15 cm, och är be,s;tyckad med 

sj utton rÖL därav två likriktarrör. 

Apparaten är utrustad med enda:;t tva huvudkontroller, 

en för lj ud\'ol) 11en och en för bildens lju~stFka . Övriga 

kontroller - sj u till antalet - a\7 vi lka endast f )'Ta är åt

komliga från apparatens fralmida , ställes in en gång för 

alla vid apparatens slutprovning. De kontroller, som är 

t Test repor! : Pye t"J evi sirun mode! B 16 T. Wirele~s World 19% nr 
12 _. 403. 
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åtkomliga från frml15idall, är belä"na under högtalaröpp

ningen (se \' injettbilden ) och möjligoör j ust-ering a\' fokus, 

kontras.tskärpa samt Yt- och radhållning. Övr iga bikontrol

ler, som är belägna på apparatens chassi och som endast iiI' 

åtkomliga genom att apparatchassiet tages ur apparatlådan , 

är avsedda för koutl'oU av bildens höjd, bredd och form, 

synkroniseringen samt ljud- respektive bildkänsljgheten. 

Vid en o-enomrrårw av motlagarens schema lag··"ger mano o ~ 

märke till att det är fråga om en rak mottagare, som inne· 

haller fyra högfrekvellSEteg, av vilka de tv första är gemen

samma för både bild- och ljuddelen. I moUagardelen lägger 

man vidare märke tiII en störningsbegränsare, som ,redu

cerar störningar från bilamas länd&y~tem . 

Apparaten är avsedd att utnyttjas tillsammans med en 

riktan'teIUL, försedd med en skärmad koaxialfeeder. 

Provningarna \' isade, att det inte va r ll cidvändjgt att företa 

nämnvärda j lIsteringaI av bikontroIIerna, se,lan dessa in

justerats i riktigt läge. I fråga Olll fokus mågte emellertid 

en obetydlig efterjustering göras. Bildernas ljusstyka är 

hö"st betydande och fullt ,tillräcklig för atl apparaten skall 

kunna användas \' id dag-Ij us. Bildernas skärpa är god, men 

den avlar något ute i bildens hörn . Det allmänna intrycket 

av undersöknirigen syne" vara, all denna televisionsmot· 
tagare i viktiga avseenden har hetydligt bä ttre egenskape1 

iin motsvarande förkrigsmodell. 

En sak värd all beak ta är, aU apparaten trots sina små 

C'imensioner är lätt åtkomlig för senis. Enligt bedömarnas 

åsikt är i ~älva verket åtkomligheten i det1ta avseende hos 

denna komplicerade televisiollsapparat betydligt bättre än 

\' ad fallet är hos många rulldradiomottagare av ordinär typ. 

Til! slut kan nämnas, alt priset för mottagaren är 35 pund, 

elvs. ca 525 kr, vartill emellertid kommer någonting, lOOJlI 

motsvarar vår omsättnin2:' <lkatt ·och som uppgår till 7 pund 

17 shilling, elvs. ca 120 h. H ärtill kommer också kostnaden 

för antennanläggningen. vilken upprrår till ca 60 kr. 
Sch. 
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Av civilingenjör fil. kand. Bengt Svedberg 

( nedanstående uppsats lämnas enl 
kortfattad orientering om några av dej 

problem, som möter de radiotekniker, 

\.... vilka arbetar inom mikrovågsgebitet. 

OK (i21.~!J6.029.G4 

Våglängdsområdet mellan 100 och l cm börjar nu allt

mer tagas i bruk för olika slags radioförbindelser. Förhål

landena äro här, både med avseende på apparaturens kon· 

struktion och vågornas transmission, väsentligt olika mol 

vid längre våglängder. Vid transmissionen gäller som be

kant, att man med antenner med. hög riktningsverkan kan 

med liten sändareffekt uppnå goda förbindelser på kortare 

sträckor. En annan intressant omständighet av största be

tydelse är att det tillgängliga frekvensområdet är aven helt 

annan storleksordning än vid lägre frekvenser. Detta framgår 

tydligt av fig. l, som överst visar det nu använda radio

spektret sa:Iut mikrovåg5spektret uppritade i logaritmisk 

skala, underst i lineär skala. Man ser av tig. alt det nu an

vända radiospektret blott utgör en liten bråkdel av hela det 

område som gj orts tillgängligt genom mikrovågsteknikens 
land vinningar. 

Antalet användbara frekvenskanaler blir dock i verklig

heten mindre än vad man kan tro av frekvensområdets 

utsträckning. Della hänger samman med aU de förbindelse

kanaler, som förläggas till mikrovågsområdet, ofta ha en 

bredd av minst 20 Mp/s, ibland ända upp till SO Mp/s. 

I 'CM 
I 

~o '0000 Hp/' 

---------mi..rov~o.----------

Fig. 1. Det nuvarande radiospektret och mikrovåg~&pektret, överst i 
logaritmisk och underst i lineär skala. Av den sistnämnda framställ· 
ningEn synes, att det nu använda radiospektret utgör blott en för

svinnande del a\' mikrovågsspektrel. 

1> K 621.39(;, 932/. 03:1 

(A) 

E 

( Bl 

Fig, 2. (A) Eftersom mikrovågorna gcroomträn ga jonosfären och för· 
svinna ut i rymdm istället för att reflekteras tillbaka mot jordytrn, 
kommer transmissicnen mellan de tvli statiocerna i systemet A och 
de tvli stationerna i systemet B ej all orsaka ömsesidig interferens. 
('B) En skarpt kcncentrerad utstråln·ing i horiscn talplanet möjliggör 
att ett flertal närbelägna s tationer, såsom systemm C, D och E, kunna 

arbeta på samma fr·ehms utan att interferera med varandra. 

Det finns då icke plats för mer än SO sådana 20 Mp/ s 

kanaler inom ett frekvensin'tervall av 1000 Mp/E. 

l u är det emellertid så lyckligt, att relativt närbelägna 

stationer kunna utnyttja samma frekvensband utan att störa 

varandra. Det beror bl. a. på att de riktade strålknippena 

nästan helt lyda de .optiska strålningslagarna, varigenom 

markvågens räckvidd reduceras ,till den optiska synsträckan. 

Dessutom reflekteras icke ens de horisontellt riklade strål

knippena mot j onosfärsskikten ulan fo'rt~äHa , såsom framgår 

av fig. 2 A, rätt ut i rymden. Och därtill kan man genom 

att skarpt koncentrera strålknippet låta ett flertal stationer i 

eärheten av \'arandra arbeta på samma våglängd utan 

interJerens, såsom framgår av fig. 2 B. 
Vilken räckviddsöknillg som vid desEa våglängder kan 

erhållas genom användni'ng av riktantenner framgår av 

fig. 3. Med dipol vid både sändar- och mottagarsidan blir 

räckvidden för en sändareffekt av 0,1 watt och vid en våg

längd av 10 cm endast cirka 24 km, med en parabolisk rikt

antenn gentemot en dipol ökas räckvidden genast till 430 

kilometer samt med paraboliska antenner vid båda sidor ökas 

räckvidden till icke mindre än 7 800 kilometer. Den sist· 

nämnda räckvidden kan dock givetvis icke ens med aldrig så 

höga master uppnås någonstans på jordytan, eftersom utbred· 
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===I ~4 kilometer If-.-
OIPOL. 'TIL.L. OIPOI. 

L.,. k;~m."r F== 

- ~IKTANT' TILL DIPOL 

L7800 kilometer ~ 
~KTANT' TILL RIKTIUI1 

Fig. 3. Olika räckvidder för mikrovågssystem vid användning av olika 
antenn er. Sändareffekten är 0,1 watt och våglängden 10 cm . 

ningen sker rätlinjigt. Ovanstående värden hänföra sig till 

det fall att de paraboliska riktantennerna ha en yta av 
26000 cm , dvs. den har en <Iiameter cirka 8 ganger större 

än våglängden. Den skenbara effektökning som rikt<1n. 

tenJ1 en medför uppgår till 325 gånger. 

Fordringar på Jrel."Vensstabilitet inom mikrovågsområdet. 

Man kan definiera frekvensstabilitet såsom den procen

tuella storieken av de slumpvisa frekvensvariationerna hos 

en omodulerad bärvåg i förhållande till bärvågsfrekvensen. 

Men då olika radioförbindelser såsom television, FM- och 

AM-rundradIO och telegrafi erfordra helt olika bredd hos 

"rdobanden för tillfredsställande transmission är det helt 

naturligt att ställa olika krav på frekvensstabiliteten hos 

bärvågen. 

Man kan exempelvis jämföra en televisionskanal, 5 Mp/s 

bred, med en FM-kanal, 200 kp/s bred. Om man mäter 

frekvensstabilit eten enligt ovannämnda mått, så skulle 

om man för FM-kanalen kunde tillåta en frekvensdrift av 

±10 kp/ s - även för televisionskanalen ej tillå tas större 

frekvensdrift. Detta är absurt med hänsyn till att televi

'o" 1000 MP/~ f o=1000Mp/s 

CA) O I n JJtn 
10kp,;-II. s MP/S -----11 la kPls:it,t'ZOOkp/S 

\± 0,001 0 / 0\1 bär;,agen fo I 
1'0 	 I I 

I I 
TEI..EVJSION5KANAL F-M 

t I 
I I 

(6) @ I M !lTD 
Z50 kI>/. -l ,I. 5 M p/s .1 10 kI>/S:rctZOO 1<Jt15 

, ± ~ %0\1 bcnc\\Iiddcn 

Fig. 4. (A) Stabiliteten uttryckt som procrn t av bärvägsfrekvensen, 
varav fram går att f(J st2bilitet på ±10 kp/ s, som är lämplig att an
vändas som standard (ör ett FM·system arbetande pa 1000 Mp/s, 
skulle vara svår för att icke säga omöjlig att uppnå hos en tele
visionssändare arbetande på samma frekvens men med långt störr 

baud vidd. (Bl Stabiliteten uttr kl- ~m. procen t- :v bafld l'idden. 
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sion ~mottagarnas bandbredd varierar avsevärt mer än så. 

Ett mera logiskt sätt alt ange stabiliteten för olika slags 

radioförbindelser är att beskriva den tillåtliga slumpvisa 

bärvågsvariationen så som en viss procent PV det överförda 

ban{}ets bredd. Om stabiliteten i detta fa I finge utgöra 

5 %, skulle det för FM-kanalen innebära el~ bärvågsvaria

.t.f ose 	 Af 
UHF 

104 p/s f k P/s 
FR.El<VEN~ 

MULTIPLICEIUIiG 

O!JCILI..ATOR-T MIKRQvlGS-
FR.E.KVEHS FRE1<VEIiS 

/~T T
3100 MP/S )( , 10 Mp/S 
/ 

/ o 
/ " " 

50 " 

10 

~ 
/ 


/ 

/


/

/ 


10 / ' " , 
' (A) 

I 
(E)(O) 

Fig. 5. Nomogram med vilket man bekvämt km bestämma den fre

kvensvariaticCl hos b:1 rvågen, som uppstår aven förskjutning hos 

oscillatorns frekvens , om mikrovägssändaren innehåller 00 frekven s

multiplikatorkedja. Först bestämmes storleken av frekYensmultipli. 

ceringen på ElomEnj e ( e ) genom att en linje drages mellm sto m

linjem a (A) och (B). Däreft er drages en rät linje från den punkt på 

s tamlinje (D ) , som svarar mot frekvwsvariatione ma i oscillatorn, 

.dl o-c' genom den nyss funna punkten på (e) till stamlinje (El, där 


result erande fr ekvensvariationer i mikrovågsfrekven sen .d/ UHF 


kunna avläsas. 


tion av ± 10 kp/ s, medan man hos televisionskanalens bär

våg kunde tillåta en frekvensdrift av ±250 kp/ s. 

I fig. 4 visas överst till vänster en televisionskanal med 

en bredd av 5 Mp/ s vid en bärfrekvens av 1000 Mp/ s och 

med en frekvensstabilitet - enligt den förra definitionen 

- av ± 0,001 0J0 eller ± 10 kp/ s. Bredvid är den 

200 kp/ s breda FlVl-kanalen uppritad i salnma skala och 

med sanuna frekvensstabilitet. Själva frekvensvariationen, 
det streckade frekvensavsnittet, har överdrivits i figuren, då 

den annars skulle synas enJast som ett tunt streck. I undre 

figuren t. v. är frekvensstabiliteten för televisionskanalen 

mätt i procent av bandvidden, och den blir då istället 

250 kpj s. vilket är ett rimligare värde vid denna bandbredd. 
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Fig. 6. Sändar" .om använd er automatisk frekvenskontroll aven 
modulerad oecillator för att e rhålla stabi litet. Såsom frekvensstandard 

användes en kri stallkootrollerad Illultiplikatorkedja. 

Apparatur som arbetar inom mikrovågsbandet kall äga 

en frekvensstabilitet minst lika god som vid lägre frekvenser, 

och 0,001 0/o är ej omöjlig att uppnå . Vanligen alstras 

mikrovågsfrekvensen medelst en kr i.>talloscillator och därpå 

följande multiplikatorsteg. Härvid kommer givetvis frekvens· 

variationen hos kristallosciUatorn att multipliceras lika myc· 

ket som frekvensen ökas. Nomogrammet i fig. 5 ger en be· 

kväm meLod att bestämma mikrovågsfrekvensens variation 

(LJfulJF') orsakad av små frekvensvariationer hos den »låg. 

frekventa» oscillatorn (tJf ose )' 

Automatisk frek:vellskolltroll hos mikro'IJagsapparatur. 

Men kristalloscillatorn kan även i många fall ersättas med 

system för automatisk frekvenskontroll (AFK) när det gäl. 

ler stabilisering av mikrovågso&cillatorer. Med automatisk 

frekvenskontroll är det möjligt att stabilisera ett kraftigt 

hastighetsmodulerat o_cillatorrör som arbetar i det önskade 

mikrovagsbandet, eller ocbå att kontrollera en mikrovågs. 

oscillator med lägre effekt och låta detta följas av ett kaskad· 

kopplat förstärkarsteg. I båda fallen är det nödvändigt att 

ha tillgång till konstant frekvens som jämförelse. Denna 

frekvensstandard kan utgöras antingen aven kristalloscilla . 

tor med därpå följande multiplikatorkedja eller av en tem· 

peraturstabiliserad resonanslinje avstämd till sändarfre· 
kvensen. 

Pr incipen för paläggandet av FK är densanuna obero· 

ende a\' dlken frekvensstandard 50111 användes. Sändareus 

frekvens jämföres sålunda med den kända standardfrekven· 
sen. Varje avvikelse hos bärvåasfrekvensen upptäckes i 

j ämförelsekretsen och den resulterande signalen användes 

för att korrigera .1\ tämningen av sändaren. Genom att 

variera kopplingen mellan sändaren och återkopplings. 

slingan eller bandvidden hos kontrollkretsen kan man realera 
I:' 

den noggrannhet med vilken bärfrekvensen överensstäm. 
mer ined standardfrekvensen. 

Fia. 6. vi sar blockschemat för ett AFK.system som an· 

vänder en kris.tallkontl'ollerad lIlultiplikatorkedja SOIIl fre· 

kvensstandard. Avsikten med ett sådant arrangemang är alt 

åstadkomma en stabil sändare för hög effekt när det icke 

finns alt tillgå en lämplig mikrovågs.effektförstärkare som 

avslutning på multiplikatorkedjan. Man kan observera 

blockschemat, att standardfrekvensen skiljer sig från sändar· 

frekvensen Eå mycket som behöv.> för att alstra en lämplig 

mel1anfrekvells.>ignal, vilken alstras i ett blandarsteg. 

Bandvidden hos förstärkaren måste \ ra tillräckligt bred 

för att möjliggöra alt systemet pålägges utan alltför 

mycket sökande. Om bandvidden är alltför bred, kom· 

mer skärpan hos fr ehenskontrollen att gå förlorad, och 

om den är alltför smal hinna snabba avvikelser icke bli 

korrigerade, varför det är nödvändigt alt göra en kom· 

promiss. Signalen fr n diskrimi natorn är en likspänning, 

vars storlek och tecken beror av hur långt sändarfrekvensen 

har avvikit från sitt rätta värde och i vilken riktning. 

Denna kontrollspänning kan på olika sätt bringas att av· 

stämma sändaren, antingen via elektro·mekaniska anord· 

ningar eller genom att direkt påläggas en elektrod i sändar· 

röret, som är frekvenskänsligt för spänningar. 

Stabilitet hos mikrovågssändare. 

Vid konstruktionen av mikrovÄcrssändare kan man välja 

mellan hist.allkontrolleriq1g och A VK. Antag att man skall 

bygga en enkanals FM·sändare för en frekvensvariation av 

± 75 kp/s och med en frekvensstabilitet av 0,001 0/0, med 

en bärvågseffekt av n ågra få watt inom mikrovÄgsområdet. 

I fig. 7 visas bl{)ckschemat för en kristallk{)ntrolIerad 

multiplikatorkedja. i vilken \'anliga frekvensfördubblings. 

och tredubblings~teg driv·na aven 5 Mp/ s kristalloscillator 

tillföra effekt till ingångskretsen hos ett hastighetsmodulerat 

frekven.>.multiplikatorsteg. U tgångskretsen hos detta steg är 

avstämd till 11: te övertonen av rörets ingångsfrekven . 

För att hålla en frekvensstabilitet av ± 0,001 % hos en 

mikrovagsbärvåg får kristalloscillatoms frekvens ej uppvisa 

(forts . på sid. 69) 

Fig. 7. Blockschema för ffi Illikrovligssändare ,om använder en kri5tall· 
osc;]lator för frekveoskontroll , dä refter \'anligt frckvensfördubbling1!' 
.och tredubblio gssteg, en klystwn som multiplicerar frekvensen med 
faktorn Il i e tt enda rör samt en effektförstärkare. Om oscillatorn 
arbetade vid en frekveo av 5 Mp/ s skulle den slutliga utgåegs.effekten 

frm sändaren ha en frekvens a\' 2 970 }fp,ls. 
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DECC).\ 


Av ingenjör Arne Sundin 

Under krigets senare del togs en av 
det engelska Decca-bolaget utarbetad 
metod för navigation av fartyg och flyg
plan i praktiskt bruk. Det var det s. k. 
Decca-systemet eller navigering enligt 
hyperbelmetoden. Denna metod, som 
spelade en mycket viktig roll under kri
get, kommer utan tvivel att få enorm be
tydelse bl. a. för den fredliga sjöfarten. 

Då det "äller a tt omborJ på etl fartyg eller flygplan av

"öra, \-ar detta vid et t visst ti llfälle befinner sig kunna fltro 

utvägar tillgripas. De hittills använda metoderna kräva J ock 

observationer och beräknillgar, som taga en viss tid, sam

tidigt 50m noggrannheten i många fall blir otillfredsstäl

lande. Obsenrationerna gå vanligen ut pa att bes:ämma vissa 

vinklar - biiringar - till kända punkter och med ledn illg 

llärav m-gö ra \ -;H farkostellbefinner sig. 

Decea-systemet grundar sig prl avsUindsmätn ing medelst 

omodulerade vagor. Den erforderliga bandbredde.n är sålede,. 

ubetydlig, varför vågornas frekvens kan välj as så, att räek

\' idden blir den önskade och risken att erhålla reflekterade 

vågor elimineras. Frekvenser omkring 100 kp/s ha \-i"at 

sig lämpliga. 

Om två på ett avstånd från varandra uppställda s_ändarc, 

A och B på fig. 2, a-lstra bärvågor med samma frehens 

cch dessa vågor ligga i fas i sändarens antenner, kOIl1Jner 

en mottagare, avstämd till ·::ändarens frekvens och placerad 

mitt emellan A och B att mottaga bärvågorna utan någon 

fesförskjutning dem emellan. Förflyttas mottagaren utefter 

den med 14 markerade linj en komma for tfarande de mot · 

tagna bärvågorna alt ligga i fas, emedan a \'stånden till sän. 

dama fortfarande äro lika långa. (l4-linjen är mi ttpunkt;;

Ilormal till sammanbindningsl inj en mellan sändarna. ) Flyt 

tas däremot mottagaren till en punkt på sidan 0111 denna 

linje, bli avstånden till sändarna olika, vilket har till följ d 

alt vågorna nå mottaga ren un·der olika fas. En cW8tånd,;;kill-

Fig. 1. Karta över Engelska kanalen med inri tad e hyperbelkurvor 
för tre Deccasändare i England. De heldragna kurvorna äro på origi. 
nalkart80 ritade svarta, medao de streckade kurvorna äro återgi,·na 
med grönt. På de kartor som utnYlljas [ör navigeri ng är hyperbel

nätet oaturligtvis myckeL mera fio maskigt. 
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Fig. 2. En mOltagare belägen precis emellan de bi da ~i:llda:lla A 
och B, som sända på exakt samma frekven , mottager bärvågen från 
de bäda sländarna ulan n ågon fasför . kjutning dem emellan. I varje 
läge utefter den med 14, markerad e heldragna Eojen , som är mitt· 
punktmormal lill sarnmcnbincn ingslinjen mellan sändarna A och B, 
kommer de två bärvågorna att ligga i fas. Motsvarande resonemang 
gäller för bärvågorna fr&! ändarna A och C uteft er dm streckade 
linjen l4-. Utefter de and,ra lin ie:n a wm återges på fig. föreligger 
andra fasförh ällandm mellan bärvågorna. Deccasystemet bygger på 
alt mottagarto utrusta ts med speciella indikatn ranordo:l1gar, SuJll 

ange det rådande fas lägel mellan resp . bärvågor. 

flad a\' ell halv våglängd belyder en motsvarande fasför· 

skjutning, d vs. 180" . Om fl era punkter med 'amma fas· 

förskjutning uppsökas och förbindas med varandra, erhålles 

en hyperbelku rva med brännpunkterna i de blida sändarna. 

På samma sä tt kunna elt otal h yperbelkur vor inritas mellan 

och B, va r och en represenlerande Il is fasförsk jut. 

ning och därll1f~d en viss skillnad mellan avsl nden till de 

blida sändarna. Om mo tlagaren f ör~es m d sådana .:mordo 

ru ngar att fasförskjutningen m lIan d f rån A och B mot. 

tagna vågorna kan bestämmas, gar det tydligen att avgöra 

på vilken av dessa kurvor molta ga ren i tt visst ögonblil;k 
befinner si",. 

För att mottagaren läge skall bli full t beslämt erfordras 

ytterligare en sändare hjälpsändare . P å samma sätt som 

hyperbelkurvor kunde uppritas gäl and 'ignaler från A och 

B, kunna liknande kurvo r konstrueras för kombinationen A 
, vilka kurvor r itats streckade på fig. 2. Eftersom 

sändarna ä ro placerade så, att ku rvorna skära varandra. 

går det tydligen att bestämma mo tlagarens position genon~ 
att avgöra på vilka av kurvorna för d båda sändarkombina

lianerna mottagaren befinner siO'. Molla"arells Hio'e blir då 
~ o /::') 

skärningspunkten mellan dessa kurvor. 

Vid systeme:s praktiska användn ing inritas h yperbelkul'. 

vorna på en karta, varvid de båda sändarkombinationernas 

kurvor markera!' med olika färg, exempelvis röd och grön. 

68 

För all motlagaren skall kunlla skilja de olika sändarna 

,t arbeta dessa på olika fr ekvenser. Huvudsända ren kal 

t. ex. sända på freb'ens n 85 kp/ s och hjälpsändarna på 
113,3 Tesp. 127,- kp/ s. Sändningen fr n hnvudsändar Il 

tages emot av hjälpsälldarna och multipliceras där med 4/ 3 
till 113,3 ol;h 3/2 till 127,5 kp/ . På detta siilt s:yras hjälp

s-ändarna S \ ' huvudsändaren, varigenom fasförhållandena . 

!'O!ll _tå un d'er automatisk kontroll, bliva riktiga. 

Mottagaren har en enkeltrådig antenn kopplad till tre ka · 

naler, avstämda till sändarnas frekv enser. Genom frekven~ · 

multiplikatorn efter förstärkning erhållas frekvense1"lla 34 
och 255 kp/ s. (3X 113,3 och 4 X 85 resp. 3 / 85 och 2X 
l27,5 kp/s. l Dessa frekvenser få edan via diskriminato

re r påverka tva fasm ätare, en för vardera sändarkombina

tionen. Genom frebrensmultiplikationen i mottagaren erhål · 

le' samma resultat som om sändarna A och B sände på 
40 kp/ s och A och C på 255 kp/s. Fasmätarna, som ha 

skalor i färg svamnde mot resp. kurvor (se fig. 3 ), äro för 

sedda med ett slags räkneverk, som anger mellan vilka a\' 

två kurvor motlagaren befinner sig, under det att en visar 

an"-er a'ntalet 100·delar av avståndet mellan dessa kurvor. 

Matlagarutrustningens vikt uppgår till ca 35 kg. (se fig. 4 ). 

Bärbara lllDttagare och mottagare för flygplan med endast 

13 kg vikt ha även tillverka.ts (se fi g. 5) . 

Det inses lätt, alt 0111 noggrannheten vid navigering pa 
större avstånd skall bli god, så böra avstånden mellan hjälp. 

och huvudsändarna vara relativt stora. Detta innebär, atl 

dessa a\rstånd uppgå till flera gånger den använda våg. 

längden hos d e signaler, som pilverka fasmä:arna. På grund 

hära kommer del alt mellan A och B finnas lIer a punkler 

(kurvor), där fasförskjutn ingen är noll. Samma förhållande 

rii<ler mellan A och C. Om matLagaren befinuer sig mitt 

f' mellan A och B är fasförskjutningen som ovan nämnts = 

(l o . Flyttas mottagaren en halv v "längd mot C ökas fasför · 

skjutning(,lI successi\TL fr n 0° till 60°, där den å terigen 

ä r O') osv. nder en ~ådan förfly,tlning går den stora visa· 

r Il på den röda fasmälaren fram ett steg, under det den lilla 

o-å r ett helt varv. Navigatören på t. ex. e:t flygplan med 

Decca.mottaga re kan således i~te med ledning av d e ovan 

omtalade sändningarna säga mellan vilka två kurvor, angi . 

Fi l!. 3. De tva fasmätarna pa en Decc3mollagare. iffrorn :i i de små 
fiiJ]~tren på resp. mä tare ange den mot fasläget svarande hyperbel· 
kurvan, med~n visar 11 en ger antalet l / lOO·delar av avståndet till 

följ 2l:1de hyperbeJkurva. 
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vande en avståndsskilInaa mellan A och B aven vågl"ngd, 

han befinner ig, om inte den stora visaren från början 

ställts in på rätt värde. Vid start på en pla: som ligger 

inom systemets räckvidd förorsakar detta förhällande inga 

svårigheter. Instrumenten in5tällas d. manuellt på de utslag, 

80m svara mot startpla:sens läge, varefter de under färDen 

i varje ögonblick ange planets posi tio n. Skulle emellertid 

sändningen avbrytas eller planet komma utifran och »haka 

p » någollstan' i ystemet, måste navigatören taga reda på 

de stora vi amas r ätta inställning. Detta lå ter sig göra genom 

att särskilda signaler regelbundet utsänDas från huvudsäll. 

daren. De8sa ignaler påverka fasmätarna på sådant sätt alt 

uppgift erhålles om hur dessa isare skola inställas. De !lma 

visarna inställa sig däremot utoma:iskt på rät t värde. 

På principskissen äro kun'orna utritade endast åt ena 

sidan {)m linjen mellan sändarna, ehuru liknBnd kurvor 

kunn a tänkas inlagda även åt den andr sidan. Ett system 

med tre sändare medger tilHörlitlig navigering i två huvud

riktningaT. tbygges ysteme moo en tredj e hjälpsändare 

erhålles en tredje s ara hyperblar och naviO'ering möjlig

göres i alla riktningar från huvudsändaren. Mottagaren 

måste då utrustas nIed en tredj e kanal och fasmätare och 

avläsningarna kunna då göras på de i n~trument, som virl 

tillfället medge bästa noggrannhet. 

Decca-systeme: nar \ -5at sig vara till fö rli tligt vid navige

riJlg på såväl korta som långa avstttnd . oggrannheten är 

mycke <rod, särskilt under ådana förhållanden då reflek

terade vågor j förekommit. Sys temet lär ha använts på av

,tand upp till 150 mil, varvid positionen kunnat bestämmas 

pA. 500 m när. På kortare avstana har ällnu bät:re procen

tuell noggrannhet erhåIJib: . Sålunda anges att noggrann

hetell på 8 mils avstånd från sändarna är om ring 10 m. 

Mottagaren är relaLivt enkel och köter sig praktiskt taget 

,jälv. Kon:roll av atL den fun gerar rik tigt lå ter 5ig lätt göra 

medelst en inbyggd osciI1ator . Sändarsystemet kontrolleras 

m deist en mo ttagare, uppställd på en pIat' i systemet. Denna 

mottagare skall, å länae allt är riktigt, !'.tändigt vr~a på 

samma posi jon. 

Decca-systemet fördelar m ag främst ligga i den goda 

• ....... . .. ...... •• •• ......... ...... • •• to .............. ... ............. .. .. . . hl ...... . ....... . . II "., ••••• , o. ' ...
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större avv ikekr än ± 0,001 0/ O, Det erbjuder heller ingen 

svåri ....het att få en 5 Mp/ s-hUaU atl hålla frekvensen kon· 

stant ino m ±50 p/ _ 

Mikrovågsmottagare. 
Den mest använda motiagaren vid mikrovågsfrekvenser 

är fortfarande superheterodynen. Mellaufrekvellsförstärka

ren får vanligen arbeta vid en avsevärt högre frekvens än i 
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Ilog u rannheten ch den enkla och lätta rörliga utrustningen . 

Med tanke på noggrannheten hör sys temet vara väl ägnat 

a tt komma till an äudning vid exempelvis mätnin!Ysarbeten 
tiII sj ö_ . .. ven inom trafiken till sj Öss. och i luflen bör sy· 
stemet ha goda möjlighetel· alt hävda sig i konkurrensen 

mellan e lika hjälpmedel för uavigeTillg, som utveckla 

under kriget, och om väl f. maningom i mer eIler mindre 

rörändr t Utlöran de komma alt tagas i den fredliga trafikens 

tjänst 

Fig. 4. Decca-matlagare för större fartyg. Den är avsedd för anslul · 
ning till 2..10 V, 50 per_ växelspänning. 

Fi,;. 5. Portabel Deccamottagare. Apparat en dr ive' med 6 voltF 
ackumulator och e t 120-volts torxballer i. FaslägesindikalorerJlJl 

enligt ug. 3 synes p översidan. Vikt : 15 kg . 

........... ' •• ', .~. , • •••••• , .. .. ... 09 .. .... . . ....... ..... . . . ou.. .. t o . .... ... u ........ u ........ .. ..... II ' . ........... . 


liknande mottagare för lägre rre 'en ser. Härvid erbjuder 

den lokala osciJIalom för mikrovågsmottagare flera problem. 

Den måste dels hål a tabil Irekvens, dels vara så kompakt 

uppbyggd att motlagaren ej blir för tor. För att erhålla 
d lik lokal oscillator kan m an liksom vid sändaren använDa 

an tingen krLtallkoOlroll och !l1111tiplikatorkedja ellrr också 

olika AV -system. 

Litreralnr: Elec tronics, oktober 1945 : »Microwave 'Techniques». 
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tJII~{ROFO~'ER 
Av ingenjör K E Good 

I nedanstående uppsats beskrives i 
korta drag två intressanta nya ameri
kanska typer av nålmikrofoner, vilka 
synas ha stora fördelar framför nu an
vända typer. 

De hittills mest använda nidmikrofonerna kunna uppdelas 

tre huvudgrupper: mag netiska dyn amiska och kri stalln ål

ll1ikrofoner. Av dessa i1ro den för;;tnäll111d n och den sisl

llämnda ojämförligt vanligast. 

Den magneti ska nålmikrofonen har ell j ä rna nkare, so m iil ' 
placera t i ett magnetiskt fält och so m är meka ni skt för

b undet med s tiftet. När ~tiftet löper i det modulerade spå ret , 

.llstras en växelspä nnin g i en spole, placerad kring ankaret 

i det magn ti ska fältet. Den dynamiska nålmikrofo nen bestå r 

aven spole :som ä r centrerad i ett magnetiskt fält. Spolen 

Et yres U\' stif tets rörelser. Nä r spolen rör sig i takt med 

moduleringen på skiva n alstras salede;; en växelspä nning i 
l nenna. 

I kr is la lllH1Ismikrofonen an\' iindes en kri slall som h a r den 

f'ge nska pclI , a tt den a15trar ell spä lIning, ,när den vrides eller 

böj es. S ti ft els rörelser n ä r det löper i 'sk i vspå ret ö\u förn s 

ti ll kri stallen, SO I11 si\lunrla omvan dla r spå rets modulering 

till växelspänning . 

Tva slags inslJelnillgs lI1 eloder lillämpas, niirnligen inspeL 

n ing med kOll stulll-amplitud och med kon,tallt-lwstighet. 

Vid inspeln ing med konstan t-amplitud p"l\'erkas nålen lika 

för alla fr ekvew;er. E mellerti d blir spårets s tig llillg så stor 

vid höga frehens.er, a lt det ä r omöjli gt fö r !både inspelnings 

\1ch avspelni ngsnå len att g ravera Tesp. följa ett ,sådant spår. 

Vid inspeluing med konEtant hastighet, vid vilken l1 å len ~ 

hastighet iiI' konstant vid p assef<lnd et av noll-linj en i del 

modulerade spft ret, är Il , !rörelsen liten vid höga frekvenser 

och s tor v id låga. id kommersiella inspelningar användes i 

a llmä nhet inspelnin g med k onstant-amplitud för de lägn : 

fnikvensenJa upp t ill ca 2:=>0 O p/ s och för de högr r 

frekvel15ema inspelning med kOlls tant-hastig'heI. 1 

, Jmfr. STRt\ NDf:N, F: Något om frckvmska rakteri . tikm vid gram
mofoninspeln ing, P OPU Li\R RADIO 18 (1946) nr l " 7. 
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Eftersom del. inte finn es någun fi xe rad ~ t anda]'d för övcr

oå nO'sfrekv ensens placerin O' har det varit omöjligt all till-c b C'. ..... 

ve rka en nå lmikro fon, so m motsvarar alla olika in ~pelnin g:,-

karakteristiker. 

»Idealiska» magnetisk a och dyna miska nålmikrofon er ha 

konstant ntgå ngss,päuning för alla fr eh 'ense r frå n en kon

stant-ha~tighet - in spehl ing_ Det är emellertid nödvändig t a tt 

vid dessa nålmikrofon er kompensera den ul/da överg ngs

fr ekvensen llled ea 6 d.B per okta\' sj unkand e utgångsspän

ninge lI med något slags filter. 

En idealisk kr istallnå lmikrofon ger konstant utgångsspän

ning frå n en konstant-amplitud-inspelning och behöver så
lunda ett filt er för att utjiimna den falland e karakteri stiken 

nver övergÄng5frekvellsen. 

I praktiken m åste ma n räkna med resol/anser h os ibåde 

Jllagneti ska och dy namiska nähnihofon er. P å g rund av det 

rörli ga s )"~ t emels relativt slora m assa ligger reso nanspunktelI 

hos den ~l1ag neti ska nålmikrofonen inom det hörba ra om

riidet, vanli gen mellan 2 500- 't 000 p/ o. Eftersom denna 

resonans ndtste dämpas, få r det rörliga systemet s tor sty v

het, med sviiri ghet a ll följ a spåJ-et och stort skivslita O'e 

~(l ll1 följd. 

_~.\" en kris tallnålmikrofonen har tack vare kristallens stor

lek och stifrhållarens massa en resonanstopp, som dock 

inle ä r alltför starkl markerad inom det 'hörbara området. 

Ylan måste för denna typ av nålmikrofon räkna med 

en reso nanstopp även vid låga frekvellser, vallligen mellan 

70 och 100 p/ s. Genom att slopa nålskrU\' och minska slift

hålla rens "ikt samt ändra kristallens form h ar man dock 

f[llt fram kri stallnä lmikrofoll er med förnämli ga frekvens

kUlTo r utan utpräglade toppar. 

Många fabrikan ter ha, för alt ut j ämna den fa llallde 

ka rakter is tiken hos den magneti ska ,nå lmikrofonen undeT 

i'ive rgångsf rekvensen; förlag t en resonansfrekvens inom de 
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Fig. 2. Det rörliga systemets principiella kon , truktiou . 

A= spole, B= \'ingar, C= limfog, D= duraluminium rör. E = safirspct5. 


F= Eystcmh Ilare. 


lägre frekven 5erna. Delta sker genom aLL utnyLtja tonarmens 

egenfreh'eIl5, vilket emellertid resulterar i »enlo/lsbas» och 

ett synnerligen kraftigt ski\'slitage för frekvenser nära denna 

egenfrekvens. 
En av den dynamiska nålmikrof{lnell s fördelar är, all 

~polell icke - i motEats till vad fallet är med ankaret i den 

magnetis'ka nålmikrofonen - attraheras i det magneti ska 

systemet. Della gör, aLL nålens tröghel kan göras minimal 

samtidigt som hela det rörliga sys temet kan göras så lätt , 

::om den mekani ska hållfastheten tillåter. 

För att kringgå alla dessa svåriglheter har man på senaste 

tiden i Amerika börjat ti llverka en ny dynamisk nålmikrofon 

och en II)' kapacitansnålmikrofon. 

f)en dY/lamiska. nålmikrofone/l. 

Den nya dynamiska nålmikrofonen har kO/l~truerats av 

Fairchild Camera & Instrument Corporation. Utseendet 

och konstruktioncn framgår av fig . l och 2. Den övre reso

na nsfrekvensen ,hos denna 1I<1lmikrofon lig<Ter mellan 12 oeh 

15 kpl s. Spolen rör ~ ig kring siu tyngrlpunkt , varför egen

;'esonansen he~tärnme", av safirsp et5-ens maEsa . För alt under

ttycka den öv re j'esonansloppen o(;h för all hålla det rörli ga 

,ys temet lod rätt är en mycket svag dämpning införd. 

Systemets nedre resonanspunkt har placerats vid 18 ph 
[ör att ej :öa mmanfalla med motorvibrationer eller eventuellt 

på skivan i ngra I'erat brum (t. ex. 15, 30, 60 och 120 p/ :i 

lör amerikanska nät och 25, SO och 100 p/ s för svenska ) . 

P å grund av det rörliga systemets lätthet och lättrörlighel 
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kan naltrycket min~kas ända till 5 g, ehuru i praktiken. 

25 il 30 g är lämpligast. Vid extremt lågt tryck och ej abso

lut plan skiva kan det nämligen vid alltför lågt nåltryck in-

träffa att nålen ej följ er med ned i »dalen» på grund a\, 

huvudets rnaE;:a . 

Spolen är lindad direkt på ett uppskuret rör av k iseljäm, 

&o m iir monterat utanpå ena ~i nden aveUkort duralumi

niumrör. Likströmsmotståndet är 35 Q. Från spolen ut il 
i rät vinkel tl'å diametralt motsatta böjliga vingar, som äro 

fli stade -v id stöd i nålmikrofon ens stomme och i plan med 

~sfir5petsen . Om således det modulerade spå ret ö.ä LLer spetsen 

i rörel;:e vrider sig spolen kring vingarnas 'en trumlinj e. 

P å ömse sidor om spolen äro polerna på en liten Alnico· 

magnet placCl'ade. Po15korna äro klädda med en hinna av 

synteti skt gummi , som dels skyddar spolen från mekanL-k 

påverkan av magnetpolerna , dels strävar alt hålla det meka · 

ni ska systemet lodrätt. Polskorna beröra 1:åledes spolen 

" ia gummi mellanläggen. Det hela är monterat pet en krafti g 

gjuten aluminiumbottenplatta. 

Nålmikrofon ens huvud är lagrat i spetslage r sa nära ski

I'ans plan som möjligt och ca 2,,) mm bakom nålspetsen. 

Tonarmen, som uppbär huvudet, är sedan lagrad närmare 

armens vridningspunkt och utbalanserad så, att huvudets 

vikt ensa m utgö r nåltryckeL. En li.ten lyftning av nålmiho· 

fonens huvud ,påverkar icke hela tonarmen, varför näl· 

trycket i »uppförsbacken» på en ojämn skiva endast bli r 

obetydligt större än normalt. 

I<.apacila.IlSllålmikrofollen. 

Denna -h ar konstruerats aven ingenjör vid lI amn Mi .

Il er. Principen fram gål' av fig. 3. Nålen, som är den enda 

rörliga delen , har safirspets och iir i sill övre ända koniskt 

(forls. Ilå sid. 77 I 

E 

D 

A B C 

Fig, 3. Kapacitanonål lllikrofonen. principiella konstrukt ion, 

A=stift. B= gummipackfling, C=stälJbar elektrod, D=ställsknr\'. 


E = koni ;:k fördjupning. 
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Slutsteget och nätdelen 
Av R Henriksson 

I detta sista avsnitt av sin artikelserie 
behandlar förf. slutsteget som ä r John
sonkopplat och förseti' med en bas- och 
en diskanthögtalare. 

. ' lutsteget. 

I fig. l 
apparaten. 1 

nges del fullsläncliga pl'in ilu hemat för hela 

Vänstra delen a fig. har r edan tidigare åter· 

bivi ts i nr 9/1946 men medtages för fulls. ändighetens skull 

även här. l fig. ange- ocksa alla erforderliga data för de 

olika element som ingå i apparaten. 

En super med bandbreddsreglering i stil med den, som 

bes 'rivits i de föregående avsnitteu av denna artikelseTie, 

fo rdrar ett förstklassigt slutsteg, med rak förstärkningskurva 

från de lägsta till de högsta frekvenserna i lonområdet. Den 

i Konstruktionsbc5krivningo:n har I'arit uppdelad pil ,~ artiklar. Tidi· 
!Lare artiklar ha vari t inf(;rda i POP LÄR K<\DIO or 9, 10, 11/19'16. 

uttagbara effekten hör dessutom vara så stor, att den räcker 

till fö r att. kla ra fortissimoställen utan större distorsion . Man 

vill j u också gärna, att stegel ger tillräcklig förstärkning för 

alt komma ifrån med mindre förstärkning iförförstärkar· 

"teget. Denna senare fordran får man emellertid avstå fr ån 

um man laborerar med pushpullslutsteg med trioaer eller 

katod kopplade lutsteg, där förstärkningen blir ringa eller 

ingen. 
I ett förs tärkarsteg som skall släppa igenom och förstärka 

irekvenser från kanske 30 till flera tusen perioder måste 

man alltid räkna med att det uppstår kombinationstoner. 
Mest. besvärande bli dessa, då skillnaden mellan de för· 

stärkta frekvenserna är stor. Tonerna komma att verka 

orena. Geno m att använda ett förstärkarsteg för de lägre 

frekvenserna och ett annat för de högre elimineras en av 

orsakerna till uppkomsten av kombinationstonerna. LUXOI 

använder i en del av -ina apparater en dylik koppling, kal· 

I 
I 

c, 

l... __ _ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~_______ •___ J 

el = 200 pF, glim. tri m. C17 = max. 200 p F trim. R 1=0,5 MQ (gallerläcka till rör VI; R. ej 
Cf= O.l /AF, ind.(all . C,, = 20 000 pF. in dJal.t. utsatt pli. {.jg. ) 
C3 = 300 pF, ker. el. gl llIl. ~ '9 = O,l ,U ' , IndJatl. K .=O,l 1\1.O 
C. = C 7= C 16 =3 X470 pF C,o= O,l fj F, iodJall . R; = 80 n R\G =4oo Q 
C~= O,l ,uF, iodlatL borttagen och R3 f:" = ma.. 200 pF trin . R. = O,3 1Q R'I= 5 kQ l W 

sänkt lO! 800. ' 22= 0,1 .aF, indJat t. R. = 5 k0 l W R,.=O,l MQ 
C6 =0.05 I' F, iod.fatt. '23 =0,1 ,uF, indJatl. 1<;' =1 ~t0 R J9=400 il 
Cs=O,l l/F, ind .fatt. C~~ = 0,1 ,uF, iudJatt. R1 = O,l 1\L R.o= 5 kil l W 
C8 = 100 pF, ker. el. glim. (;2; = 10000 pF R,=250 il R2,= 0,2 MQ 
(,\ 0=0,1 ,uF, in d.fat L. C2" = ma . 200 p F t rim. R9 = 50 kil R!3 = 2500 Q 
CII = 0,1 !,F, ind.fa tt. ~'27 =25-50 !,F, 12 V elektrolYl R. Il = lGO Q R24 = 0,.2 MQ 
C12= O,05 ,uF indJa tt. C28 =100 pF, ker. el. glim. R" =40 kfJ R2" = 0,25 MQ 
C13 = 4 000 pF C2.=15---50 pF, ker. el. glim. R'2 = 0.3 1\~Q R26 =50 kQ 

R13 R21Cl4 =50--100 pF, ker. el. glim. C30 = 8 f,F, 350 V eleklrolyt =l k!.1 l =0,5 MD 
C1S = 100-200 pF, trim. (ör lllngvåg, Elektrolytkondensatorema öveT katodrnot· R'4= 0,1 M{) R2.=0,2 iD 

45O----QSO pF, trim. för mpllanl'åg ståndm till slut rören = JOO ,uF, 25 V R,:;=l M S] P,= O,S MQ 
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lad Johnson.kopplingen, som har en hel J el i ntressanta 

egenskaper. För f. har tillämpat denna kopplin rr i modell· 
<Ipparaten. 

~aturligtvis lönar det sio dåligt alt lägga ned arbete och 

l,engar på slutstegel, om man inte har en bra h ögtalare. En 

rörstklassig sådan är gamka d. uch kan med gott resultat 

" ("sättas moo två billigare. ntingen fär den ena å terge de 

laga frekvenserna och den andra de h öga, eller väljer man 
d t par av ungefär samma tor lek men med olika basre' onans. 
fö rf. har valt del första alternativet och experimenterat sig 

fram till en god löwing. Vill lllan Iördela frekvensspektret 

[lä två högtalare, måste ett fördelningsfilt er av något slag 

rillgripas, 'ars berä nin " ch tillverkning emellertid är en 

, mula besvärlig. I fi g. l visas hur höotalarprohlemet lösts 

:,;ellom at!. använda en högtalare, som återger det lägre 

registret och en annan mindre högtalare 80m ter er d l 

högre registret. Baåa högtalarna ha parallellkopplats, men i 
d.en min dre högta larens Hlled11ing ha·r inlagts en ,~ /-IF 
kondensator : om pän ·för d lä<>re frekvenserna. De 

bada högtalarnas impooans är ca 10 ohm varde ra, men de 

h anslu tits till en utgångstransformator, om lindats för en 

högtalare pa 10 ohm. Anpassnin en är däTför kanske inte 

perfekt, men resultatet är tillfredsställande. En utg ngs

transformator med omkopplingsbar ~ekundät vo n~ att fö-re. 

.1ra. clä man kunde pro a med olika urlu o . 

'-4 

- ---.-,-,-----------'1'"+--1HII. 

Caa till det ena Intrör ls (V 8) galler över Rao och R34 • 

Motstanden R s1 , R34 • R37 och Ra ha till uppgift alt 
förhindra sv··ngningar hos slutför fl . V7 får sin signal

spänning över 34 ' om har till uppgift alt försvaga de 
lägre frekven rna. s alt amplituden Sliger med högre fr . 

kven~er. Vid V~ blir f örhållandet det motsatta genom in· 

erkan av Rao {lch 35. P å grund av den uppträdande 

f&svridningen unna slutrören pumpulIkopplas. Anslu ter 

man över slutri:irens galler en potentiometer P2 och jordar 

släpkontakten, ka n man godtyckligt fav risera bas· eller 

diskantåter aivningen . Båda anoderna ha a vkopplats med 

kapacitanser på l 000-2000 pF. De tagas in te större än 

tlödvändigt, j Eynnerhet int C~o, som siHer vid clet cl iskant· 

förstärkande rörel. Ev. kunna de ute lutas och ersättas med 

tt 9 kp/ s.fil.ter, naturligtvis kopplat til! anoden på V1• En 

del vid u tlandsmottagnin O' uppträdande in terferensloner 

dämpa därigenom. 
Transformatorn är hemgj ord . På en gammal dro l· 

kärIla av 5 cm2 ha lagts 2 X l 800 varv 0,2 mm emalj erad 

[r d för en primärimpedans om 10 000 ohm, räknat hån 
anod till anod, samt för 10 ohms högtalare 115 varv 0,6 mm 

tråd. Omsättning5talet blir ca l: 32. Betr. beräkning 'ill . m. av 

transformatorn hänvi a till nr 7- 8 1942 och 9 1942 av 

POPULÄR RADIO, i vilka utförliga anvisningar för beräk· 

ning av utgånwtn msformatorer finnas införda. En skäml

R:!9 R40 Or 1 

L-____+_~ ~------_+--1_--~. 

c ... 

(." - 100 pF, ind. fatt. ' l = 8 ,uF', '160 R33 = 0,5 Mi! S., = d :o 
e..= 100 pF, ind. fatt. C' 2= 16-32 f l F, 500 V R".• = 500--1 000 fl S; = rörsiikring, för BO V= O,5. 
~~ = 0,1 !< C,~=16--32 l iF, 500 V R".; = 250 Q, 2 W för 220 V = O,3 A 

_"., = 500--1 000 pF, utprovas C,.= 5 000 pF, 1500 V R:w= 2JSO _2, 2 W V,= 6 6 
r:.,r.= l 500-2 000 pF C,;= 5 OOOpF, 1 500 R:n = lDO D V,,= 6 6G 
r.~ 6 = l 000--2 000 pF C,o = 2000 pF, 1 500 V R:ls = lOO il V.= (80) 83.523 (AZ12 rör 4 V) 
\ , =50 I,F, 25 V C.,= 8 {lF R:19 = IOOO D, 2 W Tr!= omkoppl. primär 

C,\-= 50 .uF, 25 V 20 kil R.10= 0.:3 1!2 R,o= l OO(}.......3 000 n, 5 w 2 X350 V, 0,13 A R29 = 
C:w= 8 ,uF, 450 V . R:II =500--1000 il P2= 0,5 M 6,3 V, 3 A (2.5) 
':,,1= 1 000--2 000 p , lltprovu R32 = 0,5 Mil l = glödlampa, 1,5-6 V, 0,15 A 5 V, 3 A (2 A) 

Av fjg_ l framgår nätdelens o h sltitstegets koppling. Den lmdning mellan primär och sekWl där P' lägges och ans1utes 

frän d uodiodtrioden kommande spänningen får passer tt till j ord. F"r den som tänker försöka med en mindre h ög. 

·!ter för högfrekvens 31! R2Q , Ca! och uttages efter talare för diskant· och en törre för basåt fO' ivning fi nns 

POPULÄR RADIO NR 3/1947 73 



Fig. 2. Termorelä. 

beriiklling till ett fördeluingsfilter i POP LÄR RADIO nr 

4/ 1944. Få ihögtalarnas tilledningar större längd, skärmas 

de för att förhindra återverkan på antenuintaget: om ned · 

ledningeu är oskärmad. 

Tätdelen l~in1l1ar ström till apparaten men ej till någon av 

högtalarna, av I'ilka den ena har egen likriktare och den 

andra pennanentmagnet. Den större högtalaren kan ju ev. 

JägfYas in 50111 clros.sel, 0111 fältlindningen avpassas för detta 

iindamål. Anodspänningen bör dock vid full belastning upp· 

gå till 2.50- -27.5 volt på slutrörens anoder. Om spännings· 

fallet öve.r fält~polen vid apparatens 5trömförbruklling al 

BO mA tillåtes bli 100 volt, måste så ledes likriktaren lämna 

Illcr än 350 I·OIt. En sekundiirlilldning på 2 X 3.50 volt räcker 

knappast i detta fall , då man måste räkna med spänllingsfall 

i 'både likriktarrör och transformatorer. Drosseln i modell· 

apparateu har ett likströlll51110tstånd P,l ntlgot hundratal ohm. 

S ilningen mus te vara omsorgsfull, så att uätbrummet blir 

minimalt. Slut rörens s.känngaller och låg frekveu s.röret ha e ll 

extra filte l' R39 , C39 • I anodlindningarna till likriktarrörel 

ha inlagts säkringar, bestående av ett par glödlampor 4 Y, 

0 ,15 A. (SI oeh 52)' Uppstar kort s.lutning al' anodspi-in . 

nillgen, brinua glödtrådarna av: och likriktarröret räddas. 

Huvud~äkrillgell 53 reagra r för det meEta ej i sådant fall 

För att skona elektrolytkondensatorerna vid apparatens in· 

koppling, da anodspällningen i i nkopplingsögon blicket tan· 

~e rar eller öl'er~krider deras provspännillg, har ett term o

relä RT inkopplat5. Fig. 2 vi"ar hUI d et utförts. På en strimla 

bimetall GX 4.5 ml1! har lagts en elllag rig lindning av 0 ,2 

mIn lllotst,llld stråd, isolerad från bimetallen nl.ed elt par 

bitar glimmer. Ena iinden av l11otstånd;::lindningen är an· 

;:luten till 'bil1letallen, andra änden är fri . Bimetallen och den 

fria i-i nden kopplas över likriktarrörets glödströmslindning, 

och anodspänningen uttages [n\n bimetallen, då del1l1a vid 

uppI'ärlllningen ,böjes och gör kontakt med en Teglerbar 
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fjäder. Godtycklig fördröjning av anodspänningens inkopp

lin"., 'kan sålunda fås . Bime tallen kan erhållas från Clas 

Ohlsson & Co, Insjön. Tack vare ett dylikt termorelä har 

förf. under fl era år ej haft genomslag i någon elektrolyl. 

Ett likriktarrör 80 eller .5 Z 4 är i knappaste laget, varför 

ett 83 eller 5 Z 3 rekomlllenderas. Nättrunsformstorn iiI' 

cckså hemgjord och har skärm mellan primär- och sekundär· 

. lindningarna. Kiirnarean är ca 12 Clll~. GlÖdströJ1lsför'bruk· 

I'ingell är 2 A för rörelI. Därtill kommer för skalbelysnini! 

ca l A. I nedanstående tabell l återfinnas data för niil· 

transformatorn. 

Tabell 1. 

Primär no volt =410 van', 0,6 mlll emalj. 

» (120) » =445 » 0,6 » » allt:;å +- 35 van 

» 125 » = 46.5 » 0 ,6 » » ytterliga re 20 

» 135 » =500 » 0,6 » » varv 05\". 

» 1.50 » =555 » 0,5 » » 

» 220 » =820 » 0,4- » » 

» 240 » =88.5 » 0 ,4- » » 


Sekundär. 


2 X 350 l'olt=2 X l 300 varv, 0,2 llIlll emalj . 


S » = 20 »1 ,5 » » 

(4) 	 » =16 » 1,5 » » 
6,3» = 2(i »1,S » » 

Fig. 3. Bildm \i -ar den kompl etta aplJarat en s 'dd m an·bakifrån . 1 
milien n äliransfo rmalorn med spänn iogwmkopplarc. ~ä k ringa r ael, 

lermon'lä fiir anodsp'innin gm. 
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Av ingenjör Folke Wedin 

För någon tid sedan - i nr 5/1946 
hade vi i POPULÄR RADIO en konstruk
tionsbeskrivning över en enkel transitron
kopplad signalgenerator inbyggd i en 
karamellburk. I nedanstående artikel be
skrives en signalgenerator med iden
tiskt principschema men utformat på ett 
mera »Iaboratoriemässigh sä,tt. 

Aedan Oeskrima signalgenerator är byggd efter ett ~che

rna i 1945 Ars :!>Radioamateurs Handbook» och har visat 

"ig fuugera bra. Den innehåller endast ett rör, eH 6A8, 

som användes för generering både .av 'hög- och lågfrekventa 

svängningar. De högfrekventa .5vängningarna åstadkolHmas 

med transitronkoppling, medan de lågfrekventa alstras med 

oscillatordelen av 6A3-röret på vanJigL sätt med induktiv 

,derkoppling till den avstämaa LF-kretsen_ 

Till LF-kretsen har använts en vanlig lågfrekvenstrans-

I 
I 

I 

I 

I 

I 

II 

I
L 

8. = 2.5 000 n 
8., =0 0,5 NUl 
8~= 50000 n 
1<, = 25000 Q 
R,; = 50000 n 
1<,,= 10000 n 
R- = l00 (.! 
1<~ = 10000 n 
1<9 = 100 fl 
1<10 = 10000 !l 
1<,, = 100 Q 
1<,, =0,1 MQ LF
Pl = 50000 n 

fllrl11atur, i vilken käl'llan borttagits, della för alt fel b,itt re 

kurvforl11 på LF-spänningen. Lämplig tonhöjd erhålles gf;

nom kondensatorn C\3' som därför bör provas ut. LF-spän

ningen kan uttagas via ett särskilt utta". Ytl re modulering 

kall oebå tillföras genom detta ,uttag, varvid emellertid den 

inre moduleringen måsle kortslutas med-elst en strömbrytare 

S~_ (Förekommer ej i modellapparaten.) 

Apparaten har -fem områden för HF, nämligen kortvag 

13- ,21, 21- 35, :35-55 meter, mellanvåg 200- 600 meter 

samt ett område för mellanfrekvens 450-480 kp/ 5. Av

stämning sker med en kondensator C\ på 500 pF. Denna 

seriekopplas pa kortvåg och mellanfrekvensbandet meJ. en 

fast kondemator pli 100 pF för erhållande av stör re ,w

stiilllning1noggrannhet. 

Banden kunna naturliglvis för övrigt väljas efter enva r" 

egen smak. Här följ er emellertid en beskrivning på ko r:

vägsspolarna för dem som önska anviinda samma data. D 

1000000 

sa äro lindade med 0,O mm tråd p~1 spolr'ör m ed 3 cm 

el iamet!'r. 

Hf 
t 

IT 
,I 

l 
I too 
I 

I 
I ' 
1 
I 

J O 

l00 pF 
lOOO pF 
lOO pF' 
l 000 p 

2,) pF 
= C9 = 100 pr 

O,l ,uF 
C•• = O,l ,IlF100\/= 
Cia = e texten 

C,= 500 pF Fi rr• 1. SignaJgeneratorns schema. V. = 6A8 
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Fig. 2. 'gnal gen~rato rns inre. Spolsys t em~t är visa t med avtagen 
. kärmburk. Ned till till höger synes avskärm ningen för HF·nltagen. 

-med varv 6 mm längd '-I 
» 9 » » 11 ')L2 

L~ ~) 18 » » 2 » » 

Mellanvågs- oel! mellanfrekvensspolarua äro krysslindaoc 

~polar, tagua från ett gammalt spols stem. 

Kalibrering a inii trumentet kan kc med hjälp a\' 1'11 

rundradiomottaO"are. 

Högfrt~k ensen uttages från en {a_t, skärmad spännings. 

delar e Ra- R lI . Motstånden äro å valda, a tt pännlngarna 

på uttagen förhåll a sig ungefär som 1-1/ 100-1/ 10 000-
1/ 1000 000. 

Skärmn ingen är ett -kapitel för sig. I modellapparaten " ro 

förutom et yttr skärmand hölje, endast spolsystemet saml 

uttagen för H F.spänning särskilt skärmade. Vill man. full. 

ständigt förhindra högfrekven t läckning, böra skämlOing och 

vkoppling ulföras be.tydl iO"t mso r O'sfuliar e. Det här be. 

skrivna en lare utförandet to rde dock duga i de flesta rall . 

Alla radiotekniker 
i Stockholm med omnejd kunna draga 

stor nytta av de föredrag som hållas i 

Stockholms Radioklubb 

Vad lIiitaggregatet beträffar, kan detta naturligtvis med 

för del inbygO"as i apparaten. En anodspänning av 10 V 

är li llräcklig, och anodströmsfölibrukningen är därvid mind. 

re "n 10 mA, varför nätaggregatet kan vara synnerlige.n 

lent ,dim nsionera . Som likriktarör kan ett mottagarrör . 

t. 	e. .6 el. dyL, användas. 

KonstTtI'klionen i ö\ igt framgår av schema och f<>tOll . 

Fig. 3. Signalgen r alorns framsida.. Vänst rallen är bandväljare. 
Högra ra tten är volym 'onlroJl fö r lågfrekvens. Uttagen äro frän 
vän Ler LilI höger: 5 st.. för !:IF. 3 st. för glöd· och anodspännin jl 

samt 2 st. för LF. 
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i 

'lya (yper . . . Forts. f r. sid. 71 
.lipad. K onens spets vilar i en fördj upning i huv udets övre 

del I nedre delen har nålen en klack, om vilar mol en 
mjuk gummiplat ta och klacken är plae rad, U nåle 

,I g umm iski an tryckes up påt mot n -ss nämnda fö rdjup. 

!ling. Genom denna anordn inO' blir nålen rörlig i alla rikt

ningar, alltöÄ även i spårets längdriktnin,r. Det rörliO'a syste

fIlet, dvs. nå len, Ur vanligen anslu tet till jord och lItgor ella 

,·lck troden. 

Den andra elektroden är pla erad på hölj et ena sid a i 

r:!edre delen av detsamm och bildar 30° vinkel med ·påret 

i skivan. E lektrodens läge i förh Ilande till tu tet kan j uste

las med en skruv. När n Olen påverkas av moduleringen i 
·påret änd ras kapacitan ' en mellan n l och elektr od och 

denna ändring av kapacitansen nvändes för aU variera 

frekvensen på en oscillato r, om arbetar inom frekvens

mrådet 30--300 Mp/s. Den fasta elektroden kan natur· 

jutvis påläggas en ~pänning i likh t med t. e . en konden · 

-atormikrofon och anslutas till en käl! lig LF·förstäTkare. 

.... .. .. ....... ..... .. .. . . .. . . .............. .. .......... . ........... . . . ... .......... . . .. .. ........... . .. .. ... .... .... , 


Ursprungligen är duck nålmikrofone.ll avsedd att användas 

tillsammalI s med en FM-mottagare. FM-oscilJatorn, som 

r:ekvensmoduleTas av nålmikrofonen, iD·bygge~ vanligen 

tonarmen Io t för a tl Iå korla led ningar. 

.om en ytterliga re finess, och kan"ke en <1\7 de vi ktigaste, 

k.an påpekas den genom onstrukti o:nen erhallna au·tomatiska 

EXpan5ionen. Genom nålens lagringssätt kan den även rör as 

i sp rels längdriktnin" ch således nä rma sig den fasta 

d ektr oden mera än vid endast radiell Iöre!se, eftersom denna 

ciekt rod är riden 30° i fÖl'h,lIa nde till spåret. Detta iiI 
j list fallel vid ett fortLsimo, rlå nålen drages framå t pa 
gCllnd av del ökade motståndet i sp ret, varigenom en ökad 

kapacitansvariatioll och Järmed ökad ljudstyrka erhålles. 

Häricrenom kringg s alla svårighet r med in - och uts äng· 

llingstider i likriklarkretsen h os expansi nsförstärkaren. 

Nålmikrofonens frekvenskurva är rak upp till 10 kp/ s och 

egenresonansen HglYer över denna frek vens. Nilltrycket 

är 20 . 

•••• • • •• ·, . ·.· . .. . .. ...... . . H . .. . ..... .. .. . . ....... .. .. ......... .. .. . .. ... ... . . ....... " •••• • • • • •••• ••••• ••••••• • ••• • 


'fElEfONI i Aft..er:k~ 


l Schweiz haJ: rik tad mikrovllgssii ncn in g komm it till vid trä kt 
mändn ing in te endast som ,ärdef ull t ko mplemen i til! vi sa lelefon

-tatiolIers Ulrustni ng utan även som re er' utru tn!ng i hä nd else all 
ri itsavbrott pa doo trådbundna telcfoo tra fiken. Mln hu även kom

TJit un t.!e rfund med att mikroviirrstele fo nin 
r det gällt att &labbt etablera ell antal 
i~lser . 

Sjähklart ··r, atl i ell J i bergigt land 

POPULÄR RADIO NR 3/ 1947 

erbjuder stora fiirdel ar 
til lfälliga teJefoniförbin

som Schweiz bör mi ro

vugsteJefoni erb judit -· r kilt p taglig3 fördelar; kostoaderna för 
dylib förbindel er utgör (ndaot en ringa brakdel a vat.! en kabe.l· 
anläggning ~ kull e gl lös pA. 

Bild !l1a vi"ar en mikrovågsanläggain<T för mikrov gstelefOlli fr n 
det kända schweiziska föret aget Brown & Bo, eri AG. Fig. l vi .ar 
en komplett portabel an läggaing för förhindelser ö'-er avständ upp 
till 200 km. ig. _ visar en IV! wa ll sändare med tiUhörm de 
anlenn. 
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~ ·rv/-\ tJtl"'I/-\·fYRROR 
FOf{ Ul·rR~\~{Of{·rV/-\G 

Av de många rörtyper som under kriget 
utvecklats för de allierade armeernas 
räkning är givetvis många typer av stort 
intresse för civilt bruk. Här nedan presen
teras ett par dylika rör för frekvenser 
upp emot 100-150 Mp/s, som kan vara 
av intresse för våra amatörer. 

Dubbeltrioden .)B7/ 1291. 

Glöd:spänning : alternati vl 1,4 ellel' 2,3 volt genom an · 

tingen parallell. eller ~e riekoppling av tvenne glödtråd~. 

halvo r, I'a rdera med , trömförbrukningen 110 mA. la' ,,' 

I~ 

10 

o 

I., I 
I 

tI 
t-- V o 

/
t- 'V L · I 

1/ /'z 

,/ V 
., 

i 

1/ V 1/ V' -4 ±,V / V IV 1/ - s 

/ ::/.Lb V 1/ / 17 /"pj~ , 

1/ V L ' c:.t 
1/ vY 1/ 1/ V 1/ / I - e_~ 

1/ / ' , 1/ / ~" ' J 
I yt/ -l, v V ko' V V 1/ 

V V V v "" V /' FÄ-H...... ...... ' ......-.,.. I-':J..--: --' vIV k:: 
o 50 100 150 200 2_!»O Vo. 

F ig. J. ' a' V" ,oIi agram fiir \"J rrle ra t r iocl del( ll : (h,bh.,lt ri ", j, n 3B7/l 29 J. 

d iagrammet för varj e trioddel återf in nes i figur 1. Röret 

erbj uder ett ston antal användningsl1I öjligheler; sålun cl a 

kan \'arj e lrioddel anviindas ~om o~c ill ato r eller förstärkare 

i kl~;; A lika väl som båda triodclela rna kan an vändas till 

ett pushpullkopplat slutsteg, då man kan ta III 1,5 W som 

lågfrekvensförstärkare av röret i klass AB~ eller i klass C 

:om slutsteg i sändare då röret ge r 2,3 W upp till 25 Mp/~ 

I)eh 1,4 W upp till 125 Mp/ s. 

Anod·gallerkapacitausen är lika i båda rörsystemen och 

den uppges till 2,6 pF. Ingångskapac itan5en iiI' 1.4 pF och 

utgåugskapacitansen 2,6 pF. 

8D6/ 1299. 

Detta rör a r en slultetl'O ll al' 1> beam »,typ. Glödström", 

da ta är identiska med 3B7/ 1291. 

Tu·V{/.diagraml11 C'[ vid skärmga llerspänningen 90 volt å ter, 

finn e5 i h g. 2. I klaEs A kan röret ge 0,6 W och två r ör i 

klass C pu;:h,pull förm år lämna 1,4 W vid 50 Mp/s. GallC'r· 

anodkapacitansen ä r ganska hög, 0 ,.3 pF ; vid anslutning av 

dvstämningskretsa r måste hänsyn tagas till dC'tt a vid dimen· 

sioneringen. 

10 

o 

VgI I \ o 
l----t-'"' I r 

I I 
-I 

il V 
- - i- j -' , - -, 

I - -
- V- V -'::' +, l-t- -,=rzP :.-:::- ' I I 

_4 

-~ ! l 
,-

I .- J -, 
- Y( I I 
. "IL] . . t+ -6 

~ffrt-=C. ,:_l;"'iJ, 
I I -7 

! I' -.I 
'/t: l 

.. 
~o 50 100 l ~O 200 250 a 

Fig. 2. TlI, Va ,u iagrsm för sl utt c- trod 3DG/ 1299. Skärm galler, 
spänn ing 90 V. 

Båda rören är av pressgahtyp (»lock·in ») med Em a 

d imensioner, varför de med fördel kan inbyggas i portabla 

utrustni ngar, varvid dock måste uppmiirksammas alt de i 

likhet med de flesta direkt upphett ade rör under drift måste' 

inta vertika lt ell r i det närmaste vert ikalt lägE', för att ej 

r i, kera kortslutning ga llC'r.glöd tdl{l då ' demla å r uppvärmd. 

.OH. ., 
II 

'ieM&f4 cdt ~C4Uu.tUeCa ~ POPULAR RAD I O 
.ffif'f'-tc fAi cwkeca at/; det &eie ~ i 19'{~ å.e8 ~ 
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1 s o R EN S ENIS automatiska 
SPÄNNINGSREGULATOR 

håller a.rbetsspänningen konsta.nt 

Oumbärlig för svagströmslaboratorier 

UTIN 

SORENSEN-regulatorn försäljes av 

K. L.]\T. TRADING Co, L,td, .l.-B. 
Östra Jiirm'ägsgatan 16, STOt:KHOLM C. Tel. 206275, 21 5205 

Generalagent för heLa Skandinavien 

-
 TEKNISKA DATA 

SO ltE:\SEN-RICG UL.\.TO IC' alldn!lcs fiir 
att ~t:l lli1i sc rl:l SpiillllillgP Il frän \'iix e l st r(~IH ~ 
lIiitl' t. Yp[knin~""8sn ttt't. som h elt ba:sc ras pil 
d('ktronik, f ra m grll' ;1\- lll'indp:-;c:h emat h~ir 

IJrt·lldd. Det k;inllulul(' organet utgö res av 
e ll dio(l. "tu:; g ]öd st l'iim ii I" bcropnde :1\' ut 
spHnnillg- och lItsll'iim. Dioden ingiir i (' II 
hl'.r).q~,koppliug SOUl lHlIlnar styrg-ullcr- spii n .. 
nilJ;,:; t iII ett fc-j r s tHrl\.urrOr, nH'S allo d s trÖll1 
p :in!rkllr tran.' r1nkt-orn s Illflgneti seriug o("h 
iit111l'ur (l elJnn~ \'iixt:I J; t.röm si mpctlull s. Dellna 
1' f'~l(' ril1 g:.: rn eto tl h:Lr t ,'tt Jo:{)cciella fördelar 

I ) ut"pUnningen :ir ob(~rC)end(~ a,' Iliit 
(rek,'euf+ell 

;!) uh'piinntnge:n UI' pra1.. th;kt tU.kt~ t sl
nll~ronnad 

(i\'f{U;A \.lA'1'.\: 

)laxilllul lIt":-5 pHnniJlA"svarla.tio ll . ± 0.2 Ui ll 

klirrfaktor . ,.. f.i 0/,. 
» " rNI)"tioll f.:t i{l" fi I1Criodcl' 

\"id ('Il in~(Xinning~nll'iation [I" ± lu °lu, 
\'lll'illli on :n ' niitfre k\' e n sen m ed ± 20 010 och 
helu stnillA'sHndring- l'rdJl 10 0/. till 100 O/fl il" 
full la "!". 

!-;lnrle.kar: 27.0".\. ;;OO Y.\. l KVA, l .i:; 
KVA. ~KL\. :'']~L\. 10K\'.\. 

Ni finner det hos PALMBLADS ••• 
lJ rör \'aru\' 2 IIf o<.:h 2 ?U-rÖr. :';p)lfI.rat oS!:. -ri;r och C ,,' osc.-ri.;r. 

l\[ottag-:l l'I' ll HHO Jda s ' Ille r! ~ lll : irJ'e LätL att. ii 1111 ra lill niilHl lslutning. 
iiudringill'. I>irektkalilll'l~ratl sl.ala. Sf>pnTU t finin 

stiillni ng. FLn llallCbpridJIiIlg' il"en fHI 
(·'IU'JKVK:\HO:\lJ{i\ DEX : högsta fri'k\'ellsområdet. Viii 11clyst 

;;kala. Kt'I'llUli ~k:t SIlo1,lI' och om k opp

:3 - 5l\Ic. 
t,5- ;{Mc. 

l:1 re. 

fl - 8 :\1<.: . RöHHESTYGK:\I~G :
il -11 Me. 

4. st. HK7, 2 !': t. G D, l ~t. GLi. l st. 
14 -18 Mc. 
11 - l4Me. 

Ii Q 7, l ~t . Ii Jo' G. 

Pris I Kronor 4,0: - neHo(Jod (j\'el'la pPlling V.i varj e ha ud. 

Filrnämllga sildrosslar billigt. 	 Komu , l'acJi l)~nda r l! uch -mottngu l't l för 
teleg ra Fi och te1f: fo II i SCI{ ~S:l Iw m pl. I~ I . 

~()() mA. s wing e llOke ... aa - nettu 725: - IIt'tto,~g ~.~;: (jG mA, :-:;i ldroslil'l 12 ;jU neU .. 
]n H) 28 mA, s ildros.c1 .. 00 uettu 

l h\J;:-c.r finnes {~n nlåingd sl"L\'jil Il-nleriknuskak Öp ncoaust,kn(]p ut.- Ii U.\' 8() m.\, s.i1tlrossd ...... 8 75 netll) 
son1 curol.elsku "ö.', (Giing",e rabatter UII

Fina mtitlnstrument till 16ga p.iser. 	 li"nll)Il~· I,A dessa.) Yld rörrl"l\gulngur '"o K·77: Kfi ne tto 

-15: 70 neHo 
 hlt'o.:u S'·fl:rsIJOrto. 01)104,! Jiutlllog finne~ ,-"loj

O- G lll,\ m p.d 2.fi" skala ......... '!t: 9.1 Ht'ttu 

.. .. .. . :n~: 75 Ile tt., 	 t"iir niin·ilrnlUl(~.Il ':;00 lllikrua mp. :!,G/f diame 

'·El' . :-ijlil\'l,ys ande :'iiffror oc h 
,·har e. GI'nlll'rill~. 0- (;00 1l('1J 
O- H; ..... ... " .....~ ...... ......... ... ~{ ;j : l:') n etluHT.H I . arnliHr!> 2;>(1 p.... ...... 18: !lO n~tt" 

0- 350 mA l l' l'Jllol, OllPlill ,L!" lL F. F:a PALMBLAD 
ill ~tl'l1m e n t ~7: !);;llc tlnAeroyox ollefyllda kondensatorer. 	 (S )I SZ K) 

t mf (tOO \"olt u rhelsspiinning-... ;'): 50 n e tto 15 rörs High Freq. Superhet Folkungagatan "2, Stockhohn 
:.! m r tinO l"Olt .. rhct.s:-;p:-i uu ing' ... ;): 05 netto 
!.! nlf 1000 "olt a rb0t~spUI1Jli ng o •• 6: fj;) netto fii I' ~-5-10 zue te f'. ( Pri s pa fi·f l'f r"g-all. Teleloner 40 19 40, 41 43 '~3 
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Westlnqhouse 807 '\Ier i lager. 
Obs. det l i\gu pl'isct 8: 9;' lI~tt(). 

~1:1 1)(>" .t. ..... .. 
h'2U B (wr ,t. ..... . 
Elmac Vl.' ·127·A 

Hörtelefoner. 

http:sildros.c1
http:ltE:\SEN-RICGUL.\.TO
http:konsta.nt


Udda radiodelar utförsäljas 
per eltra kontant nello 

Ellektrol~· t1wtHI"n ator.. r Wtco n 8 MF 140 V., per st . 
Dito 8+ . Il!' HO v.•.. ............. . •• . .• •• .....•. . 

StJcki<ollt a kter, ucuu ba l,elit . ej ::;·mUrl, t . .. 
Strijmbrytarc, extra kraftig. l · pol. . 1-11 : h,· 

rastsHttnlng ... .. . .... .. 0 '0 0'0 0 . 0 0 . 0 • •••• • • •• •••••••• • 

Hadtoratt. S\'IHt . ~;j lIllIl ulam"ter . ... .. .. ..... .. 
Ulit t, g rade rad O--lQU. 50 mm diameter ..... . 
T e le fun kenhögtalar . fri sv.. 180 UI Ol li la 

m N r , liimpli för r sc radio ... ... ... ....... .. 
Gö r le r ferrocart: pol mella n . odi "Ill:'-il ;:; 

för l -krets appara ter . Ilögsta ), ,"ulitet ... 
Bulgill super~polsats, 4 vi\gliingd~olU ru(l t·Jt 

15-~5, 35--85, lai'i-580, SOo-l non m..... .. 
Geioso jiittehög tahue. 18 tum, . llmn tau , 

l: 110 
2: 2/l 
Il : 30 

1 : 15 

O: 4li 

O: 50 

X: ~5 

'I : 60 

lIi: 

belastning 30 watt . ..... .. .. .. .... ........ .. ..... .. .. .. 17':,,:
Gangkonc1ell~atot('rt 2-gulIg, iiidr', -150 Il}'" l: -

Dito 3-gnng, ii l,l re, ~ ffiJ pF .... . .. ... .. ......... .. . l: 50 

r \'lcp. \'liska II " brllJ'Jbet.~ad bjö "k m. IUlJIt!· 
tng och besla g-. " torl ek 43li X38ii XHO mm 16: 50 

l!'lC'k \' oltmeter, m jukj:l rn . 0--12 ,'olt, samt 
2-10 \'olt .. ............... .... ........ .. .... ........ .. O: 80 

~\ick\Tf) ltm('t er för lik - och vlixe18lröol O- l !! 
vol t oeh 0 240 voU-, e lega nt fö r nicklat), 
format G3 mm yl.. ..................... ... .... .... .. 13: 00 

RADIOKOMPANIET 
Odengatan 56, STOCKHOLM Tel. 313114, 322060 ....öxel! 

RADIO

TRANSFORMATORER 

DROSSLAR 

STA N DARD- OCH 
SPECIALTYPER 

A.-B. ERIK SUNDBERG 
TRANSfOR MA I O RfABRIK • TUREBERG 

TELEFON STOCKHO LM 351681 , 351666 

Melod nr beslämning av induklansen 
i en avslämningskrels 

De hj älpmedel, som erfordr s, är en vridkondensator, var:; 

kapaci tans är känd för ol ika inställningar, samt en enkel 

detektormottagare, med vilken man kan ta in åtminstont' 

två stat io ner med känd frekven . 
Till kondensator kan man ta en kortv gskondensator pa 

100 pF med rak kapacitanskurva , dvs. meLl halvc irkulära 

platto r. Förser man d n na med en ra tt , graderad f rån 

till 100, kan man helt enkelt utgå iCr n, alt varj e delstreck 

motsva rar l pF, utom på de lägsta inställningarna (0-10) . 
Mä:ningen tiIlgar Eå,atl man kopplar den spole, som skall 

mätas, tillsammans med den graderade kondensatorn, som 

avstämningskrets till detektorrnottagaren. Så tar lllall in de 

två kända stationerna, vars frekvenser vi kalla lo och l. 
(Jo> I. )· Motsvarande inställninga'r på kondenS'atorn kalla 

i Co och CI' Skillnaden mellan Co och Ct kalla vi Cdil /. 

S ledes Cdif; = CI-Co' 
Av den kända form eln för resonan 

4n2pLC=1 

erhåIIa vi följande ekvationssystem: 

J4n2102LCo = l 
l4n2

/12L (Co+Cdifl ) = 1 

Löser man det ta med avseende på L, rhåller man : 

l 1 
,I. 21 2 - -4 21~ L=~"l, :r o 

Cdil! 

Då lu och II äro kända, kan man utr" ' na täljaren 

l l 
4n2/1 2 .. - 4n2/0 2 

en gång fö r alla. v ekvationen framgår vidare, alt man ej 

behöver känna storleken a\r noIIkapaci,tanserna i kretsen , uta 

endast skilIn den mellan kapa itansinställningarna. 

E empel l: Med en viss spole kunn a vi ta in h 'å stationet 

/lied fr ekvemerna 11 705 och 10 780 kp/ s. Mu!svarande in 

ställningar på kondensa~orn är 68 och 85. Vilken induk 

tans har spolen? 

Vi uträkna f " rst : 

1 l 1 
4;z2/12 - 4n2/02 4 l z2 . 1O 780~ · lOH 

l 1 ~ 
4,n2 '117052 . 106 =101 (218-185 ) = 1018 

1018 Nämnaren kan trykas om man sedan räknar L 
,u H och i pF. 
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SlEMENS 

EURO PE ISKA 

RA D I O RÖR 

AC 
AF 

2 
3 

CF 
CY 

7 
1 

EL 
EZ 

12 
12 I 

AF 7 "-BC 11 R ENS 1374D I 
AZ 1 EBF 2 RGN 354 
AZ 11 EBF 11 UBL 21 
AZ 12 EF 11 UCR 21 
CF 3 EL 3 UY 11 
CBL 6 EL 11 VC l 

Levereros omgående. Resertml ion lör I/1<!llonjörsäljning. 

SlEME N S 
STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ SUNDSVALL . NORRKÖPI NG . SKELLEFTEÅ ÖREBRO . KARLSTAD . JÖNKÖPING 

,M 206 
l, 

AVIGATOR 
Det nya pri sbi lli ga un iversa linstrumentet med 

34 mötområden. 

Spänningsmätning, li k- och växe lst röm: 
0-10-50-2 50-~OO- 1 000- 2500- 5 0 00 volt. 


5trömmätning, li ks tröm: 

0-10-50-250 mA. 


Motståndsmätning: 
0-10000-10) 00~ ohm och l M:!gohm. 

Declbelmä.ning. 7 o mråden: 
- 10 d B t ill + 69 dB. 
»Outpuh-mätnl ng: 

0-1O-50-250-~ OO- 1 000-2500-5 0~0 volt. 

Inre motstånd 1000 o hm/volt. 


Pri s brutto kl'onol' 165:

Bes täl l n u ! För s ta sä n d nin g en vä nt as om c:o 3 vec ko r. 

Aktiebolaget ELGANI 
J< jndstugatan 11 * STOCKHOLM * Tel. 2020 Dl -Ca 
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Intressant n,hetl 
från 

ALlEC lansing 
Kombinationshögtalare 
med skilda bas- och diskant
system Frek venskurvan rak 
mellan 60-15000 p/s. 

Återförsä Ija 'e, 

ALlEC RADIO 
" Freigatan 81, Stockholm 

Telefon 30403' 

RADIOBYGIGARE! 

Kortfattad handledning i radioteori och 3pllarat
bygge av Ing. G. BrohmuIl. 12 sid{)r, format A4 ] : 

Dt'lta. hiifte medSdncJ~s grans till vJra kunder .1 kopplingsschemor 

eller byggsdls.r. 


I{OI'I'LIX(;SSCIIK"Olt : 
F'örl'itiirkure: 

2. -t-rcirs vHxeIst. rillll, 8 ,,~ .......... ............. ...... ~~: - 
:t ;j -rii n i vHxeIstrÖIII, :{O 'V. l'lIth-pull silltsteg :'{:~;; 


Ratllunlot tagare : 
1. 	ne~<.:rp dio, 4-rl.\1' ....; klllH'r . T.:i ng- -, mellall- och 


kort.Yltg' ......... .. ...... . . . ... .. ... ........ ........ ........... . .... 4: 
l~. SpO IsYKh'm till o\'ansti'lf'I1(il'. k'lIl1plt'tt lIled (}III


l< npplure. HI- ;;I. 1\),,- ;;,,0. IiB()-~ 000 Ill ... , .•.. .. :::7: "O 

.1. 	 a+l rilr, ralL L :"wg ' , Jllcllan ~ o t h l.;:ortvug sault 


.;xl"nmlllofol1utfag ...... ........... ............... ............ .... 4 : 
18. 	AnoitUmnings8polc till onlllst:'lc llIh', 17- ;):!, ~()O-

GOD. 700- :! 000 III. ........ , ..... , ........ , .. , . ......... , .. , .... [;::!~ 

H. 5 + 1 rörs t-illpcr. y:ixl'l ~ trHIII. L:llJg- . IHpllall- o('h 

kort\'flA' .................... ...... .................... 4:!'!;'i 

7. 0 + 1 rörs st.llH~ r. löv!". osanUlln so m ti, ...... . "... 4: GO 


~1. 	 5 ...L l riirs :.: upet". Viixel~trÖI.ll. G kret s:lr. L.\ng' - , 

mellan- Otit 1,orl\,(q;. ")[:q,d'Sl,t i)~a t .. Sepurnt 

tHI S O{'I! di skan!!\:ontroll. Yiir sena.~ te I\OIl~tT' llk-
till ll ....... ......... . .... ............................................. 4: 7;) 


IlH. SpobystPIll lin ovnns t i"u:!ude. I,omplett llH'd Olll
kopplare, !f;-'.il. 200- UOO. 700--20110 lll ...... . , .. ::7:GO 

Siindnre: 
n. 1 +1 rör, Kri~tulb:tynl, tel l'gran .................... . r;:;-;o 


Till s.1mtli d: ov.lnstJende schemor medföljer m.lluidlforleckning och 
beskrivning. 

BYGGSATS: 
I(ompJett uyge als med chnssi Del! rör till e n Yllll{:rlig 
fi rör~ Ruper mcll "II1:lgisl\':t tiga" och separatn bn~- t)('h 
.liskantkontrolIe r. G kret"lr. AmeriiiaIlsku rör. Yiixe l
ström. Pris u tan s kala ..... , ... " ............... ,.. ,." ... ... 215: 
För marknadens röruHmsta mikro ~knla lillkoJluuer :3J: - 
Till ovanståendt' pri~er tillkommer p.'rto . 

Från INGENJÖRSFIRiUA ELF.'!, AI(esluud 
H c k\'ire ra!7o; h:irmt'll mot post(i)r~kott. 

. Px. K o rtfnUad llanrlIe,II1 , i radioteori oc h a\lparat
hyggt'. 

.. ... !"iL ]';:O lllll. -sche11l:l lir. . ...................... . 


.. .. s t. 8lJo ls y s teul ni', ... ........ .• . ..... , ..•........ ... .............. 


.. ....... l'l. by~n.r::.;al ~ m ed :-skala ........ .. " ........... Kr. 2AO: 

..... 1. J):o utall " kala ."", .... , . . " .. . ...... ..... Kr.24li: -


Xamll: 

PostUUI·e.So : "." ......... " ... , ... , ...... .... , ...... pr: a 

" 

C'/ilf = HS--6U= 17 pF 
Och induktanEen L blir = 33/ 17 = 1,9 f /H. 

Exempel 2. Om vi med en annan spole kUlIna ta 111 Eamma 

stationer med kon densa torinställningarna 4S oeh 53, vilkell 

induktans har denna spole? 

Då \"i redan i föregående exempel uträknat 

l l 
2/ ~ - 4 ~f ~ =3347l 1 n o 

33
L 2,5 l/ H 

58- 45 

Herr Redaktör! 

?lIed anledning av en artikel »Shuntar o.ch förkopplingsmo.tstålld » 
i häfte nr 12 beder jag alt få anföra följande: 

Vid en DlllkDpplare vet man a.Jdrig hur sto.rt övcrgängsmo.tstillldrI 
blir. I artikeJn förekommer ett heräkningsexempeI på en shumt för 
0,5 A för ett instnnnc-n t på l mA. Shuntens motstzndhlev 0,201 Q. 
"id normala omkopplare är det emellertid inte o"aol igL all övergåug. · 
Illots.tändet uppgår t iII 0,1 Q och sällan, iiven vid väl rengjorda ko.n· 
Iaktyt Dr, nnderstiger 0,01 fl. Beräknar lilan .insIrumentströmmen vid 
Ilet ~ista värdet på övergångsmDl slåodet uppträder ett fel på 5°/" 
a lld ·l es i onödan. Detla kan avhjälpds med tre andra typer av kopp· 
I:ugar Hl ligt nedan. Koppl ing a) kan endast ämändas f<ir mindr.. 
s irömmar där shuntens spänningsfall o.ftast kan försummas i kre l· 
;;en. Koppling b) användes där man hela tiden vill ha I.itet o.ch 
konstant spänningsfall i kre tse.n men är liksom a) .reJalivt svårt atl 
justera. Koppling el med separat shunt för varje områr.le är enhlt 
att tillverka. Att ett övergangsmot~tånd av måttlig storleksordnin;! 
här inte spelar någon roll kan va r och en övertyga sig Dm. 

Tyvärr är detta eU lel, som Dfta begås; inom radio tekniken mell 
dess mindre strömmar innebär det oftast bara elt mät fel, in (lIl1 
starkstriimsteknikm kan det result era i 1'(inderbrända instrument! 

Lars Kiaamwl. 
Ci\'ilingmjiir 

1 

:3 

a) 

~--
2 2 

b) 
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e) 

Vi har delgh·i t hr C O Hedström oV8ostatl1de insiindarc och han 
meddelar oss föl jande: 

De av insändarm mot arti keln ifråga framställ da anmärkn ingarna 
ha s:n r iktighet, men enligt den erfarmhet förfa ttaren gjort under 
2 1/ 2 års användning av ett hembyggt iu trument med shuntarna 
utförda enligt fig. 5 i arti keln och med ett största mätområde al' 
0- 0,5 A, I'arvid shuo tre istac S{'[l uppgår till ca 0,4 ohm, uppgår 
fel et vid jämförelse med ett komeroiellt precisioosimtrurnmt t:ll ca 
2 % av fullt utslag utun a tt omkopplaren un d r denna tId rengjor ts, 
Då den de sutorn ej är av speciell t utförande anser fö rfattaren att 
användning aV de i artikeln aogima kopplingarn a är tillåt ligt, ej 
minst med hänsyn till de sv righeter en amatör eller . en<i sman kan 
stä llas in fö r för at t. stadkomma de mera kom plicerade omkopplare 
som fo rdras fö r tI av insändaren Bf1g.ivo a, mera exakta, ko pplingamu, 

C O Hedström. 

Stockholms Radioklubb 
Första sammanträde t Ar 1~1,7 hölls In ndagen den 13 jan ., 'arvid 

ingenjör Boström (fi rma Johan Lage rcra ntz) beskrev och d-e rnco
trerade en P anadaptor. Ahörarna ringo til lfälle att avp rova en 

Paaadap tor, som sammankopplats med en HammarI undmottagare och 
kunde övertyga ig om fördelarna att via katodstrålerö ret kunna 
klJLltrollera radio trafi ken inom e tt vis;;t fr ekl"t:L1 sband. 

Nästa samman träde, ti sdagw doo 28 jan. , höll civil ingenjör G. Em
hring föredrag om mnl tivib ra torer. Föredragsh !laren visade först 
kopplingsschemat för to multivibrator och beskrev hur svängningar 
uppstå och hur man kan herlikna deras frekvens och knrvform. Där
eft er visade han hur en multivi brator kw st,'fas med hjälp uV CC! 

växebpänniug och avslutade fö redraget med några am'ändnings
exempel såom frehem div idering oeh frekvensmätn ing. 

Un der mars månad samman tru.der klubben tisdagarna den 4 och 18. 
Tid och pla ts är som vanligt kl. 19.30 i Medborgarhnsets li ll a hörsa!. 

Stockhol ms R adioklubb är en sammanslutn ing av ra(lioin tre~rade 
perscoer, fackmän såv~i l som amatöre r. Klubben sammanträder i regel 
varan nan vecka under vår- och höstterm inerna, då föredrag hållas om 
radiotekniska och närliggatlde ämu w . Med lenllnarna få låna biicker 
och tidskrift er ur klubbens bibl.iotek . Kl nbben prenumererar på en 
hel del sl'enska och utländska radio tidskri fter. 

Alla, som äro in treserade av radioteknik och äro bosatta i Stock
holm eller dess närhet äro \'ä lkomc a om medlem mar i klubben. i\'Ied, 
lemskap vinnes ooklast om lirsavgift en 10: - kr. (studerande och 
teknologer 6 : - ) insättes på klu.bbens postgi roko(lto 50001. I av
giften ingår prenumeration på P opulär Radio. 

Förfr gningar om klt,bben och dess verksamhet besvaras av sekre
teraren, civil ingen jör Gunnar Solders. Adressen är: Stockholms Radio
klubb, Box 60H, Stockholm 6_ .Meddelandm om adressförändringaI 
kunna Ränd as t iII samma drps•. 

Sekreteraren. 

I färra nunm't av POP .R R ADIO pre CI terades under der.na 
rub rik A vom eter, modell 7 fr§n Svenska Radio AB, Sto kho lm. Vi 
har nu fått mo ttaga detaij up pgi fter heträffm cle e tt annat liknande 
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MIKROFO NE R 

Electro.voice, ell ov Amerikas ledande mikro 

f onfabrikat, finnes åter i Sverige. De 11 

modeller, som utvalts för den svenska mark

naden, ha konstruerats på grundval av erfa 

renheter, vunna under kriget. De motsvara 

de högsta anspråk som kunna ställas på 

mikrofoner. 


Följande modeller lagerföras: 


Sex dynamiska, från kombinerade dynamiska 

och bandmikrofoner med variabelt, cardioid

format riktningsdiagram till amatör- och 

ordermikrofoner. 


En bandmikrofon ev högsta kvalitet. 


Två kolkornsmikrofoner, därav en ordermik

rofon av differentialtyp att användas där 

störningarna äro sä rskilt svåre. 


En kristallmikrofon av ny patenterad konst 

ruktion med cardioidformat riktningsdiagram 

och variabla frekvensområden, 


En kristellmikrofon för amatörer. 


Begär vår specialkatalog RA 1901. 


?kdae 

ELEKTROSKAN DIA 
STOCKHOL M 6, Norra Stotionsg ata n 79-81 


Telefon: Namnanrop " ELEKTRO SKANDIA " 


G öteborg . Ma lmö. Nös.jö . Ka rlstad 

'-a.A.'•• '......G..öv.l.a... .s.u.".d.SV.O.II....O. ·••t.e.rs.u."d.....u.m.e.å........,..,! 
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ALLFORMATOR 


W 
Prim . 12 V = Sek. 22Q V c,_ Effekt 

15J VA Frekv. c:a 70 il / S för radio

ändamål m. m. leverans från lager. 

GRAHAM BROTHERS AB 
STOCKHOLM 16 TEL. NAMNANROP 

Bygg ett universalinstrument 
med Beede.meter 

Fyrkantigt vridspoleinstrument. 4 '/ .". 425 i'A. Skalor 
för lik och växebtröm . Ska'gr"dering: O till 3; IS; 
och 60. Tabell över värden ashuntar och förkopplings' 
motstå nd för 211 mä to mraden medtöljer. Pris kr. 30:-. 
Passande likriktare. Pris kr.8:-. Säljas icke separat. 

Amerikanska trafikmott'gare typ Il C 348 o. BC 318 Q. Pris kr. 450:

ELEKTRONIK 
MELLANGATAN 22, VISBY 

RADIO TUBE VADE-MECUM 
6:te u.pp/. nu utlrommen 

Full"tändii!a d" ta, so"kel kopp1inl!ur, jiimtö
rdse 'abdler, ulbv t~ s tabe ller fi)r rör av alla 
fatJrik , t. Omfalt"~ ä'cn sppcialrör tör (JHF· 
o(,h mikrovågsupparater, r.n~ gnetronpc etc. 

ANVISNINGAR PÅ SVENSKA MEDFöLJER 

Pris kronor 10: 50 

Emamförsäljare .for Sverige: 

INGENlöRSFIRMAN TELEANAL YS 
Biörngårdsgoton 3 STOCKHOLM 'Ielafon 400085 

instrument, Avometer modell 40, som också är elt UCliversalin5trumt;ut 
för mä:uLng av spänning, ström och resistans. Utan. några. yure tIll· 
satser eller strömkällor har detta instrument 40 skilda matområdcn. 
Till det yure liknar instrumentet mycket Avo~eter .modell 7. Det h~r 
samma dim~nsioner, likadana manöver· och )ustenngsorgan sa~t ar 
liksom det förra instummtet försett med dubbelverkande ma. lmal· 
utlömil1g och s. k. dubbleringsknapp. Det är emellertid ej allVänd· 
bart för kapacitans·, effekt· och ni v3.mätning. I övrigt ha r det helt 
andra skaloT samt lägre motstånd vid spänningsmätning. 

För servisbruk m. m. ä r det emellertid i de allra flesta fall till· 
räcklio-t med ett illslrummt av den jämfört med modell 7 oågot 
enklar~ typ som represmte.ras a A vometer modell 40. Såsom fram· 
gar av nedanståend e sammanställning över inslrummtet5 fyrtio mätom· 
råden är Avometer modell 40 också mycket användbart för vi tt skilda 
ändamål. Det är därjämte oömt lätthanterligt och behändigt att 
mäta med. 

När instrumente t användes för moståndsmätning på de båda lägre 
mätområdena, tages erforderlig ström från ett 1,S V·batteri, som är 
inbyggt i ett särskilt batterifack. _ 

Vid mätning med 100000 ohms·området användas två 4,S V·batte· 
rier, som liksom 1,S V·batt.eriet förvaras i ett batterifack i instrumen· 
tets övre del. Man kaJ! även mäta resistanser upp till l MQ, om man 
använder sig av mätspänn!sg frän exempelvis lik· eller växelströms· 
nät i anslutning till 120·\'oltsomriidet. Och med hjälp av m speciell 
till sat s, kan va n mäta resiötan er ner till 0,01 ohm. 

LikspänningLikström I 
Spänning per

Mätområde 
Ström per Mätområde skalde!skaldel II 

0- 60mV O,SmV50 p.Atl- 6 mA I
100 » 0- 120 » l » 

0- 60 » 
tl- 12 » 

.5 » 
tl-120 » 

SOO » 1- 600 » 
10 'II 

() 00 » 
l mA 0- 1,2 V 

SO 1> 

1,2 A 
S » 0·- 6 » 

100 » 
tl- 6 » 

10 » 0- 12 » 
SOO » 

tl-12 » 
50 » tl- 60 » 

l V 
0- 240 » 

lOO » O- 120 » 
2 » 

O- 480 » S » 
0- 600 » S » 
0-1200 » 10 »I II 

Växelspär.ning 

Spänning per 
Mätområde skaldel 

0- 6 V 50mVI
0- 12 » 100 » 

60 » 500 » 
0- 120 » l V . 
O- 240 » 2 » 
0- 480 » 5 » 
0- 600 » S » 
0- 1200 » 10 » 

med Alnico 
från l" till 

Växelström 

Mätområde I 
Ström per 

skalde! 

O 6mA SO .uA 
O- 12 » 100 » 

60 » SOO » 
0-120 » l mA 
0-600 » .5 » 

1,2 A 10 » 
6 » 50 » 

0-12 » 100 » 

Engelsk·Svenska RadioagettIuren (ESRA), Stockholm 
har sänt 055 en broschyr över amerikanska högtalare 
5·msgne ter av fabrikat Permo/lux. Högtalare i storlekar 
12" avsedda fÖT effek tbelopp mellan l och 10 W kan levereras. 

Samma firma .har också änt oss tn del uppgifter om de glimmer· 
kcndwsa torer av det enrrclska fabrikatet LEMCO som firman är 
gmeralagmt för i Sverige. Dessa kcndensatorer kan erhållas i värden 
från l pF till 10000 pI-' och med tolermser ner till ±1 /2 %. Dessa 
kondensa torer, som äve n tillverkas i miniatyrutförande, filmas att 
tillgå för prov.pänningar från 3S0 till 2250 V likspällning. 

ESRA för även i marklladm amerikmska styrkri staller av fabTikat. 
P etersen avsedd för frekv<'n5~r mellan 1,5 Mp/s--28 Mp/ s. Dessa 
krist aller klorna erhållas ,iven för amat.örhekvenserna; de håller dm 
påstämplade frekvensen med en noggrannhet av ±0,1 °/0. Temperatur. 
beroendet är mindre än 2 p/ s per Mp och 0c. 
Firma B. Palmblad, Stock/101m, har översänt en beskrivning över 
två ly per av trafikmottagare, 8v'sedda för frekvensområdet 1.5-18 
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Mp!s. Det är fraga om tvii superheterodYller, fabrikat RCA, som 
under kriget användes i den amerikanska krigsmakten för såväl 
stationärt bruk som för rörliga anläggningar. 

~10tlagarw typ BC-312-l\I har nio rör, är försedd med beat-oscillator 
uch krist allfi lter och arbe tar inom frekvemomr&det 1,5- 18 Mp/s_ 
Den är avsedd för am,lutning ti ll 12- 14 V likström_ 

Mottag3ft'n typ BC-384-, oom har 8 reir, tiieker fr ekwnsområdwa 
200-500 kp /s och 1,5- 18 Mpf, . Dcona matla gare var avsedd för 
amerikanska flyget under kriget och är avsedd för an slutn:ng till 
28 V likström. Efiektförbruknin"m är ca 60 W_ Aven denna mot· 
tagare är försedd med beat-oECilIator och kristalUiher_ 

Samma firma har även översänt en katalog över amerikanska 
detaljer till säLldare och mottagare bl. a. variabla sändarekondensa
torer för 3 000 och 6 000 V provspänning. 

Fråga : 

L Kan kopplingsschemat i POPULAR RADIO nr 5/1946 för 
»Enkel snper för 60 Mp/ s» med ändring av spolen och andra element 
omändras för kortvågsmottagning inom frekv€nsom-r det 5 lVIp/s
25 !VIp/ s? 

2. Var kan man inhämta erforderliga tekni ska kun skaper för att 
få ,åndarlicens ? 

3. Val kan mafl få schema för ändare för amatörbruk'? 
»C L Dals-Ed.» 

Svar: 

1. Ja, men det är knappast troligt att selektiviteten blir tillräcklig 
för att man ska få någon vidare glädj e av motlagaren. Mellanrrekvens
steg~n är ju oal'stämda i denna mottagare_ Pa 60 Mp/s är emellertid 
den dåliga selektiviletm inte till s' s tort men, eftersom det ännu så 
länge åtminstone är m)'cket gott om plats på dessa högre frekvenser. 
På 28 Mp/ s har apparaten provat.s med gott re ultat, men ju längre 
upp på frekven sm man gilr, desto tät.are ligger stationerna och ju 
slörre krav på mottagarens selekt ivitet måste ställas. 

2. Gfflom självstudier eller genom kurser pr korrespondens. Till
skriv något korrespondensinst itut. 

3. »Kortbplge-Amatprells Haan dbog» utgiven av »Eksperimcote
rande Danske Radioamatprer», ltd. Gjellerups Forlag, och " Radio 
Amateurs Handbook» , utgiven av American Radio Relay League, 
USA, innehålla en mängd schemor för säodare, både enkla och 
mer komplicerade. Båda böckerna kunna erhållas genom bokhandeln. 

Fråga: 

a) Har byggt en grammfcnförstärkare enligt beskrivning i P. R
or 3/ 1941, men har i stället för 6V6 G använt 6L6 G och injustera t 
spänningar och strömmar fö r detta rör. Måste motkopplingens vär
dm ändras ou när sltltröret är ett annat? 

b) Är w utg!ingst ransf(lrmator för 2500 ohm primärimpedans 
lämplig a tt alIl'iinda till 6L6 G? 

c) Vilken sorts nål mikrofon skall man använda LiTl nämnda för
stärkare [ör att få gott resul ta t '( Finnas d)'namiska nålmikrofoner 
i handelo '! 

d) Kao mall inkoppla dm i P_ R. nr 2/ 1944 beskri vna grammo
fonförstärkaren och på så sätt få ä nnu bättre å tergiming'! 

H Norberg. 

Svar: 

a) Motkopplinge n behöver icke ändras_ 

b) Primärimpedansen blir ju helt och h llllet berow de på vilken 
hö«ta.lare. so m anslul es till tran,;formatorns sekundärsida_ Primär
impedansen Z/J = n2 Z" där n är transformatorns omsättningstal och• 

Z/I är högtalarens impedans. 

el Vilkw god nålmikrofon som helst kan användas. Dynami ska 
nålmikrofoner finnas f. n. ej alt få i Sverige, men så småuingom 
lär de väl komma att importera från USA, där nya typer med 
utomordentliga egmskaper Iltexperiment erats. 

d) Ätergil'oingens kvalitet torde icke höjas gfflom inkoppling av 
nälUnda förstärkare. K G 
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ELECTRON WIRE 

Vit plasticisolerad kabel l X 0,75, i kartonger 


om 25 yards, i rullar 100, 300 


och 1760 yards. 


* 
IIÖRTELEFONER, förstkl. fabrikat Kr_20:

* 
TELEFONSNÖRE, omspunnet . _ . Kr_ 3:70 

* 
DIJCA.TI glimmer< och blo(;kkondcnsatorer åter 

inkomna. 

Begär of/erter 

Telefon 17 49 80 - \·äxel. 

l, 

STYRI(RISTALLER 
'1')-;' Z-l. 
L:'i - 10.G ~[c_ 
NOg'g;ruullh e t 0.005 °/0. 
'l' ~ lllp . koefL :? c/~I(' 
I, pr cC. 
Pri s Kr. 28: - . 

Ty!, Z-2 . 

3.-1 nch 7 ~I (' - bnlldc ll. 
X og-g-rnnnhet 0.01 '1._ 
T emp. I<o eff. 2 c/~le 
1)(' 1' c C. 
Pris Kr. 12: - . 

Ty!, Z-3. 

H ~Ic- hnnaet. 
XQg'g-ran II het (Ull ' •. 
'1"'111)). lwefC 2 c/~k 
p r r c C. 
l'ri' Kr_ 16: - . 

T)'J' Z-il. 
28 ~I r -halld et. 
Xog:,a- ranTlhct 0.01 %. 

Temp. ko eff. 2 (:/Me 
per cC. 
Pri ~ Kr. 24: -. 

I~a del kristaIler i In
gel' , llndrn på \· ii~·. 

BCtjtiill n u ! 

T.'" .,," l'ostbox 14010.....-,."..s~-,,_A~ 

60 00 ~6 -==- .l.l-r StockhOlm H 

SWEDEN 

St yn nan. gnt. 16, Sto"kholm . 
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1.- 

SENS.4.TIONE CL Nl:'HET! 

PEN - OSCIL- LITE 

igna lgeneratorn som 


kan bäras i västfickan . 


Ej törrc än en 

reser voirpenna . 


Hade hög' och lagfrekvens. 
Frek vensområde ; 700 p/s till 
600 M p/s. 
Lämnar upp till 125 volt. 
Inga slad dar. Inbyggt batteri. 

Trimning och felsökn ing ä mottaga r och fö rstärkare 
kan snabbt utföras med delta behändiga instrument. 
Använd~5 av amerikanska signaltrupperna . Säl.ies 
på öppet köp. Pris kronor 75: ~ . 

Beg å·~ ytterligare upplysningar fr ån g e ner_dagenlen : 

ELE KTRONIK 
M ELLANGATAN 22, VISBY 

Söker Ni 
goda 
medarbetare? 
Tänk p il .a t t Popnliil' R alli lii el; a y pl'akth;kt I'aget 

varj'e rt! lNoteklliker i lan det. Det iiI' 111'11 ],ynlificc· 

11l cl e tl l'hetskraft en, som " Y;11'(ll' 1"1 pla Isal1llonser i 

fackor·ganen. F ln'ijk C' u all1l0l1: i P O]11l liir R adio (111 

)i i söke r kontn1, t med {hlk, igo:l !"n llim pknri kpl'. 

1/ ·sida pris k r. 60:

1/ 8·silla !'I'is Iii'. ~O:-

.\nll tJn"lll:LlI'll s kriH', " OUl il!' (I~'; t illha tl(1il fi)ri<l" ' '1'1' ' 

kan i ndn ncle l1 kan in t'iirn .' r elJa n i l ! p j IImnlllt'l' ,,!om 

ntkommer 20- !!:i i " nlllDlI1 Ill Tl ll nd. 

POPULÄ R RADIO 
AX:"i'O~ ' ":.0). VDEI~fIX ,EX 

Box 3221, S thlm :{. T el. ) :'I.'ol'llisl, Rotogra vyr». 

Förstärkare för l kW 

FÖr'ilärkarc för l kW utgångseffekl har konstruerats av Philips 
Lamps Ltd, London , Förstärkaren som går under benämoiogm 
»Phi[owall) är a,'sedd [ör tråd radio och är dim l:n ~ ion erad för max. 
l °/0 distorsion. Utgångsimpedamen katl "ari eras mellan 2,5 till 10 
ohm varvid maximal effekt utgal:lgsspäcoiogco uppgar till 100 resp. 
50 volt. Förstärkar€O drar totalt 0,75 kW i vi la och 2 kW vid maximal 
effekt. tgångss teget bestar av tva triod er i pllsh·puJl kopplade i 
klass AB2. Av förstegen äro push,pllllkopplad e och genom alt mot· 
koppling införts ,ir distorsion en ,0& låg som l % vid max. effekt. 

(The Engincer 19 juli 1946.J 

återger vi en bild ur d en engelska flygtidskriften »Flight». 

- N agnt fe l på ekoradioll . Radiovågorna reflekterades in/e. 

..................................................................................................................
.................................................................................................................. 

BYTEN OCH FORSÄLJN 'INGAR 
;::: :: : ::: : :: : ::::::::::::~.:: ::::: ::::::::::::::::::::::::::~:::::::::::::::::::: :::~:!:.~:::::::::::: t:::::::::: 
Under denna rubrik lnfön"\ \"1 s tondnrdlser1l4Ie mdllnnonser n ,· nedun
st.\ endC' utseende till ett. llris av ltr. 2: - pfl.. r a d. ~Jlnhnum 2 raderM 
ut.rymnle. DesNu rlulnnlloll~er Hro n,-,.~(lda ntf. skalla t-"Il försiiljnlng-s
lU)J,tn]i;t radloanhltlirerlln pmpllnn. 

'{ortn'igssuper k()p('~. SnU' m :'ll hp~kri\'nin g oeh mg t a pris Ull 
"'R,adio" , F'nlkiP-nl)(~rg Ilr . 

"SHndnrenmatör('r"! 2 ~ t. 1/ 2 wnU s rnlliostatione r nl / 40 8äljfl::\ 
till hij g'~ tbjullande. Svar till POP. Radio, r. v. b. 

I st. fiitlmatnde hÖll'talHre, 12". im p. S ohm . fiilt spole, 1500 ohm, 
Kr. 42 : - - per _\)' (·k. IlIgenjiir R ulIlI<,dahl , Pryh"iig. 7, Stockholm 32. 

t: n ny högta1"r" a,' mä rke t ROLA 12" toh'spole 33 mm .• t1i1t· 
mntad , f:ti lj QS om g , Obe ty d li g t begagna.d. F elfri. Jonas ö,'erdahl, 
noltstabrlll,. 

Onsh::as ki";I111: Grllll1mofonin sp.-agr., l,omp]ett! iiven separat motor 
e :a G.ooa g- rclll. moment oc h matar,krul' samt i ofullstlludlgt skIck. 
Svar t ill "33 oc h 78 "a rv", Pop. Radio, Box 3221, Sthlm B, f. v. b. 
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• • • Omhon 
• e legant 

• högkänslig 

• högglanspolerad 

• perfekt återgivning 

• väl utprovad 

- dit blev det en PEA.RL-mikrofon. Den perfekta Ijudkva lt
teten, det eleganta och 'l"ä lproportionerade utförandet och det 
stora ur,ale t a\' typer ställer P EA.RL-mikrofonerna i sil r
klass. Varj e m ikrofon kan le'l"ereras med utritad frek'l"ens
kurra. lladiotj iiu t och lan\lets större filmbolag, fOll,parker 
och ledande dansorkesl' rar höra till Tåra kunder - ett gott 
bevis på PEARL-mi!,l'ofonernas Il< ll tl ighet och höga kvalitet. 

r "RIKTADE" MIKROFONER ---------... 

I en riktnd mikrofon kun 
JjudSLyrlmn ökas :5lerll gå.nger 
om utan att å terkoppling in
träder. Störniogar eliminera'S 
eff€ktivt - exempelvis från 
en tulhatt tea'tersalong bak
om mik rofonen. 

MI KROFON LABORATORIUM 
Vallaväg. 5, FLYSTA. Tel. Sthlm 362627 

den svenska 
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Beträffande priser å ovanstående detaljer hänvisa vi till annons POPULÄR RADIO nr 2, 1947, sid. 46-47. 


För mera fullständiga uppgifter rekvirera våra specialprislistor. 


JOHAN LAGERCRANTZ 

VÄRTAVÄGEN 57, STHLM. TEL.: 613308,617128, 610891,610892 • TELEGR.·ADR.: FIVESSVEE 


